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Gazdálkodás Almádiban a századfordulón
A múlt század második felében, 

de még e század első évtizedében is a 

nyaralás mellett a gazdálkodás, első

sorban a szőlőművelés volt a jellem

ző Almádiban. A filoxéra vész az 

1880-as évek végére hatalmas pusztí

tást végzett, azonban a századfordu
lóra jelentős területeken történt újra 
telepítés az ellenálló szőlőfajtákból. 
A gazdaságok életéről, az ilyen jelle
gű tevékenység formájáról viszony
lag kevés információnk van, hiszen 
az nem volt újsághír, hogy a Galamb 
nevű tehén bikaborjút ellett. Azt tud
juk, hogy a birtokos többnyire nem 
állandó almádi lakós volt, a gazdál
kodást alkalmazottakra bízták, a sző
lőkben pedig vincellérek végezték, 
illetve végeztették a szőlőművelést. 
Ekkoriban ez volt a jellemző foglal
kozás Almádiban.

Egy elég jelentős nagyságú Almá
di birtokról fennmaradt feljegyzések 
alapján azért némi fogalmat nyerhe
tünk a viszonyokról. A birtok adatai 
az 1858 évi kataszteri felmérés sze
rint a következők. A birtokos Kovács 
Gábor veszprémi lakos, a birtok a 
művelési ágak szerinti megoszlása:

-  3375 hrsz. rét gyümölcsfákkal 3 
kataszteri hold 617 négyszögöl

-  3376 hrsz. lakóház 64 négy
szögöl

-  3377 hrsz. zöldségeskert 129 
négyszögöl

-  3378 hrsz. szőlő gyümölcsfák
kal 3 k.hold 819négyszögöl

-  3379 hrsz. terméketlen rész 
236 négyszögöl

Összesen 7 k.hold 265 négyszög
öl volt a birtok területe, az örökösök 
művelték és az 1930-as évek végéig

megmaradt közel változatlan nagy

ságban.

A kis füzetszerű irat “Leltár az 

almádi gazdaságról” címet viseli a 
külső borítóján. Négy oldalon felso

rolja a birtokon található eszközöket,

szerszámokat, kezdve azzal, hogy “1 
futó kocsi, 1 paraszt kocsi... majd 
befejezésül 1 kukorica morzsoló, 1 
hébér üvegből ” Egyébként elég 
részletes volt a leltár, utalt az eszkö
zök állapotára is, például „1 egycsö
vű puska, 1 kétcsövű, de egyik cső 
rossz, 1 vödör kötéllel” stb.

1900. október 24-i dátummal ké
szült leltár az állatokról, nevezetesen.

-  egy három éves vörös tarka 
üsző Dáma

-  egy három éves vörös üsző 
Csipke

-  egy pár 1 1/2 éves vörös tinó 
borjú Bujár és Róka

-  két éves malacz (1900. XII. 1 el
kelt 30 frt)

Ezt követik a különböző feljegy
zések a tehenekről, fedeztetésükről, 
vemhességükről, borjaikról, vala
mint eladásukról 1905. február 24- 
ig. Egy elszámolási cédula is meg
maradt a következő szöveggel: “Egy 
fr t  fedeztetési díjat Steierlein József
től felvettem. Sztkszabadja 1901. II.
10. Fürst” Egy oldalon a “Vincellér 
fizetésről számadás 1904. jan. 1 -  
1904. július végéig” tételesen felso
rolja mit kapott a vincellér természet
ben és pénzben, ennek végösszege 
317 frt 42 krajcár. Más feljegyzés: 
“Tyuk rezidencia szélesség 2 m, 
hossza 3,60, magasság 2,50 jár  
32,50 f t”.

Külön érdekessége a feljegyzések

nek, hogy a gazda feljegyzései mel

lett található benne hat levél ame
lyekben részletes beszámolók olvas
hatók mindenről ami a gazdaságban 

történt és érdekes lehet a gazda szá

mára. Egyik rövidebb levél a követ

kezőképpen szól, eredeti szöveggel 

és írásmóddal:

Kelt Január 10 én Almádi 1905 

Tudósítom Nagyságos urunkat 

kukorica csutát vitem az Óvári Tekin

tetes urtól 250 kévét

A Dáma most a napokban meg 
elik 11 vagy 12 lesz napja A Trágyát 
kihortam mind a szöllöbe és a szán
to földre Most már a tyúkok is kezde
nek tojni miota egy kicsint meg gyön
gült az idö eben a Februárban ná
lunk meglehetős jó  idöjár hanem 
még forditani nem lehet igen vastag 
a föld fagya napal ha enged is de 
még anyit éjjelenkint meg fagy Az ál
lataink Hála Isten egéséges mind 
még mire pakot küldünk ara majd 
megtudom irni hogy a Dámának mi
je  lesz.

A kis gérczékből már 3 el kezte a 
tojást de még öreg tyukunk egy sem 
tojik most már bizom hogy ki tudok 
hatolni a takarmányai még 2 hétig 
ölég lesz a csuta

A répának az utolját tegnap ete
tem meg most ezen tul egy kis szénát 
kapnak a tehenek fejésre meg a bor
juk

Maradok Tisztöletel 
Kézcsolkolló Alázatos 

Szolgájuk 
Szalai István Almádiba 

Isten velök

Remélhetőleg ez a rövid ismerte
tés nyújt némi betekintést az olvasó 
számára a századforduló körül Almá
diban folyó gazdálkodásba, ami az 
egyre jelentősebb nyaralóhelyen, az 
évről évre gyarapodó számú nyaraló
vendég mellett folyt.

Schildmayer Ferenc

1905. február 24-én kelt levél másolata

Westel 900
A KAPCSOLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

G y o rs ,  u d v a r ia s  

kiszolgálással várju k  

Kedves Vásárlóinkat 
a Tulipán udvarban!

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 2. 
Tel.: (06-30) 902-7382



Kocsonyaköszöntő
M

indjárt az elején szögezzük 
le, hogy sok van mi ízletes, 
de a kocsonyánál kevés van, 
ami ízletesebb. Ősszel, télen, tavasszal 

meg a többi évszakban! A kocsonyaked
velők úgyis egyetértenek velem, a ko
csonyautálók meg végig sem olvassák 
az egész cikket, így aztán ezek a sorok 
tulajdonképpen a közömböseknek íród
tak. Most kellene tenni valamit értük 
még az ezredvég előtt, amíg a kalória
számlálók meg a koleszterinkurkászók 
végleg el nem tántorítják őket a remegő 
kocsonyák rendíthetetlen habzsolásától. 
Bár még akkor is eszükbe juthatna a 
vegetáriánus kocsonya, vagy az aszpi
kos vitaminsaláta...

Sokfajta kocsonyához volt már sze
rencsém az elmúlt félévszázad alatt, de 
az egyértelmű, hogy alapvetően kétfaj
ta kocsonya létezik: a jó kocsonya, meg 
a még jobb kocsonya. Harmadik variáns 
nincs, mert ami nem jó, az nem is ko
csonya - tovább fokozni meg felesleges. 
A „még jobb” kategória minden koráb
bi értékítélet után bátran használható, 
sőt akkor sem jövünk zavarba, ha már 
többször használtuk ezt a jelzőt egymás 
után. Jómagam akkor jutottam a fenti 
következtetésre, amikor otthoni kocso
nyafőzéseim egyre inkább ellehetetle
nültek. Családom egyre csökkenő ér
deklődést mutatott bármiféle kocsonya 
iránt pedig mindent megpróbáltam, a 
régi jól bevált malacfejtől a finom asz
pikos pisztrángon keresztül egészen a 
belvárosi zöldséges variánsig. Még asz
pikot készíteni is megtanultam, mert 
hátha a család a bőrkéből főzöttől irtó
zik csak, de szomorúan kellett konsta
tálnom, hogy mindenfajta kocsonya 
olyan távol áll az ízlésviláguktól, mint 
Makó vitéz Jeruzsálemtől. Egy magam
ban pedig mit kezdhettem egy tucat ko
csonyával? Ezt a bájos ételt ugyanis mi
nimum hat adagban tudtam elkészíteni, 
holott az igazi talán a tizenkettő lett vol
na. Szerintem annyi belevaló szükséges 
hozzá húsokból, bőrkéből és fűszerek
ből, hogy az nekem legalább hat tálat 
tölt meg. Felmetélhetném persze a hoz
závalókat mini adagokra is, de még az 
sem hatná meg a családomat, nekem 
meg olvasószemüveggel kellene enni. 
Akkor meg minek?

Ilyen előzmények után egyre inkább 
a barátok kocsonyái jelentettek szá
momra valami vigaszt, és biztosan szá
míthattak rám valahányszor több tállal 
sikeredett nekik, mint ahányat meg tud
tak enni. Így kezdtem értékelni a tapol
cai babérlevelest, a badacsonylábdi füs
tölt húsost, a keszthelyi vegyeshalast 
meg a györöki kétszercsípőst. Balaton

almádiba kerülve már utcák szerint kel
lett kategorizálnom, mert a barátaim el
halmoztak a jóval. A Szabolcs utca Fó
rum felé eső részén terem a klasszikus 
kocsonya, amely olyan remegős, hogy 
verset írtam róla meg az alkotójáról. 
Ugyanennek az utcának a játszópark fe
lé néző részén kóstoltam meg először a 
főtt krumplival tálalt kocsonyát, a Fűz
fői úton meg a főtt tojásost füstölt hús
sal. A Kisberényi úton a kétszerhabo
zottra csodálkoztam rá, mert olyan kris
tálytiszta kocsonyát máshol még nem 
láttam, pedig a Rozmaring utcai fara
gott sem akármi. A faragottra máshol is 
rácsodálkozhattam, sőt megkóstoltam 
többször is , mert a zsenge zsírréteget 
így lehetett a legkönnyebben eltávolíta
ni a tetejéről. Ettől lett „faragott”, farag
ni viszont csak akkor tudunk, amikor 
nagyon lassú főzés után jól lehűtjük. A 
Baross utcai rafinált magáért beszél, 
mert zsíros rész még mutatóban sincs 
benne, de a Szabadság úti bőségest még 
ma is emlegetem, mert a tálat is nehe
zen adtam vissza. Nem tudtam méltó
képpen viszonozni sokáig, üresen meg - 
a koma-tálhoz hasonlóan - nem illik egy 
akkora derék edényt visszavinni.

