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

Jaime Huguet festményének részlete 1465-ből



Egy birtok, három villa, tizennégy ingatlan...
A címadó birtok a mai Veszprémi 

út és a Szabadság út közötti területen 
feküdt, és a szomszédos Vörös
berény faluval volt határos. Történe
tét vizsgálva láthatóvá lesz az a fo
lyamat, amelyik Almádiban az utol
só száz év alatt lezajlott.

Kiindulási adatunk most is az 
1858. évi kataszteri felmérés, ami
ben a következőket rögzítették:
3986 helyrajzi szám lakóépület 

(64 sz.) 37 négyszögöl
3987 rét 191 négyszögöl 
3987 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal

1 k. hold 1017 négyszögöl 
birtokos Herczegh Ferenc vörös

berényi lakos. Az 1859-ben felfekte
tett szentkirályszabadjai telekkönyv
ben 1407 hrsz. alatt „Szőlő pincével

a berényi dűlőben“ néven szerepel, 
nagysága 1 k. hold 1281 négyszög
öl, birtokos Herczegh Ferenc föld
műves vörösberényi lakos. 1869. au
gusztus 27-én kelt bejegyzés szerint 
Herczegh (alsó) Ferenc a tulajdonos 
öröklés címén.

Az 1882. augusztus 27-én meg
nyitott Almádi telekkönyv adatai a 
következők: „293 hrsz. Szőlős pin
cével a kövesi dűlőben 1 k. hold

1281 négyszögöl” tulajdonos válto
zatlanul Herczegh (alsó) Ferenc 
vörösberényi lakos, akitől az 1895. 
április 27-én kelt bejegyzés szerint 
Herczegh Gábor örökölte meg a bir
tokot. Az 1895. december 10-én kelt 
bejegyzés szerint 1 k. hold 891 négy
szögölre igazították ki a birtok nagy
ságát, „községi bizonyítvány“-ra hi
vatkozva. Ugyanezen a napon je 
gyezték be a birtok parcellázását és 
eladását a következők szerint.

1. hrsz. 293/a „Szőlő a köves dű
lőben” 720 n.öl, tulajdonos Brenner 
Lőrinc, vételár 542 frt. 12 krajcár 
osztrák értékű.

2. hrsz. 293/b Szőlő pincével a 
kövesi dűlőben” 679 n.öl, tulajdonos

Edvi Illés Károly és 
neje Verbói Szluha 
Mária, vételár 667 frt. 
89 krajcár osztrák érté
kű.

3. hrsz. 293/c Szőlő 
a kövesi dűlőben” 764 
n.öl, tulajdonos Edvi 
Illés Sándor és neje 
Szőlősi Ilona, vételár 
582 frt. 99 krajcár oszt
rák értékű.

4. hrsz. 293/d „Sző
lő a köves dűlőben 328 
n.öl, maradt Heczegh 
Gábor tulajdonában.

Ettől kezdve szük
ségszerű külön-külön 
áttekinteni a birokok 
történetét.

1. sz. alatti ingatlant Brenner Lő
rinc 1899. szeptember 6-án eladta 
3250 frt.-ért Steer Lajos és neje tor
bágyi lakosoknak. Egyúttal felje
gyezték 1899. szeptember 3.-i dá
tummal a rajta épült házat, amit nyil
ván Brenner Lőrinc veszprémi építő
mester épített. Az épület ma a Sza
badság u. 15 sz. alatt található. 
Többszöri tulajdonos változás után 
1918. december 31-én Koszorús

Sándor és neje Johanidesz Jozefa 
vették meg, és még 1923-ban is bir
tokolták.

2. sz. birtokon Edvi Illés Károly a 
régi pincét felhasználva megépítette 
az „Illés nyaraló”-t. Építési idejét 
nem jegyezték be a telekkönyvbe, 
viszont egy 1905-ben kiadott képes 
levelezőlapon lát
ható az épület. Va
lószínűen a század- 
forduló körül épít
hették. Többszöri 
tulajdonos változás 
történt öröklés és 
eladás folytán, vé
gül 1923. április 
13-án Matzer Endre 
és Matzer Karolina 
vették meg 
5,900.000 koroná
ért.

3. sz. birtokot 
1904. május 1-én 
16 000 koronáért 
dr. Hornyánszky 
Gyula budapesti 
ügyvéd és neje Edvi Illés Margit vet

ték meg. Épületről nem esik szó a te

lekkönyvben, de a vételárból követ
kezően már készen volt, amit egyéb
ként a fentebb említett képes levele

zőlap is ábrázol. 1924-ben még vál
tozatlanul dr. Hornyánszky Gyula a 

tulajdonos.
1923. május 7.-én történt telek

könyvi bejegyzés szerint az 1895. 

december 10-én történt parcellázás
kor Herczegh Gábor nevén maradt 

328 n. öl nagyságú területet az 1.2.
3. alatt felsorolt birtokok tulajdono

sai 109, 104 és 115 n. öl felosztás
ban megvették és telekkönyvileg is 
saját birtokukhoz csatolták. Ezt 
megelőzően a dr. Hornyánszky féle 

telekből 117 n. öl nagyságú rész

1918-ban 8000 koronáért eladásra 
került.

Felmerülhet az olvasóban, hogy 
1923-1924 után miért nem foly
tatódik tovább az egyes birtokok tör
ténete. Ennek az oka az 1920-as 
években megindult további telekosz
tások és nyaralóépítések nagy szá

ma, ami már nem fér bele egy rövid 

ismertetésbe. Ezt jól illusztrálja az a 
mai adat, hogy az 1895-ben még 
egységes birtok területén a követke
ző ingatlanok találhatók. Veszprémi 

út 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/a és 15/b, 

valamint a Szabadság út 7,9,11, 13, 
és 15. A parcellázás óta eltelt 103 év 
alatt egy nem túl nagy szőlőbirtok
ból 14 ingatlan jött létre.

A vázlatosan ismertetett birtoklás

történeti adatsor jellemzően mutatja 
be Almádi teljes területén végbe
ment -  mai szemmel tekintve nem 

túl szerencsés -  telekmegosztási fo
lyamatot, ami végső soron a mai te
lepülésképet eredményezte.

Schildmayer Ferenc

1905-ben kiadott képes levelezőlapon, balról jobbra, a Hornyánszky, Edvi Il
lés és a Koszorús villa látható

1858 évi térkép részlete

Az „Illés nyaraló” képe 1910 körül



Káptalanfüred ‘98

Egy évvel ezelőtt beszámoltam 
Káptalanfüred településrész fejlődé
séről. Gondoltam, ezt ez évben is 
megteszem.

Eredményeink természetesen jó 
val szerényebbek a tavalyinál, de 
azért megint van miről beszámolni.

Nagyon sokan -  köztünk számos 
üdülőtulajdonos -  az elmúlt évi köz
üzemi fejlesztéseket kihasználva, az 
idén kötötte be a telefont, rákötött a 
csatornahálózatra és ahol kiépült a 
gázvezeték, ott az állandó lakosokon 
túl meglepően sok ősszel és ta
vasszal is szívesen itt tartózkodó 
család kötött rá. Néhány utcában 
még késő ősszel is folyt a gázveze
ték lefektetése. Kétségbe estünk a 
télutón és kora tavasszal, mikor a 
Balaton partján jártunk és megláttuk 
a káptalani strandon a lebontott bó
dék romjait, a feltúrt talajt és a többi 
rendetlenséget. No ebből sem lesz 
nyárra strand -  gondoltuk sokan -  
köztük jó magam is, és kérem lett! 
Igaz, hogy az idei évben, mint az a 
polgármester úr beszámolójában is 
elhangzott, még mindig a föld alatt 
építkeztünk, ami ugyebár inkább 
kellemetlen, mint látványos. Talán 
1999-ben már mutatósabb lesz a 
munka. A strandon elkészültek az 
összes közművek és a feltöltés -  ami 
még kívánni valókat hagy maga után
-  de már felépült néhány igazán tet
szetős kőépület is. (Kölcsönző, 
vizesblokk stb.) Ennek következté
ben még nem kértek belépődíjat 
sem, így az idén “szabad strand”- 
ként működött. Bízunk benne, hogy 
jövőre a többi föld feletti rész is to
vább épül.

Manapság sajnos keveset hallani a 
templomépítésről, itt mégis elké
szült a sokoldalú támogatással, tár
sadalmi munkával és adományok
kal finanszírozott káptalanfüredi 
kápolnabővítés is. 1998. nyarán fel
épültek a falak és a tetőzet teljes fel
újítása is megtörtént, sőt a kis kápol
nára még torony is került, melyre a 
vörösréz keresztet számos érdeklődő 
jelenlétében 1998. augusztus 12-én 
helyeztük el. Felkérésünkre a kereszt 
megáldását dr. Kada Lajos pápai 
nuncius végezte. A következő év fe
ladata lesz és nem is kicsi, az összes 
belső munka és a tereprendezés. Vé
leményem szerint igen szép, a kör
nyezetbe illő építménnyel lettünk 
gazdagabbak. Mindenkit szeretettel 
hívok, nézze majd meg, érdemes! 
Tavasszal majd jó időben egy kelle
mes sétával egybekötött vasárnapi 
program, lelki felüdülés.

Gondolom talán ezek voltak eb
ben az évben a legfontosabb dolgok. 
Úgy tudom, a pénzügyi lehetőségek
hez mérten az önkormányzat tervei
ben szerepel némi úthelyreállítás is. 
Reméljük ebből Káptalanfürednek is 
jut majd valami. Elsősorban szükség 
lenne az autóbusz-közlekedés útvo
nalának, esetleg az Alsóörsi határút 
burkolatának felújítására és a 
Káptalanfüredet Veszprémmel 
összekötő forgalmas Galagonya utca 
kiépítése a felsőörsi országútig, 
hogy majd rövidebb úton jussunk el 
“Európába”. Talán még én is meg
érem!

Kívánok az önkormányzatnak 
mindezek megvalósításához jó mun
kát.

Földes Jenő

Templomkereszt megáldása. 1998. augusztus 12. Balról jobbra: dr. Kögl 
Lénárd kanonok, dr. Kada Lajos pápai nuncius, Szabó János plébános

KÖZMEGHALLGATÁS
1998. december 17-én (csütörtök) 17 órától a Városháza nagy

termében

KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK.
Minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
Képviselő Testülete

Helyreigazítás
Az Almádi Újság novemberi számában megjelent tájékoztatóban az ipari, 

kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelete 
a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékoztatásról szó
ló rendelet végrehajtásának időpontja tévesen jelent meg. A rendelet hatály
balépésekor (1998. július 1-jén) már üzemelő vendéglátó üzlet esetében a 
kategóriába sorolási követelményeknek, valamint a bejelentési kötelezettsé
geknek 1998. december 31-ig kell eleget tenni.

Polgármesteri Hivatal 
igazgatási osztály

FELHÍVÁS
Az év vége felé közeledve az „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány nevében, nagy tisztelet

tel köszönöm meg mindazoknak a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak és tár
saságoknak a segítségét, akik a kultúrát és a művészeteket pártoló tevékenységünket va
lamilyen formában támogatták.

A jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, a korábbi évek
hez hasonlóan a közalapítványunk által kiállított igazolás alapján meghatározott adó- 
kedvezmény illeti meg azokat a magánszemélyeket, akik alapítványunkat pénzügyi tá
mogatásban részesítették.

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is köteles az alapítványunk a kiadott igazolásban 

szereplő összegről az APEH-et 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 já

ró adókedvezményt igénybe kívánják venni, az alábbi adatlapot olvashatóan kitöltve cí
münkre legkésőbb 1999. január 15-ig juttassák vissza.

Címünk: Almádiért Közalapítvány, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

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

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

I t t  l e v á g a n d ó

ADATLAP
Név: .....................................................................................................................

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

Adóazonosító j e l : ...............................................................................................

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

aláírás

Az alapítvány támogatásával megjelent könyveket szép karácsonyi ajándékként érde
mes megvásárolni a Kékmadár könyvesboltban, Baross G. u. 1. (a Hattyúval szemben), 
Budatava könyvesboltban , Szabolcs u. 21. és a Hegyi könyvesboltban, Baross G. u. 
5. alatt.



Néhány sor 
a 97. hónapról 
a Városházán

1998. november

A Felső-Tisza vidéken, Kár
pát-Ukrajnában, zömmel ma
gyarlakta települések tucatjait 
öntötte el az árvíz. Megmozdult 
az ország, és megmozdult Bala
tonalmádi is, hogy segítsen. 
Hogy segítsen, magyar a magya
ron, magyar az ukránon, ruszi
non. Hatalmas mennyiségű, 
összességében 1,7 millió forint 
értékű ruhaneműt és élelmiszert 
vittek polgáraink néhány nap 
alatt a Vöröskereszt, a Máltai 
Szeretetszolgálat, az Egyházak 
és az Iskolák gyűjtőhelyeire. A 
György Patika, a Pax Gyógy
szertár és az almádi orvosok 800 
ezer forint értékben gyógyszere
ket és gyógyászati segédeszközö
ket adományoztak. A felhívást 
Tóth Zoltán (TRADEORG 
Nyomda) ingyen nyomtatta ki 
néhány óra alatt, és a Posta 
ugyanígy kézbesítette. Az Önkor
mányzat az adományok kiszállí
tását vállalta. A konvoj novem
ber 21-én, hajnalban indult 
Viskre az egyik legtöbbet szenve
dett településre. A Balikó család 
a GAMÜSZ Ford Transitjával, a 
Felber házaspár saját költségén 
a VW. kisbuszával, Kurucz Lász
ló az IFA tehergépkocsiját és a 
munkáját ajánlotta fe l ellenszol
gáltatás nélkül, kísérőjéül Nagy 
László szegődött, végül a sort a 
gyógyszerekkel teli személyautó 
zárta az Önkormányzat két kép
viselőjével. Közülük Dr. Dávid 
Gyula orvos számolt be a vissza
érkezés után az ÖBÖL Tv-ben az 
út megrázó élményeiről és törté
néseiről. A küldöttség számos vi
szontagság után eljuttatta a ra
kományt a Kárpátaljai Magyar 
Értelmiségiek Kultúrális Közös
sége Viski Szervezetének. Mely 
szervezet vezetői, Ötvös Ida és 
Igyártó János, hálás köszönetü
ket küldik minden almádi pol
gárnak, akik bármilyen formá
ban segítettek. Azóta újabb szál
lítmány gyűlt össze. Hamarosan 
indul megint egy konvoj Viskre, 
ezúttal azonban visszafelé sem 
lesznek üresek az autók: gyerme
keket hoznak Balatonalmádiba, 
enyhítendő a szenvedéseiket.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az újjáválasztott képviselő tes

tület november 26-i ülése ugyan
csak bővelkedett megtárgyalandó 
napirendekben. Az előterjesztett 
anyagok már „súlyuk és fajsú
lyúk” -nál fogva is valószínűsí
tették, hogy a testület ezen az ülé
sen nem tud minden ügyben dön
tést hozni, ami azután be is kö
vetkezett.

Dr. Kerényi László polgármes
ter a legutóbbi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről adott tá
jékoztatójában több olyan tárgya
lásról is számot adott, amely kap
csolódott az ülés napirendjéhez. 
(Lásd pl.: Egészségügyi Szolgá
lat helyzete, labor privatizációja 
stb.)

Egyebek közül kiemelte 
Balogh Andrással a Közúti Köz
hasznú Társaság igazgatójával a 
vörösberényi Templom tér kör
forgalmának kialakításáról foly
tatott tárgyalást, de ugyanígy a 
város „útügyeinek“ áttekintését 
egy általa összehívott bizottság
gal. Ugyancsak tovább folytak az 
egyeztetések az érintett egyházak 
képviselőivel az egyházi kárpót
lás mikéntjéről.

Köszönetet mondott mind
azoknak, akik adományaikkal le
hetővé tették, hogy az árvíz súj
totta kárpátaljai Visk településre 
gyógyszerekből, tartós élelmisze
rekből, meleg ruházatból álló „se
gélyszállítmányt tudtak eljuttat
ni. Az ottani fogadtatásról és 
egyáltalán az ottani mostoha kö
rülményekről dr. Dávid Gyula 
képviselő tájékoztatta a testüle
tet.

Napirend előtt Balogh Csaba 
képviselő a zeneiskola felújításá
val kapcsolatban kérdezett, neve
zetesen azt, hogy az épület - vá
rosképi szempontból enyhén 
szólva kifogásolható - alsó részé
nek valamilyen rendbetétele vár
ható-e a jövőben. A kérdésre 
Schildmayer Ferenc képviselő 
válaszolt, ugyanis ő személy sze
rint javasolja az önkormányzat 
költségvetési koncepciójába fel
venni az un. „portálok” eredeti, 
vagy megközelítőleg eredeti álla
potba történő felújítását.

Az Egészségügyi Szolgálat 
szervezeti átalakításával s általá

ban az egészségügy rendkívül ne
héz helyzetével már a korábbi tes
tület is több esetben foglalkozott. 
A kiszámíthatatlan MEP finan
szírozás miatt olyan helyzetbe ke
rült az ágazat, hogy a jelenlegi 
formában történő további mű
ködtetése az önkormányzat szá
mára megoldhatatlan feladatot je
lent. Ugyanakkor az itt folyó 
gyógyító munka színvonalas, kb. 
20 000 ember magas szintű ellá
tását biztosítja, aminek megtartá
sa szükséges. Ennek érdekében az 
egyetlen lehetséges megoldás je
lenleg a lehető legszélesebb körű 
privatizáció. A képviselő testület 
hosszas - személyeskedésektől 
sem mentes - vita után - egy ki
vételével - jóváhagyta a vállalko
zó orvosokkal már korábban 
megkötött - de egységes elvek 
alapján módosított - szerződése
ket és felhatalmazta a polgármes
tert azok aláírására, valamint dön
tött a privatizációval kapcsolatos 
gyakorlati kérdésekről.

A testület - törvényi felhatal
mazás alapján - az idősek gondo
zásának ellátására, továbbá a 
gyermekjóléti alapellátások, va
lamint a komplex családsegítés 
kialakítására 1998. december 31. 
napjával új intézményt, Család- 
segítő Szolgálatot hozott létre, 
melynek elhelyezésére a vörös
berényi volt postaépület szolgál. 
Ugyanakkor az idősek ellátása 
marad a Györgyi Dénes utcai épü
let alsó szintjén, míg a Nevelési 
Tanácsadó ezen épület felső szint
jére fog költözni. Az új intéz
mény Alapító Okiratát és az in
tézményvezetői pályázat kiírását 
a következő testületi ülésre kell 
beterjeszteni. A Gyermekjóléti 
Szolgálat -  december 31-ig - to
vábbra is eredeti helyén a Polgár- 
mesteri Hivatalban -  szerdai na
pokon -  tart ügyfélszolgálatot.

A képviselő testület -  decem
ber 1-jén -  a Központi Orvosi 
Ügyeleti Szolgálat privatizációjá
nak megtárgyalásával folytatta 
ülését.

A kiírt pályázatot érvényesnek 
és eredményesnek nyilvánította, 
s a pályázat nyertesének hosszas 
vita után -  a „Huszár és Társa 
Bt”-t hirdette ki, egyúttal felha

talmazta a polgármestert a szerző

dés aláírására.

A helyi labor privatizációjának 

ügyében azonban végleges dön

tés nem született, még további 

egyeztetésekre van szükség a 

Prodia Diagnosztikai Rt-vel.

Módosította a testület a Szer

vezeti és Működési Szabályzatát, 

majd - titkos szavazással, egy

hangú szavazattal -  Schildmayer 

Ferencet társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré megválasztotta. 

Ezt követően került sor az önkor

mányzat állandó bizottságainak 

meghatározására a, az elnökök és 

a tagok megválasztására az aláb

biak szerint:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

(PEB) 5 fő

Elnök: Brenner Kálmánné 

Tagok: Balogh Csaba,

Dr. Dávid Gyula

Gazdasági, Településfejlesztési 
és Üzemeltetési Bizottság 

(GTB) 7 fő

Elnök: Kerekes Csaba 

Tagok: Bors Sándor, Lőrincz 

Attila, Pandur Ferenc

Idegenforgalmi, 

Környezetvédelmi és Sport 
Bizottság (IKSB) 7 fő

Elnök: Keszey János 

Tagok: Dr. Dávid Gyula,

Dr. Jósa Elemér 

Lőrincz Attila

Humánpolitikai Bizottság 

(HB) 5 fő
Elnök: Czuczor Sándor 

Tagok: Balogh Csaba,

Dr. Huszár Gábor

A bizottságok külső szakértő 

tagjainak megválasztására a kö

vetkező testületi ülésen kerül sor.
A képviselő testület jegyző

könyvei a Városi Könyvtárban és 

a Polgármesteri Hivatalban meg

tekinthetők.

Sz. S



Rendőrségi hírek

November hónapban Balatonal
mádi és a hozzátartozó üdülőöve
zet területén számos nyaraló sérel
mére követtek el betöréses lopáso
kat. Annak ellenére, hogy a külső 
övezetekben ebben a hónapban 
már kutyás járőrszolgálatot m ű

ködtettünk, egyre több nyaralófel
törésre került sor. Ami az aggasztó 
a jelenségben az, hogy most már 
nemcsak a város külső, nehezen 
megközelíthető területein történt 
nyaralóbetörés, hanem a belső, 
aránylag sűrűn lakott övezetekben. 
Példaként a József A. utcát, a Roz

maring utcát, a Viola utcát, az Ó- 

vári F. utcát és a Baross G. utcát 
említhetem. A gyalogos járőrszol
gálat alkalmazásával azonban si
került felderíteni több elkövetői 
csoportot. Elsőként említhetem a 
három fős román társaságot, akik 
bevették magukat egy-egy nyara
lóba, majd miután a környező nya
ralókat már feltörték és szorult kö
rülöttük a hurok, ez idáig még idő
ben tovább mentek egy nyaralóval. 
Pechjükre azonban ezúttal egy 
olyan nyaralót is feltörtek, amely

ben működő riasztó volt telepítve 
és ennek köszönhetően a rendőrök 
rövid úton elfogták a tetteseket. 
Rendőri intézkedéseknek köszön

hető, hogy több nyaraló betörőt si
került november hónapban elfog
ni, számszerint négyet, azonban 
sajnálattal kell megállapítanom, 

hogy még messze nem értünk az 
elkövetői kör végére.

