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

Mindnyájunknak kényszere

Mert nemcsak lombhullás az ősz, 
nemcsak a szüret, nemcsak merengő 

séták a csábos aranyerdő 
ösvényein, hol elidőz 

az életkedv az elmúlás 
alig sejlő gondolatával 
futó hangulattá aláz -  

nem. Súlyosabb az ősz. Halált 
nemcsak sejdít, de oszt is bőven, 

ha az esztendő elmenőben 
a vakvágányra visszavált, 

akkor a pörgő levelek 
úgy záporoznak ránk, akár a 

dühödt lángnyelvek Sodom ára -  
és menekülnünk sem lehet, 

mert mindnyájunknak kényszere 
visszanézni, m int Lót nejének, 

felmérni, ami odaégett.

És együtt pusztulni vele.



K o vács - villa
B

izonyára kevesen gondolják, 
hogy a Zichy Mihály utca 
11. szám alatti épület, illet

ve annak birtoklástörténete rejtő
zik e cím alatt. A megszokott mó

don az 1858 évi kataszteri felmérés 
adataiból indulunk ki. Abban az 
időben Kovács Gábor veszprémi 
lakos tulajdonát képező birtok az 
alábbi részletekből állt:

3375 helyrajzi szám rét gyümölcsfákkal 3 k. hold 617 négyszögöl
3376 helyrajzi szám 158 számú lakóház 64 négyszögöl
3377 helyrajzi szám zöldségeskert 129 négyszögöl
3378 helyrajzi szám szőlő gyümölcsfákkal 3 k. hold 819 négyszögöl
3379 helyrajzi szám terméketlen terület 236 négyszögöl
3362 helyrajzi szám 156 számú lakóház 24 négyszögöl
3363 helyrajzi szám szántóföld 1 k. hold 323 négyszögöl
3364 helyrajzi szám rét gyümölcsfákkal 4 k. hold 418 négyszögöl

összesen 12. k hold 1030 négyszögöl

Ez a birtok 1858-ban a harmadik legnagyobb volt Almádiban a Veszprémi 
Kápatalan, illetve Fülöp József postamester (15 k. hold 827négyszögöl) birtoka 
után. A szentkirályszabadjai telekkönyvben a következő adatokkal szerepel:
1595 helyrajzi szám szőlő pincével 4 k. hold 1068 négyszögöl
1596 helyrajzi szám szántóföld 7 k. hold 1065 négyszögöl

összesen 12 k. hold 523 négyszögöl

A két összesített érték között mutatkozó minimális különbség valószínűen 
terület kiigazításból származik.

Az 1882. augusztus 27-én fel
fektetett Almádi telekkönyvben a 
két birtoktest nagysága megegyezik 
a szentkirályszabadjaiban meg
adottakkal. A  tulajdonos Veinekker 
Gyula kiskorú, veszprémi lakos. 
Átjegyzésre került 1868. február 
21-i keltezéssel egy végrendelet, 
amelynek értelmében „Veinekker 
Gyula magvaszakadása esetén a 
fentebbi birtok Hamvai Kovács 
Gyula örökségi tulajdonát képezen- 
dik”. Veinekker Gyula 1870. április 
4-én belügyminiszteri engedéllyel 
Kovács Gyulára változtatta nevét.

1916. május 22-én kelt 
bizonyítvány alapján a telken épült 
223 számú ház a telekkönyvben 
„feltüntetésre” került (a régi 1858- 
ban is meglevő épület átépítéséről 
van szó). A birtok nagysága lénye
gében hosszú időn keresztül alig 
változott, maradt Kovács Gyula, il
letve a család nevén. Kis terület
változást jelentett az a tény, hogy 
1912-ben a M. kir. Államvasutak

javára 52 n.-ölet kisajátítottak, 
valamint az, hogy 1923. szeptember 
26-án 800 n.-ölet a fajta levő házzal 
(az 1858. évi felmérésben említett

156 szám ú é p ü le trő l  van szó) 
együtt, 28 000 000 koronáért elad
ták. Ez az eladott terület közvet
lenül az egykori Alsó (Torgyöpi) 
C sárda fe le tt volt és a m egye
határon feküdt. A  teljesség kedvé
ért meg kell jegyezni, hogy 1894. 
szeptember 28-án 500 forintért dr. 
Kovács Gyula és neje Véghső Gab
riella megvették Lőrincz Ferenc és 
neje Mézes Anna felsőörsi lakosok 
tu la jd o n á b an  levő, 1425 n .-öl 
nagyságú szőlőt amelyen pince is 
volt. Ez a birtok, Alsóőrs felé köz
vetlen szomszédja volt a Kovács 
birtoknak.

Az 1936. évi birtokkivonat, vala
mint a Balatonalmádi nagyközség 
földrészleti jegyzőkönyve szerint, a 
birtok tulajdonosai egyenlő arány
ban Kovács Szerafin, Lovas László
né sz. Kovács M ária  és lovag 
Zhorsky Gézáné sz. Kovács Gabri
ella, a birtok nagysága pedig 13 kh. 
563 n.-öl, tehát az általános gyakor
lattal szemben a birtok területe

nem csökkent, hanem növekedett.
Balatonalmádi fejlődését vizs

gálva látható, hogy valamennyi 
birtok előbb-utóbb felparcellázásra 
került. Végül ez történt a Kovács 
birtokkal is, mert 1943-ban 96 tel
ket alakítottak ki belőle, term é
szetesen az épület körül meghagyva 
egy elég tekintélyes területet. Az 
egykori birtok határai a mai utcák
kal jellemezve megközelítően a kö
vetkezők voltak: dél felől az Óvári 
út, keletről és részben északról a 
Felsőörsi út, északról a Vécsey Ká
roly ú t (a m egszüntete tt vasút 
nyomvonala), végül nyugat felől 
pedig a Szabadság kilátó út.

Befejezésül fontos megemlíteni 
azt, hogy a birtok tulajdonosát dr. 
Kovács Gyulát, I. Ferenc József 
császár és király 1907-ben nemesi 
rangra emelte és az „almádi” ne
mesi előnév használatát engedé
lyezte neki, valamint a leszárma
zottainak.

Schildmayer FerencKovács villa képe átépítés előtt

Dr. Kovács Gyula nemesi címere

A villa képe 1916 körül



Népszavazási közlemény
A Magyar Köztársaság elnöke 1997. novem

ber hó 16-ára, vasárnapra tűzte ki a népszava
zást. (Az eldöntendő kérdésekről a közlemény 
leadásakor még nem határozott az Ország
gyűlés.)

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. A  népszava
záson részt vehetnek mindazok a magyar állam
polgárok, akik választójoggal rendelkeznek. 
Szavazni csak személyesen, a választópolgár 
lakóhelyén vagy -  igazolással -  tartózkodási he
lyén lehet. A tartózkodási helyen való szavazás
hoz az igazolást a lakóhely szerint illetékes pol
gármesteri hivatalnál (esetünkben: Polgár- 
mesteri Hivatal, Széchenyi sétány 1. fsz. 13. 
Makai Gabriella népességnyilvántartó) 1997. 
november 11-ig levélben vagy 1997. november 
15-én 16 óráig személyesen lehet kérni. Az úgy
nevezett „kopogtató cédulákat” a városi posta- 
hivatal már kézbesítette a választópolgároknak.

Az alábbiakban közzétesszük Balatonalmádi 
város szavazóköreiről, szavazóhelyiségeiről  és a 
Szavazatszámláló Bizottságok személyi össze
tételéről készített kimutatást.

A helyi választási munkacsoport
Kimutatás
B ala to n a lm ád i város szavazóköreirő l, 

szavazóhelyiségeiről és a szavazatszámláló 
bizottságok személyi összetételéről.

1. sz. szavazókor: Két tannyelvű Gimnázium, 
Rákóczi u. 39.

Elnök: Kertész Gabriella, titkár: Bogdán 
Győző, tagok: Lehoczky Balázs, Wolf Lajosné 
(MIÉP), Tóth István (MDF), Horváth György 
(MSZP). Jkv. vezető: Sveiczer Vilmos.

2. sz. szavazókor: Györgyi Dénes Általános 
Iskola, Bajcsy-Zs. u. 30.

Elnök: Durst László, titkár: Gergely Endre, 
tagok: Szikszai Róbert, Jávorka Géza (MIÉP), 
Battonyai E rzsébet (M D F), Buday László 
(MSZP). Jkv. vezető: Somodiné Epres Anikó.

3. sz. szavazókor: Közösségi Ház, Baross G. 
u. 22.

Elnök: Sári János, titkár: Siklósi Lajos, tagok: 
Szegedi Józsefné, Schildmayer Iván (MIÉP), 
Kokas Endréné (MDF), Szakály Áron (MSZP), 
Hegyi Z o ltán  (FK G P). Jkv. vezető: Z an a  
András.

4. sz. szavazókor: Váci Mihály Általános 
Iskola, Verseny u. 1.

Elnök: Risányi Erzsébet, titkár: Szentpéteri 
Zoltán, tagok: Mesterházi Andrea, Kupcsik 
László (MIÉP), Horváth Attila (MDF), Boldog 
Gyula (MSZP). Jkv. vezető: Pethő László.

5. sz. szavazókor: Mogyoró úti Óvoda, 
Mogyoró u. 1.

Elnök: Jáger Ferenc, titkár: Benczik Jánosné, 
tagok: Kuthy Istvánné, Tolner István (MIÉP), 
Dr. Pajor Zoltán (MDF), Bors Sándor (MSZP). 
Jkv. vezető: Kovács Istvánné.

6. sz. választókor: Vörösberényi (felső) 
Iskola, Veszprémi u. 103.

Elnök: Berényi Sándorné, titkár: Jákói 
Sándor, tagok: Borbély Zoltánné, Wolf Márta 
(M IÉP), Nagy Péter (MDF), Kardos Lajos 
(MSZP). Jkv. vezető: Previcz János.

7. sz. szavazókor: Vörösberényi (alsó) Iskola, 
Veszprémi u. 87.

Elnök: N ém ethné Virág Gyöngyi, titkár: 
Szentesi István, tagok: Ottné Vinkler Ágnes, 
Miklós Gyula (MIÉP), Tóth György (MDF), Kőnig 
János (MSZP). Jkv. vezető: Czukelter György.

Környezetvédelem
A környezetvédelmi törvény 

kötelezi az Önkormányzatokat tele
pülési környezetvédelmi program ki
dolgozására. A programot a képvi
selőtestület az október 30-i ülésén el
fogadta. A program tárgyalásán ki
kristályosodott, hogy abszolút prio
ritást kell élveznie a Balaton vízminő
ségvédelmének és a szeméttelep sor
sának megnyugtató rendezése érde
kében.

Balatonalmádi város környezet
védelmi programja (kivonatos közlés)

1. A környezet állapota Balatonal
mádiban.

1.1. A környezeti elemek állapota
1.1.1. Levegő: az OKI minősítése 

szerint „tiszta (1)” kategóriába 
sorolható a város.

1.1. 2. Vizek:
1.1.2.1. Felszíni vizek: A balaton 

1994-ben hipertróffá vált. Mára az el
sősorban a vízszint 40 cm-es emelésé
nek és a szerencsés időjárás alakulá
sának köszönhetően, elfogadható a 
vízminőség. A Vörösberényi-séd
1995. óta folyamatos vízhozamú. 
Iszaplerakó medencéjét karban kell 
tartani. A Remete-patak medrét is fi
gyelemmel kell kísérni. A Köcsi-tó ki
rándulóhely.

1. 1. 2. 2. Felszín alatti vizek: A 
város ivóvízét a DRV szolgáltatja. 
Bizonyított, hogy a Megyehegyen és 
a Vödörvölgyben 120-140 cm-es 
mélységben karsztvíz található, mely 
minden tekintetben megfelel az 
ivóvízzel szemben tám asztott 
követelményeknek.

1. 1. 3. Föld: 3,2 km2 erdőnk, 1,2 
km2 legelőnk, 7,7 km2 települési 
területünk, 0,8 km2 nádasunk, 3,3 km2 
engedély nélkül épített területünk,
0,08 km2 védett területünk, 1,1 km2 
ugarunk van.

1.2. A települési és az épített kör
nyezet állapota.

1. 2. 1. Települési környezet: Sok 
az elhanyagolt ingatlan. A közterü

letek tisztántartása az Almádi-Kom
munális Kft. végzi, az önkormányzat 
megrendelése szerint. 21 m2 zöld
területjut 1 almádi lakosra, ami jobb 
mint az országos átlag.

1. 2. 2. Épített környezet: Az 
épületek állaga általában megfelel az 
elvárásoknak, de azért kivételek is 
vannak.

1. 3. A természet állapota.
1. 3 .1. Élővilág: a 10 ha-os Öreg

park természetvédelmi terület, 
kiemelkedő értékű fafajokkal. A 
Vöröshegyi 45 ezer tő leánykökörcsin 
különleges érték. A nádasban és a 
környékén vöröskönyves madárfajok, 
védett kisemlősök, szitakötők, 
puhatestűek, kétéltűek, hüllők 
találhatók. Védett növénytársulások 
szintén találhatók.

1. 3. 2. A táj: A tájvédelmi szem
pontok sajnos háttérbe szorulnak a 
gazdasággal és fejlesztésekkel 
szemben.

1. 4. Önállóan kezelt hatóténye
zők.

1. 4. 1. Hulladék: 23-25 000 m3 
települési szilárd hulladék keletkezik 
városunkban. A szelektív hulladék- 
gyűjtés továbbfejlesztése enyhíthet a 
gondjainkon. A települési folyékony 
hulladék 70%-a kerül ma csatornába, 
1 éven belül 80% fölé kerül a csator
názottság. Az erdőszéli szemétlera
kások arról árulkodnak, hogy sok a 
fegyelmezetlen polgártársunk.

1. 4. 2. Zaj és rezgés: A közleke
dési zaj helyzet jobb az országos 
átlagnál. A szórakoztató intézmények 
zeneszolgáltatása sok megoldhatat
lan problémát szül. A pihenés és a 
szórakozás olyan autagonisztikus 
tevékenységek, hogy valaki mindig 
hátrányos helyzetben van.

1.4.3. Környezetbiztonság: Váro
sunkban ezt veszélyeztető ipari léte
sítmény nincs. Közvetlen környeze
tünkben több is található.

2. A város környezetvédelmi céljai:
Csak olyan rendeleteket alkothatunk, 
melyek környezetbarátok. Alapvető 
jeletnőségű a környezetvédelmi célok 
megvalósítása szempontjából a civil 
szervezetekkel való élő kapcsolat, a 
lakosság tájékoztatása és a 
tudatformálás.

2.1. Környezeti elemek védelme
2. 1. 1. Levegőtisztaság-védelem:

A zöldterületeket fokozottan ápolni 
kell. Folytatni kell a gázprogramot. 
Érvényt kell szerezni annak, hogy 
kerti hulladékot csak 10-15 óra 
között égessenek.

2.1. 2. Vizek védelme.
2. 1. 2. 1. Felszíni vízek: Az un.

kárpótlási területen ellenőrizni kell a 
vegyszerezést, műtrágyázást, stb. A 
nádvágást évente el kell végezni. A 
csatornaépítéssel nem szabad megáll
ni amíg a 100%-ot el nem értük. A 
Vörösberényi-séd iszapfogóját 1998- 
ban ki kell tisztítani. Javítani kell a 
csapadékvízelvezetés helyzetét.

