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

Weöres Sándor

Tíz lépcső
Szórd szét kincseid — a gazdagság l e g y é l  magad. 
Nyűdd szét díszeid — a szépség legyél te  magad.
Feledd el mulatságaid -  a  vígság legyél te magad. 
Égesd el könyveid -  a bölcsesség legyél te magad. 
Pazarold el izmaid— az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid — a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid -  a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid — a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid — a világ legyél te magad. 
Vedd egybe életed-halálod — a teljesség legyél te magad.

Részlet Kondor Béla Szentek bevonulása a városba című festményéből



Almádi első szállodája
A Veszprémi Független Hírlap 

1882. augusztus 9-i számának vezér
cikkében Almádi helyzetét elemzi a 
szerző, Kompolthy Tivadar laptulaj
donos. Felvázolta egy Almádi szék
helyű részvénytársaság megalapítá
sának szükségességét Almádi fürdő 
jövőjének érdekében. Már előző év
ben „felmerült a terv egy 40-50 szo
bás fürdő bérház építésére részvé
nyek alapján, de senki sem akart kez
deményező lenni“ írja Kompolthy az 
említett cikkben.

A kezdeményezés nem volt ered
ménytelen, mert 1883. november 
28-án megtartott közgyűlésen meg
alakult az Almádi Fürdő Részvény-

társaság és azonnal neki is láttak a 
fürdőhely felvirágoztatásának. A 
Huber-féle szőlő megvételével és a 
rajta levő épület bővítésével létre
hozták a híressé lett Hattyú vendég
lőt. Ugyanakkor a „fürdő bérház“, 
azaz szálloda építését „végleg elha
tározták“ és a 2430 Ft-ról szóló ter
vezetet elfogadták azzal, hogy 2000 
Ft kölcsön felvétele szükséges a 
megvalósításhoz, tudósít a Veszpré
mi Független Hírlap 1886. április 
10-i száma.

A kor szokásának megfelelően 
munkához is láttak és az április 24-i 
szám hírei között olvasható „Almádi 
bérház építését Brenner Lőrinc úr 
már megkezdte és június 15-re lesz 
készen. “ 1886. május 25-én megje
lent egy érdekes hirdetés: „Almádi
ban a fürdő r.t. bérháza melletti új 
épületben dohánytőzsdével egybekö
tött fűszer, liszt, rövidárú kereske

dést nyitottam. Friss készletek, ren
des árak. Göde Ede Almádi birto
kos Helyesen a bérházzal szembe
ni telken épült épületről van szó, 
amelyik ma is áll a Bajcsy Zsilinszky 
u. 53. sz. alatt, az egyik Göde szőlő
birtok területén.

Újabb hír olvasható a június 12- 
én megjelent újságban, miszerint 
„...az Almádi bérház már elkészült 
és hat lakószobát tartalmaz. Brenner 
Lőrinc építette, 15-én veszi át a bi
zottság. Lovak számára a vendéglő 
(ez a Hattyú vendéglő) mellett istál
ló épül.“

Nemcsak a Veszprémi Független 
Hírlap, hanem többek között a

Veszprém című lap is foglalkozott az 
építéssel és az 1886. június 20-án 
megjelent számában olvasható: 
„Egy kényelmesen bútorozott szoba 
havi lakbére 18 Ft-bán állapíttatott 
meg.“ Az árról fogalmat alkothatunk 
az 1886 évi Almádi Anna bál kiadá
sainak elszámolásában szereplő adat 
alapján, miszerint egy napszám 80 
krajcárba került.

Visszatérve a Veszprémi Függet
len Hírlap tudósításaihoz olvashat
juk: „Bérház átadása múlt kedden 
megtörtént. A 6 szobás gyönyörű 
épület úgy Brenner Lőrinc, mint 
Bognár ácsmester s az építő pallér 
ügybuzgóságát dicséri. “ Ugyanazon

a napon a 20 lóra épült új istállót is 
átadták a vendéglő mellett. A híradás 
további részében olvasható „Gödéné 
a nyáron kifőzést is tart olcsó abone
ment (előfizetés) mellett. “

Kompolthy Tivadar lapjában 
megjelent híradásokból látható, 
hogy igen gyorsan, április 10 és jú
nius 15 között eltelt két hónap alatt, 
felépült a „részvénytársaság bérhá
za “ azaz Almádi első szállodája, 
amelynek folyosójáról annak idején 
remek kilátás nyílt a Balatonra, 
amint ezt a mellékelt képes levelező
lap is mutatja. Sajnos nem a 
Kompolthy által 1882-ben javasolt 
40-50 szobás épület valósult meg, 
annak ugyanis nem voltak meg az 
anyagi feltételei.

Annak idején még egy szőlőbir
tokon (Roboz-féle szőlőről van szó 
amelyet a Rt. megvett) állt az épület, 
azonban az 1900-as évek elején kiir
tották, bár az sem lehetetlen, hogy 
kipusztult a szőlő és a területen fel
építették a légsátor telepet. Ez azon
ban már egy másik történet és az Al
mádiban 1899-ben létrehozott 
Kneipp-Rickli kúra ismertetéséhez 
tartozik.

A „bérház“ amelynek építését 
szinte napról napra követhettük 
Kompolthy Tivadar lapjában -  
ugyan kismértékben átalakítva, de 
eredeti külső méreteit megőrizve -  
ma is áll a Bajcsy Zsilinszky út 50 
sz. alatt, az Ifjúsági lépcső melletti 
felső telekrészen, mint az Árnyas 
Panzió egyik épülete.

Schildmayer FerencAlmádi képe a századfordulón. A kép közepén látható a bérház

1900-ban készült kép. A nyíllal jelölt épület a bérház



A W esselényi Strand  
építészeti tervpályázatáról

A Balatonalmádi Városi Önkormányzat az ágazati minisztériummal közösen 
építészeti tervpályázatot írt ki a Balatonalmádi Wesselényi Strand rekonstrukciójára. 

A tervpályázat célja az volt, hogy a mára már meglehetősen lepusztult strand visszanyerje 
a városhoz méltó jellegét és színvonalát.

A pályázat révén a város olyan javaslatokhoz kívánt jutni, melyek közül 
kiválaszthatja azt az építészeti, városrendezési és megvalósíthatósági szem
pontból egyaránt magas színvonalú tervmegoldást, amely a további tervezé
si megbízás kiadásához alapul szolgálhat.

A résztvevő pályázók köre szerint nyilvános és lebonyolítását tekintve tit
kos tervpályázat kiírását 60 tervező illetve tervező szervezet vette ki. Az or
szágosan is kiemelkedő szakmai érdeklődést bizonyítja, hogy 26 pályaművet 
be is nyújtottak.

A magas színvonalú pályázat értékelését az önkormányzat által felkért Bí
ráló Bizottság elvégezte, a díjazott pályaművek rangsorolása az alábbi:

1. A 360 000 Ft-os I. díjban részesített 14-16. bírálati sorszámú pályamű 
szerzői:

Nagy Csaba 
T. Majos Krisztina 
Bagó Bernadett 
Horváth Bertalan 
Horváth Dénes 
Pozsgai Zoltán
Pintér Mónika ARCHIKON Kft. Budapest

2. A 260 000 Ft-os II. díjban részesített 27-es bírálati sorszámú pályamű 
szerzői:

Súlyok Balázs
Földesi Zoltán TÉRFAL Kft. Szekszárd

3. A rangsorolás nélkül 180 000 Ft-os III. díjban részesített 5-ös bírálati 
sorszámú pályamű szerzői:

Fáy Piroska BME Építész hallgató
Németh Viktória BME Építész hallgató 
Németh Csaba KÖZTI Rt.

4. A rangsorolás nélkül 180 000 Ft-os III. díjban részesített 13-as bírálati 
sorszámú pályamű szerzői:

Szoják Balázs 
Balogh László
Harmath Tamás Szoják és Társai Építész Iroda Kft. Budapest

5. A rangsorolás nélkül 110 000 Ft-os kiemelt megvételben részesített 6- 
os bírálati sorszámú pályamű szerzői:

Csomay Zsófia CET Budapest Svájci-Magyar Építéstervezési Rt.
Fekete Patrícia CET Budapest Svájci-Magyar Építéstervezési Rt.
Vizér Péter KÖR Kft. Budapest
Péter Gyöngyvér Lambda Kft. Budapest

6. A rangsorolás nélkül 110 000 Ft-os kiemelt megvételben részesített 7- 
es bírálati sorszámú pályamű szerzői:

Kapy Jenő 
Fülöp István
Pintér Tamás DOM Építészműterem Kft. Budapest

7. A rangsorolás nélkül 80 000 Ft-os megvételben részesített 11 -es bírála
ti sorszámú pályamű szerzői:

Szepezdi Ildikó FONTAINE 98. Bt.
Csőszi Mónika FONTAINE 98. Bt.

Herczegné Székely Anita FONTAINE 98. Bt.

Kincses Krisztina KÉE Tájvédelmi Tanszék 

Újszászy Kálmán TRACE Kft.

Szántó Tibor Szántó és Mikó Építészeti Kft. Budapest

8. A rangsorolás nélkül 80 000 Ft-os megvételben részesített 19-es bírála

ti sorszámú pályamű szerzői:

Szalánczi Gábor L. Stúdió Kft. Győr 

Tóth Norbert L. Stúdió Kft. Győr 

Kovács Katalin L. Stúdió Kft. Győr

A tervjavaslatok felhasználásáról, a strandrekonstrukció további feladata

iról januári ülésén dönt az önkormányzat.

A tervpályázat anyagából összeállított kiállítás 

1999. január 15. és január 31. között

lesz megtekinthető a Városháza padlásgalériájában.

Zana András 

Műszaki osztályvezető

M ay a Cukrászda
Szeretettel várjuk vendégeinket.

-  Fagylaltok -  Torták,

-  Sütemények -  Somlói galuska stb.

E lő r e n d e lé s t  felveszünk.

Nyitva tartás: 12-18 óráig 

Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 1. 

Tel.: 88/338-379 (Budatava)



Néhány sor 
a 98. hónapról 
a Városházán

1998. december

Sokszor elmondtam és leírtam 

már, most mégis meg kell ismé

telnem: a Balaton-parti önkor

mányzatok többségének állandó 

lakosaira vonatkoztatva kétszer 
annyi a pénze, mint Balatonal

mádinak, és nem kevés azon ön- 

kormányzatok száma, amelyek 

háromszor több pénzből gazdál

kodhatnak mint mi. Emiatt tud

juk csak nagyon lassan felszá

molni az infrastrukturális elma

radottságunkat, és emiatt kerül

hetünk olyan helyzetekbe, mint 

karácsony előtt egy nappal. Ami

koris a Naplóban megjelent, 

hogy minden almádi nyugdíjas 

és kisgyermek 4000 Ft-ot kap 

ajándékba. Izzottak a telefonok a 

Városházán és a Postán. Hamar 

kiderült, hogy durva szerkesztő

ségi hiba folytán Balatonakali 

helyett írtak Balatonalmádit. Mi 

pedig magyarázkodhattunk. Ak

kor már a képviselők személye

sen kézbesítették mintegy nyolc

száz, hetven év feletti nyugdíja

sunknak azt a szerény, inkább 

csak jelképnek tekinthető 1000 

Ft-ot a karácsonyi jókívánságok 

mellé. Örömmel adtunk volna 

többeknek többet, azonban saj

nos csak ennyire futotta a költ

ségvetésből. A kézbesítés során 

megtapasztalhattuk, hogy na

gyon sokan élnek közöttünk kar

nyújtásnyira, akiknek még ez a 

kis segítség is jól jött karácsony

ra. A bizottsági és testületi ülése

inken, decemberben, számos 

fontos napirendi pont szerepelt, 

és számos fontos döntés szüle

tett. Eközben kevés figyelem ju 

tott a szerintem legfontosabbra, 

a Családsegítő Szolgálat létre

hozására. Természetesen kell vá

rosközpont, kellenek jobb utak, 
kellenek a strandrekonstrukciók, 

de még inkább kell az odafigye

lés a rászorultakra, a kisgyerme

kektől a felnőtteken át időskorú 

polgárainkig.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület december 17- 

i ülésén -  előrehozott napirendi 
pontként -  tárgyalta a helyi labor pri
vatizációjának ügyét. Ismert, hogy a 
testület novemberi ülésén a polgár- 
mestert és a jegyzőt bízta meg azzal, 
hogy további tárgyalásokat folytas
son a PRODIA Diagnosztikai Rt-vel
-  a labor leendő üzemeltetőjével -  az 
erre vonatkozó szerződés feltételei
nek további tisztázására vonatkozó
an.

Dr. Kerényi László polgármester 
tájékoztatta a testületet, hogy de
cember 10-én tartott tárgyaláson 
„felszállt a füst”, a cég képviselői el
fogadták dr. Hegedűs Tamás jegyző 
által előkészített szerződés-terveze
tet, amelynek lényege, hogy a labor 
finanszírozása 1999-ben sem fog 
többe kerülni -  sőt inkább keveseb
be -  az önkormányzatnak, mint a ta
valyi évben.

A testület nyugtázva a bejelentést, 
az Önkormányzat és a PRODIA Di
agnosztikai Rt. között -  a városi la
boratórium további működtetésére 
vonatkozó szerződést -  jóváhagyta 
és felhatalmazta a polgármestert an
nak aláírására.

Ezt követően tárgyalta a képvise
lő-testület az Önkormányzat 1999. 
évi költségvetési koncepcióját. Az 
előterjesztést előzetesen valamennyi 
állandó bizottság véleményezte, ah
hoz írásos javaslataikat megtették, 
ugyanígy Rénes Mária könyvvizsgá
ló is. Ennek is köszönhetően az ülé
sen már “késhegyig menő vitára” 
nem került sor, a mintegy 43 pontból 
álló költségvetési koncepciót a testü
let jóváhagyta. (Szerk. megj.: a kon
cepcióról a költségvetés elfogadását 
követően, azzal együtt lapunk követ
kező számában adunk értékelő elem
zést.)