Egy sajnálatos tűzeset, amelyről 
sokan beszélnek a városban, tár
gya a rendőri vizsgálatnak. A cikk
írás időpontjában még nincsen a 

kezünkben a tűzoltóság szakértői 
által készített tűzvizsgálói jegyző
könyv, így nem tudjuk egyértel
műen kimondani azt, hogy a Jókai 

utcai butik leégése gondatlanság

vagy szándékos gyújtogatás követ
kezménye-e.

A fentieken kívül Balatonalmádi 
város területén további négy főt 
fogtunk el, akiket körözés alapján 
más hatóságok, rendőri szervek 
kerestek. Volt közöttük olyan is, 
aki már négy éve bujkál az igaz
ságszolgáltatás elől.

Az elkövetés helye azonban ez
úttal nem a rendőrőrs működési te
rületén volt, így őket át kellett ad
nunk a vizsgálatokat végző más 
hatóságoknak.

A nyári idegenforgalmi szezon 
alatt ellopott gépjárművek közül 
több is megkerült. Az ország több 
nagy városában bukkantak rá rend
őr kollégák átrendszámozott, „át
kozm etikázott“ gépjárművekre, 
amelyek tüzetesebb vizsgálata 
alapján megállapítható volt, hogy 
azokat éppen Balatonalmádiból 
lopták el. Egy szervezetten műkö
dő sorozat bűncselekmények elkö
vetőiről van szó. A vizsgálat elején 
vagyunk, egyéb részletekkel most 
nem szolgálhatok.

A hónap végén tartotta a Polgár
őr Egyesület elnökségi ülését, ahol 
megbeszéltük az előttünk álló idő
szak során végrehajtandó közös 
feladatokat.

Külön foglalkozni kell a kedve
zőtlen közlekedési jelenségekkel. 
A cikkírás időpontjában még csak 
néhány havas, jeges napunk volt, 
de az már látszik, hogy a baleseti

statisztikánk tovább romlik. Ko

rábban is jeleztem már, hogy na

gyon sok a műszakilag kifogásol

ható gépjármű az útjainkon, foko

zottabb a balesetveszély, különö

sen most, hogy az útviszonyok is 

drámaian rosszabbak lettek. Nem

csak a személyi sérüléssel járó 

balesetek száma növekszik hónap

ról hónapra folyamatosan, hanem 

az anyagi kárral járók száma is je 

lentősen megnövekedett. Nem 
akarok most Önöknek konkrét szá

mokat itt leírni, hiszen balesetből 

az egy is sok, de mint tendenciáról 

feltétlenül szólnom kell. Ugyanez 
igaz sajnos az ittas járművezetésre 

is. Most is csak azt ismételhetem 

meg, melyet korábban többször le

írtam, hogy ezen a kedvezőtlen 

helyzeten csak felelős magatartás

sal és közösen, Önökkel tudunk

változtatni. Kérem, vigyázzanak 

jobban egymásra, mindannyiunk 

érdeke azt kívánja, hogy nagyobb 

fegyelem legyen útjainkon. Több
ször küldünk rendőr járőrt az elké

szült új csomóponthoz a 71-es fő

útra, amelynek kialakítása nem túl 

szerencsés. Véleményem szerint 

nem fogja megoldani a problémát, 

amelyet a nyári idegenforgalom 

megnövekedett jármű terhelése je 

lent. Az ott közlekedők fegyelme

zettségén sok múlik azonban már 

most történnek olyan rongálások, 

amelyek fokozottabb balesetve

szélyt jelentenek, különös tekintet

tel például a gyalogos forgalom

ban résztvevőkre.
Ezúton szeretném a kollégáim és 

a magam nevében megköszönni 

azt, hogy egész éven át figyelem

mel kísérték munkánkat, észrevé

teleikkel, felvetéseikkel segítettek. 

Kérem Önöket, továbbra is segít

sék a rendőrök munkáját, támogas
sák erőfeszítéseinket! A Rendőrőrs 

állománya nevében kívánok min

den újságolvasónak kellemes kará

csonyi ünnepeket és eredmények

ben boldog új évet!
Grúber Sándor r. őrgy. 

őrsparancsnok

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatalában 
az ügyfélfogadás

1998. december 19-től december 31-ig

s z ü n e t e I
Ezen időszak alatt -  munkanapokon -  halaszt
hatatlan ügyekben a hivatalban ügyfélszolgála
tot tartunk.

Dr. Hegedűs Tamás
jegyző

Pedagógusok kitüntetése

November 3-án a Városháza kistermében bensőséges ünnepség keretében 

pedagógus emlékdiplomákat adott át dr. Kerényi László.

A fényképen balra látható Rédai Istvánné több mint 60 évvel ezelőtt kapta 

meg tanítói oklevelét, ennek elismeréseként Gyémánt emlékdiplomát, Balázs 

János nyugdíjas pedagógus 65 éve megszerzett tanítói oklevele tiszteletére 

Vasoklevelet, Török Arpádné Arany emlékdiplomát, Bárány Károlyné és 

Hadnagy Ferencné Gyémánt emlékdiplomát vehetett át.

Polgármester úr köszöntőjében elismeréssel szólt az ünnepeltek áldozatos 

és az egykori tanítványok számára emlékezetes munkájáról, pedagógusi 

helytállásukról, s megköszönte a generációk nevelésében-oktatásában hosszú 

időn át kifejtett példamutató tevékenységüket.



„Sakk-matt” 

a Horgonyban...
A Húsbolttal szembeni HOR

GONY kisvendéglő vezetője, 
szeretett Ági főnökasszonyunk, 
úgy döntött, hogy a hideg idő be
álltával nemcsak forralt bor és 
meleg pogácsa révén élénkíti az 
almádi polgárok közérzetét, ha
nem -  Goethe szavaival élve: 
„...a szellem mérföldköve a 
sakk...” alapján -  egyéni, kör- 
mérkőzéses sakkverseny formájá
ban megmozgatja a helybéliek 
szürke agyállományát is. Sakk
versenyt hirdetett és szponzorált!

A kétszer 15 perces mérkőzé
sekre ez év november 7-én, szom
bati napon került sor. A versenyen 
leigazolt és egyesületen kívüli, 
hobby versenyzők vettek részt, 
számszerint tízen.

Eredménye:
I. helyezett és egyben a HOR

GONY Vándorkupa győztese: 
Vágfalvy László

II. helyezett és egyben a ver
seny gyakorlati szervezője: 
Egyed Ernő

III. helyezett: Borsos György
IV. helyezett: Bobek Antal.
A körmérkőzés és eredményhir

detés befejezése után a kerek asz

tal mellett elfogyasztott bogrács- 
gulyás közben a résztvevők abban 
maradtak, hogy a vetélkedést to
vább kívánják folytatni, éspedig: 
félévenként a HORGONY Ván
dorkupáért, havonta pedig, 1999.

januárjától kezdődően minden 
hónap első hétvégéjén, 10 órai 
kezdettel a szokott helyen.

Köszönet és dicséret Áginak a 
kezdeményezésért, a gyönyörű 
vándorserlegért, a szíves vendég

látásért, most már egyértelműen 
látható, hogy a sakkozók hosszú
távra lehorgonyoztak a HOR
GONY-ban.

A versenyről a helyszínen Durst 
László úr készített fényképeket.

HORGONY
KISVENDÉGLŐ

szeretettel várja régi és új vendégeit 
a Baross Gábor u. 40. sz. alatt

(Húsbolt mellett)

Egész éves nyitva tartással 

reggel 6 órától este 22 óráig.
Biliárd, játékgép. 

Étkezési lehetőséggel, 

ebéd előfizetéses rendszerben, elvitelre is 

250 Ft/fő.

Rendkívüli karácsonyi kedvezmény

az OR-GOLD  
Fodrász Szalonban.

Telekamarás ingyenes hajdiagnosztika, 
fodrász-kozmetikai és 

szoláriumkedvezmények. 

Mindegy hogy-hogy 
ünnepel.

Balatonalmádi, 
Baross G. u. 9. 

Tel.: 88/438 177



HORGÁSZSAROK
November 30-án számvetésre 

gyűlt össze az Almádi Sport
horgász Egyesület vezetősége az 
Ottilia Étteremben.

Horváth György az egyesület 
elnöke elemezte az 1998-as év 
során végzett munkát, kiemelve 
a sikereket és nehézségeket 

egyaránt. Köszönetet mondott a 
szponzoroknak, akiknek anyagi 
segítsége nélkül lehetetlen len
ne az egyesület működtetése. A 

megbeszélés a horgásztanyával 
kapcsolatos gondok megoldá
sát igyekezett elősegíteni. Saj
nos csónaktulajdonos horgász

társaink egy része a kikötő rend

jét igen sajátosan értelmezi. A 
tárolási díj fejében minden szol
gáltatást megkövetelnek, ugyan

akkor az elvárható legkisebb se

gítséget sem adják meg a tanya 
gondnoknak. Jó példája a fenti

eknek, hogy pillanatnyilag is 

13 csónak még vízen van, jól le

het a stégeket a rendeletben fog
laltaknak megfelelően már ki
szedették. Furcsa dolog, hogy 

néhány komoly értéket képvise

lő csónakkal gazdájuk egyálta
lán nem törődik. A vezetőség 
döntése szerint igaz, hogy több

letköltséget jelent, de a horgász

tanya térvilágítása téli időszak
ban is működni fog. Ezzel is 
szeretnénk az ott lévő értékek 

megóvását elősegíteni. A régi 

tanyaház elbontására hamarosan 
sor kerül, ezért kérjük, hogy a 
még ott levő személyes dolgai

kat horgászaink vigyék el, mert 

a vezetőség nem vállal értük fe
lelősséget.

Személyi változásokra is sor 
került a megbeszélésen. Kiss 
Tibor egyesületünk titkára

egyéb elfoglaltsága miatt nem 

tudja vállalni a tisztséget, he

lyette Tóth Csabát javasolta az 
elnök.

Nagy János egészségi állapo

ta miatt mondott le jegykiadói 
posztjáról, amelyet 10 éve tölt 

be. A vezetőség döntése alapján 

színvonalas munkáját jegyző
könyvben köszöntük meg. Fel

adatait és nyilvántartását Pász
tai Ferenc veszi át. A javasolt 

változásokhoz a vezetőség egy
öntetű szavazással hozzájárult s 
a februári küldöttgyűlés fogja 
szentesíteni.

