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Irgalmas nővérek nyaralói Almádiban
A Szent Margit kápolna (épült 

1883-ban) és a Szent Imre templom 
(épült 1930-ban) mellett további 
egyházi tulajdonú birtokok, illetve 
épületek is voltak Almádiban. Az 
Angolkisasszonyok nyaralója is
mert általában, de ez az épület ak
koriban Alsóörshöz tartozó terüle
ten épült, így nem tartozik az egy
kori Almádi területén fekvő birto
kok körébe.

Mint ismert, Almádi egykori föl
desura a veszprémi káptalan volt, 
ami azt jelentette, hogy a szőlőkön 
kívül minden területet és a csárdá
kat különböző bérlőknek adta ki, 
és szedte a hasznukat. E területek 
közül három volt amelyik igen nagy 
jelentőséggel bírt a település kiala
kulása és fejlődése szempontjából. 
Az 1858. évi kataszteri felmérés rá
juk vonatkozó adatai:

3372 helyrajzi szám Mocsár és 
nádas 37 katasztrális hold 88 
négyszögöl

3373 helyrajzi szám Rét 39 ka
tasztrális hold 557 négyszögöl

3374 helyrajzi szám Szántó 7 ka
tasztrális hold 954 négyszögöl

összesen 83 katasztrális hold 
1599 négyszögöl

Ennek a területnek a mai hatá
rai a Remete patak (Széchenyi sé
tány), Jókai utca, Óvári út (Zala 
megye határa), valamint a Balaton 
lennének. Az így körülhatárolt te
rületbe beleesik az Óvári úttal pár
huzamos fekvésű, Szentgáli László 
városi pénztárnok 7 k.hold 508 
négyszögöl nagyságú birtoka, ami 
a későbbiekben a fent említett terü
letekkel összevonásra került. Az
1883-ban felfektetett Almádi telek
könyv adatai bizonyítják, hogy az 
1913. április 12-i bejegyzés szerint
90 k.hold 982 négyszögöl terület 
parcellázásra került. Emlékeztető
ül, a káptalani tulajdonú földek és

Szentgáli birtoka együttes területe
91 k.hold 507 négyszögölet tett ki. 
A kismértékű eltérés birtokhatár 
kiigazításokból származhat. A par
cellázáskor 52 különböző nagyságú, 
370 négyszögöltől 42. k.hold 1092 
négyszögölig terjedő birtoktesteket 
alakítottak ki. A területek folyama
tosan eladásra kerültek (természe
tesen további megosztásokra is sor 
került), közülük a következő ada
tok tartoznak szorosan a címadó té
mához:

1. A/42 sorszám alatt szerepelő, 
káptalani tulajdonban levő, 3 k.hold 
1330 n.öl nagyságú területből 1487 
n.ölet, 1914. július 27-én kelt 
szerződés szerint 3982 korona 50 
fillér ellenértékért, a Veszprémi Ir
galmas Nővérek zárdája vásárolt 
meg. A különbség 2 k.hold 1443 
n.öl nagyságú terület még a káp
talané maradt.

2. A/38, /39, /40 és /51 sorszám 
alatti területeket 595, 702, 987 és
2. k.hold 1443 n.öl nagyságban 
(összesen 4 k.hold 527 n.öl), az 
1918. január 8-án kelt szerződés

szerint, 24.937 korona 20 fillér 
vételárért, a Paulai Szent Vincéről 
nevezett Magyarországi Irgalmas 
Nővérek Központi Háza vette meg.

Az 1923. évi “Balatonalmádi 
nagyközség kataszteri birtokívei
nek összesítője” a következőket 
tartalmazza ezekről a birtokokról: 
314. szám: Szent Vincéről nevezett

Irgalmas Nővérek (budapesti 
rendháza), házszáma 301, kert 3 
k.hold 315 n.öl, szőlő 1 k.hold 598 
n.öl, földadó alá nem eső terület 
535 n.öl, összesen 4 k.hold 1448 
n.öl. 315. szám: Szent Vincéről 
nevezett Irgalmas Nővérek 
(veszprémi rendháza) házszám 
274, kert 730 n.öl, szőlő 611 n.öl, 
föladó alá nem eső terület 172 n.öl, 
összesen 1513 n.öl.

Balatonalmádi nagyközség 
1923. évi házjegyzékében, 349 fo
lyószám alatt, 274 házszámmal, 
Szent Vincéről nevezett Irgalmas 
Nővérek (veszprémi rendház), 378 
folyószám alatt, 301 házszámmal 
pedig a Szent Vincéről nevezett 
Irgalmas Nővérek (budapesti

rendház) tulajdona szerepel. Az 
egyes telekkönyvi adatokban mu
tatkozó különbségek többnyire bir
tokhatár kiigazítások, illetve bir
tokhatár rendezésekből származ
nak. Az 1923. évi telekkönyvi ada
tok térképi valósítása is megtörtént, 
így ezek az adatok biztosnak tekint
hetők.

A veszprémi rendház által épí
tett nyaraló már szerepel az 1923. 
évben készült, és 1927-ben ream
bulált kataszteri térképen. Az épü
let ma is létezik, bár alaposan át
építve, lakásokat tartalmaz az Óvá
ri út 43. szám alatt.

A budapesti rendház által meg
vett területen a pápai Irgalmas Nő
vérek építtettek nyaralót, amelyik 
1932 nyarán már funkcionált. Ezt 
onnan tudhatjuk, hogy az ott nya
raló Stella nővér az épületet ábrá
zoló képeslappal köszöntötte roko
nait. Egy 1937-ben feladott képes 
levelezőlap már kismértékben bőví
tett épületet ábrázol. Az épület ma 
a volt Nevelőotthon épület együt
tesbe tartozik, korábban annak 
igazgatói lakásaként szolgált.

Az épületek építési körülmé
nyeiről ezidáig nem kerültek elő 
adatok, további kutatások hozhat
nak eredményt, viszonylag kis 
eséllyel.

Schildmayer Ferenc

A Veszprémi Irgalmas Nővérek nyaralójának képe, a Balaton felól nézve, 
1921 körül.

A pápai Irgalmas Nővérek nyaralójának képe a Balaton felől 1931 körül.

3. A pápai Irgalmas Nővérek nyaralójának képe 1936 körül.



Karácsonyi 
zenei 

meghívó!
Mindenkit szeretettel várunk 

1997. december 20-án (szom
baton) 16.45 órára a Balaton
almádi Szent Imre templomba, 
a Dombóvári Kapos Kórus 
karácsonyváró hangversenyére.

Vezényel: Markovics Gábor 
karnagy.

A mintegy egyórás műsoru
kon egyházi és világi karácsonyi 
énekeket adnak elő.

A Kapos Kórus ezen fellépé
se előtt ugyanezt a műsort Bala
tonfűzfőn is előadja.

A felejthetetlen  élményt 
nyújtó előadásukhoz lelkiekben 
gazdagodó élményt kívánunk.

Mindenki 
karácsonya

Hagyományainkhoz hí
ven idén is megrendezzük a 
Mindenki karácsonya ün
nepséget a berényi temp
lom téren (Berény Étterem 
udvara) december 23-án es
te 16.00 órakor.

A köztéri karácsonyfa 
alatt a szentbeszédet köve
tően a berényi iskolások ad
nak műsort. A résztvevők 
között ajándékcsomagokat 
osztunk ki. Rendezvé
nyünkre mindenkit szere
tettel várunk

Polgári Kör vezetős ége

Angyal érkezett
Angyal érkezett a földre - újszülött képében. Kis 

arcán még az égi fény, szemében révedező 
messzeség. Apró kezeivel misztikus jeleket ír a 
levegőbe, pici szája szögletében földöntúli mosoly. 
Idén neki gyújtjuk a karácsonyi gyertyákat, érte 
imádkozunk, hogy hosszú életű legyen a földön.

Kilenc hónapig készülődött: a világegyetem 
csodálatos képletét parányi rendszerbe sűrítette: 
testet öltött, szívet dobbantott. Megnyitotta tüdejét, 
hogy érezhesse a föld szagát, a virág illatát. Vékony 
szálakból megszőtte az idegrendszer bonyolult 
hálóját, hogy élvezni tudja a napsugár simogatását, 
az eső langyos csöppjét, a hó hűsét, a kályha 
melegét, hallhassa a szél zúgását, a madarak 
csicsergését, a tücsökciripelést, a lombsusogást, a 
mennydörgést, megízlelhesse a friss gyümölcs

zamatát, megtapinthassa a fa kérgét, az állat bőrét, 
az ember arcát. Nyitott a világra, tenni akar érte, 
hogy olyannak láthassa, amilyennek képzeli: 
kéknek az eget, zöldnek a mezőt, dúsnak az erdőt, 
embernek az embert. Mindent tudni szeretne, tele 
van erővel, energiával, érdeklődéssel, hittel, 
bizalommal, jóindulattal, szeretettéi. Csak a szépre 
vágyik, csak a jóra.

Vigyázz rá Világ! Sose fakuljon meg arcán az 
égi fény! Úgy mehessen el majd egykor innen, 
ahogyan érkezett - angyal képében.

Vigyázz rá Istenem! Ne kerülhessen fejére se 
töviskoszorú, se glória. Add, hogy az élet önnön 
értékétől legyen szent, és a földi lény szenvedés 
nélkül is lehessen Megváltó!

Vecsey K. Mária

Kellemes Karácsonyt!
Sajnos az idő kereke nagyon 

gyorsan forog, miközben az életünk 
bizony nem lesz könnyebb.

Karácsony közeledtével lega
lább próbáljunk meg felülkereked
ni a gondokon. Otthonunkat vará
zsoljuk a béke szigetévé, ahol csa
ládtagjaink ajtón kívül hagyhatják 
napi problémáikat.

Sok szeretettel, pár hangulatos 
dekorációval, amit magunk is elké
szíthetünk, no és nem utolsósorban 
házi finomságokkal tehetjük kelle
mesebbé az ünnepet, amihez pár 
ötlettel szeretnék hozzájárulni.

Adventi koszorú:
Tetszés szerinti nagyságú kerek 

lapot vágunk kemény kartonpapír
ból. Egyforma nagyságú, lehetőleg 
alacsonyabb fajtájú fenyőtobozok
kal körberagasztjuk, ha magas a to
boz, fektetve több sorban. Magasí
tásra apróbb, különböző méretűe
ket a nagyobbak tetejére. Díszítésül 
még használhatunk szalmavirágot. 
Átlósan négy gyertyahelyet képe
zünk négy masnival. A gyertya és a 
masni színe egyezzen.

A húsokhoz (ami lehet bármi
lyen fajta) van egy jó pác receptem.
1 dl szójaszósz, 1 dl kecsap, 1 dl 
méz: jól összekeverve belenyo

munk 3-4 gerezd fokhagymát. A 
húst besózzuk és kenőtollal jól be
kenjük a masszával. Tálba rakjuk, 
a maradék szószt ráöntjük, hűtób en 
akár 24 óra hosszat is pihentethet
jük, azután tepsiben először fólia 
alatt 1 dl borral puhára, majd fólia 
nélkül pirosra sütjük.

Vaníliás krémes:
30 dkg liszt, 8 dkg zsír, 1 tojás, 

csipet só, 1 dl tejben 1 dkg szalaká
lé, jól kidolgozzuk, 4 vékony lapra 
nyújtjuk, a tepsi hátán kisütjük. Vi
gyázzunk, mert nagyon hamar kész
re sül.

Krém: 4 dl tej, 4 evőkanál liszt, 
sűrűre főzve 1/2 rúd vaníliával (ki
hűteni) 20 dkg margarin, 35 dkg 
porcukor habosra keverve, majd a 
főzött krémmel összekeverve és 
megtöltjük a lapokat.

Máz a tetejére: 1 tojás fehérje, 
15 dkg cukorral, egy evőkanál ka
kaó, diónyi vajjal jól habosra kever
ve, a végén egy evőkanál forró vizet 
adunk hozzá.

Rumos szelet:
Egy egész tojás, 6 evőkanál cu

kor, 10 evőkanál tej, 7 dkg vaj (1 
dkg szalakáli, 1 dl tejben) majd ös
szegyúrjuk, 3 lapban kisütjük. Egyik

lapot kockákra vagdossuk, 1 dl 
rummal, lekvárral összekeverjük és 
megtöltjük vele a két lapot, tetejére 
az előbbi máz, mindkét tészta csak 
másnap szeletelhető.

Beigli (kipróbált):
1/2 kg liszt, 22 dkg margarin el

dörzsölve, majd hozzáadunk 2 dkg 
élesztőt, amit 2 dl tejben felfutta
tunk (5 dkg cukor, 1 egész tojás, 1 
tojás sárgája habosra keverve), csi
pet só. Az adalékokat jól kidolgoz
zuk, majd 4 kis cipót formálunk be
lőle. Két órát pihentetjük, majd 1/
2 centiméteres lapokat nyújtunk.

Dió töltelék (kis beiglihez):
30 dkg dióbél darálva (20 dkg 

cukorból, 2 dl vízzel vagy tejjel szi
rupot főzünk, hozzáöntjük a diót, 
10 dkg édes morzsát, 10 dkg mazso
lát, vaníliáscukrot, 5 dkg vajat) lan
gyosan kenjük a tésztára. Két órát 
pihentetjük hideg helyen, megken
jük tojással, oldalait megszurkáljuk, 
forró sütőben 25-30 percig sütjük.

Mák töltelék ugyanígy, csak 
morzsa helyett 5 dkg dara és cit
romhéj.

Jó étvágyat és nagyon kellemes 
ünnepeket kíván

Pusztai Irén, telefon: 438-247



Néhány sor 
a 85. hónapról 
a Városházán
1997. november

Elővettem az Új Almádi 
Újság tavaly decemberi szá
mát; hogy megnézzem, mit ír
tam 1996 novemberéről. 
Szinte szóról-szóra ugyanazt 
írhatnám most is, 1997 no
vemberéről. Akkor is esett, 
most is esik. Akkor is ember
telen körülmények között 
csatornáztunk, fektettük a 
víz- és gázvezetékeket, most 
is azt tesszük. Akkor is tá
madtak bennünket a sajtón 
keresztül egyesek, most is ezt 
teszik. Csakhogy sokkal töb
ben vannak azok, akik min
den nehézséget, kellemetlen
séget, közlekedési akadályt 
hajlandók elviselni azért, 
hogy legyen végre gázuk, vi
zük, csatornájuk. A többség 
érdekében nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy elve
szítsük a szívós munkával 
megszerzett százmilliókat. A 
körülbelül 700 millió forint
nyi kamatmentes japán hitel 
mellé ugyanis eddig 393 mil
lióforint vissza nem térítendő 
támogatást nyertünk a legkü
lönfélébb pályázatokon, 
éspedig céltámogatást a Be
lügyminisztériumtól, vízügyi 
alapot a Közlekedési, Hír
közlési és Vízügyi Minisztéri
umtól, környezetvédelmi ala
pot a Környezetvédelmi és Te
rületfejlesztési Minisztérium
tól, és területfejlesztési támo
gatást a Megyei Területfej
lesztési Tanácstól E pénzek 
felvételének szigoró szabályai 
és időkorlátai vannak. Éves 
bontásban ítélnek meg keret
összegeket, melyeket elveszít
hetünk, ha nem tudjuk be
építeni december végéig. 
(Ezért hát most is azzal zá
rom a novemberről írt sorai
mat, mint amivel tavaly zár
tam.)

Ezért hát esőben, hóban, 
sárban, decemberben is foly
tatjuk.

Lesz mit tennünk a kará
csonyfa alá.”

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1997. november 30.

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek

A  Képviselő Testület november 
27-i ülése dr. Kerényi László 
polgármester szokásos 

tájékoztatójával kezdődött. A két 
ülés közötti fontosabb események 
közül említette, hogy Várpalotán 
megszületett az a döntés, amely 
Vörösberény vízhálózat fejlesztése 
ügyében bír fontos jelentőséggel. 
Ezzel kapcsolatban előzetes tárgya
lást folytatott a DRV igazgatójával is, 
de az álláspontok közelítése még to
vábbi megbeszéléseket igényel.

A vörösberényi új iskola hiánypót
lási munkálataival kapcsolatban a le
bonyolító MŰBER INVEST Kft. és 
a kivitelező BAUCONT Kft. részvé
telével Budapesten egyeztető tárgya
láson vett részt.

A Soproni Postaigazgatóság Bala
tonalmádi üdülőjében - az érintett te
lepülési önkormányzatok jelenlété
ben - a posta ezévi munkájáról folyt 
tanácskozás, amelyen a polgármester 
szorgalmazta az almádi posta főépü
letének felújítását.

Majbó Gábor alpolgármester tájé
koztatta a testületet a Balatoni Szö
vetség Balatonföldváron megtartott 
üléséről. Szó volt többek között az új 
halászati-horgászati törvény végre
hajtásáról, ezen belül is a horgász sté
gek engedélyezésének szigorításáról, 
az engedély nélküliek elbontásáról. 
Lényegesen javult a víz minősége, 
amely a magasabb vízszint-tartásnak 
és egyéb körülmények kedvező ala
kulásának tudható be.

A fő napirendek keretében elő
ször a “költségvetési csomagot” tár
gyalta a testület. Elfogadta a költség- 
vetés háromnegyedévi teljesítését, 
meghatározta az önkormányzat 1998. 
évi költségvetési koncepcióját, továb
bá módosította költségvetési rendele
tét. (Mindezekről részletesebben 
Brenner Kálmánné, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke külön cikkben ad 
tájékoztatást lapunk olvasóinak).