Módosította a testület az 1998. évi 
költségvetését, továbbá a gépjármű 
adóról és a helyi adókról szóló ren
deleteit. (Szerk. megj.: a helyi adók 
mértékéről, a kedvezményekről, be
fizetésük módjáról részletes tájékoz
tatást adunk lapunk februári számá
ban).

Megválasztotta a képviselő-testü
let állandó bizottságainak -  külső -  
szakértő tagjait, nevezetesen:

Gazdasági, 
Településfejlesztési és 

-Üzemeltetési Bizottság:
Juhász Nagy Sándor
Kovács Lajos
Piedl György

Idegenforgalmi, 
Környezetvédelmi és 

Sport Bizottság:
Boda Zsuzsanna
Felber Gyula
Ifj. Horváth György

Humánpolitikai Bizottság:
Borbáth Erika
Dr. Piri Ida

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:
Ferenczy Zsuzsanna
Primmer Istvánné

Meghatározta a képviselő-testület 
az 1999. évi munkatervét, majd át
vonult a városháza nagytanácster
mébe, ahol 17 órakor kezdődött a 
közmeghallgatás.

Ismert, hogy a képviselő-testület 
legalább évente egyszer -  előre meg
hirdetett időpontban -  köteles ezt a 
demokratikus fórumot megtartani, 
amelyen az állampolgárok közérde
kű ügyekben kérdezhetnek, illetve 
javaslatot tehetnek. A zsúfolásig 
megtelt teremben először dr. 
Kerényi László köszöntötte a megje
lenteket. Elöljárójában utalt rá, hogy 
a választások előtt beszámolt az elő
ző önkormányzat 1994-1998. között 
végzett munkájáról, amelyet az Új 
Almádi Újságban is közzétettek. Ép
pen ezért nem kíván ismétlésekbe 
bocsátkozni -  hiszen azt az anyagot 
bizonyára nagyon sokan elolvasták -  
ezért átadja a szót a választópolgá
roknak. Kokas Endréné a Kálvin u. 
rendkívüli rossz állapotára hívta fel 
a figyelmet, ugyanis a gázvezeték 
építése után nem megfelelően lett 
helyreállítva. Ugyancsak javításra 
szorulna az utca végén a lépcsősor, 
mert így balesetveszélyes. Csatlako
zott hozzá Pulszfort Györgyné, aki 
egyben olyan javaslatot tett, hogy 
amennyiben a Kálvin és a Móra F. u. 
macskakő borítását esetleg a jövő
ben megszüntetnék, érdemes lenne a 
Városháza tér burkolásához azt fel
használni. A kutyatulajdonosok pe
dig ügyeljenek arra, hogy az állatuk 
ne a közúton végezze el a dolgát, 
vagy ha igen, gondoskodjanak a ku
tyapiszok eltakarításáról. Külföndön 
ilyen esetben nagyon keményen 
büntetik az állattartókat.

Jónéhányan kifogásolták a közte
rületek tisztántartását, a szemétszál
lítás módját. Jávorka Géza felvetet
te, hogy miért kell egyes háztartá
soknak 24 szemétgyűjtő zsákot meg
venni évente, amikor van olyan ház, 
ahol max. 8-10 zsákot használnak 
fel.

Winkler Szilveszter külföldi példát 
hozott fel arra, hogy a szelektív hul
ladék gyűjtésnek milyen nagy a je
lentősége, persze csak akkor van en
nek értelme, ha a lakosság tudja, me
lyik szemetet hova rakja. Hima 
György szerint meg kellene fontolni 
az önkormányzatnak újból a konté
nerek kihelyezését. Szántó Lajosné, 
Simon Ernőné pedig a közterületek 
használatbavételét túlzottnak tartja, 
mert főleg a nyári szezonban az áru
sok úgy kipakolnak az üzlet elé a jár
dákra, hogy alig lehet gyalogosan 
közlekedni. Berla József a Noszlopi
u. 1. sz. alatti 3 lakás ivóvízproblé
máját vetette fel, kérve a sürgős in
tézkedést. Szakó Dezső a Petőfi u. 8. 
sz. alatti lakások társasházzá történő 
alakításának “kálváriáját” ecsetelte. 
Szakály Áron azt kérte az új képvi
selő testülettől, hogy a város minden 
polgárát és vállalkozóját azonos 
mércével mérjék az esélyegyenlőség 
elve alapján. Krátky Gábor hozzá
szólásában a vendéglátó üzletek ka
tegóriába sorolásáról, az üzemelte
tésben bekövetkezett jogszabályi 
változásokról szólt. Felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a jogszabályban 
előírt feltételeknek érvényt kell sze
rezni minden üzlet és vendéglátó 
egységet illetően és egyúttal ennek 
fokozott ellenőrzését kérte a polgár- 
mesteri hivataltól.

Gergely Endréné nagyon jó ötlet
nek találta, hogy a kandeláberekre 
virágokat helyeztek ki, ezt, ha lehet 
tovább kell folytatni, de nem szabad 
megfeledkezni a rendszeres locsolá
sukról sem.

Dr. Rausenberger Vilma dicsérő 
szavakkal illette az önkormányzatot 
és a hivatalt, mert több esetben is 
emberséges ügyintézéssel találko
zott. A tél beálltával viszont jóval na
gyobb figyelmet kell fordítani a jár
dák síkosság mentesítésére az önkor
mányzati tulajdonban lévő ingatla
nok előtt. A sószóró ládák ugyan kint 
vannak, de hamar kiürülnek, feltöl
tésükről rendszeresen gondoskodni 
kell.

A feltett kérdésekre, hozzászólá
sokra dr. Kerényi László polgármes
ter, Boros László, Kerekes Csaba, 
dr. Huszár Gábor képviselők és Zana 
András műszaki osztályvezető vála
szoltak. Természetesen a fentiekben 
ismertetetteknél jóval több javaslat, 
vélemény hangzott el, amelyeknek 
egy része további vizsgálódást igé
nyel.

A képviselő-testület december 22- 
én tartotta 1998. évi utolsó ülését.

(Folytatása a következő oldalon.)



(Folytatása az előző oldalon.)
Dr. Kerényi László polgármester a 

napirendi pontok tárgyalását meg
előzően a testület nevében elismeré
sét és köszönetét fejezte ki a zeneis
kola tanárainak, növendékeinek, a 
Városi Vegyeskar tagjainak a de
cember 19-én a Közösségi Házban 
tartott „Karácsonyi Koncertért” to
vábbá mindazoknak, akik a városhá
zi karácsonyi ünnepségeken szere
peltek, illetve szervező munkájukkal 
lehetővé tették azok színvonalas 
megrendezését.

A testület több pontban is módosí
totta a szemét gyűjtéséről és elszállí
tásáról szóló korábbi rendeletét 
(szerk. megj.: az önkormányzati ren
deletet egységes szerkezetben la
punk következő számában tesszük 
közzé).

Az aktualitások körében tárgyalta 
a testület -  többek között -  a sport
egyesületek használatában lévő in
gatlanok ügyét. Hosszas vita után 
végül is olyan állásfoglalás született, 
hogy a Gazdasági, Településfejlesz
tési és -Üzemeltetési, valamint az 
Idegenforgalmi, Környezetvédelmi 
és Sport Bizottság alakítson ki köz
ős koncepciót az egyesületek va
gyonhasználata kérdésében és azt 
terjessze döntés végett a testület elé.

A Györgyi Dénes Általános Isko
la tornatermének megvalósítása 
ügyében pedig úgy határozott a tes
tület, hogy felül kell vizsgálni mind 
a tornaterem méretét, mind annak 
költségét. Majd ezt követően kerül
het sor annak újra tárgyalására.

A Balatonalmádi Noszlopi u. 1. 
sz. alatti lakóingatlan új vízvezeték
rendszerének kiépítéséhez a szüksé
ges pénzügyi fedezetet biztosította a 
testület, egyúttal elrendelte a koráb
bi adás-vételi szerződések felbontá
sát és az eredeti állapot helyreállítá
sát. Ezzel a döntéssel minden való
színűség szerint megnyugtatóan ren
deződik az ott lakók sorsa.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gim
názium és Kollégium felügyeletét és 
fenntartását 2003. június 30-ig a 
Veszprém Megyei Önkormányzat
nak -  részletes megállapodás kereté
ben átadja a testület, egyúttal felha
talmazta a polgármestert annak alá
írására.

Jóváhagyta a Családsegítő Szol
gálat Alapító Okiratát, egyben pályá
zatot írt ki az intézményvezetői állás 
betöltésére. (Szerk. megj.: a pályá
zati kiírást lapunkban külön közöl
jük).

Végezetül -  a GTB előterjesztése 
alapján -  jó pár bérleti szerződés 
megkötése ügyében hozott döntést a 
testület.

A képviselő-testület jegyzőköny
vei a Városi Könyvtárban, valamint 
a Polgármesteri Hivatalban megte
kinthetők.

Sz. S.

Rendőrségi hírek
Az e havi újságcikket egy korábbi 

ígéretem teljesítésével szeretném kez
deni. Mint az Önök előtt is ismert no
vember hónapban a Jókai M. utcában 
leégett két butik, jelentős anyagi kár 
keletkezett. A múlt havi újságcikkben 
még nem tudtam Önöket pontosan tá
jékoztatni a történésekről. A tűzvizsgá
ló által a helyszínen megállapítottak, 
valamint az ügyben végzett államigaz
gatási eljárás során egyértelművé vált, 
hogy elektromos zárlat miatt követke
zett be a tűz. Nem történt tehát bűncse
lekmény annak ellenére sem, hogy va
lóban nem lehetett kizárni ennek lehe
tőségét még az első időszakban.

Még egy nagy port felvert bűncse
lekményről kívánok rövid tájékoztatást 
adni. A vörösberényi temetőben történt 
sírrongálás jelentős közfelháborodást 
váltott ki. Az értelmetlen vandalizmus 
mindenkiben visszatetszést kelt, de ez 
halmozottan igaz akkor, amikor ez egy 
temetőt érint. A 16 és 17 éves tettese
ket, akik nemcsak ezt a bűncselek
ményt követték el, hanem a közúti jel
zőtáblák megrongálása miatt közleke
désbiztonság elleni bűncselekményt is, 
a különböző bűntető hatóságok már el
járás alá vonták. Az okozatok felderí
tése, a következmények elemzése 
azonban már nemcsak ezeknek a szer
veknek a feladata, hanem azt hiszem 
mindannyiunké. Ezek a fiatalok ugya
nis közöttünk élnek, és az eljárás során 
már az is bebizonyosodott, hogy nem 
ez az első ilyen jellegű cselekményük, 
ezért úgy ítélem meg, nekünk is foko
zottabban oda kell figyelni rájuk.

December hónap történéseiről írok, 
ezért engedjék meg, hogy kihasználva 
ezt az alkalmat néhány szóval össze
foglaljam 1998. év eseményeit. Rend
őri szempontból rendkívül változatos 
évet tudhatunk magunk mögött. Vára
kozásteljes izgalommal készültünk a 
kapitánysággá válásra, azonban az év 
elején már nyilvánvalóvá vált, hogy er
re az önállóság megadására még vár
nunk kell. Az év vége felé az is biztos
nak tűnik, hogy csak 1999. év első fe
lében válik ez lehetővé. Ennek több 
oka van, de mivel ezek az okok döntő
en rajtunk kívülállóak, nem kívánom 
részletezni. Reményeink szerint ez 
most már záros időn belül bekövetke
zik,

Az idei év első felében -  köszönhe
tően polgárőr barátaink hathatós segít
ségének is -  elmaradtak ugyan a koráb
bi évekre jellemző betörés sorozatok, 
azonban városunknak külső területein 
továbbra is meghatározó bűncselek
mény fajta volt a nyaraló feltörés, a kü
lönböző üdülők sérelmére elkövetett

betöréses lopás. Annak ellenére, hogy 
közel kétszer annyi elkövetőt fogtunk 
el, illetve értünk tetten a bűncselekmé
nyek számában jelentősnek mondható 
csökkenés nem következett be. Az
1998. évi feladat-végrehajtást nehezí
tette továbbá az is, hogy sok korábbi 
bűncselekményt elkövető az év első fe
lében, illetve szeptember-októberben 
szabadult jogerős büntetésük letöltése 
után. Mi sem természetesebb annál, 
hogy ott folytatták, ahol abbahagyták, 
s többségük már ismét a büntetés-vég
rehajtási intézetek vendégszeretetét él
vezi.

Ebben az évben nem történt olyan 
súlyos, a közvéleményt felkavaró bűn- 
cselekmény, amelyet külön ki kellene 
emelnem. A nyári idegenforgalmi sze
zon minden nehézsége ellenére is -  és 
ez nemcsak a mi értékítéletünk -  jól si
került. Meg tudtuk akadályozni a köz
nyugalmat sértő garázdaságokat, ag
resszív közterületi magatartást. A nyá
ron mindenki kedvére sétálhatott vá
rosunk üdülőövezeteiben, a közbizton
ságot, a köznyugalmat a hozzánk láto
gatók többsége jónak ítélte meg. Úgy 
tűnik folytatódik az a jó hagyomány, 
hogy a hozzánk megerősítő erőként ér
kező fiatal rendőri állományból többen 
is Almádiban szeretnék folytatni rend
őri pályájukat. 1999-től várhatóan 
négy új kolléga kerül hozzánk a közte
rületi szolgálathoz.

Kora ősszel és jelenleg is folytatódik 
az év elején megkezdődött negatív ten
dencia, különösen a külső területeken 
(Bartók B. utca, Öreghegy, Újhegy) je
lentős számú nyaraló feltörés történt. 
Új jelenség az is, hogy egyre több

olyan tettest fogunk el, akik megélhe
tési forrásként tekintik a bűncselekmé
nyek elkövetését. Ha el is fogjuk őket, 
majd letöltik a kiszabott börtönbünte
tést, már nem tudnak és nem is akarnak 
visszailleszkedni a társadalomba, ezt 
az egyetlen módját látják csak a meg
élhetésnek. Megint csak azt kell mon
danom, hogy nemcsak rendőri szem
pontból vetődik fel ez a probléma, mert 
ha a társadalom nem fog segíteni vala
milyen módon ezeknek az emberek
nek, akkor önerőből nem fognak kitör
ni ebből az ördögi körből. Tudom, so
kan vannak még akik ezt másképp gon
dolják, de én úgy ítélem meg, hogy hi
ba lenne pusztán érzelmi oldalról meg
közelíteni ezt az egyre súlyosabb és el
sősorban társadalmi jellegű problémát.