Vendeli Lajos gazdasági fele
lős beszámolója szerint a ren

delkezésre álló pénzekkel sike

rült úgy gazdálkodni, hogy né

mi tartalékkal nézhetünk az 

1999-es év elé.

Előzetes tájékoztatást kap

tunk a Megyei Szövetségtől: A 

jövő évben a balatoni területi je 
gyek árát megemelik, annak 

mértékéről még nem nyilatkoz

tak. Általános és fajlagos 

pontytilalom továbbra sem 

lesz.

1999. február 6-án 17 órakor 

rendezi a Sporthorgász Egyesü

let horgászbálját az Auróra Szál

ló 300 fős éttermében. Az eddi

gi hely szint - Budatava Étter

met - kinőttük, ez tette szüksé

gessé a váltást. Egyesületünk 

ezúton mond köszönetet a 

Budatava Étterem sok éves se

gítségéért.

Jelentős árengedményeket 

kaptunk az Auróra Szállótól, 

így a belépőjegy a vacsorával 

együtt 1000 Ft/fő lesz. A zenét 

a Fantasia Együttes szolgáltat

ja, melynek tiszteletdíjához is 

hozzájárul az Auróra, mindeze

ken túlmenően tomboladíjként 

egy egész évre szóló tiszteletje

gyet is felajánlottak, mely az 

uszoda használatára jogosítja fel 

a szerencsés nyertest.

Az ülés hivatalos részét befe

jezve a jelenlévők -  egyik hor

gásztársunk hathatós anyagi tá

mogatásával -  többrendbéli riz

lingek és barna sörök mellett 

gyönyörű halakat fogtak.

Nagy Ferenc

Tenisz
hírek

Klubunk november 27.-én 

tartotta az első négy évet lezáró 

közgyűlését a Városháza nagy

termében. A leköszönő elnök 

Horváth István Sándor számolt 

be az elmúlt négy év tevékeny

ségéről. Részletezve az előzmé

nyeket, a szervezeti élet alakulá

sát, a gazdálkodás eredményeit, 

a sport tevékenységet és az 

egyéb témák között az új öntö

zőrendszer kiépítését, valamint 

a klubház építésének lehetősé

geit.

Külön kiemelte a gazdálko

dásban és a versenysportban el

ért eredményeket, amelyekre a 

következő vezetőség nyugodtan 

építhet. A tömegsport területén 

azonban még vannak kiaknázat

lan lehetőségek!

A közgyűlés második felében 

került sor az új vezetőség meg

választására. Elnöknek, Dudás 

Zsoltot, vezetőségi tagoknak: 

Debreceni Istvánt, Dr. György 

Lászlót, Molnár Pált és Rajnai 

Kálmánt választotta a tagság.

H. I. S.

S z e r e t e t t e l  v á r u n k  m i n d e n k i t

V I D E O T É K Á I N K B A N !
( B a l a t o n a l m á d i  Fű z f ő i  u.  7 1 . ,  P e t ő f i  u.  8 . )

premierfilmek minden 

héten több példányban

(Az élet sója, Tűzvihar, 

Gyilkosok gyilkosa, Ál-arc, 

Karácsonyi ének, Vörös sarok,

Örült város, Gyilkos donor, 

Dobermann stb...)

társasjáték

kölcsönzés

(Scrabble a világ 

legkeresettebb szójátéka, 

Rizikó a világhódítók játéka, 

Hotel a siker az Activity a 

házibulizók játéka, stb...)

Márkás órák árusítása

Nyitva: mindennap 15.00-20.00



Nemzetközi minőségbiztosítás 
egy helyi vállalkozás tükrében
Gazdasági szakemberek szerint míg 

a XX. század a termelés évszázada 
volt, a XXI. a minőségé lesz. Angliá
ban már régóta foglalkoznak ezzel a 
gondolattal, miután 1978-ban a 
Warren-jelentés a nemzeti összterme
lés 10%-ában állapította meg a minő
séget érintő kárt, az un. Fehér Könyv
ben összefoglalva a minőségügyi poli
tikát, országos minőségkampányt indí
tották. 1986-ban - az ipar évében - be
mutatták a minőségi gyártás eredmé
nyeit, és kinyilvánították annak óriási 
jelentőségét.

Magyarországon szintén súlyos 
százmilliárdok fecsérlődnek el a „mi
nőségi veszteség” következménye
ként, ezért kell nálunk is kiemelt nem
zeti érdekként kezelni a problémát. A 
minőségügy óriási költségmegtakarító 
képessége mellett marketing eszköz is, 
máris szinte megkerülhetetlen ahhoz, 
hogy a magyar termékek Európa pia
cán eladhatók legyenek. Más orszá
gokkal egyetemben tehát hazánk is 
csatlakozott ehhez a nemzetközi kiter
jesztettségű rendszerhez, MSZ-EN 
ISO-9001 (9002, 9003) jelöléssel ho
nosította, és nálunk is bevezette.

Balatonalmádiban a DATAQUA
Elektronikai Kft. az egyik legelső -  ha 
nem a legelső -  olyan vállalkozás, 
amely megszerezte ezt a minőségbiz
tosítási tanúsítványt, felismerve annak 
szükségességét. Ennek kapcsán be
szélgettünk Futó Kornél ügyvezető 
igazgatóval, Vecsey Körmendi István 
műszaki igazgatóval és Lázár József 
minőségbiztosítási vezetővel.

-  Miért volt szükséges a cégnek er
re a tanúsítványra?

Lázár József: -  Belső és külső ha
tások együttesen ösztönöztek bennün
ket a megszerzésére. Elsősorban a sa
ját szervezeti felépítésünk és folyama
taink érdekében, azért, hogy legyen 
egy kialakított rend és rendszer, amely 
biztosítja, hogy a gyártmányok fejlesz
tése és eladása megfelelően folyjon. 
Másodsorban azért, mert a piac vala
miféle minőség biztosítására amúgy is 
ösztönöz. Az ISO-9001 -  amit meg
szereztünk -  nem termékszabvány, 
nem is szolgáltatásokra, hanem az eze
ket létrehozó folyamatokra vonatko
zik. Főleg alapelveket és célokat fo
galmaz meg, melyeknek főhangsúlya a 
vevői elvárásoknak és igényeknek ki
elégítésén van. Úgy tervezték meg, és 
ettől nemzetközi, hogy a világon bár
hol használt, bármilyen folyamatokra 
vonatkoztatható legyen.

-  Mivel járt a rendszer kiépítése?
-  Viszonylag hosszú és nehéz felké

szülési időszak előzte meg. Bevezeté

sére egy év múlva kerülhetett sor, sok
kal több lett az adminisztrációs mun
ka, és a kiépítés súlyos anyagiakba ke
rült. Ezzel együtt azt mondom, hogy 
az azóta eltelt időszak bebizonyította, 
hogy valóban szükség volt erre a lé
pésre, mert sokkal szervezettebbek let
tünk, és a kilátásaink is jobbak, mint 
amilyenek e nélkül lennének. Ez per
sze nem azt jelenti, hogy most már 
nyugodtan ülhetünk a babérjainkon, 
mert a megszerzett tanúsítvány három 
évre szól, azután meg kell ismételni az 
egész procedúrát. Sőt. Az auditáló cég 
évente tart felülvizsgálatot a tanúsít
vány folyamatos megtarthatósága ér
dekében.

-  Hogyan kapcsolható mindez a fej
lesztésekhez?

Vecsey Körmendi István: -  Ez a 
rendszer túl azon, hogy szervezettsé
get ad, lehetőséget nyújt arra is, hogy 
az egész termelési és fejlesztési folya
matot nyomon követhessük. Hiszen a 
folyamatos adminisztráció - az, hogy 
mindenről papír van - lehetővé teszi, 
hogy azonnal, és pontosan ott, ahol 
van, meg lehessen találni a hibát, és 
elemezni lehessen a könnyebb kikü
szöbölhetőség érdekében. Nem vélet
len, hogy ezt a rendszert a hadiiparra 
dolgozták ki először, ahol nagyon fon
tos a pontos munka. Ez számunkra is 
egyre fontosabb, minél jobban műkö
dő, könnyen kezelhető, felhasználóba
rát műszereket igyekszünk előállítani. 
Ezeket saját fizikai és szellemi energi
áinkat felhasználva főleg a vízügyi 
ágazat számára gyártjuk. Többnyire 
környezetvédelmi: nyomás-, hőmér
séklet-, szint-, vezetőképesség- és pH- 
mérőket készítünk. Olyan intelligens 
érzékelőket igyekszünk kifejleszteni, 
amik nagy pontosságú merőket ered
ményeznek. A terepi alkalmazásra 
szánt műszereknek szélsőséges időjá
rási viszonyoknak is megfelelőeknek, 
különleges vízállóságúaknak kell len
niük.

A fejlesztőmérnöknek egy személy
ben jó elektromérnöknek, gépésznek, 
vegyésznek és software-fejlesztőnek 
kell lennie. Egyébként is igaz, hogy 
mivel kis cég a miénk, sokrétű a fel
adat, egy embernek több szempontból 
is meg kell felelnie. Talpon maradni 
csak úgy tudunk, ha a termelés mellett 
igen komolyan foglalkozunk a fejlesz
téssel. Ennek két iránya van, egyrészt 
a meglévő termékek korszerűsítése, 
másrészt újak bevezetése:

gyártástechnológiai fejlesztések, 
munkafolyamatok korszerűsítése, au
tomatizáltabbá, hatékonyabbá tétele. 
Ez rengeteg pénzzel jár. Fejlesztési,

beruházási költségeinket saját gyárt
mányú termékeink értékesítéséből fe
dezzük. Ezt az állam nemhogy nem 
méltányolja, hanem igazságtalanul ki
vetett adókkal még súlyt is bennünket. 
Fejleszteni csak leadózott nyereségből 
lehet - a nagyvállalatok le is állítanak 
majd minden ilyen jellegű tevékenysé
get, rájuk inkább vagyonuk felélése 
jellemző. Magyarországon egyébként 
minden gyártó tevékenység hátrányos 
helyzetben van, ezért is került túlsúly
ba a kereskedés. Egy saját erőből ki
fejlesztett műszerbe beépített alkat
részért miért kell például helyi adót fi
zetni? Ha ezt a műszert nyugatról hoz
nám be, és itt eladnám, az alkatrészek 
után nem kellene adózni. Miért kell a 
puszta kereskedőt preferálni a fejlesz
tő és gyártó szakember kárára? Elgon
dolkodtató ez, ha úgy tetszik a hazai 
ipar védelme szempontjából is.