K
ocsonyatörténelmi adalékok rit
kán maradtak fenn a krónikák
ban, ezért aztán a gasztronómu

sok csak úgy vaktában találgatták az 
eredetét. A franciák aszpiknak hívják, 
ezért okoskodtak úgy, hogy bizonyára a 
viperakígyó nevéből származik, mivel 
mind a kettő neve „aspic” , ráadásul hi
degek is. Akkor már inkább a görögből 
magyaráznám, hiszen az „aspirsh” ere
detileg pajzsot jelent, ami ugyanolyan 
kerek mint a klasszikus kocsonya. Úgy 
elterjedt az egész világon, hogy aszpik, 
kocsonya vagy zselatin szinte szinoni
ma lett és csak a rendkívüli szimattal 
rendelkező szakértők tudják néha meg
különböztetni őket egymástól. Én pél
dául a természetes alapanyagot részesí
tem előnyben, ami a borjúláb vagy disz
nóbőrke, mások a mesterséges zselatin
ra esküsznek pedig az íztelen, szagtalan 
és színtelen. A szláv nyelvekben „hus- 
penina”, „drhtalica”, „hladetina”, 
„rósol” talán csak a „pig pudding” szó
val fordítható angolra. Míg az előbbie
ket szinte mindenki ismeri a Kárpát-me
dencében, lámpással kell keresni az 
olyan amerikait vagy angolt, akiben a 
„pig pudding” hallatán mindjárt felidé
ződik egy ménkű nagy tálon a füstölt 
csülök társaságában csendesen lapító, 
ám dekoratívan domborodó disznó
láb... A 15. században még csokonya 
volt a neve Debrecenben, valószínűleg 
azért, mert Erdélyben a kocsona ere

detileg a csűrkapun alkalmazott fazárat 
jelentette, a kocsony pedig a katicavi
rág magja volt, amit népi gyógyszerként 
használtak. Vas vármegyében a kihűlt 
halottat búcsúztatták úgy, hogy „mega
lutt mint a kocsonya”. Békésben 
reumatikus bántalmak ellen kocsonya
zsírt javallottak. Később már inkább gú
nyolódtak vele: „pislog mint kocsonyá
ban a dongó légy”, ami Tatán fordult 
elő, Észak-Magyarországon meg „resz
ket mint miskolci kocsonyában a béka”. 
A legrégebbi magyar kocsonyareceptet, 
méghozzá „Tehénláb hidegen, fokhagy
mával” elnevezéssel, az erdélyi fejede
lem udvari szakácskönyve írta le a 16. 
században, tehát ilyet falatozhatott ma
ga Báthory Kristóf is: „Az tehénlábot 
igen szépen megtisztétsd, az mint szok
ták, felvágjad, sót vess reá, abban az lé
ben forrázd ki erősen, úgyhogy minden 
pers büzét elvegye. Más fazékban csi
nálj levet neki tiszta vízből, azt az levet, 
az kiben forráztad, öntsd el. Tölts hideg 
vizet reá, abból álljad az tűznél való lé
ben igen szép módjával, savát add meg 
és keményen az lében főzzed meg. Fe
lettébb meg ne sózd. Mikor arányzod, 
hogy megfőtt, tiszta fazékban szűrjed az 
levét, hadd hűljön meg mind a leve, 
mind a husa. Az fokhagymát egészen 
hámozd s törd meg tiszta edényben, 
meglásd hogy az leve hideg legyen; 
mert ez erejét elveszi. A husát tálban 
rakjad jó módjával, de igen sok hust ne 
rakj bele, mert rut, mikor az hideg étek
nek sok az husa, s kevés az leve.” Akár
ki is volt ez a fejedelmi szakács nagy
tudású lehetett, mert a vízen, són és fok
hagymán kívül csak tehénlábra volt 
szüksége valamint öt edényre. Meg va
gyok róla győződve, hogy ő sem moso
gatott, akárcsak én.

T
óthfalusi Kis Miklós kétszáz év 
múltán kiadott kolozsvári szakács- 
könyve már rövidebb, de rafinál

tabb: „A tehén lábait ajakostól főzd meg 
jól sóban-vízben, abárold meg, és szé
pen borotváld meg, ha szükség; tedd 
egy fazékba, önts jó erős ecetet reá, és 
zsállyalevelet bővön, mind csak hide
gen, és hadd légyen benne; mikor kell, 
feladhatsz benne, kedves étek.” Az abá
rolást mindenki ismeri, aki valaha ven
dég volt egy igazi disznóvágáson, zsá
lyalevelet is vehetünk a Herbáriában, de 
az „ajakostól” való főzést már kevesen 
értik. Pedig egyszerűen csak bőrös to
kaszalonnát jelentett, mert a tehénláb
hoz bizony az dukált. A disznó füle 
meg a farka csak jóval később adódott 
hozzá..

Újabb kétszáz év és máris a husza
dik században vagyunk, amikorra a víz

meg a só maradt meg az eredeti recept
ből. A fokhagymát együtt főzik a hús
sal, ami már leggyakrabban disznóláb, 
aztán hagyma, bors és az elmaradhatat
lan paprika. Ezután ki-ki azt hajít hoz
zá, amit akar, vagy a spájzban talál. Ab
ban talán mindenki egyetért, hogy a 
füstölt hús- ennek hiányában a szalon
nabőrke - nem ront rajta, viszont a ve
gyes zöldséget sokan eretnekségnek 
tartják. Babérlevelet raknak bele, vagy 
citromkarikával tálalják, bár a békebe
li 20%-os ecettel is locsolták Tolnában 
még gyerekkoromban.

H
a vendéglőbe megyünk, vagy 
fogadásokon pákosztosko
dunk, hihetetlen finomságokra 
bukkanhatunk akár itthon , akár kül

földön szimatolunk körbe. Az aszpikos 
ráksaláta, magyaros pontykocsonya, 
aszpikos vitaminfalatok, jérce-galantin, 
kocsonyázott libamájhab bármikor el
készíthető, ha az ember bukszája bírja. 
Bevonult a kocsonya az édességek közé 
is: kocsonyázott mandulakrém, birsal
makocsonya, aszpikos málnatorta, meg 
ki tudná felsorolni a többi ínycsiklandó, 
de minden egyes vágásra rezzenő nya
lánkságot.

Visszatérve szűkebb pátriánk kony
hatörténetére, ne feledkezzünk meg ar
ról a tényről, hogy az első oklevelek ta
núsága szerint a szomszédos Alsóőrs 
eredetileg a királyi szakácsok birtoka 
volt. Úgy hívták őket, hogy „horon- 
népe”. A szó már kihalt a magyar 
nyelvből, a királyi szakácsok emléke 
még él, ha máshogy nem, hát a kiváló 
kocsmai körözött kifli képében, amit az 
egykori vasúti restiben osztogattak, va
lahányszor vizet vett a gőzmozdony. 
Arról viszont nem árulkodnak a régi ira
tok, hogy csináltak-e kocsonyát vagy 
sem a szomszédban, de most is él ott 
egy Kocsonya nevű család! 1675 óta a 
kocsonya már családnévben is előfor
dul, hiszen Kocsonyás Boldizsár nem 
szakácsként, hanem költőként tengette 
életét. Mostanában, amikor este meg
nézzük a tévéhíradót Kocsonya Zoltán 
néz velünk farkasszemet a képernyőről. 
Csoda-e, hogy legott nekiültem írni ezt 
a cikket már az időjárás-jelentés után?

Ne mondja nekem senki, hogy a ko
csonyának csak télen van szezonja. 
Főzzék azt jól vagy még jobban - leá
nyok, asszonyok, fiúk vagy férjek -  ak
kor novemberben is nagyon ízlik, leg
főbb ideje tehát már most erre emlékez
tetni.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 108. hónapról 
a Városházán

1999. október

Kétségtelenül a hónap hí

re: a volt Auróra É tterem Vá
rosi K ulturális K özponttá  á t
építéséhez elnyert közel fé l  

m illiá rd  F t-os c ím zett ko r

mánytámogatás. Legutóbb az 
augusztusi soraimban írtam  
a 3-4 éves megkerülhetetlen, 
pénz- és időigényes előkészítő  
munkáról, melyet m ost siker 
koronázott. Tudnunk kell 
azonban, hogy kb. szin tén  
ennyi, 3-4 éves intenzív m un

ka következik a megvalósulá

sig . A  m ost rögzített sarok
szám ok (Id. Toldi Éva cikke 
lapunk je len  szám ában) ism e

retében dec. 15-ig át kell dol

goznunk a terveket és a m eg

valósíthatósági tanulm ányt. 
A véglegesített anyagokat a 
Korm ány 2000. április végé

ig köteles benyújtani jóváha 

gyásra az Országgyűlésnek. 
Az Országgyűlés várhatólag  
jö v ő  év nyaráig hozza meg a 
döntését. Csak akkor indítha

tó el a közbeszerzési eljárás, 
melynek során kiválasztjuk a 
kivitelezőt. A  tényleges kivite

lezés jö v ő  év végén kezdődhet 
m eg. A m unka dandárja  
2001-ben lesz. A n n á l is in 
kább, m ert a három évre el

osztott tám ogatás harm adik  
részlete 2002-ben lehívható  
januárban is, meg évközben  
fo lyam a tosan  decem berig, 
sőt szükség esetén áthúzódhat 

2003. kora tavaszá ig . N y il

vánvaló, hogy m ind  az Ön- 
kormányzatnak, m ind a leen
d ő  Kivitelezőnek érdeke, hogy 
az a lapos e lőkészítés után  

megkezdett építkezést a lehető  
leghamarabban fe jezzü k  be. 
Arra fo g u n k  törekedni, hogy 
a három naptári éven belül, 
koncentrálva 2001-re, 2000. 
végétől 2002 elejéig, mintegy 
m ásfél év alatt fe lépüljön  Vá
rosunk K ulturá lis K özpon t

j a .

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A fennállásának 50. évfordulóját 

ünneplő Györgyi Dénes Általános 

Iskolában tartotta októberi kihelye

zett ülését a képviselő-testület. A 

hely szelleméhez méltóan a fő napi

rendi pontok is Almádi közokta

tására vonatkoztak. Napirend előtt 

Keszey János képviselő bejelentet

te, hogy megalakult a Balatonalmá

di Focisuli Alapítvány, melyhez a 

képviselők támogatását kérte.

Dr Kerényi László polgármester 

tájékoztatta a testületet az elmúlt 

ülés óta történt, a várost érintő fon

tosabb eseményekről. Bejelentette, 

hogy a Kormány 463 millió Ft-tal 

(3 éves ütemezésben) támogatja a 

városi Kulturális és Idegenforgalmi 

Központ kialakítására, a volt Auró

ra étterem átépítésére benyújtott pá

lyázatot. Megköszönte az októberi 

ünnepek megtartásában közremű

ködők munkáját. Elismeréssel 

szólt a Györgyi Dénes Általános Is

kola 50. évfordulójára rendezett ün

nepségről, a Kéttannyelvű Gimná

ziumban tartott nemzetközi hírű 

Lőrincze Napok rendezvénysorozat

ról, s arról, hogy új köztéri szobor

ral: Váth János az Öregparkban el

helyezett, Mihály Gábor szobrász- 

művész által elkészített alkotásával 

gazdagodott a város.

Fő napirendek keretében első

ként a Napköziotthonos Óvodák te

vékenységéről számolt be Sári Já

nosné óvodavezető. A részletes írá

sos anyagból - az óvoda munkájá

nak elismerése mellett - két téma 

emelkedett ki: a berényi óvoda mű

szaki állapotán javítani kell, javas

lat született, hogy a város 2000. évi 

költségvetési koncepciójában ez a 

felújítás jelenjen meg. Valamint el

ismeréssel szólt a testület az óvoda 

pedagógusainak országos szakmai 

kutatómunkában és ehhez kapcso

lódó terepmunkában való sikeres 

részvételükért. Ezt követően a há

rom általános iskola igazgatójának 

beszámolóját vitatta meg a testület. 

Érdeklődésre tartott számot a Váci 

iskolában végzett országos MONI

TOR '99 tudásvizsgálat eredménye, 

mely szerint a 8. osztályosok tudás

teljesítménye a városi kategóriában 

élmezőnyben volt, s nem egy rész

területen a fővárosi és megyeszék

helyi intézmények rangsorában is 

előkelő helyen végzett. Javaslat 

született arról, hogy a költségveté

si koncepcióban különítsen el a tes

tület a pedagógusok továbbképzé

sének támogatására külön alapot. A 

Magyar-angol Tannyelvű Gimnázi

um tevékenységéről szóló „Ezred

végi beszámolót” a testület köszö

nettel elfogadta.