Néhány szót a közlekedésről. Leír
tam már, hogy soha nem látott negatív 
csúcsot értünk el a bekövetkezett bal
esetek számában. Soha ennyi ittas jár
művezetőt, rossz műszaki állapotú 
gépkocsival közlekedőt nem jelentet
tünk még fel, mint 1998-ban. Azt hi
szem itt sem szorul bizonyításra az, 
hogy ezen a kedvezőtlen állapoton is 
csak közösen, Önökkel együtt tudunk 
változtatni. Pusztán a büntetés bármi
lyen súlyos is nem jelenthet megoldást 
erre a problémára sem.

Itt szeretném megköszönni mind
azon szerveknek, intézményeknek, 
magánszemélyeknek azt a segítő támo
gatást, amelyet 1998. évben munkánk
hoz nyújtottak. Külön is ki kell emel
nem a Polgárőr Egyesület tevékenysé
gét, amely meghatározó volt számunk
ra. Nekik is köszönhetjük azt, hogy Ba
latonalmádi Városának közrendje, 
közbiztonsága elfogadható színvonalú. 
Kérem Önöket, Tisztelt Újságolvasó
kat, hogy kísérjék továbbra is megtisz
telő figyelmükkel munkánkat, és ké
rem, hogy jelezzék ha bármilyen gon
dot, problémát látnak velünk kapcsola
tosan. A Rendőrőrs vezetése 1999-ben 
is arra fog törekedni, hogy a Rendőrőrs 
tevékenysége, feladat-végrehajtása ta
lálkozzon az Önök egyetértésével.

Grúber Sándor r. őrgy. 
őrsparancsnok

Vöröskeresztes hírek 
Almádiról

Alapszervezetünk nevében köszön
jük mindazon kedves lakosnak, aki jó
tékony adakozásával hozzásegítette a 
kárpátaljai árvízkárosultakat, hogy ru
haneművel, ágyneművel, élelmiszer
rel láthattuk el nehéz helyzetükben. 
Köszönet azoknak is, akik fáradságot 
nem kímélve csomagoltak és Viskre 
vitték mindezt.

Ezúttal is megköszönjük polgár- 
mester úrnak, a képviselő uraknak, 
akik kérésünkre most is megszavazták 
és otthonukba vitték a 70 éven felüli
eknek az 1000 Ft-os pénzadományt.

Alapszervezetünk ez évben is készí

tett csomagot karácsonyra 22-öt a 90 

éven felülieknek és további 28-at idős, 

beteg embertársunknak.

Készülünk az 1999. január 16-i ha

gyományos jótékonysági bálra, míg 

márciusban a nyugdíjasok napja lesz a 

Budatava Étteremben.

Kívánunk mindenkinek békés, bol

dog új esztendőt.

Tőke Emilné 

Vöröskereszt Lakóhelyi 

Alapszervezet titkára



NEPÁL.
Nepál valószínűleg minden ember 

számára fantasztikus élmény. De 
azoknak, akik a hegyeket szeretik, 
maga a Paradicsom. Hiszen a Föld 
14, nyolcezer méter fölé magasodó 
hegycsúcsából 10 Nepálban van: 
ameddig a szem ellát, mindenhol 
csak szürke, ezüst hegyek, egymás 
hegyén-hátán, úgy összezsúfolódva, 
mint az emberek a karácsonyi éjféli 
misében.

Négy éve jártam ott először két 
barátommal együtt. Utazgattunk, tú
ráztunk, fölmásztunk 5400 méter

magasra, aztán hosszan pihentünk a 
fővárosban Katmanduban. Nehéz 
szívvel jöttem haza, mert azt láttam, 
hogy bár az emberek többnyire telje
sen szegények, mégsem elégedetle
nek. Keseretlenek voltak, derűsek és 
segítőkészek. Mint a gyerekek. El
gondolkoztató volt, mennyire más
ként élnek, hogy mennyire magától 
értetődően teszik a dolgukat és hogy 
milyen csendre lelhetett közöttük az 
ember. Elő példája volt annak, hogy 
az élet minősége mennyire nem kell, 
hogy függjön az életszínvonaltól. 
Aztán tavaly ősszel lediplomáztam, 
s mivel addigra összegyűlt vala
mennyi pénzem és időm is volt, szin
te felkínálta magát a lehetőség, hogy 
ismét elutazzak. Most csak ketten in
dultunk neki a barátnőmmel. Két és 
fél hónapot töltöttünk kint, ami 
összesen az előző úttal együtt már 
majdnem fél év. Ez az idő már elég 
volt ahhoz, hogy elmúljon a kezdeti 
lelkesedés és egy őszintébb, valósá
gosabb kép alakuljon ki bennem. 
Egy kicsit jobban megismerve az or
szágot, azzal együtt, hogy lenyűgö
zött, valahol nyomasztóvá is vált. 
Nepál az egyik legszegényebb or
szág a világon. A gazdaság legna
gyobb bevételi forrását a túrizmus 
adja. Virágzik az idegenforgalom. A 
két utazásom között eltelt négy év
ben újabb és újabb rekordok szület

tek az odalátogató turisták számá
ban, ami egyre több pénzt és üzletet 
jelentett. Nagyon sok pénzt, amiből 
mind többen próbálnak meggazda
godni. A kínálat egyre nagyobb, a 
verseny egyre élesebb, a mosolyok 
pedig egyre számítóbbak. Ha példá
ul az ember megérkezik a városba, 
akkor a hotelokból kiküldött vendég
fogók egymást letaposva és túlordít
va teszik tönkre az első perceket. 
Egyetlen megoldást találtam arra, 
hogy ne veszítsem el a nyugalma
mat, se a türelmemet: nem vettem

komolyan ezt az egész bolond, hiá
bavaló igyekezetet, amely annyira 
méltatlan a körös-körül összeka
paszkodó hatalmas hegyekhez és 
magához az emberhez is.

A hegyek azonban megvigasztal
tak. Azok nem változnak, ugyan
olyan szívszorítóan gyönyörűek és 
lélegzetelállítóan izgalmasak, mint 
az emlékeimben voltak.

Brokés Ferenc

Örömmel vettük Brokés Ferenc kis 
útibeszámolóját, a későbbiekben szí
vesen adunk lehetőséget egy-egy kü
lönleges ország bemutatására, aho
va városunk lakói eljutottak.

Nepál, a földi Paradicsom

Óévbúcsúztató focitorna
Önkormányzatunk csapata megint dobogós
A Balaton-parti önkormányzatok 

labdarúgó tornájának ezúttal Fonyód 
adott helyet. Megfiatalodott, ámde 
még kellőképpen nem összeszokott 
önkormányzatunkat a “sorsolás sze
szélye” a tavalyi győztessel hozta 
össze. Nem lehet azt mondani, hogy 
Balatonboglár ellen megilletődötten 
kezdtünk volna, mert azonnal ma
gunkhoz ragadtuk a kezdeményezést 
és megszereztük a vezetést. Hideg
zuhanyként jött azonban egy „kapus
lepke” következményeként az 
egyenlítés. Polgármesterünk pedig a 
legrutinosabb ebben a csapatban, hi
szen ebbéli tisztségét már harmadik 
ciklusban tölti be (igaz nem jó ka
pusként, hanem jó polgármester
ként). Ettől a rossz mozdulattól az
tán annyira elbátortalanodott, hogy a 
többi mérkőzésen nem is lépett pá
lyára. Sajnos megzavarodtunk, így 
az ellenfél szerzett vezetést. Ettől 
kezdve óriási iramot diktált a csapat, 
szinte odaszögezte ellenfelét a kapu
jához, azonban úgy látszott, mindhi
ába. Mégis fél perccel a befejezés 
előtt sikerült az egyenlítés! Követke
zett Balatonföldvár!

Úgy látszott sima lesz az ügy, 
megszereztük a vezetést. Ettől kezd
ve azonban rá akart a csapat ülni az 
eredményre arra számítva, hogy az 
ellenfél úgysem bírja sokáig, mert 
kevesebb cserelehetősége van. 
Rossz taktikai húzásnak bizonyult, 
igazi tűzijáték alakult ki kapunk 
előtt. De így sem lett volna baj, ha a 
bíró ismeri az órát, ugyanis legalább 
öt perccel tovább játszatta a meccset, 
szerintünk mindaddig, míg Földvár 
csapata ki nem egyenlített! Jellemző, 
hogy kezdés után azonnal le is fújta 
a mérkőzést. A szünetben volt idő a 
további esélylatolgatásra, számolga
tásra, a további taktika megbeszé
lésére, a hibák elemzésére, ahogy ez 
már egy jó önkormányzattól elvárha
tó. Kerényi László átvette a szövet

ségi kapitányi tisztet, részletes takti
kát dolgozott ki, még a cserepárokat 
is kijelölte. Az egyékes csatárjáték
ról (Lőrincz Attila) áttértünk a két
csatáros felállásra. Ami ezután kö
vetkezett, azt csak egy szóval lehet 
jellemezni: brilliáns. Áll ez a véde
kezésre, a pengés cselekre és gólok
ra -  amiben dr. Dávid Gyula járt az 
élen, -  a szép átadásokra és más 
megoldásokra. Ebben a szakaszban a 
játéknak -  Balatonlelle ellen játszot
tunk -  nem hagytunk kétséget afelől, 
hogy ki a jobb! Győzelem: 3:2-re.

A két döntetlen azonban meg
bosszulta magát: “csak” a kisdöntőt 
játszhattuk a harmadik helyért. Erre 
a meccsre még inkább az volt a jel
lemző, mint amit fentebb leírtam. A 
végeredmény: 3:0. Most is bebizo
nyosodott, hogy a sport az emberi 
kapcsolatok kialakításának is eszkö
ze. Áll ez az újonnan megválasztott 
fiatal önkormányzatunkra is, hiszen 
új oldalukról is megismerhették egy
mást, de áll arra is, hogy régi isme
rősök barátként üdvözlik egymást és 
megbeszélik városuk ügyeit és saját 
örömeiket és gondjaikat.

A közös vacsora után vidám han
gulatban tértünk haza, hogy meg
újult erővel lássunk neki az előttünk 
álló 1999. évi feladatoknak.

A csapat tagjai:
Dr. Kerényi László, Dr. Dávid 

Gyula, Dr. Jósa Elemér, Dr. Szűcs 
Sándor, Dr. Hegedűs Tamás, Lőrincz 
Attila, Pandur Ferenc, Kerekes Csa
ba, Keszey János, Ifj. Bors Sándor, 
Tóth Attila.

Szurkolótábor: Schildmayer Fe
renc, Lőrincz Andrea, Lőrincz Lali, 
Felber Gyula.

Góllövők: Dr. Dávid (3), Dr. Jósa 
(2), Lőrincz (2), Dr. Szűcs (1), Pan
dúr (1). A legjobb kapus díját Tóth 
Attila érdemelte ki.

Felber Gyula 
sportszervező

A zene szárnyán karácsony fe lé
Pontosan egy héttel a Hóvirág 

énekegyüttes emlékezetes szereplé
se után, ismét felragyogtak az almá
di zeneiskola nagytermének csillár
jai. A hívogató fényözön most az is
kola növendékeinek karácsonyi 
hangversenyére invitálta az érdeklő
dőket. Jöttek is szép számmal. Te
kintetük megilletődve pihent meg a 
fekete zongora szomszédságában 
álldogáló, ünnepi díszbe öltöztetett 
kis fenyőfán. A néma áhítat pillana
tait hamarosan fölváltotta a közeledő

Karácsony csengő-bongó muzsikás 

üdvözlése. A zongoristák, fúvósok, 

vonósok, pengetősök játékában ott 

zengett az ünnepvárás minden szép

sége a titkos szorgoskodás, a megle

petés-készítés, az ajándékozás -  

gyermekeinkben még valóban létező

-  tiszta gyönyörűsége.

Szülők, nagyszülők, testvérek 

szerető, bátorító tábora fogadta lel

kes tapssal, meghatott mosollyal az 

apróságok és nagyobbacskák saját

kezűleg létrehozott, megfoghatatla

nul is csodálatos ajándékát.

A zene elszáll, elillan az éterben, 

lehet, de az élményt, melyet cseme

téink igyekezete, adni akarása te

remtett meg nekünk(!), bizonyosan 

őrizni fogja a szülői, nagyszülői, 

testvéri emlékezet. Nem képesla

pokból összeöltögetett dobozkák

ban, nem tükrös vitrinben, hanem 

biztosabb helyen: a lélekben.

Nagyné Sárfi Gabriella



Tisztelt Szerkesztőség!
Az újság mottója bátorít fel arra, hogy írjak Önöknek. Olyan dologról sze

retnék írni, ami nem először esett meg velem, de ezúttal itt, a lakóhelyem köz
vetlen közelében történt, s én szeretném komolyan venni a gondolatot, hogy 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”.

Magamról annyit, hogy 1976-tól 1990-ig a Bauxitkutató V.-nál dolgoztam, 
s bár onnan az átszervezések miatt elkerültem, de itt építkeztünk, s 1994 óta 
almádi lakosok vagyunk. Sajnos olyan világ van, hogy jelenleg -  több régi kol
légával együtt - Líbiában dolgozom, de ez csak még jobban megerősíti óha
jomat, hogy itt, Almádiban tényleg otthon érezhessem magam.