Nem kevésbé fontosabb előter
jesztés következett ezután, a város út
felújítási terve, ami kapcsolódik a ja
pán hitelből megvalósuló beruházá
sokhoz és a jövő évi költségvetési 
koncepcióhoz. A polgármester beve
zetőjében rámutatott arra, hogy ez a 
terv bizonyára még sok vitára ad okot,
- hiszen mindenkinek a “saját utcája” 
a legfontosabb - de végül is egy sor
rendet fel kellett állítani. Az útfelújí
tási terv függvénye a mindenkori költ
ségvetés helyzetének, a megvalósí
tásra V ütemet céloz meg a terv. Az
I. ütemet a jövő évben el kell kezdeni 
és nem csekély összegből - körülbelül 
80-100 millió forint - befejezni. Amint 
az várható volt, az előterjesztés élénk 
vitát váltott ki a képviselők körében. 
Dr. Farkas Miklós véleménye szerint

csak ott szabad utat építeni, ahol az 
összközművesítés már befejeződött, 
továbbá megvan a csapadékvíz
elvezetési rendszer is.

Ehhez csatlakozott Schildmayer 
Ferenc alpolgármester, megtoldva 
azzal, hogy a kikerülő bazalt szegély
köveket nem szabad újra visszaépí
teni.

Boros László képviselő azt hang
súlyozta, hogy az útfelújítási terv egy 
olyan keret, amelyet fokozatosan le
het csak kitölteni. Kérte egyúttal a

polgármesteri hivatalt, hogy mérjék 
fel és dolgozzák ki a lakossági önerős 
útépítkezések lehetőségeit is. A 
testület az útfelújítási tervet - kisebb 
módosításokkal - elfogadta.

Ugyancsak a költségvetési kon
cepcióhoz kapcsolódott az önkor
mányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek felújításának kérdése. 
Több képviselő dicsérte az előterjesz
tést, amely mindenre kiterjedően, 
részletesen, költségekkel alátámaszt
va mutatta be a lakások és helyiségek 
felújításának tervét. Ennek elfogadá
sát követően meghatározta a képvise
lő testület a jövő évi munkatervét, 
amelynek érdekessége, hogy több 
kihelyezett ülést is tartalmaz.

Sokadszor szerepelt már a testület 
előtt a vörösberényi Vöröskeresztes 
Szociális Bolt ügye. Lapunk olvasói 
előtt ismertek azok a gondok, ame
lyek a bolt működésével kapcsolato
san - a kezdeti néhány hónapot leszá
mítva - jelentkeztek. (Például ÁFA 
visszaigénylése körüli huzavona). A 
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szer
vezete időközben azzal is próbál
kozott: egy kisebb területű helyiséget 
keressen a bolt céljára, mert a jelen
legi fenntartási költségeit a továb
biakban nem tudja fedezni. Kísérlete 
nem járt eredménnyel, így a jelenlegi 
helyén működik, de csak az előtérben 
jóval kisebb alapterületen, ami vi
szont - ahogy azt az előzetes tárgya
lások során a Gazdasági Bizottság és 
az ENIKŐ Bizottság is megálla
pította - akadályozza a Magtár épület 
más irányú hasznosítását, s ez közvet
ve sérti az önkormányzat gazdasági 
érdekeit.

A testület két alternatíva közül 
választhatott, vagy hozzájárul, hogy 
a bolt az előtérben, csökkentett 
alapterületen működjön, vagy meg 
kell barátkozni azzal a gondolattal, 
hogy a Vöröskereszt beszünteti a bolt 
működését.

Halász Bertalanné, a bolt vezetője 
röviden felvázolta mindazon problé
mákat, amelyek a jelenlegi nehéz 
helyzet kialakulásához vezettek. 
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy véle
ménye szerint a bolt szolgáltatásaira
- különösen a város idősebb korú, rá-

szorultabb lakossága - továbbra is 
igényt tart.

A testületi ülés közben merült fel 
az a lehetőség, hogy a szociális bolt 
az Öreghegyre a Mátyás Király úti 
boltba helyezze át telephelyét. Bohon 
Tibor, a Megyei Vöröskereszt titkára 
az üzletet megtekintette, azt meg
felelőnek is találta volna, de annak 
megközelíthetősége komoly aggá
lyokat vetett fel. Így azután a testület 
kénytelen volt amellett dönteni, hogy 
felülvizsgálja a Vöröskereszttel kötött

megállapodást, és tárgyalásokat kezd 
annak esetleges felbontására.

Újabb törvényi változtatás miatt 
szükségessé vált az egyes szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása, különös tekin
tettel egy új ellátási forma, az idős
korúak járadékának bevezetésére. E 
támogatási forma a megélhetést 
biztosító jövedelemmel nem rendel
kező időskorú személyek részére 
nyújt pénzbeni juttatást. Azt a 62. 
életévét, illetőleg a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltött személyt 
illeti meg, akinek havi jövedelme, 
valamint a saját és vele együttlakó 
házastársa, élettársa jövedelme 
alapján számított egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-át, 
együdálló esetén 95 %-át.

A rendelet 1998. január 1-jén lép 
hatályba.

A továbbiakban döntött a testület 
a közalkalmazottak 13. havi illet
ményének Karácsony előtt történő 
kifizetéséről, hozzájárult intézményi 
pályázatok benyújtásához, támogatta 
vállalkozó háziorvos műszer beszer
zését. A Pénzügyi Bizottság javaslatá
ra 10 ezer forint/év támogatást szava
zott meg Speciális Készenléti Mentő
egység működtetéséhez, élt elővásár
lási jogával üzlethelyiséget illetően, 
majd kisebb összegű, behajthatatlan 
közterülethasználati díjakat törölt el.

Tárgyalta a képviselő testület a 
GAMÜSZ és a leendő KHT közötti 
feladatok felosztásáról, valamint a 
távfűtés jelenlegi helyzetéről szóló 
tájékoztatókat.

Személyiségi jogok védelme miatt 
zárt ülésen foglalkozott a testület a 
Városi Gondozási Központ igazgatói 
állására beérkezett pályázatokkal, de 
ebben az ügyben nem született 
érvényes döntés, ezért - a Szervezeti 
és Működési Szabályzat értelmében 
-azt a következő ülésre újból fel kell 
venni a tárgyalandó napirendi pontok 
közé.

A képviselő testület jegyzőkönyvei 
a Városi Könyvtárban és a  Polgármes
teri Hivatalban megtekinthetők.

Sz. S.



 

RENDŐRSÉGI HÍREK

C
sak emlékeztetni szeretném 
Önöket, tisztelt újságolva
sókat arra, hogy a harma

dik hónapját éljük a kényszerűen 
bevezetett korlátozásoknak, s egyre 
több olyan tapasztalattal rendelke
zünk, egyre több olyan bűncselek
mény történik városunkban és von
záskörzetében, amelyek ennek a 
ténynek tudhatok be. Rátérve a 
konkrét számadatokra, az elmúlt 
időszakban 14 nyaralóbetörés tör
tént elsősorban a Bartók B. és Er
kel F. utcák környékén, a Kócsag 
utcában, valamint a Pinkóczi utca 
térségében. Az elkövetők, akik még 
jelenleg is ismeretlenek, feltehető
en nagy biztonságban érezték ma
gukat, hiszen a rögzített nyomok 
alapján kiderült, hogy fényes nap
pal követték el cselekményeiket. A 
korábbi cikkekben is használtam 
ezt a kifejezést, akkor ugyanis az el
vitt tárgyak mennyisége volt az, ami 
arra engedett következtetni, hogy 
több esetben teherautót használtak 
az elkövetéshez, mert egyébként 
ezek a tárgyak nem fértek volna be, 
csak több személyautóba. A mód
szer az, ami elgondolkodtató, mert 
azért annyira nem lakatlan az a kör
zet, hogy esetleg az ott lakók, az ott 
élők ne vehették volna észre. Még
sem kaptunk egyetlen jelzést sem, 
ami segítette volna esetleg a ren
dőrséget, és meg tudtuk volna aka
dályozni, illetve elfogni az elkö
vetőket.

Az, hogy nem következett be je
lentős számú emelkedés, kritikusan 
meg kell mondanom, nem a mi ér
demünk, hanem azoknak az aktív 
polgárőröknek köszönhető, akik

szabadidejük, nyugalmuk és ké
nyelmük feláldozásával tevékeny
kednek a területen azért, hogy gátat 
lehessen vetni a bűnözésnek. Nekik 
köszönhető az, hogy néhány utcá
ban, de egyre jelentősebb területein 
a városnak, rendszeres járőrözés 
folyik. Ezúton is szeretném kifejez
ni köszönetemet áldozatos munká
jukért és kérek mindenkit, segítsék 
munkájukat. Örvendetes az a tény 
is, hogy egyre több nyaralótulaj
donos áldoz arra, hogy aránylag kis 
költséggel riasztó berendezést tele
pítsen a nyaralóba.

Az elmúlt időszakban több ked
vezőtlen változás következett be a 
közlekedés feltételeiben is. Olyan 
balesetekről van szó, amelyek egy 
kis figyelemmel, vagy jól felkészí
tett autóval elkerülhetők lettek vol
na. Az elmúlt hónapban hat szemé
lyi sérüléssel járó baleset történt 
Balatonalmádi területén. Az egyik 
ezek közül azért kívánkozik kieme
lésre, mert tanulságos. A történet

ről csak annyit, hogy a szabálytala
nul előző gépkocsi frontálisan ütkö
zik egy vele szemben szabályosan 
közlekedő járművel. A következ
mény két totálkáros -  szinte vado
natúj -  gépkocsi, valamint az okozó 
súlyos töréseket szenved. A vétlen 
gépkocsi vezetője látván a sé
rüléseket, mentőt és rendőröket hív 
a helyszínre. Az kétséget kizáróan 
megállapítható, hogy ki okozta a 
balesetet, de ennek ellenére, mint 
ahogy az ilyenkor szokásos, a két 
résztvevő gépkocsivezetővel szem
ben alkoholszondás vizsgálatra ke
rül sor, melynek során kiderül, hogy 
a vétlen gépkocsivezetőnk ittasan 
vezette járművét. Két dolgot szeret
nék önöknek ezzel kapcsolatban 
figyelmükbe ajánlani. Az egyi, hogy 
az ittasság miatt feltehetően a 
biztosító sem fogja a teljes kárát a 
vétlen gépkocsivezetőnek kifizetni, 
a másik pedig, hogy hiába vigyáz az, 
aki esetleg megkockáztat egy ittas 
vezetést, ha rajta kívül álló ok miatt

a következmények megletősen 
szigorúak.

Több közlekedési tárgyú akciót, 
ellenőrzést is tartottunk november 
hónapban. Többször, több esetben 
leírtam már, hogy nagy felelőtlen
ségnek tartom a többi résztvevővel 
szemben, ha valaki nem kellően fel
készített műszaki állapotú gépjár
művel vesz részt a közlekedésben. 
Csak egy számadat, november hó
napban 17 gépjárműről kellett le
vennünk a hatósági jelzést. Nem 
csökkent az ittas járművezetők szá
ma sem, kilenc polgártársunknak 
kell hosszabb, rövidebb ideig nél
külöznie a fontos és nagyon drága 
okmányt.

Tájékoztatásul, hogy családi bot
rányhoz november hónapban 12 
esetben kellett kivonulnunk, ami 
szintén kiugróan magas az elmúlt 
év hasonló időszakához képest. 
Úgy tűnik hogy egyre több az olyan 
ember aki a feszültségeket szűkebb 
családján vezeti le. Ez számunkra 
a legkellem etlenebb rendőri 
intézkedés, különösen akkor, ha 
többnyire a szülők veszekedésének 
a kiskorúak a tanúi.

Kérem, nézzék el nekem, hogy 
a novemberrel kapcsolatos rendőri 
beszámoló ilyen borongósra sike
redett. Mire ez az újságcikk meg
jelenik, már javában készül min
denki a szeretet ünnepére. Megkö
szönve egész éven át tartó megtisz
telő figyelmüket -  mindannyiuknak 
kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánok kollégáim 
és a magam nevében.

Grúber Sándor r. őrgy. 
őrsparancsnok

Közlemények
Az 1997. november hó 16-i népszavazás helyi eredményéről. 
Választók névjegyzékében felvettek száma: 6516 fő 
Szavazóként megjelentek száma: 3721 fő (57,10 %)
Érvényes szavazatok száma: 3703 
IGEN szavazatok száma: 3121(84,28 %)
NEM szavazatok száma: 582 (15,71 %)
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, - szavazatszámláló 

bizottságok elnökeinek, titkárainak, tagjainak, a szavazóköröknek 
helyet adó intézmények vezetőinek és dolgozóinak - akik a 
népszavazás előkészítése és lebonyolítása során önzetlen, kiemelkedő 
munkájukkal biztosították a népszavazás törvényes lefolyását.

Helyi Választási Munkacsoport

Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás 
1997. december hó 20-tól 1998. január 5-ig szünetel.

Ezen időszak alatt - munkanapokon - halaszthatatlan ügyekben a 
hivatalban ügyfélszolgálatot tartunk.

Dr. Hegedűs Tamás
jegyző

Kegyelemmel teljes Békés Boldog Karácsonyt és 

Boldog Új Évet kívánunk a város minden 

polgárának! 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő 

Testülete és Polgármesteri Hivatala.

Tisztelt Szállásadók!
Augusztusi számunkban a polgármesteri hivatal részéről közzétettünk 

egy felhívást, melyben egy balatonalmádi szálláshelyeket tartalmazó al
bum elkészítéséhez kértünk fényképet, adatokat a helyi 
fizetővendéglátóktól. Em lékeztetőül: az anyagot németországi 
testvérvárosunkba, Eggenfeldenbe juttatjuk el, kiváló propagandát 
biztosítva így az albumba jelentkezők számára. Kérjük azokat, akik 
érdeklődnek a fenti lehetőség iránt, de eddig nem kerestek fel bennünket, 
mihamarabb tegyék meg ezt. Jelentkezéseket január végéig még 
elfogadunk.

Érdeklődni lehet Szvath Márton idegenforgalmi referensnél, a 438- 
400 telefonszámon.

Beszél 
ön

németül?
Szlamek Tibor 

nyelvtanítást vállal.
Érdeklődni: 

Szabolcs u. 17. 2/4. 
Telefon: 430-858

Közmeghallgatás
1997. december 18-án, (csütörtökön) 

17 órától

KÖZMEGHALLGATÁST

tartunk a Városháza nagytermében. 

Minden érdeklődő állampolgárt 
tisztelettel vár:

Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának képviselő testülete.



Horgászsarok
Sajnos a horgászat nemcsak ab

ból áll, hogy lemegyünk a vízpartra 
és megpróbálunk halat fogni. Van
nak járulékos kötelezettségek, 
amelyeknek illik eleget tenni. Pél
dául: be kell ülni egy viszonylag 
szűk helyre 100-120 embernek és 
órák hosszat rágódni egy-egy, az 
egész horgásztársadalmat érintő 
problémán. Ez történt november
22-én (szombaton) a Halászati Rt. 
siófoki székházában, ahol a Balaton 
környéki horgászok küldöttei, a 
halászok, halászati felügyelők és a 
MAHART képviselői ültek le 
tárgyalni. A fő téma az új halászati 
törvény körüli vita volt.

Dr. Orosz Sándor országgyűlési 
képviselő tartott tájékoztatót a tör
vényalkotás folyamatáról. Elismer
te, hogy nem sikeredett tökéletesre, 
de jó, hogy van, mert ezzel lezárult 
a vita arról, hogy a halászati jogok 
milyen jellegűek. Együtt járnak-e a 
földtulajdonnal, vagy különálló jog. 
A törvény szerint a víz tulajdonjo
gának elválaszthatatlan része. Kivé
telek persze vannak: a holtágak, bá
nyatavak, víztározók, ahol a Ma
gyar Állam a halászati jog tulaj
donosa. A mindannyiunkat érintő 
balatoni halászati jog a Balatoni 
Halászati Rt. birtokában van és 
speciális helyzetben lévén több 
jogosítvánnyal bír: a Balatont az 
államtól bérli, saját halastavai 
vannak, néhány víztározó halászati 
jogát pedig már régebben megkap
ta. Az új törvény nem önállóan mű
ködik, kapcsolódnia kell az ingat
lannyilvántartásról, állatvédelemről 
és őrzésről szóló rendelkezésekhez 
is. Ez utóbbit egy külön rendelet 
határozza, mely szerint a kiadások 
felét a központi költségvetés magá
ra vállalja. A horgászattal kapcso
latos szabálysértések vizsgálata az 
önkormányzatoktól a halászati 
igazgatási szervekhez kerül, azon

ban ezek lebonyolításához még 
nincs meg a feltételrendszer. A 
tájékoztató után pergőtűz zúdult a 
képviselő úrra. Néhány kérdést 
emelnék ki a több tucat közül. Vizs
gáztatás rendje, tematikája rossz. 
Ha a magyar horgásznak kötelező 
vizsgázni, a külföldinek miért nem? 
Nincs szó a horgászrendről, ezt 
minden vízterületen külön készítik 
el? A fogási napló vezetése lazább 
lett. Az úgynevezett nemes halakat 
is csak a horgászat befejezése után 
kell beírni. Ez a módszer lehető
séget ad a kifogott halak cserélge
tésére. Nem védi semmilyen ren
delkezés a társadalmi ellenőröket, 
ennek hiányában az egész rendszer 
összeomlik. Orosz úr válaszai: 
fogási naplót a tárgyalások során a 
M OHOSZ erőltette. Az egész 
országra érvényes lesz, külön bala
toni naplót nem terveznek, a Halá
szati Rt. kivonul a körből, bajlódjon 
tovább a MOHOSZ. A társadalmi 
halőröknek valóban nem lesz 
jogosítványuk. (Tudomásul vettük!) 
A vizsgáztatás egész rendszerét át 
kell alakítani. Minél több helyen

kihelyezve tartsák meg, létre kell 
hozni az Országos Halászati 
Bizottságot, amelynek feladata lesz 
többek között az egységes 
vizsgaanyag kidolgozása.

Mindezek után - személyes
kedéstől sem mentes - vita zajlott a 
balatoni halászatról, a horgászok 
szabálytalanságáról, orvhalászatról, 
haltelepítésről. Azért nem írok 
erről bővebbet, mert az érvek- 
ellenérvek, példák-ellenpéldák 
sokasága már évek óta egyformán 
követik egymást, a megegyezés 
legkisebb esélye nélkül.