Élénk vitát váltott ki a napiren

den szereplő: Györgyi Dénes isko

la tornaterme ill. Városi Sportcsar

nok ügye. Alapkérdésként merült 

fel, hogy kell-e tornaterem és a vál

lalkozói alapon felépítendő sport

csarnok is, s ha igen, milyen sor

rendben, mekkora legyen, s miből. 

Végül kikristályosodott: önkor

mányzati feladatként folytatni kell 

a Györgyi Dénes iskola mellé épí

tendő tornaterem előkészítő mun

kálatait (a tervezést, hogy az esetle

gesen megnyíló központi pályáza

tok benyújtására készen legyen a 

testület), ill. a berényi intézményi 

területre tervezett sportcsarnok 

ügyében Horváth György úr megbí

zást kapott a testülettől, hogy foly

tassa tárgyalásait a potenciális be

fektetőkkel, az önkormányzati költ

ségvetést kímélő megoldások ki

munkálására. A testület döntött Ba

logh Csaba képviselő önálló indít

ványának támogatásáról is, mely 

szerint az új vörösberényi iskola 

mellett a tervekben kijelölt helyen 

földgyalulással szabadon használ

ható kispályás focipályát alakít ki 

a sportolási lehetőségek javítására, 

s remélhetőleg a gyerekek örömére.

A vállalkozókkal, civil szerveze

tekkel kapcsolatos, példaértékű 

döntést hozott a testület az öregpar

ki teniszpályák mellett felépítendő 

tenisz-klubház ügyében. A régóta 

tervezett és hiányzó klubházat ön- 

kormányzati beruházásként s tulaj

donként a „Tennis Club 1925”, s a 

klubot támogató civil szféra hatha

tós közreműködésével építik fel, s 

működtetésre bérleti és használati 

szerződés alapján átadják a Tennis 

Clubnak.

Az Öböl Tv kezdeményezésére, 

az önkormányzat számítógépes tá

mogatása mellett 1999. november 

1-től a Merill Kft által üzemeltetett 

információs csatornán ingyenes 

képújság szolgáltatás indul, bővít

ve ezzel a város lakosságának tájé

kozódási lehetőségét.

Az „Együtt-egymásért” önkor

mányzati alapítású közalapítvány

tevékenységét már többször tár

gyalta a testület, most úgy döntött, 

kezdeményezi a Kuratórium vissza

hívását.

Hosszas vita után a testület ha

tályon kívül helyezte "A fiatal háza

sok lakáshoz jutásának támogatásá

ról" szóló önkormányzati rendele

tet, különös tekintettel arra, hogy a 

Kormány határozott a lakástámoga

tási és finanszírozási rendszer 2000- 

ben történő jelentős átalakításáról, 

amelyben az önkormányzatoknak 

kiemelkedő feladata lesz.

Az önkormányzat vagyongaz

dálkodásával összefüggő napiren

dek közül legjelentősebb, hogy 

döntött a testület a Magtár értékesí

téséről. A Colombus Kft olyan, az 

épület eredeti funkciójához is közel 

álló, reprezentatív „Borház” kiala

kítását tervezi, ami nemcsak minő

ségi és kiemelkedő minősítésű, ill. 

muzeális értékű magyar palackozott 

borok hazai forgalmazásával és ex

portjával foglalkozik, hanem hely

történeti, fotó és borvidékeket be

mutató kiállításokkal méltán láto

gatandó idegenforgalmi látványos

ság is lesz, ami a település város

képét és vonzóerejét is jelentősen 

javítja.

Döntött a testület a Pinkóczi úti 

köztemetőben a kolombáriumfal 

bővítéséről is.

Értékelte a képviselő-testület a 

polgármesteri hivatal és az önkor

mányzati intézmények gazdaságos

sági-hatékonysági átvilágítására ki

írt pályázati ajánlatokat, s úgy dön

tött, a vizsgálattal a Saldó Rt buda

pesti céget bízza meg, a vizsgálat 

kezdő időpontja: 2000. április 1. 

Egyben kezdeményezte a polgár- 

mesteri hivatal ISO 9001 minőség- 

biztosítási rendszere kiépítésének 

előkészítését.

Zárt ülésen a Képviselő-testület 

az Idegenforgalmi, Környezetvédel

mi és Sport Bizottság külső szak

értőjének megválasztotta Németh 

Ervin urat.

A nyilvános ülésről szóló ön- 

kormányzati jegyzőkönyvek a Vá

rosi Könyvtárban, ill. a Polgármes

teri Hivatalban megtekinthetők. A 

következő képviselő-testületi ülés 

tervezett időpontja: 1999. novem

ber 25.
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Kulturális központ épül Almádiban
Almádi kulturális közéletében 

döntő fordulatot jelent az a mintegy 
félmilliárd forintos állami címzett tá
mogatás, amelyet nemrég nyert el a 
város az Auróra Étterem kulturális 
központtá való átalakításához.

Az örömteli eseményről nemrég 
sajtótájékoztatón számolt be dr. Keré
nyi László polgármester. Mint el
mondta, a 463 milliós támogatást a 
kormány 2000-től három éves üteme
zésben (43-205-215 millió) adja Al
mádinak, s feltételeként a városnak 
125 millió forintot kell letennie. Ezzel 
az összeggel már rendelkezik a város, 
az elmúlt évek során takarékos gaz
dálkodással összegyűjtötték, mondta a 
polgármester.

Szólt arról is, hogy hosszú évek 
munkája áll a most megvalósuló beru
házás mögött, amely eddig csak az ál
mok, a tervezés szintjén létezhetett, 
hiszen az átépítés anyagi terhei meg
haladták volna az önkormányzat ké
pességeit. Már 1989-ben várossá ala
kulásukkor is érezték, hogy a közmű
velődés, a kultúra infrastruktúrája sok 
kívánnivalót hagy maga után, s keres
ték azt a művelődési intézménynek 
méltó helyszínt adó épületet, ahol a 
feltételek biztosíthatók nagyobb ren
dezvények lebonyolítására is, amely 
legalább 200 férőhelyes. Az első cik
lusban sikerült megszerezniük AVÜ- 
től a volt Auróra éttermet és az előtte 
lévő aszfaltozott nagykiterjedésű terü
letet. Majd ötletpályázatot írtak ki, ta
nulmánytervet és kivitelezési tervet 
készítettek. Az utóbbi években a város 
a föld alatt építkezett, a csatornázás, a 
gáz- és telefonfejlesztés volt napiren
den. Most érkezett el az idő, hogy a 
föld felett is munkához lássanak, 
mondta. Az elnyert átépítési támoga
tás megszerzésében méltatta dr. Bóka 
István országgyűlési képviselő köz
benjárását. Dr. Bóka ugyanakkor elis
meréssel szólt a város kistérségi köz
ponti vezető és idegenforgalmi jelen
tőségéről. Kifejezte, hogy az elnyert 
támogatás megszerzésében együtt 
örül Almádival, hiszen a szomszédos 
települések is profitálhatnak majd ab
ból.

Elhangzott: a közbeszerzés elindí
tásával az építkezés jövő év őszén 
kezdődhet meg.

Szathmáry Zsolt építész-tervező 
ismertette a kulturális központ terveit. 
Az épület 3500-3800 négyzetméternyi 
területén kap majd helyet a városi 
könyvtár, közösségi ház, helytörténe
ti kiállító terem, s egy a tágabb térség 
szolgálatát is felvállaló regionális ide
genforgalmi információs központ a 
kül- és belföldi látogatók számára. Itt 
kaphat helyet az a vízimúzeum, amely 
bemutatja majd a Balaton halait, élő
világát, környezetét. E gondolat nem 
új, először Hermann Ottónál merült 
fel. Terveznek továbbá plusz külső tő
ke bevonásával egy olyan videó- lézer-  
és holotechnikákat és más majdani 
multimédia programokat egyesítő, a

tókörnyék jellegzetességeit bemutató 
látványosságot bemutatni a falakon, 
amely egyedülálló lenne az ország
ban. Ez Balaton-show fantázianéven 
került a tervek közé és Almádi hírne
vét növelné a régióban.

A tájékoztató végén dr. Bóka Ist
ván bejelentett még, hogy a Balaton- 
parti települések csatornázási támoga
tásának nem megfelelő szabályozását 
költségvetési törvénymódosítással 
egyértelműsítette a kormány, így a tó

parti települések mind a kiemelt csa
tornázási övezetbe tartoznak majd, il
letve a céltámogatást az egyes utcák
ban létesített utolsó állandó lakosú in
gatlanig lehet igényelni. A korábbi 
gyakorlat ugyanis súlyos akadályokat 
jelentett több parti településnek, hi
szen néhányan eleve nem tartoztak az 
úgynevezett 1. prioritási csoportba, s 
így céltámogatásban sem gondolkod
hattak. Továbbá az állandó és üdülő
lakosok által benépesült vegyes öve

zetekben is sok gond kísérte a közmű- 
fejlesztések menetét. Egyes utcák csa
tornázása zsákutcahelyzetbe került 
Ugyancsak döntés született arról, 
hogy az üdülési csekk adómentes ha
tárát tízezer forintról húszezerre eme
lik fel, ami a belföldi idegenforgalom 
megélénkülését segíti, s a középosz
tálybeliek is élhetnek majd vele. 
Emellett a szürkegazdaság „kife
hérítését“ is segíti majd.

TÉ

Rendőrségi hírek
Az ősz első két hónapjában ragyogó 

idő köszöntött ránk, s talán ennek kö
szönhetően is, de a tavalyi évhez képest 
jóval többen maradtak a város területén, 
mint a korábbi évek hasonló időszaká
ban. Ez a tendencia a bűncselekmények 
számában szerencsére nem tükröződik, 
sőt jelentősen visszaesett az ismertté vált 
jogsértések száma. Megint csak azokra a 
területekre kell azonban utalnom, ame
lyek a város külső övezetéhez tartoznak. 
A Bartók B. u., Liszt F. u., valamint a 
Vödörvölgy környékének utcáira gondo
lok. De nemcsak nyaralók sérelmére kö
vetnek el betöréses lopásokat. A Gábor 
Á. utcában például egy tárolóból szer
számokat, gépeket vitt el ismeretlen tet
tes. Hosszú idő után történt nyaraló-fel
törés a Káptalanfüredi városrészben is. 
Igaz, csak kísérlet történt, hiszen az el
követő a nyaraló ajtaját és ablakát ron
gálta meg. Összesen négy nyaraló-feltö
rést regisztráltunk az elmúlt időszakban. 
Többször történt már a Baross G. utcai 
újságos pavilonban is betörés. A Rozma
ring utcából egy mobiltelefont vittek el 
besurranás módszerével, amelyet azon
ban a mindezidáig ismeretlen tettes nem 
mert használni. Talán tudja, hogy az el
lopott készülékeket mindkét telefonos 
szolgáltató nagyon hamar be tudja mér
ni.