S most rátérek arra ami bánt. Amióta Almádiban lakunk, kertes házunk van, 
s van kutyánk is. Én magam szeretek futni. A házunkhoz közel van az erdő, s 
így Vörösberény és Litér között szoktam futni, az erőnlétemtől és a rendelke
zésre álló időtől függően kisebb nagyobb távokat. A kutyát szinte mindig ma
gammal viszem, s többnyire elengedem a pórázról. Hozzá kell tegyem, hogy 
látótávolban van a kutya, s hívásra oda jön hozzám. A karácsonyi ünnepek 
alatt itthon voltam szabadságon, s elmentem futni. Nekem is s a kutyának is 
jól esik a mozgás. S most egy terepjáróban ülve belépnek a képbe a vadászok. 
Találkoztam én már vadászokkal máshol korábban is, mikor kirándulni vittem 
a kutyát magammal a Bakonyba. Az esetekből - vadász ismerősömmel konzul
tálva - azt a tanulságot vontam le, hogy a kutyát keményen kell fegyelmezni, 
s nem szabad hagyni, hogy kikerüljön a látótávolból. S most megint a vadá
szok. A lakóhelyemhez közeli erdőben, pontosabban bozótos, félig nyílt terü
leten, az úton futok, ahol mások kirándulnak. A kutya látótávolban, hívásra 
odajön. A vadászok mégis megállítanak (nem tudom van-e rá joguk, de négyen 
vannak s fegyverük van) s hosszasan kioktatnak, hogy a kutyát nem engedhe
tem el a pórázról, mert zavarja a vadakat. Ezúttal a kutya lelövése nem kerül 
szóba, de korábbi élményeim között ilyen is volt.

Ezek után több kérdés merül fel bennem. Az erdő, s a benne lévő vadak va
lakinek a tulajdonában vannak. Az erdő azonban nincs körbe kerítve, s jelzett 
turista utak is vezetnek benne. Tehát az erdőt egyesek tulajdonjoga mellett a 
többség is használhatja. A tulajdonjog valószínűleg a fakitermelésre s a vadá
szatra vonatkozik. Nem vagyok jogász, de szeretném tudni, mennyiben van jo 
ga a tulajdonosnak vagy képviselőjének korlátozni a többség mozgását az er
dőben, netán zaklatni vagy fenyegetni. Úgy tűnik, szerintük nekik joguk van 
egy kutyát lelőni, csak azért mert szabadon van. Ha a kutya vadászna, s vadat 
ejtene, megérteném, de erről szó sincs. Magyarán nekik mindegy, a kutya mit 
csinál, ha szabadon van, lelövik.

Végletekben gondolkodva: tájfutó lévén, ha terepen, nem úton futok, “zava
rom a vadat”, engem is lelőhetnek?!

Szeretném tudni, hogy lehetek én így otthon itthon? Én szeretem az erdőt, s 
nem hiszem hogy bárki kizárhatna belőle. Úgy vélem, nem vagyok egyedül ez
zel a gonddal, s szeretném ha mások is elmondanák a véleményüket. Jó lenne, 
ha szakember, jogász is megszólalna. Talán van megoldás, s a lap mottója va
lóra válhat.

Tisztelettel: dr. Balogh Iván okleveles bányamérnök 
(Vörösberény, Vadász u. 10.)

Török körcsattogtató
Galambkiállítás 1998

A Balatonalmádi Kisállattenyésztők 
Egyesülete 1998. december 5-6-án a 
Vörösberényi Kultúrházban galambki
állítást rendezett. Talán emlékeznek rá 
olvasóink, hogy 1966 decemberében 
volt a tizedik, jubileumi kiállításuk a 
galambászoknak a Györgyi Dénes is
kolában. Azóta fejlődött az egyesület, 
nem csak a kiállított galambok fajtája 
lett több, hanem az egyesület tagsága 
is gyarapodott.

158 galambot láthattak az érdeklő
dök, amelyek 18 fajtát képviseltek, 
többek között a kissé furcsa nevű cím
adó fajtát is. Sajnos az időjárás közbe
szólt, december 4-én megérkezett a 
hóesés, ezért néhány távolabb lakó te
nyésztő (Várpalota, Polgárdi) nem 
indult neki az útnak, így csak 17

tenyésztő állította ki kedvenceit. Mint 
a szakértők tájékoztattak, ahhoz, hogy 
fajta győztest lehessen hirdetni három 
kiváló minősítésű galambnak kell len
ni a kérdéses fajtából. Erre nem min
den esetben nyílt lehetőség az időjárás 
miatt kényszerűen távolmaradt kiállí
tók miatt. Végeredményben 7 fajta 
győztes és 31 kiváló minősítésű címet 
nyertek a tenyésztők galambjai, a jól 
sikerült és december 6-án díjkiosztás
sal zárult kiállításon.

Köszönet illeti a kiállítás rendezőit 
Kovács Gyula elnököt, Szabó Tibor 
titkárt és Berényi Sándor pénztárost, 
valamint minden közreműködőt. To
vábbi sikereket kívánunk nekik és az 
egész egyesületnek.

S.F.

HORGÁSZSAROK
Szenteste van, már túl vagyunk 

a gyertyagyújtáson, az ajándékok 
feletti első öröm is lassan elcsitul. 
Az ünnepi vacsora fő attrakciója, 
három darab, karikába sütött süllő 
itt mosolyog előttem az asztalon. 
Bár azt, hogy mosolyognak, csak 
képzeletem mondatja velem. Ki
nek lenne kedve vidámkodni, ha 
prézlibe forgatva eltöltött vagy tíz 
percet a forró frituban. Inkább én 
mosolygok, hiszen mindhárom sa
ját zsákmány. Kenese előtt fogtam 
a hajójárat négyméteres vizén. 
Mialatt igyekszem elosztani csalá
dom tagjai között az adagokat -  
ügyelve arra hogy kinek melyik 
rész a kedvence -  eszembe jut: 
elég mostohán bántam 98-ban a 
Balatonnal. Szapultam, szidtam, 
hogy milyen szűkmarkúan mérte 
kegyeit a horgászok felé. Hozzám 
is ilyen volt? Nézzük csak: febru
ár végén kezdtem a horgászatot 
Fonyódligeten. Két nap alatt hat 
pontyot és két keszeget szákoltam. 
Úgy másfél kilósak voltak (a pon
tyok). Kezdetnek nem rossz ered
mény, és akkor még nem szóltam 
a késő éjszakába nyúló forralt bo
ros baráti beszélgetésről a duru
zsoló cserépkályha mellett. Ezt kö
vetően jó  ideig hiába áztattam a 
zsinórokat, elkerült a szerencse. 
Néhány bodorka, vagy kárász 
akadt ugyan, de csak annyi, hogy 
ne fordítsak végleg hátat a 
budatavai nádasnak. Áprilisban 
aztán újfent kegyes volt hozzám a 
Tó. Egy szeles, hűvös délelőttön 
megvámoltam a helyi kárász-koló
niát. Kilenc darab, kiló körüli pél
dányt vittem haza. Emlékezetes, 
kissé zűrös nap volt, de remek, 
maradandó élménnyel gazdagított. 
Május közepéig nem volt időm 
horgászni, ekkor azonban egy 
kenesei kemping strandján, a kö
vezés előtt pár méterre akasztot
tam egy szép csukát, (kb. 2 kiló)
0.25-ös zsinórral, drótelőke nél
kül. Persze nagyadag szerencse is 
kellett a szákoláshoz. Megint hal
böjtös hetek következtek. Dévér, 
garda, angolna gazdagította a terí
téket, míg aztán júniusban -  egy 
igazán szép hajnalon -  azzal éb
resztettek kollégáim, hogy rabol
nak a balinok. Rohanás a partra el
lenőrizni a hírt. Tükörsima vízen, 
a parttól ötven-száz méterre, szin
te másodpercenként láttuk a jelleg
zetes balinrablásokat. Nem volt 
éppen leányálom begyalogolni a

derékig érő hideg vízbe, de csak 
így tudtam becserkészni a reggeli
ző halakat. Már az első dobás ered
ményes volt. A zöld-sárga színű, 
kétrészes Rapalát vízre érés pilla
natában elkapta egy másfeles 
balin. A fárasztás közben jöttem rá, 
hogy nincs nálam a merítő, de vé
gül csak sikerült kézzel elkapni a 
teljesen kimerült ragadozót. Né
hány meddő rávágás után jött a kö
vetkező, háromkilós példány, egé
szen könnyedén behoztam pár mé
ternyire. Persze végig a fenéken 
jött, egészen addig, amíg a tiszta 
vízben észre nem vett akkor aztán 
meglódult, és kb. harminc méter 
zsinórt lehúzott az orsóról, köröz
ni kezdett körülöttem, én pedig 
óvatosan loptam a távolságot. Vé
gül a kisöccse mellé került ez is, 
úgy, mint a következő szintén há
romkilós ikertestvér. A harmadikat 
még egy hínárcsomóból is ki kel
lett csalogatnom, ahol keményen 
lecövekelte magát. Szerencsémre 
mohón vágott rá a csalira így 
mindkét hármashorog mélyen ült a 
szájában. A parton állók üdvrival
gása mellett ballagtam ki a vízből, 
a lábam mellett pórázon vezetett 
gyönyörű halakkal, és nagyon há
lásan pislogtam a 2.70— es, 10-30 
g-os DAM botomra, és a 0.20-as 
Tectan zsinórra. Ezzel az akcióval 
szeptember közepéig be is fejez
tem a horgászatot. Akkor jöttek a 
süllők, bár a kezdet nagyon gyá
szosra sikeredett, ugyanis kissé 
túlfinomítottam a szereléket, ami
nek az eredménye: négy kapás, 
négy jóütem ű bevágás, akasztás 
után pár métert még hoztam a ha
lakat, majd lemaradtak. Másnap 

elővettem a régi, jól bevált 60 g- 
os, kemény botokat, és attól kezd
ve nem veszítettem el a megakasz
tott süllőket. Ha csak egy kis sza
badidőm volt, már mentem is a ha
jójárat vonalába. Sajnos nem 
annyiszor, ahányszor szerettem 
volna, sőt néhány alkalommal idő 
előtt bejöttem, mert a kis 15-ös tú
rajolle nem állta a délnyugati hul
lámokat. Süllő nélkül így is ritkán 
hagytam abba horgászatot, egy-két 
porciós mindig akadt. Kinek-kinek 
ízlése, szerencséje szerint. Nekem 
pontosan elég ahhoz, hogy Kará
csony szentestéjén -  vacsora köz
ben -  megkövessem a Balatont. 
Csak aztán 99-ben nehogy meg
bánjam.

Nagy Ferenc



Mindenkinek Jut a bőség kosarából

Szülők é s  gyerekek együtt örülnek 
a szeretet ünnepén

Fotók: Durst László

Karácsonyi ünnepély Vörösberényben



zengi a Hóvirág énekegyüttes je 
les tagjaival együtt az iskolánk 
nagytermébe összesere glett népes 
közönség. Együtt fújja idős és if
jabb, együtt az almádi gyerekek 
Kárpátalja riadt szemű, otthont 
sirató gyerekeivel, akiknek arcán 
megjelenik végre, az ünnepvárás 
igézetében, a búfelejtő mosoly...

Így végződött az a szép decem
ber 10-ei hangverseny, melyet a 
Hóvirág énekegyüttes adott, 
Hajnóczy Zsuzsanna zongorakí
séretével, Almádi város zeneisko
lájában.

Advent harmadik gyertyájá
nak fellobbanását előzte meg ép
pen, ez a témájában következete
sen Isten dicsőségét hirdető, Jé
zus születését zenében elbeszélő 
színvonalas műsorösszeállítás.

Ki ne örülne, ha közeledik a 
karácsony? Tán nincs is olyan 
ember, aki ne ismerné az Isten

gyermek születéséről hírt adó, ré

gi, szép dallamokat. Hát még ha 

azok művészi előadásban csen

dülnek fel, amint történt ez a mai 

estén.

Vannak remekművek, melye

ket tán most hallottál először. 

Valid be: megérintettek, fölemel

tek!

Szóljon bár latinul, olaszul az 

ének, mindegy..., tudod, érzed, 

hogy a kétezer éves történet része

se vagy, ott állsz magad is az ál

mélkodó pásztorok között...

Köszönjük, Hóvirág!

Külön köszönjük a kárpátaljai 

gyerekek mosolyát!

Ez a varázslat keveseknek si

kerül mostanában.

Nagyné Sárfi Gabriella

Hodie Cristus natus
est

A Városi Vegyeskar „adventi ének“ címmel ünnepi koncertet 
adott december 18-án a Közösségi Házban. Felléptek a Városi Ze
neiskola növendékei, Hajnóczy Júlia és Zsuzsanna, Szentirmai 
Edit, karnagy: Demel Eszter.

A rövid hír mögött sokkal több van: az az ünnepi áhítat, mely a 
hangversenyen megszületett az előadók és a közönség jóvoltából. 
A művészet hatalma különös hatalom, a hallgatók leikébe hatolva 
fejti ki erejét. A zene hatalma demokratikus hatalom, olyan mint a 
Nap, mely mindenkire süt, olyan, mint a víz, mindenkit körbeölel 
jótéteményeivel.

Az advent a lélek megigazulása hívő és nem hívő számára egya
ránt. Amidőn Jézus megszületett, vele született újjá a Remény, és 
mindig újjá születik.

-  Szeresd felebarátodat, szeressétek ellenségeiteket, ha megütnek 
is egyfelől, tartsd oda a másik orcádat, még a bűnösöket is szeres
sétek, legyetek irgalmasok -  tehát egy új világot prédikált Jézus.

S e napon ugyanerről szólt a zene, szárnyalt az ének. S a szerep
lők és a közönség mindezt tudta, érezte, átélhette.

A szívemnek oly kedves Vegyeskar együtt lélegzett az ünneppel. 
Arisztotelész óta minden művészetesztétika központi kategóriája a 
hatáskeltés. Az énekkar koncentrált figyelme, tónusa, felszabadult, 
oldott éneklése Demel Eszter karnagy és az énekkar közös érdeme. 
Az advent szelíd, ünnepi várakozása, a választott műsor, az előadás 
színvonala a figyelő, lelkes közönségben kiváltotta azt a hatást, 
hogy ezen az estén elhittük; Krisztus megszületett.