-  Mikor alakult a vállalkozás?
Futó Kornél: -  Tizenhat éve kezd

tünk, baráti hármasban hoztunk létre 
egy GMK-t, abból nőtt ki a mostani 
kft. A rendszerváltás után túléltünk né
hány környékbeli nagyvállalatot is, au
todidakta módon tanultuk meg, ho
gyan kell az állami szervezeteknél ha
tékonyabban dolgozni, adminisztratív, 
pénzügyi megszorítások mellett talpon 
maradni. Büszkék vagyunk arra, hogy 
olyan termékeket adunk el, amiket ma
gunk találunk ki, és magunk is készí
tünk el. Terveinkben a jelen termékek

korszerűsítése, környezetvédelmi, víz
gazdálkodási berendezések fejlesztése 
áll. A természeti értékek megóvása a 
jövőben az eddiginél még fontosabb 
feladat lesz - főleg Kelet-Európa régi
ója számára -, ehhez szeretnénk mi is 
hozzájárulni úgy, hogy közben a saját 
kenyerünket is megkeressük. Piacain
kat a volt szocialista országok terüle
tére is ki akarjuk terjeszteni, itt van is 
mit tenni, mert a korábbi kormányok a 
környezetvédelemmel kapcsolatos te
endőket bizony meglehetősen elha
nyagolták. Már vannak jó referenciá
ink, a piaci kapcsolatok kedvezően 
alakulnak.

-  Milyen a kapcsolatuk a várossal?
-A  cég tulajdonosai és munkatársai 

jórészt almádiak, ezért fontos szá
munkra a város élete, fejlődése, inf
rastruktúrája. Ám, mint cégnek a ré
szünkről történő különböző adóbefi
zetéseken kívül nincs sok közünk egy
máshoz. A vállalkozások, ha tapasz
talnának némi törődést, odafigyelést 
az önkormányzat részéről, ha kíván
csiak lennének problémáikra eredmé
nyeikre, netán még a véleményüket is 
kikérnék a város életére vonatkozólag
-  nemcsak leemelnék személytelen 
bankszámláikról a pénzt, és elkölte
nék valamire -, biztosan sokkal inkább 
magukénak éreznék szűkebb pátriáju
kat.

Vecsey Kiss Mária

A DATAQUA Elektronikai Kft.

felvételre keres
-  aprólékos műszergyártási betanított 

munkára jó kézügyességgel rendelkező 

2 fő, valamint

-  mikroprocesszoros áramkörök, hardver 

és szoftver fejlesztésére további 2 fő

technikus vagy mérnök 

munkatársakat

Jelen tkezn i lehet:

(8 8 )  430-519-es  telefonszám on.



Indiában jártunk
1998. október 25-e vasárnap s az 

azt követő két hét örökre emlékeze
tes lesz számunkra, melyet egy le
nyűgöző távol-keleti országban, In
diában töltöttünk el a United Games 
jóvoltából. Mindhárman (Makai 
Melinda, Molnár Jenő, Gecs Móni
ka) a balatonalmádi Kéttannyelvű 
Gimnázium tanulói vagyunk. Ez
úton szeretnénk köszönetet mondani 
iskolánknak, hogy távol létünket en
gedélyezte. Ezek a találkozók, így az 
indiai is hasznosak, hiszen az itt el
hangzottak alapján tudunk tájéko
zódni milyen az adott idegen ország 
fiatalságának a helyzete, személye
sen is tapasztalatot szerzünk az éle
tükről, összehasonlítva a miénkkel.

India a végletek országa. Az euró
pai kultúrától jóval eltérőbb életstí

lus és szokásrendszer jellemzi. Sze
mélyesen is volt alkalmunk tapasz
talni a szépséget, egzotikumot ugya
nakkor a nyomort, szegénységet 
egyszerre. A csodálatos stílusban ki
képzett épületek mellett ott a dülede
ző viskó, az éhező, beteg, kéregető 
gyerekektől hemzsegő utca. Min
dent a vallás irányít. Komoly társa
dalmi probléma a gyerekek élethely
zete. A gazdagabb családok gyerekei 
iskolába járnak, később főiskolát, 
sőt egyetemet is végezhetnek. Mel
lesleg a felsőoktatás nagyon komoly 
szintű, különösen a művészeti kép
zés. Ezzel szemben a szegény csalá
dokban minden gyereknek dolgozni 
kell farmokon, üzemekben nehéz fi
zikai munkát. Sokan nem bírják, s 
idővel megszöknek, hogy iskolába 
mehessenek. Róluk gondoskodik 
egy olyan program, melyet 
„CAMP“-nak neveznek. Személye
sen is láttuk, milyen egy szegény is
kolában az élet. A tanulók uniformis
ban járnak, szünetekben játszanak s 
az órák előtt az udvaron, eléneklik a 
himnuszt. Minden tantárgyat tanul

nak már alsóbb osztályban is. Föld
rajz, matematika, történelem, angol, 
stb. Az emberek általában három 
nyelven beszélnek angolul, hindiül, 
kanadaiul. Ez utóbbi Karnataka ál
lam nyelve.

Kirándulásaink során volt részünk 
néhány megrázó élményben is. Ma
gas sziklák között élnek kis közössé
gek, akik a legalacsonyabb kasztba 
tartoznak, így a faluba nem mehet
nek le még vásárolni sem. Saját ma
guk gondoskodnak az ellátásukról. 
Kellemesebb része Mysor-i utunk
nak a Maharadzsa palotájának meg
tekintése majd a dzsungeltúra. Le
nyűgöző az indiai emberek vendég
szeretete és kedvessége. Szívesen ér
deklődnek, társalognak az idegenek
kel. Az utcán sétálva esküvői menet

be botlottunk. Ész
revették, hogy ide
genek vagyunk s 
azonnal beinvitál
tak az ünnepségre. 
Ételeik kellemes 
ízűek és sokfélék, 
bár elég fűszeresek 
és erősek. Változa
tos, finom édessé
geik szintén külön
leges ízesítésűek.

Az éghajlat kelle
mes, meleg, de pá
rás a levegő. Emiatt 
többször vettünk fel 
rövidnadrágot, amit 
olykor furcsa tekin
tetek kísértek, hi

szen náluk nem igazán megszokott a 
nőknek ilyen fajta viselete. Indiai 
barátainkkal megnéztünk egy három 
és fél órás hindi zenés filmet, ami vé
gül is itt átlagos időtartamúnak tűnik 
az öt órásokhoz képest. A nyelv mi
att nem értettük, de olyan kifejező 
volt a tánc és a zene, hogy teljesen 
lekötött bennünket. Kellemes meg
lepetés volt még az a Discó, mely te
rületileg óriási volt, a környék vi
szont elég lepusztult. Belépve sze
münket nem győztük forgatni az 
ámulattól. Óriási úszómedence körül 
színpad, szórakoztató műsorokkal, 
koncertekkel. Mint utóbb megtud
tuk, az indiai Music TV discójában 
voltunk. Természetesen voltak olyan 
összejövetelek, melyen szlovén, né
met, osztrák, szabadkai, cseh küldött 
barátainkkal tapasztalatainkat meg
beszéltük. Azt hiszem ez az út mind
annyiunk számára emlékezetes és él
ményekben dús marad. Az újonnan 
szerzett indiai barátainkkal pedig 
tartani fogjuk a kapcsolatot.

Gecs Mónika gimnáziumi tanuló

Vandálok a Berényi temetőben
Mint ahogy a megyei és országos 

napilapok hírül adták, november 
27-ről 28-ra virradó éjjel, eddig 
még nem tapasztalt rombolás-so
rozat söpört végig Almádin. A vá
rosközponttól kiindulva Buda
taván keresztül a berényi temetőig 
tartott az esztelen pusztítás.

Grúber Sándor rendőr őrnagy: 
,,28-án reggel a berényi temető 
gondnoka értesített minket, hogy 
több tucat sírt rongáltak meg isme
retlen tettesek. Azonnal teljes moz
gósítást rendeltem el a szolgálatban 
lévő és szabadnapos állomány részé
re a polgárőrség bevonásával. 
Nyomkereső kutyával vonultunk ki a 
helyszínre, ezzel egyidőben több 
szálon elindulva kezdtük meg az 
adatgyűjtést, ellenőrzést. Ennek so
rán lettünk figyelmesek az Almádi 
buszpályaudvaron egy rendezetlen, 
sáros ruhájú fiatalemberre. Bekísér
tük az őrsre, ahol a kihallgatás során 
beismerte, hogy egy helybeli barát
jával együtt követték el a vandál 
pusztítást A városközpontban levő 
egyik szórakozóhelyen tartózkod
tak, innen Budataván keresztül -  
ahol útjelző táblákat, karókat döntöt
tek ki és megrongálták az Almádi vá
rost jelző táblát is -  kerültek a 
berényi temetőbe. Itt aztán elszaba
dultak az indulatok, aminek követ
kezményeként 31 sírt megrongáltak, 
6 sír pedig kisebb sérüléseket szen
vedett. A vallomás alapján állítottuk 
elő társát is. Egyikük 16, másikuk 17 
éves, tehát fiatalkorúakról van szó. A 
kapitányság ügyeletes nyomozója 3 
napra őrizetbe vette őket, tartva a la
kosság jogos haragjától. Ezután sza
badlábon védekezhetnek, mivel a 
cselekmény törvényi szabályozása 
nem teszi lehetővé az előzetes letar
tóztatást, és mint fiatalkorúak foko
zott védelem alatt állnak. Mi megtet
tük a magunk dolgát, köszönettel 
tartozom beosztottaimnak, akik tel

jes erővel azon voltak, hogy minél 
előbb végére járjanak az elemi erejű 
felháborodást kiváltó ügynek. Mos
tantól a független bíróság kezében 
van a folytatás lehetősége.”

Szabó János r. kat. plébános:
„Döbbenetes a hír, eddig csak hal

lomásból értesülhettünk hasonló 
dolgokról. Hihetetlen, hogy Almádi
ban a mi temetőnk is sorra került. 
Nem lehet indokot találni arra, hogy 
képes valaki ismeretlen emberek 
emlékét meggyalázni. Úgy látom, 
hogy kísért a múlt, amikor a gyerme
kek semmiféle erkölcsi nevelést nem 
kaptak. Az élet tisztelete egyben a 
halottak tisztelete is. Rosszul értel
mezett vagányságtól alapvető embe
ri értékeket eltaposni, ez borzasztó. 
Fiatalkorúak minden nehézség nél
kül -  nyilvános helyen -  hozzájut
hatnak italhoz, droghoz... Időszerű a 
törvények módosítása.”

Tizenéves fiatalok, akik minden 
következmény nélkül napokra eltűn
hetnek otthonról, a ki tudja honnan 
szerzett pénzen eszméletlenre kábít
ják magukat, végig rombolják a vá
rosokat, s mindez nem -  vagy csak 
kirívó esetekben -  tűnik fel a kör
nyezetnek, az értük felelősséggel 
tartozó felnőtteknek. Tényleg ennyi
re sérült már az erkölcsi érzék, ér
ték?

Jelenleg a sírrombolás kapcsán 12 
feljelentés érkezett a rendőrséghez. 
A becsült kár már most több millió 
forint. A károsultak esélye a kártérí
tésre minimális. A büntető eljárás 
után, ha megszületik a jogerős ítélet 
polgári peres úton szerezhetnek ér
vényt az igényeiknek. Nem sok jóval 
kecsegtető kilátás. Az ifjak pedig -  
és nemcsak ők -  addig is nyugodtan 
folytathatják dolgaikat, hiszen sza
badlábon védekezhetnek. Jogaik 
vannak. És nekünk?