A vagyon elleni bűncselekmények is
mertetését befejezve egy nagy visszhan
got kiváltó bűnügy részleteivel szeret
ném Önöket megismertetni. A bejelentés 
szerint a sértettet három ismeretlen sze
mély támadta meg, amikor nyaralója ka
puját akarta kinyitni. A vele egy kocsi
ban utazó osztrák állampolgárságú barát
ját nem engedték kiszállni a gépkocsiból, 
míg a sértettet az egyik elkövető baseball 
ütővel bántalmazta. Az elkövetők rövid 
időn belül -  a dulakodás zajától is talán 
megijedve -  elmenekültek a helyszínről, 
de a sértett 8 napon belül gyógyuló sérü
léseket szenvedett a bántalmazás követ
keztében. Már az események kezdeti

vizsgálatánál megkérdeztük tőle, hogy 
van-e haragosa, ellensége, aki esetleg ily 
módon akar ártani neki. A válasz határo
zott “nem” volt, ellenben változatlanul 
állította azt, hogy feltehetően három be
törőt zavartak meg “tevékenységük” 
közben, és ez váltotta ki a támadást. Utó
lagos megállapításaink alapján azonban 
egyértelmű, hogy a sértett volt a célsze
mély, rá vártak az elkövetők, akik talán 
ilyen sajátos módon kívánták figyelmez
tetni emberünket. Hogy miért foglalko
zom annyit ezzel az üggyel, annak a ma
gyarázata az, hogy nem a betörők váltak 
ilyen agresszívvá, tehát nem romlott meg 
annyira a közbiztonság, hogy a külső, 
ritkábban lakott területen lakóknak félni
ük kellene egy esetleges támadástól, ha
nem itt a sértett korábbi életével kapcso
latos „rendezetlen” ügyek miatt került 
sor a bűncselekményre. Természetesen 
részletesen fel fogjuk térképezni mind
azon lehetséges elkövetők körét, akik 
nyomán eljuthatunk az igazi tettesekhez, 
hogy ne okozzunk felesleges izgalmakat, 
indokolatlan félelmet.

Az elmúlt időszakban vettem részt a 
Polgárőr Egyesület elnökségi ülésén, 
ahol az elkövetkezendő időszak aktuális 
feladatairól váltottunk szót. Nagyon fon
tos és kiemelkedő feladata lesz mindkét 
szervezetnek, hogy akár önállóan, vagy 
esetenként szoros együttműködésben, de 
megvédjük azokat a területeket, amelyek 
az eddigi tapasztalatok szerint is foko
zottabban ki vannak téve a bűncselekmé
nyek veszélyének. Hosszú évek tapasz
talata, hogy ahol aktívan tevékenykedik 
a Polgárőr Egyesület, ott szinte nem is 
történik nyaraló-feltörés, így tehát az a 
közös feladatunk, hogy a város többi ré
szén is aktivizáljuk polgárőreinket.

A közterület rendjének, nyugalmá
nak biztosítása is nagyon fontos feladata 
a rendőrségnek a város egyéb részeiben 
is, hiszen továbbra is nyitva vannak 
olyan szórakozóhelyek, ahol talán a 
törzsközönség miatt is nagy a veszélye a

bűncselekmények elkövetésének. Anél
kül, hogy most megnevezném az érintett 
szórakozóhelyet, még egy eseményről 
szeretném Önöket részletesebben tájé
koztatni:

Egyik hétvégén -  ugyan a közterüle
ten és nem bent az épületben -  egy szó
váltást követően megszúrtak egy hu
szonéves helyi fiatalembert. Sérülését a 
helyszínen ellátták barátai, ismerősei, de 
később otthon rosszul lett, mentőt kellett 
hívni hozzá és kórházba szállították. Az 
alapos orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy életveszélyes hasi sérülést szenve
dett. Emiatt aztán az addig ismeretlen el
követővel szemben emberölés kísérleté
ben indítottuk meg az eljárást. Azóta 
megvan a két elkövető, mivel mint kide
rült, társa is volt, akik szintén 20 év kö
rüli fiatalok, s a meggondolatlan indulat 
miatt esetleg hosszú éveket tölthetnek 
majd börtönben.

Az elmúlt időszakban lényegesen ke
vesebb baleset helyszínére hívtak rend
őröket, s ez azt is jelenti, hogy ismét egy 
pozitív irányultságú periódusban va
gyunk, kevesebb az ittas járművezető is. 
Számadatok azt mutatják, hogy nem kö
vetkezett be a korábbi évekre jellemző 
tendencia. Ami mégis szót érdemel, az 
az, hogy a gépjárművek műszaki állapo
ta érezhetően javult ugyan, a műszaki ér
vényesség szinte minden autónál meg
volt. Ellenben szinte minden második 
pótkocsi vagy utánfutó valamilyen mű
szaki problémával közlekedik, illetve 
előszeretettel felejtik el a tulajdonosok a 
kötelező felelősségbiztosítás megkötését 
vagy a műszaki érvényesítést. Továbbra 
is jellemző, hogy a zöldkártyák többsé
ge is lejárt, találkoztunk olyan járművel 
is, amelyik már két éve nem rendelkezett 
érvényes környezetvédelmi igazolólap
pal.

A helyi körzeti megbízott kollégánk
-  folytatva a helyi általános iskolákkal 
kialakított jó kapcsolatrendszert - még ez 
évben el kívánja indítani a Balatonalmá
di Legjobb Kerékpárosa címért kiírt kor- 
osztályos, több fordulós közlekedési ve
télkedőt, amelyet 2000. júniusában sze
retnénk befejezni. Ezúton is kérünk min
den magánszemélyt, vállalkozót, intéz
ményvezetőt: segítsék azt a törekvést, 
hogy a gyerekeink balesetmentes közle
kedését minél hatékonyabban tudjuk biz
tosítani.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány



Lapunk korábbi hagyományainak megfelelően lehetőséget biztosít a tavaly októberben megválasz
tott önkormányzati képviselőknek a bemutatkozásra. Rövid bepillantást nyerhetünk magánéletük
be, vallanak önkormányzati feladataikról, terveikről, elképzeléseikről.
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Utakat kell találni, ha meg nincsenek,
akkor építeni kell!

Beszélgetés Czuczor Sándor képviselővel-  „Jó napot kívánok igazgató úr! 
Engedje meg, hogy a balatonalmá
di Dolgozók Horgászegyesület veze
tősége nevében köszöntsem és átad
jam a tagsági igazolványát.” Em
lékszel erre a mondatra?

-  Történészként és barátként is 
emlékszem, ezért nem fogunk még a 
cikk kedvéért sem magázódni, illet
ve vannak olyan történelmi pillana
tok, amelyekre érdemes emlékezni. 
Hiszen ezzel a mondattal kezdődött 
1987-ben valódi befogadásom Bala
tonalmádiba. Először a Mogyoró úti 
óvodába, utána a horgászegyesület
be, majd pedig a város közéletébe, 
ami közben a gimnázium felépült. 
Hiteles helyi emberekkel sikerült 
megismerkednem és elfogadtatnom 
a gimnáziumot és talán magamat is. 
Annak is örültem, hogy egy balaton
almádi gyermek is bekerülhetett már 
az első évfolyamba.

-  Egyik írásodban említetted, 
hogy a betelepülők, azaz „gyütt
mentek” közül néhányan még akár 
„gyüttmaradtak” is lehetnek.

-  A jöttment és jöttmaradt jelzőt 
már régebben is viccesen használták 
a helybeliek, mert tízgenerációs 
bennszülött aligha akadhat már váro
sunkban. Volt azért ennek a kifejezés
nek valami bántó éle, mert ha vala
kit így üdvözöltek, akkor azért el
gondolkodott egy kissé. Igaz én Fel
vidékinek vallom magam, te meg 
Délvidékinek és végül is itt találkoz
tunk félúton a Kárpát-medencében. 
Talán a legtöbb itteni embert nem is 
az érdekelte, hogy honnan jöttem, 
hanem az, hogy merre megyek, mer
re tartok, mint a régi Rómában is azt 
kérdezték: „ Quo vadis domine?” Én 
pedig a várossal együtt előrefelé 
igyekeztem és hazafelé. Sokat utaz
tam mióta ideköltöztem, de minden 
utazásban az volt a legszebb, hogy 
utána haza lehetett jönni. Hála Isten
nek. Itthon pedig van még tenniva
ló bőven.

- Tíz év alatt a város közéletének 
szinte valamennyi szegmentumát be

jártad, kivéve a napi politikát. ’98- 

ban aztán változtattál.

-  Óhatatlanul egyre több kérdés

ben kellett állást foglalnom. Az első 

angol szakfelügyelők azt kifogásol

ták, hogy miért engedem az üzleteket 

télen bezáratni, no meg miért nem 

épül felüljáró a vasúti kereszteződés

ben, amikor még naponta az Üveg
ipari Üdülőből jártak be a kollégis
ták. Felüljáróra egyáltalán nem volt 
pénz, de kompromisszumkészek 
voltak a külhoni látogatók, mert be
leegyeztek abba, hogy végső esetben 
az aluljáró is megfelel.

A város fejlődése szerintem elvá
laszthatatlan a gimnáziumétól, hi
szen mára már nincs olyan ember aki 
ne tudná, hogy akkor még a városi 
rang elnyerésének egyik fő feltétele 
volt valamilyen középiskola meglé
te vagy létesítése. Nos ez a gimnázi
um nem akármilyenre sikeredett. A 
városnak is ezt az utat kell követnie, 
ha ki akar emelkedni a gombamódra 
szaporodó magyar kisvárosok hal
mazából!

A politika eredetileg nem sárdo
bálást, káromkodást és a másik gya
lázását jelentette, hanem a polis, az

az a város ügyesbajos dolgaival való 

foglalkozást, ami ráadásul a szabad 

jogállású felnőtt férfilakosság szá

mára kötelező is volt. Aki nem ment 

el az agórára, azt bizony kiverték a 

házról-házra járó gyűlésszervezők. 

Később ezt azért már nehezményez

ték, és a lógósokat, azaz a közügyek

től visszahúzódókat egyszerűen vö
rös festékkel öntötték le. Azt pedig 
már akkor is nehéz volt levakarni...

-  A képviselőjelöltek közül egye
dül Te nem „kampányoltál” .

-  Tény ami tény, többen megrót
tak érte, még többen csodálkoztak, 
de mégsem kezdtem el kampányhad
járatot, mert megette a fene, ha vala
kit csak akkor ismernek meg a hely
beli emberek. Különben sem a sza
vak, a választási ígéretek teszik az 
embert, hanem a tettek. Maradjunk 
annyiban, hogy az általam természe
tesnek tartott határvonalat most sem 
akartam átlépni.

-  Beválasztottak a testületbe, a 
Humánpolitikai Bizottság elnöke let
tél. Vajon mekkora felelősség ez?

-  A Humánpolitikai Bizottság kis 
létszámot és hatalmas felelősséget

kapott a mostani ciklusban. Gondol
junk csak bele: az oktatás, művelő
dés, kultúra, az egészségügy és a szo
ciálpolitika valóban minden egyes 
családot közvetlenül érint és bármi
lyen elhamarkodott intézkedés hos
szú időre elkeseríthet fiatalokat és ta
pasztaltabbakat egyaránt. Báró Eöt
vös Józsefet, egykori kultuszminisz
tert címkézték már konzervatívnak 
is meg progresszívnak is, mégis ő 
jellemezte saját politikáját: „Ha az 
ember előbbre akar lépni, akkor az 
egyik lába mindig legyen a földön”. 
Szerencsére nagyszerű külső szakér
tők egészítik ki a fenti területek egyi- 
kére-másikára szakosodott képvise
lőket: és így együtt tudjuk menteni 
a veszett fejsze nyelét. A mi váro
sunk ugyanis nem hagyhatja cserben 
az óvodákat és az iskolákat, vagy az 
orvosokat, hogy az idősekről ne is 
beszéljek, még akkor sem, ha anyagi 
lehetőségeink tényleg korlátozottak. 
A balatonalmádi gyerekeknek kell a 
három iskola, mindegyikben legyen 
tornaterem, de tornacsarnok és mű
velődési központ nélkül sem város a 
város.