Az igazi és egyöntetű felzúdulást 
a MAHART Balatoni Hajózási Rt. 
igazgatójának tájékoztatója váltotta 
ki. Biztos vagyok abban, hogy 
minden horgász hallott, vagy 
olvasott az új kikötőrendről, amely 
szerint tilos a balatoni mólókon 
horgászni. A tisztelt jelenlévők az 
egész horgásztársadalom arculcsa
pásának minősítették a korlátozást. 
Véleményük szerint folytatódik a tó 
bekerítése (Örvényes és a tihanyi 
komp között természetvédelmi 
okokból tilos a parti horgászás) a 
tilalmak szaporodnak, a lehető
ségek folyamatosan szűkülnek. A 
magánterületek zárt kikötők után 
most már a mólókra sem lehet 
kimenni. Egyre többen kényszerül
nek a nádasokba, növekedni fog a 
csónakok száma, ezekkel együtt a 
környezeti és rendészeti problémák 
is. A vízirendőrség parancsnoka 
pedig k ijelentette: ők nem 
mérlegelhetnek, a rendeletet be 
kell tartatni, így bírságolni fognak. 
Egy halvány reménysugár azért 
csak feltűnt végre. A MAHART 
lehetőségét látja annak, hogy egy- 
egy mólón külön megegyezés 
alapján engedélyezze a horgásza
tot.

Egyesületünk vezetősége ezért 
úgy döntött, hogy megkeresi az 
illetékeseket, és ha minden sikerül, 
jövő évben is leshetjük az almádi 
mólón a bodorkákat jégzajlás után.

Nagy Ferenc

II. Miki Büfé Kupa
Szerencsére vannak még olyan 

vállalkozók, akik az Önkormányzat 
támogatásait kiegészítve hozzájá
rulnak egy-egy sportsiker elérésé
hez. Öregbítve ezzel Balatonalmádi 
e téren kivívott jóhírét, kedvező 
megítélését. E támogatás lehet 
anyagi segítség, kapcsolatok 
kiépítése és még sorolhatnánk. 
Mind-mind jól jön az egyre 
nehezebb körülmények között 
működő egyesületek számára. 
Csepely Miklós, a budatavai Miki 
büfé tulajdonosa a támogatás újabb 
válfaját választva, maga rendezett 
asztalitenisz to rnát november 
végén a Közösségi Házban - 
kísérletet téve talán a valamikor

legeredményesebb helyi sportág 
felélesztésére. Vágfalvy László 
szakmai segítségét felhasználva 
igazán rangos torna kerekedett ki 
az egész napos versenyből.

A két csoportban zajló selej
tezők után már körvonalazódtak az 
erőviszonyok, igazán nagy meg
lepetést (önmagának is) talán csak 
e sorok írójának egyenletes szerep
lése jelentett. Arra viszont a napja
inkban indult népszerű fogadójáték 
is sokat fizetett volna, ha valaki 
Pintér László végső győzelme ellen 
tippelt volna.

Be is jött a papírforma, a döntő 
színvonalára Vágfalvy László 
mesteredző is elégedetten csettin

tett. Mint ahogy elégedetten távo
zott az összes résztvevő is, annak 
reményében, hogy jövőre ismét 
összemérhetik erejüket a Miki Büfé 
nyereményeiért.

A verseny végeredménye:
1. Pintér László
2. Heidinger Ferenc
3. Gróf Tibor
4. Vankó László
5. Kirchkeszner Ernő
6. Szigeti Dénes
7. Csepely Miklós
8. Körtélyes Ferenc
9. Nagy Károly
10. Somodi Tamás

G.T.

SAKK

Érdekes ez az idei lebonyolítási 
rendszer a sakkozók NB-I-es baj
nokságában. Mindkét (keleti, nyu
gati) csoportban található 4-4, álta
lában győzelemre ítéltetett gárda, 
s vannak azok (köztük Almádi is), 
akik a tőlük elcsent pontokkal pró
bálják meg kiharcolni a benn
maradást. Nos, ebben a csenegetős 
játékban egyelőre vitézül álljuk a 
sarat, hisz három bajnoki címre is 
esélyes gárda ellen gyűjtött 
pontszámunkkal megelőzzük a 
Szombathelyi Haladást és az Ajkát, 
azokat, akiket MEG KELL előz
nünk a bennmaradás érdekében. 
Aztán majd az egymás elleni mér
kőzés lesz az igazán idegtépő. 
Addig viszont be kell számolni a 
Paksi Atom elleni derbiről, ahol 
ugyan az atomcsapást elhárítottuk, 
de összességében a Duna-partiak 
nyerték a “nukleáris háborút”. 
Pedig ha azt vesszük, hogy Fáncsy 
Imi kiváló játékkal esélyt sem adott 
Csom nagymesternek (aki talán 
azóta is azon gondolkodik - mikor 
verték meg utoljára ilyen 
fölénnyel), vagy nézzük újonc ifi
játékosunk, Kovács Adrián telje
sítményét, aki korábbi tanító- 
mesterét késztette feladásra - szó
val voltak kellemes momentumai is 
a mérkőzésnek. Hogy végül mégis 
vendégsiker született? Ez volt a pa
pírforma! Mint ahogy legközelebb 
Zalaegerszegen sem az esélyesek 
pszichológiai terhével ülünk 
asztalhoz. Ám tudják - még ezután 
jönnek a verhető ellenfelek.

Balatonalmádi, 1997. november 
2., Közösségi Ház SE - Paksi Atom 
SE 4,5 : 7,5, Izsák - Ács 0:1, Fáncsy
- Csom 1:0, Priehoda - Hazai x, 
Orsó M. - Dumitrache 0:1, Mann 
G. - Vidéki 0:1, Horváth - Molnár 
0:1, Jamrich - Mészáros 0:1, Sulyok
- Siklósi x, Kovács E. - Tóth 0:1, 
Kovács A. - Gosztola 1:0, Forgács - 
Berkes 1:0, Sárkány - Tancsa x

G.T.

A Balatonalmádi Városi 
Önkormányzat megbízása alapján 
a PANNONTERV Kft. elkészítette a 

Balatonalmádi városközpont 
részletes rendezési tervének 

programjavaslatát.
A programjavaslat 

munkarészei a Városháza 
aulájában január 10-ig 

megtekinthetők.
Ezen időpontig várjuk 

észrevételeiket, javaslataikat. 
Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Osztály



Már óvodás korában alig 
tudtuk kiszedni a vízből. Akkor 
még nem is gondoltunk az úszásra, 
mint sportra. Az első osztályban 
kezdődött az úszásoktatás. Fél 
évre rá az edző, Tóth Ferenc, jó 
szemmel kiválasztotta az ügyesebb 
gyerekeket. A kezdettől számítva 
másfél év elteltével már országos 
versenyen harmadik helyezett.

Az eredmények javultak, most 
már a felnőttet, a gyereket egyre 
jobban megpróbáló munka 
következett. Ez csak szülő, gyerek, 
edző és tanárok összefogásával 
lehetséges. Ennek eredménye az, 
hogy most 10 évesen eljutott az 
országos bajnokságok első 
helyezéseihez és elnyerte az 
országos “Jó tanuló, jó sportoló” 
kitüntetést.

Ő Solymos Lilla 5. osztályos 
tanuló a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában.

Gratulálok Neked 
a kitartásodért:

Anya

Bravó Kopár István
A közelmúltban a Parlament

ben Horn Gyula és Kuncze Gábor 
a Magyar Köztársaság Középke
resztje kitüntetést adott át Kopár 
Istvánnak. A fogadáson a Magyar 
Vitorlás Szövetség külön serleget 
ajándékozott a „MOL-Hungária 
1100” kapitányának.

Mint ismeretes 1996. október
23-án Londonból elindult a Hong 
Kong Challenge Földkerülő Vitor
lásversenyen egy magyar csapat is. 
A verseny rajtja 1996. október 23. 
án London központjában, a Tem
zén, a Tower Bridge-nél, és befutója 
1997. szeptember 17-én, a dél-ang
liai Cowes-ban volt.

A magyar hajó fővédnöke: Ma
gyarország miniszterelnöke. A ma
gyar csapat az 1100 éves Magyar- 
országot képviselte hetedhét orszá

gon is túl. A jó hírnevet pedig egy 
jó csapat öregbíti.

A magyar hajó kapitánya Kopár 
István mellett az egy évig tartó 
versenyen az un. teljes „kört” Antal 
Tamás, Bartha András, dr. Fürstner 
József, Sükösd Balázs és Weöres 
Szabolcs tette meg, de különböző 
szakaszokra és hosszabb-rövidebb 
időre többen csatlakoztak a ver
senycsapathoz. A verseny szaka
szai: London, Portó, Lisszabon, Te
nerife, Las Palmas, Santa Lucia, Pa
nama, Honolulu, Fukuoka, Hong
kong, Szingapúr, Port Klang, Mau
ritius, Durban, Cape Town, Salva
dor (Brazília), La Rochelle, Cowes.

A kb. 29200 tengeri mérföldes 
óceáni földkerülő versenyben 
résztvevő vitorlások csak egytörzsű 
és minimálisan 48 láb (14 m) hosszú

hajók lehettek. A teljes földkerülő 
verseny érté-kelésében a MOL- 
Hungária 1100 díjai: 1. „Sir Edward 
H eath trophy -  a földkerülő 
verseny abszolút el-ső, leggyorsabb 
hajójának. 2. Az ún. hendikepp 
értékelés szerinti máso-dik díj. 3. 
A Financial Times által kiadott 
vándordíj a Hong Kong-London 
közötti szakasz leggyor-sabb 
hajójának. 4. Emlékplakettek a 
csapat minden tagjának. (A ver
seny mezőnyéből 10 fő tette meg 
az ún. „teljes kört”, ebből hat fő a 
magyar csapat tagjai.) 5-6. La 
Rochelle-Cowes szakasz abszolút 
és hendikepp győzteségenk járó díj.

A sikeres eredményhez szívből 
gratulál Kopár Istvánnak az Új Al
mádi Újság szerkesztősége és Bala
tonalmádi városa.

Internet az iskolai könyvtárban
A Nemzeti Alaptanterv jelentős 

szerepet szán az iskolai könyvtá
raknak, olyan forrásközpontoknak 
képzelve el azokat, melyek “gyűjte
ménye széleskörűen tartalmazza 
azokat az információkat és infor
mációhordozókat, amelyeket az in
tézmény az oktatásban hasznosít, 
befogadva, felhasználva a különféle 
rögzítési, tárolási és kereső tech
nikát. A könyvtár használata min
den ismeretterületen nélkülözhe
tetlen, hiszen informatikai szolgál
tatásai az iskolai tevékenység teljes
ségére irányulnak. Használatának 
technikáját, módszereit - az önálló 
ismeretszerzés érdekében - a ta
nulóknak el kell sajátítania.” Ezek
nek az elvárásoknak csak akkor fe
lelhetnek meg az iskolai könyv
tárak, ha állományukat folyamato
san tudják bővíteni könyvekkel, fo
lyóiratokkal, videókazettákkal, CD 
lemezekkel, az oktatásban felhasz
nálható szoftverekkel, valamint

mindezen dokumentumok tartal
máról részletesen és sokoldalúan 
képesek tájékoztatni a könyvtár- 
használókat.

A Györgyi Dénes Általános Is
kola eddig is igyekezett mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a 
könyvtár gyűjteménye hatékonyan 
segíthesse az oktató-nevelő mun
kát. Beszerzési keretünkön túl az 
utóbbi néhány évben további 50-
70.000 forintot kaptunk a Nemzeti 
Kulturális Alaptól, az Almádiért 
Alapítványon keresztül a György 
Patikától, a Soros Alapítványtól. 
Idén szülői kezdeményezésre azt 
kértük tanulóinktól, akiknek a 
családja megteheti, ajánlják fel a 
750 forint tankönyvtámogatását az 
iskolai könyvtár fejlesztésére. Kö
szönetet mondunk mindazoknak, 
akik lemondtak erről az összegről,

hiszen ebből a forrásból 109.650 fo
rint értékben vásárolhattunk kiad
ványokat gyermekeink tudásának 
gyarapítására.

Az iskolai könyvtárak megfelelő 
működéséhez a modern kor tech
nikai eszközeire is szükség van. A 
Soros Alapítvány két éve hirdette 
meg az Iskolai könyvtárak hardver 
és szoftver állományának fejlesz
tése című pályázatát, melyre isko
lánk is jelentkezett. Könyvtárunk 
megfelelt a pályázat szakmai felté
teleinek és a második fordulóban 
nagy örömünkre a nyertesek közé 
került. Hamarosan átvehetjük a kö
zel félmillió forintot érő támo
gatást: Pentium 133 Mhz multimé
dia számítógépet Internet hozzáfé
rési lehetőséggel, lézernyomta
tóval, valamint a rég áhított Szirén 
integrált könyvtári programot a

hozzátartozó adatbázissal együtt, 
mely a teljes könyvtári adminisztrá
ciót átfogja és magasabb szintű tá
jékoztatást tesz lehetővé. Szoftver
beszerzésre 50.000 forintot költhe
tünk az Alapítvány jóvoltából.

Iskolánk fennállásának 50. év
fordulójára készül. A könyvtárban 
gyűjtjük az intézmény építésével és 
működésével kapcsolatos doku
mentumokat. A közelmúltban érté
kes kiadványokat kaptunk Zimányi 
Magdolnától, Györgyi Dénes uno
kahugától, névadónk munkás
ságáról. Kérjük, aki tudja, a továb
biakban is segítse gyűjtőmunkán
kat!

A reményeink szerint hamaro
san nyílt közalapítvánnyá váló 
iskolai alapítványunkhoz - amely a 
fenti célokat is szolgálja - nagy 
örömmel veszünk mindennemű 
segítséget.

Tóthné Kunstár Judit

Karácsonyi kedvezmény!
Orising fodrász és kozmetikai szalon a belvárosban.

Nöi-férfi fodrászat
-  mikroszkópos haj- és fejbőrvizsgálat
-  hajgyógyászat gyógynövény hajápoló szerekkel
-  fóliás melírozás

Turbo szolárium 
Női—férfi fodrászat

-  professzionális kezelések
-  modern elektronikai gépek (Frimator, ionto, vio)
-  Gigi és dr. Juga gyógynövény kozmetikumok
-  magyar tudás, többéves tengerentúli gyakorlat

... a szépség szolgálatában, Kiss Ilona kozmetikus,
most bevezető árakkal. 

Orising fodrász és kozmetikai szalon
Balatonalmádi, Baross G. u. 9. (a mozival szemben)

Telefon: 88/338-177 
Nyitva: 800-1 9 00 óráig.

... ne hagyja az utolsó pillanatra!

Hol sportolhatunk 
Almádiban télen?
Annak ellenére, hogy nem bő

velkedünk fedett sportlétesítmé
nyekben, aki akar, találhat magá
nak helyet és lehetőséget a téli 
sportolásra.

Elsősorban nők számára a gim
názium és a Györgyi Dénes isko
lában van lehetőség aerobikra és 
tornára.

A Herkules SE edzőtermeiben 
a fiatalabb korosztályhoz tartozók 
edzhetnek. Az új vörösberényi 
iskola tornatermének használatára 
is lehetőség nyílik nemsokára, az 
igényfelmérés és az elosztás folya
matban van. Kiváló lehetőséget te

remtett az Auróra Szálloda veze
tése az uszoda használatára, mely 
télen is nyitva tart.

A belépőjegy ára a szauna igény- 
bevételének díját is tartalmazza. 
Emellett masszázs és szolárium is 
rendelkezésre áll.

A helyi lehetőség mellett a bala
tonkenesei és az idén megnyílt alsó
örsi sportcsarnok is igénybevehető, 
megfelelő érdeklődés esetén és 
egyeztetéssel.

M egkezdődött az óvodások 
úszásoktatása, mely tizenöt héten 
át a Balaton Uszodában folyik.

F.Gy.
sportszervező



Karácsonyvárás
Egyre közeledik Karácsony 

ünnepe, elkezdődött az új egyházi 
év, adventi készülődés - várakozás
ban telnek napjaink. A mindinkább 
rövidülő nappalok, a tél, a hideg el
lenére az évnek talán a legked
vesebb időszaka ez. Középpontban 
a karácsony, ahogyan általában 
szokták mondani: a szeretet ünne
pe, a család, az összetartozás, az 
ajándékozás napja, a békesség pil
lanata, amikor biztos, hogy gondo
lunk egymásra.

Ez így igaz, azonban karácsony 
valójában ennél sokkal több. Nem 
valamit, hanem Valakit várunk. 
Valakit, aki jön, akinek el kellett, 
el kell jönnie, mert a hírnökök hírül 
adták, mert megígérte az. Aki min
dig megtartja szavát.

Ő jön, a Király, az Élet, a Békes
ség Fejedelme. Jön, de nem pom
pával, mégis gazdagon. Jön egysze
rűen, feltűnés nélkül, mégis hata
lommal. Jön és elhozza azt, amire 
igazán, valójában szükségünk van:

a szabadságot, az életet. Megszaba
dít a lelki görcsökből, a befelé for
dulás és a már hozzánknőtt rossz 
szokásaink rabságából. Megszaba
dít ősi félelmünktől, az elmúlástól, 
feloldja az Istennel szemben örök
lött bizalmatlanságunkat, tartózko
dásunkat, mert szerettei, békesség
gel, kegyelemmel jön és szól: Ne 
féljetek, maga az Isten jön hozzátok 
és ajándékot ad, hatalmas, drága 
ajándékot: a Fiát és vele együtt az 
E letet, fényt, békességet, sze
retetet.

Ez az ajándék hittel látható, nem 
kíván mást, mint Istenre ráhagyat
kozó, bízó szívet. Ez az ajándék ott 
van a mi karácsonyfánk alatt.

Isten adjon mindnyájunknak 
ilyen hitet, ezzel együtt békességet, 
szeretetet!

Áldott, békés karácsonyt kívá
nok Almádi minden lakosának!