N. F.

A hírcsatorna
A térségünkben csaknem másfél éve működő ÖBÖL TV szer

kesztői szeretnék, ha minél több közhasznú információ jutna el hír
műsoruk nézőihez. Ezért lapunkon keresztül is kérik azokat, akik 
úgy érzik, hogy az általuk szervezett esemény, vagy az őket érintő 
probléma súlya ezt megköveteli, juttassák el szerkesztőségünkbe 
az erről szóló alapinformációkat. (Postacím: 8184 Fűzfőgyártelep, 
Pf.: 77., tel./fax: (88) 352-011/2225 mellék.) Ugyancsak jó megol
dás, ha a Polgármesteri Hivatal sajtóreferensét keresik híreikkel, in
formációikkal. Balatonalmádiban például személyesen Kovács Pi
roska sajtóreferenshez fordulhatnak a (88) 430-444-es illetve a 
(88) 438-254-es telefonszámokon.

Tisztelettel: Balázs Gyula producer



Részlet Fekete István: 
Ballagó idő című életrajzi regényéből

Talán elsős vagy második elemista lehettem, amikor karácsonyeste 

a gyertyagyújtás áhítatos csendje után húgaim birtokba vehették a kü

lönféle babákat és apró konyhafelszerelési, szóval asszonyjelölteknek 

való tárgyakat, én pedig a régen áhított könyveket, kapszlis pisztolyt, 

töltöttgumi labdát és puskát... de senki sem nyúlt egy szerény kiné

zésű kis dobozhoz, amelyről később kiderült, hogy apám ajándékozta 

meg saját magát és -  engem.

Miután tehát a köszönetek, csókok és kézcsókok elhangzottak, apám 

kissé titokzatosan felemelte a kis dobozt és megtörülgette, mire mind 

oda mentünk, és nagyanyám azt mondta:

-  Mi az, kisfiam?

Apám szerényen mosolygott, én pedig századszor határoztam el 

nagyanyámnak megmondani, hogy vagy én vagyok „kisfiam”, vagy 

az apám.

A kérdés azonban elhangzott, s az egész család odanézett, mert apám 

kihúzta a kis doboz fiókját, a benne levő tárgyról lebontotta a selyem

papírt, és felmutatta a csillogó kis valamit, ami úgy nézett ki, mint 

egy hajnyíró gép. És miután meg is csattogtatta a csodás kis masinát, 

azt mondta:

-  Ezután magunk nyiratkozunk!

Ámuló csend lett, s a család ügy nézett apámra, ahogy a zsidók néz

hettek Mózesre, amikor felmutatta a Tízparancsolat kőtábláit.

A csend azonban már túlzott kezdett lenni, azért hozzátette még, 

hogy:

-  A gyereket majd én nyírom meg, maga meg, szívem -  nézett 

anyámra engem.

Igen -  mondta édesanyám, mert ő soha nem mondta, hogy: nem!

-  Csodás kis szerszám! -  mutatta fel apám a villogó kis jószágot. -  

Akár ki is próbálhatjuk. Hatlós mester, fene tudja, hol kujtorog...

Lakodalmak vannak, fiam, az egész környéken -  mondta nagyanyám

és mindenütt marasztalják a borbélyt... bár igaz, szereti is a bort...

-  Hát éppen ezért -  csattogtatta meg apám a kecses kis gépet -  akár 

ki is próbálhatjuk. Vacsoráig van még idő...

-  Igen -  mondta anyám, és kispárnákat rakott az egyik székre - ,  van 

még jó félóra.

-  Bőségesen elég -  vidámkodott apám, miközben felmásztam a négy 

párna tetejébe, ami elég ingatag állapot volt.

-  Édesanyám, kérem, fogja a vállam!

-  Fél... -  mondta a középső húgom, akinek a legnagyobb szája volt 

- fé l.. .

-  Eredj a fenébe!

-  Micsoda hang ez?! Karácsonykor? -  mordult ránk apánk. -  Csend! 

No, tartsd, fiam, a fejed...

Tartottam.

Apám egészen szakszerűen megcsattogtatta a szép kis szerszámot...

-  A nyakánál kezdem...

Erre már nem szólt senki. Éreztem a hideg vasat a nyakamon, és...

-  Jujujujj... édesapám... húz!

-  Hát kezdhetjük fent is -  mondta apám kissé meghökkenve, és vis

sza akarta húzni a kis masinát.

-  Jujujujj... édesapám!

-  Mi a fene van ezzel a masinával? -  rántotta meg apám a nyíróol

lót, mire olyat ordítottam, hogy egy gyertya sercegni kezdett a kará

csonyfán.

-  Kényeskedik! -  mondta egyik szemtelen húgom, de erre már nem 

is válaszoltam, mert apám a homlokom felett kezdett nyírni. Az olló 

ment is egy darabig, aztán:

-  Jujujujjj... édesapám, húz!

Azután egy helyben csattogott a kis masina, de amikor apám vissza 
akarta húzni...

-  Jajajjuhuhuuu!...

-  Ne kínozza a gyereket -  állt mellém anyám - ,  talán azt a srófot 

kellett volna kicsit kiereszteni...

-  Azt hiszem, igaza van, szívem. Hát majd vacsora után folytatjuk.

Én pedig lemásztam a tüzes trónusról, és „véletlenül” úgy bokán

rúgtam szemtelen húgom, hogy sírni is elfelejtett. Csak leült a föld

re, illetve a padlóra.

A vacsora természetesen csodálatos volt, bár húgaim érthetetlenül 

jókedvűek voltak, ahányszor félbemaradt fejemre néztek Ez még nem 

bántott volna, de amikor apám válla is mozogni kezdett a lenyelt ne

vetéstől, hát elkeseredtem.

Csak anyám volt komoly, sőt bár ne tette volna! -  megsimogatta 

félbemaradt fejem, mire kitört a nevetés, s én megsértődve távoztam a 

konyhába, és ott -  Margit a megmondhatója -  átkot szórtam a család

ra, és koromat messze meghaladó módon... káromkodtam.

Máskor ezt az asztaltól való kivonulást semmiképpen sem lehetett 

volna megtenni, de most apám megbocsátotta, mert a felnőtteket is 

ludasnak érezte, hogy ott mertem hagyni a vacsorázóasztalt. De ami

kor visszamentem -  a karácsonyi tortával egyidejűleg - ,  nagyon ko

molyan mondta:

-  Karácsony van, de jegyezd meg magadnak, hogy ez még egyszer 

nem fordulhat elő. Érted?

-  Igen, édesapám...

És abban a pillanatban újra karácsony lett, és szívemben az egész vi

lágon szent lett a béke.

Abban az időben -  nem tudom már, miért -  megint édesanyámék 

hálójában aludtam. (Talán valamelyik húgom köhögött, és nem hagy

ta apámat aludni, aki télen-nyáron hajnalban kelt, ellenőrizni az álla

tok etetését.) S érthetően későbben aludtam el, mint máskor. Játszot

tam a karácsonyi gondolatokkal, miközben apám kiment, mondván:

-  Megnézem az állatokat...

Már majdnem elaludtam, amikor visszajött, és csendesen tette be az 

ajtót.

-  A gyerek alszik? -  kérdezte suttogva anyámtól.

-  Már régen...

Ekkor levetette bekecsét, és zsebéből a karácsonyi meglepetést, a 

nyíró ollót az asztalra tette.

-  Hát alighanem igaza van a gyereknek...

-  Miért?

Kipróbáltam a kisborjún az ollót... hát rúgott, mint a veszedelem...



Olyan fehér és árva a sík, 
fölötte álom-éneket 

dúdolnak a hideg szelek. 

Vajjon mit álmodik?

Ady Endre: A téli Magyarország

Képriport: Dévényi Vera



Jegyzetlap

Dickens 
olvasása közben

Ahogy az évek jönnek, mennek, lelkünk egyre kérgesedik. Olyannyira, 

hogy már-már évente csak legfeljebb tucatszor „öltöztetjük ünneplőbe“ 

szívünket. Mint például karácsonykor, vagy valamelyik familiáris évfor

dulón. Oly könnyedén megyünk el egymás mellett, akár az égbolt végte

len óceánját szelő gépmadarak.

Keressük a fogódzót, de csak elvétve találjuk, a „lélektől lélekig“ rit

kán jutunk el. Akkor is kétkedve, görcsösen, félve a már megszerzett ba

rátság, szerelem kötelékének fellazulásától, elvesztésétől. Mondhatnánk: 

ez a kor tragédiája, s nem múló jelenség, mert beépült velőnkbe, életünk 

részévé ivódott. Ki közönynek fogalmazza , ki befelé fordulásnak, megint 

más elidegenedésnek, és így tovább.

De vannak fogódzók, s oly jó azokat megtalálni! Kinek a Szentírás, ki

nek társa újra felfedezése, kinek kedvenc állata, vagy egy emlékezetes 

könyv az.

Magam -  immár huszadik esztendeje mindig -  Dickens Karácsonyi 

énekét lapozom fel. Csaknem betéve tudom már veretes sorait (éppúgy, 

mint életszemléletemet meghatározó más írók gondolatait), mégis újként 

hat rám minden olvasata. És amikor Jacob Marley szelleme megjelenik 

a vén, házsártos, kapzsi és lelketlen Scrooge előtt, úgy érzem, hozzám is 

szól. „Minden keresztény lélek, amely becsülettel dolgozik a maga kis kö

rében -  akármi legyen is az - , túlságosan rövidnek fogja találni halandó 

életét ahhoz képest, hogy milyen töméntelen lehetőség van benne arra, 

hogy hasznossá tegye magát!” Erőt ad, s hitet a hitetlen, vad világban, 

és felvillantja előttünk a tett értelmét. Ezek azok a pillanatok, amikor -  

összegezvén a lepergett esztendőt -  szégyellem magam, mert rádöbbenek 

vétkes mulasztásaimra. És ugyanekkor kapom a lendületet is, melyet ha 

meg-meg is akaszt valami, sokáig megtartok.

Fred, Scrooge unokaöccse ezt mondja: „... úgy gondoltam rá (ti. a ka

rácsonyra), mondom, mint a jó napokra. M int az egyedüli napokra az esz

tendő hosszú során, amikor minden ember mintha csak közös elhatáro

zással nyíltan kitárná szívét, és úgy gondolna a nála kisebbekre, mint akik 

igazán úti társai a sír felé és nem másfajta lények, akik másfele utaznak.“ 

Dickens itt valami olyat ír, ami mellett könnyen elsiklunk: ugyanabban a 

hajóban utazunk mindnyájan! Ifjak és vének, gazdagok és szegények, 

egészségesek és betegek. S mégis: évente csak egyszer, karácsonykor len

nénk képesek kitárni a „bezárt“ szívet? Mi az a titok, mely a zárat nyit

ja? És mi az, mely őrzi kulcsát?