Varga József

Horgászsarok, 
sarok nélkül

I. Jó tanács:

A’ halat elevenen el lehet küldeni messze helyekre, 

kivált a pontyot, és tsukát, a’ következő módon: ha az 

elküldés télben történik, a’ halakat tsak ritkán hóba 

kell bétakarva felrakni, az az közbe-közbe havat rakni; 

ott ugyan mindjárt megfagynak, de ha vízbe vetik, 

tüstént felélednek. Illy módon messze vidékekre elküld

thetni, tsak hogy meleg helyre útközben ne vitessenek. 

Ha pedig nyárban kellene elszállítani, a’ halak száját 

meg kell tömni pálinkába mártott fris kenyérhéjjal, 

szalmába bétakargatni, és lepedőbe bévarrani. Igy is 

messze elküldhetni, a’ nélkül, hogy megdöglenének.

Megjelent: Hasznos mulatságok 
1831 I. félév 2. szám 2. oldal

II. Fajta ismertető:

A TŐ PONTY. 

Cy prinus Carpio L.

Ponty, Potyka, Pozsár . Fajtái : Csupaszponty ; Királyponty vapy Tükrös

ponty ; tótul : Krap ; oláhúl : Krap ; né metűl : Karpfen. F a jtá i: Leder

karpfen, Spiegelkarpfen.

Megjelent: Herman Ottó „A halgazdaság rövid foglalatja"

Bp. 1888. 42. oldal

Tudósító megjegyzése: Ha valamelyik kitartó horgász a fentebb le

írt halat netán kifogja, akkor az ismertetett módon télen-nyáron 

messzire szállíthatja.



Az új esztendő küszöbén olyan ismert közéleti személyiségeknek, művészeknek tettük fel a kér
dést, akik kötődnek településünkhöz, hogyan látják városunk jövőjét, természetesen amely elvá
laszthatatlan a Balatontól, és mit kívánnak az 1999-es évre az itt élőknek, Balatonalmádi barátai
nak.
A válaszokból bizonyára kitűnik, hogy akiknek valamilyen formában közük van városunkhoz, szí
vükben hordják az itt átélt élményeket, szeretik és védik azt a kis települést, ahova ők időközön
ként visszatérnek.

Balogh Ervin
FESTŐMŰVÉSZ:

A Nagy Kő Orra - Öreghegy -  
Vörösberény -  Balaton által hatá
rolt félkörben gyönyörű környezet
ben, mikroklímájával, mesebeli 
hangulatával Almádi maradjon meg 
„csak“ Almádinak. Őrizze meg er
dőit, szőlőskertjeit, horgászstégjeit. 
Ne törődjön semmiféle fellengzős 
divattal, de élvezze a tudomány és 
technika minden áldását!

Vigyázza kulturális örökségét, 
pezsgő szellemi életét. A Közösségi 
Ház tevékenysége, a Padlás Galéria 
és az Új Almádi Újság, a 
Kéttannyelvű Gimnázium, meg a 
Zeneiskola, sportolóik jó eredmé
nyei, a lakosság érdeklődése kultúr
központtá avatják Almádit. Ismert 
szerte Európában.

Ez a jelen.
Indulásnak a másik évezredben 

több, mint bíztató! Az almádiaknak 
és választott vezetőinek nagyszerű 
eredményeket kívánok az örömteli, 
megfontolt munkához.

Kívánom, hogy a város hazai és 
külföldi látogatói tudjanak visel
kedni! Sokan legyenek, de ne töb
ben, mint amennyit ez a kis város el 
tud viselni.

1999-ben meg kellene tisztítani a 
város körüli erdőket, és a szabad 
térségeket a szeméttől, önkéntes je
lentkezőkkel. Egynek itt vagyok! 
Álmodtam egyszer, hogy így fogják 
emlegetni a Balaton egy csodálatos 
nagy Tó, Almádi mellett...

Bóka István
TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐJE:

A szomszédos település, Alsóörs 
polgármestereként folyamatosan fi
gyelemmel kísértem a rendszervál
tás utáni Balatonalmádi életét.

A balatonalmádi polgárok az ön
kormányzatiság adta lehetőséggel

jól éltek, a sokszor szűkös források
kal jól sáfárkodtak.

Irigylésre méltó és példamutató, 
ahogy az utóbbi egy-két évben az 
infrastrukturális fejlesztésekkel 
10-15 év lemaradását pótolták.

Jói eső érzéssel töltött el, hogy 
Balatonalmádi a Kelet-Balatoni 
Kistérség élére állt közös gondjaink 
megoldása céljából.

Biztos vagyok abban, hogy Al
mádi az elkövetkező néhány évben 
a kistérség gazdasági-, idegenfor
galmi-, kulturális központjává vá
lik, és ehhez mint a térség ország- 
gyűlési képviselője szerény eszkö
zeimmel hozzá tudok tenni.

A célok eléréséhez Balatonalmá
di sikeres polgármesterének, önkor
mányzatának és valamennyi polgá
rának erőt, egészséget és nagyon 
boldog új évet kívánok.

Csavlek András
FESTŐMŰVÉSZ:

Kedves Barátaim!
Kedves Szerelmesei a Balaton

nak!
Számomra a Balaton életem 

egyik legfontosabb élménye, gyer
mekkori eszmélésem óta ma is fo
lyamatosan. Festészetem karakteré
nek lényegi témája és ihletője. 
Hosszú évtizedek óta figyelem és 
féltem a Balatont. Úgy gondolom, 
hogy hazánknak, nemcsak egyik 
legszebb természeti tüneménye, ha
nem szellemi életünk megnyilvánu
lásainak fontos tartalmi színtere is. 
Ennek megfelelően kell vigyáznunk 
rá. Ennek megfelelően kell tervezni 
értékes szellemi, művészi progra
mokat. Az utóbbi években Balaton
almádi szép példát mutatott. Szinte 
azt lehet mondani, hogy a város a 
Balaton képzőművészeti központja 
le tt. Az itt rendezett Balaton Tárla
tok sok alkotót vonzanak és mutat
nak be a hazai és külföldi vendégek
nek. A város terei is szépen fejlőd
nek. 

Én a magam részéről ennek a fo
lyamatnak a további fejlődéséhez és

egyre erőteljesebb kibontakozásá
hoz kívánnék boldog új évet mind
annyiunknak.

Mindenkit kérek szeretettel, hogy 
fogjunk össze és ki-ki a maga lehe
tőségei szerint segítse ezt a fejlődést 
a magunk és az egész ország épülé
sére.

É. Szabó Márta 
-  Érdi Sándor

TV SZERKESZTŐK, 

MŰSORVEZETŐK:

Miközben értékeljük és élvezzük 
Vörösberény-Balatonalmádi város
adta lehetőségeit, nekünk a baráta
inkat, a nyugalmat, a kikapcsoló
dást jelenti. Jó lenne, ha nem válna 
Siófokká, ha továbbra is csiripelő 
madarakat jelentené tavasszal -  hó
fehér csendet télen -  ősszel a cse
pergő ereszalját, nyáron pedig a ve
rőfényes napsütést.

Almádi lakóinak ugyanazt kíván
juk amit magunknak.

Jurányi Patrick
a H e l s in k i O p e r a h á z  

CÍMZETES MAGÁNTÁNCOSA:

Mindenképp bízok Balatonalmá
di szép jövőjében, mert olyan tulaj
donságokkal rendelkezik, hogy Eu
rópa egyik romantikus fürdőhelye 
lehet. |

Remélem, hogy a város vezetése 
a megfelelő döntéseket fogja hozni, 
hogy esztétikusan és dinamikusab
ban tudjon fejlődni ez a gyönyörű 
város.

A barátaimnak és a lakosoknak 
kívánom, hogy aktívabban ve
gyenek részt a város rendezvényei
ben érezzék hogy ez az ő települé
sük.

Akármerre járok a világban úgy 
ítélem meg -  az az ország az a vá
ros az a család erősödik akik hisz
nek önmagukban.

KONCERTÉNEKES 

STUTTGARTBÓL:

Ha Almádi jövőjéről beszélek, az 
én jövőmről, álmaimról, terveimről 
kell beszélnem. Amikor nyugdíjba 

m egyek majd úgy tervezem, hogy 6 
hónapot Almádiban, 6 hónapot 
Sttuttgartban élek, dolgozom. 

A z  egységes Európa több pozití
vumot hoz magával. Ezzel szeretett 
városomnak illik lépést tartania. 
Ebben látom a jövőt. Szívből kívá
nom, hogy azokat az embereket 
vonzza magához, akik 11 hónapon 
keresztül keményen dolgoztak és 
valóban pihenésre, kikapcsolódásra 
várnak. “Ezt csak egy nyugodt, pihe
nést ígérő városkából lehet meríte

n i .
Almádinak átkelle n e  venni azo

kat a szabályokat, amik itt a Bodeni 
tó szép városkáiban már igen régóta 
beváltak.

Este 11 óra után csend. A  disco le
gyen úgy izolálva, hogy ne lehessen 
a vízen úgy hallani, hogy az egész 
hajó beremeg, reggel 4-ig.



Az éttermekbe ne lehessen mez
telen felsőtesttel beülni! A zene kel
lemes és csendes legyen, hogy az 
asztalnál ne kelljen üvöltözni egy
mással.

A forgalom mindenütt kb. 30 
km/h legyen, főleg azokon a helye
ken, ahol rendelőintézet van.

Legyen a város arcképe, nyuga
lom, csend, udvariasság, sportolási 
lehetőség, finom magyar konyha az 
éttermekben, erősítő nélküli, kelle
mes zenével.

Ha a törzslakók szeretik és becsü
lik városukat, olyan vendégek is 
jönnek akik ezt értékelik.

Szívből kívánom ezeket a terve
ket, mivel Almádiban pár év múlva 
eljutni -30-40% -kai drágább lesz, 
mint most. Így egy német turistának 
családdal együtt pl. olcsóbb lesz 
egy szép parasztházban nyugodt, 
csendes vidéken feltöltődni, mint 
Almádiban 2 hetet „bulizni" .

Szeretett városomban legyen 
őszinte minőség, szeretet, önbiza
lom mindenben, mindenütt.

A kedves lakosoknak ezúton kí
vánok nagyon jó egészséget, opti
mizmust és bizalmat!

Kerényi Imre
RENDEZŐ, 

A MADÁCH SZÍNHÁZ 

IGAZGATÓJA

Mitől ilyen szép, kérdezi a bala
toni ember az északolasz falucská
ban. Ogni fa il suo, mindenki a ma
gáét, válaszolja az ottani tulajdo
nos, mosolyog és tovább gereblyézi

portája előtt az árok partot. Meg
tisztítja a vízáteresztő betongyűrűt, 
felcsippenti a szélfútta szemetet, az 
utca felső végéről a szomszéd ara
szolgat erréfelé. Összeérnek, és 
minden szép, ogni fa i l  suo, minden
ki csinálja a magáét. Ne álljon meg 
a fűnyíró s a kapa, jöjjön a kapun kí
vülre Balatonalmádiban is, tisztul
jon meg az előttünk lévő rövid utca
szakasz. Ne csak bent, kint is szé
pek legyünk, kezdeményezzünk, s a 
szomszéd majd folytatja.

Balatonalmádi már jó, de még 
nem szép. A csatorna, a gáz és a te
lefon a földben nagy öröm, de a vil
lanyoszlopok kopaszon árválkod
nak, villamos vezetékek dzsungele 
zavarja a kilátást s képez olyan el
lenritmust, mely szétszabdalja a táj 
lusta hullámzását. Remélhetőleg az 
új évezredben ezek a drótok is föld 
alá kerülnek, addig is az építtetők 
használjanak földkábelt, s addig is 
virágozzuk fel a villanyoszlopokat. 
E sorok írója szívesen vállalja egy
két villanyoszlop virágosításának és 
gondozásának költségét, talán a 
szomszéd is követné a példát, ogni 
fa il suo, és akkor nemcsak jó lesz, 
de szép is.

Ötvös Csaba
a z  O p e r a h á z  

MAGÁNÉNEKESE:

Jelenleg Japánban vendégszere
pei, utazása előtt nyilatkozott újsá
gunknak.

Az immárott 10 éves kis balatoni 
városunk a korához képest eléggé 
fejlett, és remélem egészséges fel
nőtté cseperedik. Almádi és a Bala
ton barátainak azt kívánom, hogy 
legyen jobb időnk az idei nyáron 
mint tavaly volt és mindnyájan bé
kében, nyugalomban élvezhessük 
mindezt.

P o zsg ay  Im re
EGYETEMI TANÁR 

A SZENT LÁSZLÓ EGYETEM 

REKTORA

Balatonalmádi tíz éve város, de 
ennél sokszorta hosszabb ideje a tó 
északi partjának egyik legkedvel
tebb üdülőhelye. Úgy tudott vonz
erőt gyakorolni a környező telepü
lésekre, hogy azok közigazgatási 
erőszaktétel nélkül, az Almádihoz 
való csatlakozásban látták érdekeik 
érvényesülését. Az elmúlt tíz esz
tendő valóban arról szólt, hogy Al
mádi várossá, igazi közösséggé 
szervesült. Az itt élő polgároknak, 
önkormányzatuknak, vezetőiknek 
köszönhető, hogy a mostoha állami

bánásmód ellenére, emberi ará
nyok, igények szerint alakult a vá
ros szerkezete. Ennek a szerkezet
nek az alakításában -  sokminden 
más mellett -  nagy szerepük volt a 
közoktatási és kulturális intézmé
nyeknek, a kulturális kezdeménye
zéseknek, a nyilvánosságot szolgá
ló sajtónak, közlési eszközöknek.

Almádi jövője, jó hírneve is 
nagymértékben ezektől az intézmé
nyektől, kezdeményezéseiktől 
függ. A város lakosságát és vendé
geit ellátó infrasrukturális rendszer 
jelentősége igen nagy, de ez a rend
szer is akkor érvényesül igazán, ha 
olyasmit tud felmutatni, ami csakis 
Almádira és környékére jellemző. A 
szolgáltatások nagy része standardi
zálható, sőt akkor jó, ha az egy
neműsítés felé tart. Ezt nevezik vi
lágszínvonalnak. Eredetiség az ok
tatás, a kultúra, a közművelődés kö
rében keletkezhet. Balatonalmádi
nak jók a lehetőségei, adottságai. A 
város határán túl is elismert iskolái, 
kitűnő alkotóművészeit, felkészült 
népművelői, közművelődési intéz
ményei vannak. Egy széleslátókörü 
önkormányzat és városvezetés tud
ja, hogy a kultúra fejlesztésében 
nincs kockázat és nincs téves dön
tésre lehetőség, ha a minőség az 
iránymutató. Kívánom, hogy ehhez 
a célhoz legyen elegendő eszközük, 
s eléréséhez elegendő elszántságuk.