Isó Zoltán
evangélikus lelkész

Tíz éve halt meg 
Balatonalmádi első plébánosa

Engesztelő szentmisét tartottak 
az almádi templomban, halálának
10. évfordulóján, dr. Pintér Sándor 
atyáért, aki első plébánosként fél 
évszázadon át volt Balatonalmádi 
lelkipásztora. A szentmise bemuta
tását dr. Kögl Lénárd atya végezte, 
aki személyesen, már fiatal pap ko
ra óta ismerte őt. Szentbeszédében 
felidézte Sándor atya keresztekkel 
tarkított, munkában bővelkedő pa
pi életét. A “láthatókban” végzett 
munkákból kiemelte azt a lelemé
nyességet (különféle jótékonysági 
rendezvényeket szervezett), amel
lyel fiatal papként lerendezte a 
templomépítésből maradt tetemes 
adósságot. Majd pedig azt a szor
galmat, amellyel a háborúban meg
sérült plébániát és templomot újra 
rendbe hozatta, sőt azt szekkókkal 
és míves berendezésekkel (maha
góni oltárok) tovább szépítette. 
Mindezen tevékenységeire a koro
nát a Szent Jobb kápolna meg
mentése - Almádiba hozatala - tette

rá. Szívélyes emberszeretetének, 
barátságos, kedélyes lényének kö
szönhetően a hívek között nagyra
becsülésnek, szeretetnek örvendhe
tett. Ez tartotta benne a lelket az 
élet keresztjeit hordozva. Az ötve
nes évek félelmei és a későbbi évti
zedek politikai szorongattatásai kö
zepette is. Legfőbb vigasza a mély 
Mária tisztelet volt. Az ő kezeit fog
va készülődött egész életén át az 
örök főpappal való találkozásra. 
Életét végiggondolva, most, halá
lának 10. évfordulóján hálával tar
tozunk a gondviselésnek, hogy Sán
dor atyát ötven évre Almádinak 
ajándékozta.

*

Az almádi hívek, hálájuk 
jeleként az évfordulóra emléktáblát 
készíttettek sírjára, a következő fel
irattal: “Balatonalmádi első plébá
nosa, dr. Pintér Sándor ötven évig 
tartó lelkipásztori szolgálatának 
emlékére. Hálás hívei.”

Karácsony üzenete: 
velünk az Isten!

Az életben fő kérdés, ki kivel 
van, ki a barát és ki az ellenség, kire 
számíthatunk, ha bajban vagyunk. 
Mindannyiónk életében jöhetnek 
olyan szakaszok, amikor egziszten
ciális kérdés lesz, hogy ki van ve
lünk, mellettünk? A karácsony 
evangéliuma nem az emberi, ha
nem a sokkal biztosabb isteni síkon 
adja meg a választ, amikor a meg
született Jézust így nevezi: Immá
nuel, ami azt jelenti, “velünk az Is
ten”.

Ez az isteni üzenet sokkal régeb
bi, mint maga karácsony, egyidős 
az emberrel. Isten már a kezdet 
kezdetén, a teremtéssel ezt jelezte. 
Számtalan konkrét kijelentés is ol
vasható erről a Szentírásban, Jákób 
menekülésekor kapja a biztatást: 
“Ne félj, mert én veled vagyok és 
megőrizlek téged, akárhová mész!” 
Mózes tiltakozik, amikor az Úr el
hívja, hogy vezesse ki népét Egyip
tomból, “nem értek én a beszéd
hez!”, az Úr azonban kijelenti: “Bi
zony! Én veled leszek!” A próféták 
elhívásánál ugyanezzel a szózattal 
találkozunk! “Ne félj, mert én veled 
leszek és megmentelek!” Jézus 
mennybemenetel előtti szavai min
denki előtt ismertek: “Imé, én vele
tek vagyok, minden napon, a világ 
végezetéig!” “És ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk!” - kiált fel Pál 
apostol. Bonhoeffer, a nagy német 
teológus verse is szép bizonyság 
erről: “Csodás hatalmad biztos 
rejtekében, nyugodtan várjuk, mire 
ébredünk, velünk az Isten minden 
reggel, este és minden új napon, 
bizonnyal velünk!”

Ez az örömhír nemcsak azt je
lenti, hogy velünk az Isten, többet: 
Értünk az Isten! Isten lejött erre a

világra, a karácsonykor született 
Krisztusban, meghalt értünk, és 
feltámadott, hogy kétséget kizáró 
bizonyságát adja: Velünk és értünk 
van. Az angyal parancsa így szól 
Józsefnek: “Nevezd a (gyermek) 
nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja 
meg népét bűneiből!” A kezem 
tisztának látszik... nagyobb fénynél, 
már nem is olyan tiszta... nagyító 
alatt, lám tele van kórokozóval. Ez 
a bűn... meg kell tisztulni. Ezért jött 
Jézus! Isten Jézusban szövetséget 
kötött az emberrel. Ez a szövetség 
olyan számunkra, mint a pólya a 
gyermek számára: Véd, óv, körül
ölel, melegen tart.

Akkor értjük meg, hogy mit je
lent Isten “velünkléte”, ha az ellen
kezőjéről kezdünk el gondolkozni. 
Mit jelent, ha Isten nincs velünk. 
Szándékosan nem írnék konkrét 
példákat!

A karácsonyi történet háttere 
az, hogy József észreveszi jegyesén, 
Márián, hogy állapotos. Azt hitte, 
félrelépett, és titokban szeretné 
elbocsátani. Ekkor az Úr követe 
figyelmezteti Józsefet, hogy ne 
féljen magához venni Máriát, mert 
aki benne van, az a Szentlélektől 
fogant. József pedig engedelmes, 
hisz az angyal szavának. Legyen ez 
számukra is felszólítássá! Ne 
féljünk elfogadni azt a tényt, hogy 
velünk az Úr! Ne féljünk elhinni... 
“akár élünk, akár halunk, az Úréi 
vagyunk!”

Immánuel: “Velünk, értünk az 
Isten!”. Ez karácsony üzenete a 
Szentírás szerint. Ennek 
megtapasztalását kívánjuk, amikor 
“Áldott Karácsonyt” mondunk.

Steinbach József 
református lelkész

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS 
KÖNYVESBOLT

Balatonalmádi, 
Szabolcs u. 21.

(Fórummal szemben)

Baross G. u. 1.
(Hattyú 

ABC mellett)

Velünk könnyebb 
a karácsonyi 
ajándékozás!
Ezüst- és aranyvasárnap is 
nyitva tartunk!
Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig 800-1 3 00, 1330-1 8 00 
Szombaton: 800- 1 300

könyvek

ajándékcsomagolók

karácsonyi

képeslapok

naptárak

határidőnaplók

írószerek

fotóalbumok

színes filmek

kazetták, CD-k

apró ajándéktárgyak



Egy budapesti kiállításról
Szemerkélő decemberi esőben keresgéljük a helyszínt, aztán a kapun 

belépve kedves ismerősként fogadnak bennünket - megérkezett az 
almádi baráti kör!

A Rátkay Klub diszkréten hangos a pillanatok alatt kialakuló 
csoportok, asztaltársaságok felcsattanó nevetéseitől, röptében előadott 
anekdotáktól, meghitt beszélgetésektől. Régi ismerősök, barátok 
üdvözlik egymást, új ismeretségek, barátságok szövődnek. A falakon a 
művész képei: stabil belső értékrend alapján kialakult, 
összetéveszthetetlen egyéni karakter, expresszív szimbolizmus.

A szervezők a nagyterembe terelgetik a társaságot. Baranyi Ferenc 
költő méltatja a festőt: ”nem tudom melyiket szerettem meg előbb, a 
művészt, vagy az embert. Mindkettőnek kiváló.” Kassai Franciska saját 
megzenésítésében verseket énekel, meglepetésként elhangzik egy 
köszöntő vers, a költőbarát előadásában, aztán a megnyitó ünnepség 
szervezője, a Magyar Rádió munkatársa, Szigethi Emma a 
reflektorfénybe hívja a népes közönség mellett meghatottan álló 
festőművészt: Hölgyeim és Uraim! Veszeli Lajos...

szerk.

Aramis-buli
vendégünk

IRIGY HÓNALJMIRIGY

december 12-én 2200 órától

Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

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

Építők u. 1/A.

T e lefon: 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

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.

Melidóra Baby 
és játéküzlet

Decemberben fantasztikus

AKCIÓNKKAL
kedveskedik vásárlóinak

Autósülés akció!
már 5590 Ft-tól+ ajándék

Játék akció!
Minden játék -15%

Miért menne máshova, ha itt 

olcsóbb? Melidóra a Fórumnál.

Ilyen többé nem lesz:

Rendkívüli pénzpiaci lehetőség
Korábban is olvashattak már olvasóink a 

n e m rég ib e n  m e g a la ku lt F u ndam enta  

Lakástakarék-pénztárról, amelynek irodája 1997. 
o k tó b e r 1 - tő l áll A lm á d ib an  is a lakosság  

szolgálatára. Öt almádi polgár elhatározta az iroda 

létrehozását, azzal a céllal, hogy a helybelieknek 

ezért se kelljen Veszprémbe utazniuk. A hely 

kiválasztásánál az elérhetőség volt a fő szempont, 

ezért dön töttek  a Jókai utca 7. szám  alatti 

Szolgáltató Ház mellett, ahol az első emeleten 

nyitottak irodát. Még a telefonszám igénylésnél is 

a könnyű megjegyezhetőség dominált: 430-430, 

mert azt akarták, hogy minél könnyebben elérhetők 

legyenek minden munkanapon 9.00 és 17.00 óra 

k özött, s zo m b ato n ké n t ped ig  1 3 .0 0  óráig . 

Fontosnak tartják a kapcsolattartást, mivel szent 

meggyőződésük, hogy minden lakásban jelen kell 

lenniük. Magyarán, minden családnak legyen 

takarékszerződése, sőt egy családon belül több 

is, már amennyit meg tudnak engedni maguknak. 

Szolgáltatásuk nem kötelezettséget jelent, hanem 

lehetőséget: náluk már a második év után az ügyfél 
hozzájuthat a kívánt teljes összeghez - persze csak 

akkor, ha van ilyen kitöltött ajánlata.

Történelmi időket élünk, mert a lakástakarék

folyószámla ilyen konstrukcióban még nem létezett 
- ez is csak  idén m ájus 15-től. Az állam  is 

gavallérosan tám ogatja  azt, aki még az idén 

m egnyitja , az egy  évig 40  száza lék o s  

támogatásban részesül.

A F u n d a m e n ta  L a ká s tak a rék -p é n ztá r  

ü z le tp o lit iká já t három  a la p g o n d o la t köré  

csoportosítja: rugalmasság, költségkímélés és 

kedvező hitelvisszafizetés. A rugalmasságot jelzi, 
hogy a Fundamenta már akár havi 400 forintért is 

lehetővé teszi a takarékoskodást. Ezt a minimális 

összeget akkor és olyan ütemezésben fizetheti be 

a szám latu la jdonos, ahogyan az szám ára  a

legm egfe le lőbb . Ezen felül pedig nincs egy  

szigorúan kötött, havi rendszerességű fizetési 
kényszer, így mindenki a saját pénztárcájának  

megfelelően takarékoskodhat, a saját maga által 
meghatározott rövid, közép, vagy hosszú távon. 

Akárhogyan is dönt erről az ügyfél az elején, ezt a 

döntését időközben költségmentesen és egyéb 

szankciók nélkül megteheti.

A m ikor kö ltsé g k ím é lés rő l b e s zé ln ek  a 

Fundamenta helyi képviselői, akkor mindjárt azt is 

hozzáteszik, hogy nem kell számlavezetési díjat 

fizetni a lakástakarék-folyószám la után. Nem  

akarják külön költségbe verni az ügyfeleket, mert 

ezzel is a takarékosságra céloznak és elöl járnak 

a jó példával.

A hitel visszafizetésének módja is eltér az eddig 

és m ásutt m egszokott fe lté te lektő l, mivel a 

Fundamentánál a család pénztárcáját névértéken 

sem terheli meg a hitel visszafizetésének havi 

ré sz le te . Ez a z t je le n ti, hogy az a já n lo tt 
megtakarítási összeghez képest havi pár száz 

forinttal emelkedik csak a törlesztési részlet és az 

is csak négy év múlva. A törlesztést viszont, 
függetlenül a felvett összeg nagyságától, egyedien 

hosszú (6-11 évig tartó) visszafizetés alatt lehet 

teljesíteni. Ennek köszönhető tehát az a tény, hogy 

nincs ugrásszerű tehernövekedés a visszafizetés 

megkezdésének pillanatában. Ne feledkezzünk el 

viszont arról a hallatlan előnyről sem, hogy a 

korábbi lakáskonstrukciókhoz képest az ügyfél 

készpénzt kap már a kiutalás pillanatában, és 

utólag kell csak elszámolnia.

A fenti három üzletpolitikai elv mindenképpen 

az ügyfé l haszná t s zo lgá lja , am ely  66 év 

tapasztalatának eredménye, hiszen a cég előbb is 

v is s zak érh e tn é  a pénzt, m egterh e lhe tné  

többletköltséggel, sőt lehetne kevésbé rugalmas 

is. Üzleti érdekeit rövid távon ez szolgálná, de a 

Fundamentások jól tudják, hogy hosszú távon az 

ügyfeleivel csak abban az esetben számolhat, ha 

szolgáltat. Ez a szolgáltatás kedvezményekkel 

együtt lehet csak vonzó, mert ezáltal az ügyfeleit 

nem kellemetlen helyzetbe kívánja hozni, hanem 

kedvezményezettbe. Valószínű ennek köszönhető, 

hogy Európa első és vezető lakástakarék-pénztára, 

a Fundam enta  M agyar-ném et Lakástakarék

pénztár anyacége a Bausparkasse Schwä bisch 

Hall, am ely Európa 19 országában biztosítja 

szolgáltatásait. Nem kizárólag Nyugat-Európában 

ismerős, hiszen Csehország, Szlovákia mellett már 

Magyarországon is működnek irodái. Nálunk már

9 regionáls iroda fogja át az országban folyó 

tevékenységüket, és ezeken belül Veszprém  

megyében pedig négy irodájuk működik. Az egyik 

éppen Balatonalmádiban.

A várható nagy érdeklődés miatt az iroda 

nyitvatartása alkalmazkodik a lakosság igényeihez 

és a ká r S z ilv e szte r nap ján  is a he lybeliek  

rendelkezésére áll. Nem kell persze Szilveszterig 

várni, előbb is fel lehet keresni a Fundamenta helyi 

irodá já t, akár ho lnap  is. H ív ják a 4 3 0 -4 3 0  

telefonszámot és hívásra házhoz is mennek.



JANUÁR
1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat
4 Vasárnap

Újév, Fruzsina 
Ábel
Genovéva, Benjámin 
Titusz, Leona

5 Hétfő
6 Kedd
7 Szerda
8 Csütörtök
9 Péntek

10 Szombat
11 Vasárnap

Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota

12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök
16 Péntek
17 Szombat
18 Vasárnap

Ernő
Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd 
Gusztáv 
Antal, Antónia 
Piroska

19 Hétfő
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat
25 Vasárnap

Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót
Pál

26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek
31 Szombat

Vanda, Paula 
Angelika 
Károly, Karola 
Adél
Martina, Gerda 
Marcella

FEBRUÁR
1 Vasárnap Ignác

2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csütörtök
6 Péntek
7 Szombat
8 Vasárnap

Karolina, Aida 
Balázs
Ráhel, Csenge 
Ágota, Ingrid 
Dorottya, Dóra 
Tódor 
Aranka

9 Hétfő
10 Kedd
11 Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 Szombat
15 Vasárnap

Abigél, Alex 
Elvira
Bertold, Marietta 
Lívia, Lídia 
Ella, Linda 
Bálint
Kolos, Georgina

16 Hétfő
17 Kedd
18 Szerda
19 Csütörtök
20 Péntek
21 Szombat
22 Vasárnap

Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson

23 Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat

Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor 
Elemér

MÁRCIUS
1 Vasárnap Albin

2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csütörtök
6 Péntek
7 Szombat
8 Vasárnap

Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián 
Leonóra, Inez 
Tamás 
Zoltán

9 Hétfő
10 Kedd
11 Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 Szombat
15 Vasárnap

Franciska, Fanni 
Ildikó 
Szilárd 
Gergely
Krisztián, Ajtony 
Matild
Nemzeti ü., Kristóf

16 Hétfő
17 Kedd
18 Szerda
19 Csütörtök
20 Péntek
21 Szombat
22 Vasárnap

Henrietta 
Gertrúd, Patrik 
Sándor, Ede 
József, Bánk 
Klaudia 
Benedek 
Beáta, Izolda

23 Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat
29 Vasárnap

Emőke 
Gábor, Karina 
Irén, Írisz 
Emánuel 
Hajnalka
Gedeon, Johanna 
Auguszta

30 Hétfő
31 Kedd

Zalán
Árpád

ÁPRILIS
1 Szerda
2 Csütörtök
3 Péntek
4 Szombat
5 Vasárnap

Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince

6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök

10 Péntek
11 Szombat
12 Vasárnap

Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló 
Húsvét, Gyula

13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda
16 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat
19 Vasárnap

Húsvét, Ida
Tibor
Anasztázia, Tas 
Csongor 
Rudolf 
Andrea, Ilma 
Emma

20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
23 Csütörtök
24 Péntek
25 Szombat
26 Vasárnap

Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin

27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök

Zita
Valéria
Péter

Katalin, Kitti

MÁJUS
1 Péntek
2 Szombat
3 Vasárnap

Munk. ünn., Fülöp 
Zsigmond
Anyák n. .Tímea, Irma

4 Hétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat 

10 Vasárnap

Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma

11 Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek
16 Szombat
17 Vasárnap

Ferenc 
Pongrác 
Szervác, Imola 
Bonifác 
Zsófia, Szonja 
Mózes, Botond 
Paszkál

18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat
24 Vasárnap

Erik, Alexandra 
Ivó, Milán 
Bernát, Felícia 
Konstantin 
Júlia, Rita 
Dezső 
Eszter, Eliza