A második szellem, miután a fokozatosan megtérő Scrooge két rongyos, 

sovány gyermeket „sápadtan visszahőkölve “ pillant meg, ezeket mondja: 

„Az Ember gyermekei (...) És belém kapaszkodnak, hozzám menekülnek 

a szüleik elől. Ennek a fiúnak a neve: Tudatlanság. Ez a leány a Szükség. 

Óvakodjál (...), legfőképp ettől fiútól, mert a homlokára a pusztulást lá

tom felírva -  hacsak ki nem törlitek ezt az írást. “

Sebtől, megalázottságtól, olykor jogtól is fosztott környezetünkben de 

nagyon meg kellene hallgatni jelen karácsonyának szellemét! De bízzunk : 

ne csak ő láttassa velünk a Pusztulás apokaliptikus képeit! Ha pedig még

is csak ő lenne képes, úgy óhajtom: jelenjen meg szent karácsony éjjelén 

mindannyiunknak!

Félek, sokunknak mégis találkoznia kell a dermesztően néma harma

dik szellemmel, akihez így kiált Scrooge: Jobban félek tőle, mint va

lamennyi kísértettől, akit eddig láttam. De mert tudom, hogy javamat aka

rod, megkérhetem még, hogy más emberré legyek, mint aki voltam..”
Ha pedig ez a megújulni vágyás munkából bennünk, akkor lehet még 

jövőnk... “

Zatkalik András

Nagycsaládos bálsiker
A Nagycsaládosok Balatonalmádi 

Egyesülete november 21 -én a vörös
berényi kultúrházban rendezte meg 
bálját.

A résztvevők ismét megbizonyo
sodhattak arról, hogy a megszokott 
helyszín tökéletesen megfelel az 
ilyen típusú rendezvények támasz
totta követelményeknek. Azaz ebben 
a térben se sokan, se kevesen nem 
voltunk.

A jó hangulatú báli társaság a já
tékos vetélkedők során Szabó Móni
ka személyében megválasztotta a 
„legbájosabb kislányt”, a „legnagy
szerűbb férfit, Szigeti Dénest, 5 
gyermek apját, valamint a „bál szé
pét”, Bukovics Noémit.

A bál kiegyensúlyozottsága a ven
dégek hangulatában csakúgy meg
mutatkozott, mint „ellátásukban”. 
Ez utóbbi nem lehetett volna minden 
igényt kielégítő, ha Újvári Attila, va
lamint Szabó Lajos és neje folyama
tos munkájukkal nem álltak volna a 
helyzet magaslatán. Ráadásul min
den ellenszolgáltatás nélkül, ami a 
nagycsaládosoknál jószerével magá
tól értődő, azaz majdnem törvény.

Ha már az áldozatvállalásnál tar
tunk, illő, hogy mindazokról név 
szerint is megemlékeznünk, akiknek 
lelkes hozzájárulása nélkül a bált 
nem lehetett volna megrendezni. 
Mindenekelőtt a Bukovics-zenekar
ról, melynek három tagja (szintetizá
tor, ütősblokk, basszusgitár) igazán 
kitett magáért, olyan talpalávalót 
szolgáltatva, amely -  különösen a 
régebbi évek kurrens, kellemes slá
gereinek stílszerű játékával -  nem

csak a táncolok mozgásának, de még 
az igényesebb zenehallgató ízlésé
nek is meg tudott felelni. Heidinger 
Lajos már nem első ízben látta el ki
tűnő vacsorával a bál közönségét. 
Az egyesület hivatalos szervezőit ez
úttal nem említve, hadd soroljam fel 
végül mindazokat, akik jelentős 
anyagi hozzájárulásukkal támogat
ták az emlékezetes eseményt.

Nők a Balatonért Egyesület, Man
na Textil, György Patika, Aramis 
Bisztró, Pyreus Étterem, Gyógynö
vény szaküzlet (Baross utca), LB 
Knauf-Piedl, CPU Számítástechni
ka, Kovács Rita (Rattan Stúdió), 
Gergely Adrienn, Lido-Land Bt., a 
Báder-féle Halászkert vendéglő, 
Osváth Ibolya fodrász, Cigaretta 
Center, Columbus Kft, Horgász-bolt 
(Fűzfői út), Takács András kulcsmá
soló, a Szentesi család tagjai, Írisz 
virágbolt, Clivia virágbolt, Húsbolt a 
Baross utcában, Balaton Tourist, 
Hollander Ajándékbolt, a Szabó pék
ség, Háztartási és Festékbolt (Petőfi 
utca), Papír és Írószer (Szabolcs ut
ca), Papír és írószer (Hattyú megáll), 
Nyúlék rövidáruüzlete, Sarki Cse
mege a Petőfi és a Baross utca sar
kán), és még sokan mások.

Bízom abban, hogy a Balatonal
mádi Nagycsaládos Egyesület, mint 
kifejezetten közcélú, a családi élet
formát reprezentáló civil szervezet 
ezzel a rendezvényével is jól szol
gálta a családos életforma keletjét, jó 
hírét.

Szelényi Pál 
egy Balatonalmádi nagycsaládos

A N I  N E T T
T i s z t í t ó s z a l o n
A l m á d i b a n !
-  Express mosás: 1, 2, 3 napos
-  Szőnyegtisztítás
-  Bőrkabátok tisztítása, festése,
-  Vegytisztítás,
-  Papír- és háztartási vegyi áruk,
-  Babaápolási termékek

Szállodák, panziók, éttermek, textíliáinak mosása. 
R Ö V I D  H A T Á R I D Ő V E L !

Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 61.
Tel.: 06-20/9466-556 

Nyitva tartás: H—P: 9— 11, 13— 18 óráig 
Szo.: 9— 13 

DECEMBERBEN HÉTVÉGÉN IS NYITVA.



A KERTBARÁTKÖRÖK ÉLETÉBŐL
A bor készítése, az új borok kezelése 

minden évben visszatérő téma. A borá
szati technológiában sem áll meg a fejlő
dés, mindig van valami új, pl. a vegysze
rek és azok alkalmazása. A fenti témával 
kapcsolatos előadás volt mind a két kert
barátkörben.

A szüretelést a szőlő teljes érésekor 
ajánlatos végezni. A túlérett szőlők el
vesztik aromájukat, savaik lebomlanak, 
értéktelenné válnak. A leszedett szőlőt 
dolgozzuk fel erjedési hőmérsékleten. A 
jó pince hőmérséklete 13-14 °C fok. Fe
hér boroknál 18-20 °C foknál 30%, 
20-25 °C foknál 50% aromaveszteség is 
lehet. A vörös borokat 20-25 °C fok hő
mérsékleten kell erjeszteni. Ha nem akar 
forrni a borunk, akkor fajélesztővel lehet 
gyorsítani. Az erjedési ciklus 10-15 

nap. Magas savtartalom esetén leg

alább egy hétig az erjedési hőmér

sékleten tartsuk. Az idei borokat 

célszerű minél előbb lefejteni és ké

nezni. Kénezés előtt barnatö

résvizsgálatot kell végezni. Barna

törés esetén magasabb dózisú ként 

alkalmazzunk. Egészséges szőlő 

esetén nem muszáj a fejtéssel sietni 

és kevesebb ként alkalmazhatunk. 

Túlderítésre vigyázzunk, mert kü

lönböző hőmérsékleten a bor színe 

megváltozik. Túlderítés esetén fejt

sük le a bort. (Népi megfigyelés 

szerint a páratlan években általában 

jobb minőségű borok vannak, mint 

a páros számú években).

1998. november 10-én Balaton

almádiban Takács Ferenc mérnök

tanár a Távol-kelet növényvilágát mutat
ta be videón.

November 21-én Katalin-bált rendez
tünk a Budatava étteremben, ahol 72-en 
vettek részt.

*

A Vörösberényi „Fábián József” 
Kertbarátkor november 16-án a háziál
latok gyakoribb betegségeiről dr. Tóth 
László tartott előadást. Ismertette a házi
állatokról és a hobbi állatokról a legfon
tosabb tudnivalókat. A tagság kérdései és 
hozzászólásai főleg a hobbi állatok em
berekre átterjedő betegségeiről szóltak. 
A veszettség is emberre és állatra egy
aránt veszélyes. Akit veszett állat meg
harap, azonnal védőoltásra kell jelent
keznie.

A felvétel a jól sikerült vörösberényi Kata

lin-bálon készült

1999. I. félévi programok
Vörösberényi 

„Fábián József” Kertbarátkor:

Január 4. 18. óra.
A rendőrség és a polgárőrség együttműkö
dése településünk érdekében.
Előadók: Újvári Attila, Hansági Endre.

Január 18.18. óra:
Városunk múltja és jelene, diafilmvetítés 
és előadás.
Előadók: Durst László, Schildmayer Fe
renc.

Február 1.18. óra:
A francia borkultúra.
Előadó: Takács Ferenc.

Február 15. 18. óra:
Aktuális teendők a házikertekben, nö
vényvédő szerek megválasztása és fel- 
használása.
Előadók: Károlyi György, Keszei János. 

Március 1. 18. óra:
A szőlő és a gyümölcsfák szemzése, oltása. 
Előadók: Marton László, Havasi József.

Március 20.16. óra:
Borverseny.

Április 19.19. óra:
A leggyakrabban előforduló krónikus be
tegségek a mindennapi életünk tükrében. 
Előadó: Dr. Tóth József

Május 1.14. óra:
Majális.

Május 3.19. óra:
Évadzáró gyűlés az 1. félév értékelése. 
Előadó: Horváth József.

A programot összeállította:
Horváth József elnök

A Balatonalmádi Kertbarátkor

1999. jan. 12.
Téli teendők a kertekben, szőlőkben, gyü
mölcsösökben és a pincében.

Január 26.
A telepítésre javasolt, újabban elismert 
szőlő és gyümölcsfajták ismertetése.

Február 9.
A Balatonalmádi Önkormányzat tervei az 
elkövetkező években.
Előadó: Dr. Kerényi László polgármester.

Február 13.
Hagyományos farsangi bál.

Február 23.
Biokertészkedés gyakorlata és jövője. 

Március 9.
Tavaszi növényvédelmi munkák. 

Március 13.
Hagyományos borverseny.

Március 23.
Fűszer- és gyógynövények a házikertben. 
Gyógytea vásár.

Április 13.
Növényvédelem tavasztól őszig, új nö
vényvédő szerek ismertetése.

Április 24.
Első félév értékelése, a nyári program 
megtárgyalása.

Május 1.
Kertbarát majális, a borversenyen részt 
vett borok értékelése, oklevelek kiosztá
sa.

Összejöveteleinket a Balatonal
mádi Közösségi Házban az esedékes 
hónap miden második és negyedik 
keddi napján 17 órai kezdettel tart
juk, amelyre szeretettel várunk min
den érdeklődőt.

Az előadásokat hozzáértő szak
emberek tartják. A felsorolt napokon 
ingyenes kénessav-meghatározást 
végzünk a hozott borokból.