Almádinak van figyelemre méltó 
múltja, hagyománya, de legtöbbet 
ér a jövője.

Weöres Sándor

Szembe-fordított tükrök
Orömmöm sokszorozódjék a te örömödben.

Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, 

gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölöt

ted az ég, benned a létra.

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezés

ben.

Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.



A Nők 
a Balatonért Egyesület 

balatonalmádi csoportja

1999. február 20-án, 
szombaton 18 órától

Városszépítő 
jótékonysági bált
szervez az Auróra Hotel Éttermében.

(A bevételt a őspark szépítésére fordítják.)

A bál fővédnöke 
dr. Bóka István 

országgyűlési képviselő.

Zene, tánc, finom falatok! 
Tombola - értékes nyereményekkel! 

Meghívó igényelhető:
1999. február 12. péntekig 

További információ: 88/338-219 
(Ottilia Étterem)

Vízkereszt, vagy amit akartok
Az Európai Unió felé araszolva 

egyre gyakrabban fontolgatjuk, 
hogy mit nyerhetünk vagy veszthe
tünk a tagsággal, valahogy úgy mint 
amikor karácsonyfát vásárolva egye
sek már praktikusan műanyag fenyőt 
vesznek, méghozzá külföldön, mert 
az nem hullatja tűleveleit és utána 
nem kell minden évben újat venni. A 
díszeket leszedni viszont Vízke
resztkor, azaz január 6-án illik akár 
valódi akár „műremek”. Az „Úr 
megjelenése” fordítás felel meg leg
jobban az Epiphania Domini ünnep
nek, amit keleten Krisztus születése
ként, nyugaton pedig a napkeleti 
bölcsek megjelenéseként, illetve Jé
zus megkereszteléseként ünnepeltek 
ősidők óta. Magyar neve annak tu
lajdonítható, hogy vizet és tömjént 
szenteltek ezen a napon és 500 évvel 
ezelőtt Wroclawban (igaz akkor még 
Boroszlónak hívtuk) még a szertar
táskönyv is hasznosnak tartotta ezt a 
szentelt vizet a mérgek, békák és a 
férgek ellen.

Nos, a várhatóan (és részlegesen) 
egyesülő Európában egyre job

ban megismerjük más nemzetek víz
kereszti szokásait és talán ők is a mi
enket, bár erre az utóbbira már keve
sebb a garancia, mert mi magunk is 
alig emlékezünk rá. Már az én gyer
mekkoromban is -  pedig annak is 
van már fél évszázada -  panaszko
dott az Isonzó-vidékét és Szibériát 
egyaránt megjárt nagyapám, hogy 
felforgatta a világháború az embere
ket, eszméket és erkölcsöket, velük 
együtt pedig a régi szép szokásokat.

Nem engedte az esperes úr sem, 
hogy az emberek három király ünne
pén a füstölőből kikerült korommal 
felírják az istálló falára Gáspár, 
Menyhért és Boldizsár nevének kez
dőbetűit. De azért a pogányabbak 
minden évben felírták: a szenteseb
bek templomban megszentelt krétá
val. A jópofa Gabi sógor, ezt mindig 
úgy értelmezte, hogy „Gábor menj 
borért” -  bár le azért nem beszélték, 
de biztos, ami biztos, a pincébe 
mindig elkísérték. 6  még faragott 
Luca széket kilencféle fából -  ma 
meg a legtöbbünk ötféle fanevet is 
nehezen sorol fel, nemhogy megta
lálná a környéken...

A Vízkereszt neve Twelfth Night 
angol nyelvterületen és a kará

csonyi ünnepek végét jelzi, amikor 
leszedik a karácsonyfa díszeit. Ha a 
karácsonyfát később nem ültetik el, 
akkor örömtüzet gyújtanak és azon 
égetik el. Az anglikán egyház is ün
nepnek tartja, hiszen Krisztus, a 
gyermek és a jövendő Megváltó, ve
lünk van, a puritán nép meg kiváló 
összejöveteli alkalomnak, amikor 
megint mulatozhatnak. Nem véletle
nül írt Shakespeare darabot „Vízke
reszt vagy amit akartok” címmel. 
Igen, az angolok zabolátlan vízke
reszti szokásait írta meg, mert ekkor 
még távol állt tőlük a hűvös tartóz
kodás -  és úgy látszik, hogy futball- 
drukkereik ezeket az időket elevení
tik fel újra. Akkoriban ugyanis min
den családban „bolondkirályt” vá
lasztottak, aki számos vidám megle
petésről gondoskodott. Állítólag a 
rend és a tekintély hétköznapi ural
mát gúnyolta, akarva-akaratlan min
denki minduntalan bolond helyze
tekbe keveredett. Szerintem inkább a 
tévelygések és a tévedések vígjáté
ka, amelyben az a legkomikusabb, 
hogy mindenki másban feltételezi az 
őrületet. Francia nyelvterületen a 
Galette du Rois különösen szórakoz
tató, amikor egy marcipánnal töltött 
tortát készítenek és a töltelék köze
pébe egy szem száraz babszem ke
rül. Aki a szeleteléskor a babszemet 
kapja, az lesz a király vagy a király
nő azon a napon és aranypapír-koro
nát is visel, sőt joga van maga mellé 
társat választani, aki a másik koronát 
kapja. Mindenki csak az ő egészsé
gükre iszik, de a marcipános tortából 
két szeletet félretesznek a kis Jézus
nak és édesanyjának, amit azután a 
szegényekkel vagy a magányos, idős 
szomszédokkal osztanak meg. Ezu
tán az egész estét társasjátékkal töl
tik, amelyeket a király és a királyné 
talál ki. Vajon hány társasjátékot ját
szanak ma a szülők a gyermekeikkel 
erre a Balatonparton?

Olasz nyelvterületen a Befana dí
vik, ami az Epifámia, azaz Víz

kereszt elolaszosított változata és ek
kor cserélnek karácsonyi ajándéko
kat is. A Befana megszemélyesítője 
egy érdekesen öltözött női Mikulás, 
aki ajándékokkal megrakodva érke
zik. A hatalmas batyujából azután 
mindenki előhalászhat egy csomagot 
és bizony van olyan, amelyikben van 
ajándék, de olyan is, amelyikben 
nincs. Talán ezért hívják szerencse
nyúlásnak is, de annyira népszerű, 
hogy még a házibulikon is három 
csomagocskával illik megjelenni, 
kettő közülük üres, egy pedig aján
dékkal teli. Külön cetliket is készíte
nek, ezekre mind neveket írnak, jól 
összekeverik őket a csomagocs
kákkal meg karácsonyi szalagokkal, 
és utána megkezdődhet a szerencse
nyúlkálás. Nem akarok túl profán 
lenni, de a mai házibulikon inkább a 
poharak után nyúlkálnak, hogy más 
eshetőségről említést se tegyek.

Mi lenne, ha Shakespeare nyo
mán mi is magunkat adnánk -  

és nem csupán vízkereszt ürügyén, 
hanem máskor is -  aztán január ha
todikán (jövendő valutánk, az Euro 
bevezetésének ötödik napján) ismét 
odaadnánk a papunknak a lélek
pénzt, amit a kántorral együtt gyűj
tött be valaha, vagy a szőnyeg alá 
tennénk a gyöngyöt, hogy majd a jö
vendőbelinkről álmodhassunk (már 
akinek még nincsen), illetve felújíta
nánk a háromkirályjárást, akár az 
1332.évi visegrádi konferenciára 
emlékezve is -  de nem csupán 
középkeleteurópai vonatkozásokkal. 
Azok a betlehemező fiatalok, akik itt 
Balatonalmádiban is beépítették a 
háromkirályokat az előadásukba, va
lahol többet tettek, mint a Three 
Magi-t csak dalban emlegető ango
lok, vagy a Galette du Trois marci
pántortáját szeletelő franciák, illetve 
a Befana-bulikra készülő olaszok. 
Kész csoda egyáltalán, hogy ebben, 
az emberarcúnak egyáltalán nem ne
vezhető tőkefelhalmozó kapitaliz
musnak újra dúló világában ma még 
akadnak olyanok, akik szűrt, jászolt 
és pásztorbotot szereznek, hosszan 
készülnek a hibátlan szövegmondás
ra -  és utána kilométereket gyalogol
nak hegyen-völgyön, hogy örömet 
szerezzenek gyermekeknek és fel
nőtteknek. Él bennük valami, amit 
belőlünk sem sikerült teljesen kiirta
ni: nekünk is van olyan örökségünk, 
amire büszkék lehetünk és amit rá
adásul mások is megcsodálhatnak. 
Én azt szeretném, ha az együttműkö
dést innen vennék át Balatonalmádi
ból...

Mert vajon mit viszünk mi abba 
az egyesült Európába? Bort 

(előbb-utóbb exportálható lesz min
den balatonfelvidéki termés), búzát 
(rekordtermések után feltétlenül, 
csak a minőségen kellene még javí
tani), békességet meg akkor, amikor 
végre magunkkal is meg tudunk bé
külni, a szomszédokról nem is be
szélve. Lepjük meg addig is a szom
szédainkat a Kárpátaljától egészen a 
kerítésünk túloldaláig Karácsony 
előtt és után is. Nem kellene persze 
árvízre várni, meg más csapásokra 
sem, hanem egyszerűen a tisztelet, a 
szeretet és a másokért való aggódás 
által vezérelve. Ezt tette a Balikó há
zaspár is, amikor egy mindenkitől 
magára hagyott kárpátaljai közsé
gért, Viskért aggódva mozgósította 
az egész várost. Aki csak tudott, 
adott valamit a messzi útra induló 
konvojnak, akik második útjukról 
ottani gyerekekkel tértek vissza és 
nem hozhattak magukkal feleannyi 
gyermeket, mint ahányat fogadni 
szerettünk volna. Barátokra leltünk 
közöttük mindörökre. Voltak persze 
már küldötteink korábban is Erdély
ben, amikor a forradalomkor azok 
adták az ottani nélkülözőknek a leg
többet, akik maguk is szerény körül
mények között éltek. Veszeli Lajos 
életre szóló élményeket és barátokat 
szerzett nekünk Székelyföldön. 
Most Karácsony előtt idős nyugdíja
sait lepte meg az önkormányzat sze
rény ajándékkal, amely követőkre 
talált a legnemesebb szívű vállalko
zók részéről is.

A vízkereszti tévedések és tévely
gések helyett van mire büszké

nek lenni az elmúlt évben is, mert 
amikor ezermester, hivatalnok és 
vállalkozó tudja mi a leghelyesebb 
és erre másokat is rá tudnak beszél
ni, akkor valami csodálatos dolog in
dult el Almáditól Vörösberényig és 
Budatavától Káptalanfüredig. Em
berek aggódnak emberekért, de nem 
csupán aggódnak, hanem tesznek is. 
Ezek az emberek még akkor sem 
változnak meg, amikor Kanadába, 
Németországba vagy más tájakra 
szakadnak innen a Balaton partjáról. 
Alapjában véve talán ilyenek va
gyunk Vízkereszttől-vízkeresztig. 
Vagy egyre inkább ilyenek leszünk, 
mert a hozzánk szívesen látogató 
költő, Széki Patka László által pár 
évvel ezelőtt felvillantott téli tájkép 
rideg világa még mást sejtetett:

„tar mezőkön vízkeresztkor 
hókirályok mendegélnek 
köd-vágtában dér-tüzekhez 
tél-mentében zord szüzekhez”

Czuczor Sándor



Tájékoztató
a Vörösberényi Polgári Kör 1998. évi munkájáról

A Vörösberényi Polgári Kör 1998. 
évi munkája során a Polgári kör életé
ben kialakult rendnek, talán úgy is fo
galmazhatunk, közel tíz éves szokások
nak, hagyományoknak megfelelően vé
gezte a munkáját.

Az év elején az elnök személyében 
történt változás. Korábbi elnökünk, 
Nándori Gyula elfoglaltsága, szakmai 
munkájában megjelent megnövekedett 
feladatok miatt elnöki tisztségéről le
mondott; de a vezetőség munkájából to
vábbra is részt vállalt. E helyen is kö
szönetet mondunk Nándori Gyula tag
társunknak az elnöki feladatok ellátásá
ban végzett eredményes, lelkes munká
jáért. Az elnöki teendőket az év elején 
tartott közgyűlésen megválasztott Dr. 
Kaliczka László nyugdíjas vízépítő 
mérnök látta el.

A vezetés munkájában változást je
lentett, hogy az 1998. évi rendezvé
nyeknek önálló vállalás alapján egy-egy 
vezetőségi tag volt a főrendezője. így a 
május végén megtartott majálisnak 
Kajári Károly, a Berényiek Találkozójá
nak Mester Ferenc, a szüreti felvonulás
nak Nándori Gyula, az év végi mikulás 
illetve karácsonyi ünnepségeknek 
Csalló Róbert volt a felelőse, főrende
zője. A felelős rendezők mellett termé
szetesen a vezetőség és a Polgári Kör 
számos tagja vállalt feladatot. A polgá
ri kör munkaprogramjában előirányzott 
feladatokat, a már hagyományosnak te
kinthető rendezvényeket megtartottuk.

Az időjárás nagyon nem kedvezett a 
szabadtéri rendezvényeknek, mert a 
majális napján finoman szólva didereg
tünk, a berényiek találkozójára zuhogó 
esőben indultunk, a szüreti felvonulást 
megelőzően és utána is állandóan esett 
az eső, a mikulás-járás napján és a ka
rácsonyi ünnepségeken volt csak az év
szaknak megfelelő havas hideg idő.

