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PEDAGÓGUS ÜDÜLŐ
(O. R. T. E. Üdülőház)

A
 Dózsa György út 13. Sz. 
alatt áll Almádi legrégibb, 
egyesületi tulajdonban volt 
üdülőháza. Az Országos Refor

mátus Tanító Egyesület (O. R. T. 
E.) építtette és Dobó Sándorról 
nevezte el. Ünnepélyes felavatására 
1927. Július 28-án került sor.

Dobó Sándor Hajdúböszörmé
nyi tanító volt az egyesület elnöke, 
aki több évtizeden át volt szószólója 
a tanítói fizetésrendszer ügyének. 
Számos újságcikkben és egyéb 
írásban foglalkozott a kérdéssel, 
m inden országos je llegű nagy
gyűlésen ő volt a téma előadója. Az 
ő elnöksége alatt működő egyesület 
gyűjtésekből, adományokból és e 
célra rendezett színi előadásokból, 
valamint a tanítóság áldozatkész
ségéből összegyűlt pénzből egy kis 
n y ara ló ép ü le te t vásáro lt  meg 
Almádiban.

Gróf Bethlen István miniszter- 
elnök 1926 végén tett debreceni 
látogatása alkalmával kérte őt a 
reform átus tanítók  küldöttsége 
arra , hogy a tan ító i üdü lőház  
építéséhez eszközöljön ki egy kis 
állami hozzájárulást. Gróf Bethlen 
jav as la tá ra  egy m illiá rd  (nem  
tévedés! Infláció  volt) ko rona  
államsegélyt kapott az egyesület az 
üdülőház fejlesztésére, am iből 
felépült a ma is álló és pedagógus 
üdülőként szolgáló épület.

Mint az előzőekből kiderült egy

kis nyaralóépület volt az elődje a 
nagy üdülőnek. Birtoklástörténeti 
adatait a szokásos módon, az 1858 
évi kataszteri adatoktól követhet
jük. Akkor Hegyi Ignác veszprémi 
fazekas volt az 1 katasztrális hold 
1461 négyszögöl nagyságú 
szőlőbirtoknak a tulajdonosa. A 
b irtok  sokszor kerü lt eladásra, 
ennek részletes ismertetése túlnőne 
a megszokott kereteken, így csak 
főbb vonalakban  k e rü lh e t

ismertetésre. 1894. Szeptember 10- 
én került Su ly László veszprémi 
lakos tulajdonába, a változatlan 
nagyságú szőlőbirtok. 1910-ben, 
miután az 1909-ben megnyitott 
vasút kettévágta a birtokot, Suly 
felparcellázta és különböző idő
pon tokban  eladta a kialakított 
területeket.

Így vásárolhatott egy 572 négy
szögöl nagyságú területet özv. Na
halkó Jánosné, sz. Georgi Mária 
veszprém i lakos, 1910 augusz
tusában 7 000 koronáért, majd 
1917-ben 19 000 koronáért eladta. 
1920. Január 1-jén ismét eladásra 
került a terület és 45 000 korona 
vételárért Makay Zoltán és neje 
lettek az új tulajdonosok. A birto
kot megosztották és 309 négyszögöl 
nagyságú részé t e lad ták . A 
fennmarad 263 négyszögölre, az 
1925. Január 27-én bejegyezték, az 
1925. Január 20-án kelt községi 
bizonyítvány alapján épült házat. Ez 
volt a korábban említett, O. R. T. 
E. által megvett kis nyaraló.

1927. február 9-én telekkönyvi 
bejegyzés szerint, 26 400 pengő vé
telárért az egyesület az új tulajdo
nos. A hajdani szép szőlőbirtok így 
aprózódott fel mind kisebb telkek
re. A telek tényleg kicsi volt a terve
zett üdülőépület számára, ezért a 
szom szédtól, 1927 áprilisában 
vettek 100 négyszögöl területet.

Tavaly volt 70 éve, hogy az O. R. 
T. E. üdülőháza jellegzetes épülete 
felavatásra került. Az épület azon 
ritka kivételek közé tartozik amikor 
megváltozott tulajdonos mellett, 
változatlan marad az épület funk
ciója, beleértve a használók körét 
is. A  tetőteraszról nyíló panoráma 
több, a 30-as években megjelent új
ságcikk ihletője volt és sok Almádit 
ábrázoló képes levelezőlap készült 
erről a nézőpontról.

Schildmayer Ferenc

Kilátás Almádira az üdülő tetőteraszáról

Almádi képe 
az üdülőházzal 1928-ban

O. R. T. E. üdüloház, egy 1927 
augusztus 27-én, Dobó Sándor 
által feladott képes levelezőlapon



Alapító okirat
a 251/1995./X.31 ./sz. Öh., a 36/1996./lll.28./sz. Öh., és a 101/1997/VIII.28./sz. Öh. alapítói 

határozatokkal történt módosításokkal egységes szerkezetben

Amely abból a célból készült, 
hogy az 1. pontban m egjelölt 
alapító a Magyar Köztársaság  
Polgári Törvénykönyvéről szóló 
1959. évi IV. Törvény 74/G.§-a 
alapján jogi személyként működő 
Közalapítványt hoz létre, az 
alábbiak szerint:

1. Alapító:
Balatonalmádi Városi Ö nkor

mányzat 8220 Balatonalmádi, Széc
henyi sétány 1.

2. A közalapítvány neve:
„Együtt-Egymásért” Nyílt Köz

alapítvány Balatonalmádi

3. A közalapítvány székhelye:
Balatonalmádi, Széchenyi sé

tány 1.

4. A közalapítvány célja:
Balatonalm ádi közigazgatási 

területén a ténylegesen rászorulók 
részére -  a rászorultság mértékétől 
függően -  szociális segély nyújtása 
a Közalapítvány eszközeivel:

-  pénzbeli támogatások,
-  természetbeni juttatások.

5. Csatlakozás a közalapítvány
hoz:

A közalapítvány nyitott, ahhoz 
bármely hazai vagy külföldi termé
szetes, vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet pénzbeli vagy természet
beni adománnyal, vagyoni rendel
kezéssel csatlakozhat, amennyiben 
a Közalapítvány céljaival egyetért 
és jelen alapító okirat rendelkezé
seit elfogadja.

6. A közalapítvány jelentősége, 
működési területe:

A Közalapítvány helyi jellegű, 
működése Balatonalmádi közigaz
gatási területére terjed ki.

7. A közalapítvány számlake
zelője:

OTP Bank Rt. Balatonalmádi 
Fiók 8220 Balatonalmádi, Baross 
Gábor úr 7.

8. A közalapítvány induló va
gyona:

50 000 Ft, melyet alapító a jelen 
Alapító Okirat aláírását követő 15 
napon belül bocsát a Közalapítvány 
rendelkezésére a 7. pontban megje
lölt számlakezelőnél történő befize
téssel.

9. A közalapítvány vagyonának 
felhasználása:

A közalapítvány céljainak meg
valósítására a Közalapítvány vagyo
nát és annak hozadékait lehet fel

használni úgy, hogy legalább a köz- 
alapítvány induló vagyonának 50%- 
a számlán maradjon.

A  közalapítványi vagyon fel
használásáról az alapító rendelke
zése szerint, továbbá a közalapít
ványhoz csatlakozó adományozók 
által meghatározott és a kurató
rium által elfogadott feltételek 
keretei között a kuratórium dönt.

10. A kuratórium
A  közalapítvány vagyonának ke

zelője és legfőbb döntést hozó szer
ve az elnökből, alelnökből és 7 tag
ból álló kuratórium. A kuratórium 
elnöke, alelnöke, tagjai az alapító 
által felkért és megbízott szemé
lyek, név szerint:

Elnök: Trosits András, Balaton
almádi, Veszprémi út 55. Alelnök: 
Nagy Zoltánné, Balatonalmádi, 
Baross G. u. 15. Tagok: Öhlmann 
Péter, Balatonalmádi, Veszprémi út 
5/B. Martinné Staszky Éva, Bala
tonalmádi, Árnyas u. 40. Gyöngyösi 
Ilona, Balatonalmádi, Óvári u. 28. 
Palkovics Jánosné, Balatonalmádi, 
Dózsa Gy. u. 3. Steinbach József, 
Balatonalmádi, Baross G. u. 24. 
Németh Lászlóné, Balatonalmádi 
Kert u. 1/B. Felber Gyula, Bala
tonalmádi, Görgey u. 4.

A kuratórium elnökének, alel
nökének és tagjainak megbizatása 
határozatlan időre szól. Tevékeny
ségüket társadalm i m unkában, 
minden anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül végzik,. A  kuratórium elnö
két, alelnökét és tagjait az alapító 
jogosult visszahívni.

11. A kuratórium működése:
a. A kuratórium biztosítja a köz- 

alapítványnak az alapító okiratban 
meghatározottak szerinti folyama
tos működését, gondoskodik a köz- 
alapítvány vagyonának az alapító 
okiratban rögzített céloknak meg
felelő felhasználásáról. A  közala
pítvány tevékenységi körét a kura
tórium csak a közfeladat folyama
tos ellátása biztosításának elősegí
tése céljából bővítheti.

b. A kuratórium üléseit szükség 
szerint, de legalább félévente egy
szer tartja.

c. A kuratórium határozatképes, 
ha ülésén tagjainak több mint a fele 
jelen van.

d. A  kuratórium a döntéseit egy
szerű szótöbbséggel hozza, szava
zategyenlőség esetén a kuratórium 
az adott témakörről a következő 
ülésen dönt.

e. A  kuratórium kizárólagos ha
táskörébe tartozik:

-  A közalapítvány szervezeti és 
működési szabályzatának meghatá
rozása, módosítása,

-  rendelkezés a közalapítvány 
vagyonáról, a befolyt pénzeszközök 
felhasználásáról,

-  a közalapítványhoz való csat
lakozás elfogadása,

-  a közalapítvány éves költség- 
vetési tervének, az arról való beszá
molónak és az éves mérlegének az 
elfogadása,

-  az alapító tájékoztatása a köz- 
alapítvány működéséről.

12. A közalapítvány képviselete:
A közalapítvány képviselője 

Nagy Zoltánné a kuratórium alel
nöke, aki jogosult a közalaptvány 
nevében egy személyben aláírni. A 
bankszámláról való utalványozás
hoz, készpénz felvételéhez azonban 
az alelnök és egy kuratóriumi tag 
együttes aláírása szükséges. Az 
alelnök mellett aláírásra jogosult 
kuratóriumi tagok sorrendben: Né
meth Lászlóné és Öhlmann Péter.

13. A közalapítvány gazdálko
dása:

A kuratórium a közalapítvány 
vagyonával nem vállalkozhat, gaz
dálkodására a vonatkozó jogsza
bályokat kell alkalmazni.

14. A közalapítvány időtartama:
A közalaptvány határozatlan 

időtartamra jön létre.
A közalapítvány ellenőrzésére

az alapító 3 tagú Ellenőrző Testü
letet hoz létre, amely jogosult a köz- 
alapítvány tevékenységét, gazdál
kodásának  jogszerűségét és sza
bályszerűségét vizsgálni.

Az ellenőrző testület tagjai:
1. Horváth Lilla, Balatonalmádi, 

Katona J. u. 4. 2. Szabóné Kormo
sói Kornélia, Balatonalmádi, Móra
F. u. 5 .  III/12. 3 Zaharovits Sándor
né, Balatonalmádi, Vörösmarty u. 
34.

15. A közalapítván megszűnése:
A közalaptvány megszűnik a 

PTK. 74/E.§-ában meghatározott 
esetekben.

16. Záró rendelkezések:
A közalapítvány létrejöttéhez bí

rósági nyilvántartásbavétel szük
séges. Megszűnés esetén a köz- 
alapítvány kötelezettségei teljesí
tése után fennmaradó vagyonáról 
az alapító rendelkezik.

A közalapítvány működése óta 
pártoktól független, azoktól tá 
mogatást nem kap, országgyűlési 
képviselő jelöltet nem állított és 
nem támogatott, továbbá ezt a jövő
re nézve is kizárja.

Az alapító okiratban nem szabá
lyozott kérdésekben a PTK. vonat
kozó rendelkezései az irányadók.

Balatonalmádi, 1995. július 31.
Alapító képviseletében:

Dr. Kerényi László 
polgármester

Petőfiért...
E zú ton  m o ndunk  k ö sz ö n e te t  a m egsem m isíte tt szobor 

újraöntéséért az “Almádiért” Alapítvány számlájára ismét befizetett 
adományokért:

Veszprém Megyei Önkorm ányzati Hivatal Ezredfordulóért 
Alapítvány 200 000 Ft,

Balázs Ferenc, Balatonalmádi, Budai N. A. u. 40. 1 000 Ft, 
Winkler Ferenc Balatonalmádi, Kurcz R. 2. 3 000 Ft,
D oba István, Piliscsaba 15 000 Ft,
Öböl Tv Kft., Fűzfőgyártelep, Pf. 77. 3 000 Ft,
Lechner László, Káptalanfüred, Szigeti J. 20/A. 1 000 Ft, 
Zaharovits Sándor, Balatonalmádi, Vörösmarty u. 34. 1 000 Ft, 
Felber Gyula, Balatonalmádi, Görgey u. 4. 1 000 Ft.