2. 1. 2. 2. Felszín alatti vizek: 
Legnagyobb veszélyeztető a szemét
telep a nyitott karszton. A felsőbb 
szervek és hatóságok szerint is meg
szüntetendő és rekultiválandó.

2. 1. 3. Földvédelem: Három 
problémakört kell(ene) kezelni: 1. a 
kárpótlási terület 1200 tulajdonossal,
2. a szeméttelep bezárása, 3. az ille
gális szemétlerakások megszűntetése.

2.2. A települési és épített környe
zet védelme.

2. 2. 1. A települési környezet 
védelme: Az 1993-ban megalkotott és 
azóta többször módosított környezet
védelmi rendeletünket be kell tartani.

2. 2. 2. Az emberi egészség védel
mének környezeti vonatkozásai: A 
nitráttartalom miatt ismételten véte
lezhető a csecsemővíz.

2.2.3. Az épített környezet védel
me: Elkezdődött az engedély nélkül 
beépített területek építésrendészeti 
rendezése.

2. 3. A természet védelme.
2. 3. 1. Természetvédelem: Az

Öregparkot, a Káptalanfüredi cser
tölgyes ligeteket és a nádasokat meg 
kell óvni a terhelésektől.

2 .3 .2. Tájvédelem: Szorgalmazni 
kell a vöröskő felhasználását. A felha
gyott kőbányákat rehabilitálni kell.

2. 4. Önállóan kezelt hatóténye
zők.

2. 4. 1. Hulladékgazdálkodás: El
kell érni, hogy mindenki igénybe ve
gye az egyébként is kötelező szemét- 
szállítást. Szelektív hulladékgyűjtést 
kell folytatni.

2. 4. 2. Zaj- és rezgésvédelem: 
Folytatni kell a „saját” éjszakai zaj
szintellenőrzéseket.

3. A megvalósítás eszközei.
3. 1. Stratégiai alapelvek: Elővi

gyázatosság, megelőzés. Partneri vi
szonyok kialakítása. Gazdaszemlélet.

3.2. Intézményi rendszer: A hiva
tal műszaki osztálya. A Kommunális 
Kft. A Gamüsz és a Közterületfel
ügyelet.

4. Különleges intézkedést igénylő 
terület: Az országos programterve
zetben a mi térségünk különleges 
intézkedéseket igényel. A Balaton 
térségében a környezeti problémák 
megoldása alapvetően kormányzati 
koordinálást igénylő feladat.

A teljes Környezetvédelmi Pro
gram a Polgármesteri Hivatalban 
hozzáférhető. A program megvalósí
tásához hozzájárul, hogy a képviselő
testület létrehozta a város Környezet- 
védelmi Alapját. Az ide befolyt össze
gek kizárólag környezetvédelmi cé
lokra fordíthatók.
Balatonalmádi, 1997. október 31.

Sz. I.



Néhány sor 
a 84. hónapról 
a Városházán
1997. október

Átadtuk rendeltetésének az 
új berényi iskola első épület
szárnyát öt nagyobb és két kisebb 
teremmel valamint a tornahá
zat. Sokan nehezményezték, 
hogy miért a felső  tagozatosok 
és miért nem az alsó tagozatos 
gyermekeink kezdenek benne. 
Korábban magam is úgy gon
doltam, hogy alsó tagozatos osz
tályok kerüljenek a ténylegesen 
alsó tagozatos oktatásra terve
zett, méretezett és megépített 
épületszárnyba. A tantestület 
azonban megkeresett egy 
többségi határozattal meghozott 
döntéssel, mely szerint azt kérik, 
hogy a jelenleg öt osztályos felső 
tagozat foglalhassa el az új 
épületet, mert beférnek az öt na
gyobb terembe, a még rendel
kezésre álló két kisebb pedig ki
válóan alkalmas számítógépes 
teremnek és a csoportfoglal
kozásoknak. A kérésnek eleget 
tettünk, mert a jelenleg nyolc 
osztályos alsó tagozat sem
miképpen sem fért volna el az 
új helyen. Ha mégis levittünk 
volna belőlük hat vagy maxi
mum hét osztályt, s jövőre nem 
építhetnénk meg a hiányzó 
épületszárnyat, akkor előáll
hatott volna egy olyan helyzet, 
hogy pl. egy mostani negye
dikesnek felsőtagozatosként 
vissza kellett volna mennie a régi 
épületek valamelyikébe. Így 
lassan minden alsó tagozatos 
„belenő”az új iskolába. A mai, 
régi épületben tanuló negyedikes 
biztos lehet benne, hogy jövőre 
az új iskolába kerül. Ami pedig 
a tobábbépítést illeti, minden 
követ megmozgatunk azért, hogy 
megkapjuk az egyházi épületek 
után járó kártérítést. Biztosra 
azonban nem vehetjük, hogy ez 
1998-ban sikerül, mert nem 
tőlünk, hanem a mindenkori 
pénzügyminisztertől függ, mikor 
teljesíti felénk a törvény által 
meghatározott kötelezettségét.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1997. október 31.

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek

A
 képviselőtestület október 
30-i ülésén dr. Kerényi 
László polgárm ester az 

e lm últ időszak  fon tosabb  
eseményei közül elsőként említette 
német testvérvárosunk, Eggenfel
den kü ldöttségének  B a la tonal
m ád iban  te t t  három  napos 
hivatalos látogatását. A  vendégek 
rendkívül e légedettek  voltak a 
szívélyes fogadta tással és igen 
hasznosnak értékelték a tapaszta

latcserét, melynek során a további 
együttműködés, kapcsolattartás 
fontosabb körvonalait is meghatá
rozták. Három nevezetes ünnepről 
tett említést ezt követően: az Aradi 
v értanúk  m egem lékezéséről, a 
Magyar Köztársaság kikiáltásának 
évfordulójáról és a vörösberényi új 
iskola elkészült tanterm ének és 
tornaterm ének felavatásáról, kö
szönetet mondva mindazoknak, 
akik ezen események színvonalát 
szervező munkájukkal segítették, il
letve azokon részt vettek. Mind
ezekről olvasóink lapunkban bő
vebb információkat is nyerhetnek.

Majbó Gábor alpolgármesterrel 
együtt részt vettek a Balatonfűzfőt 
megrendezett mozgássérültek ös
sze jöve te lén , ahol városunk  
képviseletében egy 50 000 forintos 
csekket nyújtottak át a szervezet ve
zetőinek a mozgássérültek megse
gítésére. Üdvözölte az öreghegyi és 
a kelet-berényi csatornatársulat 
m egalaku lásá t,  amely a város 
szennyvízcsatornázásának további 
folytatását teszi lehetővé. Végezetül 
arról, hogy Schildmayer Ferenc 
alpolgármester áttekintette, egyez
tette és meghatározta a továbbter
vezés fe la d a ta it  a volt A uróra  
étterem tervpályázatának győztesé
vel, Szatmári Zsolt építészmérnök
kel.

A fő napirendek közül elsőként 
tárgyalta a testület Balatonalmádi 
környezetvédelm i helyzetét és 
ehhez kapcsolódóan a város kör
nyezetvédelmi program ját és a 
Környezetvédelmi Alap létrehozá
sát. M indezekről előzetesen az 
é r in te tt  b izottságok vélem ényt 
ny ilváníto ttak , így kü lönösebb 
v itá ra  nem kerü lt  sor, azokat 
elfogadta a testület.

K ellem es sz ínfo ltja  volt az 
ülésnek, hogy a polgármester ezen 
napirend keretében „Környeze
tünk Szolgálatáért” aranyjelvényt 
ad o t t  á t N ém eth  P é te r  f iatal 
környezetvédőnek, aki országos 
szakmai pályázaton igen előkelő 
helyezést ért el környezetvédelmi 
témájú szakdolgozatával. (Erről és 
a város környezetvédelmi program
járól lapunkban Szentesi István

környezetvédelmi tanácsos bőveb
ben beszámol.)

Módosította a képviselőtestület 
a komm unális szilárd hulladék 
gyűjtésére és elszállítására vonatko
zó szervezett közszo lgá lta tás  
kötelező igénybevételéről szóló -  
nép iesen  csak „ sze m e tesn e k ” 
titulált rendeletét. A  módosítás 
egyik lényeges pontja, hogy „a 
szolgáltatás minimális m értéke 
lakó ingatlan  ese tén  24 db

hulladékgyűjtő zsák/év, üdülőingat
lan esetén 12 db hulladékgyűjtő 
zsák /év” . A 70 évet b e tö ltö t t ,  
egyedül élő balatonalmádi állandó 
lakos a megállapított szemétdíjból 
50%-os kedvezményben részesül és 
csak 12 db hulladékgyűjtő zsák 
m egvásárlására köteles évente, 
természetesen abban az esetben, ha 
ezt a módot választja. A módosított 
rendelet 1998. január 1-jével lép 
hatályba.

E zt követően  dr. H egedűs 
Tamás jegyző és Koszorúsné Schild
mayer Etelka irodavezető adott tá
jékoztatást az 1997. évi idegen- 
forgalmi szezon főbb tapasztalatai
ról, illetve a Tourinform Iroda ez 
évi tevékenységéről. (Megjegyzés: 
mindkét téma ismertetésére lapunk 
következő számában visszatérünk.)

Az ak tu a li tá so k  k ö réb e n  
ismételten foglalkozott a testület a 
kényszerbérletek felszámolásával, 
g ázbekö tés t igénylők szám ára  
részletfizetési kedvezmény bizto
sításával, a rászoruló  időskorú 
A lm ádi po lgárok  karácsonyi 
megajándékozásával. Sürgősséggel 
tárgyalta a tes tü le t G róf T ibor 
képviselőnek a Petőfi Sándor u. 12. 
szám alatti társasház tetőfelújítási 
munkálataival kapcsolatos indítvá
nyát, erről azonban döntést hozni
-  a tények és körülmények nem 
kellő feltárása miatt -  nem tudott, 
azt újabb vizsgálatra visszautalta.

M eghallga tta  M ajbó G ábor 
interpellációját, melyet konkrét 
telekadó kivetése tárgyában nyúj
tott be és annak megvizsgálását 
ugyancsak visszautalta a pénzügyi 
bizottságnak.

A képviselő  te s tü le t  eddigi 
nyilvános ülése befejeződött, a 
tanácskozás zárt keretek között 
folytatódott tovább. A zárt ülés 
napirendjén -  az önkormányzat 
többségi tu la jd o n á b an  lévő -  
Almádi Kommunális Kft. helyze
tén ek  é r té k e lé se , továbbá  a 
Gamüsz tevékenységének áttekin
tése szerepelt. A  képviselőtestület
-  a F elügyelő  B izo ttság , a 
könyvvizsgáló, a megbízott ügy
vezető bevonásával -  közel három 
órán keresztül tárgyalta a gazdasági

társaság működésének problémáit. 
Ismert, hogy a távfűtőműről törté
nő  so roza tos  leválások -  a 
lakótelepi lakások döntő többsége 
m ár egyedi fűtési móddal 
rendelkezik -  komoly gazdasági 
nehézsége t okoztak  a kft-nél. 
M indez a rra  kényszeríte tte  a 
testületet, hogy el nem odázandó 
d ö n té sek e t hozzzon a kft. 
szervezeti átalakításáról és azzal 
kapcsolatos kérdésekről. Az üzleti

érdekekre figyelemmel jelenleg 
nyilvánosan csak az közölhető, 
hogy a megbízott ügyvezető -  a már 
fen teb b  em líte tt  szakértőkkel 
közrem űködve -  a
képviselőtestület november végi 
ülésére tegyen konkrét javaslatot a 
feladatok -  a Gamüsz és a kft. -  
közötti konkrét felosztására.

A személyiségi jogok védelme 
miatt tárgyalta zártan a testület két 
intézményének vezetésére benyúj
tott pályázatok elbírálását. A városi 
könyvtár -  vezetői tisztségére Hol
lóné Behring Anikó -  a könyvtár 
jelenlegi vezetője -  nyújtott be 
pályázatot. A képviselők többsége
-  titkos szavazással -  azonban nem 
fogadta el a pályázatot, ezért azt 
három hónapon belül újból ki kell 
írni. Egyhangú igenlő döntéssel 
viszont Lovas József tanár urat a 
Városi Z ene isko la  vezetőjévé 
kinevezte. A  képviselő testü let 
jegyzőkönyvei a Városi Könyvtár
ban és a Polgármesteri Hivatalban 
megtekinthetők.

Sz. S.

realbank

Reállízing kötvény (évi)
E HM

egy évre 19,2% változó

B e t é t  ( é V i)  EBKM

1 hónapra 18% fix 18,00 

3 hónapra 18% fix 18,00 

1 évre 18% fix 18,00

Lakossági betétszámla (évi)
EBKM

500 000 Ft-ig évi 12% 12,00 

500 000 Ft felett évi 16% 18.00 

Kapható a Balatontourist-irodákban:

Ajka, Fő 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



R E N D Ő R S É G I H ÍR EK

A
z október hónap krónikáját 

néhány száraz adat közlé
sével kezdem. A  korlá

tozó intézkedések egy hónapja 
léptek életbe. Tizennyolc nyaraló
ban történt betörés, ezek között 
néhány olyan is van, amelyeket 
kétszer látogattak meg nemkívána
tos vendégek. Több olyan nyaraló 
feltörés is történt, ahol megállapít
ható, hogy az elkövetők teherautót 
használtak az elvitt értékek elszállí
tásához. Feltehetően biztonságban 
érezték magukat, nem kellett a 
leleplezéstől tartaniuk. Azt hiszem, 
egyértelmű, hogy nem ülhetünk 
ölbe tett kézzel, várva arra, hogy a 
körülményeink jobbra forduljanak 
Ismét csak azokhoz fordultunk, 
akik már olyan sokszor segítették 
munkánkat, mindennapi tevékeny
ségünket. Polgárőr barátainkról 
van szó.

Az egyesület elnöksége telepü
lésrészeként fogja a jövőben foko
zottabb ellenőrzés alatt tartani a 
nyaralóövezeteket. A korábbi évek
hez képest jóval több esetben szer
vezünk közös akciókat, amelynek 
célja egy-egy olyan terület ellenőr
zése, ahol több nyaralófeltörés 
történt. Így nem érezhetik magukat 
„biztonságban” a nyaraló feltörést 
elkövetők, hiszen nem tudhatják, 
hogy m ikor és hol fognak  a 
polgárőr-járőrbe botlani. A rendőri 
erőket igyekszünk a város belső

területein koncentráltan felhasz
náln i e lső so rban  azokban  az 
utcákban, ahol zömmel nyaralók 
vannak. További segítséget jelent az 
a tény, hogy nagyon sok telefonnal 
rende lkező  ingatlan van már a 
területen és egyre több tulajdonos 
rendelkezik riasztóval, amelyek 
jelzése a rendő rő rs  ügyeletére 
érkezik.

Ezek elterjedése nagy segítséget 
jelent számunkra, hiszen lehetővé 
teszik, hogy e rő in k e t az ilyen 
b e ren d ezésse l fel nem  szere lt 
területekre csoportosítsuk.