25 Hétfő
26 Kedd
27 Szerda
28 Csütörtök
29 Péntek
30 Szombat
31 Vasárnap

Orbán
Fülöp, Evelin 
Hella
Emil, Csanád 
Magdolna 
Janka, Zsanett 
Pünkösd, Angéla

JÚNIUS
1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csütörtök
5 Péntek
6 Szombat
7 Vasárnap

Pünkösd, Tünde 
Kármen, Anita 
Klotild 
Bulcsú 
Fatime
Norbert, Cintia 
Róbert

8 Hétfő
9 Kedd

10 Szerda
11 Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat
14 Vasárnap

Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett 
Vazul

15 Hétfő
16 Kedd
17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat
21 Vasárnap

Jolán, Vid 
Jusztin 
Laura, Alida 
Arnold, Levente 
Gyárfás 
Rafael 
Alajos, Leila

22 Hétfő
23 Kedd
24 Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat
28 Vasárnap

Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén

29 Hétfő
30 Kedd

Péter, Pál 
Pál

Balaton-Almádi

Balatonalmádi



OKTÓBER
1 Csütörtök Malvin
2 Péntek Petra
3 Szombat Helga
4 Vasárnap Ferenc

5 Hétfő Aurél
6 Kedd Brúnó, Renáta
7 Szerda Amália
8 Csütörtök Koppány
9 Péntek Dénes

10 Szombat Gedeon
11 Vasárnap Brigitta

12 Hétfő Miksa
13 Kedd Kálmán, Ede
14 Szerda Helén
15 Csütörtök Teréz
16 Péntek Gál
17 Szombat Hedvig
18 Vasárnap Lukács

19 Hétfő Nándor
20 Kedd Vendel
21 Szerda Orsolya
22 Csütörtök Előd
23 Péntek Nemzeti ü., Gyöngyi
24 Szombat Salamon
25 Vasárnap Blanka, Bianka

26 Hétfő Dömötör
27 Kedd Szabina
28 Szerda Simon, Szimonetta
29 Csütörtök Nárcisz
30 Péntek Alfonz
31 Szombat Farkas

JÚLIUS
1 Szerda
2 Csütörtök
3 Péntek
4 Szombat
5 Vasárnap

Tihamér, Annamária 
Ottó
Kornél, Soma 
Ulrik
Emese, Sarolta

6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök

10 Péntek
11 Szombat
12 Vasárnap

Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma

13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda
16 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat
19 Vasárnap

Jenő
Örs, Stella 
Henrik, Roland 
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília

20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
23 Csütörtök
24 Péntek
25 Szombat
26 Vasárnap

Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincs 
Kristóf, Jakab 
Anna, Anikó

27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök
31 Péntek

Olga, Liliána 
Szabolcs 
Márta, Flóra 
Judit, Xénia 
Oszkár

SZEPTEMBER
1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szombat
6 Vasárnap

Egyed, Egon 
Rebeka, Dorina 
Hilda 
Rozália 
Viktor, Lőrinc 
Zakariás

7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda

10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap

Regina
Mária, Adrienn 
Ádám
Nikolett, Hunor 
Teodóra 
Mária 
Kornél

14 Hétfő
15 Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat
20 Vasárnap

Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika

21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap

Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz 
Eufrozina, Kende 
Jusztina 
Adalbert

28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda

Vencel
Mihály
Jeromos

AUGUSZTUS
1 Szombat
2 Vasárnap

Boglárka
Lehel

3 Hétfő
4 Kedd
5 Szerda
6 Csütörtök
7 Péntek
8 Szombat
9 Vasárnap

Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd

10 Hétfő
11 Kedd
12 Szerda
13 Csütörtök
14 Péntek
15 Szombat
16 Vasárnap

Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám

17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat
23 Vasárnap

Jácint
Ilona
Huba
Szt. István, az áll. al. ü.
Sámuel, Hajna 
Menyhért, Mirjam 
Bence

24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
28 Péntek
29 Szombat
30 Vasárnap

Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa

31 Hétfő Erika, Bella

NOVEMBER
1 Vasárnap Marianna

2 Hétfő Achilles
3 Kedd Győző
4 Szerda Károly
5 Csütörtök Imre
6 Péntek Lénárd
7 Szombat Rezső
8 Vasárnap Zsombor

9 Hétfő Tivadar
10 Kedd Réka
11 Szerda Márton
12 Csütörtök Jónás, Renátó
13 Péntek Szilvia
14 Szombat Aliz
15 Vasárnap Albert, Lipót

16 Hétfő Ödön
17 Kedd Hortenzia, Gergő
18 Szerda Jenő
19 Csütörtök Erzsébet
20 Péntek Jolán
21 Szombat Olivér
22 Vasárnap Cecília

23 Hétfő Kelemen
24 Kedd Emma
25 Szerda Katalin
26 Csütörtök Virág
27 Péntek Virgil
28 Szombat Stefánia
29 Vasárnap Taksony

30 Hétfő András, Andor

DECEMBER
1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szombat
6 Vasárnap

Elza
Melinda, Vivien 
Ferenc, Olívia 
Borbála, Barbara 
Vilma 
Miklós

7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda

10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap

Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília

14 Hétfő
15 Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat
20 Vasárnap

Szilárda
Valér
Etelka, Aletta 
Lázár, Olimpia 
Auguszta 
Viola 
Teofil

21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap

Tamás 
Zénó 
Viktória 
Ádám, Éva 
Karácsony, Eugénia 
Karácsony, István 
János

28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda
31 Csütörtök

Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter



Ülésezett a Balatoni Városok 
Sportbajnokságának rendező bizottsága
A bizottság a további megren

dezés mellett foglalt állást. A baj
nokság immár hatodik alkalommal 
kerül megrendezésre, ezúttal Siófo
kon. Újdonság, hogy a lebonyolítás 
április utolsó hétvégéjén két nap 
alatt lesz. A tervek szerint az első 
nap eseményei után ismerkedési 
esttel. A hagyományos - kispályás 
labdarúgás, női-férfi kézilabda, női 
kosárlabda, sakk, teke, asztalitenisz
- mellett ezúttal felkerült a prog
ramba a kölyökfoci 4-5. osztályos 
gyerekeknek, valamint a tenisz. A

kispályás labdarúgásban indulók 
csak 35 éven felüliek lehetnek.

Önkormányzatunk meghívást 
kapott a balatoni városok képviselő 
testületeinek labdarúgó tornájára 
Balatonlellére. Az eseményt 1997. 
december 30-án rendezik meg. 
Mint ismeretes, képviselő testüle
tünk csapata az első tornán (esély
telenként) az előkelő második he
lyet szerezte meg. Az idén szerepel
het a csapatban jegyzőnk is, vele 
várhatóan erősíteni tudunk.

Felber Gyula, sportszervező

Szuperzsaru

Akár ezzel a jelzővel is illethet
nénk Szabó Lajos rendőr főtörzs
őrmestert, aki a helyi rendőrőrs 
képviseletében már második alka
lommal ért el kimagasló eredményt 
szakterületén. A szimpatikus fiatal
ember tavaly szeptemberben került 
Almádiba a veszprémi kapitányság
ról, s hogy főnökei nem csináltak 
vele rossz boltot, azt mostani sikere 
is bizonyítja. De erről beszéljen már 
a főszereplő.

-  A megyei vetélkedőn elért első 
helyem után vehettem részt a III. 
Országos gépkocsizó járőr verse
nyen, amelyet idén Gyulán rendez
tek. Az elméleti vizsga során szá
mot adtunk közlekedési ismerete
inkről, a rendőrségi törvénnyel kap
csolatos jogszabályokról, valamint 
a szolgálati szabályzat előírásai ke
rültek napirendre. Másnap Békés
csabán a gyakorlati feladatokkal 
folytatódott, amelynek keretében 
nehezített rutinpályán, időkorláto
zás nélkül, életszerű helyzetekben 
kellett a legjobb megoldást megta

lálnunk. Itt derülhetett ki, meny
nyire érezzük a ránk bízott szolgá
lati gépkocsit. Úgy érzem, nem hoz
tam szégyent az almádi rendőr
őrsre, hisz végül is összetettben az 
előkelő 9. helyen végeztem.

-  Olyannyira nem, hogy a helyi 
technika ismeretében már az is cso
da, hogy nélkülözni tudott az őrs egy 
autót a verseny időtartamára.

-  Nem volt rá szükség, mert egy
ségesen VW Golf 3-as volt előírva, 
ami sajnos nekünk nem áll rendel
kezésünkre. (A veszprémi kapi
tányság adott kölcsön, amit ezúton 
is köszönök.)

-  Ilyen eredmények után, főleg a 
cikket olvasva, a csirkefogók is két
szer meggondolják, hogy vétkezze
nek-e Almádi közútjain...

-  Tudomásul kell venni, hogy mi 
rendőrök vagyunk, nem autóver
senyzők, ám ha menni kell, akkor 
fontos, hogy megfelelő rutin, ta
pasztalat birtokában legyünk.

-  Gyakorlata során volt-e már ré
szese filmbe illő autós üldözésnek?

-  Nem, de a rendelkezésünkre 
álló gépkocsikkal nem is lenne sok 
értelme. Sokkal fontosabb a járő
rök közti összhang. Ha ez megvan, 
nagy valószínűséggel üldözés nélkül 
is nyakon csíphetjük az elkövetőt.

-  Befejezésül árulja el, sikerei után 
volt-e „csillaghullás” az almádi ren
dőrőrsön?

-  Csillagot nem kaptam, de a pa
rancsnokom -  lehetőségei szerint -  
honorálta. Számomra sokkal fonto
sabb a presztízs, a társaim elismeré
se. Volt tanáraim állítottak meg és 
gratuláltak.

-  Szerkesztőségünk nevében ezt 
most mi is megtesszük!

G.T.

Szabó Lajos főtörzsőrmester az 
elméleti vizsga közben

Autosbolt
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!

Megnyílt! Optimus 100

HÁZTARTÁSI VECYIÁRUK 

ILLATSZEREK 

MŰANYAGÁRUK

MINDIG MÁS 
AKCIÓS ÁRON!

100 forintos áruk
Ö N  JÁRT MÁR 

NÁLUNK?
Balatonalmádiban az orvosi 

rendelővel szemben.

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

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

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

JÖN A TÉL? SZÉN!
Tűzifa: 699 Ft/mázsa

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

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

Bramac 1/1-es alpesi cserép gyári ár -15% 
Szigetelőlemez akció OV 3 T/K 265 Ft/m2

OV 4 T/K 309 Ft/m2 
Kínálatunkból:

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

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

ESZPESSZÓ
CARTE D’OR
CUKRÁSZDA

Tulipánudvar,
Balatonalmádi

K ín á la tu n k b ó l :

cukrászsütemények (elvitel esetén 15% engedmény), 
fagylaltok, üdítő- és szeszesitalok, kávékülönlegességek, 

turmix italok, tortarendelés telefonon is 432-992

Decemberben minden cappuccinóhoz ajándék 
sütem énnyel kívánunk kedves vendégeinknek áldott 

karácsonyt!

Nyitva: 1000-2000



Felhívás
Kedves táncoslábú fiatalok!
A vörösberényi gyermek és ifjú

sági néptánccsoport szeretettel vár
ja a néptánchoz kedvet érző gyer
mekek és fiatalok jelentkezését.

Amennyiben szeretnél tagja len
ni egy jó hangulatú, vidám kis cso
portnak, keress fel minket a próbá
inkon.

Itt elnézését kérjük minden ér
deklődőnek, akik az Új Almádi Új
ság november havi számában meg
jelent szerdai időpontban kívántak 
jelentkezni, technikai okok miatt 
kellett változtatni az időponton. 
Ezentúl csütörtöki napokon tartjuk 
a próbáinkat, 15 órakor a vörösbe
rényi kultúrházban.

Kőnig Krisztina 
szakmai vezető, a Bakony 
Néptáncegyüttes táncosa 

Szabó Sándor 
szakmai vezető néptáncos 

Mester Ferenc 
tánccsoport vezető

Polgárőr hírek
Egyesületünk járőrei rendszere

sen felkeresik az üdülőövezetet és 
ellenőrzik a nyaralókat, különös te
kintettel a fokozott megfigyelést 
kért tulajdonosok ingatlanjait. Egy 
ilyen ellenőrzés alkalmával fedezte 
fel a káptalanfüredi polgárőr járőr 
az illetéktelen behatolást az egyik 
nyaralóba, s megvárta a kihívott 
rendőröket, addig is biztosítva a 
helyszínt és intézkedtek közösen.

December hónapban is több 
rendőr-polgárőr ellenőrzést tervez
tünk meg, melyeknek külön szín
foltja a kutyás járőrözés.

Egy-két élelmiszer üzletben az 
utóbbi időben több pénztárca tűnt 
el a vásárolt áru szatyorba, illetve 
kosárba rakodása közben a rakodó 
polcról. Polgárőreink vásárlás köz
ben is több alkalommal szúrópró
baszerűen figyelni fogják ezeket a 
boltokat. Felhívjuk a kedves házi
asszonyok és vásárlók figyelmét, 
hogy pénztárcájukat ne hagyják fe
lelőtlenül a polcon, első dolguk an
nak biztonságos helyre történő elte
vése legyen.

A közelgő karácsony és újév al
kalmából Balatonalmádi polgárai
nak kellemes és békés karácsonyi 
ünnepeket és vidám, biztonságos, 
egészségben gazdag új esztendőt 
kívánok polgárőr társaim és a ma
gam nevében.

Hansági Endre
elnök

SIS HONESTUS!
Nem tudtunk méltón elbúcsúzni 

A Balaton Akadémiától, városunk 
és ezen belül Vörösberény eleddig 
egyetlen felsőoktatási intézményé
től. De nem tudtunk szellemi pezs
gésében sem megmerítkezni, pedig
-  különösen az első két évben - erre 
sok lehetőségünk lett volna. Nem 
mentünk el nyílt napjaira sem, ahol 
országos hírű és neves tengerentúli 
előadók mondták el gondolataikat 
az élet nagy kérdéseiről, hazáról, 
haladásról, erkölcsről, esztétikáról, 
a Balaton és a pannon táj szerete
téről. Pedig az akadémia alapítóle
velében büszkén hirdeti, hogy szék
helye az ezeréves Árpád-kori falu
-  Vörösberény. Szent István intel
meiből merített jelmondata (sis 
honestus = légy becsületes) is erre 
utal, a megmaradás ezeréves pa
rancsolatát tartalmazza. Tanári ka
ra, diáksága és velük együtt az is
kola lelke, szellemisége végér
vényesen átköltözött a túlsó partra, 
Balatonboglárra.

Lelkiismeretfurdalásunkat eny
hítheti, hogy az általunk egysze
rűen csak kastélynak nevezett egy
kori jezsuita rendház sokat megért 
falai között jövőre újra oktatási in
tézmény fog helyet kapni. Az új 
bérlő, az éppen ezekben az években 
igazi univerzitássá fejlődő Veszp
rémi Egyetem lesz, amely az épület
ben nyelvoktatást, pedagógus-to
vábbképzést és egyéb stúdiumokat 
kíván indítani.

Kaptunk tehát egy újabb esélyt 
arra, hogy egy nálunk működő 
felsőoktatási intézmény szellemi 
kisugárzása által gazdagodva mi is 
többet tehessünk egymásért és 
városrészünkért. Az életben ilyen 
ritkán adódik kétszer egymás után. 
Ezúttal ne szalasszuk el!

Nándori Gyula

A kastély tulajdonosai és bérlői
1755-1773 Jezsuita Rend Győri Kollégiuma
1773-1780 Királyi Kamara Tanulmányi Alapja
1780-1796 Szentgyörgyi Horváth Zsigmond (bérlő)
1796-1847 gr. Zichy Károly (bérlő)
1847-1884 Fiáth Ferenc (bérlő)
1884-1889 Thaly László ezredorvos
1889-1919 Pollák Henrik pesti borkereskedő
1919-1950 Jordán Alajos ny. alezredes
1950-1985 Magyar Állam (szükséglakások)
1985-1991 Veszprém Megyei Tanács V. B. Oktatási és 

Továbbképző és Szociális Központja
1991-1993 Múzeum Hotel Berény (bérlő)
1993-1997 Balaton Akadémia (bérlő)
1998- Veszprémi Egyetem

Petőfiért...
Ezúton mondunk köszönetet a megsemmisített szobor újraöntéséért 

az “Almádiért” Alapítvány számlájára befizetett és eddig beérkezett 
adományokért: Szenthe László 3.000 Ft, Hansági Endre 1.000 Ft, Káldosi 
József 1.000 Ft, Németh Lajos 1.500 Ft, Szirti Árpád (Kanada) 5.000 Ft, 
Dr. Farkas Miklós 3.000 Ft, Sári János 1.620 Ft, Siklósi Lajos 1.800 
Ft, Szegedi Józsefné 1.800 Ft, László Imre 1.000 Ft, Brenner Kálmánné
10.000 Ft, Dr. Jánosi András 4.000 Ft, Kovács István 1.000 Ft.

Majbó Gábor 
alpolgármester

Emléklap
A Petőfi Emléklap, hátoldalán név szerint köszönettel az adományozónak.

Balatonalmádi, Thököly u. 15. 

Telefon: 88/431-629

Keleti típusú autókhoz 
alkatrész-raktárból.
Nyugati típusokhoz alkatrész 
14 órán belül.

Speciális alkatrészek 
egy héten belül.

Társas üdülő
22 lakás, belvárosban (csak nyáron üzemel) 

KÖZÖS KÉPVISELŐT KERES 
adminisztrációban (ügyvitel, számvitel) jártas helybeli 

NYUGDÍJAS személyében.
Érdeklődni: Szathmáry Gézáné 

06/1/325-9334 telefonon.



Káptalanfüred ’97
E településrészt, azt hiszem, 

méltán nevezhetjük városunk zöld
övezetének. Állandó lakóinak szá
ma ugyan csak pár száz, de igen 
kedvelt helye a nyaralótulajdono
soknak és az ide látogató üdülők
nek. Történetéről itt nem kívánok 
szólni, ezt már többen megtették 
helytörténeti dolgozataikban, szű
kebb, vagy bővebb terjedelemben.