Közlemény
A Balatonalmádi 1. sz. fogászati körzet rendelése elköltözött 
Balatonalmádi, Mandula u. 6. sz. alá.
A rendelési idő változatlan.
Hétfő-szerda: 7-13 óráig, 
kedd-csütörtök: 13-19 óráig, 
péntek: iskolai fogászat.
Telefon: 438-451

Dr. Kelemen László 
fogszakorvos



Visszatekintés tanulságokkal
A vörösberényi polgári kör 1997. évi tevékenységéről

Sikeres, mozgalmas, de lehe
tőségeinek határait is megmutató, 
tanulságos évre tekinthet vissza a 
Vörösberényi Polgári Kör tagsága. 
Céljaik megvalósításában, - ez már 
most m egá llap ítha tó , és az 
évkönyvek minden bizonnyal meg 
is fogják erősíteni - eddig tavaly 
tették a legtöbbet. Nehéz lesz a 
folytatás. M ind en k ép p en  új 
kezdem ényezésekre  új aktív 
tagokra és további őszinte, önzetlen 
külső  seg ítségre  lesz szükség 
(mindenekelőtt az Önkormányzat 
részérő l) . Csak így tu d ják  
felelősségteljes feladatukat ellátni, 
az ezeréves faluközösség  és a 
beköltözött városlakók, nyaraló
tu lajdonosok igényeit egyaránt 
szolgálni.

Rendezvények

A már hagyományos rendez
vények: gyermeknapi majális a 
Malom-völgyben (a vörösberényi 
iskolával közösen), szü re ti 
felvonulás (a K ertbará t K örrel 
közösen), m ikulás-látogatás az 
iskolában és az óvodában, valamint 
utcán és magánházakban, szabad
téri “M indenki K arácso n y a” 
ünnepség mindegyikéről elmond
ható , hogy s ikerü lt  egy kicsit 
megújulni, egy kicsit az e lőző  
évekénél többet, jobbat nyújtani, de 
alapvetően nem volt változás a 
lebonyolításban . K özülük  a 
legsikeresebb és egyben a legtöbb 
szervezést igénylő rendezvény a 
szüreti felvonulás volt, ami tükrözi, 
hogy a falusi hagyományok élnek, 
az igény irán tuk  tö re t len .  Az 
egyesület vezető i köszönik  a 
részvételt a berényieknek, az onnan 
e lszá rm azo ttak  és a nem 
herényieknek egyaránt.

Az egyéb rendezvények közül 
kiemelkedik az Ignác napi búcsú, 
amely ugyancsak hagyomány és az 
előző  évi e lm arad ása  m élyen 
é r in te t te  a közvélem ényt. A  
vezetőség úgy döntött, hogy nem 
vállalja fel a rendezést, de mindent 
megtesz a feltételek biztosítására. 
A búcsú feléledt, köszönhetően az 
önkorm ányzat és a G A M Ü S Z  
pozitív hozzáá llásának , a régi 
helyén a “templomgyöpön”. Nagy 
volt az öröm, a tagság többsége 
ugyanakkor kevese llte  a 
“szolgáltatásokat” és a rendezvény 
további bőv ítésé t igényelte , 
beleértve a búcsúbál megtartását is.

Büszkeséggel tö l tö t te  el az 
egyesüle t veze tő ségé t,  hogy 
folytatódott a berényiek országos 
találkozóinak sora is. Ezúttal a

legtávolabbi te s tv é rte lep ü lés ,  
Mezőberény adott neki otthont. A 
vendéglátók a Berényiek Szövet
sége alapítóinak kijáró tisztelettel 
és szeretettel fogadták küldött
ségüket. I t t  vend ég szerep e it  
egyébként először a vörösberényi 
ifjúsági néptánccsoport is.

Részletek az 
alapszabályból

* V örösberény településrész 
je l le g én e k  m egőrzése  az 
urbanizációs feltételek fejlesztése, 
(...) kulturált környezetének (...) 
zö ldövezeti és p ih e n ő te re in ek  
kialakításában való aktív részvétel. 
(...) V élem énynyilvánítás, (...) 
módosító javaslattétel lehetősége 
(...) ép ítésze ti ,  ip a rte lep íté s i  
(vona tkozásban ) , és a külső  
k ö rn y eze te t fo rm áló  é p í tm é 
n y e k (kel kapcsolatban).

* Aktív kapcsolatot tart fenn a 
városi önkormányzattal. (Annak) 
nyílt ülésein a vezetőség 1-1 tagja 
m indig rész t vesz, m ajd az 
e lhangzo ttak ró l tá jék o z ta tja  a 
vezetőséget.

* Utcagazda hálózatot szervez, 
(amely) gyűjti, egyezteti és képviseli 
a Vörösberényben lakók közér
dekeket érintő javaslatait, igényeit, 
megoldandó gondjait.

* (...) együttműködik a többi 
Vörösberényben működő egylettel, 
egyesü le tekkel, va lam in t az 
egyházak, fe lek eze tek  által 
szervezett közösségekkel.

További, nem tö m eg ek e t 
megmozgató, de meghitt rendez
vény volt a szomszéd települések 
egyesületeivel közös határkőavatás 
Vörösberény Szentkirályszabadja 
és Litér hármashatárán a Madarak 
és Fák Napja alkalmából, a fáklyás 
felvonulás Laposa Dániel sírjához 
március 15-e előestéjén, és az egy 
évvel korábban ugyancsak a Polgári 
Kör által kezdem ényezett éves 
ta lá lkozó  a város tá rsadalm i 
egyesületeinek vezetői között.

Faluszépítés
A  tavalyi év nem kedvezett a 

közterületek szépítésére szolgáló 
kezdeményezések felvállalásának, 
mivel szinte minden utcában volt 
közműépítés. Két alkalommal volt 
ilyen jellegű társadalmi munka, 
még az év elején (m indkettő  a 
malom-völgyi majális színhelyén) 
és ide sorolható még a részvétel a 
ravatalozó építésében.

Átmenetileg kudarcot vallottak 
a falugazda státus elismertetésére 
tett kísérletek is. Pedig az egyesület

vezetősége ebben látja ma is a 
közterületek rendbentar(ta)tásá- 
nak  legjobb, leghatékonyabb  
módját. Ezért átmenetileg anyagi 
áldozatoktól sem riadt vissza: a 
képviselői keretből tavaly e célra 
kapott tám ogatást hat hónapon 
keresz tü l a fa lugazda  dologi 
kiadásainak fedezésére fordította, 
remélve, hogy az önkormányzat 
ezen időszak alatt talál megoldást 
foglalkoztatására. Az egyesület 
továbbra is bízik benne, hogy az ügy 
k im ozdul a h o ltp o n tró l  és a 
falugazda újrakezdheti tevékeny
ségét. I tt  jegyezzük meg, hogy 
V örösberény  lakossága eddigi 
munkájáért is sokat köszönhet neki 
(Csalló Róbertnek). Részben amit 
személy szerint tett (utcanévtáblák 
cseréje, padok a buszmegállókba, 
árkok, gödrök betemetése, stb.) 
m ásrészt, amit a hatóságoknál 
kijárt, elintézett.

Személyi változások

A  tavaszi közgyűlést megelő
zően  három  vezetőség i tag  is 
jelezte, hogy lemond tisztségéről. 
H elyükre  újak  jö t tek : Fazekas 
Józsefné (pénztáros), Dr. Kaliczka 
László (titkár) és Tóth Attila az 
á l ta lános  iskola igazgatója . A  
közgyűlés három tiszteletbeli tagot 
is választott Egyed A ntal, Kun 
László és Kurucz György lelkész 
személyében, akik hosszú munkás 
életükben sokat, talán a legtöbbet 
tették Vörösberényért.

Az év vége előtt további két 
személy jelezte , hogy megválik 
tisztségétől, megtartva azonban 
vezetőségi tagságát: C setényi 
Tamásné (jegyző) és Nándori Gyula 
(elnök). Helyük beltöltése és a 
vezetőség létszámának esetleges 
bővítése az idei közgyűlésre vár. A 
vezetőség reméli, hogy a korábbi 
évektől eltérően, a tagság nagyobb 
része eljön rá és aktívan részt vállal 
az ügyek megvitatásában.

Gazdálkodás
Az egyesü le t le h e tő ség e it  

behatárolja, hogy bevételei mintegy 
90 % -á t az önkorm ányzati  
költségvetésből és a képviselők 
illetve a polgármester személyes 
keretéből való részesedés teszi ki. 
Ez éves átlagban mintegy 200-250 
ezer Ft, ami eddig elég volt a 
hagyom ányos rendezvények  
k iadása ira . Tavaly nagyobb 
többletkiadást a néptánccsoport 
ruháinak elkészíttetése és a berényi 
ta lá lk o zó ra  való u ta z ta tá sa  
jelentett, amit a korábbi években 
m e g ta k a r í to t t  pénz  fed eze tt .

H osszabb távon azonban nem 
biztosítottak az egyesület anyagi 
alapjai, így arra sem gondolhat, 
hogy m ásokat (m űvészeti 
csoportok, falugazda, intézm é
nyek) támogasson. Ennek megol
dása lesz a jövő egyik legfontosabb 
feladata.

Külön célzott támogatást kapott 
az egyesület az Önkormányzattól 
egy klub berendezésére ifjúsági 
tagozatának számára. Az Ady E. u. 
23. alatti helyiségre végül ennek 
csak egy töredékét költötte, majd a 
munkát leállította, mivel felmerült 
a lehetőség a klubnak a kultúrház
ban való elhelyezésére. H a ez 
sikerül, a pénzt inkább ott használja 
fel, az említett ingatlanban pedig 
helytörténeti gyűjtemény elhelyezé
sét tervezi.

Érdekvédelmi 
tevékenység

Az egyesüle t m eg h ird e te tt  
céljainak megfelelően igyekezett 
m egism ern i a lakosság mind 
szélesebb rétegeinek véleményét 
törekvéseit és továbbítani azokat a 
helyi képviselők felé. Ezt szolgálta 
az utcagazda hálózat létrehozása és 
az u tcagazdák  havonkénti 
találkozója. Az összejövetelek az év 
fo lyam án lé tre jö t tek ,  de nem 
teljesen váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket. A vezetőség 
továbbra is keresi a jó megoldást 
az ilyen je llegű  ta lálkozók  
rendszeressé tételére.

Az év egyértelműen legnagy
szerűbb és a városrész határain 
túlmutató jelentőségű eseménye, az 
új iskola felépülése lehetővé tette, 
hogy az egyesület - a Közösségi 
Ház, mint intézmény szervezeti 
keretein belül - közösen a többi 
berényi szervezettel visszakapja 
egykori kultúrházát.

Az ép ü le t ugyan siralm as 
á l lap o tb an  van, de lakossági 
összefogással újraindít-ható benne 
a közösségi élet. Ez viszont már az 
idei év feladata.

A  nagy öröm m el fogado tt 
so rsd ö n tő  esem ény m elle tt 
azonban azt sem szabad elhallgatni, 
hogy az egyesület é rd ek v éd e 
lem m el, az é p í te t t  környezet 
védelm ével kapcso latos egyéb 
céljaiból, ugyanúgy mint a korábbi 
években, lényegében semmit sem 
tudott megvalósítani.

E  célok érvényesítése vélhetően 
tú ln ő  a Polgári K ör je lenlegi 
szervezetéből adódó lehetőségein. 
Ez is az év tanulságai közé tartozik.

-engyé-
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B
űnözőink szorgalmasan dol
goznak, területünkön. Most 
üt viszsza igazán, hogy 
komoly korlá tozások  sújtják a 

rendőrség működését, és ez alól 
nem kivétel a B a la -tona lm ád i 
rendőrörs sem. Első-sorban a város 
külső nyaralóövezeteiben tizenkét 
nyara ló fe ltö rés  tö r té n t ,  de a 
hivatlan látogatók nem kímélték a 
város belső, sű rűbben  lako tt 
területeit sem. Az itt elkövetett hat 
betörés elkövetői közül két főt 
sikerült polgárőreinkkel közösen 
elfognunk, s ellenük az eljárást 
m egindítani. M indkét személy 
egyébként a már korábban  jól 
bevált módon lakásnak használt 
egy-egy elhagyott nyaralót, s innen 
jártak sajátos beszerző útjaikra. A 
vizsgálat je lenlegi szakaszában 
megállapítható az is, hogy nemcsak 
Balatonalmádi illetékességi terüle
tén követtek el nyaralófeltöréseket, 
bolti lopásokat, hanem Balaton
fűzfő és A l sóörs te rü le té t  is 
meglátogatták. Mindkét bűnöző 
néhány hete szabadult, hosszabb 
börtönbüntetés letöltése után. A 
helyzet egyébként továbbra sem 
javul. A leállított kocsikat minded
dig nem kaptuk vissza és erre a jö 
vőben sincs sok remény, sőt, to 
vábbra is fenn kell tartanunk a kilo
méterkorlátozást. Ezért is örültünk 
többek között annak, hogy sikerült 
napi kapcsolatot kialakítani a helyi 
po lgárő r  egyesü le tte l, s je len  
lehettünk az öreghegyi csoport 
megalakulásánál is. Csak közös 
összefogással tudjuk megőrizni a 
közbiztonság elért színvonalát. 
Ebben a legnagyobb segítséget 
polgárőr barátainktól kaptuk eddig 
is, és erre a segítségre biztosan 
számíthatunk a jövőben is.