Je len tő s  ene rg iá t fo rd ítu n k  
állományunk szakmai továbbkép
zésére is. Ennek gyakorlati haszna 
ugyan mindig később jelentkezik, 
de hogy szükséges és indokolt, azt

a gyakorla ti é le tb e n  sze rze tt  
tapasztalataink is igazolják.

Ennek  is köszönhető, hogy a 
Balatonalmádi Rendőrőrs járőre, 
Szabó Lajos főtörzsőrm ester és 
Csécs Norbert őrmester, a megyei 
legjobb járőrpárosának bizonyult a 
szakmai versenyen. Szabó főtörzs
ő rm es te r  az o rszágos szakm ai 
versenyen is tovább öregbítette az 
almádi rendőrőrs szakmai hírnevét.

A közlekedési balesetek száma 
jóval alatta marad a korábbi év 
hason ló  időszakának , de a 
jelenségek elemzése tanulságos. 
Négy állampolgár gondolta úgy, 
hogy gépjárművét ittasan is el tudja 
vezetni, s rájuk nem vonatkoznak 
az egyébként mindenki számára 
kö te lező  szabályok. K ette jüke t

megbilincselve kellett vérvételre 
előállítani, egyikükhöz pedig az 
orvosnak kellett lejönnie a rendőr
őrsre, hogy elvégezhesse ezt a ru
tin eljárást. A rendőri kényszerítő 
eszközök alkalmazásának lehető
ségét éppen az ilyen agresszív, sen
kire tekintettel nem lévő személyek 
megfékezésére fogalmazta meg a 
joga lko tó . O k tó b er  hónapban  
egyébként ittasan okozott baleset 
nem történt.

A  bekövetkezett baleseteknek 
most is legfőbb oka a figyelmet
lenség, a nem útviszonyoknak meg
felelően megválasztott sebesség 
volt. E  témában további kiemelésre 
érdemes tapasztalat a gépjárművek 
kritikán aluli műszaki állapota. Ter
mészetesen ez nem minden jármű
re vonatkozik , azonban m ind 
annyiunk számára elgondolkodtató 
lehet, hogy minden tíz ellenőrzött 
gépjárműből négy műszaki hibás. 
Mindannyiunk biztonsága a tét, 
amikor egy rossz műszaki állapotú 
gépkocsival indul valaki útnak, 
bármilyen fontos legyen is az az ok, 
amely erre késztette.

Végezetül ismételten kérem az 
önök segítségét!

Csak az összefogás jelenthet 
biztosítékot a közbiztonság további 
javulására.

Grúber Sándor r. őrgy.,
őrsparancsnok

Tanítottak és neveltek!
Balatonalmádi Város Önkormányzata 1997. szeptember 23-án 

köszöntötte Bobkó Erzsébet, Gabriella nővér és Molnár Amália 
pedagógusokat, akiknek arany emlékérmet és diplomát adtak át. A város 
vezetősége és a régi kollégák meghatottan hallgatták Kovács Piroska 
elismerő szavait. Az elmúlt 50 év rögös útját ismertette, de kiemelte az 
elért sikeres eredményeket is. Nemcsak tanítottak, de neveltek is! Majbó 
Gábor alpolgármester köszönetét fejezte ki mindazért, amit a város 
gyermekeiért tettek és átadta az aranydiplomákat. Elismerően nyilatkozott 
dr. Kerényi László polgármester, Trosits András, Szabó János, Fábián 
László, valamint a nyugdíjas pedagógusok is.

B. K.

Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

képkeretezés, hőszigetelt üveg. 
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A. 

Telefon: 432-854, 06-20/685-221 
Konyha, szobabútor, 

üzletberendezés, 
egyedi elképzelések kivitelezése 

Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás 
Bútorlap és lemez méretre vágás. 

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2. 

Telefon: 06-20/685-221

Kedves Időskorú Balatonalmádiak!
Évekre visszanyúló hagyomány 

városunkban az időskorúak kará
csonyi megajándékozása. Ez az el
múlt időszakban úgy valósult meg, 
hog 1000 Ft értékű bónt adott az 
önkormányzat minden hetven év 
feletti Balatonalmádi polgárnak. Íly 
módon évenként 7-8000 fő része
sült ebben. Ugyanakkor az önkor
mányzat családsegítő tevékeny
ségét tovább bővítette az „Együtt- 
Egymásért” Szociális Közalapít
vány szolgáltatása. Az Alapítvány 
széleskörű felmérés alapján sok 
család téli tűzelő ellátásához nyúj
tott természetbeni támogatást. Ez
zel nyugodtan mondhatjuk, hogy 
sokszereplőssé vált az időskorúak 
támogatása, s egy több pilléren álló 
tám ogatási rendszer alakult ki. 
Ugyanakkor az is bizonyossá vált, 
hogy a jól működő -  a rászorulók 
részérő l m ár m egszoko tt -

tám ogatási rendszer a jövőben 
átalakításra vár. Az elmúlt években 
a 70 év feletti időskorúak egy része
-  megköszönve a gesztust -  nem fo
gadta el az alanyi jogon kapott aján
dékot, jóindulattal közölve, hogy 
azt az önkormányzat adja a tőle na
gyobb mértékben rászorulók részé
re. Így ez a támogatási forma átala
kul, s egy szociális környezettanul
mányi felmérés alapján kerül szét
osztásra az erre szánt összeg. En
nek keretén belük, mintegy 5-600 
felmérés fog az elkövetkezendő he
tekben elkészülni, s ez jelenti azt az 
alapot, melynek következtében 
akár tűzifával, akár élelmiszercso
maggal vagy más egyéb módon fog
ja a kuratórium a segítségnyújtást 
biztosítani. Mindezekre vonatkozó
an kérjük  az időskorúak megértését 
és mindenkinek a jóindulatú segít
ségnyújtást. T. A.

Petőfiért...
Ezúton mondunk köszönetet a megsemmisített szobor újraöntéséért 

az „Almádiért” Alapítvány számlájára eddig beérkezett adományokért: 
Dr. Káldosi Rudolf 1 500 Ft, Dr. Jánosi András 1 000 Ft, Schildmayer 
Ferenc 10 000Ft, Brandeisz Elza 5 000 Ft, Kokas Endre 1000 Ft, Polgárőr 
Egyesület 10 000 Ft, Pásztor György 1000 Ft, Mészáros Éva 5 000 Ft, 
Városház dolgozói 5 800 Ft, Bakonyvári és Vastagh család 30 000 Ft-ot 
küldött.

Majbó Gábor
alpolgármester



SAKK
M ég egy ilyen vereség  -  és 

e lé rh e tjü k  cé lunkat, a b iztos 
bennmaradást. A  kicsit meglepő 
kijelentés akkor válhat világossá, ha 
visszatekintünk a csapat korábbi 
NB I-es szerep lésé re . Ebből 
egyértelm űen kiderül, hogy az 
MTK és az Elektromos csapatai 
e llen  két bajnoki évben nem  
szereztünk annyi pontot, mint most, 
a szezonnyitón. Persze a tisztes 
helytállásnak csak akkor lesz igazán 
értéke, ha az azonos erősségű 
gárdák  ellen szállítjuk  a jó  
eredményeket. Nem lesz könnyű, 
hisz a bajnoki rendszer  
átszervezése miatt csupán egy olyan 
e llenfé lle l ta lá lkozunk , akik 
m ögö ttünk  végeztek  a tavalyi 
pon tvadásza t során . Az sem 
könnyít a helyzetünkön, hogy az 
újonc Paksot a nyugati csoportba 
sorolták. Ahol Csom István csak a
3. táblán  szerepel vagy Vidéki 
Sándort (idei vidék bajnok és ez 
nem szójáték) a 7-es asztalhoz 
ültetik, szóval nem igen lehetnek 
illúzióink. Még szerencse, hogy 
küzd a csapat, az eltávozott sztárok 
tudását lelkesedéssel pótolják. Jó 
példa erre az Elektromos elleni 
mérkőzés, ahol a tavaly még mi 
sz íneinkben  sze rep lő  G rábics

Mónika véletlenül sem adta volna 
döntetlenre a partiját. Levennék a 
fejét, ha nem verné meg a mi 
Kovács Elődünket. Kikapott. Mint 
ahogy 0 ponttal végzett még két 
másik fővárosi játékos is a jóval 
esélytelenebb almádi versenyzővel 
szemben. Szóval szépen, lassan 
gyarapodnak a pontok, még ha a 
végeredm énynél nem is a mi 
nevünk mellett áll a nagyobb szám. 
A lényeg -  becsületes hozzáállással 
tegyünk meg mindent a sikerért.

B udapest, 1997. ok tóber 19. 
B u d ap est E le k tro m o s  S E -  
Közösségi Ház SE 7:5, Hovárth 
Cs.-Izsák Gy. 1:0, Horvát J.-Fáncsy 
1:0, Böröcz-Orsó M. 0:1, P éte r-

Mann G. x, Dely-Kubacsny 1:0, 
Dőry-Horváth x, Bokros-Jamrich 
1:0, M eleghegy i-Su lyok  0:1, 
Grábics-Kovács 0:1, Hevér-Orsó J. 
x, Kiss G .-K ovács x, Kiss E -  
Sárkány 1:0.

Ezüsthuszár kupa Wolfsbergben
Azt még tudomásul vettük, hogy 

két napos kinntartózkodásért egy 
hetes autópályadíjat kell fizetni, 
elviseltük, hogy 30 km-re az osztrák 
kisvárostól felforrt a busz hűtővize, 
de azon már igencsak meglepőd
tünk, hogy az NB I-es rivális 
Szombathely legerősebb csapata 
nézett szembe velünk Wolfsberg 
város hagyományos sakktornáján. 
A két m agyar csapa t külön 
párharcához csatlakozott még egy 
zágrábi is, s e három gárda elhúzva 
a többiektől, egymás eredményeit 
kü lönösen figyelve gyűjtö tte  a 
pontokat. A  11. forduló végére 
aztán igazolódott a papírforma, 
Szombathely 2 pontos előnnyel 
nyerte a versenyt Almádi és Zágráb 
e lő tt. Helyi győztesnek  is 
tapsolhattunk, Izsák Gyula lett a 
legeredm ényesebb  versenyző, 
m eghálá lva a b iza lm at a tú ra  
szponzorának, a budatavai Miki 
büfének.

G.T.

Október 
a II. helyezések 

hónapja
A hónap elején befejeződött az 

OB II. CSB. Az őszi rájátszásos 
fordulóba a tavaszi forduló I-IV. 
helyezettje került. Ide kvalifikálta 
magát csapatunk is. Ellenfél a Bp. 
PMSC, a Pécsi VTC és a Kaposvári 
É p ítő k  volt. Sajnos, az e lső  
fordulóban a Bp. PMSC került ki 
győztesen. A második fordulóban 
sikerült a Pécs elleni visszavágás és 
itthon nagy küzdelemben nyertünk. 
Az utolsó fordulóban az addig 
nyere tlen  K aposvár fo g ad o tt 
minket, de pályahiányra hivatkozva 
feladták a meccset. Sajnos a Pécs 
otthon nem tudta megverni a Bp. 
PMSC-t, így a Budapestiek nyerték 
a bajnokságot és mi az előkelő II. 
helyezést é r tü k  el. Ez 
mindenképpen előrelépés a tavalyi 
V. helyezéssel szemben, de igen 
közel á lltunk  az OB I-be  
kerüléshez!

A mérkőzések jegyzőkönyveiből 
a következők olvashatók ki: Bp. 
PM SC-B. Almádi 6:3, győzött: 
Dudás Zs. Hitter-Rajnai, Dudás- 
Varga. B. A lm ád i-P V T C  5:4, 
győzött: Varga L., D udás Zs.,

Rajnai Cs., Hitter-Rajnai, Dudás- 
Varga. K aposvári É p ítő k -B . 
Almádi 0:9, (Kaposvár feladta a 
mérkőzést!).

A játékosok tavaszi és őszi -  
pályán elért -  eredményei: (Egyéni 
győzelem: 1,0 p, páros győzelem:
0,5-0,5 p.)
Név egyéni pont páros pont össz.

győzelem győzelem pont 
Hitter Cs. 5 5 8 4 9
Kovács L. 5 5 2 1 6
Szabó L. 4 4 2 1 5
Varga L. 2 2 4 2 4
Dudás Zs. 8 8 4 2 10
Rajnai Cs. 3 3 8 4 7
Szabó Z. 1 1 2  1 2
Solymosi L. 1 1 -  -  1 

(A fe la d o tt  m érkőzés 
eredményét az egyéni értékelésből 
kihagytuk!)

A  CSB befe jezése  u tán  egy 
héttel Székesfehérváron Országos 
versenyen Hitter Cs., egyéniben és 
a Hitter-Rajnai páros egyaránt a II. 
helyen végzett.

Okt. 25-26-án rendeztük meg a 
már hagyományos évadzáró férfi 
egyéni „A frány M ihály-

emlékversenyt”, ahová a megye 
összes teniszklubját meghívtuk. A 
versenyen ismét „csak” II. helyet 
könyvelhe ttünk  el, ugyanis a 
döntőben a fűzfői Szlotta Roland 
6/3, 7/5-re verte Hitter Csabát. A  
két III. helyezés a veszprémieknek 
jutott, Vízkeleti Attila, Miskoczi 
Norbert eredményeként.

A  következő időszak feladata: 
’97 évi eredmények értékelése. A 
’98 évi koncepciók kialakítása. A 
téli felkészülés megkezdése.

HIS

Teniszhírek

Felhívás!
Kérem a hozzátartozókat, hogy 

a vörösberényi temető katolikus 
részében 1972 előtt megváltott (ill. 
betemetett) sírhelyeket újraváltani 
szíveskedjenek!

Kérek mindenkit az alábbiak 
figyelembevételére:

1. A meg nem váltott és elhanya
golt sírokat 1998. október 1. után 
újratemetésre fogjuk kijelölni.

2. A temetőben sírhelyet csak a 
fenntartóval (plébánia) való egyez
tetés után lehet kiválasztani és kije
lölni.

3. Kérek mindenkit, hogy hozzá
tartozója sírját és annak közvetlen 
környékét rendszeresen gondozza 
és a felgyülemlett szemetet jármű
vel is jól megközelíthető helyre 
vigye, figyelve a kegyeleti követel
ményekre, más sírja tiszteletben 
tartására.

Sírhelymegváltásra a vörösberé
nyi Plébánián (Thököly u. 4.) van 
lehetőség az ügyeleti időben: Min
den kedden és pénteken 8 és 9 óra 
között. Ezenkívül október hónap
ban, csütörtökönként 16 és 17 óra 
között is.

Egyéb időpontban érdeklődni 
lehet a balatonalmádi Plébánián 
(Óvári u. 28.) Telefon: 88/338-435. 
Vörösberény, 1997. október 1.

Szabó János 
plébános

Felhívás
Kedves táncoslábú fiatalok!
A vörösberényi gyermek- és ifjúsági nép
tánccsoport szeretettel várja a néptánchoz 
kedvet érző gyermek és fiatal jelentkezését. 
Amennyiben szeretnél tagja lenni egy jó han
gulatú, vidám kis csoportnak, keress fel min
ket a próbáinkon, amelyeket minden szer
dán 15 órakor tartunk a vörösberényi kultúr
házban.
Kónig Krisztina szakmai vezető a Bakony 
Néptánc együttes táncosa és Mester Fe
renc tánccsoport vezető

A utósbolt
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11. 