Az 1997-es évet vizsgálva mégis 
szükséges némi visszatekintés. 
Réthy József barátom agyában 
született meg a gondolat, aki akkor 
káptalanfüredi lakos volt, hogy 
építsünk itt vízvezetéket. Ez akkor 
elég merész elgondolásnak tűnt. 
1963-ig ugyanis 4-5 fúrt kútból, 
melyek között 60 méter mély is 
akadt, nyerte a lakosság a minősé
gileg is erősen kifogásolható vörö
ses színű ivóvizet. Jó partnert talált 
az akkori tanácselnök Szabó László 
személyében, aki támogatta az 
ötletet. Megkeresett arra alkalmas 
agilis embereket, akik hittek az 
elképzelés megvalósíthatóságában. 
Felsorolnám neveiket is, mint az 
ívóvízhálózat kialakításának úttö
rőit, mert egyrészt ez még soha nem 
jelent meg nyomtatásban, másrészt 
mert szerintem nagyon is megér
demlik, bár többen már sajnos 
nincsenek az élők sorában.

+ Keresztes György, Polniczky 
Lipót, +dr. Szórád József, 
+ Enyedi Jakab, + Marton Ernő, 
Lochner László, Horányi Gyula.

1963. augusztus 19-én az akkori 
káptalanfüredi iskola egyetlen tan
termében megalakult a Törpevíz
mű Társulat. Sok állami támoga
tónk is volt és a lakosság is hozzájá
rult, szerény mértékben. A munka 
akkor gépek nélkül, kézi erővel 
folyt a sziklás talajban, de ennek 
ellenére sikerült. 1966 májusában 
megcsordultak az első vízcsapok. 
Nagy dolognak számított ez akkor, 
de megkockáztatom, hogy még

most is az. Azután elkészült néhány 
aszfaltos út, csatornázták a 71-es 
műút és a Balaton közti részt, bein
dult az autóbusz közlekedés, létre
jött pár nyilvános telefonállomás, 
bolt épült stb. (nem célom mindent 
felsorolni).

Később mintha megtorpant vol
na a fejlődés, szünet állt be. Aztán 
jött az idei év! Még a múlt év őszén 
elkezdődött a telefonhálózat 
építése. 1986 augusztusában meg
alakult a Csatorna Társulás. Ez év 
elején megkezdődött a csatorna- 
építés kivitelezése. Nagy munka 
volt, mint ezt a mellékelt kép is mu
tatja. Tavasszal megszólaltak a tele
fonok, és a csatornaépítés is befeje
ződött - rekord idő alatt - a szezon 
kezdetére. Augusztus végén elkez
dődött a gázvezeték fektetése. Tud
juk, hogy mindezt jelentős hitelek 
tették lehetővé, de minden közmű
vesítéshez - kevés kivételtől elte
kintve - lelkesen állt hozzá a tulaj
donosok tábora is, azt anyagilag tá
mogatva.

Sok nehézséggel kellett megküz
deni a sziklás talajban. Keletkeztek 
kisebb károk, vízcsőtörések, kerí
tésrongálások, jöttek a panaszok, 
de túléltük. A strand melletti par
koló kőlerakóhely lett, a strandon 
romhalmaz a bódék helyén, a busz- 
közlekedés két hónapja “meg
rövidült”. A burkolt utak toldozott, 
fokozottak stb. Reméljük ezt is 
átvészeljük és a ma még “fehér 
folt“-ként jelölt utcák, ahol ezek a 
közművek hiányoznak, néhány 
éven belül felzárkóznak a többi már 
ellátott részekhez. Bízunk abban is, 
hogy az 1998-as évben megtörténik 
a sokat szenvedett utak helyre- 
állítása is és ismét lehetővé válik a 
normális közlekedés. Sajnos, hogy 
a kivitelezés során igen ritkán talál
koztunk “önkormányzati” embe
rekkel. Ezenkívül a hívek adomá
nyaiból és önkéntes munkájával

szépen halad a helyi római kato
likus kiskápolna bővítése is. Ma
gam negyven éve lakom itt, de - 
csak a saját nevemben - ki merem 
jelenteni, hogy a településrész az 
utóbbi huszonöt évben nem 
fejlődött annyit, mint 1997-ben.

Köszönjük ezt mindazoknak, 
akik úgy anyagilag, úgy technikailag 
elősegítették, akár hivatalból, akár 
önzetlenül ezt a gyors fejlődést.

Ezúton kérem az önkormányzatot 
és a képviselőtestületet arra, hogy 
a jövőben az itt tervezett fejlesz
tések előkészítésébe vonja be a 
Káptalanfüredi Fürdőegyesület 
vezetőit, vagy az arra érdemesnek 
tartott helyi állampolgárokat is, 
mert mi is “azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne”.

Földes Jenő

Anyanyelvünkről - anyanyelvünkért
“Mindnyájan tudjuk, hogy életünk 

véges: de amikor nyelvünk és kultú
ránk egyetemes fennmaradásért küz
dünk, úgy cselekszünk, - s kell csele
kednünk mintha örökké élnénk.” 
A fenti Lőrincze idézet, amely a Ma
gyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
ban harmadik alkalommal megren
dezett Lőrincze Napok meghívóján 
szerepelt, azt a legfontosabb erkölcsi 
parancsot közvetíti, amely minden 
magyar ajkú ember gondolatainak és 
tetteinek alfája és omegája. Kapcsol
juk be bármelyik rádióállomást vagy 
akármelyik tévécsatornát s rögtön az 
ellenkezőjéről győzödhetünk meg - 
sajnos már évek óta.

Ezért vállalta fel Lőrincze öröksé
gét a balatonalmádi gimnázium, és

Marekné dr. Pintér Aranka, valamint 
a magyar munkaközösség vezetésével 
egyre több versenyzőt és pályázót 
vonz a határainkon túlról is a rangos 
esemény. Dr. Grétsy László nyelvész- 
professzor a nemzeti öntudat megtar
tó elemeit vázolta fel széles ívű meg
nyitó beszédében, amelyet Graf Re
zső előadása követett anyanyelvtaní
tásunk gondjairól, és Szende Aladár 
pedig Lőrincze Lajos nyelvesztétikai 
örökségét elemezte. Bánffy György, 
az Anyanyelvápolók Szövetségének 
elnöke részletesen ismertette a zsűri 
döntését, életreszóló tanácsot adva a 
hazai, felvidéki, erdélyi és délvidéki 
versenyzőknek.

Közülük most a felvi-déki tanulók 
tűntek ki legjobban, mert nagyon

hitelesen és szabatosan tolmácsoltak 
mindannyiunkat foglalkoztató 
gondolatokat.

A rendezvényt, amely az ötágú síp 
megszólaltatására vállalkozott, támo
gatta az Almádiért Alapítvány, az 
Anyanyelvi Konferencia, Balatonal

mádi Város Önkormányzata, a Fun
damenta Rt. Balatonalmádi, a He
rendi Manufaktúra Rt., az ING Bank 
Veszprém, Mestermű Galéria Veszp
rém, az Új Horizont Szerkesztősége 
és a Veszprém Megye Kultúrájáért 
Alapítvány.

GEOPROSPER Kutató és Fúró Kft.

KUTATÓ ÉS FÚRÓ KFT

8220 Balatonalmádi, Rákóczi út. 37. 
Tel: 88/338-312, Fax: 88/338-912



Decemberi morfondírozás
Tizedik nevet viselő hónapunk az évszázadok 

folyamán a tizenkettedik helyre került, mert a 
kilencedik jelentésű novembert, a nyolcadik 
októbert és a hetedik szeptembert hátrább 
parancsolta két római. Igaz, nem akárkik voltak, 
Julius Caesar és Augustus, de ha valamivel 
szerényebbek, akkor az év végével is beérték 
volna és akkor csak most lenne július meg 
augusztus. Több diák és tanár örülne ennek az 
újabb naptár-reformnak, feltéve, hogy a nyári 
szünet is megmaradna. De felvidulnának a 
strandbérlők is: a partokon beindulhatna végre 
a nyújtott szezon, hiszen június után a valódi 
hetedik hónap, szeptember jönne...

Talán még a Bányászindulót sem lehetett 
nyíltan énekelni, amikor Szent Borbála 
történetéről először hallottam, akit szigorú apja 
egy toronyba záratott a kérők elől. A tervezett 
két ablak helyett Borbála ép ítte te tt  egy 
harmadikat is, amelyiken át becsempészett egy 
papot, hogy m egkeresztelhesse, majd 
elmenekült. Csak azért találhatta meg az apja, 
mert egy pásztor elárulta és hiába kínozták, 
hitében nem tudták megtörni. A legenda akkori 
értelm ezésem ben az ablakok keresését 
jelentette, mert azok a nagyvilágra nyíltak, utána 
csak arra kellett vigyázni, hogy kiben bízhatunk. 
Énekeltük a Bányászhimnuszt is, meg a Székely 
himnuszt is, az előbbit különösen azért, mert 
Borbála volt a védőszentjük, születésnapom is 
arra a napra esett, meg bányaépítő is voltam 
egyetemi tanulmányaim előtt. Viharok és 
villámlás idején még ma is Szent Borbálát hívják 
segítségül, azért lett a tüzérek, puskaművesek 
és a harangöntők védőszentje - sőt az enyém is.

Furcsa, hogy Borbála görögül barbárt, latinul 
idegent jelent, a “barbarosz” pedig azért lett 
idegen, mert a görögöktől, meg a rómaiaktól 
eltérően nem borotválkozott: szakállas volt. 
Azután mégis ezek a “szakállasok” győzték le a 
Római Birodalmat, akárcsak azok az ötvenhatos 
fiatalok, akik nem akartak addig borotválkozni, 
amíg a forradalmuk nem győz.

December 6-án én még akkor is Mikulást 
ünnepeltem, amikor Télapót kellett volna, az 
egyik fegyelmit meg majdnem azért kaptam, 
mert nem voltam hajlandó az osztályommal 
együtt rendezett iskolai karácsonyi ünnepséget 
“Fenyőfa ünnepnek” leírni. A világ legismertebb 
és legnépszerűbb szentje származhat tőlem Bari 
vagy Myra városából, esetleg több Miklós püs
pökből gyúrta össze az utókor, takarta el arcát a 
szakálla, száműzhették a hivatalos vallási naptá
rakból is, Szent Miklós mégis az a jóságos Miku
lás, aki még mindig hoz nekem is egy mütyür 
csokimikulást, egy-egy virgács társaságában. 
Amerikában döbbentem rá, hogy a kopt egyház 
tartotta életben kultuszát a bizánci mellett, az a 
kopt egyház, amely 444 után szakadt el Rómától 
és Egyiptomban meg Etiópiában őrizte meg az 
óegyiptomi nyelvet, valamint a legelső 
bibliafordítást még a III. századból. Velem együtt 
tanított Alexandriában az etiópiai kulturális 
attasé, aki Mengisztu Hailé Mariam terrorja elől 
menekült Moszkvából Washingtonba és nevelési 
tanácsadóként mereng el népe történelmén, és 
felettébb meglepődik, ha valaki (ráadásul 
Európából) decemberben arra emlékezteti, hogy 
ők még minden korai szentre emlékeznek.

Mikulásra is, akinek ereklyéi elkerültek az 
itáliai Bari városába, ahová manapság még 
mindig rozzant lélekvesztőkön özönlenek a 
félholt albán menekültek, nem a férjhezmenő 
lányok védőszentjét, nem is gyermekek 
patrónusát keresik, hanem az emberibb életet, 
amihez “csak” az Adrián kell átevezni. Szent 
Miklós a Karácsony közelsége miatt lett azzá, 
ami és a Mikulást Santa Claus néven még ma is 
Karácsonykor várják a brit szigeteken meg 
Amerikában. A kéményen keresztül közlekedik 
még a központi fűtéses lakásokba is, ráadásul 
ott nem is csizmába, vagy fényesített cipőkbe 
rakja ajándékát, hanem egy erre a célra kötött 
hatalmas zokniba, amit csak másnap illik 
megnézni - akkor viszont korán reggel, akár már 
kilenckor...

Ki gondolna ma arra, hogy a szemünk fénye 
kapcsolatban áll a Luca napjával. Arra mindenki 
emlékezik, hogy “lassan készül, mint a Luca 
széke”, sőt a Luca napjára is, amelyet december 
13-án ünnepelünk, mert akkor illett elkezdeni a 
Luca székét faragni. A velem egykorúak még azt 
is tudják, hogy tizenhárom fajta fából kellett 
készülnie tizenhárom napig, így azután nem volt 
nagy kapkodás - különösen akkor nem, ha már 
a hatodik fafajta előkurkászása is akadályokba 
ütközött. Nekem még ma is megvan valahol a 
fafaragókészletem, de a malomvölgyi “egyfás 
m űrem ekem m el” mind a mai napig nem 
készültem el, pedig már két éve is van, hogy 
félvad iramban elkezdtem faragcsálni...

A rra viszont sziciliai tanulányutam on 
döbbentem rá, hogy Lucia Syracusa városából 
szárm azott, aki tizennégy éve szenvedő 
édesanyjával elzarándokolt a közeli Cataniába 
Szent Ágota sírjához. Mivel a múlt hónapban 
voltam a cataniai katedrálisban, az oltár jobb 
oldalán láthattam Szent Ágota csodálatos 
síremlékét, és Szent Lucia emlékét is, ahol a 
mártírok pálmáján kívül nem hiányzott a 
nyakából kilógó tőr és a lábánál az ökör. Ezek a 
beszédes emlékeztetők arra utalnak, hogy 
rettenetesen megkínozták a hitét haláláig 
megőrző Luciát és nem véletlenül látható szobrai 
mellett az égő olajmécs és egy szempár. Kellett 
még háromszáz év, amíg Róma is elismerte 
Lucia kultuszát, így lett később a vakok és 
szembetegek, a varrónők és a nyergesek 
védőszentje. Már Gergely pápa naptárreformja 
előtt az esztendő legrövidebb napja volt és igen 
jó szimbóluma volt a tavaszra várásnak. Innentől 
kezdve ugyanis hosszabbodnak a nappalok, 
legalábbis a természetben - a nagyvilágban 
viszont még alig dereng a józan ész. Ha tehetjük, 
csíráztassunk búzát december 13-tól, akár 
mágikus csodavárásként is. Reménykedjünk: a 
politikusok is igazodnak egyszer a normális 
napjáráshoz, talán még itthon is.

Czuczor Sándor

Kertbarátköreink életéből
Balatonalmádi kertbarátkor
1997. november 12-én Czuczor 

Sándor a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium igazgatója élmény- 
beszámolót tartott Amerikában 
töltött egyéves tanulmányútjáról. 
Videós felvételeivel elvitt ben
nünket az amerikai hegyek, folyók, 
vízesések a Grand-Kanyon csodá
latos természet alkotta világába. 
Megismerhettük az amerikai nép
szokásokat, életmódot, a demok
rácia értelmezését (amerikai mód
ra), a közlekedési morált. A közel 
két órás előadás nagyon értékes és 
tanulságos volt számunkra.

Káptalanfüreden él egy kertba
rátkor tagunk Somos István, aki a
II. világháború alatt volt hadifogoly 
Franciaországban. Megírta memo
árját azokról a nehéz időkről. Kert
barátkörünkben a szerző ismertette

kiadványát, majd a tagság által 
vásárolt könyveket dedikálta. A 
könyv beszerezhető közvetlen a 
szerzőnél, valamint a helyi könyves
boltban.

1997. november 22-én hagyo
mányos Katalin-bált rendezett a 
Balatonalmádi Kertbarátkor a Bu
datava Étteremben, ahol Bakony
vári Sándor zenéjére ropták a tán
cot.

1997. november 26-án Böőr 
László borász technikus az új borok 
kezeléséről tartott előadást. Új
ságunk novemberi számában a 15. 
oldalon lévő táblázat első sora 
helyesen: műtrágya szükséglet kg/ 
100m2/év.

Vörösberényi „Fábián József” 
Kertbarátkor

1997. november 3-án: Aktuális 
téli kerti munkák, szoba és dísz

növényeink gondozásáról Takács 
Ferenc kertészmérnök tanár tartott 
előadást. Bevezetőként megem
lítette, hogy sajnos a nagy szárazság 
igen megnehezítette a talajműve
lést, az őszi, téli munkákat. Javasol
ta az Alginit használatát, amit 3-4 
mm vastagságba kell elszórni a tala
jon. Az Alginit nagyon jó talajjavító 
tulajdonsággal rendelkezik. 
Füvesítést az időjárástól függően az 
év bármely időszakában lehet vé
gezni. A kerti vetőmagokat célsze
rű most beszerzni, mert a vetőmag 
boltok már fel vannak töltve. A há
ziasszonyoknak mindig probléma a 
zöldség téli tárolása. Zöldséget a 
legcélszerűbb tőzegben eltenni. A 
tőzeg kiváló nedvszívó. Gyümölcs 
tárolsáa 0 Celsius fok körüli 
hőmérsékleten célszerű. Burgonya 
tárolása 3-5 fokon, csírázóképesség

lelassul. Szoba növényeinket 0-14 
Celsius fokos helyiségben tartsuk, 
mérsékelten öntözzük. A muskátlit 
decemberben visszavághatjuk, így 
tavassszal erőteljesebb hajtásokat 
hoz. A műtrágyázást és lombtrá
gyázást télen szüneteltessük.

1997. november 17-én a méhek 
szerepe életünkben, ismerkedés a 
méhészettel címen Lefler Endre 
kertbarátkor tagunk tartott elő
adást. Ismertette a méhcsalád ös
szetételét. Egy kaptárban közös
ségben élő dolgozó méhek, herék 
és az anya összessége a méhcsalád. 
A család többségét a 10 000-80 000 
dolgozó méh alkotja, ezek csöke
vényesen fejlett nőstények.