A közlekedéssel kapcsolatos

rendőri feladatok kevesebb prob
lémát jelentettek, köszönhetően a 
kedvező időjárásnak. A  néhány 
kifejezetten szélsőséges körülmé
nyeket teremtő napon kívül igazán 
nem lehet panaszunk, semmi nem 
zavarta a biztonságos közlekedést.

Kiemelten kell foglalkozni azok
kal a kedvezőtlen jelenségekkel, 
amelyek jellemző és nemkívánatos 
kísérői ennek a területnek. Csak 
emlékeztetőül szeretném tájékoz
ta tn i önöket arró l, hogy 1998. 
január 1-től részlegesen hatályba 
lépett a belügyminiszter 48/1997. 
számú rendelete, amely egy sor 
dolgot egyértelműbbé tesz, egyúttal 
komoly szigorításokat is jelent a 
közlekedők számára. Nem lehet a 
fentiek értelmében tehát bocsá
natos bűn a zöldkártya hiánya, a 
kö te lez ő  fe le lősségb iz tosítás  
elmulasztása vagy az átírási kötele
zettség elmulasztása. Az igaz, hogy 
a helyszínen emiatt már nem veszi 
el a rendőr a rendszámot, a forgal
mi engedélyt viszont igen és a 
rendőrhatóság a továbbiakban 15 
napon belül intézkedik a járm ű 
forgalomból való kivonására. Azt 
hiszem, mondanom sem kell, hogy

ezt az ak tust kom oly összegű 
pénzbírság  is követi. Még egy 
do logra  szere tném  felhívni a 
figyelm üket. N agyon komoly 
gondot okoz a tilosban megálló és 
várakozó gépjárművek nagy száma, 
különösen a nyári időszakban. A 
ren d ő rn ek  m ost m ár nem kell 
megvárnia amíg a járművet vezető 
személy visszaér a gépjárműhöz, 
elég, ha a rendszám alapján megál
lapított tulajdonost nyilatkoztatják, 
hogy az adott időben ki vezette a 
gépkocsit. Ha ez a tájékoztatási 
kötelezettség eredménytelen ma
rad, akkor a gépjárművet kivonják 
a forgalomból. Ugyanez vonatkozik 
egyébként a gyorshajtás m iatt 
bemért gépjárművekre is. Kérem 
tehát, fokozottabban ügyeljenek és 
tartsák be a K RESZ vonatkozó 
szabályait.

Nagyon kedvező tapasztalatokat 
szerez tünk  a r iasz tó -re n d sz er  
működésével kapcsolatosan. Több 
elkövető t még sikerü lt időben 
elfognunk, mielőtt még komolyabb 
kárt tettek volna a védett ingatlan
ban. Igaz az is, hogy a bekötések 
szám ának növekedésével egyre 
több a téves riasztás is, de ezzel

együtt is úgy ítéljük meg, hogy 
hasznos lenne minél nagyobb elter
jesztése. A lebukott bűnözőktől 
szerze tt  in form ációk  alapján 
megállapíthatjuk, hogy azokba az 
ingatlanokba, ahova ilyen riasztót 
szereltek be, és erről nekik is tudo
másuk van, meg sem kísérlik a be
hatolást.

Sajátos rendőri fellépést igényel 
és erről is szólnunk kell a családi 
botrányok kezelése. Biztosan állít
hatom, hogy az egyik legkellemet
lenebb rendőri feladatról van szó. 
Az amiért kiemelésre érdemesnek 
ítéltem az az, hogy a számuk mere
deken emelkedik, egyre több rend
őrt kell a közterület egyéb fontos 
feladataitól elvonni azért, hogy a 
részegen randalírozó apát jobb 
belátásra bírjuk.

Sajnos azonban ez a magatartás 
m ár nem csak a férfiak  priv i
légiuma, egyre több nő is keres 
vigasztalást az alkoholban. A többi 
m ár szin te m agától jön. Nem 
igazán tud juk  kezelni ezt a 
problémát, de ez elsősorban nem 
is rendő rség i fe ladat. Mégis 
intézkedni kell, le kell fogni az ártó 
kezet, meg kell fékezni a garázdát, 
m ie lő tt akár m agában vagy 
másokban kárt tenne.

Január hónap összegzéseként 
m egállapíthatom , hogy átlagos 
hónap történésein vagyunk túl, s ha 
néhány dolgot hangsúlyozottan is 
meg kellett említenem az a jövő
beni megelőzés érdekében történt. 
Kérem továbbra is önöket, hogy 
jelezzék felénk azokat a gondokat, 
problém ákat, amelyben rendőri 
segítséget igényelnek. Igyekszünk 
minden hívásra reagálni és a szük
séges intézkedéseket megtenni.

Grúber Sánrod r. őrgy. 
őrsparancsnok

Vöröskeresztes-hírek
K ellem es h a n g u la tú  jó té k o n y sá g i b á l t  r e n d e z e t t  a M agyar 

Vöröskereszt Lakóhelyi Alapszervezet ez év január 17-én a Budatava 

É t te re m b e n .  K ö sz ö n jü k  m in d a z o k n a k ,  ak ik  a b e lé p ő je g y  

megvásárlásával, tombolatárgyakkal tám ogatták  alapszervezetünket.

Budatava Étterem , Center ÁBC, Cigaretta Center, Colombus Kft., 

C inem a A rt Bt., Éva P apírbo lt, E lekes O rsolya (új) fűszerbolt, 

Gyógynövény Drogéria Baross u., György Patika, Foto GSM  Studio , 

Franna Kft. Oroszlány, Háló Kft., Húsárú Gmk, Baross Ajándék Shop, 

Clivia virág-ajándék, Virág-ajándék Baross u., Irisz virágbolt, Mini 

diszkont Baross u., Miki büfé, M anna Textil Baross u., Mix-box 
Veszprém, Nyul Csabáné rövidárú fehérnemű, Ottilia vendéglő, Kopár 

Attila ajándékbolt, Kerekesné kozmetika, Kiss József vállalkozó, Nagy 

Lajosné lakásfelszerelés, M elidora bababolt, Pax gyógyszertár, Pri ma 

illatszerbolt, Porció vendéglő, Papír-írószer és könyvesbolt, Popeye 

sport-horgász üzlet, Profi-L É pítők  Á ruháza, Teletex Tóth  István, 

Rizling Szörp- és borkim érés, Salátabár, Szabó pékség, Z öldség- 

gyümölcs Baross G. u., Vöröskereszt Városi szervezete.

Lakóhelyi Alapszervezet vezetősége

Ez év ja n u á r  24-én rendezte  meg a vörösberényi vöröskereszt 
alapszervezet hagyományos bálját, amely harminc éve immár a farsang 
kezdetét is jelenti Vörösberényben. A  mulatságon szép számmal vettek 
részt a szórakozni és jótákonykodni vágyók.

A  jó hangulat, a k itűnő zene, N ém eth Tamás barátunk, megtette a 
m agáé t!  R eggelig  ro p ta  a tá n c o t  ö reg  és f ia ta l. Az ön erő b ő l 
megrendezett bál bevételét jótékony célra fordítjuk, hagyományaink 
szerint.

I t t  m o ndunk  kö szö n e te t á ldozatos, önze tlen  m unká jukért az 
alapszervezet vezetőségének, m inden közrem űködő tagtársunknak, 
segítő barátainknak, valamint a minket anyagiakkal, ajándékokkal 
segítő intézményeknek, m estereknek, kereskedőknek, iparosoknak, 
vállalkozóknak, mindenkinek: H uszkáné Csécsi Rozália, Fürdő Rt. 
A uróra, Nagy Lajos lakásfelszerelés, György Patika, Máhl László, 
Takács Károly, Somogyi Gábor, M olnár Dénes, Hégely Sándor, Varga 
Imre, E rika kozm etika, G erván Károly, B laha Ottó, Lang László 
cukrász, Faa Product nyomda Veszprém, Lénárt Imre szikvízkészítő 
Felsőörs, Vajda Zsolt D onnabella Kft., Hoffer Miklós, Balatonalmádi 
H ús-K oktél Kft., Bokros Bálintné, M és M élelmiszerbolt, Kajári 
Károly, Papp István, Drahos János zöldséges, Kun László, Toronyi Béla, 
Csalló Róbert, id. Kocsárdi Sándor, dr. Tóth József, Szentesi István 
Fittness szalon, Havasi József, Deli László, N ém eth E rnőné butik, 
Budai Tabak diszkont, Lőrinc Attila, B renner Kálm ánné, Bursch 
Árpád.

Amennyiben valaki netán  kim aradt a névsorból, elnézését kérjük.
Vezetőség



HorgászsarokJ
ó nagyot durrant a halászok 
bombája, amit az idei fogási 
naplóban robbantottak. Nap 

mint nap találkozom felháborodott 
horgászokkal, akik az érzelmek 
széles skáláján, de teljes egyetérté
sben szidják a két hónaposra növelt 
balatoni horgásztilalmat. Senkit 
nem téveszt meg az á lszen t 
magyarázat, mely szerint a parti 
horgászatra ez nem vonatkozik. Ha 
végigjárjuk az A k ara t ty á tó l 
Udvariig húzódó partot, bizony 
csak it t-o tt  ta lá lunk  szabadon  
megközelíthető vizet, ahol elférne 
az a néhány ezer helybéli, aki a 
környék egyesületeiben horgászik. 
A vendégekrő l már nem is 
beszélek. Furcsa, hogy a rendelet 
kihagyta a nádasok előtti stégeket, 
amelyek a déli parton sok helyütt 
100 méternyire vannak a parttól. 
Ezekről minden további nélkül 
lehet zargatni az ívásra készülő 
halakat. Akárhogy is nézzük a 
halászok  egy h ónappa l 
meghosszabbították saját fogási 
lehe tő sége ike t (e ltö rö lve  az 
általános tilalmat), míg a miénk 
horgászoké, im m ár alig hat 
hónaposra zsugorodott össze. Az 
persze érthe tő  -  bár számomra 
elfogadhatatlan -  hogy a halászok 
minden eszközzel és kizárólag saját 
szempontjaik szerint igyekeznek 
alak ítan i a b a la ton i halfogás 
rendjét. Ha a horgászok erre nem 
képesek, az az ő bajuk. Ha ebbe 
beletörődnek, úgy számíthatnak

arra, hogy a présen minden adandó 
alkalommal szorítanak egy kicsit. 
Nézzük csak meg: a partm enti 
k ím élő  sávot a halászok ado tt 
esetben (kárászok elszaporodása a 
nádasban, esetleges beteg halak 
felbukkanása), figyelmen kívül 
hagyhatják. Ki dönti el, hogy mikor 
indoko lt?  T erm észetesen  ők 
maguk. A  befizetett területi jegy 
e l len éb en  nincs te lep ítés i  
kötelezettsége a Halászati Rt-nek. 
A haltelepítést kizárólag ökológiai 
(élőlény közösségek és a környezet 
közötti kölcsönhatásrendszer a 
fizikai, kém iai és biológiai 
ism ere te k e t  hasznosítva
rendszerelméleti alapon elemző 
tudom ány. Új a laps im ere ti  
kislexikon 439. oldal) szempontok 
határozzák  meg. M ár csak azt 
ke llene tudni, hogyan. Hisz a 
Balaton halállományának jelenlegi, 
m ennyiségi és fajta  szerin ti 
á l lap o tá ró l  nincs sem m iféle  
fe lm érés . A kkor milyen 
szempontok alapján halasítanak? 
Rem ekül lehe t még já tszan i a 
fajlagos ti la lm akkal is. Süllőt 
m árcius 2.-á p r i l is  30. között, 
pontyot májsu 4-június 15. között 
nem lehet kifogni. Ha beszámítjuk 
az új két hónapos tilalmat, akor 
pon tyo t, amely a ba la ton i 
horgászok fő zsákmánya, alig 5

hónapig foghatunk. (Már ha van 
egy jó adag szerencsénk.) Tavasszal, 
míg mi üldögélünk a parton a botok 
m elle tt,  a halászok  m inden  
korlátozás nélkül szedhetik össze a 
bandázó pontyokat és az ívásra kész 
süllőket. A kilométeres kerítőháló 
nem tesz különbséget hal és hal 
között.