Telefon: 06-20/412-217

Vezérműszíjak, gyertyák, 
megszakítók, 

olajok, szűrők, fékbetétek, 
színpolírozók, gittek, lámpák, 
karosszériaelemek, kipufogók.

Alkatrészek minden 
autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási 

határidővel megrendelhetők.

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!

SÍBOX KÖLCSÖNZÉS!



Emlékeztünk
Városunkban is népes érdeklődő jelenlétében méltóképpen emlékeztek 

meg október 6-án az 1848-49-es magyar szabadságharc mártírhalált halt 
tábornokairól. Az örökmécsesnél Czuczor Sándor a magyar-angol 
tannyelvű gimnázium igazgatója mondott emlékező beszédet. Irodalmi 
összeállítást mutattak be a Györgyi Dénes iskola tanulói: Az 1956-os 
forradalom évfordulóján dr. Hegedűs Tamás Balatonalmádi jegyzője 
mondott ünnepi beszédet a hősök emlékművénél. Joós László és Kolti 
Helga színművészek élethűen idézték fel a 41 éve történt eseményeket. 
Mindkét megemlékezésen elhelyezték koszorúikat és virágaikat városunk 
vezetői az Almádiban tevékenykedő pártok képviselői, valamint az 
ünnepségen részt vevő polgárok.

Október végi ünnep
Közös, ünnepi istentiszteletre 

jöttek össze az evangélikus és refor
mátus hívők az almádi református 
templomban október 25-én. A re
formáció 480. évfordulója tisztele
tére gyűltek össze, emlékezni arra 
a történelmi eseményre, amikor 
Luther kiszegezte 95 pon tjá t a 
wittenbergi vár hatalmas kapujára 
1517 október 31-én. Ezt a reformá
ciót sokan azóta is megújításnak

fordítják, de a bibliai alapokhoz 
való visszatérés gondolata ugyanígy 
benne volt a tudós tételekben, ame
lyek forradalmasították Európát. A 
katolicizmus világából érkező re
formátorok nem egyházszakadást 
akartak, hanem éppen annak az 
1500 éves egyháznak a megújítását, 
megújulását. A  bibliai alaphoz való 
visszatéréssel visszaadták a hívők 
h ité t azok, akik L u th e rre l ,

Zwinglivel és Kálvinnal együtt 
protestáltak a búcsúcédulák és más 
visszaélések ellen, mert a keresz
tyén vallást evangéliumi alapokra 
kívánták helyezni. Nyomukban ma
gyar követőik, Dévai Bíró Mátyás, 
H elta i G áspár és Bornem issza 
Péter is hirdették, hogy csak hit 
által üdvözülhet a három részre 
szakított 16. századi magyarság. 
Tanításuk még ma is időszerű: saját 
anyanyelvén és m in d en k in ek  
eredeti formájában kell megismer
ni az evangélium ot, éljen akár 
i t th o n  vagy N ém eto rszág tó l 
Skóciáig és Svájctól Skandináviáig.

Isó Zoltán evangélikus tiszte
letes történelmi visszaemlékezése 
az igazság megismerését és a hit 
megtartását sugallta a fenti gondo
latokkal, amelyet Steinbach József 
református tiszteletes szavai ötvöz
tek egységbe: nem a mennyiség 
hanem a minőség határozza meg 
egy gyülekezet valódi értékét.

Szelényi Pál karnagy és a 
Veszprémi V árosi Evangélikus 
kam arakórus egy finnországi és 
dán iai fe llépés k özö tt ad o t t  
lélekmelengető szép koncertet az 
ének  sz e re te te , a re fo rm ác ió  
emlékezete és isten tisztelete köré

csoportosítva az igényes műveket. 
Hegedűs Zsuzsanna Bach szólója 
mellett külön kiemelendő az ismert 
egyházi énekek  párhuzam os 
feldolgozása, (a himnikus és a 
m otettás  előadásm ód más-más 
gondolatokat segített felszínre). Az 
egybegyűlt hívők -  akik között 
katolikusok is voltak -  igaz ökume
nikus meggyőződéssel énekelték el 
az „Erős vár a mi Istenünk” és a 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva” 
zsoltárokat.

Az A lm ád iba többször 
ellátogató Kemény Géza költő jó 
okkal „Mindenszentek és minden 
holtak hava” névvel illeti októbert, 
bár a magyar forradalom és szabad
ságharc 41. és a reformáció 480. 
évfordulóján talán a megújulás 
irán ti igény havának is nevez
hetnénk. Az egyre kisebb koncért 
m arakodó  po litikusa ink ra  is 
ráférne már egy igazi reformáció és 
ideje lenne végre nemcsak közösen 
énekelniük az ismert zsoltárokat, 
hanem együtt tenniük is valamit a 
megújulásért. Talán nem véletlen, 
hogy csak az egyházak gondolnak 
a d iadalm as m egúju lásra  így 
október végén.

Czuczor Sándor

Zeneiskolai
hétköznapok

Az idő már jócskán tú l jár a déli ha
rangszó zengésén. Ilyenkor elevenedik  
a zeneiskola házatája: csivitelő-csacso
gó, hátitáskás gyereksereg billeg-ballag 
befelé éppen a bejárati ajtón. A  folyosó 
ragyogó tiszta ablakain beáramló fény
ben gyöngyként gurul szerte a jókedvű 
nevetés.

A  szolfézsra készülő apróságok a fo 
gasok alatt vernek tanyát, egy kupacban 
ücsörögve dalocskadünnyögésbe kez
denek. A  túlvégen néhány pöttöm önfe
ledten hancúrozik, feledve, mi szél hoz
ta őket. Eközben az asztal fölött három 
buksi fejecske „közös munkában” hol
mi matek házi megoldásán spekulál...

Aztán hopp, amint az id ő  eljön, 
mintegy varázsütésre, szerteszaladnak 
mindahányan, ki-ki a maga termébe: 
kottákkal, hangszerrel, egyebekkel fel
vértezve, amint az a muzsikás játékok
nál illendő.

Százkilencvennégy kisebb-nagyobb 
tücsök szegődött el hozzánk erre az esz
tendőre: szerencsét próbálnak a zene  
birodalmában! Százkilencvennégy kis 
muzsikus palánta nótázik, billegeti az 
ujjait a fuvolán, a furulyán, ismerkedik 
a klarinéttal, húzza a cselló, a hegedű  
vonóját, varázsol dallamot a zongora  
nagykabátjából, bólint helyeslően  a 
gitár halk szavára.. Játszanak, mind
nyájan játszanak! A  mi „szép, komoly” 
fiaink, leányaink em b erh ez igazán  
méltó játékot játszanak!

Az utcán, az iskola körül kiváncsian 
fülel, tekereg a szél. Fölkapja a csengő- 
bongó, zengő-zúgó hangokat és te le 
hinti velük a szürke világot. A  járókelők 
érdeklődve keresik a hangok forrását. 
H om lok u k  k isim ul, üres, fáradt  
tekintetük felderül. Mosolyognak...

Nagyné Sárfi Gabriella

Sikeres pályázatok
A Népjóléti Minisztérium Pre

venciós Koordinációs Csoportja 
1997. július 15-én értesítette a Her
kules Sportegyesület elnökségét, 
hogy a dr. Farkas Miklós és Felber 
Gyula által kidolgozott „Egészsé
ges életmódra nevelés, rehabilitá
ció” elnevezésű pályázatot 700 000 
Ft támogatásban részesítette.

A program felöleli a város lakos
ságának  m inden  korosztá lyá t. 
Ennek keretében indulásra kész, az 
óvodások úszásoktatása a Balaton 
Uszodában. Az első foglalkozásra 
1997. november 17-én kerül sor és 
minden résztvevő gyerek tizenöt 
alkalommal vesz részt. Mindhárom 
óvodában szerveztünk csoportokat, 
az oktatás 93 gyereket érint.

Megszerveztük az időskorúak 
rehabilitác iós k ím élő to rnájá t, 
melyhez a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában kaptunk tornaterm et. 
Vezetője Solti Gáborné (ismertebb 
nevén Bagoly Gyöngyvér) nyugál
lományú testnevelő tanár, aki fiata
labb korában kiváló tornász volt.

Az óvodáskori úszásoktatást ki
emelt szinten követi az iskolásko
rúak oktatása és szakosztályba irá
nyítása. Ehhez az egyesület az el
nyert összegből támogatást nyújt. 
Akik jól megtanultak úszni, lehető
séget kapnak a Herkules SE triat
lon-duatlon szakosztályában.

A túraprogram a következő lép
csőfok: akik még sportolási lehető
séget keresnek, jelentkezhetnek 
túraprogramunkra, melyet kivéte
lesen nem jelzett túristautakon

tervezünk végrehajtani, hanem táj
futó térképes terepgyakorlat kere
tében. Így szeretnénk biztosítani 
tájfutó szakosztályunk utánpótlá
sát. Támogatjuk a Kertészné Gabi 
által kezdeményezett jógatanfolya
mot a bérleti díj egy részének át
vállalásával. Továbbá a nőknek 
szervezett nyú jtó-lazító -erősítő  
tornát is.

A  programban végül szerepel
nek még reformszemléletű főzési 
bemutatók és egészséges életmód
ról szóló előadások. Itt számolok be 
arról a programról, melyet Solti 
Éva, a V örösberényi Á lta lános 
Iskola testnevelő tanára készített el 
a testi rendellenességben szenvedő 
gyerekek szám ára szervezendő 
gyógyúszásra és tornára, melyre

200 000 Ft támogatást kaptunk. 
Természetesen a támogatás mellé 
önrészt is fel kellett mutatni, amit 
a Herkules SE nem tudott volna 
megoldani anélkül, ha az önkor
mányzat nem adta volna ingyenes 
használatába az Auróra szálloda 
volt Damjanich úti munkásszál
lóját. Ennek felújítása után az 1997. 
évben elért nyereséges működte
tésből tudtuk programunkat meg
valósítani.

A programok időpontjai: kímélő 
torna, hétfő-csütörtök 17 óra. Nők 
tornája, hétfő 19 óra, csütörtök 
19.30 óra. Jógatanfolyam, szerda 17 
óra. Szeretettel várunk minden 
résztvevőt.

Felber Gyula
sportszervező

Vagyonvédelem

Riasztórendszerek kiépítése 
Néma riasztás 

a rendőrségen.
Ez a lehetőség fokozott 
védelmet, biztonságot 

nyújt. Mechanikus 
biztonsági rendszerek, 

lakatos munkák.

Hansági Endre
Balatonalmádi 

Vöröshegyi u. 8. 
Telefon: 431-745

Kézműves és 
népművészeti 

ajándék és 
használati 

tárgyak vására 
a közösségi 

házban

december 5-én 
10-17 óráig.



Félúton -  ígéretes távlatokkal

S
okan voltunk Vecsey K. Mária 

meghitt, emlékezetes estjén. 
Amikor is bem utatkozott 

nekünk és a világnak. Félszáznál 
több míves versét és néhány tömör, 
remekbe csiszolt novelláját rejtő 
első kötetével. Valamennyiünket 
magával ragadott. Az est fölszik
rázó és messzevilágító pillanataitól 
tudjuk: eggyel gyarapodott a líra 
fennsíkjára -  mi több! -  majdan a 
m agasla ta ira  pályázók e lszán t 
csapata.

M éltán! Vecsey K. M ária  
nemcsak a kötetébe foglalt több 
évnyi termésének igazgyöngyeivel 
bizonyít meggyőzően, hanem  
szavakba öntött gondolataival is 
bevezete tt bennünke t szellemi 
kincsestárába. Midőn hallgattam, a 
latin költők bölcs intése ju to tt  
eszembe: Légy rövid, hogy amit 
mondasz, az érdeklődők megért
sék, a kitartók pedig megtartsák!

Nos, a jó szó és a termékeny 
gondolatok parazsa izzott föl azon 
a szívmeleg esten Almádiban. Sok 
ilyen o ldo tt, a másik em berre  
figyelő együttlétre lenne szükség 
elszürkülő világunkban!

Vecsey K. Mária kevés szóval 
mondott sokat önmagáról, világ

látásáról s mindenekelőtt a költé
szetről. A líra klasszikusairól, a 
magyar- és a világirodalom meste
reiről. Akiktől tanul, merít. Magá
ról a versről, a ritmusról, mértékről. 
A  csodálatosan gazdag anyanyelv
nek és a másik emberhez elvezető

gondolatnak versbe ötvözéséről, 
áhított kiteljesítéséről.

Veszeli Lajos az Új A lm ádi 
Újság főszerkesztőjeként vezette 
ezt a valóban ünnepi együttlétté 
nemesedett estet. Korábban Ver
mes Évával ők bíztatták s emelték

ki Vecsey K. M áriá t tú lzo ttan  
szerény rejtőzködéséből. Aztán az 
esem ényt és a pá lya tá rsnő t 
személyesen is megtisztelő Baranyi 
Ferenc József Attila-díjas költőnk 
minősítésével, a helyi szellemi erők 
és az almádi kulturális életet tá
mogatók együttes munkálkodásá
val megszületett a megérdemelt 
siker: a Félúton című verseskötet. 
A Közösségi Ház népes közönségét 
egy költő pályaindulásába avatták 
be a rendezők , közreműködők. A 
sikert csak fokozta az a koránt sem 
hanyago lha tó  tény, hogy a 
főszereplőhöz hasonlóan ők is jól 
ism erik  a latin  költők  bölcs 
intelmét.

Albrecht Sándor

Vecsey K. Mária: Félúton című 
verseskötete kapható a könyvesbolt
ban, a könyvtárban, a közösségi ház
ban és a városházán.

Fotó: Durst László

Újból Novák 
László az Év 

Természetfotósa
7997. október 29-én Buda

pesten a Magyar Kultúra Alapít
vány székházában rendezett k i
állításon adták át a „Találkozás a 
Természettel -  A z Év Termé
szetfotósa ’97” fotópályázat díjait. 
A rangos eseményre 113 fotós közel 
2500 művéből 120-at fogadott el 
bemutatásra, 10 kategóriába 
sorolva. Köztük Balatonalmádiban 
élő  és dolgozó Novák László 29 
fotóját. Az eredményhirdetésnél 
aztán kiderült, hogy nem véletlenül. 
Munkái közül két kategória első, 
három második helyezést, kettő  
különdíjat és -  1995 után újból -  
az Év Természetfotója megtisztelő 
címet nyerte el. A kiállítás megte
kinthető Budapesten az I. ker. Szent
háromság tér 6. szám alatt novem
ber 30-ig, naponta 9-17 óra között.

N.F.

LANG- 
CUKRÁSZDA

Szeretettel várja egész 

évben  kedves vendégeit. 

Megrendelést telefonon is 
elfogadunk.

Telefon: 0 6 -6 0 /395 -326  

Nyitva: 1100- 1 7 30 óráig 

Szünnap : héttő

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy

MEGNYITOTTUK
a Hunyadi u. 24. sz. alatt, 

a Paprika Csárdával szemben lévő

zöldség-gyümölcs-élelmiszer 
diszkont üzletünket.