A humánpolitika szép, de egyben 
üres kifejezés marad, ha nem az em
ber testi, szellemi és lelki szükségle
teit tartja szem előtt. Ép testben vi
szont csak úgy lehet ép lélek, ha 
egyrészről nem hagyjuk, hogy meg
nyomorítsanak bennünket; másrész
ről pedig magunk se nyomorítsuk 
meg a környezetünket. A szellemi és 
természeti környezetünkre gondo
lok! Egy iszonyatos értékválsággal 
küzdő korban, mélabús ezredvégi 
hangulatban sem engedhetjük meg, 
hogy Balatonalmádi város lakossága 
ne kaphasson meg mindent, ami 
megjár neki. Más településekkel 
összevetve én derűlátóbbnak érzem a 
helybelieket, mert több egyéni pró
bálkozást és jobbítani akarást tapasz
taltam, mint akármelyik előjogokkal 
hivalkodó nagyobb városban. 
Örömmel tölt el, hogy sok visszás 
jelenségre ők hívják fel a képviselők



figyelmét és segíteni akarnak, ahol 
csak tudnak. Sajnos, még ez sem 
elég: a segíteni akaró polgárok mel
lett minden képviselőnek és az intéz
ményeknek is többet meg jobbat kell 
kipréselnie magából még mielőtt az 
új művelődési központ -  amelyért 
polgármesterünk keményen és siker
rel lobbizott -  felépülne. A Család- 
segítő Szolgálat például imponáló 
szakmai biztonsággal állt fel és egy
re többen fedezik fel segítségnyújtá
suk valódi értékét. A szakorvosi ellá
tás a részleges privatizálás után sem 
adhat fel egyetlen rendelőt sem, mert 
különben a városlakókból megint vi
déki bejárókká minősülünk vissza. 
Az „almádi korfa” közzététele óta 
már bizakodóbban látom a város né
pességének jövőjét, mert születtek 
és születnek itt gyermekek, költöz
nek ide -  hozzám hasonlóan -  több- 
gyermekes családok. A közép-generá
cióra sok teher hárul és még jó né

hány gond megoldása rájuk vár, de 
mindeközben nem szabad megfeled
keznünk azokról, akik az ösvényeket 
utakká taposták. Egyszeri adomá
nyokkal már nem lehet mindent 
megköszönnünk nekik!

-  Vannak-e további tervek, elkép
zelések vagy akár további nemes 
szándékok a bizottság tarsolyában?

-  Pénzügyi helyzetünk ismereté
ben egyelőre inkább csak nemes 
szándékokról szólhatok. Sokadma
gammal régóta tervezgetem, hogy 
egyszer -  akár már a huszonegyedik 
században -  kulturváros lesz Bala
tonalmádiból. Belül -  szerintem -  
már most is az, de a kívülállóknak 
és a felületes szemlélőknek meggyő
zőbb lenne, ha jobbak lennének az 
idevezető és belül kanyargó utak, no 
meg a kommunikáció sem csupán a 
„Zimmer frei” kifejezésre korlátozód
na. A helyi vállalkozók máris több 
ötlettel rukkoltak elő, amit boldogan

üdvözöltünk. Jól tudom, hogy sok 

egyeztetés áll még előttünk, amíg az 

ötletekből megvalósítható tervek 

lesznek. Márpedig lesznek!

-  A szolgálati lakások évtizedei 

után 53 évesen beleugrottál a házépí

tésbe. Elkészült, beköltöztél, már 

macskád is van. Gyökeret eresztettél 

Balatonalmádiban?

-  Igen. Szerintem ugyanis nem 

véletlen az Új Almádi Újság mottó

ja, mert nekem ez azt jelenti, hogy 

valahol végre tényleg otthon érzem 

magam. A Felvidékről indulva, Pé

csett születtem, Keszthelyen jártam 

gimnáziumba, Debrecenben lettem 

tanár és találtam meg életreszóló tár

samat, Mariannt. Tapolcán kezdtünk 

el tanítani és születtek gyermekeink. 

Az előbbi helyeken még mindig oda

valósinak tartanak, és bevallom, én 

is mind a mai napig szívesen járok 

vissza azokra a helyekre, ahonnan az

Öreghegy északi lombos lejtőjére ve
zetett az utunk.

Balatonalmádi egy olyan kikötő, 
ahová nagyon sokan érkeznek, néhá
nyan átmeneti, néhányan meg végső 
horgonyzó helynek szánják. Felesé
gem és gyermekeim már magukénak 
érzik azt a helyet, ahová én hoztam 
őket, rajtuk kívül a barátaimra is 
mindig számíthatok. Megtalálnak a 
régi ismerőseim, itt ahol otthon ér
zem magam az egész városban: 
Budataván, Almádiban, Vörösbe
rényben és Káptalanfüreden. Dércsí
pés előtti kökényt viszont csak az 
Öreghegy északi lejtőjén lehet szed
ni, madárfüttyöt is itt lehet zavartala
nul hallgatni, no meg követ faragni 
is hagynak a szomszédok a hétvégén. 
A régi kisvasút töltése ugyan gidres- 
gödrös a házunk előtt, másutt már 
benőtte az erdő, de könnyen ki lehet 
azt tisztítani, mert a nyomvonal tisz
tán látszik.

Nagy Ferenc

50 éves a Györgyi Dénes Általános Iskola
Elnézést kérek minden olvasótól 

aki elfogult, érzelmes szösszenet he

lyett korhű tudósítást várt az október 

közepi rendezvényről. A RENDEZ

VÉNYRŐL, amelyen 50. születés

napját ünnepelte a Györgyi Dénes is

kola. A lányomnak így: Györgyi Dé

nes, nekem még I-es, a még korosab

baknak: állami általános. Fél évszá

zad bizony nagy idő, de nem akkora, 

hogy az első végzős osztály Milos 

Máriájától kezdve az idén ballagó, 

de máris visszatérő fiatalokig, bárki 

is elfelejtse azt a melegséget, ember

séget, amit az itt töltött nyolc (na jó, 
van akinek több) év alatt kaphatott.

Fábián László igazgató úr az ese
ményhez méltó ünnepséget rende
zett!

A polgármester személyén keresz
tül „színpadra állította” az önkor
mányzat elhatározását, ami az évtize
dek óta várt tornatarem lehetőségét 
sejteti magában, Pusztai László, az 
Építészeti Múzeum igazgatója a név
adó Györgyi Dénes érdemeit méltat
ta, sőt végzett növendékek színvona
las kulturális produkciójának is tap
solhattunk. A Tóthné Kunstár Judit

gondozásában megjelent emlék
könyv sokak szemébe könnyet csalt, 
nyugdíjas korú hölgyek és urak ke
resték magukat az osztálynévsorok
ban.

Igazán szép este volt!
S a szervezési gondok közepette 

talán a direktor úr se gondolta végig
-  ez az ünnepség csak így sikerülhe
tett! 50 évig készültek rá -  Skultéty 
Ibi néni, Fekete Pali bácsi, Lőrincz 
Gyuszi bácsi és Ili néni, Herczeg Er
zsi néni, Lovas Manyi néni, Holló 
Miklós segítségével. Tudom, veszé
lyes ez a felsorolás, mert sok kedves

tanár, jó kolléga kimarad. Ám én 

mégis vállalom. Nekem ők adták azt 

az útravalót, amiről Földes Jenő bá

csi ünnepi köszöntőjében szólt. E be

széd utolsó mondata egyébként na

gyon elgondolkodtatott. „Életem 

utolsó osztályfőnöki óráját megtar

tottam!” Jenő bácsi -  üzenem -  ek

korát e falak között még nem téve

dett! Bár lehet, hogy többet nem lesz 

együtt az egész osztály, azért bárhol 

is találkozunk, Jenő bácsi intelmeire 

mindig kíváncsiak leszünk.

Gróf Tibor

Nyugdíjas kollégáikat sárga rózsával fogadták a rendezők Földes Jenő „utolsó osztályfőnöki óráját“ tartja



Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak
-  A „Berényiek első találkozó

ján” fogant meg bennem a gondolat, 
hogy nekünk is létre kellene hozni egy 
saját művészeti csoportot, amivel 
bárhol, bármikor fe l lehet lépni -  
meséli Mester Ferenc. -  A többi be
rényi szép kis műsort adott, mi mi
ért ne tudnánk ilyent? -  gondoltam.

A gondolatot tett követte. Mivel 
a zene mellett a népi tánc is mindig 
közel állt hozzá, egyértelmű volt, 
hogy egy néptánccsoport szervezésé
be fog.

Néptánc, de hogyan? -  tanako
dott, és megkérte Solti Évát -  a be
rényi iskola tornatanárnőjét, hogy se
gítsen. A tanárnő készséges volt, és 
1997 februárjában meg is indult a 
szervezés. 12 gyerekkel és a 2 felnőt
tel (Solti Éva és Mester Ferenc) kez
dődhetett a tánc. Nemsokára megtör
tént a debütáló fellépés kölcsönru
hákkal, ám Kőnig Krisztina -  a Ba
kony Néptáncegyüttes táncosa -  sze
mélyében saját művészeti vezetővel. 
Mezőföldi táncokat mutattak be a 
„Berényiek második találkozóján”.

Majd fejlesztési igényekkel keres
ték meg a város vezetését, nem hiá
ba. Komoly anyagi segítséget kaptak 
a Vörösberényi Általános Iskola Di
ákkörétől, a Vörösberényi Polgári 
Körtől és a város mentálhigiénés pá
lyázati pénzéből is, így tudtak pár sa
ját fellépő ruhát, cipőt, hangosító be
rendezést venni. Később a Vöröske
reszt és a kertbarát-körök is beálltak 
a szponzorok sorába, és Kutasiné Ki

szeli Judittal újabb szép ruhákat var
rattak a gyerekeknek. 1997-ben már a 
szüreti felvonulásnak is résztvevői 
voltak, és fölléptek a berényi iskola 
avatásán.

Év végén Solti Éva kilépett a cso
portból, és miután Kőnig Krisztina 
is elment, Szabó Sándor -  a litéri Ku
rázsi Néptáncegyüttes szólótáncosa, 
a Veszprémi Művészeti Alapiskola 
tanára -  lett a művészeti vezető. A kö
vetkező évben átalakult a csoport, 
gyerekek mentek el -  többnyire kö
zépiskolai tanulmányaik miatt - ,  
újak jöttek. Pataki Éva tanárnő „vá- 
cis” gyerekekkel karolta föl a csopor
tot (30 főre dúsult a csapat), és a Fő
nix alapítvány támogatásával vált le

hetővé a művészeti vezető finanszíro
zása.

Jelenleg 15 fővel táncolnak -  9 
évestől középiskolás korig - ,  föllép
nek majálisokon, öregek napján,

testvérvárosi kultúrházavatón, Al
mádi város 10 éves évfordulóján, és 
így tovább... Ezek a gyerekek már el
jutottak odáig, hogy szívesen járnak 
a próbákra, kellőképpen összeková
csolódtak, és egy kibővített csoport
nak alappillérévé válhatnak. Bátrab
bak, magabiztosabbak, ügyesebbek, 
okosabbak, hiszen a táncművészet 
nemcsak mozgás, hanem kultúra is 
(népi kultúra, mozgáskultúra), sze
mélyiségformáló hatása mellett ön
bizalmat ad, szép járást, tartást tanít 
nekik. Szabó Sándor hozzáértő, ked
velt vezetőjük lett, a lánytáncok be
tanításában pedig Végh Viktória se
gédkezik.