Mindezek ellenére a rendezvényein
ken jelentős számú vendég és érdeklő
dő volt jelen, érezte jól magát.

A résztvevők számára jellemző: a 
szüreti felvonuláson a Polgármesteri 
Hivatal előtti programon közel ezer da
rab perecet osztott szét a Polgármester 
úr. Ebből kiszámítva, hogy gyermekeik 
számára többen több perecet kértek, 
mintegy 800-850 fős részvétellel szá
molhatunk. A decemberi ünnepségeken 
a mikulások a reggel megkezdett prog
ramjukat este 8-8.30 körül fejezték be, 
vagy a december 23-án megtartott kará
csonyi ünnepségünkön a kemény hideg 
ellenére 120-150 fő volt jelen.

A programokban nem szereplő fel
adatok között meg kell említeni az ön- 
kormányzati választásokat megelőzően 
a Kertbarát körrel és a Vöröskereszt 
Szervezettel együtt tartott rendezvényt, 
ahol a polgármester- illetve képviselő- 
jelöltek részére adtunk bemutatkozási 
lehetőséget.

A rendezvények szervezése során a 
vezetőség a kitűzött programon több he
tes, sőt a majális és a szüreti felvonulás

esetén mintegy két-két hónapos előké
szítő munkát végez. E helyről is meg 
kell köszönni mindenkinek, aki a szer
vezési és lebonyolítási munkákban 
résztvett, az odaadó lelkes segítségét, 
munkavégzését.

külön megköszönjük a Polgárőrség 
segítségét, akik a majális szervezésénél 
az őrség feladatait, a szüreti felvonulás
nál a forgalomirányítás, a rendezett fel
vonulás lebonyolításához segítségüket 
adták.

Köszönetet mondunk a testvérszer
vezeteknek, a Kertbarát Körnek, a Vö
röskereszt Szervezetnek a munkánkhoz, 
rendezvényeinkhez adott segítségükért 
és mindazoknak, akik munkájukkal, tá
mogatásukkal a Polgári Kör rendezvé
nyeit segítették.

Jó lenne minden támogatónk nevét 
név szerint is megemlíteni, de erre a tá
jékoztató behatárolt terjedelme miatt 
nincs lehetőség.

Munkánkat jelentősen segítette az a 
tény, hogy 1998. évtől a Vörösberényi 
Olvasókör ill. más néven a Kultúrház az 
új iskola üzembelépése után felszaba
dult és eredeti feladatainak ellátását te
szi lehetővé.

Munkánk során messzemenően töre
kedtünk arra, hogy a város vezetőségé
vel, az önkormányzati képviselőkkel a 
realitásokat tudomásul véve, 
Vörösberény városrész érdekeit 
messzemenően figyelembe véve, minél 
jobb kapcsolatot alakítsunk ki. Rendez
vényeinkhez a Képviselőtestülettől és a 
polgármester úrtól jelentős segítséget 
kaptunk, ezek hiányában feladatainkat 
nem lehetett volna végrehajtani.

A vezetőség munkájában sajnálato
san hibák is megtalálhatók. Többek kö
zül talán a legfontosabb: a Polgári kör 
tagságát nem vontuk be eléggé a mun
kák végzésébe, az utcafelelősök munká
jának nem adtunk megfelelő hangsúlyt. 
A kulturális feladatoknak, pl. a könyv
tár újraszervezése, indítása, nem tud
tunk eleget tenni. A városi ünnepsége
ken (márc. 15., okt. 23.) nem képvisel
tük megfelelően Vörösberényt. A város
rész megjelenésében (pl. utcák virágo
sítása) nem tudtunk előrelépni. A 
Thököly úti járdaépítésben sem tudtunk 
eredményt elérni.

A sikeresnek tekinthető rendezvé
nyek mellett a hiányok felismerése is a 
következő év, évek munkájának alapját 
képezhetik.

Az 1999. év programját az 1999. ja
nuár 6-án tartandó vezetőségi ülésen kí
vánjuk véglegesíteni. Az új év program
járól az Új Almádi Újság februári szá
mában szeretnénk tájékoztatást adni.

Az 1999-es évre valamennyi vörös
berényi polgárnak és Balatonalmádi 
minden lakosának eredményes boldog 
új évet kíván a Vörösberényi Polgári 
Kör vezetősége nevében

Dr. Kaliczka László

A KERTBARÁTKÖRÖK ÉLETÉBŐL
Balatonalmádi Kertbarátkor:

Az 1998. december 8-ra tervezett évi beszámolót fel
cseréltük a december 22-i programmal, hogy az 1999. év 
I. félévi munkatervet megtudjuk jelentetni az újság janu
ári számában. Tekintettel arra, hogy az évközi esemé
nyekről havonta részletesen beszámoltunk, ezért most 
csak nagyvonalakban emlékeztetőként jegyzek meg egy 
pár sort (mindkét kertbarátkor életéből).

1998. január 13-án: Az egészséges táplálkozásról 
tartott előadást dr. Farkas Miklós háziorvos.
1998. január 27-én: A Balatonalmádi Közösségi Ház te

vékenységéről adott tájékoztatót Gróf Tibor a Közös
ségi Ház igazgatója.

1998. február 10-én: A szobanövények téli ápolását is
mertette Takács Ferenc szaktanár.

1998. február 14-én: Hagyományos farsangi bált rendez
tünk a Budatava Étteremben.

1998. február 24-én: A kultúrált borfogyasztásról tartott 
előadást Both Gábor a Soma pince tulajdonosa. 

1998. március 10-én: Új korszerű gyümölcsfajtákat is
merhettünk meg Takács Ferenc szaktanár előadásá
ból.

1998. március 14-én: Hagyományos borverseny volt.

A március 24-re tervezett metszési bemutató technikai 
okok miatt elmaradt.

1998. március 27-én: Tihanyi kiránduláson vettünk részt. 
1998. április 14-én: A korszerű növényvédelmet ismertet

te Györffyné Molnár Júlia dr. növényvédelmi szakta
nár.

1998. május 1-én: Majális. (1998. május 1-től-szeptem
ber 18-ig nyári szünet).

1998. szeptember 18-án: Szakmai kirándulás 
Cserszegtomajra.

1998. szeptember 22-én: A vörösbor készítéséről tartott 
előadást Árkovics József a Tihany Vin Kft. vezetője. 

1998. október 13-án: Diavetítést tartottunk Balatonalmá
di múltjáról és jelenéről.

1998. október 27-én: Tápanyag utánpótlásról volt elő
adás.

1998. november 10-én: A távol-kelet növényvilágát mu
tatta be videón Takács Ferenc szaktanár.

1998. november 21-én: Katalin bált rendeztünk.
1998. november 24-én: Az új borok kezelését ismertette 

Böőr László borász technikus.
1998. december 8-án: Az 1999. évi program készítése. 
1998. december 22-én: Az 1998-as év értékelése.

Kertbarátkörünknek taglétszáma: 41 fő. Új tagok je
lentkezését szeretettel várjuk. Az előadásokat minden 
hónap második és negyedik keddi napján 17 órai kezdet
tel tartjuk a Közösségi Házban. Az előadásokat hozzáér
tő szakemberek tartják. A foglalkozási napokon kénessav 
meghatározást végzünk a hozott borokból.

Vörösberényi 
„Fábián József” Kertbarátkor

1998. január 5. Beszámoló az 1997-ben végrehajtott 
vörösberényi beruházásokról és az 1998. évben vár
ható fejlesztésekről. Részt vettek a meghívott képvi
selők, előadó volt Brenner Kálmánné képviselő.

1998. január 19. A szőlő és gyümölcsfák fajta megválasz
tásáról és telepítéséről Havasi József tartott előadást. 

1998. február 2. Czuczor Sándor a Magyar-Angol Tan
nyelvű Gimnázium igazgatója videofelvételekkel kí
sért élménybeszámolót tartott amerikai útjáról.

1998. február 16. A biokertészetről és annak előnyeiről 
Balikó Eszter egyetemista tartott előadást.

1998. március 2. Haszon és dísznövények telepítését, 
szaporítását, gondozását Takács Ferenc szaktanár 
ismertette.

1998. március 7. Hagyományos borverseny volt,
1998. március 16. A növényvédő szerek megválasztásá

ról, alkalmazásáról és tárolásáról Bódai Sándor tar
tott előadást.

1998. április 6. Lézer a gyógyászatban és a lézer házior
vosi alkalmazásáról tartott előadást dr. Tóth József 
háziorvos.

1998. április 20. Különféle növényvédelmi módszerek 
összehasonlítását és alkalmazását ismertette dr. 
Bodrossy Elek szaktanár.

1998. május 1. Majális. (1998. május 1-től szeptember 7- 
ig nyári szünet).

1998. május 2. Kirándulás Tamásira.
1998. szeptember 7. Őszi évadnyitó.
1998. szeptember 12. Szüreti felvonulás. (A Polgári Kör, 

az Általános Iskola és a Kertbarátkor közös rendez
vénye).

1998. szeptember 19. Szakmai kiránduláson voltunk Ti
hanyban, ahol egyéb nevezetes helyeket is megtekin
tettünk.

1998. szeptember 21. A szüretre való felkészülésről és az 
aktuális pincemunkákról tartott előadást Havasi Jó
zsef.

1998. október 5. Walesi Visszhang címmel élménybeszá
molót tartott Czuczor Sándor igazgató.

1998. október 19. A Távol-kelet növényvilágát mutatta be 
videón Takács Ferenc szaktanár.

1998. október 24. Sárvári melegvizes fürdőzésen vol
tunk.

1998. november 2. Az új bor kezelése, borhibák. Előadó: 
Saller Endre.

1998. november 16. A háziállatok gyakoribb betegségei
ről tartott előadást dr. Tóth László állatorvos.

1998. november 19. Katalin bál volt.
1998. december 7. Fórum műsor. Meghívottak: Dr. 

Kerényi László polgármester és a városrész képvise
lői. Előadó: dr. Kerényi László polgármester. A fóru
mon sok kérdés és javaslat hangzott el. Többek kö
zött: csatornázás, vízellátás, iskola befejezése. A 
Veszprémi útnak a 71-es útba való csatlakoztatása, 
körforgalom kialakítása. Községgazda kinevezése. A 
temetővel kapcsolatos problémák megoldása. A tá
volsági autóbuszok megállása Vörösberényben, és 
még egyéb kisebb-nagyobb problémák hangzottak 
el. A polgármester úr a realitásokat figyelembevéve 
igyekezett megnyugtató válaszokat adni a feltett kér
désekre.

1998. december 21. Közgyűlés. Az 1998-as év értékelé
se volt. Előadó: Horváth József elnök.

A „Fábián József” Kertbarátkor tagjainak létszáma: 125 
fő.
A Mikulás napi rendezvény és a karácsonyi ünnepély 

megszervezésében is részt vett a kertbarátkor. Több ta
gunk vállalta, hogy a kárpátaljai árvízkárosultak részére 
gyűjtött adományok elszállításában és a helyszínen való 
átadásán közreműködnek. A rossz időjárás és útviszo
nyok ellenére derekasan helytálltak. A 33 kisgyermeknek, 
akiket magukkal hoztak, felejthetetlen 2 hetes üdülést 
biztosítottak. Két hét után fájó volt a búcsúzás a pótszü
lőknek és a gyermekeknek is.

A két kertbarátkor nevében eredményekben gazdag 
boldog új évet kívánok olvasóinknak.

Durst László

A Fábián József Kertbarátkor vendégei: dr. Kerényi László polgármester és 
képviselőtársai



Az ember segít, ha tud
Kiváltképp, ha saját testvéreiről van szó. Azokról, akik önhibájukon kívül kerültek többszörösen hátrányos 

helyzetbe, s lettek a sors mostohagyermekei. És, mert „szegény embert még az ág is húzza“, jött az árvíz, tör

tént velük most egy újabb tragédia.

Városunk megpróbált enyhíteni a fájdalmakon: az önkormányzat szervezésében sokan jelentkeztek, hogy 

segítség, patronálják a bajba jutottakat. Csoda, hogy mennyi tartalék jóság van az emberekben. Róluk szól 

az alábbi két írás. Róluk, akik emberségből, tenni akarásból jelesre vizsgáztak.
V. K. M.

„Emeljük föl szívünket”

Adventhez méltó cselekedet volt. 55 család 75 férőhellyel vállalta, hogy a 
kárpátaljai Viskről 2 hétre gyerekeket fogad otthonába, gondoskodik ellátá
sukról, így segítve a szörnyűséges árvíz sújtotta magyar családokat. (Mint ké
sőbb kiderült, többen is lettek volna, de az iskolásainkon keresztül eljuttatott 
felhívásra sürgős szervezés miatt egy nap alatt kellett válaszolni, előtte ugya
nis öt napig nem lehetett telefonálni Viskre, s nem tudhattuk, egyáltalán tud
nak-e jönni a gyerekek.)

Az eseménynek előzménye is volt. Almádi szervezetek, magánszemélyek 
adományait (ruhaneműt, élelmiszert, gyógyszert kb. 2,5 millió Ft értékben) 
a Kárpátaljai Magyar Értelmiségiek Kulturális Közösségi Viski Szervezeté
nek juttatta el a város még novemberben. Ok választották ki az Almádiba ér
kező gyerekeket, készítették elő az utazást, tartották a kapcsolatot az almádi 
szervezőkkel. A fiatalokért december 5-én autóbusz indult egy újabb autónyi 
adomány kíséretében, melyet Tóth István vállalkozó szállított, ingyen adva 
az autót és a munkát.

December 6-án este végül 29 család várta izgatottan a buszt, ami fél nyolc
kor meg is érkezett 35 elcsigázott gyermekkel, két felnőttel, Boros László és 
Lőrincz Attila képviselők kíséretében. Megható volt látni, ahogy a befogadó 
családok és a gyerekek egymásra találtak, s azonnal kialakult az egymáshoz 
tartozás. Minden felajánlónak sajnos nem jutott gyermek. Az elsődleges 
szempont az volt, hogy olyan családokhoz kerüljenek a fiatalok, ahol hason
ló korú gyermek van a családban, így könnyebb az oldódás. Testvérpárok, ba
rátnők is szerettek volna együtt maradni, ahol két helyet ajánlottak fel, erre 
volt lehetőség.