A novem beri siófoki 
összejövetelen már gyanakodnom 
kellett volna, amikor elhangzott az 
az önzetlen és a horgászok anyagi 
he lyze té t m e g ér tő  b e je len té s ,  
miszerint nem változik a balatoni

horgász  te rü le t i  jegy ára. A 
jó tékonykodás nem jellem ző a 
profit o rien tá lt cégekre. Lehet 
drágább úgy is valami, ha nem 
kérnek érte több pénzt, csak éppen
-  m int a mi ese tünkben  -  a 
lehe tő ségeket korlátozzák. Ez 
ráadásul még nem is tűnik olyan 
durvának, a visszhangja is kisebb. 
K ét-három  e lre j te t t  sor, apró 
betűvel szedve, fel sem tűnik. Főleg 
akkor, ha a horgász érdekvédelem 
fő le té tem ényese  a M O H O S Z  
segítőkész partnernek mutatkozik. 
Az 1998. ja n u ár  6-tól kapható  
fogási napló, amelynek előkészítése 
másfél-két hónapot vett igénybe, a 
M OHOSZ kiadásában jelent meg. 
Ezek szerint a Halászati Rt.-vel 
már az ősz folyamán egyeztetniük 
kellett. H a igen, te tték  ezt, az 
egyesü le tek  és a megyei 
szövetségek megkérdezése nélkül. 
(Ennyit az érdekek védelméről.) 
Ügy tűnik csak ezen a felső szinten 
m űködik  a sokat em lege te tt,  
mostanában állítólag rohamosan 
javuló halász-horgász barátság. 
Nem múlhat el összejövetel ennek 
a b a rá tság n a k  ism étlődő  és 
demonstratív hangoztatása nélkül. 
Nem tehe tek  róla, de ilyenkor 
K ipling, D zsungel könyve c. 
művéből „Bender-Log” népe jut 
eszembe, akik mivel sokan vannak, 
sokszor és mindig ugyanazt 
mondják, végül maguk is igaznak 
hiszik.

N.F.

SAKKN
éhány héttel korábban sokkal 
pesszimistább voltam NB I- 
es csapatunk bennmaradási 
esélyeit illetően. Nem is az addig elért 

eredményeink kedvetlenítettek el 
(azok a kisarányú vereségek biztatóak 
voltak), inkább az a tény, hogy a mi 
csoportunkba olyan ellenfeleket 
soroltak, akiknek egyszerűen nem 
szabad elbúcsúzni, az első osztálytól, 
a hozzánk hasonlóak keleten pedig 
igencsak furcsa eredményeket 
produkáltak.

Mára viszont egyértelműen 
kiderült: akárcsak más sportágban, itt 
is a pénz az úr. Így fordulhat elő, hogy 
az örök bajnokesélyes MTK nem csak 
hogy velünk szerepel az alsó házban, 
hanem a pletykák szerint a 
megszűnés fenyegeti. Nagymestereit 
nem tudja szerepeltetni (bocsánat, 
megfizetni), s jókora előnye velünk 
szemben már szerény 1,5 pontra 
zsugorodott. Lehet, hogy a jövőbe 
láttunk, amikor a szezon előtt 
elbúcsúztunk sztárjainktól? Mert azt 
mi sem állíthatjuk, hogy dúskálunk az 
anyagiakban. Aki viszont játszik, az 
becsülettel teszi a dolgát, s ez erőt ad 
a folytatásra. Talán ez a gondolat 
fogalmazódott meg a csapatban is az 
Ajka elleni megyei rangadón. 
Kedvenc ellenfelünk a megyei 
szolidaritás elvét vallva olyan 
csapattal érkezett, amellyel a bajnoki 
címre is esélyes lehetne. Nem titkolt 
céllal -  ha már úgy is kiesnek, 
legalább minket jól eltángáljanak. 
Összeszedtek annyi pénzt, hogy a 
közösségi ház nagyterme az orosz

dumára hasonlított. Volt itt Jurij, 
Nyikolaj, argentin első táblásuk tört 
magyarsága már komolyan 
felüdülésnek számított.

H ál’ Isten most is bebizonyo
sodott, hogy a zsoldosokat a pénz 
látványa bódítja, a siker, dicsőség 
kevésbé izgatja. Ennek tudható talán, 
hogy a volt varsói szerződés 
válogatottját is alkotható Ajkai 
Bányász ellen nem szenvedtünk 
vereséget.

Az más kérdés, hogy mennyire 
lesz komoly a rájátszás, ha 
elmondásuk alapján riválisaink ellen 
már csak gyerekcsapattal tudnak 
kiállni. Pedig megnőttek az esélyeink 
a bennm aradásra, hisz ebben a 
fordulóban kedvezően alakultak az 
eredmények. Csak így maradjon a 
következő kör után is! Nagykanizsára 
utazunk... Az első táblán: Izsák- 
Ribli! Hát majd meglátjuk!

Balatonalmádi, 1998. január 18.

Közösségi Ház SE-Ajkai Bányász, 
6:6.

Iszák-Barberó x, Fáncsy-Kustár x, 
Priehoda-G yörkös x, Orsó M .- 
Dovzsik x, M ann-Zem erov x, 
Kubacsny-Borsos 0:1, H orváth- 
Kosztolánczy 1:0, Jamrich-Kozma 
1:0, Sulyok-Koczka 1:0, Kovács- 
Bottyán x, Forgács-Csaba 0:1, Koch 
J.-Nagy 0:1.

Ezen a mérkőzésen mutatkozott 
be saját nevelésű játékosunk, a 12 
éves Koch Janka. Mérkőzése elején 
kedvező állást harcolt ki, ám a rutin 
végül ellenfele javára fordította a 
meccset. Nem baj, bízunk a szebb 
folytatásban!

Megyei csapatunkról régen 
adtunk hírt, mert a tavalyi bajnoki cím 
után idén nem kárpárztatnak el 
eredményeikkel. Ennek egy oka van 
az idei bajnokságra a dicsőség helyett 
azt a célt tűztük ki, hogy minél több 
helyi fiatal kapjon helyet a csapat 
összeállításakor. Így lehetnek majd a 
Keszey testvérekből vagy Hosszú 
Évikéből a mai nagyok méltó követői. 
Hogy jó úton járunk, azt bizonyítja a 
veszprémi Hemo ellen elért szép 
eredmény.

Megyei mérkőzés: Balatonalmádi, 
1998. január 25., Közösségi Ház SE
II.-Hemo Veszprém 8:4.

Sulyok-Jónás 1:0, Forgács- 
Hegedűs 0:1, Sárkány-Palla 1:0, 
Fáncsy L.-Bencsúra x, Koch J . -  
Ruzsin 1:0, Horváth-Lukácsi 1:0, 
Vágfalvy-Németh 1:0, Borsos-Nagy 
0:1, Papp-Szalai 0:1, Egyed-Pohl 1:0.

G.T.

Hírek 
a Shotokan 

Karate 
Klubból

A  balatonalmádi Shotokan Ka
rate Klub ez évi tevékenységére az 
utánpótlás nevelés a jellemző. Azok 
a tagjaink, akik eddig képviselték a 
különféle hazai és nemzetközi 
versenyeken  a k lubot, illetve 
Balatonalmádit, ebben az évben 
sajnos nem tudták vállalni azt a 
többletmunkát, ami ezzel jár. Van, 
aki máshol folytatja a tanulmányait, 
vagy éppen  ezeket befejezve 
hazaköltözött. Akad olyan is, aki 
nem  já r  edzésre . Je lenleg  
tagságunk 20-30 fő között mozog, 
ebből 20-25 fő 6-12  éves. 
R em élhető leg  ők lesznek vagy 
legalábbis közülük kerülnek ki a 
jövő versenyzői. A versenyeken 
ezek a gyermekek legkorábban egy 
év múlva indulhatnak, ennyi idő 
kell, hogy lelkileg, fizikailag és 
technikailag felkészülhessenek.

E d zések e t két helyen -  
B a la to n a lm ád ib an  a Györgyi 
D énes Á lta lános Iskolában  és 
Szentkirályszabadján -  tartunk.

Mikóczi Károly



Száz éve született Széchenyi Zsigmond
Afrika és India, Alaszka és 

Európa, világrekord addax-antilop, 
a tóbíró Sarvajc Péter, a híres 
Mukula, szalonkás tavasz, masszái 
elmoránok, óriás tigris és a magyar 
erdőn zsolozsmázó szarvasbika: ez 
mind Széchenyi Zsigmond.

Születésének 100. évfordulóján 
reá emlékezve tudni kell, hogy nem 
volt és sajnos többé sohasem lesz 
a vadászat történetének még egy 
olyan időszaka, amelyet az ő írá
saiból ismerhettünk meg. Szeren
csés és immár megismételhetetlen 
körülmények jutottak osztályré
széül, hogy gyermekkori álmát 
megvalósíthassa.

Nagyváradon született 1898. 
január 23-án. Ükapja a Nemzeti 
Múzeum alapítója. Dédapja már írt 
egy könyvet a vadászatról. Nagy
apja a lovakról je len te te tt  meg 
munkákat, apja pedig, aki gyöngéd 
szeretettel férfias keménységgel ne
velte vadásszá, szintén rendelkezett 
írói vénával. Innen az indíttatás a 
vadászathoz és az íráshoz.

Gyermekkorát a család külön
böző lakhelyein töltötte, igazi ott
hona azonban a Fejér megyei Sár
pentele volt, ahol békés megelége
dettségben élő, aranyszívű szülők
kel áldotta meg a sors és olyan em
berek vették körül, akik eleven le
írásai nyomán olvasóinak is sze
mélyes ismerőseivé váltak. A szün
időt a rokonoknál töltötte, ahonnan 
rendszeresen küldte szüleinek az 
elbűvölő stílusban írt részletes 
leveleket. Ezekből derült ki alapos 
megfigyelőképessége és az, hogy 
már kis diákként eljegyezte magát 
a természettel, a vadászattal. Az 
érettségit aztán nem gyűjtőutak, 
hanem katonaévek követték az első 
világháború csatamezőin. Leszere
lését követően müncheni, stuttgarti 
majd cambridgei diák lett a lassan 
25 éves fiatalember. A gyermek
korától fokozatosan megszerzett 
gyakorlat eredményeként elsőrend
ű puskás és a vadászat gyakorla
tának és etikájának példás ismerő
jévé vált. Amikor 1927-ben elindult 
Afrika felé, idehaza már a legis
mertebb vadászok egyikeként tar
tották számon, s közel járt századik 
szarvasbikájának elejtéséhez. Az 
expedíció „szerény, spórolós, min
den garast foghoz verő, mégis 
em lékezetes , sőt s ike resen  
felejthetetlen volt. O tt lőttem első 
oroszlánomat, első párducomat, 
első bivajomat...) utazásom legfőbb 
eredménye mégis a jég megtörése 
volt... Egymást érték a szebbnél 
szebb Afrikai expedíciók, 1928, 
1929, 1934 és 1938 is a fekete 
világrész varázsában telt. Ehhez 
m érten  g y arap o d o tt privát 
m úzeumom is. Afrika 130 féle 
nagyvadja közül 80 félét sikerült 
begyűjtenem... Könyveim közül

pedig a Csúi, az Elefántország és a 
H en g e rg ő  hom ok lá to tt  n a p 
világot.”

A kor vadász iroda lm ának  
színvonalát messze felülmúló köny
vei ismertté te tték nevét. Hazai 
viszonylatban páratlan trófeagyűj
teményét szívesen mutogatta az 
újságíróknak és más érdeklődők
nek, szakszerű  m agyarázatta l 
fűszerezve a látnivalókat. Vadász
expedícióin rendszeresen fényké
pezett s képei valóban az afrikai va
dont mutatták be. Nem találomra 
fényképezett, tudatosan kereste a 
témákat, de saját életének élmé
nyeit is rögzítette ilyen módon. A 
töm ény te len  nega tívo t éppoly 
gondossággal rendszerezte, mint 
am ilyen prec ízen  iro g a tta  
különböző naplóit. Vadásznaplóját 
(vagy ahogyan ő nevezte a vadászati 
főkönyvet, egész életén átvezette.) 
K ite rjed t levelezése is segíte tt 
abban, hogy em lékeit oly nagy 
pontossággal rögzíthesse könyvei
ben. Az 1938-as esztendő  még 
egyszer sok jó t hozott számára. 
E bben  az évben já r t  Indiában. 
1943-ig vadászo tt  ugyan még 
idehaza, de újabb expedícióra 
hosszú ideig nem kerülhetett sor.

A  h áb o rú t szülei Ú ri utcai 
házának pincéjében vészelte át. 
„Első gondolatom, persze a Sváb

hegy oldalában épült otthonom  
volt!... Leírhatatlan volt az elém 
tá ru ló  kép... N incsenek  többé  
trófeáim... Házam porrá égett és 
porrá égett benne teljes vadász

zsákmányom is, vagy ezerhárom
száz darab, az utolsó szálig.”

1948-ban még m egjelen t A 
szarvas elejtése c. munkája, ezután 
egy jó évtizedre beborult felette az 
ég. Nem teltek azonban tétlenül 
ezek az esztendők sem.

Szorgalmasan dolgozott újabb 
könyvein, melyek m egjelenése 
azidőben igencsak bizonytalannak 
látszott.

„1959. emlékezetes esztendő! 
Ez is so rsfo rdu ló t je le n te t t  
életemben... Letiltott könyveim 
sorra megjelenhettek... karácsony 
után negyedmagammal Afrikába 
indulhattam , vagy két hónapos 
gyűjtő expedícióra.” Ezután újabb 
két könyve került kiadásra, az 
Ahogy e lkezdődö tt és az 
Ünnepnapok. Nemcsak vadászat
ról esik bennük szó, e két könyv 
maga a vadászat apoteózisa. 1963- 
ban ú jabb afrikai u tazásra  
készülhetett. Erről az útról szól a 
D e n a tu rá l t  A frika c. könyve. 
U tolsó éveiben is rendszeresen 
do lgozott, nagy r itkán  még 
vadászhatott is, bár egészsége már 
nem volt a régi. 1967-ben 69 éves 
korában hunyt el.