Körvonalazható a város igénye 
olyan művészeti csoportok működte
tésére, amelyekkel bármely alkal
makkor színvonalas műsorral lehet 
fellépni. További terveik között sze
repel tehát, hogy a város 3 általános 
iskolájából összeverbuvált gyerekek
kel egy nagy, közös csoportot hozza
nak létre, sőt, hogy gyermekcsoport

ból ifjúsági tánccsoporttá szerveződ
jenek. Bázisul a Vörösberényi Kul
túrház szolgálna, hiszen ott található 
a felszerelés (ruhák, cipők, csizmák, 
hangosító berendezés), de az együttes 
városi néptánccsoport elnevezéssel 
működne. Tervezik még egy felnőtt, 
hagyományőrző csoport létrehozását 
is, ez egy nyitott, szabadon látogat
ható, kötetlen foglalkozás lenne, is
merkedés a néptánccal, népi kultúrá
val. Ide azokat várják, akiknek moz
gásigényük mellett szellemi igényük 
is van egyfajta történeti áttekintésre, 
a hagyományok, a viselet, a népi já
tékok, a népzene iránt. Itt nem kell 
majd megerőltető koreográfiát meg
tanulni, saját hangulattól függően le
het a lépéseket elsajátítani, a régi tán
cokat, a gyökereket megismerni.

Mester Ferencnek régóta szívügye 
a népi kultúra terjesztése. -  Hogy mi

től vagyok ilyen lelkes? -  kérdez vis
sza érdeklődésemre. -Nekem  nem si
került gyerekkoromban sem zenét, 
sem néptáncot tanulni, pedig nagyon 
szerettem volna. Hát segítek a mos
tani gyerekeknek, nekik sikerüljön. Jó 
úton haladunk, idén első ízben vet

tünk részt -  komoly együttesek mel

lett -  a Megyei gyermek-néptánc és 
népzenei találkozón, és annyira meg
tetszettünk a zsűrinek, hogy meghí
vottként fölléphettünk a gálán. Szak
emberek mondják, hogy, ha egy 
együttes 5 évig együtt van, azután 
már biztosan meg is marad. Mi sem 
vagyunk olyan messze tőle. Nyáron 
tervezek egy tábort, ahol -  a Decsi 
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző 
Egyesülettel felvéve a kapcsolatot -  
decsi, sárközi táncokat tanulnánk. 
Jó szakmai felkészülés, és egyben jó  
kirándulás lehetne. Addig is, a Vö
rösberényi Kultúrházban várjuk ked
denként fé l öttől hat óráig mindhá
rom iskolából az érdeklődő, táncol
ni szerető gyerekeket.

Vecsey Kiss Mária

Maya C u k rá s z d a
BUDATAVÁN 

szerete tte l várja vendégeit.
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ

-  Fagylaltok -  Torták,
-  Sütemények -  Marcipán figurák 

-  Somlói galuska stb.

Előrendelést felveszünk.
Nyitva tartás: 12-20 óráig

Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 1. Tel.: 88/438-379

Erzsébet és Katalin
napi

vásár
november 20-án 

8 órától
a Közösségi Házban.

Gyakorló pedagógus 

általános iskolásoknak

(németből is) vállal.

T e l .:  8 8 / 4 3 0 - 9 6 6



Bali József

Az utolsó posta
M egesett egyszer, réges-régen, 

tán az óceánon túl, a galéria -  er

dőn innen, valahol a Hargita m é

lyén élt egy acélerejű ember. Akik 

valaha is látták, azt mondták, az 

acélerejű valójában óriás volt. A 

leghata lm asabb kőtöm böket is 

apróra zúzta -  markának egyetlen 

szorításával... Rettegtek is tőle a 

hargitai rosszban  já ró k ...  T ör

tént, hogy egy reggelen szembe 

jö tt vele az ösvényen a Kaszás! 

Az acélerejű kapta magát, s a leg

közelebbi hársfa törzséhez nyo

m oríto tta  a h ívatlan  vendéget.

Sebtében jókora háncskötelet sza

kított m agának, s alaposan körül 

tekerte vele a fog lyát... Az óriás 

hatalm at kapott a Halálon! A Har

gitán élők h itték  is, nem  is. A 

csoda azonban nem  tarthatott so

káig. Az ösvényen ugyanis fel

bukkant egy világkörüli úton já 

ró vándor. A Kaszás nyájaskodva 

fordult hozzá:

-  Kérlek, oldozzál el engem! 

N agyon sietős az utam , sok a 

m indennapos teendőm.

-  A ztán mi lenne a fizetség? -  

kérdezett vissza a vándor.

-  M it kérnél? M ond ki nyu

godtan, felelte a Kaszás.

-  Azt gondoltam, eleresztelek 

én szívesen, egyetlen feltétellel!

-  H alljam , m ondd  ki 

m ielőbb...

-  Engedd nekem, hadd éljek, 

am íg kedvem re akarok, s csak 

am ikor meg kell haljak, azelőtt 

pár esztendővel tudasd velem: le

já rt az időm! Akkor én vezeklés

be kezdek, hogy bűneim et jóvát

egyem ...

-  Rendben van! -  m ondta erre 

a Kaszás, amihez csak annyit tett 

még hozzá, hogy elküldi m ajd a 

p ostá já t... A vándor abból bizton 

tudja, többé már ne vétkezzen... 

A szabadon eresztett Kaszás úgy 

eltűnt a H argitáról, m int a kám 

for, a vándor is m ent tovább vilá

got bejáró ú tján ... Ám  ettől a p il

lanattól sokkal lezserebben, fele

lőtlenebbül élt, m int korábban. 

Ism erősei m indhiába figyelmez

tették . Én bárm it nyugodtan  

megtehe tek -  válaszolt nevetve. 

Tudta: lesz ideje a jóvá tételre , 

am ikor a K aszástól m egkapja 

m ajd a postát.

Közben az idő csak telt-múlt. 

Egyik év fordult a m ásik után. 

Egy hajnalon aztán ott állt a H a

lál a vándor ágyánál.

-  Itt vagyok, jótevőm ! El kell 

jönnöd velem!

-  D ehogy m egyek én veled! 

Azt ígérted: postát kü ldesz ...

-  A postám at rég elküldtem  

neked! Látom , m eg is kaptad -  

felelte a Kaszás.

-  M ég ilyet! N em  is kaptam  én 

tőled sem m iféle postát -  m éltat

lankodott a vándor.

-  Hát, hogyne kaptál volna! A 

fogaid m eglazultak, m ajd kihul

lottak, a hajad  m egőszült, sze

m ed tükre e lhom ályosodott, a 

hallásod meggyengült. Nos ezek 

m ind-m ind  az én p o stá im ... 

Légy tehát készen! Nincs mentsé

ged! Jönnöd kell velem!

(Széki népmese nyomán)

Emlékezés 
Halottak napjára

F. Cs. J. em lékére

Vecsey Kiss Mária

Violaszín-pecsét

Hát, Te is elmentél szép, szelíd lélek... 

Rózsaszínű fátyladat feldobtad az égre; 

koszorúnkat megszórtad hófehér virággal, 

az utat, min követünk beszínezted kékre.

Lelkünkben motoz egy keserű ének, 

elmorzsolt imánk a mennybolton szóródjon szét, 

szivárvány-kupolája alatt találkozunk, 

ha lezárja szemünket violaszín-pecsét.
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Üzlethelyiségek, 
irodák, szobák

BÉRBEADÓK
ELK O  ‘99 Kft.
Balatonalmádi, Baross G. u. 19. 

Tel./fax: 88/439-058, 
60/396-837

Továbbá keresünk fiatal

VILLANYSZERELŐ
szakmunkásokat.

M e g n y í l t

A Borvitéz Kft. Ital kis- és 

nagykereskedése a Fórum  

m ögött a K om m unális udva
rán.

Ajánlatunkból:
-  Traubi és Márka üdítők, vala

mint rostos és szűrt üdítőitalok

-  Több mint 50 féle kannás, aszta

li, minőségi és gasztronómiai 

bor, pezsgő

-  Sör, égetett szeszek, vermutok, 

valamint dohányárú

Rendkívül kedvező árakkal vá
runk minden kedves vásárlót.

E
L
K
O

Értesítjük Tisztelt 
Vásárlóinkat, Megrendelőinket 

hogy V I L L A M O S S Á G I  
S Z A K Ü Z L E T Ü N K

E L K Ö L T Ö Z Ö T T
a volt ÉDÁSZ épületébe,

Baross G . u . 19  sz. alá

Továbbra is vállaljuk: 
Villanyszerelési anyagok forgalmazását 

Telkek villamosítását 

Épületek villanyszerelését, felújítását 

Hibaelhárítást 

Bojlerjavítást

E L K O  ’9 9  K f t .
T e l./fa x : 8 8 /4 3 9 -0 5 8 ,  6 0 /3 9 6 -8 3 7

BIZI-MIX
H a s z n á l t c i k k -

KERESKEDÉS

N Y Í L T

a volt Elkó-bolt 

helyén.

C í m :

Baross Gábor út 11.

Nyitva: 
hétfő-péntek 

8.00-17.00 óráig 
szombat

8.00-12.00 óráig

Balatonalmádi munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A munkanélküliség immár közel 

tíz éve van jelen hétköznapjainkban. 

A kezelésére létrehozott munkaügyi 

szervezet az ország szinte minden vá

rosában meglévő kirendeltségei útján 

látja el feladatát. Veszprém megyében 

a megye kilenc városában működnek 

a munkaügyi kirendeltségek.

Megyénk munkaerő-piaci helyze

te az elmúlt években az országos át

lagnál kedvezőbben alakult. A mun

kanélküliségi ráta alapján - mely a 

munkanélküliek és a gazdaságilag 

aktív népesség arányát tükrözi - álta

lában az alacsonyabb nagyságrendű

ek közé sorolható, a megyék közötti 

rangsorban a 14., 15. helyet foglalja 

el minden hónapban. 1999. augusz

tus 20-án a ráta 7,5% volt a megyé

ben (országosan 9,4%). A munkanél

küliség mértéke és változása a me

gyén belül természetesen eltéréseket 

mutat. A megye speciális helyzetéből 

adódóan a munkanélküliség alakulá

sában a gazdasági háttéren túl megha

tározó tényező a Balaton-parti sze

zonalítás. A tavaszi, nyári hónapok

ban érvényesül az idényjellegű fog

lalkoztatás munkaerő-felszívó hatá

sa, az őszi, téli hónapokban pedig a 

szerződéssel alkalmazottak vissza

áramlása jellemző a munkanélkülie

ket ellátó rendszerbe.

A Veszprém Megyei Munkaügyi 

Központ Balatonalmádi kirendelt

ségének vonzáskörzete a Balaton dé

li partjától, Balatonvilágostól az 

északi parton Alsóörsig húzódik, 10 

település tartozik ide, ebből 6 köz

vetlenül a Balaton partján található,

4 pedig háttértelepülés, 5-10 km-re 

fekszik a Balatontól.

A 10 településen több mint 

23 000 ember él. A munkanélkülisé

gi ráta körzetünkben az 1999. au

gusztus 20-i zárónapon 6,1% volt, 

egyelőre jóval alacsonyabb mértékű 

az országos és megyei rátánál.

A regisztrált munkanélküliek lét

számának alakulása és ebből követ

kezően a munkanélküliségi ráta azon

ban negyedévenként ismétlődően 

változik, ami elsősorban a térségünk

re jellemző, szezonális foglalkozta

tásból adódik.