1997. november 29-én hagyo
mányos Katalin-bál volt, a zenét 
Németh Tamás szolgáltatta.

Durst László



A postai szolgáltatások bővítése, modernizálása
A Magyar Posta Rt. Soproni 

Igazgatósága, mint a terület egyik 
legnagyobb közszolgáltatója tájé
koztatásra és személyes megbeszé
lésre hívta össze a régió önkor
mányzatainak polgármestereit, Ba
latonalmádi város nagyobb vállal
kozásainak, jelentősebb szerveze
teinek és újságjának képviselőit, 
valamint a “Napló” képviselőjét.

Az összejövetel célja: a posta tö
rekvéseinek ismertetése, a nagy fo

gyasztók megnyerése, üzleti kap
csolatok kiépítése, szolgáltatások 
ajánlása, eladása, információszer
zés az ügyfelek igényeiről, elvárása
iról. A posta bevételének 70 száza
lékát ugyanis a tömeges feladások 
jelentik.

Kovács Lászlóné - a Balatonal
mádi Postahivatal vezetője - ismer
tetőjében elmondta, hogy a Magyar 
Posta 1997. január 1-től úgy a kül
deményforgalmi, úgy a pénzfor

galmi feladatokat tekintve jelentős 
szervezeti változtatásokat hajtott 
végre. Idén decemberben Győrben 
elektronikus küldeményelőkészítő 
központot helyeznek üzembe, ami 
nagymértékben gyorsítja a szolgál
tatást. További - modernizálásról, 
szolgáltatásbővítésről szóló - infor
mációk után Kisvári Ferenc, a Sop
roni Postaigazgatóság küldemény
forgalmi csoportvezetője válaszolt 
a meghívott vendégek kérdéseire,

észrevételeire. A beszélgetéssé 
oldódó összejövetel fogadással zá
rult, ahol egyéni megbeszélésekre 
is sor kerülhetett, közelebb hozva 
egymáshoz szolgáltatót és ügyfelet
- a Balatonalmádi Postahivatal és 
az “Új Almádi Újság” képviselőit - 
, ami az információáramlást te
kintve remélhetőleg hasznára válik 
a jövőben a város lakosságának.

Vecsey K. Mária

Felhívás
A televízió műsorok műholdas sugárzásra történő 

átállása miatt várható az egyedi parabola-antennák 
elhelyezésének elterjedése.

A műemlékvédelemről szóló módosított 1/1967. 
(I .31.) ÉM számú rendelet 19. paragrafusának (1) 
bekezdés a., pontja értelmében a műemlékvédelmi 
hatóság engedélye szükséges a védett építmény jellegét 
és megjelenését bármely módon érintő munkálatokhoz - 
így a parabola-antennák elhelyezéséhez is.

A helyi védelem alatt álló épületek esetében - az 
egyébként építési engedélyhez nem kötött, de homlokzati 
változást eredményező - parabola-antenna telepítéshez 
az építési hatóság engedélyét kell beszerezni.

Balatonalmádi város területén a vörösberényi római 
katolikus és református templomok védett műemléki 
környezetében, továbbá a zömében század elejei helyi 
védelem alatt álló ingatlanok esetében kérjük, hogy a pa
rabola-antennák telepítését megelőzően ne feledjék a 
műemlékvédelmi, illetve az építési hatóságtól a szükséges 
engedélyeket beszerezni.

Az engedély nélkül elhelyezett, műemléki vagy 
városképi szempontból zavaró parabola-antennákat a 
hatóságok eltávolítják.

Esetleges további tájékoztatásért kérjük, forduljon a 
Balatonalm ádi Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Osztályához, ahol ügyfélfogadási időben készséggel állunk 
rendelkezésére.

Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztály

Kutyabarátok 
figyelem!

Samu névre hallgató 
törzskönyvezett egy és fél 
éves német dog kutyánkat 

elajándékozzuk olyan 
helyre, ahol szeretettel 

bánnak vele.

Érdeklődni a Galéria 
Kávézóban lehet. 

Cím: Kisberényi út 33. 
Telefon: 30/730-376

Karácsonyi Vásár 
az Ajándékboltban !

Baross utca 37.
Hogy mi kerülhet a fa alá? 

Íme néhány ajánlat:

ádventi koszorúk 
mécsesek, füstölök 
polcok, kisbútorok

kerámia tárgyak
fali órák, díszek

üdvözlőkártyák 
képeslapok 

masnik
 ajándékkísérők 
díszcsomagolók

Új helyen, megújult formában, 
de régi árakkal szeretettel várjuk.

Balatonalmádi Baross G. u. 37. Nyitva:

S z e n z á c i ó  !  

Ajándék szelvény: 
Vágja ki, hozza el, 
s megspórol 10 %-t

Ajándék szelvény

10%
E bón  felm utatója

10 % árengedm ényt kap a 
Vörösberényi Pergola lakásfelszerelési 

és a Baross utcai ajándékboltban

KARÁCSONYI AJÁNDÉKESŐ!

Térítésmentes téli átvizsgálás!
(fagyállómérés, akkutöltés, gumiabroncs vizsgálat, elektromos berendezések ellenőrzése, stb.)

FAGYÁLLÓ CSEREAKCIÓ! -15%

Renault Twingo 1 747 900 Ft-ól
+ ajándék rádiómagnetofon

Renault Mégane Chic 1,4i 5 ajtós 
2 612 240 Ft helyett 2 400 000 Ft-tól

+ ajándék 4 db téli gumiabroncs

Renault Mégane Classic 4 ajtós 
2 654 300 Ft helyett 2 350 000 Ft-tól

+ ajándék 4 db téli gumiabroncs 

1997. december 1-31-ig megrendelt autók esetén!

BALATON
Márkaképviselet és szerviz 

8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2. 
Telefon: 88/430-143 
Telefax: 88/430-145 

Nyitva tartás:
H-P 8—17-ig, szo. 9—13-ig

RENAULT

Kellem es Karácsonyi ünnepeket és 

eredm ényekben gazdag új évet kívánunk 

minden mostani és leendő ügyfelünknek!



Nagycsaládos beszámoló
Nem tudom, kedves olvasóim, 

elgondolkodtak-e azon, mit is jelent 
az a szó: “nagycsaládos”? Azt tud
juk, hogy a három, vagy több gyer
meket nevelő családokról van szó. 
Itt nevelkednek fel azok a gyerme
kek, akik hiányoznak a gyermekte
len, vagy csak egy gyermeket nevel
ni tudó famíliákból. Teszik ezt 
örömmel és nagy-nagy szeretettel.

Egyesületbe azért tömörültünk, 
mert szeretjük egymás társaságát, 
mert hasonlóan gondolkozunk, ért
jük egymás problémáit. Több csalá
dunkban van általános iskolás, 
közép- és felsőfokú iskolába járó 
gyermek is. Nálunk, mikor már 
nem vagyunk egészen fiatalok, még 
mindig betölti házunkat a vidám 
gyermekkacaj. Néha a legkisebb 
gyermek csaknem egyidős az első 
unokával, és mi így szeretjük őket.

A Balatonalmádi Nagycsaládos 
Egyesület élete mindig mozgalmas. 
Szeptember óta három nagy ren
dezvényünk volt. Résztvettünk Sü

megen a Nagycsaládosok Országos 
Találkozóján. Ide húsznál több csa
ládot tudtunk elvinni, s ott csodás 
élményekben volt részünk. Októ
ber elején azután a Balatonalmádi 
Horgász Egyesület Balaton-parti 
tanyáján töltöttünk el egy kedves 
napot. Volt tábortűz, bográcsos fő
zőcske és csónakázás a tavon. Sok 
gyermekünk most ült elő-ször csó
nakban. Köszönjük a lehetőséget az 
egyesület vezetőjének!

Végezetül megrendeztük őszi 
bálunkat a Vörösberényi Művelő
dési Házban. Az újonnan beveze
tett gázfűtés eredményeképp az 
idén cseppet sem fáztunk, a kitűnő 
hangulathoz ez is hozzájárult. Fan
tasztikusan sok szép ajándékot kap
tunk a tombolához városunk kisvál
lalkozóitól, és magánszemélyek is 
jelentős adományokkal járultak 
hozzá bálunk sikeréhez. Az adomá
nyokat azért is külön köszönjük, 
mert sok olyan vendégünk volt, aki
nek igazán nem jut más szórako

zásra lehetőség. Engedjék meg, 
hogy ezúton fejezzem ki köszöne
temet mindazoknak, akik segítet
tek: Manna textilbolt, Pax gyógy
szertár, Könyvesbolt Baross G. u., 
Alma-Téka video-kölcsönző, 
Gyógynövény szaküzlet Baross G. 
u., Húsáru Gmk Baross G. u., Cine
ma ART mini ABC, Center ABC, 
Obermayer zöldségbolt Baross G.
u., “Rendes” illatszer Baross G. u., 
írisz virágbolt, Porció vendéglő, 
Balaton Tours, Club Aramis, Fanni 
cukrászda, Pyreus étterem, Drahos 
zöldségbolt Baross G. u., ÉDÁSZ, 
Lila presszó, Eszter kozmetika 
Fűzfőgyártelep., Lénárt szikviz 
Felsőörs, Szabó pékség, Ottilia 
étterem, Baba-bolt Szabolcs u., 
Behring olajsütőde, HÚSKOK
TÉL, Halászkert étterem, Kiss 
Tibor magánmosoda (kiemelkedő 
adomány), Clívia virágbolt, 
Steininger Antal, Pufi pékség, 
Bence-élelmiszerbolt, Élelmiszer- 
bolt Baross G. u. 16., a Posta dol

gozói, a Városháza dolgozói, az 
egészségügyi dolgozók, az OTP-ből, 
Cleopátra Szépségszalon, Papír- 
írószer Szabolcs u., Cigi-center, 
Horgászbolt Fűzfői u., Budatava 
ABC, Lang-cukrászda, COLUM
BUS Kft., Salátabár Fűzfői u., 
Szentesi István és neje, RENAULT 
Balaton, Holländer és Tsa. Baross
G. u., Nyul-féle rövidáru-bolt.

Mikorra az újság megjelenik, 
már túl leszünk egy nagyarányú 
ruhaosztási akción, az “Ingyen kap
tátok, ingyen adjátok” sorozatban. 
Ezt szokásosan a gyermekszakren
delőben bonyolítjuk le, az oda be
hozott adományokból. A ruhaado
mányokat is köszönjük a sok névte
len adakozónak. És talán, talán a 
Mikulás is eljön, hiszen gyermeke
ink nagyon várják, s mi e várakozás
nak megfelelően december 5-én 
megajándékozzuk őket. Azután mi, 
szülők is várjuk a karácsonyi 
Csillagot! Biztosan eljön...

Dr. Péterfia Katalin

Izland Almádiban
Nem tudom, csuklik-e a Panorá

ma könyvek egykori szerkesztője, 
mert amikor a Skandinávia úti
könyv megjelent, egy szösszenetnyi 
helyet szorított csak Izlandnak, 
mondván, hogy a kutya sem megy 
oda. Hát az tényleg nem menne, 
mert ott már lapáton teszik ki ugat
ni őket az ottani időjárásban, de 
magyarok viszont egyre többen. 
Veszprémben még megtekinthető 
az izlandi képkiállítás, nemrég volt 
több sikeres útbeszámoló, és Almá
diban az Izland útikönyv szerzője
S. László Katalin, a magyar-angol 
tannyelvű gimnázium nyugál
lományú nevelő-tanára alig egy he
te tartott. A diákok Kati néninek 
hívták, a kollégák Katikának, a szü
lők pedig Sági Mihálynéként tisz
telték, ő pedig S. László Katalin 
névre publikál, pedig izlandi módra 
István-leánya Katalinnak kellene 
hívni.

Valamikor New Yorkból haza
térve a repülőgépe leszállt Reykja
vikban és a rövid látogatásból élet- 
reszóló érdeklődés lett. Izlandi úti
könyve előszavát Almádiban találta 
meg a kollégium előterében, amiről 
így vall: “Mert szeretem a szépet, 
tisztelem a természetet, becsülöm 
a munkát, tehát megszerettem, sze
retem, és szeretném, ha mind töb
ben szeretnék Izlandot.”

Aki csak földrajzórán talál
kozott Izland nevével, annak nem

meglepetés, hogy a “gejzír” sza
vunk az izlandi nyelvből származik, 
amely Európa egyik legősibb nyel
ve. Valahogy annyira ősi, mintha mi 
ma is a “Látjátok feleim szümtük
kel, mikvogymuk” stílusában társa
lognánk. Bár csak negyedmillió 
ember beszéli a nyelvet, de nagyon 
büszkék rá és nem veszik át nyakra- 
főre az idegen szavakat sem. Az az 
ötven magyar, aki 1956 után ott 
telepedett le, kénytelen volt izlandi 
névalkotás szerint használni a 
nevét: tehát az édesapa neve után 
írni a keresztnevét. Az igazi egyen
jogúság egyik jele talán, a hagyo
mánytisztelet mellett, hogy az iz
landi nők sem veszik fel a férjük ne
vét. Nem véletlen viszont az izlandi 
közmondás, amely szerint “rokon 
a rokon iránt a legrosszabb”...

Képtelenség felidézni mindazt a 
sok természeti csodát és érdekes
séget, amit a szerzőnő a kollégium
ban elmondott, vagy a kísérőfilm 
utáni baráti beszélgetés minden 
mozzanatát. Stílusosan csak izlandi 
nyelven köszönhetjük meg elő
adását “Takk fyrir”, mert itt volt kö
zöttünk, és az első izlandi útikönyv 
szerzője közöttünk is dolgozott. 
Szubjektív útikönyve igazi siker, 
már csak pár példány kapható, és 
büszkék vagyuk arra, hogy 
Balatonalmádiban született sok 
sora és az előszava.

Czuczor Sándor

Felhívás
Az év vége felé közeledve az “Almádiért” Alapítvány nevében nagy 

tisztelettel köszönöm meg mindazoknak a magánszemélyeknek, egyéni 
vállalkozóknak és társaságoknak a segítségét, akik a kultúrát és a 
művészeteket pártoló tevékenységünket valamilyen formában támogatták.

A jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, a 
korábbi évekhez hasonlóan az alapítványunk által kiadott igazolás alapján 
meghatározott adókedvezmény illeti meg azokat a magánszemélyeket, akik 
alapítványunkat pénzügyi támogatásban részesítették.

Az újdonság az, hogy alapítványunk köteles a kiadott igazolásban 
szereplő összegről az A PEH -ot is tájékoztatni. Ehhez az 
adatszolgáltatáshoz viszont szükségünk van a támogatók adóigazolványon 
szereplő tízjegyű adóazonosító jelére.

Kérjük, hogy akik az alapítványunk részére támogatásként befizetett 
összeg után járó adókedvezményt igénybe kívánják venni, az alábbi 
adatlapot olvashatóan kitöltve címünkre legkésőbb 1998. január 15-ig 
juttassák vissza. Címünk: Almádiért Alapítvány, 8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóazonosító jel hiányában sajnos 
nem adhatjuk ki az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást, 
mivel az APEH felé történő adatszolgáltatási kötelezettségünknek nem 
tudunk eleget tenni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Adatlap
Név:...............................................................................................................

Lakcím:.........................................................................................................

Adóazonosító je l : .........................................................................................

Dátum:..........................................................................................................

aláírás



Balatonalmádi város l-lll. negyedévi költségvetésének 
teljesítéséről, az 1998. évi koncepcióról

Balatonalmádi Város
Képviselőtestülete 1997. november 
27-i ülésén a jövő évi költségvetési 
koncepcióval egyidejűleg tárgyalta 
a folyó évi költségvetés III. 
negyedévig történő gazdálkodás 
helyzetét.

Az 1997. évi költségvetés eredeti 
előirányzata 1.055.044 eFt volt, ez 
1.503.584 eFt-ra módosult. Ez 
magában foglalja a térségi 
rehabilitációs programot (japán 
hitel) beruházást is (551.001 eFt).

A bevételek emelkedését az 
előző évi pénzmaradvány, központi 
költségvetési tám ogatás,
céltámogatás és működési célú 
kiadásokra átvett összegek 
eredményezték.

Hogyan teljesültek a bevételek? 
A m ódosított előirányzathoz 
viszonyítva a teljesítés működési 
bevételeknél 117 százalékos, a 
felhalmozás célú bevételnél 85 
százalékos a III. negyedév végén.

A teljesítés meghaladja az 
időarányos összeget. Ez az 
“Idegenforgami adóból”
(tartózkodás alapján), a bérleti 
díjak többletbevételéből és a 
kamatbevételből, valamint az

étkezési térítési díjakból tevődik 
össze.

Kiadásaink teljesülése: az 
intézményeknél a működési kiadás 
a m ódosított előirányzathoz 
viszonyítva 68,8 százalék. Itt az 
időarányos teljesítéshez viszonyítva 
lem aradás tapasztalható, ez a 
dologi kiadások teljesítésénél 
jelentkezik.

A felhalmozási kiadások 
teljesülése időarányos, ezek a nagy 
közműberuházások (japán hitel) és 
a vörösberényi iskola építése.

Az év során a japán hitelen kívül 
az önkormányzat újabb hitelt nem 
vett fel. M űködése a szigorú 
gazdálkodás elvét követve 
zavartalan volt.

H atározatta l döntö tt a 
képviselőtestület az 1998. évi 
koncepcióról.

A koncepció készítéséhez 
segítséget nyújtottak javaslataikkal 
az intézmények, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói, valamint a 
társadalmi szervezetek.

A lehetőségek mérlegelése után 
rangsoroltuk a javaslatokat. 
Vannak olyan javaslatok, melyeket 
az 1998. évi költségvetés

készítésénél nem lehet figyelembe 
venni (pénzügyi fedezet hiánya 
miatt). Ez nem azt jelenti, hogy 
ezek a javaslatok elfelejtődnek.

Az önkormányzat az önállóan, 
illetve részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervei irányában a 
“szükséglet-alapú” tervezést vezeti 
be. Ez azt jelenti, hogy normatív 
alapú költségvetési keretszámokat 
ad meg, melynek alapján a 
költségvetési szervek önállóan 
alakítják ki költségvetésüket.