A gyerekek hétköznap iskolába jártak a vendéglátó gye
rekekkel, köszönet az iskoláknak, hogy fogadták őket. Az 
önkormányzat részéről Balogh Csaba képviselő úr áldoza
tos munkával és nagy szervező tehetséggel négy közös 
programot is összeállított a gyerekeknek. Voltak kirándul
ni Veszprémben, megnézték a várat, a színházat, ahol a 
színházi büfé üzemeltetője megvendégelte a gyerekeket.
Elmentek Füredre és Tihanyba ahol megtekintették az 
Apátságot. Ellátogattak a Bakony Harci Helikopter Ezred
hez, ahol a Hajózó Állomány legénysége lemondott az 
ebédjéről, hogy azzal vendégelje meg a gyerekeket, a har
ci ezred alapítványa pedig ajándékcsomagot adott. A Ba
laton Volán Rt. nagyon kedvezményes áron adta a buszt a 
kirándulásokhoz. A képviselő-testület tagjai személyen
ként ezer Ft-tal, a Megyei Önkormányzat 20 000 Ft-tal já
rult hozzá a költségekhez. A Kéttannyelvű Gimnázium lá
togatásra és egy ebédre hívta meg a vendégeket. A gyere
kek megható ünnepségen vettek részt a Városházán a 
nyugdíjas pedagógusok karácsonyán, s ajándékcsomagot 
kaptak a Máltai Szeretetszolgálattól és az Öböl Tv-től. A 
vörösberényi plébánián a KDNP helyi szervezete és a 
Vörösberényi Katolikus Egyházközség bőséges uzsonná
ra látta vendégül őket. A hozzávalókat sokan, önzetlenül

A mi Adventünk
Ebben az évben egészen közelről érezhettük a határon kívül élő magyar 

testvéreink sorsát. A szörnyű árvízről már hetek óta értesültünk a TV-n ke
resztül, már akkor úgy gondoltuk, jó volna valamiképp segíteni rajtuk. Gyűj
töttünk, vittük, ki mit tudott a begyűjtő helyekre. Azt reméltük, küldemé
nyünk hamar eljut a címzettekhez, szerettük volna személyesen átnyújtani, 

de a távolság ezt nem engedte. December elején egész váratlan felhívás
ban értesültünk arról, hogy városunk is hoz 37 kárpátaljai gyermeket. Egyik 
napról a másikra 50 gyerek befogadására volt jelentkező, holott sokan nem 
is értesültek e lehetőségről. Izgatottan vártuk, vajon el tudnak-e fogadni ben
nünket a messziről jött gyerekek.

Hamarosan otthonra lelt mindegyik kedve szerint, olykor testvérek, bará
tok kerülhettek egy családhoz. Olyan gyorsan jött az egész, hogy nem is ér
tünk rá felkészülni, mégis olyan csodálatos napok következtek... Amit nap 
nap után megtapasztalhattunk, igazi adventi csoda. Minden nap felbukkant 
egy-egy segítő kis kéz. Önként, lesve a percet, mikor tud ő is egy morzsát ad
ni ezeknek a meggyötört gyerekeknek.

Csak lassan lehetett megtudni, mit is éltek át, hogyan élnek odaát. Ennek 
a kis csapatnak ugyan áll a háza -  igaz a beázások, beiszapolások miatt két 
hétig fűtetlen szobákban éltek de szemük láttára úsztak el a háziállataik az 
utcájukba betört Tiszán. A jobb helyzetben lévő családokban van a szülőknek 
munkája -  egy boltos napi tíz órai munkáért 6700 Ft-ot keres, noha egy ke
nyér ott is 100 Ft. Az orvosok, tanárok már hónapok óta nem kaptak fizetést. 
Szép kis ruhájuk, kabátjuk már a parókiákon osztott itthonról küldött csoma
gokból való.



és nagy szeretettel adták össze. Az alsóörsi önkormányzat egy parlamenti lá
togatást és egy sportdélutánt szervezett vendégeinknek.

Hamar elment a két hét, minden eseményt fel sem tudok sorolni (ezért el
nézést kérek). A búcsúzás könnyes pillanataiban a viski gyerekek Petőfi: A 
Tisza című versével mondtak hálás köszönetet mindenkinek, aki lehetővé tet
te Almádi látogatásukat.

E köszönetet tolmácsolom most mindenekelőtt Balikó Ferencnek és fele
ségének, akik a felnőtt kísérők vendégül látása mellett lelkei, szervezői, moz
gatórugói voltak az eseményeknek. Köszönet Horváth László buszsofőrnek 
és társának, akik nagy rugalmassággal küzdöttek le minden útközbeni aka
dályt, s a buszköltségeket is jutányosan számították. Köszönet Balogh Csaba 
képviselő úrnak, aki összefogta és elgardírozta a gyereksereget. Köszönet 
mindenkinek, aki ételt, italt, ruhát, ajándékcsomagot adott, a Delikát Disz
kont (Budai Sándor) jóvoltából még a visszaútra is jutott friss pogácsa, kug
lóf és ajándék.

És mindenek előtt köszönet a vendéglátó családoknak, akik két hétig meg
osztották életüket a kárpátaljai gyerekekkel. Együtt látva őket meggyőződé
sem, hogy ők is kaptak valamit. Az Advent egyik értelmét: hogy emeljük föl 
szívünket, s hogy adni jó. A családok nagyszerű példát mutattak saját gyer
mekeiknek is.

S végezetül álljon itt a vendéglátó családok névsora, s azoké is, akiknek 
most nem jutott gyermek, s akik megértését kérem. Az ő felajánlásuk is ér
ték. Azt mutatja az egész két hét, hogy az itt lakókban sok együttérzés, jóság, 
segítőkészség és tenni akarás van, ha a szükség úgy kívánja.

Kovács Piroska

Vendéglátó családok: Horváth Csaba, Bobek Antal, Hégely Sándor (2), 
Galló Csaba (2), Czuczay Zoltán, Hendl György, Futó Kornél, Felber Gyula 
(2), Keszey János (2), Nagy József, Horváth Ildikó, ízbéli Gábor (2 fő egy 
hétre), Brecsán Mariann (2 fő egy hétre), Öhlmann Péter (2), Enyedi Ágnes, 
Pappné Dancs Magdolna, Csali János (2), Mikócziné Zsuzsa, Vass Jószefné, 
Tóth József, Grósz István (2), Barcza Nándorné, Molnár Lászlóné, Tolner 
Tünde (2), Tóth Szabolcs (2), Nagy Péter.

Felajánlották, hogy gyerekeket fogadnak: Felső László, Piedl András, 
Happ János, Holecz György, Heizer Gyula, Szorcsik Ferenc, Zab József, 
Szögedi Miklós, Czuczor Sándor, Pankovicsné Ludmilla (5 fő), Kalamász 
Jánosné (Balatonfűzfő), Bujtás Jánosné, Jánosek István (Balatonfűzfő), Már
kus Zoltán, Sárkány Imre, Prodán Györgyné, Pataki Istvánné, Hofmann Zol
tán, Farkas Béláné, Szénási Andrásné, Garamvölgyi László, Kiss László, 
Balangó János, Martinné Staszny Éva, Molnár Pál, Kántor Géza, Pataki 
Józsefné, Molnár Józsefné (5 fő), Kertész Gabriella.

Egyre többen fejezték ki segítő 
szándékukat. Akiknél nem lakott 
gyerek, azok is megtalálták a mód
ját. A gyerekek minden nap újabb 
meglepetéssel jöttek haza. A kozme
tikusom széppé varázsolta serdülő 
kis arcukat, és zsebpénzzel küldte 
haza őket, a napközis konyhás nénik 
új bakancsot húztak a lábukra. Volt 
család, aki maga is nehezen él, de 
befogadott gyerekeket, őket a másik 
család segítette élelmiszer-kosárral. 
A vörösberényi plébánián össze
gyűlt asszonyok maguk sütötte fi
nomságokkal és meleg szeretettel 
halmozták el a kis vendégeket, egy 
színházi látogatás során pedig a bü
fében látták vendégül őket. Kedves 
ismerősöm egy látogatásunk során 
déligyümölccsel, édességgel hal
mozta el őket, és pénzt adott nekik, 
hogy ők is tudjanak ajándékot haza
vinni. A Máltai Szeretetszolgálat 
egyik tagjának nyugdíjas férje vál
lalta, hogy elkészíti a karácsonyi 
csomagokat. A zeneiskola csodás 
koncertjével feledtette az otthon át
élteket. Meghatottan láttam azt a két 
gyerekes apát, akinek felesége nagy 
betegen kórházban van, ők is befo
gadtak egy kislányt. Egy anyuka há

rom szép kabáttal jött be egyik reggel az iskolába, hátha jó lesz valamelyik 
gyereknek. Örültek neki. Köszönet városunk vezetőinek, hogy hozzásegítet
ték az almádiakat ehhez az igazi Adventhez.

Ha mindnyájan így élünk, így gondoskodunk, igazi magyarnak érezhetjük 
magunkat. Ez a szerény, teljes szívből jövő jó szándék, közös segítség, me
lyet senki nem szervezett, csodákra képes.

Öhlmann Péterné

Kárpátaljai árvízkárosult gyerekek búcsúztatása
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BALTAZÁR KISÁLLATELEDELés
FELSZERELÉS

A L MÁ D I  K Ö Z P O N T J Á BAN

-  kimért kutya és cica eledelek
-  konzervek
-  fagyasztott eledelek
-  madár, rágcsáló, díszhal és teknős eleségek

Ezenkívül
minden ami kedvenceink tartásához és 

kényeztetéséhez szükséges 
Jutalomfalatok, vitaminok, nyakörvek, pórázak, 

cicaalom, tálak, játékok stb.

Baross G. u. 5.
(Az OTP és a Porció Étterem között)

Nyitva: H-P: 8 .30-16.30, Sz: 8 .30-13 .00

S ike rekb en  g a zd a g  b o ld o g  ú j  é ve t  k ívá n u n k !



Felhívás!
A vörösberényi kultúrház

társastánc-tanfolyamot indít
felnőttek részére.

Részvételi díj: 1700 Ft/fő/10 alkalomra. 
Az első foglalkozás ideje: 1999. február 
5-e (péntek) 18 óra
Jelentkezni lehet a tanfolyam helyszínén: 
Vörösberény Kultúrház, Gábor Áron u. 6. 
telefon: 88/431-353
Keddtől szombatig 15-20 óráig, vagy Mes
ter Ferencnél
Gábor Áron u. 16. telefon: 88/432-117

Mindenkit szeretettel várnak 
a szervezők!

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük azon 70 év feletti állan

dó bejelentett lakcímmel rendelkező 

balatonalmádi lakosokat akik az ön- 

kormányzat által megállapított 1000 

Ft összegű „karácsonyi ajándékot” 
bármilyen okból nem kapták kézhez, 

igényüket a Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi osztályán 1999. január 31- 

ig benyújthatják.

Polgármesteri Hivatal

Balatonalm ádi Város Ö nkorm ányzata pályázatot hirdet

Családsegítő Szolgálat intézményvezetői
állás betöltésére.

Pályázati feltétel: felsőfokú szakirányú képesítés: szociálpolitikus, szo

ciális munkás, szociális szervező, gyógypedagógus, pszichológus, igazga

tásszervező, jogász, közgazdász, humánszervező, orvos, védőnő, intézet- 

vezető, diplomás ápoló, mentőtiszt, továbbá 5 éves szakmai gyakorlat.

Pályázathoz csatolni kell:

-  erkölcsi bizonyítványt

-  iskolai végzettséget igazoló okmányt

-  önéletrajzot

Bérezés a Kjt. alapján.

Jelentkezés: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: (88) 438-400

SZÍNESFILM
KIDOLGOZÁS

19 Ft/kép
H Á Z T A R T Á S I é s  

F E S T É K B O L T
BALATONALMÁDI, 

PETŐFI SÁNDOR U . 6 .  
TEL.: 438-582

E G Z A K T  BT.
v á l l a l j a

magánszemélyek adóbevallásainak 

elkészítését, 
egyéni vállalkozások bevallásainak 

összevonását, felülvizsgálatát.

FÉLFOGADÁS:
H-Sz-P 8-15 óra, K-Cs 8-16.30 óra, 

szombaton 9-13 óra között

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. szám alatt. 
Tel./fax: 88/338-945

A Balatonfüred-Balatonalmádi 2. sz. kéményseprő körzet 1999. 
január 1-jétől alkalmazható kéményseprő-ipari közszolgáltatási 
díjak

Szilárd tüzelésű kémények
1. egyedi 540 Ft/db, év
2. gyűjtő 560 Ft/szint, év
3. központ 110 Ft/m, eset 

Gáztüzelésű kémények
1. egyedi 540 Ft/db, év
2. gyűjtő
3. központ 110 Ft/db, év 

Üdülők (időszakos tartózkodási) 
kéményei 540 Ft/db, 4 év 
Tartalékkémények 300 Ft/db, év

Szakvélemények
használatba vételi
engedélyhez 4000 Ft/eset

homlokzati égéstermék 
elvezetéséhez 4000 Ft/eset

gázkémény
felülvizsgálatáról 4000 Ft/eset

Mászókémény 540 Ft/db, év

„Kürtő" Tüzeléstechnikai Bt.
Balatonfüred

Kéz-, láb- és körömápolás 
műköröm-készítés

Bőrkeményedések, tyúkszemek, 
benőtt körmök kezelése 
Biolámpás kezelések 
Épített és types műköröm 
Alkalmi typragasztás 
Feltöltés, díszítés, lakkozás 
Köröm- és bőrápolók

NYITVA: hétfő, szerda 8-12 óráig 
kedd, csütörtök, péntek 14-19-ig 

Telefon: 06/20/9274-995, 88/438-412 
Balatonalmádi, Kond u. 3.

(Kiss autóv illamosság mellett)

BA LATO NALM ÁDI 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. 
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860