A körzet központja, Balatonalmá

di város, állandó lakosainak száma 

valamivel több, mint 8 000 fő, nyá

ron azonban a 40 000 főt is eléri lá

togatóinak száma.

Az 1990. évi rendszerváltozás, az 

azt követő gazdasági átalakulás során 

a környező települések (Fűzfő, 

Veszprém) munkalehetőségei meg

fogytak vagy átalakultak, helyben 

ipar, jelentős mezőgazdaság nincs, 

így a városi illetve a vendégforga

lomhoz kapcsolódó szolgáltatás fej

lődése vált jellemzővé.

Szezonban a megnövekedett szá

mú kereskedelmi egységek nemcsak 

magasabb szintű ellátást biztosítanak 

a nyaralóknak, hanem megélhetést az 

állandó lakosoknak.

Mint a megyében mindenütt, Ba

latonalmádiban is lényeges eltolódás 

következett be az egy éven túli, tar

tósan munkát keresők arányában. A 

helyi önkormányzat által - szociális 

alapon juttatott - jövedelempótló tá

mogatásra jogosultak és az azt igény

bevevők száma dinamikusan emelke

dett és jelenleg is emelkedő tenden

ciát mutat. 1999. augusztus 20-án a 

205 fő Balatonalmádi lakosú regiszt

rált munkanélküli közül 88 fő mun

kanélküli járadékban, 54 fő jövede

lempótló támogatásban részesült.

A szezonális foglalkoztatás hatá

sain túl megállapítható, hogy a mun

kanélküliség csökkenő tendenciája 

ellenére a tartós munkanélküliség 

egyre több embert érint.

A pályakezdő munkanélküli fia

talok elhelyezkedési esélyei a gya

korlat hiánya miatt rosszabbak, mint 

a korábban már munkaviszonnyal 

rendelkező munkavállalóké. Sajnos 

ezen belül is a szakképzetlenek (gim

náziumban végzettek) munkavállalá

si esélyei a legrosszabbak. A Veszp

rém Megyei Munkaügyi Központ 

Balatonalmádi kirendeltségén 1999. 

augusztus 20-ig 51 fő regisztráltatta 

magát, ebből több mint a fele, 23 fő 

Balatonalmádi lakosú fiatal. Az 

összes munkanélkülin belül a pálya

kezdők részaránya 8,5%, Balatonal

mádi városban 11,2%.

A kialakult kedvezőtlen foglal

koztatási helyzet javításában, a meg

lévő munkahelyek megtartásában, új 

elhelyezkedési lehetőségek megte

remtésében, a munkanélküliek minél 

előbb történő elhelyezésében igen 

nagy szerepet játszik a foglalkozta

táspolitikai eszközrendszer, az úgy

nevezett aktív eszközök működteté

se.

A két legdominánsabb eszköz a 

közhasznú foglalkoztatás támogatása



és a képzések, átképzések támogatá

sa.

A legjellemzőbb munkakör, 

amelyben közhasznú foglalkoztatás 

történt, településrendezési - telepü

léstisztasági feladatok munkakörei.

A munkanélküliek elhelyezkedési 

esélyeit képzettségi szintjük emelése 

nagyban növeli. Ez a szezonális fog

lalkoztatás esetén is így van, tanfo

lyamainkat elsősorban az őszi -  téli 

„holtszezonban” szervezzük, így si

keres elvégzésükre is jóval nagyobb 

az esély.

Szintén a foglalkoztatottság elő

segítésére szolgáló rendezvényünk az 

állásbörze, melyet első alkalommal 

1997-ben szerveztünk, akkor Bala

tonalmádiban. 1999. április 16-án 

második alkalommal a térség földraj

zi központjában, Balatonkenesén 

volt hasonló rendezvényünk.

Az állásbörze Kenesén való meg

rendezésének „ötlete” is bevált, a ki- 

rendeltség dolgozói a térség önkor

mányzatainak segítségével és jó szer

vezőmunkával mozgósítani tudták 

vonzáskörzetünk minden érdekeltjét. 

Nagy létszámmal vettek részt a mun

káltatók képviselői, a munkavállalók 

és az önkormányzatok vezetői, kép

viselői is rendezvényünkön, ugyan

akkor a munkát keresők többsége is 

sikeresen elhelyezkedett.

A munkaügyi szervezet részére

1998. január 1-től jogszabály írja elő 

a foglalkoztatási rehabilitációt, mint 

faladatot, vagyis a megváltozott 

munkaképességű emberek újbóli 

munkába helyezésének elősegítését.

1999. évben is folytatódik a tar

tós munkanélküliek elhelyezkedé

sét elősegítő programunk, aminek 

keretében személyre szabott támoga

tásokkal és szolgáltatásokkal segít

jük a hoszszabb ideje munka nélkül 

lévőket mielőbbi elhelyezkedésük ér

dekében. Ezeknek a céloknak az el

éréséhez továbbra is fontos feladat a 

munkáltatókkal, valamint a térség 

önkormányzataival való minél 

konstruktívabb kapcsolatunk fenn

tartása.

Az aktív foglalkoztatáspolitikai 

eszközök érdemi segítséget nyújta

nak az abban résztvevők számára a 

munka világába való visszatéréshez. 

Ezzel párhuzamosan azonban tovább

ra is fontos feladat a munka nélkül lé

vők átmeneti anyagi biztonságának a 

megteremtése, hiszen valamenynyi

üknek vannak megélhetési költsége

ik, különböző bankintézetek felé va

lamilyen kölcsöntartozásuk, gyerme

kek eltartásáról kell gondoskodniuk, 

stb. Nem mindegy, hogy ezeket a 

költségeket hogyan, milyen mérték

ben és mennyi ideig tudják finanszí

rozni a munkanélküli ellátásokból.

Meg kell említenünk még, hogy 

a jövő év elejétől a foglalkoztatási

törvény és a szociális törvény jelen

tős változása várható. A Kormány 

elkészítette erre vonatkozó javaslatát, 

melyet az Országgyűlésnek is el kell 

még fogadnia.

A Javaslat módosítja a munkanél

küli járadék folyósítási idejének fel

ső határát, a korábbi 12 hónap helyett 

9 hónapban állapítja meg. A munka- 

nélküli járadék ennél hosszabb ideig 

történő folyósítása csak abban az 

esetben lehetséges, ha a munkanélkü

li a járadék folyósítás idejének kime

rítése után befejeződő képzésben vesz 

részt.

A Javaslat a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény módosításával meg

szünteti a munkanélküliek jövede

lempótló támogatását. A munkanél

küli járadékot kimerítő munkanélkü

liek közül azok részére, akik szociá

lisan rászorultak, az önkormányzatok 

biztosítanak foglalkoztatási lehetősé

get és csak e foglalkoztatást vállalók 

részesülhetnek a továbbiakban rend

szeres szociális segélyben.

A Javaslat megszünteti a kereső 

tevékenység folytatásának lehetősé

gét a munkanélküli ellátások folyósí

tása alatt.

A Javaslat szerint ezeknek a vál

toztatásoknak a célja egyrészt az, 

hogy a munkanélküliek törekedjenek 

munkanélküliségük első időszaká

ban az átképzési lehetőségek elfoga

dására, olyan piacképes ismeretek 

megszerzésére, amelynek birtokában 

ismét eladható tudással, eredménye

sen munkára találnak a munkaerőpi

acon.

A módosítás bevezetésének másik 

célja, hogy a munkanélküliség keze

lésében ne az ellátások, hanem a 

munkaalkalmak teremtése kapjon na

gyobb hangsúlyt. (Hangsúlyozzuk 

még egyszer, hogy javaslatról van 

szó, melyet az Országgyűlésnek el 

kell fogadnia.)

A Veszprém Megyei Munkaügyi 

Központ Balatonalmádi Kirendelt
sége jelenleg még a Polgármesteri 

Hivatal földszinti részén működik. 

Ez év végén, a jövő év elején azon

ban új helyre költözik, melyről ter

mészetesen értesíteni fogjuk a térség 

lakosait.

Horváth Zsuzsanna 

kirendeltségvezető

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fűtés
szerelő mester

8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

Fax: 88/438-910 
Tel.: 88/439-213, 

30/9384-453 
Információs zöld szám:

80/949-019

Tervezés, kivitelezés
Már 18 éve a lakosság szolgálatában!

( p i a c c a l  s z e m b e n )

Egész évben nyitva!
Rendezvények,

családi összejövetelek. 
Szilveszteri mulatság élő zenével.

Asztalfoglalás: 0 6  ( 3 0 ) 2 1 3 3 - 7 6 8

Balatonalmádi, Baross Gábor u. 55.

Piacnapokon friss lángos, forralt bor 

kapható (szerda, szombat) 7-11 óráig.



E l ő s z ö r  a  s a j á t  h á z a  t á j á n  s ö p ö r . . .

Fenti megállapítás az Öböl 
TV egyik műsorában hangzott 
el, amikor Boda Zsuzsát a 
Kommunális KHT. újonnan ki
nevezett igazgatóját kérdezték 
terveiről, elképzeléseiről.

-  Nem nyugodhattak meg túlzot
tan azok a dolgozói, akik csak ezt a 
megállapítást hallották, hiszen a ko
rábbi leépítések emlékei még koránt
sem merültek a feledés homályába.

B. Zs.: Pedig elveimmel nagyon 
is megegyezik a kijelentés, mégpe
dig kettős értelemben. Először is sa
ját portánkon kell körülnézni, meg 
vannak-e az eredményes munkavég
zés feltételei, eleget tudunk-e tenni a 
ránk szabott feladatoknak. Nos el
mondhatom, idejövetelemkor elég 
lehangoló kép fogadott. Első felada
tom tehát adva volt -  a munkakörül
mények konszolidálása. Azok a kol
légáim akik komolyan veszik mun
kájukat tőlem nyugodtan alhatnak, 
viszont a hatékonyabb munka érde
kében néhány szervezeti átalakítást 
tervezünk.

-  A rendrakást kettős értelemben 
gondolta. Mi a másik aspektus?

B. Zs.: Egyértelműen a lakossá
gi fegyelemre gondoltam. Minden 
helyi lakosnak el kell gondolkodni 
azon, hogy egy zömében vendégfor
galomból élő kisvárosban él, amely
ben közüggyé kell hogy váljon a 
tisztaság. Az nem lehet elegendő, 
hogy befizetjük a szemétszállítási dí
jat, ugyanakkor gátlástalanul szeme
telünk közterületeinken. Megdöb
bentő, hogy most az őszi hónapok
ban mennyi zöld hulladék kerül a 
szemétbe, ahelyett, hogy komposz
tálással újra hasznosítanánk. Meg
győződésem tehát, hogy mi hiába 
akarunk a cégnél változást, ha a la
kosság nem lesz ebben partner -  a 
jövőben sem változik számottevően 
a városkép.

-A KHT. fő profilja a szemétszál
lítás, amelyet évek óta rengeteg kri
tika illet. Tervez-e ezen a téren vala
mi változtatást?

B. Zs.: Nem tudom mennyire van 
a köztudatban, hogy az a géppark, 
amely jelenleg rendelkezésre áll -  
abszolút nem alkalmas arra, hogy 
mondjuk nyári szezonban minden 
feladatunknak tökéletesen eleget te
gyünk. Persze látom én is, hogy a 
McDonald’s előtt szeméthegyek áll
nak, de mit tehetünk, ha 15-20 éves 
gépparkunk fele a szervizben rosto
kol.