Zöldség, gyümölcs viszonteladóknak nagyobb tételben 
nagykereskedelmi áron.
Megrendelésre: 338-449 

Kedvező árainkkal, szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitva tartás: hétfő-péntek 700- 1100, 1400-1800 
szombat vasárnap 800-1 2 00



Megalakult 
a Főnix 

Alapítvány

Tegyük gazdaggá Berényt! Ezzel a 
szlogennel búcsúzott egymástól az Ágnes 
Asszony Vendéglője meghitt hangulatú 
különtermében a tizenhét alapítványtevő 
és a háromtagú kuratórium az alapító 
okirat ünnepélyes aláírása után.

A névadó főnix madár az újjá-születés, 
a folytonos megújulás szimbóluma. Ennek 
szellem ében tevékenykednek a 
vörösberényi egyesületek: az 1992-ben 45 
éves, csipkerózsika-álmából újjáéledt 
Polgári Kör, az immár 31 éves Kertbarát 
Kör és a helyi vöröskereszt alapszervezet. 
Anyagi bázisuk viszont rendkívül szűkös. 
Tagdíjból, önkormányzati támogatásból, 
báli bevételből, stb. származó bevételek 
nem elegendőek a falu hagyományaihoz 
méltó, színvonalas m űködéshez,  
művészeti csoportok, intézm ények  
fenntartásához. Helyi forrásokat kell 
keresni a kulturális élet támogatására. Ezt 
felismerve -  elsősorban a most alakult 
tánccsoport segítésére, de távlati célként 
az egész városrész javára -  jött létre a 
Főnix Kulturális Alapítvány, amely  
zártkörű. Bevételeit, pályázatokból, 
támogatásokból és vállalkozásokból  
kívánja gyarapítani. A  kuratórium tagjai 
(Dér András, Fazekas Nikoletta, Nándori 
Gyula), azon fognak munkálkodni, hogy 
minél több önzetlen és Vörösberényt 
szerető magánszemélyt, vállalkozást, 
intézményt találjanak, akik tevékeny
ségükkel, adományaikkal, ötleteikkel 
segíteni tudják e célok megvalósulását.

N. Gy.

KÜLDJÖN EGY KÉPET

A kép az I. világháború utáni években készült. A vörösberényi református gyülekezet a beolvasztott harangok 
helyett újakat öntetett. Ezek felszentelését láthatjuk. A kép jobb oldalán álló, botra támaszkodó személy Nemes 
Mihály református tanító, a Polgári Olvasókör megalapítója és a jelenlegi kultúrház felépítésének irányítója.

Közreadó: Kun László

Tájékoztatjuk Balatonalmádi város lakosságát a hétvégi 
gyorsszolgálati kézbesítés változásáról (Magyar Posta 
Részvénytársaság vezérigazgatójának utasítása).

Gyorsszolgálati kézbesítővel (expressz kézbesítővel) 
kézbesített küldemények a következők: távmásolat, távirat. EMS 
gyorsposta belföldi, EMS nemzetközi. EMS postafutár, 
gyorsutalvány, expressz küldemények, távbeszélő meghívás.

Hétközben (hétfőtől péntekig):
A gyorsszolgálati kézbesítés ideje megegyezik a postahely 

nyitvatartási idejével (8-16 óráig).
-  EMS küldeményt az érkezés napján reggel 9 óráig
-  Expressz levélpostai küldeményt az érkezést követő 6 órán 

belül
-  Normál távmásolatot, táviratot, gyorsutalványt a felvétel 

időpontjától 6 órán belül
-  Sürgős távmásolatot, táviratot, távbeszélő meghívást 4 órán 

belül kézbesítünk
-  Amennyiben a postafax, távirat feladásánál a feladó 

dísztáviratlap különszolgáltatást jelölt meg, akkor az ilyen 
küldemény kézbesítését is 6 órán belül kell biztosítani.

-  Azt a postafaxot amelyet következő munkanapon történő 
kézbesítéssel adnak fel, (jelzése LKB) egyesített kézbesítővel 
kézbesítjük

A kézbesítési időbe a postahely nyitvatartása nem számít bele.
Szombaton (posta nyitvatartása 8-12 óráig):
-  EMS gyorsposta kézbesítését biztosítjuk
-  EMS helyi postafutár küldemény a felvételt követő 2 órán 

belül kézbesítjük
-  Csak az MSZ különszolgáltatással feladott távmásolatok, 

táviratok, gyorsutalványok, távbeszélő meghívások kerülnek 
soron kívül kézbesítésre belterületen. Budapesten 7-18 óráig, 
vidéken 12 óráig

-  Külterületen a gyorsszolgálati kézbesítés szombat-vasárnap 
szünetel

-  A szombaton érkezett expressz csomagot soron kívül az 
érkezés napján kézbesítjük

-  Az expressz különszolgáltatással feladott levélpostai 
küldemények kézbesítése szombat, vasárnap szünetel

Egyéb munkaszüneti (ünnep) napon a gyorsszolgálati 
küldemények kézbesítése szünetel.

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

PROGRAMAJÁNLAT
November 12. Szlovákia 1250 Ft 

November 14-15. Trieszt-Tarvisio 4500 Ft 
November 19. Oberwart 1650 Ft 

December 3. Bécs 2300 Ft 
December 5-6-12 Fővárosi Operett Színház

Érdeklődni lehet:
Ottília vendéglő, Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 19. 

Telefon: 338-219

Club Aramis bisztró
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



Iskolaavatás Vörösberényben
Miközben máshol iskolákat zárnak be, mi október 12-én egy újat 

nyithattunk. A köszöntő- és avatóbeszédeket Honti Mária a Művelődési 
Minisztérium államtitkára és dr. Kerényi László a város polgármestere 
mondták. Az ünnepség kedves színfoltja volt, amikor Bernhard Beckmann
-  Vörösberény testvériskolájának igazgatója -  jókívánságaival együtt 
átnyújtotta Tóth Attila iskolaigazgatónak a német iskola nagyméretű 
fotóját, aminek méltó helyet fognak majd keresni az új iskola falán. 
Remélhetőleg nemsokára Vörösberény is viszonozhatja ezt a gesztust a 
teljesen kész iskoláról készült felvétellel. Az Új Almádi Újság szerkesz
tősége úgy gondolta, hogy hivatalos tudósítás helyett (az már megjelent 
a Naplóban, Veszprém megye napilapjában), hasonlóan kedves színfol
tokat próbál felvillantani az iskola építéséről, átadásáról és az átadást 
követő napokról. A teljesség igénye nélkül -  lehetetlenre nem vállalkoz
hattunk -  megszólaltattuk a palettáról a színthozók némelyikét, hogy ki
alakulhasson egy kép e nagyszerű eseményről.

Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Tóth 
Attila!

Őszinte örömmel értesültem  
intézménye első épületszárnyának 
és to rn a te rm é n e k  á tad á sáró l.  
Valóban megnyugtató érzés, hogy 
szűkös időket élő  v ilágunkban 
vannak települések, ahol iskola- 
fejlesztések kerülhetnek napirend
re. Lelkesen gratulálok ehhez a 
szép eredményhez! Kívánom, hogy 
hatékony pedagógiai munkával, 
gyermekeink érdekében végzett 
felelős tevékenységgel töltsék ki az 
új épület tereit. A tantestület tagjai 
pedig óráról ó rára, az érte lem  
pallérozásának nagyszerű célja 
mellett a szeretet melegét is vigyék 
magukkal az osztálytermekbe, a 
foglalkoztatókba...

Kollegiális szeretettel üdvözli 
önt és tantestületét:

Bauer Nándorné dr.
igazgató

Megyei Pedagógiai Intézet

Tóth Attila, a vörösberényi Álta
lános Iskola igazgatója:

A tantestület régi vágya teljesült 
most azzal, hogy -  ha csak a fele 
tanár- és diákállom ánnyal is -

s ike rü lt bek ö ltö zn ü n k  az új 
iskolába. Nagy dilemma után  a 
fenntartóval egyeztetve úgy dön
töttünk, hogy idén a felsőtagozat 
kezdi el itt az iskolaévet. Elmon
dani nem lehet, milyen csodálatos 
érzés ebben a szép épületben taní
tani. A régi épületek toldozása, 
foltozása, annyi vándorlás után 
megérdemeltük már az új iskolát. 
Bízom benne, hogy a második ütem 
is belátható időn belül elkészül, és

(jó lenne, ha m ár jövő re)  az 
alsótagozatosok is átjöhetnének 
ide. Mert a jó vagy rossz közérzet 
kihat a tanár és a gyerek munkájára 
egyaránt. Sokaknak tartozom hálás 
köszönettel. Lelkiismeretes, nyílt- 
szívű pedagógiával igyekszünk 
m egszolgálni a b iza lm at és a

segítőkész hozzáállást. M indent 
meg fogunk tenni a szülők legdrá
gább kincsei, a gyerekek érdeké
ben. Erkölcsi kötelességünk, hogy 
a szívünket, lelkünket és legjobb 
tudásunkat adjuk.

Csomai Géza, a Vörösberényi 
Iskoláért Alapítvány kuratóriumá
nak elnöke:

Azt m ondják aki templom ot 
vagy isko lát épít, a rra  szabad 
büszkének lenni. Engem nem kell 
megdicsérni, én akkor is nagyon 
örülök annak, hogy az iskolaépítés 
ügye Vörösberényben sikeres lett. 
Így is, hogy még nincs is teljesen 
kész. Voltak mélypontok. Két évvel 
ezelőtt, amikor még csak 50 millió 
forint körüli pénz gyűlt össze és úgy 
nézett ki, hogy nem is tudunk 
többet összehozni, voltak olyan 
hangok, hogy: felesleges, nem kell, 
nem fog menni. De én és egy kis 
csapat körülöttem nem vesztettük 
el a reményt. Hiszem, hogy nemes 
célért akkor is kell küzdeni, amikor 
annak még az esélyét sem látjuk. 
20-30 ember nagyon akarta, hogy 
ez a cél megvalósuljon és lám, 
sikerült. A  város polgármestere 
vitte a zászlót kezdettől fogva és ez 
a csapat kitartóan követte. Arra is 
büszke vagyok, hogy a kuratórium

tagjai a lehető legönzetlenebbül 
dolgoztak, soha, még csak költség- 
térítést sem kaptak. Igazán boldog 
azonban akkor lennék, ha az 1998— 
99-es iskolai tanév kezdetére már 
minden vörösberényi gyerek az új

Nyílt levél a szerkesztőségnek
A Balatonalmádi berényi iskola és tornaterem bensőséges 

avatóünnepségével kapcsolatban ez úton is megköszönöm azt a sok 
figyelmességet és kedvességet, amit a megjelent Balatonalmádi város 
lakosai részéről személyemmel kapcsolatban éreztem.

Ugyanakkor meg kell állapítanom, hogy e gyönyörű létesítmény 
létrehozásában a megnyitón úgy érzem kevés szó esett arról a személyről, 
akinek a polgármesteri feladatot messzemenően meghaladó ténykedése 
révén, oly odaadással és körültekintéssel határidőre ez az alkotás így 
elkészült! Ez úton mondok köszönetet dr Kerényi Lászlónak és büszke 
vagyok arra, hogy a régmúlt időben pedagógusként, mint diákkal 
kapcsolatban voltam. Az a sok közbenjárására megmozdult segítő kéz, 
az az aggódó, minden idegszálávalo az építkezés és a járulékos 
ténykedésekkel való együttélés vezethetett oda, hogy ilyen szép épületet 
adhatunk át a berényi gyermekeknek!

Szívből remélem, hogy az új iskola igazgatója is átérzi ezt a nagyszerű 
törekvést és méltó irányítója és megőrzője lesz a berényi iskolának.

Isten nevében, úgy legyen!
Balatonalmádi, 1997. okt. 13.

Brandeisz Elza



iskolába já rh a tn a ,  m ert akkor 
fejeződik be a mi küldetésünk. És 
akkor elkezdődhetne egy másik 
nagyon fontos munka: a megfelelő 
feltételek adta minőségi munka 
megteremtése a tanításban. De ez 
már nem a mi feladatunk lenne.

Győri József, vállalkozó:
Ha megkértek rá és módomban 

volt, én m indig seg íte ttem . 
Nemcsak az iskolának, másoknak 
is. Szívesen teszem, nekem így jó a 
közérze tem . Ö n k én t válla lt 
munkámnak mindig volt értelme és

közben k ia lakult 
egy olyan közösség 
is k ö rü lö ttem , 
amiben jól éreztem 
magam. Az a 
t a p a s z t a l a t o m ,  
hogy a berényiek 
között sokan van
nak, akik hozzám 
hasonlóan szívesen 
do lgoznak  a 
„község” é rdeké 
ben. Nem is várnak 
érte d icséretet és 
természetes felfo
gás köztük az, hogy 
ma én segítek ne
ked, holnap te segí
tesz nekem . Az 
egész csak szerve
zés és jó in d u la t 
kérdése.

Kurucz László, 
árufuvarozó k is
iparos:

Két gyermekem is járt a Vörös
berényi Á lta lános  Isko lába , 
feleségem a Szülői Munkaközösség 
tagja volt. Mivel az iskolák egyre 
inkább rászo ru lnak  a szülői 
segítségre, mi úgy döntö ttünk , 
kivesszük a részünket a közösségi 
munkából. Noha a gyerekeim már 
középiskolások, így a szép, új 
épületbe már nem járhatnak, én 
folyamatos kapcsolatban állok az 
iskolával, a napokban hívtak és a 
jövőben is számíthatnak rám. Soha 
nem szám olgattam , hogy a 
segítségem mögött milyen anyagi

érték van, mert nem az a fontos. Ha 
ez az iskola olyan jól fog működni, 
m int am ennyi jó  szándék  áll 
mögötte, akkor az mindannyiunk
nak öröme lesz.

Hégely Sándor, vállalkozó:
Kapcsolatom az iskolával nem 

ú jke le tű . Még az e lőző  
iskolaigazgató kért meg annak 
idején, hogy a leendő építkezésben 
vállaljak részt. Amúgy is szerettem 
volna egy nagyobb lé legze tű  
munkához jutni Almádiban, hogy 
itt is letehessem a névjegyemet.

Soros György lá togatása  u tán  
felgyorsultak az események és a 
k iv ite lezők  fe lk é rtek  isko la 
bútorok készítésére. Mivel volt még 
szabad kapacitásom, a nyílászárók 
(ajtók, ablakok) elkészítését is 
vállaltam . C saládom  és 
a lk a lm azo tta im  is k ive tték  a 
részüket mindebből, nyugodtan 
állíthatom, hogy csapatmunka volt. 
Jó érzéssel tölt el, hogy a fiam is 
büszke a m unkám ra, és ta lán  
akadnak majd tanulók, akiknek 
valam ikor alkalm uk lesz Soros 
György példáját is követni.

Vecsey K. Mária

Ifjú környezetvédő
Németh Péter, a Veszprémi Ipari Szakközépiskola és Általános Gimná

zium IV. osztályos tanulója. Várpalotán született, de születése óta Almádi
ban lakik. A Váci Mihály Általános Iskolában tanulta a betűvetést. Szöllősi 
Máté tanár úr úgymond természetközeibe sodorta. Ezért jelentkezett a 
veszprémi szakközépiskola környezetvédő szakára. Terveiben a Veszprémi 
Egyetem környezetmérnöki szakát célozta meg. A zsűri, „az én forrásom” 
országos szakmai pályázatra benyújtott 200 pályázat közül a 13. helyre 
sorolta munkáját. Ezért Pétert a polgármester úr kitüntette a KTM és a 
Cserkész Szövetség által alapított „Környezetünk szolgálatáért” arany 
kitűzővel. Ennek kapcsán beszélgettem a fiatalemberrel.