Könyvei ma is a legnépszerűb
bek közé tartoznak, nemcsak a 
vadászok körében. Újabb és újabb 
kiadásuk jelenik meg, magyarul és 
idegen nyelveken, jelezve, hogy 
írójuk többett fogalmazott meg 
bennük, vadászkalandjainak le
írásánál.

Gyorgyevics Tam ásnak, a 
N im ród  98. ja n u ár i szám ában 
m egjelen t m egem lékezéséből 
összeállította

Nagy Ferenc

Valentin nap 
a Közösségi Házban

1998. február 13-án, pénteken, 17 órától!

Mindent megtudhat a szerelemről!

Vendégek: S u n y o v sz k y  S zilvia színművésznő, 
Családi lap szerkesztősége és barátaik.

20 órától Valantin napi bál
Asztalfoglalás személyesen vagy a 338-011-es telefonon.



Á lm o d ó  h ajó k
Állunk a mólón. Sapkában, állig feltűrt 

gallérú télikabátban, zsebre dugott kézzel. Egyik 
lábunkról a másikra állva, nehezen tudjuk 
visszaidézni azokat a pár hónappal ezelőtti 
napokat, amikor ugyanezen a helyen mezítláb, 
egy szál fürdőruhában is dőlt rólunk az izzadság. 
Fejünkre tűzött a nap, talpunk alatt forrott a 
beton, s a vízen - kecsesen, mint a madarak az 
égen - hófehér vitorlák. Látványnak is 
csodaszépek, hát még élvezni, uralni a kifújt déli 
vagy pöffös északi szél hajtotta karcsú hajókat. 
Felidézni a versenyek, túrák, éjszakai 
horgászatok, csendes ringatózások, vagy éppen 
hullámokat korbácsoló viharok veszélyes és 
mégis gyönyörű emlékeit.

Ha ezek a hajók mesélni tudnának... Nem 
mesélnek. Bakra állítva alszanak szépen sorban,

ahogy az emberi gondoskodás a partra 
parancsolta őket. Sokat látott öreg yollék, 
dragonok, pocakos B 31-esek, Leguánok 
álmodnak egymás mellett a legújabb korszak 
szellemét idecsempésző  versenyhajókkal együtt. 
Némán, fázósan húzzák magukra ponyvájukat, 
s némaságukat talán csak éjszaka a déli szélben 
feltöredező  árbóchoz csattanó felhúzó kötelek 
hangjával beszélgetnek.

Egyszer csak elmúlik ez a felemás tél és újra 
beállhatnak a kikötő oszlopai közé, a 
szerencsések még a tengerre is kifuthatnak. Talán 
erről szólnak az üzenetek Ilyenkor a szálingra

ültetett, kitömött varjú üvegszeme is megcsillan, 
és újúlt erővel riogatja a cséreket, akik kizárólag 
a hajókon hajlandók az emésztés nem mindig 
áldásos tevékenységét elvégezni, ezt pedig rajtuk 
kívül senki sem kedveli.

Állnak a hajók: a Csendherceg, a Fabula, a 
Lopakodó. Várnak arra, hogy a kikötő újból 
megteljen élettel. De most még nagy a csend. A 
halak már kihúzódtak a mélybe, a víz tetején 
vékony táblákban úszkál a jég, hogy az éjszakai 
hidegben újból tömör takarót húzzon a Tó hátára. 
Oldalvást felettünk egy sirály lebeg a 
széláramlaton, a távolban összebújt tőkésrécék 
csapatai. Hatalmas szárnycsapásokkal három 
hattyú igyekszik valahová. Talán ők is egy védett 
öblöt keresnek.

V.K.M.-N.F.

A szülőföldem rajongó szeretete
Albrecht Sándor: Szülőföldem Alsóörs

K arácsonyi könyvajándékaim  
között a legbecsesebb a szerző által 
dedikált kötet a “szomszéd vá rró l” 
Alsóörsről, amelyről recenziót írni kissé 
istenkísértés. Az Új Alm ádi Újság 
megalapítása óta közli Albrecht Sándor 
n em esv ere tű  írásait ,  g losszáit és 
köszöntőit,  és a megyei ú jság írók  
doyenjét nem kell bemutatni. Dicsérni 
sem - nem szorul rá! Az a sáp ad t 
irigység, ami az alanti sorokból majd 
azért mégis elő-elővillan, annak  a 
következetes rendszerezésnek szól, 
amelyre csak nagyon kevesek képesek. 
Szeretn i m indenki sz e re th e ti  
szülőföldjét, dicsérni is dicsérheti, de 
másokkal is megszerettetni mégis csak 
keveseknek sikerült eddig is.

Előszavának csak egy gondolatsorát 
idézem: “Szűkebb térségünk, Európa is 
g o n d te rh e l t ,  jövője  talányos. A 
világgazdaság fő irányai m ásfelé  
mutatnak. Ám ebben a pénz uralta, 
elszürkülő, emberi biztonságban oly 
törékeny, erkölcsiségében megrendült, 
ideáit vesztett világban van - mert kell, 
hogy legyen! - remény sorsunk jobbra 
fo rd í tá sá ra .  E zé r t  is ke llen ek  
számunkra a múltbéli fogódzók!”

Ilyen igényesen megírt fogódzót 
kaptam Karácsonyra, amelyet korabeli 
képeslapok, egykorú fotók, grafikák,

metszetek, ex librisek és a szerző rajzai 
tesznek teljessé. Százharminckilenc 
oldalán kézen fogva vezeti az olvasót a 
tá jn ev ek tő l  a n á d te tő s ,  szívós 
vöröskőből épült borospincék málló 
vakolata m ellett a jelképekig és az 
ünnepekig, legyenek azok a kikötőben, 
a vízparton, a szőlők között vagy a 
Somlyó-hegy tete jén . B alladasorok 
b on takoznak  ki egy-egy m egfakult 
családi fénykép  tü ze teseb b  
tan u lm án y o zása  u tán ,  és a m últ 
elismert, vagy félig elfeledett nagyjai 
m e lle t t  he lye t k ap n ak  nap ja ink  
é r té k te re m tő i ,  a lé lek fo rm áló  
műhelyek és jó emlékű mesterek.

H a A lsóörs  n eveze tessége irő l 
egyszer országos közvélemény-kutatást 
tartanánk, akkor első helyen a legtöbb 
válaszadó a vasúti restire voksolna, 
m ert az fogalom volt, méghozzá a 
kö rözö ttes  kifli okán. Egyetem ista 
koromban Debrecenből hazafelé tartva 
Gyö rökre, már Szolnoktól a darált 
köm énym ag, a m iszlikre  m eté lt  
fokhagyma és a csipős paprika rafinált 
keverési aránya  izgatott.  H idegen

hagytak  a kissé nagyvonalúan  
Utasellátónak nevezett kioszkok Déli- 
pályaudvaron fonnyadozó szendvicsei, 
amelyeket a mozdonyok füstje mellett 
a K risz tina-körú t au tóbusza inak  a 
kipufogó gázai is megcsaptak, és alig 
vártam, hogy Alsóörsön vizet vegyen a 
mozdony. Már a váltóknál velem együtt 
a lépcsőkön fürtökben  csüngött az 
utazóközönség fele, míg a fennmaradók 
az ablakokon kihajolva visították, hogy 
“többet hozzál Józsi!” Még a kalauz is
- aki utolsóként kászálódhatott csak le
- hozott módosított megrendeléseket, 
majd amikor a “bérmált bambi” utolsó 
cseppjét is lenyelte, akkor jelentette be 
harsány hangon, hogy a másodikról a 
szerelvény indul, a korcsmáros meg 
körözze a helybelieket. Kevesen tudták 
Gerencsér József vendéglős nevét, aki 
77 éves koráig kente a friss, ropogós 
kifliket és fáradhatatlanul csúsztatta a 
sercegő fasírozottakat a félbevágott 
zsemlyék közé. Ha egyszer egy költőnk 
ó d á t  írna  a k ö rö z ö tte s  kiflihez, 
alcímnek feltétlenül vésse alá (G. J. 
1895-1972) és csak utána kapjon bele a

H alászkert göngyölt fogasfiléjének 
méltatásába.

L eh e tn e  ugyanis arró l is 
epigrammát írni meg másokról mint 
vitéz Baracskay József, dr. Iklódi-Szabó 
János, és dr. Jablonkay Géza, akiknek 
a falu hamarabb visszaadta a becsületét 
mint a hatalom. Számba is vette őket 
Albrecht Sándor, sőt “Az illanó idő” és 
a “Balatoni palackposta” címek arról is 
tanúskodnak, hogy kis csodák még 
1996-ban is megestek. Az én kis csodám 
az volt, hogy karácsonyra ezt a könyvet 
is megkaptam, sőt egy tanítványom 
angol nyelven írt Alsóörsről dolgozatot 
az ő  neve is odakívánkozik majd abba 
a helyi kislexikonba, amely ától zéig 
felsorol m inden érdem es alsóörsit, 
A lb rech t Sándortó l kezdve Z órád  
Ferencig.

Czuczor

Köszönet Víg László 
Balatonalmádi, István u. 8. 
szám alatt lakó polgárunknak, 
hogy az Új Almádi Újság január 
havi számát az Ő anyagi 
támogatásával tudtuk eljuttatni 
olvasóinkhoz.
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• Video és Számítástechnikai 
szerviz, kereskedelem

• CD-írás, archiválás

• Teljeskörű könyvelés, 
adóbevallások készítése

• Reklám tervezés, kivitelezés

Balatonalmádi, Kisberényi út 16.
Telefon/fax: 06-88/432-812 

Mobil: 06-30/496-555

Nyitva: kedd-csütörtök, 9-12 
és 14-18, péntek, 9-14.

-  Vetőmagok

-  Lemosó permetszerek

-  Virágföldek és cserepek

-  Kerti szerszámok

-  Állati takarmányok és tápok

Széles 
választékával 
várja önöket 

a vörösberényi

GAZDABOLT
Cím: Vörösberény, 

Alkotmány u. 1. 
Telefon: 432-816

Tavaszi árkedvezmény!
Vízvezeték és készülék 
szerelés, víztelenítés, 

víznyitás, vízórák 
beszerzése és szerelése, 

fűtés- és gázszerelés, 
szennyvízrendszerek 

építése, duguláselhárítás. 
Horváth, 06-88/430-024

Balatonalmádi, Thököly u. 15. 

Telefon: 88/431-629

Keleti típusú autókhoz 

alkatrész-raktárból.

Nyugati típusokhoz alkatrész 
14 órán belül.

Speciális alkatrészek 

egy héten belül.



Almádiért Alapítvány
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik városunk kulturális, 

művészeti tevékenységének segítségére létrehozott alapítványunkat 
az előző évben támogatták.

Kérjük, hogy idén is vegyék fontolóra, hova ajánlják fel adójuk 1 
százalékát.

Kérjük minél többen támogassák alapítványunkat az 1%-al.
Adószám: 19262259-2-19

Kérjük adója 1%-ával támogassa egyesületünket, mely a több 
gyermeket nevelő családok m egsegítéséért dolgozik. Adószám: 
18916357-1-19

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Köszönet az 1 %-ért
“Vörösberényi Isko láé rt” Közalapítvány K uratórium a hálás 

köszönetét fejezi ki mindazoknak az állampolgároknak, akik az elmúlt 
évben jövedelemadójuk. 1%-ával támogatták alapítványunkat. Az 
Apeh igazgatósága október hónapban utalta át azt a 280 731 Ft-ot, 
melyet az alapítvány az iskolaépítés első ütemére fordított.

Tisztelettel kérünk minden adózó állapmolgárt, hogy idén is 
támogassák jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunkat.

Neve: “Vörösberényi Isko láé rt” Közalapítvány, Adószáma: 
19266820-1-19.

Tisztelettel:
“Vörösberényi Iskoláért” Közalapítvány Kuratóriuma

Köszönet
A nyugdíjas pedagógusok elkésve köszönik meg a meleghangú 

karácsonyi köszöntést. A Váci Mihály általános iskola kis csapata 
Németh Béláné tanárnő vezetésével énekkel, versekkel, tánccal 
pásztorjátékkal emlékezett a nagy ünnepre.

Az ünnepély után aranydiploma átadására került sor. Károlyi 
Jánosné életútját ismertette Kovács Piroska iskolaügyi referens, majd 
dr. Kerényi László polgármester, elismerő szavak kíséretében, adta 
át az arany diplomát. Az esemény 1997. December 17-én történt.

B. K.

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT

8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u.
Tel./fax: 88/430-957, Telefon: 88/338-458

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

Hajdúböszörményi nyílászárók gyári ár -  20%

Vízszigetelő lemez

Zalatherm 38-as 135,00 Ft/db
Zalatherm 30-as 108,00 Ft/db
Kisméretű 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 
Zalakerámia csempe, padlólapok 15% engedménnyel 
Bajai nyílászárók engedménnyel 
Cserépkályhák 10% engedménnyel

TÉGLÁK MŰVI ÁRON A GYÁRTÓTÓL!