Ennek alapján a költségvetési 
rendeletben érvényesíteni kell a 
költségvetési szervek vezetőinek 
nagyobb önállóságot és 
felelősséget.

A városüzemeltetés költségeit
1997. évi szinten kell biztosítani.

Az önkormányzat a “japán 
hitelen” kívül más hitelt nem vesz 
igénybe.

Az adónem eknél lényeges 
változtatást az önkormányzat nem 
tervez.

Az idegenforgalmi adót 20 
százalékkal növeli. Egyben 
felülvizsgálja az adókedvezmények 
és mentességek körét, rendszerét.

Nagyobb lehetőséget kell

biztosítani az intézményi 
felújításokra, a lakásállományra, 
valamint pályázat útján a 
sportlétesítmények felújítására.

Folytatódnak a “japán hitelből”, 
illetve társulati formában 
megvalósuló közműberuházások. 
(Ezzel párhuzamosan útfelújítási 
terv alapján indul az utak 
felújítása.)

Folytatódik a káptalanfüredi 
strandrekonstrukció.

Be kell indítani a városközpont 
kialakítását, melynek első lépése a 
városi kultúrális és idegenforgalmi 
központ beruházása.

A koncepció kitér arra, hogy a 
költségvetésben 5-5 százalék 
általános, illetve fejlesztési 
tartalékot kell képezni.

Számolni kell a Vörösberényi 
Kultúrház, valamint a 
szükségtanterm ek további 
hasznosításával - működtetésével.

A fenti felsorolásokban egyes 
részeket emeltem ki azokból az 
irányelvekből, melyeket a 
költségvetés készítésekor 
figyelembe kell venni.

Brenner Kálmánné 
Pénzügyi Bizottság elnöke

Tájékoztatás
Az Almádi-Kommunális Kft. 

tájékoztatja a város ingatlantulaj
donosait, hogy a háztartási hulla
dék gyűjtését 1997. november 1. és
1998. március 31. közötti (téli) idő
szakban az alábbi napokon és ut
cákban végzi:
HÉTFŐ

Alpár Ignác, Apáczai Csere 
János, Arany János, Babits Mihály, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Balaton, 
Baross Gábor, Batsányi János, 
Bérc, Bíbor köz, Budai Nagy Antal 
híd alatti része, Csendes, Csikász 
Imre lépcső, Dózsa György, Esze 
Tamás, Fácán köz, Fadrusz, Felhő, 
Felsőörsi, Ferenczy Károly, Fürj, 
Glóbusz, Göncöl, Györgyi Dénes, 
Hadak útja, Harmat, Hétvezér, 
Ifjúsági lépcső, Jégmadár, Jókai 
Mór, József Attila, Juhász Gyula 
köz, Kálvin, Komjáth A ladár, 
Kossuth Lajos, Kosztolányi Dezső, 
Kölcsey Ferenc, Körösi Csoma 
Sándor, Dr. Lenkei Vilmos, Liszt 
Ferenc, Luther, M argaréta, 
Megyehegyi, Meredek, Mikszáth 
Kálmán, Moha, Móra Ferenc, 
Móricz Zsigmond köz, Munkácsy 
Mihály, Napsugár, Dr. Óvári 
Ferenc, Park, Petőfi Sándor, Pipacs, 
Radnóti M., Sátorhegyi, 
Semmelweis Ignác, Síp köz, 
Széchenyi sétány, Székely Bertalan, 
Szent Imre herceg, Szinnyei Merse 
Pál, Szitakötő, Szivárvány, Teleki 
Blanka, Töltés, Tücsök út és köz, 
Tűzmadár, Újhegy köz, Újhegy,

Vadász, Vajda János, Vak Bottyán, 
Városház tér, Vas Gereben, Váth 
János köz, Verseny, Veszprémi u., 
Thököly útig, Ybl Miklós, Zichy 
Mihály, Zuzmó.
KEDD

Alkotmány, Álmos, Árpád köz, 
Attila, Bajza, Balatonfűzfői, 
Barátság, Báthory, Batthyány, 
Béke, Bem, Benczúr, Bercsényi, 
Berzsenyi, Bihari, Bocskai tér, 
Borgazda, Boróka, Botond, Budai 
Nagy Antal utca híd feletti része, 
Budatava, Bulcsú, Búzavirág, 
Cinke, Corvin, Csalogány, Csók 
István, Csokonai, Damjanich, 
Dankó, Deák Ferenc, Dembinszky, 
Dési Huber I., Diófa, Dob, Dukai- 
Takách J., Duna, Előd, Endre, 
Eötvös, Ezerjó, Fehérkereszt, 
Galamb, Gébics, Gerle, Görgey, 
Hajnal, Hajnóczy lépcső, Harkály, 
Hársas, Hegyalja, Héja, Hold köz, 
Holló, Homok, Huba, Hunyadi, 
Huszár, Ibolya, István, Jedlik 
Ányos, Juhar, Káplár, Kazinczy, 
Kilátóhegyi, Kinizsi, Kisberényi, 
Kisfaludy, Klapka, Lóczy tér, 
Lomb, Lotz Károly, Malomvölgyi, 
M andula, Mányoki, Maros, 
Martinovics, Mátyás király, 
Mészöly Gy., Mogyoró, Mókus 
lépcső, Nádas, Nárcisz, Neptun,

Noszlopy Gáspár, Ond, Orom köz, 
Őszapó, Pacsirta, Perem, Pinkóczi, 
Pinty, Rába, Rákóczi Ferenc, 
Remete köz, Rezeda, Rigó köz és 
út, Rozmaring, Ságvári Endre, Sas, 
Sirály, Sólyom, Szabadság, 
Szabolcs, Szegfű, Szép Ilonka, 
Szilva köz, Szilágyi E., Szorosi, 
Szőlő, Szúnyog, Taksony, Tas, 
Tinódi, Tisza, Tóállás, Töhötöm, 
Török B., Törökverő köz, Tüzér, 
Vécsey Károly út, Véghelyi D., 
Venyige, Viola, Zrínyi.
SZERDA

Aranyeső, Árok, Avar, Ballada 
köz, Barabás Miklós, Bekenye, 
Blaha Lujza, Bokréta, Bornemissza 
Gergely, Borostyán köz, Csaba, 
Csárda, Dandár, Derkovits Gyula, 
Déryné, Dobó István, Dugovics 
Titusz, Egres, Egry József, Építő, 
Erdőalja, Fagyöny, Fény, Feszty Á., 
Fogoly, Forrás, Gárdonyi, 
Gyöngyvirág, Győri, Halacs dülő, 
Haraszt, Haris köz, Hordó, 
Hörpintő, Istók, Izsó M., Jegenye, 
Kakukk, Katona József, Kerkápoly, 
Kert, Kiss E., Korsó, Kővirág, 
Legenda köz, Lejtő, Lozsántai, 
Madarász Viktor, M agaspart, 
Mesgye, Mihály R., Must, 
Napraforgó köz, Öreghegyi, Őz, 
Paál L., Panoráma sétány, Pihenő,

Pince, Pint, Prés, Rege köz, 
Rekettye, Remetevölgyi, Rét, 
Rizling, Rózsa, Rövid, Seregély, 
Szalonka köz, Szellő, Szirom köz, 
Szömörce, Szüret, Tábor, Tarack, 
Toldi Miklós, Tóth Árpád, Tulipán, 
Túzok, Úttörő, Vadvirág, Vécsey K. 
köz, Vessző, Vízmeder, 
Vödörvölgyi, Vöröshegyi, Vöröskő, 
Wartha Vince.
PÉNTEK

Ady Endre, Akácfa, 
Alsóörsihatár, Aranyhíd, Árnyas, 
Árpád, Asztalos S., Balatonfüredi, 
Bartók Béla, Cserfa, Csillagtér, 
Erdő, Erkel Ferenc, Fecske, Fenyő, 
Fülemüle, Gábor Áron, Galagonya, 
Géza, Hársfa, Hóvirág, Iskola, 
Káptalan, Kócsag, Kodály Zoltán, 
Kőbánya, Köcsi lépcső, Kökény, 
Kőrisfa, Köztársaság, Laposa D., 
Lehel u. és köz, Lejtő, Madách tér, 
Madách u., Páfrány, Petőfi tér, 
Posta, Somfa, Szabadság kilátó, 
Szeder, Szigeti J., Temető, 
Templom tér, Templom u., 
Thököly, Tölgyfa, Vadrózsa, Vasút, 
Veszprémi u. Thököly út feletti 
része, Vörösmarty út és tér, Zerge 
lépcső.

Egyúttal tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy az ürítési naptár 
következő átállási időpontja 1998. 
április 1., melyről az Almádi Újság 
februári számában tájékoztatjuk 
Önöket.

Almádi Kommunális Kft.



Ipartestületi közgyűlés
November 28-án másodszori 

nekifutásra sikerült megtartani 
térségünk ipartestü le tének  
közgyűlését, melyen részt vett dr. 
Kerényi László, Almádi 
polgármestere is.

A tíz város és faluból 72 tagot 
számláló szervezetből mindössze 
kilencen tartották érdemesnek a 
megjelenést. Fejes Károly alelnök 
szerint ez az arány hű képet ad a 
testület helyzetéről.

Hansági Endre elnök 
beszámolójában felsorolta azokat a 
szolgáltatásokat, melyeket az 
elmúlt évben igyekeztek nyújtani 
tagjaik számára, tegyük hozzá: 
kevés sikerrel. Persze nem az 
elnökség hibájából, hanem inkább 
a tagok érdektelenségéből. Ennek 
ellenére folytatják erőfeszítéseiket, 
s talán sikerül megállítani a 
taglétszám folyamatos apadását. 
Az anyagi gondok állandó fejfájást

okoznak a vezetőségnek. A székház 
magas működési költségei 
kényszerítették ki az irodák 
bérbeadását, az irodavezető 
elbocsájtását (azóta eseti 
megbízással dolgozik). A 
nehézségek ellenére is tervezgetik 
a jövőt. Részjegyek kiadásával a 
közös tulajdonban lévő 
tárgyalóterem megvásárlása és így 
hasznosítása sokat javítana a 
mostani áldatlan helyzeten. 
Szeretnék elérni, hogy az iparűzési 
adó egy részét az önkormányzatok 
kölcsönök folyósítására használják 
fel, és az önkormányzati munkák 
végzésénél lehetőség szerint a helyi 
iparosokat foglalkoztassák.

Ez a módszer az új munkahelyek 
létesítésénél nagyon jól jönne. 
Szóba került még az ipartestület 
szervezeti felépítése is. Egyöntetű 
vélemény volt, hogy a helyi 
szervezetek hatékonyabban

képviselhetnék érdekeiket. A 
hozzászólások után a jelenlévők 
elfogadták az elnök, ezt követően 
pedig a pénztáros beszámolóját, és 
a jövő évi költségvetés tervezetet is.

Dr. Kerényi László, városunk 
polgármestere - egy hozzá intézett 
kérdésre válaszolva - elmondta, 
hogy a vörösberényi iskola 
építésével kapcsolatban minden 
tőlük telhetőt megtettek a helyi 
iparosok érdekében. A 
közbeszerzési törvény értelmében 
20 millió forint értékhatár felett a 
munkákra pályázatot kell kiírni. A 
lebonyolításra a MÜBER-t kérték 
fel. Az egész akciót rendkívül 
gyorsan kellett véghezvinni, a 
határidők rövidsége miatt. Hat 
almádi vállalkozó kapott értesítést, 
közülük hárman nem is regáltak, a 
benyújtott pályázatok pedig 
hiányosak voltak. A “kívülről 
jöttek” ellenben szervezetten és

hatékonyan érvényesítették 
érdekeiket. Még mindig lett volna 
lehetőség a helybélieknek 
alvállalkozóként belépni a 
munkálatokba, iparosaink 
tapasztalat-hiánya azonban ezt is 
meghiúsította. Tudomásul kell 
venni, hogy a nagy munkák 
megszerzése, pályázatok beadása 
egy külön szakma, amit komolyan 
kell venni. Csak akkor van esély, ha 
a helyi iparosok együtt, 
összehangoltan, nem pedig külön- 
külön pályáznak.

Polgármester úr kérdésére tudni 
illik, hogy hová lettek a régi szép 
iparos hagyományok, nem érkezett 
válasz.

Fejes Károly zárszavában 
felvetette: hiába akar bármit is adni 
a testü let a tagjainak, ha az 
iparosokat mindez nem érdekli.

N.F.

Ismét 
irodalmi 

siker
A fiatal almádi költőnek, Doma 

Veronikának december 15-én 
jelenik meg verse az Alterra svájci- 
magyar kiadó gondozásában egy 
országos verseskötetben.

Ezt a verset H. Krisztiánnak 
írtam, aki nagyon sokat segített 
nekem, amikor szenvedtem. Most 
neki lesz rám szüksége, érzem és 
tudom, s ezúton üzenem, hogy 
elhagyni soha nem fogom.

Krisztián, ha csak lélekben is, de 
mindig veled leszek! Ezt ne felejtsd!

Doma Veronika 

H. Krisztiánnak 
Barátom!
Ha elhagyna a remény,
Az a piciny sugár,
Pótolja majd a szívem,
Pergő szívverésem.

Kérlek téged ne sírj,
Remény mindig van.
Inkább gondolj arra,
Szeretni... mindig... fognak!
Te vagy nekem a minden,
Itt csak te számítasz.
Álmodni is segítek,
Neked,... mindent megteszek. 
Neked sír a szél is 
A messzi égi hant alatt. 
Krisztián!... nekem barátom te 
vagy!

Fájdalmas döntés
A hír rövid és lesújtó. A város 

önkormányzata - a körülmények 
lényeges megváltozása miatt - a 
megyei Vöröskereszttel 1995-ben 
kötött szerződést felbontja.

Az előzmények. A lakosság nagy
mérvű elszegényedése miatt az ön- 
kormányzat szociális bolt létrehozása 
mellett döntött. Lelkes emberek 
sokasága, jelentős önkormányzati és 
képviselői támogatás, pártoktól 
független politikai támogatás tette 
lehetővé, hogy ez a bolt a volt magtár 
épületében 1995 augusztusban 
megnyílhatott. Az épület e részét az 
önkormányzat ingyenesen bocsájtot
ta a Vöröskereszt rendelkezésére. A 
kezdeti tapasztalatok igen kedvezőek 
voltak. Jelentős forgalom, szolid árak, 
valóban alapvető élelmiszerek. 
Azonban már néhány hónap után 
viharfelhők tűntek fel. A többi 
megyében az APEH az áfát vissza
utalta, elismerve a tevékenységet. A 
veszprémiek ezzel ellentétesen dön
töttek, így a fennmaradás, működés 
megkérdőjeleződött. Vagy drágábban 
adják a termékeket vagy veszteséget 
termelnek, amit valakinek meg kell 
fizetni. Természetesen komoly akciók 
indultak - egészen a Pénzügy
minisztériumig - a megyei döntés 
megváltoztatására. A kedvezőtlen 
feltételek éreztették hatásukat a bolt 
ellátottságán és forgalmán. Múlt év 
ősze óta csak a napi bevétel erejéig 
szerezhettek be árut. Igy elestek a 
nagybani vásárlások kedvezményétől. 
A bolt szociális jellegét egyre 
nehezebben tudta megvalósítani. Az 
önkormányzat a megnyitás óta ezt a 
boltot jelölte ki a 70 év felettieknek 
szimbolikus tiszteletként adott 
vásárlási utalványok beváltási helyéül. 
Ezzel is fellendítve a forgalmat. Ez év 
eleje táján kedvező fordulat állt be 
ÁFA-ügyben. A PM döntött - a 
Veszprém megyei boltok is 
visszakapták a forgalmi adót. Ez

szolid számítás szerint is több millió 
forintra tehető. Várható volt, hogy 
fellendül a forgalom, bővül az 
árukészlet, a kedvező hatásokat 
árcsökkentésre lehet fordítani.

Sajnos nem így történt. A korábbi 
állapot nem változott. Az ENIKŐ 
Bizottság többször foglalkozott a bolt 
ügyével. Ez évben négy alkalommal 
meghívtuk a megyei Vöröskereszt 
felelős vezetőit. Sajnos érdemi 
felvilágosítást egyszer sem kaptunk. 
Szóban ugyan mindig az hangzott el, 
hogy továbbra is működtetni 
szándékoznak a boltot - írásos 
kérdésünkre is rendre ezt válaszolták. 
A tettek azonban nem ezt mutatták. 
A visszakapott ÁFA csak nem akart 
Almádi felé csorogni, gond volt a 
személyzet számával, a drága fűtéssel, 
mindennel. Azt ugyan nem mondták, 
hogy be akarják zárni, de minden 
lépés erre irányult. Az már csak 
ráadás, hogy a szerződésben vállalták 
a haszonból a város szociális 
alapítványának támogatását, amit 
szintén elszabotáltak. A pont az i-n

az volt, hogy “átrendezték” a boltot. 
Takarékossági okokból az előtérbe 
költöztették, megváltak munkatár
saktól. Ezzel egyúttal lehetetlenné 
tették a magtár nagy tereinek meg
közelítését, hasznosítását is.

A november végi testületi ülésen 
sem tudott a megyei titkár semmi 
érdemi tájékoztatást adni. Nem 
tudott vagy nem akart. Hiszen egy 
felelős vezetőnek bizonyos adatokkal 
tisztában kell lennie. Mivel a bolt 
eredeti jellegét betölteni nem tudja, 
az igénybevett területet nem 
hasznosítja, a szociális alapítványt 
nem támogatja, a testület szándéka 
ellenére kénytelen volt ezt a 
fájdalmas döntés meghozni.

Az mindenki előtt nyilvánvaló, 
hogy ilyen jellegű boltra szükség van. 
A rászorulók száma inkább 
emelkedik, mint csökken. A feladat 
a hely, a működtető megtalálása.

Dr. Farkas Miklós

A szociális bolt december 31-ig még 
nyitva tart.
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