-  Szerencsétlennek tartod-e a 13-as 

számot?

-  Nem vagyok babonás. A felké
szítő tanáraim, Jung Ferencné, Me
rencsicsné Rigó Ida és én magam is 
elégedettek voltunk a 13. hellyel.

-  Melyik forrásról írtál?

-  A  Remete-forrásról.
-  Honnan Ismerted ezt a forrást?

-  Nagyszüleim sokat meséltek 
arról, hogy ez valaha iható vízű 
forrás volt. Szüleimmel és testvére
immel séta közben megismertem a 
helyszínt és amikor a szakmai pá
lyázatról hallottam, elhatároztam, 
közelről fogom tanulmányozni.

-  Mennyi Ideig tanulmányoztad?

-  Négy hónapon keresztül foly
tattam szinte mindenre kiterjedő 
v izsgálato t a v ízm inőségtől az 
élővilágon át a környék állapotáig.

-  Ha összegeznéd a tapasztalatokat, 
mi lenne a legfontosabb?

-  Kár, hogy nem használható 
savanyúvízként a nitrát és a nitrit 
tartalom miatt. Ugyanis szulfáttar
talma alapján a gyomorbetegeknek 
gyógyszere lehetne. E lkeserítő a 
környék szemetessége. Jó lenne, ha 
az emberek jobban vigyáznának, 
mert a kristálytiszta víz szemetgyö
nyörködtető!

-  Ha lehetne három kívánságod, mi 

lenne az?

-  A  környezetszennyezés meg
szűntetése, legelsősorban az atom
robbantások beszüntetése. Szeret
ném ha a célkitűzéseimet meg tud
nám valósítani. Meg szeretném ta
lálni azt a lányt, aki mindezekben 
mellém áll.

Sok sikert Péter és a célok meg
valósításához jó egészséget!

Szentesi István
környezetvédelmi tanácsos

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.



Eggenfeldeni barátok Almádiban
Városunk küldöttségének nyár eleji látogatását viszonozta német testvértelepü

lésünk 16 fős csoportja az elmúlt hónapban. A  városházán fogadott vendégek által 
kiadott első kommüniké alapján száműzték a nyakkendőt, utalva ezzel a kötetle
nebb, baráti együttlét igényére. A  vendéglátók örömmel „aláírva az egyezményt”, 
kellemes programokat ígértek a három nap során. Kezdődött mindjárt egy meglepe
téssel. A  magyar küldöttség kinntartózkodásakor készült fotókból készül kiállítás 
fogadta a vendégeket a Közösségi Házban, ahol meglepetésüket levetkőzve, őszinte 
örömmel gratuláltak Milos József fotóművésznek. A  tárlatlátogatást követően az 
Ottilia étterem ínyenc halvacso
rája vezette be azt a hangulatot, 
amelyről fotónk is árulkodik.

Másnap a sport kapta a fősze
repet! Amíg a hölgyek Veszprém 
boltjait járták sorba (Lőrincz  
A ttila  h ő s ie s  k ö z r e m ű k ö d é 
sével), addig a két testület férfi
tagjai tekemérkőzésen m érték  
össze tudásukat. Az eredmény  
közlésétől most udvariasságból 
tekintsünk el. A  Füred-Almádi 
sporttalálkozó jó alkalmat nyúj
tott arra, hogy a megfáradt izmo
kat pihentetve -  most már csak 
szem lélői legyünk a sp ortese 
ményeknek. Jólesett mindenki
nek a gulyás, amit a BSE jóvoltá
ból szolgáltak fel a sportpálya 
fűzfái alatt. A  szikrázó napsütés
ben tett séta az Öregparkban, a 
vitorlázás az azúrkék Balatonon  
remélhetőleg szintén kellem es  
kikapcsolódást nyújtott. A z esti 
Z ah arov itsékn á l f e lsz o lg á lt
disznótoros elfogyasztása mellett szóba kerültek a további 
kapcsolatok építésének lehetőségei. Mert a végső cél nem  
lehet más, mint hogy almádi családok találkozzanak az 
ottaniakkal, gyerekeink a helyszínen tanulják a ném et 
nyelvet, a vendég gyerkőcök élvezzék a Balaton örömeit 
és még sorolhatnánk. Bizton állítható jó úton haladunk e 
célok elérésében.

A  látogatás utolsó napja veszprém i kirándulással, 
szentmisével és az egyházi múzeum megtekintésével zárult.
A  búcsú perceiben jó barátok köszöntek el egymástól a 
mielőbbi viszontlátás reményében.

Gróf Tibor

Freunde aus Eggenfeld in Almádi
Dem  Besuch der Delegation aus unserer Stadt am Anfang des Sommers folgte 

ein Gegenbesuch von ig Personen aus unserer Partnerstadt in Deutschland im 
Letzten Monat. D ie Gäste wurden im Rathaus empfangen, wo alle Krawatten von 
ihnen verannt wurden, als Hinweis auf den Anspruch auf ein ungebundenes, freund
liches Zusammensein. D ie Gastgeber nahmen die Bedigngungen mit Vergnügen 
an, und boten den Gästen dementsprechend angenehme Programme für die näch
sten 3 Tage an.

Es fing gleich mit einer Überraschung an. D en Gästen wurde eine Ausstellung

im Gemeindehaus gezeigt, wo 
sie  die P hotos besichtigen  
k onnten , die während des  
Aufenthaltes der ungarischen 
Delegation in Eggenfeld ge
m acht w urden. N ach  dem  
Ausstellungsbesuch sorgte ein 
Abendessen mit Fischgerich
ten im Restaurant „Ottilia” 
für die Stimmung, die auch 
unser Photo zeigt.

Am nächsten Tag hatte das 
Sport die Hauptrolle! Wäh
rend die Frauen die Geschäf
te von Veszpré m besuchten  
(unter Mitwirkung von Attila 
L ő rinc), w ettkäm pften  die 
Männer im Kegelspiel. Das 
E rg eb n is  wird aus 
M öflichkeitsgründen nicht 
mitgeteilt... Das Treffen der 

Sportvereine von B alatonalm ádi und 
B a la to n fü re d  war e in e  gute  
Angelegehmeit für jede, sich erholen zu 
können -  wir waren bloß Zuschauer der 
Sportereigaisse. D ie Gulaschsuppe, die 

durch den SV. Alm ádi unter den Weiden 
des Sportplatzes serviert wurde, schmelkte 

jedem. D er Spaziergang im Sonnenschein 
durch den Öregpark, die Schiffamrt am 

Balaton waren hoffentlich auch angenemme 
P rogram m e. B e im  A b en d e sse n  bei 
Zawarovits wurde über die Möglichkei
ten für weitere Beziehungen gesprochen. 
Das Mölhste Ziel kann nämlich nichts 
anders sein, als das Treffen ungarischer 
und deutscher Familien und die Möglich
keit für unsere Kinder, die deutsche Spra
che in E ggenfelden  zu lernen und zu 
übebn, sowie für deutsche Kinder, die 
Freunden des Balatons zu gewießen und 
so weiter. Wir sind sichen auf gutem  
Wege, diese Ziele erreichen zu können.

Der letzte Tag des Besuchs wurde mit 
einem  Ausflug nach Veszpré m, einer 
Messe und der Besichtigung des Kirchen
museums geschlossen. In dem Hoffaung 
eines Baldigen Wiedersehens nahmen wir 
als gute Freunde Abschied voneinander.

Tibor Gróf

Vendégeink az egyházi múzeumot is 
megtekintették
Unsere G äste habe n auch das 
Kirchenmuseum besichtigt

Milos József fotókiállítása
Die Photoausstellung von József Milos

Az Ottilia étterem hangulata 
Die Stimmung im Restaurant Ottilia

Fotók:
Milos
József
és
Durst
László



Szent András hava: November

M
ár az első világháború előtt 

„fűtött szobák szüretje” volt 
a november Somlyó Zoltán 

verseiben és a mélyebb üzenete csak úgy 
érthető, hogy a hadba vonuló katonáknak 
azt ígérték a császári és királyi K. U. K. 
udvarban, hogy hazatérhetnek mire a 
levelek lehullanak. Sajnos még négy 
levélhullást is ki kellett várniuk azoknak 
a „szerencsés” bakáknak, akik nem  
kerültek hadifogságba vagy otthonukat 
nem csatolták egy újonnan alakult győztes 
államhoz. Így lettek  „ráncos vállú  
szőlővenyigék” akik már csak a közeledő 
tél sivárságát konstatálhatták ö ssze 
zsugorodott kis hazájukból.

Október és novem ber fordulója  
valamikor évkezdet volt a keltáknál, akik 
a Dunántúltól Írországig számtalan  
régészeti nyomot hagytak hátra. 
Naptáruk már kevésbé ismert hacsak a 
M indenszentek  és az ünnepkörét

tüzetesebben meg nem vizsgáljuk. A  
kelták ugyanis a Samhain ünneppel  
kezdték az évet, ami egyben az előző év 
zárása is volt, mert Samhain a holtak ura 
volt. A  hideget, a sötétet és a pusztulást 
ünnepelték olyan átéléssel, hogy ilyenkor 
aztán érvényüket veszítették a természeti 
törvények, leomlott a válaszfal az élők és 
a holtak között, a szellemek szabadon 
kószálhattak az élők között. Elképzel
hető, hogy milyen mókákat eszeltek ki, 
amelyre a mai napig emlékeztet a Hal
loween ünnep és m egrökönyödéssel 
tapasztalhatjuk, hogy amint nyugat felé 
utazunk egyre szilajabb ünneplésnek  
lehetünk szemtanúi. Svájcban még a 
kisiskolások járnak házról-házra aranyos 
kis lámpácskáikkal, Bretagneban már 
örömtüzeket gyújtanak és azt ugrálják át, 
Walesben meg ruhát cserélnek a fiúk és a 
lányok, ráadásul olyan nótákat énekel
nek, hogy „Judy teste sírban nyugszik, 
lelke pedig talicskázik”. A  szegényebbek 
házról-házra járnak és „soul-cake”, azaz 
lélek-sütemény, fejében imádkoznak az

elhunytakért. Nem tudni, hogy egyes 
kételkedő adakozók viszont miért sózzák 
el annyira ezt a süteményt, hogy néha 
egyenesen ehetetlen. Nálunk a Balaton 
nyugati részén például rétest szoktak 
kínálni ilyenkor a koldusoknak, másutt 
pedig kalácsot.

Amikor a római hadak meghódították 
a kelta törzseket, az ünnepeiket bölcsen 
megtartották, csak a nevük változott, de 
a tartalmuk nem. Ugyanezt tették a kora 
keresztények is, mert a kelták megmarad
tak keltának, az ünnepet újfent megünne
pelték, csak immár a Mindenszentek neve 
alatt. A  magyar honfoglalás előtt két 
emberő ltővel ment végbe ez a vállalkozás

és pogány őse ink  
könnyen vették át a 
holtak tiszteletének 
ünnepét. Talán még 
az ősi kelta mág
lyákat is átörökít
hették, tábortüzek 
égtek már a kárpá
tokon túl is, utána 
meg innen is...

Nagyon érdekes 
ahogy a sütőtök fa
ragása egyre jobban 
kezd terjedni ná
lunk is, az hogy  
gyertya kerül bele 
egyértelmű, a fur
csaság csak az, hogy 
ered et ileg  nem  
sütőtököt használ
tak a kelták és le
származottaik, ha
nem karórépát. A  
„pumpkin”, azaz a 
sü tőtök  ugyanis 
Amerikából került 
Európába, m ég 
hozzá a 16. század 
elején, addig pedig 
őshonos karórépát 
farigcsáltak az öreg 
kontinens Walestől 
a Kárpátokig.

November 2-a, a 
halottak napja is 
kelta eredetű, még 
ha korai keresztény 
szerzetesek terjesz

tették el újra, de a gyertyagyújtás itt újra 
a tábortüzeet idézte fel őseinkben, tehát 
könnyen átvették. Míg halotti torok is vol
tak minden évben és az ételmaradékokat 
az asztalon hagyták, hogy az eljövő holtak 
is megkóstolhassák. Amit meg m eg
hagytak másnapra, azt a koldusok kapták 
mintegy léleksüteményként. Eljutotttunk 
tehát oda, hogy Európa a kettős ünnepet 
megtartotta a keltáktól a rómaiakon 
keresztül egészen a kereszténység elterje
déséig és amikor a temetőben gyertyát 
gyújtunk, annál az ingadozó gyertya
fénynél belenyugodva a megváítoztat
hatatlanba m égis rem énykedünk. 
Rem énykedtek 2500 évvel ezelő tt a 
kelták, reménykedünk mint 2000 éve a 
rómaiak és amikor késő este kilépünk a 
tem e tő  kapuján, v isszatek intve azt 
olvashatjuk a bejárat felett: Feltámadunk. 
Tudjuk, tudni véljük vagy ha nem tudjuk, 
akkor hisszük, hogy újra találkozhatunk 
szerette inkkel. Látjuk őket lelki 
szemeinkkel, látni véljük őket a viliódzó 
gyertyafényben, mint ahogy őseink a

tábortűznél meglátták az előző generá
ciókat. Ha kétezerötszáz év alatt nem hal
ványult el a remény, akkor az ezredvégig 
már csak megtarthatnánk vagy talán 
tovább is.

Kisgyerekkoromban, annak pedig 
megvan már fél százada is, november 
elején még régi kulcsokat gyűjtögettünk, 
de nem akármilyen törött kulcsot, hanem 
csak olyant amelyik az egyik végén lyukas 
volt, a másik végébe pedig be lehetett 
fűzni egy madzagot. A  madzag felettébb 
fontos volt mert arra egy szöget  
kötöttünk, lehetőleg olyant, amelyik  
pontosan  b e le ille t t  a lyukas kulcsa  
végébe. Már csak jó békebeli gyufa

kellett, annak is a foszforos vége, amit 
gondosan beledörzsöltünk a lyukban és 
jól megnyomkodtuk a szöggel. Ezután 
hanyag eleganciával elbattyogtunk a 
hátsó udvarba, ahová szüleink már nem 
láttak el és kerestünk egy jópofa  
lépcsőfokot vagy egy ménkű nagy követ 
ahova odacsaphattuk a kulcslyukba  
illesztett szöget. Szólt az akkorát, hogy a 
verebek és a vetési varjúk hetekig csak a 
szomszéd falu határában mertek leszállni, 
oda is csak ideiglenesen, a felszabadító 
szovjet hadseregtől merőben eltérően...