FENTI ÁRAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK.

Ismét a Rátkai klub Budapesten, megint egy kellemes hangulatú 
irodalmi est, s milyen jó leírni ezúttal is almádi főszereplővel! Veszeli Lajos 
kiállítása után januárban Vecsey K. Mária, lapunk kiváló munkatársának 
meleghangú költői estje enyhítette a zord fővárosi éjszakát. Szigethy Emma 
újságíró beszélgetett Máriával életútjáról, költői hitvallásról, bemutatva a 
többgyermekes családanyát a meglepően nagyszámú közönségnek. A 
Félúton c. kötetből szuggesztív módon előadott versek tovább fokozták a 
szimpátiát a költőnő és vendégei között. Kis küldöttségünk örömmel 
nyugtázta: Vecsey K. Mária ismét sikert aratott, nekünk pedig megmaradt 
a kellemes érzés: ma ismét jó volt almádinak lenni.

(A verseskötet a Közösségi Házban még kapható!)

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.

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi

Szabolcs u. 21. Baross G. u. 51.
(Fórummal szemben) (Hattyú ABC mellett) 
Telefon: 430-967

AKCIÓ

-  SZÍNESFILM-KIDOLGOZÁS 
AJÁNDÉKFILMMEL 1099.-

-  2 DB FOTÓALBUM
(100 DB-OS)

-  MŰSOROS HANGKAZETTA 319.-
NYITVA TARTÁS: H-P: 8-13, 1330-1 7 

SZO .: 8-13



Majd jöjjetek el értem, harangok...
Világnapoktól túlcsorduló naptárunkban vannak azért 

magyar, ezen belül magyar irodalmi, művészeti ünnepek 
is. Ö sszeállításunkat kiemelkedő költőink emlékének 
szenteljük, Kölcsey Ferenc (1790-1838.),  Madách Imre 
(1823-1864.), Nagy László (1926-1978) műveiből idézünk. 
N agy  László emlékezetes portréfilmjének utolsó 
mondatait a költő hitvallásáról, a jövő emberéről és 
világáról ajánljuk olvasóink figyelmébe: "H a lesz emberi 
arcuk egyáltalán , akkor csókolom őkét. Emberi 
szellemük, ha lesz, tudatom velük, üzenem: csak ennyit 
tehettem értük."

Megemlékezésünket kezdjük a magyarok fohászával: 
A  Himnusz első sora kottázva

Kölcsey Ferenc 
A  Himnusz



Madách Imre 
Az ember tragédiája

részlet

„Be van fejezve a nagy mű, igen.
A  gép forog, az alkotó pihen. 
Évmilliókig eljár tengelyén,
M íg egy kerékfogát újítani kell.
Fel hát, világim véd-nemtői, fel, 
Kezdjétek végtelen pályátokat. 
Gyönyörködjem még egyszer bennetek, 
Amint elzúgtok lábaim alatt."

N agy László: 
Jönnek a harangok értem

(részlet)

Megmossa anyám hajamat - utoljára mossa - 
nyárfahamuból készült lúgban, hogy majd ezüstben 
zengjen az én fejem is, m int bozontja az 
ezüstnyárfának. Kivasalja ingemet is utoljára, és 
búcsúzom immár. Agyő, ti őszi legyekkel bundás 
legbelső részek, ti istálló- és konyhafalak. Megyek 
már az iskolák boltívein is túlra, országútnál is 
hosszabb kova-szagú útra... ma-rína ga-mínafa... 
Elejtem a verset. Majd jöjjetek el értem, harangok.



Farsangi filozofálgatás
A téllel viaskodó győzedelmes 

tavasz ünnepe, a farsang, már olyan 
régóta megihlette az emberiséget, 
hogy B a la tonalm ád i te rü le té n  
ké tezerné l is több fa rsango t 
láthatott a táj. Természetvarázslás 
volt ez az ünnepségsorozat, amely 
a rideg téli z im ankó tó l a 
rügyfakasztó tavaszig tarto tta az 
em berekben  a le lket és vidám 
csűrdöngö lő  m ulatozássa l 
teremtett meleget a kunyhóban és 
palotában.

A görög m ito lóg iában  
Dionüszosz te s te s í te t te  meg a 
k ike le te t, akit nem az ö rökké  
elfoglalt szülei Zeusz és Szemeié, 
hanem  a csodála tos  Nissza 
völgyének nimfái neveltek fel. Talán 
ezért is kap o tt rá k o rábban  a 
boritalra, a vidám dalolásra, ami 
rendesen átragadt az isteneiket 
híven u tánzó  gö rögökre  is. A  
róm aiak  először Bacchussal 
azonosíto tták , m ajd a szabin 
eredetű libernáliákkal, és ahol a 
latin szőlőkultúra elterjedt, ott a 
borfejtés után elkezdődtek a vidám 
mókák, ünnepi játékok és a táncok. 
A népvándorlás forgatagában sem 
felejtődött el a farsang, m ert a

germánoknál Holda lett a kikelet 
ünnepe, a szlávoknál pedig Ferchta, 
és mindegyikük megőrzött valamit 
az ősi Dionüszosz kultuszból. A 
honfog laló  m agyarok o sz trák  
közvetítéssel vették át a ném et 
“vaschang” azaz böjt szavát és 
foga lom köré t és v ízkeresz ttő l 
hamvazószerdáig tartó időszakot 
é r te t té k  ra jta .  Szép ízes 
kifejezésekkel tarkították is, mert 
a vővasárnapon a fiatal házaspár a 
legény apjához volt hivatalos, a 
húshagyókedde t követő
ham vazószerda  neve pedig 
“ fo g ö b lí tő ” volt, majd pedig 
tobzódócsütörtök jött. Ez volt aztán 
a mulatozás igazi kezdete, amibe 
b e le fé r t  a b őgő tem etés , a 
kakassü tés  és a busó járás . A 
bálozás közben nagyokat kellett 
ugrani, hogy nagyra nőjön a kender, 
a húslevesbe meg hosszú laskát 
kellett főzni, a szőlő sarkán egy-egy 
tőkét meg kellett metszeni, ahol 
meg teheneket is tartottak, ott a 
szűzgu lyahajtást volt i l lendő  
ilyenkor megejteni.

Mi m arad t már m indebből? 
N ézzünk  csak körül és 
g o n d o lkod junk  el. Talán a

B a lázsjá rásra  em lékeznek  a 
legtöbben olvasóink közül, amelyet 
a g im nazis ták  p ró b á lta k  
fe ltám asz tan i úgy ha t éve. 
Egykoron a szegény diákok Balázs 
napján  kö rb e já rták  a házakat, 
vasnyársat tűztek a szoba közepére, 
m ajd m iu tán  énekelve 
k ö rb e tá n co l ták ,  m e g k ér ték  a 
háziasszonyt, hogy tűzzön már 
valamit a “disznóság” maradékából 
a nyársra. H at évvel ezelőtt teli 
nyárssal jö ttek  vissza az almádi 
diákok a polgármesteri hivatalból, 
de azután félbemaradt ez a szép 
szokás is. Helyette inkább a Bálint
napi Bál terjedt el, amelyet idén 
m ár k ilenced ik  a lkalom m al 
rendeznek meg a diákok, mert a 
Saint V a le n tin e ’s Day, a 
szerelmesek napja valahogy jobban 
kifejezi tavaszváró hangulatunkat.

B ritanniában olyan szilárdan 
e l te r je d t  a k ö z tu d a tb a n  S zent 
Bálint tisztelete, hogy még akkor 
sem feledkeztek meg róla, amikor 
a hivatalos katolikus naptárból már 
kikerült. A  korai mártírologiumban 
ugyanis három Szent Bálint is volt, 
de m indegyiket feb ru á r  14-én 
ünnepelték és egyesítésük inkább

a véle tlen , m intsem  tuda tos  
tervezés eredménye. Az egyik Szent 
Bálint legendája szerint a kivégzése 
előtti napon furcsa üzeneteket 
találtak a cellájában, amelyekben 
szerelméről biztosította a börtönőr 
leányát és úgy írta alá, hogy a “te 
Bálintod”. Ez lett aztán állítólag 
minden Bálint-napi levelezés őse és 
olyannyira elterjedt, hogy Gelasius 
pápa az ötödik  században már 
h iva ta losan  is a szerelm esek 
ünnepévé nyilvánította február 14- 
ét, Szent Bálint pedig a szerelmesek 
védőszentje lett.

Ősi keresztény hagyományok 
é led te k  te h á t  újjá angol 
közvetítésse l akkor, am ikor a 
d iákokkal együtt a gimnázium 
nagybálját február 14-re helyeztük. 
M ásu tt is m egünneplik  már a 
szerelm esek napját, az újságok 
Bálint-napi üzeneteket közölnek és 
ö rü ljünk  annak, hogy 
M agyarországon  még nem 
kommercializálódott annyira, mint 
a csatornán vagy a tengeren túl. Ha 
vigyázunk rá talán még annak is 
m e gm aradha t,  ami valójában 
egykor volt.

Czuczor

KÜLDJÖN EGY KÉPET!

A kép egy malmot ábrázol, a felvétel időpontjáról azonban semmit nem lehet tudni. Ez a ház valószínűleg 
Vörösberény második legrégebbi épülete (az első a református templom). Először a XVI. Században említik, 
amikor a tulajdonos veszprémvölgyi apácarend az éves adójáról rendelkezik. A malom az ötvenes években még 
működött, tulajdonosa Szabó János a falu megbecsült polgára volt református presbiter, gyülekezeti gondnok, 
aki meg nem erősített információk szerint elnöke volt a Polgári Olvasókörnek is. A ház jelenleg is áll (Malom
völgyi u. 22.) némileg átalakítva, a malom egyes felszerelései is épségben megmaradtak.

Közreadó: Mohos Edina, Szabó János dédunokája

Falugyűlés
Február 26-án csütörtökön a 

vörösberényi kulturházban 18 órai 
k ezde tte l falugyűlés lesz a 
ba la tona lm ád i önkorm ányzati 
testület részvételével. Mindenkit 
szeretettel várunk.

Polgári Kör vezetősége

FEHÉR
ABLAK!

Ablakgyártó, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 
energiatakarékos, 
ütésálló, műanyag 

nyílászárók gyártása, 
forgalmazása, szerelése 
minden járatos és egyedi 
méretben, íves formában 

is, nagy 
színválasztékban. 

(télikertek).

8000 Székesfehérvár, 
Távirda u. 9. 

Veszprém Megyei 
Vezérképviselet:

Hansági Endre, 8220 
Balatonalmádi, 
Vöröshegyi u. 8. 

Telefon: 88/431-745



Néhány sor 
a 87. hónapról 
a Városházán

1998. január

Egyre-másra érkeznek a rek
lamációk az új szemétgyűjtési 
rendeletünk miatt. Mi történt va
lójában? Pár évvel ezelőtt beve
zettük a kukás mellett a zsákos 
szemétszállítást, elsősorban a 
néhány hétig, hónapig itt tartóz
kodó nyaralótulajdonosok érde
kében. Akiktől tényleg nem lehe
tett elvárni, hogy egész évben fi
zessenek a kukás szemétszállí
tásért, akkor is, amikor nem tar
tózkodnak Almádiban. Csak
hogy egyre többen átálltak állan
dó lakosaink is a kukáról a sárga 
zsákokra, mert így csak fele an
nyiba került a szemétszállítás. 
Ennek következtében sok millió 
forinttal csökkent a Kommuná
lis Üzem bevétele. A hiányt pót
landó, a testület felemelte a zsá
kok árát, és állandó lakosonként 
minimum 24, a nyaralótulajdo
nosoknak pedig minimum 12 
zsák megvásárlását írta elő. Íly 
módon kb. azonos szintre, évi 4- 
5000 Ft-ra került a szemétszállí
tási díj, mind a kukás, mind a 
zsákos módszer esetében. Ám 
emiatt nagyon sokan szenvedtek 
érdeksérelmet, ezért a rengeteg 
reklamáció. A rendelet gyön
géivel tisztában voltunk, hiszen 
igen nagy vita után csak kis 
többséggel fogadtuk el Több 
mint 120 km-es, rendkívül rossz 
útjainkon, ritkásan lakott 
városrészeinkben, a sokféle ér
dek között nem könnyű megta
lálni a jó megoldást. Egy azon
ban biztos: a problémát nekünk, 
magunknak kell megoldani, 
polgároknak, hivatalnokoknak, 
tisztségviselőknek közösen. El
engedhetetlen, hogy pénzt gyűjt
sünk a szeméttelep rekonstruk
ciójához, mert évtizedek óta a 
nyitott karsztra hordjuk a 
szemetet, súlyosan veszélyeztetve 
az ivóvízbázist. A szemétszállí
tási díjnak nem csak a közvetlen 
költségeket kell fedezni, hanem 
előbb-utóbb a szeméttelepre is 
nagyobb összeget kell fordí
tanunk. Kérünk mindenkit, aki
nek javaslata van, juttassa el 
hozzánk, hogy megtaláljuk a 
többségünk által elfogadható 
megoldást. A testület nyitott, és 
kész áttekinteni újra a helyzetet.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1998. február 5.