Kertbaráti tisztelettel:
Bucs Ferenc elnök

Mindkét kertbarátkor nevében:
Durst László

Magyar néptáncház lesz
a Vörösberényi Kultúrházban 1998. december 20-án 

16—18 óra  kö zö tt gyerm ekeknek  
18-23 óráig  felnőtteknek. 

GYEREKEKNEK INGYENES, FELNŐTTEKNEK 100 FT

Program:

Felső-Tisza vidéki táncok
A táncokat betanítja Szabó Sándor, 
a Kurázsi néptáncegyüttes táncosa. 

Zenét a PIROK együttes szolgáltatja.
Jó hangulat, büfé biztosítva.

G y e r e , v á r u n k !

Vörösberényi Kultúrház és tánccsoport

A fényképen Lefler Endre méhész, a Vörösberényi Kertbarátkor tagja az utol
só vizsgálatot tartja a tél beállta előtt. Megfelelő mennyiségű eleséggel látja 
el őket. 40 év óta foglalkozik méhészettel. Jelenleg 56 család méhet tart. 
Mindig nagy szeretettel beszél róluk, szinte családtagoknak tartja őket.



Lőrincze-napok a gimnáziumban
Negyedik alkalommal rendezte 

meg a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium Lőrincze Lajos tanár 
úr tiszteletére az Anyanyelvünkről 
-  Anyanyelvünkért címmel meg
hirdetett versenyt, amelyre több 
mint 150 általános és középiskolás 
versenyző jelentkezett a határokon 
belülről és kívülről. A rendezők 
között volt még az Anyanyelvápo
lók Szövetsége, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, a szentgáli Lőrincze La
jos Általános Iskola és a veszpré
mi Eötvös Károly Megyei Könyv
tár. Az ünnepélyes megnyitót je
lenlétével tisztelte meg özvegy 
Lőrincze Lajosné, Dr. Bóka István 
képviselő, Kuti Csaba, a Veszp
rém Megyei Önkormányzat Köz
gyűlés elnöke és dr. Kerényi Lász
ló városunk polgármestere. Han
gos előadók követték Dr. Grétsy 
László tanár úr megnyitó előadá
sát, amelyben anyanyelvünk har
madik évezredbeli jövőjét vetítet
te elénk. Szende Aladár Lőrincze 
Lajos és az ifjúság kapcsolatáról, 
Praznovszky Mihály főigazgató a 
magyar írók és az anyanyelv téma
köréből tartott előadást. Balogh  
Ferencné emlékezett Lőrincze La
josra a bibliográfia kapcsán, Graf  
Rezső  pedig a Lőrincze-breviári
umról tartott emlékezetes beszé
det.

Ezután került sor a versenyzők 
megmérettetésére, ahol hamar ki

derült, hogy a felvidékiek, erdélyi
ek és délvidékiek csodálatosan őr
zik, óvják és ápolják anyanyelvün
ket. A 36 általános és 96 középis
kola diákjai közül Jóka, Farkasd, 
Galánta és Nagyvárad nyertek első 
helyezéseket -  a galántai Vanya 
Barbara nem is első ízben. Mind
ezt Hegyeshalmi László, a zsűri el
nöke nagyívű összefoglalóban ér
tékelte, majd Havas Judit 
előadóművésznő adott további ta
nácsokat a versenyzőknek.

Nagyszerű eseményt támogattak 
tehát a szponzorok, így itt volt az 
Almádiért Alapítvány, az Anya
nyelvi Konferencia, a Balaton Vo
lán Veszprém, a Herendi Manufak
túra Rt., az ING Bank, Veszprém, 
a Magyar Művelődési Intézet, Bu
dapest, a Mestermű Galéria Veszp
rém, a Petőfi Színház, Veszprém, a 
balatonalmádi Polgármesteri Hi
vatala, a veszprémi Turbó Gép
járművezető-képző Kft., a veszp
rémi Új Horizont Szerkesztősége, 
a veszprémi Verga Rt., UTI United 
Telecom Investment és a Veszp
rém Megyei Önkormányzati Hiva
tal nagylelkű támogatása. 
Lőrincze tanár szavaival köszön
jük: „Megnől az ember szíve!“

Czuczor Sándor

 

p a p ír - ír ó s z e r  és 
KÖNYVESBOLT

Velünk könnyebb 

a karácsonyi 

ajándékozás!
Ezüst- és aranyvasárnap is

nyitva tartunk!

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 8.00-18.00 

szombaton: 8.00-13.00

Balatonalmádi, 
Szabolcs u. 21.

(Fórummal szemben) 
Baross G. u. 1.

(Hattyú ABC mellett)

könyvek

ajándékcsomagolók

karácsonyi

képeslapok

naptárak 

határidőnaplók

írószerek

fotóalbumok

színes filmek

kazetták,

CD-k

apró

ajándéktárgyak

Részletfizetési lehetőség

S zám ítá stec h n ik ai
S zakü zle t és szerviz

C

P

U

Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

INTERNET-előfizetés 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

CD-írás, archiválás, iratmásolás

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

Balatonalm ádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 438-309



Karácsony 
a Városházán
Karácsonyi műsorra várják városunk polgárait és családtagjaikat de

cember 21-én 17 órára a Városháza nagytermébe. A gyermekek meg
ajándékozása mellett B. Horváth István zenés műsorát láthatják az ér
deklődők.

Ünnepi köszöntőt mond: Kerekes Csaba képviselő.

Adventi koncert 
a Közösségi Házban
Hagyományos ünnepi koncertjére várja az érdeklődőket a városi vegyeskar 

és a Zeneiskola növendékei, amelyet december 19-én 18 órakor rendeznek a 
Közösségi Házban. A műsorban fellép Hajnóczy Zsuzsa zongorán és 

Hajnóczy Júlia ének.
Vezényel Demel Eszter.

A Közösségi Ház számítógép-kezelői tanfolyamra várja az érdeklődőket. 

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás január 22-ig a helyszínen (Baross G. u. 
22.), vagy a 338-011-es telefonon.

Mindenki karácsonya
Hagyományainkhoz híven idén is 

megrendezzük a Mindenki Kará
csonya ünnepséget a berényi Temp
lom téren december 23-án 16 óra
kor.

A köztéri karácsonyfa alatt a 
szentbeszédet követően a berényi

iskolások adnak műsort. A résztve
vők között ajándékcsomagokat osz
tunk ki.

Rendezvényünkre mindenkit sze
retettel várunk.

A Vörösberényi 
Polgári Kör vezetősége

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, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása. 

Bútorlap és lemez méretre vágása. 

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/685-221

Karácsony a Postán
Balatonalmádiban is megtartotta 

éves tájékoztatóját a Magyar Posta 

Rt. Soproni Igazgatósága, melynek 

főmunkatársai új szolgáltatásokra és 

a már meglévők bővítésére hívták fel 

a figyelmet. A személyes megbeszé

lésre is alkalmat adó találkozón Ko

vács Lászlónétól -  a helyi posta ve

zetőjétől -  a decemberi különleges 

szolgáltatások, meglepetések felől 

tudakozódtam.

-A z  almádi postán jelenleg még 7 

Ft-ért kapható olcsó karácsonyi 

képeslapok ára december 5-e után 

10 Ft lesz. Ezek december 15-ig bel

földre 24 Ft helyett 20 Ft-ért, a borí

tékos képeslapok 30 Ft helyett 24 Ft

ért adhatók fel. Különlegesen szép 

karácsonyi lapok mellett ajándékok 

csomagolására 150 Ft-ért exkluzív 

kivitelű díszdobozok is kaphatok pi

ros és zöld színben.

-  A karácsonyi üdvözletek elküld

hetők a „Nagykarácsonyon” keresz

tül is, mely szolgáltatást -  elegáns 

zöld kerettel, alkalmi bélyegzővel és 

az adventi hétnek megfelelő más- 

más grafikájú alkalmi bélyeggel -  

plusz 10 Ft-ért külön kell kérni.

-  December 5-től—24-ig jár a Mi

kulás-postás, aki 200 Ft felárért tél

apó-ruhában kézbesíti a mikulás

címkével feladott csomagokat.

-  Működik a postafutár szolgálat 

is, amely a telefonon keresztüli meg

rendelésekre 450 Ft-ért bármilyen 

ajándékot (torta, virág stb.) kivisz a 

megadott címre -  december 5-én 

„Mikulásfutár” (nagyobb tételnél 

kedvezmény kapható).

-  10 kg-ig minden faluban házhoz 

kézbesítik a csomagokat.

A postai szolgáltatásoknál jövőre 

11%-os áremelés várható. Az egész 

évre előfizetett újságok áremelés-kü

lönbözetét a posta magára vállalja.
V. K. M.

ÉPÍTKEZIK?
TERR A-M O TA  ÉPKER KFT.

8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U.
TEL/FAX: 88/430-957, TELEFON: 88/338-458

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

Előzze meg 

az árváltozást,
most vásárolja meg 

építőanyagait.

Az áru tárolását biztosítjuk.

BALA TO N A LM Á D I V Á R O S LAPJA
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc, dr. Szűcs Sándor, Vecsey K. Mária 
Felelős szerkesztő: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 06-88/438-444, Fax: 06-88/438-643 
Kiadó: Almádiért Közalapítvány 
Tipográfia: Valczer János
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán.
Újságunk FűzfőPress papírra készült.



Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog ú j  esztendőt  k ívánunk!

TERRA-MOTA
ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELMI KFT.
8220 Balatonalmádi 
Rákóczi F. u. 34.

SZÁMFIRA ISTVÁN
V ÍZ -, G Á Z -, F Ű T É S S Z E R E L Ő  M E S T E R

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u.37.
Tel./lax: 88/338-910 Tel.: 06-30/9384-453 
Információs ingyenes zöld szám: 06-80/949-019

Tervezés, kivitelezés. Már 18 éve a lakosság szolgálatában.

Fundamenta
A K C I Ó

Aki a jelzett 
időpontban és helyen 

lakás-előtakarékossági 
szerződést köt, 

PLÜSS RÓKÁT 
és EGYÉB 

FUNDAMENTA- 
meglepetést kap 

ajándékba.

30%
ÁLLAMI 

TÁMOGATÁS

6%
HITELKAMAT.

Almádi 
ügyfélszolgálati 

iroda 
(Szolg. ház) 
December 
16-17-18.

9 órától 19 óráig

V e l ü n k  m e g e l ő z h e t i  a z  i n f l á c i ó t !

Balatonalmádi, Szabolcs u. 17.

Tamás Béla
autójavító mester 

-Húzatópados karosszériajavítás 
-  Fülkében történő autófényezés

Balatonalmádi, Építők u. 1. Tel.: 88/430-791, 30/9461-905

F A-BÚTORIPARI 
SZÖVETKEZET
Balatonalmádi, 

 Rákóczi u. 41. 
Telefon/fax: 88/338-283

Merill Kábel Tv
Balatonalmádi, Jókai u. 7. 

Telefon: 88/438-345

PAPÍR-, ÍRÓSZER ÉS 
KÖNYVESBOLT

Karácsony dekorációk, 
díszcsomagolók, ajándékok
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. - Baross G. u. 51.