Már régen felhagytam  ezze l a 
durrogtatással, amikor először elkerül
tem Angliába és mit látok London egyik 
déli külvárosában: gyerekek szorgosan 
reszelgetik a gyufavéget a kulcslyukba, 
majd engem  m eglátva hanyagul 
zsebrevágják a „készséget”, madzagostól, 
kulcsostó l és m eg tévesztés ig  úgy  
fütyörésztek, mint jó pár mérfölddel 
északabbra az ártatlanság westminsteri 
szobrai között a kósza őszi szél. Fel nem 
szálltam addig az emeletes buszra, amíg 
a szomszéd sarkon el nem durrantották 
és a külkerületi verebek el nem hussantak 
nyugodtabb égtájak fe lé . Ism erős 
salétromszag terjengett a levegőben, amit 
még a busz bűze sem tudott elnyomni, 
már pedig akkoriban volt neki.

Barátaimat kérdezgetve a szokás 
eredetéről, megdöbbenve vettem tudo
másul, hogy tolnamőzsi magányomban 
november ötödikét „ünnepeltem”, azaz 
Guy Fawkes napját, aki 1605-ben fel 
akarta robbantani az angol parlamentet. 
Nem sikerült neki, mint ahogy én se 
jöttem rá azóta sem, hogy jutott mindez 
el Tolnába.

Idén hétszáz éves az ősi vörösberényi 
templom, amelyről Ladomér érsek által 
kiadott 1297. évi oklevelében olvashatunk 
és ebben leírja, hogy „Zaarberen Szent 
Márton tiszteletére szentelt temploma a 
közeli M áma Szent László titulusú  
templomával együtt nem tartozik Bene
dek veszprémi püspök fennhatósága alá, 
hanem személyesen neki, az esztergomi 
érseknek van felettük hatalma”. Ki
mondottan jó, hogy vitatkoztak az egy
házi fennhatóság felett, mert különben 
nem maradt volna írásos nyoma a későbbi 
templomerődnek -  ilyen magas falat 
ugyanis csak a 18. század második felében 
vontak köréje a református hívek.

1297 elő tt  is kellett  persze már 
templomnak lennie itt, ahol több mint 
háromszáz ember élt, csak éppen az 
oklevelek nem említették -  valószínűleg 
azért mert természetesnek vették, hogy 
egy ekkora településen van templom -  az 
lett volna szokatlan ugyanis, ha nincs!

Hogy a legkorábbi templom milyen 
lehetett, arra csak következtetni lehet a 
régészeti feltáró ásatások nyomán: 
biztosnak tűnik, hogy nyújtott téglalap
alakú, félköríves szentélyzáródású  
lehetett, mint a többi balatonfelvidéki 
templom és hozzájuk hasonlóan román 
stílusban épült. A mai templom keleti 
homlokzatán még ma is jól látható a XIII. 
századi oromfal részlete, de a többi falat 
bizony jónéhányszor á tép ítették  a 
toronnyal együtt. Mégis nagyszerű dolog, 
hogy a te lepü lés legősibb  épülete  
belekerült a városi címerbe, mert viharos 
időket látott-láthatott. Eredetileg Szent 
Márton tiszteletére szentelték fel és ez a

név még korábbi eredetre mutat, mert a 
pannóniai Savariában született római 
tiszt csak a légiókkal került a mai 
franciaországi Tours városába, ahol egy 
fagyos reggelen megosztotta katonai 
köpenyét egy koldussal. Ezért látjuk 
szobrát Veszprémben, Székesfehérváron 
és Pannonhalm án fehér lovon, 
mindhárom ősi helyen templom őrzi 
nevét és ez a tény bizony igen korai 
eredetre utal. Szent István királyunk 
ugyanis Szent Márton és Szent György 
zászlai alatt vonult hadba Koppány hadai 
ellen valahol Veszprém környékén és a 
győzelem tiszteletére nevezhették el az 
első vörösberényi templomot is Szent 
Márton nevére. A  katolikusok november 
11-én ünnepük egész  Európában  
méghozzá a libapecsenyére illett újborral 
teli poharat üríteni. Még időjóslásra is jó 
volt a Márton-napi lúd mellcsontja, mert 
a tiszta fehér csont száraz, kemény telet 
ígért, a sötét színű pedig csapadékos 
enyhe időt. Olyan nagy volt Szent Márton 
középkori tisztelete hazánkban, hogy az 
Árpádkori határok is megrajzolhatók 
helységnevekkel: Túrócszentmárton, 
Csíkszentmárton, Zalaszentmárton, 
Z elina i Szentm árton és Kismarton  
összekötésével.

A  régi magyar kalendáriumban No
vember névadó szentje mégis Szent 
András, a szkíták térítője, a halász Péter 
apostol testvére, aki maga is halász volt. 
November 30 András napján emlékezünk 
rá, amikor a peleponnészoszi Patrasz 
városában X-alakú keresztre feszítették. 
A  róla elnevezett andrás-keresztet ma 
már inkább csak a vasúti átjárók előtt 
láthatjuk, ahol megállást parancsol, 
akárcsak az időjárásnak, mert ekkor 
szokott leesni az első hó.

Ha csupán a november havi jeles 
napokat nézzük, akkor is meggyőződ
hetünk arról, hogy sokkal több kapcsol 
Európához, mintsem gondolnánk, így 
aztán a sekélyes tudású politikusok ne azt 
mondogassák, hogy Európához csatlako
zunk. Európának szerves részei voltunk 
és vagyunk szokásainkkal, hagyomá
nyainkkal és ünnepeinkkel, így aztán 
legfeljebb az Európai U nióhoz való 
csatlakozásról beszélhetünk, mielőtt 
lees ik  a majdnem m indent e lfed ő  
jótékony fehér hótakaró.

Ezekre a gondolatokra emékeztetnek 
Széki Patka László novemberi verssorai: 
„Fény fagy a sárga fagyöngyre/ 
krizantémokkal bekerített/halottaink 
felejtésünkre hajolnak/dunna alatt Hold 
melengeti mosolyuk.”

Czuczor Sándor

Fotó: Dévényi Veronika



Köszönet a csodáért!I
gazi indián nyár fogadott bennün

ket október 7-10 között Balaton
almádiban. A  Kozmucza Flóra Á l

talános Iskola és Diákotthon hetedik  
csoportját kalauzoltuk négy kísérővel. 
Ezek a gyerekek középsúlyos értelmi 
fogyatékosok, köztük van az én Petra 
lányom is.

S ok szor m o n d o g a ttá k  k issé  
irigykedve, hogy milyen jó nekünk, 
h iszen  m indig  nyaralunk, m ivel a 
B alatonnál lakunk. A z ö t le t  ebből  
adódott, Petrával gondoltuk, meghívjuk 
pajtásait, megmutatjuk, hol lakunk. A  
m eghívást terv ezés  k ö v ette . M it  
m utassunk meg A lm ádiban? Ekkor  
derült ki, egy nap bizony roppant kevés. 
És az első csoda a szervezés kezdetekor 
történ: szállás és étkezési, valamint pro
gram-lehetőségek utáni érdeklődésem
kor megmozdult a város!

Ismeretlenek és ism erősök adták 
egymásnak a hírt, mire készülünk. Mint 
egy igazi nagy csa ládb an , sorra  
jelentkeztek segítő kezek és szándékok. 
Ki szállást ajánlott, ki étkezési lehető
séget, ki programot szervezett. Nekem  
jóformán a koordinálás szerepe jutott. 
És persze közölni a szülőkkel és a gye
rekekkel a hírt: az egy napos látoga
tásból négy napos nyaralás lehetősége 
áll előttük. Láttam a szülők arcán az 
aggodalmat és ugyanakkor az örömet 
is. Sajnos a családok nagy része még az 
ilyen kurta nyaralást sem  tudja  
anyagilag fedezni.

A  második nagy csodát az jelentette, 
hogy az összefogás és segítő szándék 
túllépett az ígéreteken, az aggodalom  
árnyéka is elszállhatott az arcokról.

A  várva várt indulási nap reggelén 
az iskolai busz szállította Almádiba a

gyerekeket. Köszönet érte az iskolave
zetésének. Érkezés után mindenki meg
illetődve foglalta el helyét a csodaszép 
pan ziób an . M ég mi jö h e t  ezután?  
Gyerekek és felnőtt kísérőik egyaránt 
ámultak és bizony a későbbiekben sem 
csalódtak. Mert ez a négy nap maga volt 
az igazi nagy csoda.

A  k özösség i H áz tám ogatásával  
kaptuk az ebédet az iskola napközijé
ben. Bebarangoltuk Almádit, kiállítás
ban gyönyörködhettünk, a református 
tem p lom ot a t iszteles úr és kedves  
fe le ség e  segítségével, no m eg némi 
ajándékkal kísérve ismerhettük meg. A  
festő i sz ínekben  pom pázó  parkban  
m eglátogattuk a Liget kávéházat, a 
m ólónál testközelben láttuk a nyári 
fáradalmait pihenő tavat. A  városháza 
megtekintése után a Diófa étteremben  
fogyasztottuk el a finom vacsorát.

Szerdán, a reggeli után várt három 
taxis, akik teljesen ingyen szállítottak 
tihanyi k irándulásunk során. Itt a 
B a la to n a lm á d i R óm ai K ato lik u s  
Egyházközösség tagjai segítettek a pro
gram során: Megnéztük az Apátságot, 
a Balaton Múzeumot, és természetesen 
T ihanyban  is f inom  e b é d e t  
fogyaszthattunk. A  jó le ső  fáradtság 
után Almádiban a Viktória étteremben 
vacsoráztunk. A  kapott sütemények és 
üdítők az esti bulizás során hamar  
elfogytak.

Csütörtökön kalandos hegymászás 
során  az Óvári k ilá tó b ó l

g y ö n yörk öd tü n k  a p an orám áb an ,  
m iközben  az ad om án yk én t kapott  
f inom  g y ü m ö lc sö k et  és  jo g h u rto t  
fogyasztottunk. Természetesen Petra 
szűkebb  hazája sem  m aradt ki, 
Budatava városrészt mutattuk meg, 
majd az otthonunkat. Így ez a nap is 
gyorsan elszállt, a panzióban a napló 
újságírója várt. (Beszámolója október 
13-én  je le n t  m eg  a veszp rém i  
N aplóban). A  kellem es b eszé lg eté s  
E szter  n én iv e l  f e le d te t t e  az id ő  
rohanását, így bizony többszöri fuvarral 
ő  szállított minket a Porcióba, hogy le 
ne késsük az ajándék vacsorát.

A  pénteki nap méltó befejezése a 
Vörösberényi és ezen  belül a római 
katolikus templombéli látogatás volt. 
B izony, nem  a sz o k á so s  h é tv ég i  
lelkesedéssel csomagoltak a gyerekek, 
h iszen  tudták , e b é d  után  v é g e  a 
csodának, búcsú Almáditól. D e a sok- 
sok látnivaló és élmény jövőre is várja 
a gyerekeket. A  szülők visszajelzéseiből 
tud om , hogy n em csak  a k ed ves  
ajándékokkal, hanem élményekkel is 
gazdagon tértek haza a gyerekek. D e  
biztos vagyok benne, hogy mi, felnőttek  
is sokat tapasztaltunk!

Tudom, hogy ezek után nyugodtan 
m o n d h a to m  a gyerek ek n ek : n e  a 
B a la to n  m iatt  ir ig y e ljé te k  Petrát, 
hanem azért, mert ilyen sok kedves, 
figyelmes, önzetlenül segítő ember él 
körülötte. Köszönet a csodáért! Petra, 
Matyi, Zoli, Kata, Sziszi, Laci, János,

Ernő, Robi, gyerekek valamint kísérőik: 
Györgyi néni, Gabi néni, Iván és Anikó.

Tám ogatóink, Pénzbeli juttatás: 
Drahos János, Csepely Miklós, Ottilia 
(vendéglős), Gyűrűsi Károlyné, Molnár 
Tamás (Terra-Mota Kft.), Pósa Károly. 
R óm ai K ato likus E gyh ázk özségek  
tagjai: Palkovits Jánosné, Szabó János 
(p lé b á n o s ),  M artin G ábor, Novák  
Árpád, Kopár Attila, Steinger Antalné, 
Bigyú Sándorné, Bódi Márkné, Kokas 
Endre, Várszegi József.

Egyéb támogatások: Mátay Péter, 
G róf T ibor, B oda  Zsuzsa , D rahos  
János, Kajtár L ászló , M észö ly  
G yőzőné, Kutics Balázs és felesége, 
Á szok  nagyker, D e z ső n é  K elem en  
Márta, Takács Géza, Borbély Gábor, 
Csécsi Ferenc, N em es Péter, Répási 
R ó b ert , M ógor  D é n e s ,  S te inbach  
J ó z s e f  és f e le s é g e ,  Szabó János, 
C zit te ln é  T ö ltés i E rzséb et , Sári 
Já n o sn é , P éter fay  N orb ert (H ú s 
koktél), Máhl Ferenc, Szabó Zoltán, 
Kiss Gyula (Melonge kávézó), Szóládi 
F erenc, H ég e ly  és társa, Palkovits  
Jánosné, Bors Kata, Takács Gézáné, 
R affay B é lá n é , G ertn ern é D orogi  
Anikó, Présingerné Baracskai Erika, 
D o b o s  Jó zsef,  V íg  József,  Vajai 
Tamásné, Tusori Krisztina, Árpi bácsi, 
kisvonat...

Mindenkinek köszönöm
Vass Tiborné

Volt egy ház Almádiban
Ott a Wesselényi-strand bejárata 

mellett. Gyönyörű faragott vöröskőből 
építve, sok-sok éven át otthont nyújtva a 
strand gondnokának. A  szakértők szerint 
nem volt egy építészeti remekmű, nem is 
illeszkedett szervesen a strand épületei
hez. Mégis úgy 50-60 évig hozzátartozott 
a park képéhez. Most néhány hete csak 
egy seb látszik a helyén, egy csupasz gödör. 
Ennyi maradt belőle, meg az emlékek...

Lakóházként már jó idje megszűnt 
létezni. Néhány év vajúdás után messziről 
jött faragóm esterek költöznek  be 
nyaranként egy kis időre. Rendbe hozzák, 
kifestik, belakják. Két-három évre újból 
életet visznek a falak közé. Alkotásaik -  
némi rongálást leszámítva -  a mai napig 
ott köszöntik a város határánál az 
Almádiba érkező utazókat. Nekem mindig 
azt jelzik: hazaérkeztem. Talán lehetett 
volna folytatása a dolognak, ha... valakik 
jobban figyelnek, ügyelnek a faragók 
távozása után. Ha! Ha nem hagyják 
magára a félreeső helyen lévő üres házat. 
Egy lakatlan (gazdátlan?) épület gyorsan 
pusztulásnak indul. Most sem történt 
másként. Lépni kellett, ’95-ben a Főber 
műszaki szakemberei a hasznosítás érde
kében felmérték a felújítás lehetőségét. Az 
eredmény: kb. 3 millió forint szükséges a 
felújításhoz. Közben a Nagycsaládosok 
Egyesülete kéri használatra az épületet, 
majd a gondokat látva, visszalép. 
Önkényes bekötözők foglalják el, további 
rombolásokat okozva a már vizesedő falú, 
korhadó tetejű házban.