Kerényi László
polgármester

Ö n k o rm á n y z a ti h íre k

A
z eredetileg tervezett 
időponttól eltérően - egy 
héttel később -  február 5- 
én került sor a képviselő testület 

1998. Évi első ülésére. A csúszás oka
- amint azt dr. Kerényi László polgár- 
mester az ülés megnyitását követően 
indokolta -  az önkormányzat ez évi 
költségvetése megalapozott elő
készítő munkájában keresendő.

A polgármester a tavaly december 
18-i ülés óta történt fontosabb ese

ményeiről szóló tájékoztatóját rossz 
hírrel kezdte. A japán fél kifogást 
emelt a tavaly kihirdetett víztender 
győztesével kapcsolatban - tudvalévő 
hogy városunkat ez a vörösberényi 
Megyehegyi vízbázis megvalósítását 
illetően érinti. Egyelőre folyik a 
győzködés... Az viszont jó hír, hogy 
január elején - Majbó Gábor 
alpolgármesterrel együtt - fogadták 
a MÁV szombathelyi főnökség 
vezetőit, akik ígéretet tettek arra, 
hogy az állomás épületéhez 
hasonlóan felújítják, tatarozzák a 
MÁV szolgálati lakásokat is.

Részt vett a polgármester úr 
Balatonfűzfőn a tűzoltóság ünnep
ségén, ahol együtt örülhetett a helyi
ekkel a technikai eszközök fejlődé
sének, az új, korszerű tűzoltóságnak.

Január 30-án tartotta ezévi első 
ülését a Kelet-Balatoni Területfejlesz
tési Társulás Alsóörs községben. A 
közgyűlésen, mint elnök, beszámolt 
a társulás elmúlt évi tevékenységéről, 
költségvetési helyzetéről, továbbá 
meghatározták az ezévi fontosabb 
feladatokat.

A képviselőtestület a polgár- 
mester tájékoztatóját tudomásul 
vette és egyben elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehaj
tásáról szóló jelentést is.

Minden év első ülésén vissza-térő 
napirendi pont az önkormányzat 
állandó bizottságainak beszámolója 
az elmúlt évi tevékenységükről, a 
képviselőtestület által rájuk ruházott 
hatáskörök gyakorlásáról. A testület 
mindegyik bizottságának beszámo
lóját elfogadta, elismerve eredmé
nyes munkájukat, (szerk. megj. A 
korábbi évekhez hasonlóan, soroza
tos formájában, a bizottságok tevé
kenységeinek ismertetésére lapunk 
következő számaiban visszatérünk.).

Ugyancsak tárgyalta és elfogadta 
a testület, az általa a polgármesterre 
ruházott szociális hatáskörök 
gyakorlásáról szóló beszámolót, 
amelyet a polgármesteri hivatal 
igazgatási osztálya készítette elő. 
1997. Évben az önkormányzat 
valamivel több mint 43 millió forintot 
állapított meg költségvetésében a

szociálpolitikai feladatok ellátására. 
A támogatottak köre, hasonlóan az 
országos helyzetképhez, a kis
nyugdíjasok, a munkanélküliek és a 
nagycsaládosok közül került ki. A tá
mogatási formák közül nagyság
rendben is első helyen áll a munka
nélküleik jövedelempótló támoga
tása, a kiskorúak rendszeres nevelési 
segélye és az ápolási díj. Igen jelentős 
és sajnos az emelkedő gyógyszerárak 
miatt növekvő a méltányossági

közgyógyellátásban részesülők száma 
is. Ugyanez mondható el a lakásfenn
tartási támogatásban részesülőkről.

Az önkormányzat 1998. Évi 
költségvetésének tárgyalását, amint 
azt már jeleztem, nagyon komoly 
előkészítő munka előzte meg, 
amelyben, dr. Hegedűs Tamás jegyző 
irányításával, részt vettek a hivatal 
szervei, az intézmények és a bizott
ságok. A törvényi előírásnak megfele
lően a költségvetést véleményezte 
Rénes Mária könyvvizsgáló, megálla
pítva, hogy az minden tekintetben a 
jogszabályi előírásokon alapult. 
(szerk. megj. A lapzárta miatt idő 
hiányában itt most nincs lehetőség a 
költségvetés ismertetésére. Brenner 
Kálmánné a pénzügyi bizottság 
elnöke a szokásosnak megfelelően 
értékelni fogja és részleteiben bemu
tatja a költségvetést, amelyet lapunk 
következő számában teszünk közzé.)

Tavaly, az augusztus 20-i ünnepség 
keretében felavatásra és felszente
lésre került országzászló kapcsán fel
merült, hogy új rendeletben szabá
lyozza az önkormányzat a város jelké
peit. Ennek eleget téve terjesztette a 
testület elé a jegyző a város címeréről, 
zászlajáról és ezek használatáról 
szóló rendelet-tervezetet, amelyet a 
képviselőtestület elfogadott és 
rendeleti szintre emelt.

Ezt követően tárgyalta a testület, 
a nagy érdeklődésre számot tartó, a 
városközpont részletes rendezési 
tervét és kulturális központ tanul
mánytervét. Az előterjesztő Albó
cziné Ábrahám Gabriella főépítész az 
írásos anyaghoz szóbeli magyarázatot 
is fűzött, ugyanezt tette a kulturális 
központ tanulmánytervének készítője 
Szathmáry Zsolt tervezőmérnök is.

A kisteremben kiállított tervek 
megtekintését követően számos kér
dés, javaslat hangzott el a képviselők 
részéről. A testület amellett, hogy a 
terveket tovább dolgozásra alkal
masnak találta, szükségesnek tartotta 
azt is, hogy a város lakossága részletes 
tájékoztatást kapjon mindkét tervről. 
Ezért megbízta Zana A ndrást a 
polgármesteri hivatal műszaki 
osztályvezetőjét, hogy az Új Almádi

Újság márciusi számában mind
ezekről, valamint az év elején hatály
ba lépett új építésügyi jogszabá
lyokról külön cikkben számoljon be.

Nem kevésbé fontos témákat 
tárgyalt a továbbiakban a testület az 
aktualitások között. Elsőként hozzá
járult ahhoz, korábbi határozatát 
módosítva, hogy a japán és a magyar 
kormány 1995. Évben kötött meg
állapodása alapján a város nagy- 
beruházásaira kapott 531 millió yen

hitelkeret, változatlan visszafizetési 
feltételek mellett, 622 millió yenre 
módosuljon. Ehhez kapcsolódóan 
megállapította a testület az 1998-ban 
sorra kerülő japán hitelkonstrukcóval 
épülő gázvezeték lakossági hozzá
járulását az alábbiak szerint: a 90 000 
Ft egység határidőig szakaszonként; 
b. 100 000 Ft egység határidő után.

Felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az erre vonatkozó megállapodá
sokat kösse meg az érdekeltekkel.

Dr. Farkas Miklós az Enikő- 
bizottság elnöke írásos előterjeszté
sében tájékoztatta a testületet a bala
tonalmádi hajléktalanok helyzetéről, 
elszállásolásuk lehetséges módjairól. 
Megállapítást nyert, hogy váro
sunkban kisebb-nagyobb rendszeres
séggel fel-fel bukkan néhány hajlék
talan, de huzamos itt tartózkodásuk 
nem jellemző. Hajléktalan szálló 
létrehozása nem indokolt, de arra 
nem is lenne anyagi lehetősége az 
önkormányzatnak.

Pályázatot írt ki a képviselőtes
tület a Gazdasági Műszaki Szolgálat 
vezetői állásának betöltésére, amelyet 
lapunkban is közzéteszünk. Döntés 
született arról, hogy a Martinovics ut
cában, a kápolnakertben lévő romos 
WC csoportot le kell bontani. Közös 
megegyezéssel módosította dr. Kele
men László fogorvossal kötött koráb
bi szerződést, továbbá munkanélküli 
jövedelempótló támogatási ügyben 
benyújtott fellebbezést bírált el.

A napirend befejeztével Lang 
László és Zaharovits Sándor képvise
lők tájékoztatást adtak az általuk 
személyesen, a helyszínen megtekin
tett, Budapest XIII. kerületében lévő 
szociális bolt működéséről. Lang 
László beszámolt a testületnek arról 
is, hogy több helyi választópolgár 
felkereste és kifogásolta a zsákos 
szemétgyűjtés módját és mértékét. Az 
ügyhöz kapcsolódóan dr. Kerényi 
László polgármester lapunk mostani 
számában külön kifejti véleményét.

A képviselőtestület jegyzőkönyvei 
a polgármesteri hivatalban, valamint 
a városi könyvtárban megtekint
hetők.

Sz. S.



Tisztel Almádi Újság szerkesztősége és levélírók!
Engedjék meg nekem, mint a 

Balatonalmádi Városi Parkfenntar
tási Részleg vezetőjének, hogy a 
múlt havi ú jságban m eg je len t 
levelükre reagálhassak. Annak én 
is nagyon örülök, hogy városunk
ban fejlesztik az infrastruktúrát. 
Tisztában vagyok azzal, hogy az ott 
dolgozó emberek milyen jó és szép 
munkát végeztek, hiszen én is 
olvastam a különböző újságokban 
a róluk szóló elmarasztaló cikket. 
Annak pedig különösen örültem, 
hogy az ő általuk végzett munkák 
után nekünk kellett elvégezni a zöld 
területek helyreállítási munkálatait 
a mi költségvetésünk terhére.

Viszont bírálat érte  a városi 
k e r té sze ti  do lgozókat, hisz 
ita loznak  és dü lleszkednek  a 
lapáton. Tájékoztatás kedvéért 
elmondom, hogy városunknak egy 
kertészeti vezetője és két traktoros 
dolgozója van, akiket szerintem 
még senki sem lá tott részegen. 
Akikre a tájékozatlan levélírók 
cé lo zh a ttak , azok közhasznú 
dolgozók lehettek, akiknek semmi 
közük a kertészekhez. Ezek olyan 
emberek, akik máshol már nem 
tud tak  elhelyezkedni. Azonban 
vannak közöttük olyanok is akik 
bec sü le t te l  és tisztességgel 
ledolgozzák a munkaidejüket, még

akkor is, ha csak m in im álbért 
kapnak . Sajnos a város szűk 
gazdasági ke re te i  m ia tt 
kényszerülünk rá arra , hogy a 
z ö ld te rü le te k  f e n n ta r tá sá b a  
bevonjuk ezeket az embereket is. 
A közhasznú foglalkoztatás nagyon 
jó dolog, csak a r ra  kellene 
használni amire kitalálták. Tíz évvel 
ezelő tt, a M esterházy  A n d re a  
„ id e jé b e n ” még 10-15 fő 
szakképzett kertészeti dolgozó volt 
alkalmazásban. Akkor még volt 
városi kertészet, ez azonban mára 
már csak parkfenntartási részleggé 
degradálódott.

A levélíró soraiból sajnos nem 
derült ki egyértelműen, hogy vajon 
erre  az időszakra vonatkoznak  
megállapításai, vagy pedig arra az 
időszakra, mikor Mesterházy A n
d rea  hasonló  k e re te k  közö tt 
közhasznú munkásokat irányított.

E gyébként az előző  vezetés 
növényültetésein és telepítésein jól 
tükröződnek a szakmai hiányossá
gok. Andreának jó a sajtója és jó a 
m enedzsere, de a szakma nem 
igazol. Engem is nagyon elszomo
rít, hogy egy ilyen város, mint 
Almádi, az ide utazó turistáknak 
közhasznú üdü lő  te rü le te t  tud 
fe lm uta tn i.  E n n ek  a városnak  
sokkal többet kellene költenie a 
közterületeire, és a lakosoknak is 
többet kellene foglalkozniuk a saját 
portáikkal (tisztelet a kivételnek).

Sokkal re n d e z e tte b b  kép e t 
festene így a város.

A  levél megjelenése után sokan 
nehezm ényezték, hogy ők nem 
ezen a véleményen vannak, pedig 
ők is Almádi lakosok.

Nem szabad általánosítani!
Én sem állítom azt, hogy az

A lm ádi lakosok csak azokból 
állnak, akik köbm éter  számra 
ho rd ják  ki k ö z te rü le tre  a 
szemetüket, reggelre kilopják a 
virágágyások felét, feldöntik a 
virágtartó edényeket, és vandál 
m ódon pusz títanak  az 
Öregparkban.

A lm ádiból könnyen lehetne 
vendégcsalogató helyet varázsolni, 
de ahhoz a lakosság és az 
önkorm ányzati képviselők 
összefogása is szükséges. Mi is 
m e g re n d ez h e tn én k  a virágos 
A lm á d ié r t versenyt, és mi is 
benevezhetnénk a virágos város 
országos versenybe, de nem ilyen 
hozzáállással. Gazdasági okok 
miatt már évek óta nincsenek új fák 
telepítve a parkokba. Pedig egy 
ötvenéves fát csak ötven év alatt 
lehet pótolni. Alapítványt kellene 
létrehozni almádi parkjaiért. A 
k épv ise lő tes tü le t tagjainak 
kapcsolato t kellene felvenniük 
k ü lönböző  a rbo ré tum okkal és 
onnan kellene kérniük értékes, 
dekoratív fákat, növényeket.