’96 elején pályázati felhívás jelenik 
meg a hasznosítására. Érdeklődők jelent

keznek ugyan, de konkrét pályázat csak 
később érkezik, egyikből sem lesz semmi, 
a helyreállítási költségek várható nagysága 
miatt. A  gondok pedig csak szaporodnak. 
Csavargók vernek tanyát benne, valakik 
az elektromos hálózatot is megcsapolják, 
megnyitják a vízcsapot. A  kívülről épnek 
látszó ház egyre reménytelenebb állapotba 
kerül. Az időközben megemelt balatoni 
vízszint miatt a falak majdnem a mennye
zetig átáznak az elégtelen szigetelés miatt. 
Talán lehetett volna segíteni, ha valaki 
vállalja a 13 eFt/fm -es bekerülési 
költséget. Műszaki szakemberek szerint 
több százezer forintot. Ez év közepére már 
végképp reménytelenné vált az épület 
sorsa, így júniusban a Gazdasági Bizottság 
indítványozza a képviselőtestületnek a ház 
elbontását, mint egyetlen  ésszerű  
megoldást

Júliusban a testület egy ellenszavazat
tal az indítványt elfogadja és szeptember
ben a „határozatnak érvényt szereznek”. 
A  bontás kb. egymillió forintba kerül. A  
vöröskövek azóta egy Rákóczi utcai telep
helyen várják, hogy a majdani káptalan
füredi strand épületeiben újjáéledjenek.

Biztos vagyok benne, hogy a hozzáértő 
műszaki szakembereknek igazuk volt. El
hiszem, hogy az adott helyzetben a legoko
sabb megoldást választották, de hiszek 
abban is, hogy egy ház egy megszokott 
színfolt eltűnése egyenlő a halállal, és John 
Donne versét idézve: Minden halállal én 
leszek kevesebb. Az Öreg-parkban lévő 
Szegedi-ház halálával úgy érzem nem csak 
én, Almádi lett kevesebb.

N.F.

Felhívás kímélő tornára
Kímélő torna indul derékfájás és csontritkulásban szenvedő 

nők részére, illetve ezen betegségek megelőzésére.

Foglalkozás helye: Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterme 
Időpontja: hétfő, csütörtök 17-18 óráig. 

Foglalkozást vezeti: Solti Gáborné nyugdíjas testnevelő tanár 
(Bagoly Gyöngyvér)

Jelentkezni a helyszínen lehet.

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

Baross G. u. 51. (Hattyú ABC m ellett)

Balatonalmádi két pontján!

PAPÍR-ÍRÓSZER

FOTÓ:
-  Színes filmek
-  Képkeretek, 
fotóalbumok
-  Színesfilm-kidolgozás ajándék 
filmmel!

Nyitva tartás: H-P: 8-13, 14-17, 
Szo: 8-13

KÖNYV, HÍRLAP

KAZETTA:
-  akciós műsoros kazetták 

319 Ft/db
(mese, könnyűzene, nóták)
-  WALT DISNEY-RAJZFILMEK 
Timon és Pumba, Toy Story stb.
-  üres video- és audiokazetták

 AJÁNDÉK
-  apró ajándéktárgyak
-  kabalák, kulcstartók

-  bögrék
-  puzzle

-  világító díszpárnák



Kertbarátköreink életéből
Balatonalmádi K ertbarátkor: 

1997. október 8-án Boldog József 
kertészmérnök, a Csopaki Növény
egészségügyi és Talajvédelm i 
Állomás munkatársa Tápanyag
utánpótlás házikertben és szőlőben

címmel diavetítéses előadást tar
tott. Az anyaggal kapcsolatos mű
trágyázási tanácsadó táblázatból 
egy rövid részletet közlök a nálunk 
gyakori kultúrnövények műtrágya 
szükségletéről.

Műtrágya szükséglet: kg/1000 m2/év
Kulturnövény humuszban humuszban kötött laza kötött laza

szegény gazdag talajon talajon
Nitrogén Foszfor Kálium

szőlő 1,5 0,9 0,6 0,4 3,0 2,0
alma, körte 1,4 0,8 0,6 0,5 3,5 2,0
dió 0,7 0,4 0,3 0,2 1,5 0,5
őszibarack, szilva 1,3 0,8 0,4 0,3 2,0 1,0
cseresznye, meggy 1,0 0,5 0,4 0,3 2,0 1,0
kajszibarack 0,6 0,3 0,4 0,3 2,5 1,5
burgonya 2,0 1,5 0,6 0,4 2,5 1,5
paradicsom 2,0 1,5 1,2 0,9 3,5 2,5
paprika 2,0 1,5 1,0 0,8 2,5 1,5
fejeskáposzta 1,5 1,0 0,5 0,4 3,0 1,5
zöldborsó, z.bab 1,0 1,0 0,6 0,4 2,5 1,5
sárgarépa, petrezselyem 1,0 1,0 0,4 0,3 2,5 1,5
tárolási hagyma 1,5 1,0 0,5 0,4 2,5 1,5
uborka 2,0 1,5 0,6 0,4 2,5 1,5
rózsafélék 0,8 0,4 0,3 0,2 1,0 0,6

nyári virágok 0,4 0,4 0,2 0,1 0,7 0,5
díszcserjék 1,2 0,7 0,3 0,2 1,0 0,6
gyepek 1,5 1,0 0,4 0,3 1,0 0,5

A fenti műtrágya-adagokat -  
átlagos házikerti viszonyokat figye
lembe véve -  közepesen termő nö
vényekre javasolják. Biotermesztők 
részére ajánlott a Biomass Super 
komposzt használata. A  fő (N, P, K) 
tápanyagok mellett a növényi élet
hez nélkülözhetetlen m ikroele
meket, humuszanyagokat és bio
aktív anyagokat is tartalmazza. A  
szerveskötésben lévő tápelem ek 
hatékonyan hasznosulnak. E lő 
nyösen egyesíti a műtrágyák táp
anyag-utánpótló és az istállótrágyák

szervesanyagpótló talajélet-élén
kítő hatását.

1997. o k tó b e r  22-én Varga 
Gábor borász mérnök a telepítésre 
és pótlásra ajánlott szőlőfajtákat is
mertette. Bevezetőként megemlí
te t te ,  hogy B a la tona lm ád i és 
V örösberény  a B a la to n fü red -  
Csopak borvidékhez tartozik, de a 
hegyközség itt még nem alakult ki. 
Ismertette, hogy a szőlőtelepítés
hez állam i tá m o g a tá s t lehe t 
felvenni. Feltétel, hogy a terület 
nagysága az újonan telepítendő és

a m ár m eglévő sző lő te rü le tte l 
együtt legalább egy hektár legyen. 
Telepíteni csak az engedélyezett 
fa jták a t lehet. A  sző lősgazda 
ezekből választhatja ki egyéni ízlés 
szerint a neki legmegfelelőbbet. A 
tagság tapasztalata olykor eltérő a 
fajták tulajdonságairól.

1997. október 24-én Sárvárra 
kirándult a Balatonalmádi Kertba
rátkor tagsága, ahol megtekintették 
a vármúzeumot és felfrissítették 
m agukat a fü rd ő  +38  fokos 
vízében, majd hazafelé betértek a 
Dabronkai csárdába est-ebédre. 
Végül egy helyesbítés: az októberi 
szám 11. oldal K ertbarátköreink 
életéből c. cikkben elírás történt. 
Kénsav m eghatározást végzünk, 
helyesen: Kénes sav meghatározást 
végzünk.

Vörösberényi „Fábián József” 
Kertbarátkör

1997. október 6-án településünk 
közbiztonsága, kapcsolattartás a 
rendőrséggel címen tartott előadást 
Újvári Attila rendőrparancsnok 
helyettes. Az előadás folyamán 
több új szabállyal, ren d e le t te l  
ismerkedhetett meg a tagság. Sok 
kérdés h angzo tt el a ko rább i 
bűnözések nyomozási eredményei
ről, a K R ESZ m ódosításáról, a 
közbiztonság javításáról. Az előadó 
elismeréssel szólt a polgárőrség 
munkájáról is.

1997. október 20-án dr. Tóth 
László állatorvos az emberekre is 
átragadha tó  állatbetegségekről 
tartott előadást. Bevezetésként a 
veszettségről, annak tüneteiről be
szélt. Ismertette, hogy a veszettség 
vírushordozója elsősorban a róka,

a kóbor kutya és a macska. A meg
betegedés harapás vagy bőrsérülés 
útján terjed. Kutyaharapás esetén 
meg kell győződni arról, hogy a 
kutya részesült-e védőoltásban. Ha 
nem, akkor a sérültet be kell oltani. 
A veszettséggel gyanús állatot, 
illetve embert megfigyelés alatt kell 
tartani.

A gümőkór a szarvasmarháknál 
általában az állat tőgyében idéz elő 
betegséget és így a tejbe kerülnek 
a kórokozók. Az ilyen nyers tej 
fogyasztásától az ember is megfer
tőződik. A gümőkóros ember kö
högése terjeszti a baktériumokat, 
amit az egészséges ember belélegez 
és m egfertőződik . Ugyanígy a 
szarvasm arha is fertőződhet az 
em bertő l. A  te tanusz  fer tő ző  
betegség. Aki főleg állatokkal 
foglalkozik, bármilyen kis sérülése,
-  seb, horzsolás, stb. -  van, kérjen 
tetanusz elleni védőoltást.

A  nyirokcsom ók gennyes 
gyulladása fertőzés útján jön létre. 
S zarvasm arháknál ez gyakori 
betegség. A nyirokcsomók emberre 
és állatra veszélyesek. Agyhártya
gyulladást főleg a kullancs csípése 
okoz ami emberre és állatra egy
aránt veszélyes. Az utóbbi időben 
sokat hallottunk az Angliában dúló 
szarvasmarha-kergekórról. Ez az 
agyi idegsejt betegség a szarvas
marha, birka, macska, nyest fertőző 
betegsége.

Dr. Tóth László sok példával 
illusztrálta előadását, amit külön 
tetszésnyilvánítással értékelt a 
tagság.

A  két kertbarátkor nevében

Durst László

COLOMBUS
A LM Á D I

Karácsonyi vásár 
november 15-től, 
december 15-ig.

Minden árú nagykeráron 
és további rendkívüli 

árengedmények!

Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. 
Telefon: 438-510, 438-907

Képek a múltból

Almádi nagyközségi dalkör 1931-ből .  Láthatók többek között a karnagy Rosóczi úr, tovább Bagoly Béla, 
Birkenheuer (Békéssi) Tóth János, Czabaffi, Nánási, Segesdi, Kiss Ödön, Szalay K., Krizsek F., Hitre J., stb.



Jótékony célú akció a McDonald’s-ban!

Beteg gyerekek megsegítésére indított akciót a világhírű étteremlánc az 
e lm últ h ónapban . P o litikusok , sz ínészek  k öztisz te le tben  álló 
személyiségek kapcsolódtak országszerte a kezdeményezéshez, melynek 
célja: minden eladott menü után 100 Ft ju t a rászoruló beteg gyerekek 
gyógyítására. Természetesen városunk McDonald’s-ja sem maradt ki az 
akcióból. Fotónkon az emlékezetes nap felszolgálói: balról Mihály Gábor 
szobrászművész, Majbó Gábor alpolgármester, Dévai Nagy Kamilla 
előadóművész, Schildmayer Ferenc alpolgármester és Kerényi László 
polgármester.

Sok kicsi, 
sokra megy

Sok 1% hasonlóképpen...
Mint ism eretes az elm últ évben  

minden adózó állampolgárnak lehető

sége volt személyi jövedelemadójának 

1%-ával rendelkezni, azt a meghatáro

zott szervezetek, alapítványok, egyhá
zak javára juttatni. A z „A lm ádiért  
Alapítvány” kuratóriuma is kéréssel 

fordult a város polgáraihoz, továbbá 

mindazokhoz akik valamilyen módon 

kötődnek a városhoz, annak kulturális 

programjaihoz.
A  kérés meghallgatásra talált és  

október hó folyamán megérkezett az 

illetékes Apeh Igazgatóság értesítése, 

mely szerint az alapítvány számára 420 

000 Ft-ot meghaladó összeget utal át, 
az adózók jóvoltából. Az összeg minden 

várakozást felülmúló nagyságáért, hálás 

k ö sz ö n e té t  fejez i ki ezú to n  is a 

kuratórium az érdekelteknek azzal a 

rem énnyel, hogy 1977-ben hasonló  

m érték ben  fogják  tám ogatn i az 

alapítvány munkáját.

Almádiért Alapítvány Kuratóriuma

10 perc 150 Ft

SZOLÁRIUM
Testkezelések

Cellulit-kezelések 

Zsírpárnák kisebbítése 

Mellfeszítés, 

dekoltázskezelés 
Terhességi csíkok kezelése 

Nyak, váll feszes 

izomzatának oldása 

Arcráncok simítása 

Toka, nyak kezelése 
Fogyasztás

Masszázs
Gyógy, sport, Eu.-frissítő, 

gyógytorna

Rendelés:
keddtől vasárnapig 11 00 —1800 óráig 

Cím:

Balatonalmádi, Hotel Auróra 
Telefon: 88/438-810/837 m. 

Mobil: 30/599-606

Polgárőrhírek
(szeptember-október)

Szeptemberben Vörösberény, Ú j
hegy, Pinkócz, Káptalanfüred, Budata
va területén és a Balaton-parton tartot
tunk járőrözést a rendőrséggel közösen, 
gyalog és gépkocsival egyaránt. Ezt ok
tóberben is megismételtük, több alka
lommal. A  téli és tavaszi hónapokban 
is folytatjuk a renszeres és közös járőr
szolgálatot, a Grúber Sándor őrspa
rancsnok úrral történt megállapodás 
értelmében.

A  szeptemberi és októberi közös 
járőrözésben közel 40 polgárőr vett 
részt az igen lelkes ifjúságiakkal együtt. 
Az intenzív járőrözést kívánó elkövet
kező időszakban bízunk polgárőreink 
szemfülességében, s, hogy ugyanolyan 
sikerrel végzik önként vállalt, nehéz  
feladatukat, mint az év eddig e lte l  
hónapjaiban.

Az év végéhez és a nehéz téli hóna
pokhoz közeledve statisztikai adattal 
szeretném m egismertetni Balatonal
mádi tisztelt polgárait és üdülőtulajdo
nosait, mely a megalakulásunk óta eltelt 
két és fél év eredményes munkáját is 
jelzi:

1995. 12%-al csökkent az ismertté 
vált bűncselekmények száma.

1996. Nem emelkedett az elköve
tések száma, annak ellenére, hogy igen 
sok idegen dolgozott a városi beruházá
sokon; Gépkocsilopást akadályoztunk 
m eg és a te ttesek  e lfogása  után a 
rendőrség felszámolta az igen komoly 
lé tszám ú  to lvajbandát és orgazda  
társaságot; Káptalanfüreden lényege
sen csökkent a nyaralófeltörés; Polgár
őreink 2000 órát töltöttek járőrszol
gálatban.

1997. 30%-kal csökkent a gépkocsi
lopások  száma; Pinkócz környékén  
márciustól megszűnt a sorozatos betö
rés; Közel 100 nyaralótulajdonos kérte 
ingatlanának fokozott ellenőrzését.

Kérem önöket továbbra is segítsék 
munkánkat és bízzanak bennünk, ha 
valami szokatlant tapasztalnak, értesít
sék a rendőrséget vagy szóljanak pol
gárőreinknek, hogy az év hátralévő  
része csendesebb és biztonságosabb  
legyen.

Hansági Endre
elnök

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 á r -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.

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
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