Igaz, ez nincs teljesen veszve, 
mert Majbó Gábor alpolgármester 
úr szokott ez irányban lépéseket 
tenni.

Ebben a városban kiaknázat
lanul hevernek a vendégcsalogató 
lehetőségek. Csak néha időt kellene 
szánni az információ gyűjtésére.

Remélem, levelemmel sikerült 
kiigazítanom a téves elképzeléseket 
és bízom benne, hogy nem egy 
újabb levélnek adtam kiindulási 
pontot.

Üdvözlettel:
Szentpéteri Attila

a Balatonalmádi Városi
Parkfenntartási részleg vezetője

Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

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

Építők u. 1/A. 

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

Konyha, szobabútor, 
üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése 
Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás 

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

Telefon: 06-20/685-221

ÁGI
Pedikűr és gyógymasszázs szalon
Fűzfői u - Szabolcsi u. sarkán

NYITÁS MÁRCIUS ELSEJÉN

Kérjük, figyelje további 

hirdetéseinket!

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
-  Új és használt számítógépek, telefonok) 

nyomtatványok árusítása

-  Komplett számítógép ajánlat:
Pentium 166MMX, 1,3 GB HDD, 1,4 FDD 
16 MB RAM, 14" digitális color monitorral 

Bruttó: 140 000 forintért

-  CD-írás, archiválás, iratmásolás, Internet előfizetés

-  Számítógépek szervizelése, programok installálása, 
betanítás, oktatás

Balatonalmádi, Jókai út 1., telefon/fax: 438-309



Mementó a sírkövekért!
Nagyrabecsült 

e lődeink , fe le j t 
h e te t len  sz e re t 
teink csendes sír
kertje a vörösbe
rényi temető. Az 
egyre sorjázó friss 
nyughelyek mellett 
messzevesző idők 
holtjait öleli m a
gába e föld. Külö
nösen a régi teme
tőrész  sü ppedő  
halmai fölött cso
d á lh a tu n k  meg 
öreg sírköveket.
Arány és mérték, a 
fo rm ák  á radó  
gazdagsága az idevaló néhai mesterek faragta kő műveken.

Ezek emlékörző méltóságot hordozó XIX. Századi vagy tán még korábbi, málló, 
sérült voltukban is szépséges alkotások.

Bányáinkból származó, gonddal megmunkált - nem túlzás! - pótolhatatlan,
felbecsülhetetlen 
díszei, ereklyéi 
kegyhelyüknek. 
Közös k in 
csünk, a balato
ni em ber e re 
dendő művésze
tének hirdetői. 
Ezért is megőr
zendő valahány 
darab! A 
ravatalozó épí
tés, a te m e tő  
rendezés  nem  
okozhatna kárt 
e múzeális ke
gyeleti re l ik 
viákban...!

Milos József

Kertbarátköreink életéről
A Balatonalmádi Kertbarátkor 

fog lalkozásainak  helye a 
B ala tonalm ád i K özösségi H áz 
nagyterme. Ideje a hónap második 
és negyedik keddi n ap ján  17 
órakor.

1998.I . Félévi program:
1. 13. Egészséges és korszerű 

táplálkozás, előadó: dr. Farkas 
Miklós háziorvos.

1. 27. Balatonalmádi Közösségi 
Ház tevékenysége, eredm énye, 
tervei a város é le téb en . 
T ájékoz ta tó t ta rt: G ró f  T ibor 
Közösségi Ház igazgatója.

2. 10. Szobanövények  téli 
ápolása . Gyógynövény vásár. 
Előadó: Takács Ferenc szaktanár.

2.14. Hagyományos farsangi bál 
a Budatava É tterem ben 19 órai 
kezdettel.

2. 24. Kulturált borfogyasztás, 
előadó: a Soma pince tulajdonosa.

3. 10. Új, korszerű gyümölcs- 
fajták ism ertetése és te lepítési 
rendszere. Meghívott előadó.

3. 14. Hagyományos borver
seny. H elye a B a la tonalm ád i 
Közösségi Ház. Kezdési időpont: 
15 óra.

3. 24. M etszési b em u ta tó  
gyümölcsösben szőlőben.

4. 14. Korszerű növényvédelem 
tavasz tó l őszig. E lőadó: 
Növényvédő Állomás szakembere.

4. 28. Az első  félévi m unka 
k ié rték e lése ,  a k irán d u láso k  
helyének és idejének megbeszélése. 
Pinceszeri látogatások rögzítése.

5. 1. Hagyományos majális a 
Paprika csárdában.

A  borok kénessav tartalmának 
meghatározását a foglalkozások 
ide jén  m inden  é rd e k lő d ő n ek  
térítésmentesen végezzük. Minden 
érd ek lő d ő t sz e re te tte l várunk. 
Jelszavunk: kertészkedj, művelődj 
és barátkozz! A Balatonalm ádi 
Kertbarátkor nevében:

Bucs Ferenc
elnök

Vörösberényi “Fábián József” 
k e r tb a rá tk o r  1998. I. Félévi 
programja:

1998.1. 5.18 óra. Beszámoló az 
1997-ben végrehajtott vörösberényi 
beruházásokról és az 1998-ban 
várható fejlesztésekről. (Meghívott 
képviselők) e lőadó: B ren n e r  
Kálmánné.

1. 19. 18 óra. A  szőlő és gyü
mölcsfák telepítése, szaporítása, 
fa jta  m egválasz tása . E lőadó : 
Havasi József

2. 2. 18 óra. Élménybeszámoló 
és ism e re tte r je sz tő  e lőadás  
A m erik á ró l (v ideófe lvé te lek ). 
Előadó: Czuczor Sándor Magyar- 
A ngol Tannyelvű G im názium  
igazgatója.

2. 16. 18 óra. Biokertészet-bio
termesztés. Előadó: Balikó Eszter.

3. 2. 18 óra. H aszon  és 
d ísznövények te lep í té se ,  
szaporítása, gondozása. Előadó: 
Takács Ferenc szaktanár.

3. 7. 18 óra. Hagyom ányos 
borverseny batyusbál. Borbírálók: 
Böőr László, Kertai József.

3.16.18 óra. Növényvédőszerek 
megválasztása, a lkalm azása és 
tárolása. Előadó: Bódai Sándor.

4. 6. 19 óra. Lézer a gyógyá
szatban. A lézer háziorvosi alkal
mazása. Előadó: dr. Tóth József 
háziorvos.

4. 20 . 19 óra. Különféle növény
védelm i m ódszerek  
összehasonlítása és alkalmazási 
lehetőségeik. Előadó: dr. Bodrossy 
Erik szaktanár.

5. 1. 14 óra. Majális.
5. 2 . 7 óra. Kertbarát kirándulás.
A  Fábián József kertbarátkor 

p rogram ját a tagság javaslatait 
figyelem be véve ö sszeá llíto tta  
H o rv á th  József  elnök. A 
foglalkozások helye a Vörösberényi 
Művelődési Ház, ideje a hónap első 
és harmadik hétfői napja.

Durst László



Balatonalmádi Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete nyilvános pályázatot 

hirdet a Balatonalmádi Gamüsz igazgatói 

állásának betöltésére.

A beosztás betöltésének feltétele:
a. felsőfokú (egyetemi, főiskolai, illetve egyéb, az E  fizetési 

osztályba sorolásra jogosító felsőfokú) szakirányú, pénzügyi, 
műszaki, jogi végzettség.

b. az intézmény alaptevékenységének megfelelő, legalább 5 éves 
szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó szakmai életrajzát,
Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetői, illetve, 

szakmai helyzetelemzésen alapuló fejlesztési elképzeléseit.

A pályázathoz csatolni kell:
- az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolatát,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A megbízás előreláthatólag 1998. Április 1-től kezdődően, 
határozatlan időre szól.

Bérezés a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján történik.
A pályázatokat Balatonalmádi Város Polgármesteréhez 8220 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Az Új Almádi Újságban való 
megjelenést követő  30 napon belül kérjük beküldeni.

VÁLLALOM
Tetőkészítés, tetőjavítás, palázás, tegolázás, 

tetőszigetelés, lambériázás, asló hajópadlózás, 
veszélyes fák kivágása, tűzifa fűrészelés

Somogyi Kálmán

Balatonalmádi, Balázs B. u. 12/A. 
Telefon: 338-994

Március 14-15-én

REIKI TANFOLYAM
indul Balatonalmádiban. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Telefon: 430-192

Éghajlati elemek 
a Balaton térségében

1. A Balaton jégviszonyai
Nemrégen kezembe került az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik 

kiadványa, melyben igen érdekes statisztikai adatokra bukkantam a 
Balaton térségének éghajlati elemeire vonatkozóan. (Hőmérséklet, 
szélrendszer, légnedvesség, csapadék stb.) Ezen adatok a sok éves 
megfigyelési és mérési eredmények átlagai, így hitelesen jellemzik a tó és 
környékének éghajlati sajátosságait. Ez alkalommal az éghajlati elemek 
közül a Balaton jégviszonyaival foglalkozom, ugyanis gazdasági és ökológiai 
szem pontból lényeges lehet, hogy valamely időszakban mekkora 
valószínűséggel számíthatunk összefüggő jégtakaróra. A Balatonon (pl. 
nádvágás tervezésénél), másrészt a téma önmagában is érdeklődésre 
tarthat számot aktualitásánál fogva is.

A  közölt adatok a Siófoki Meteorológiai Obszervatórium 1927-63. 
Közötti időszak 36 telének megfigyelési eredményeit foglalják össze.

Először az álló jég dekádonkénti (10 naponkénti) relatív gyakoriságát 
vegyük szemügyre. (1. Tábla).

Hónap December Január Február Március

Dekád 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Relatív gyak. 4 19 36 48 62 71 77 62 44 32 21 11

E szerint összefüggő jégtakaróra a tavon leginkább január utolsó és 
február első 10 napjában számíthatunk 71 ill. 77%-os valószínűséggel. 
Ugyanakkor szem betűnő március első felének decem ber elejéhez 
viszonyított jóval nagyobb jéggyakorisága, ami a tó termikus múltjával és 
a víznek levegőhöz viszonyított kb. 4-szer akkora fajhő értékével 
magyarázható.

A 2. Táblázat az összefüggő jégtakaró legkorábbi és legkésőbbi 
dátumának valószínűségét tartalmazza.

Első álló jég Az előfordulás valószínűsége Utolsó álló jég
dec. 12. 10 márc. 26.
dec. 19. 25 márc. 12.
jan. 4. 50 febr. 24.

jan. 18. 75 febr. 13.
jan. 28. 90 jan. 30.

A jeges időszak legvalószínűbb határait az 50%-ös értékhez tartozó 
dátumok szolgáltatják. Így az évek felében január 4-ig kialakul a tó 
jégtakarója és február 24-ig megszűnik az összefüggő jég. Egyébként a 
fent említett időszak alatt legkorábban december 4-én, legkésőbb március
30-án észleltek álló jeget. Érdekes, hogy volt olyan tél, amikor az első álló 
jég csak február 24-én jelent meg, míg egy másik télen viszont december
31-én észlelték az utolsó összefüggő jégtakarót.

Érdem es még megemlíteni a szél szerepét a balatoni jégtakaró 
kialakulásával, illetve megszűnésével kapcsolatban. Ha a tó környékén 
uralkodó enyhe levegőt a hirtelen erős széllel betörő sarkvidéki eredetű 
hideg levegő váltja fel, az erős széltől felkavart víz igen gyorsan lehűlve 
szinte egyik napról a másikra fagy be. Erre a jelenségre jó példa a Balaton 
vízének 1961. december közepén tapasztalt hirtelen befagyása.

December 14-ig az időjárás szinte tavasziasan enyhe volt, a tó vízének 
hőmérséklete még 3-6 fok között váltakozott. A  hideg levegő beáramlása 
14-én kezdődött el a mérsékelt keleti széllel, majd 14-én este 8 óra után a 
szél a Balaton környékén észak-északnyugati irányba fordult és viharossá 
fokozódott. A  vihar 4 napon át tombolt, a szél sebessége 70-80 km/h. körüli 
volt, s 16-án délben a hőm érő már csak -9 fokot mutatott. A  tartós 
szélviharral párosult gyors lehűlés a tó vízét már december 15-ről 16-ra 
virradó éjszaka 10-15 cm vastagságú jégpáncélba dermesztette.

Ha viszont az enyhe levegő erős széllel érkezik meg, a tó jege jóval 
hamarabb szakad fel, ill. olvad el, mint abban az esetben, ha a légáramlás 
mérsékelt.

Végül még két eseményt említek meg, melyek mintegy keretbe foglalják 
Balatonunk jégviszonyainak térképét.

Az 1950-51-es rendkívül enyhe télen egyáltalán nem volt jég a tavon, 
míg 1962-63 telén 110, az 1939-40-es télen pedig 100 napig tartott az 
összefüggő jég.

Amint ebből is látszik a jég tartóssága télről-télre igen szeszélyesen 
változik , m agán viselve téli h ó n ap ja in k  h ő m érsék le tén ek  erős 
változékonyságát.

Ifj. Varga László
meteorológus hallgató
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