-  Mi lehet a megoldás?

B. Zs.: Sokat várok attól a szer
ződéstől amit a napokban kötöttem, 
és a kintlévőségek behajtására irá
nyul. Kimondani is sok, csak sze
métszállításért 6 millió Ft-tal tartoz
nak cégünknek. A társaság egyéb
ként almádi lakosokat alkalmaz 
majd, akik a díjbeszedésen kívül ak
tualizálják az információkat is. Jel
zik ha tulajdonosváltásra került sor 
stb.

-  Úgy gondolom önmagában a 
beszedett 6 millióból nem lehet a jár
műparkot látványosan felújítani. Az

önkormányzattól nem kért segítsé
get?

B. Zs.: Megmondom őszintén a 
céggel kapcsolatban elég megosztott 
az önkormányzat. Engem 9 képvise
lő szavazatával neveztek ki, akik tá
mogatásukról biztosítottak, ugyan
akkor a testület másik része más 
konstrukcióban gondolkodik. Pedig 
maximálisan hiszek abban, hogy egy 
egyszeri finanszírozási impulzust 
követően -  megfelelő gazdálkodás
sal, önerőből, a bevételek visszafor
gatásával eljuthatunk oda, hogy a

mai kornak megfelelő gépparkkal 
végezzük szolgáltatásunkat.

-Azt hiszem valamennyiünk álma 
ez, hisz az idei nyáron rettenetesen 
elhanyagolt volt a város. Egy jó vá
rosgazda nem segítene?

B. Zs.: Pont ez a cég lenne alkal
mas ezen feladatok megoldására. 
Aki nem csak észreveszi, hanem 
rögtön meg is szünteti a rendellenes
ségeket. Ezért dolgozom, s bízom 
benne, hogy egyszer a lakosság is ta
pasztalja, hogy a Kommunális KHT. 
valóban jó gazdája a településnek.

G. T.

A Hattyú név hosszú évtizedek óta fogalom Almádiban. 
1928-ban már bevásárlóközpontként működött, ahol a ben
zinkúttól kezdve a vegyeskereskedésen keresztül a fod
rászüzletig terjedt a szolgáltatások köre.

A háború után már „csak” a vendéglátás maradt, az vi
szont - Winkler Magdi néniéknek köszönhetően - emléke
zetes módon. Ki ne gondolna vissza jószívvel a vadgeszte
nyefák alatt elfogyasztott remek halászlékre, és egyéb fi
nomságokra.

Az idő azonban - úgymond - eljárt felette, a halálos íté
let kimondatott, lebontották az épületet, törmelékével fel
töltötték boltíves pincéjét, csak néhány gesztenyefa élte túl 
a rombolást...

A név azonban makacsul tartotta magát, s átszállt az 
utód önkiszolgáló boltra. Almádi polgárai nem hagyták ki
törölni emlékeiket. Az ideiglenes jelleggel épített könnyű- 
szerkezetes ABC elég sokáig kitartott. Bár nem volt szép, 
kicsi is volt, de eladói gárdája, árai és persze maga a hely 
is vonzotta a vásárlókat. Jó ideig a Pannonker üzemeltet
te, majd a Csopak Rt. tulajdonába ment át. Az 1991. ápri
lisában alakult cég élelmiszerek gyártására, de főleg for
galmazására szakosodott. Kiskereskedelmi tevékenységü
ket rendkívül dinamikusan fejlesztve már átlépték Veszp
rém megye határát, üzleteik az egész Nyugat Dunántúlon 
kedveltek a vásárlók körében. Köszönhető minden az át
lagon felüli felszereltségüknek, az áruválasztéknak, s nem 
utolsó sorban a szakmájukat felsőfokon művelő szakembe
reiknek. Almádiban három üzletet működtet a Csopak RT. 
A FÓRUM és a „berényi” ABC mellett a Hattyú bírta leg
kevésbé a terhelést, a téli-nyári közönség rohamát. '98 
őszén tudatos hálózatfejlesztés következményeként, melyet 
komoly szakmai elemzések előztek meg, tették le voksu
kat az új üzlet felépítése mellett. Az önkormányzattól meg
vásárolt szomszédos telken hetven nap alatt épült fel a 
minden szempontból korszerű bevásárló központ, melynek 
668 m2-es eladótere háromszorosa a réginek.

Az építkezés és berendezés közel kétszázmillió forintot 
emésztett fel.

A beruházás költségei kizárólag az eladott árukból té
rülhetnek vissza, ezért igyekeznek mindent megtenni, hogy 
a régi vevőkört megtartva, minél több új vásárlót csábítsa
nak be, nem csak a város, hanem a környék falvaiból is. 
Az itt dolgozó huszonhat ember, akik közül huszonketten 
almádi lakosok, ennek a célnak rendeli alá minden tudá
sát, energiáját. Az üzletvezető Balhási József 14 éves kora 
óta kereskedő, a szakma lépcsőfokait végigjárva felsőfokú 
kereskedelmi képesítés birtokában irányítja csapatát.

A már lassan fél éve működő áruház túljutott a kezde
ti nehézségeken. Új s egyben szokatlan dolog volt a vonal

kódos pénztárgépek megjelenése, a kosarak helyett a be
vásárlókocsik várják a vásárlókat, s bizony a működésük
höz szükséges 20 Ft-os érme nem mindig lapul a tárcák
ban. Ilyenkor a pénztárosok segítségére bizton számíthat a 
megszorult ügyfél.

A gondolák között aztán nincs gond. A logikus sorrend
ben, áttekinthetően elrendezett áruk között már csak úgy 
bóklászni is élményt jelent. A kis látványpékség, saláta
bár, a csemegepult kínálata önmagáért beszél.

A kedvező beszerzési lehetőségek felkutatásának kö
szönhetően a tőkehús és zöldség-gyümölcs osztály kínála
ta érdemel külön említést.

Az árupaletta sokszínűségét a „Tempo akciók” tarkít
ják, amelyek tíznaponta változva mindig más-más termé
keket kínálnak igen kedvező áron. A helybéli érdeklődők 
postaládájukban rendszeresen megtalálják az aktuális szó
rólapokat.

A november 4-től 16-ig érvényes akciós termékek lis
táját lehetetlen e helyen felsorolni, hiszen hét gépelt oldalt 
tesz ki. Talán ízelítőül annyit, hogy a választékban a fű
szerkeverékek, csokoládék, sajtok, italok, hús- hentesáruk, 
kozmetikumok egyaránt szerepelnek.

Itt, a Hattyú ABC-ben már most, november elején el
kezdődött a Mikulás-, karácsonyi felkészülés. Csokoládék, 
szaloncukrok, különféle karácsonyfa díszek folyamatosan 
érkeznek az üzletbe. Emellett nem feledkeznek el a téli 
sláger, a disznóvágás nélkülözhetetlen kellékeiről sem, sőt 
megrendelésre kolbászhús, sonka és szalonna alapanyag is 
mindig kapható, az éttermek részére kívánság szerint ké
szítik elő a különféle húsokat.

Az autóval érkezőket praktikusan kiépített parkoló vár
ja, s az építéskor kivágott öreg fákat is sikerült pótolni. Az 
ünnepek előtti hangulatot a külső térvilágítással és zászló
dísszel teremtik meg.

Szem előtt tartva a vásárlói szokásokat, különös gon
dot fordítanak az üzlet nyitvatartási idejére: hétfőtől-pén
tekig 7.00-18.30-ig; szombaton: 7.00-14.00-ig, vasárnap: 
7.00-12.00-ig várják vendégeiket. Így hétvégén is mindig 
elérhetőek itt a friss pékáruk, tejtermékek, és a napilap
ok egyaránt.

A Csopak RT. elkötelezett híve a tradíciók ápolásának, 
ennek köszönhető, hogy néhány terméken már most is lát
ható a védjegy - a hattyú emblémája, mely a tervek sze
rint rövidesen az épületen is megjelenik.

A Hattyú áruház a fenti időben szeretettel várja régi-új 
vásárlóit, s 4800 féle árucikkének kínálatában bízva remé
li, hogy az elégedetlenül távozó vendég olyan ritka lesz, 
mint a fehér... holló.

(X)



A Szent Jobb cserkészcsapat nyári tábora
A cserkészek minden munkájuk

ra Isten áldását kérik, így természe
tes, hogy táborozásunk első mozza
nata a vasárnapi szentmise volt, 
amelyen külön ajándékként Sillye 
Jenő és barátai végezték a zenei 
szolgálatot, akik a katolikus könnyű
zenei műfaj elindítói országunkban.

Néhány nap előkészület után 
ránk virradt augusztus 11. Még Al
mádiból kísértük figyelemmel a 
Napfogyatkozás páratlan jelenségét. 
Nagyítóval meggyújtva tábortüzün
ket, átmentettük a letűnő Nap fényét 
és melegét. A második „pirkadatot” 
reggeli himnuszunkkal köszöntöt
tük: Már kél a fénynek csillaga... 
Mindezek után Isten nevében útnak 
indultunk. Első táborhelyünk a Győr 
külterületén, a Mosoni-Dunánál ta
lálható Pinnyéd volt. Itt döbbentünk 
rá, nem is olyan sok a szúnyog a Ba
latonnál, legalábbis ahhoz képest, 
amit ezen a helyen átéltünk illetve 
szenvedtünk. Másnap 39 kilométert 
tekertünk Novákpusztára, ami keve
sebb, mint az előző táborainkban 
megtett napi távolság, de sok kis if
jú cserkészjelöltünk miatt, akiknek 
ez volt az első komoly teljesítmé
nyük, bőven elégnek bizonyult. Ez a 
nap is, mint az első, a Dunában való 
fürdéssel, valamint vacsorával és tá
bortűzzel zárult. Harmadik nap to
vábbkerékpároztunk Rajkára, illetve 
közben kitérőt tettünk Dunakilitire a 
feleslegessé vált duzzasztóműhöz. 
Vízügyi szakemberek székházukban 
elmagyarázták, bemutatták a szlo
vák-magyar Duna táját. Áttekintve 
Szlovákiába közelről láttuk a „C”

variáns kiépülését és a magyar sza
kasz víztelenségét. A következő na
pon négy kenuval vízre szálltunk, 
amelyekből kettőt a győri bencés 
csónakházból, Pinnyédről kaptunk 
kölcsön, ahol korábbi táborhelyünk 
is volt. Egy borulást leszámítva, 
amit az adott szakaszt teljesen behá
lózó fák, bokrok és egyéb akadályok 
miatt nem lehetett elkerülni, Isten 
segítségével sikeresen érkeztünk 
meg 35 km megtétele után moson
magyaróvári táborhelyünkre. Au
gusztus 15-e, Nagyboldogasszony 
ünnepe szentmisén való részvétellel, 
majd városnézéssel és strandolással, 
pihenéssel telt. Másnap a Mosoni 
Dunán tovább kenuzva újra Novák
pusztára érkeztünk. Szokásos tábor
építés, vacsorafőzés, esti program 
zárta a napot. A hetedik reggelre éb
redvén ismét tábort bontottunk és 
vízre szálltunk. Egy vadkacsa-rezer
vátumon keresztülevezve (több tíz
ezer vadkacsa) érkeztünk meg 
Dunaszentpálra. Táborverés, dunai 
fürdés, focizás, főzés, tábortűz volt 
a programon. Nyolcadik nap értünk 
kenus utunk végére, Győr- 
Pinnyédre, ahol táborozásunkat 
megkezdtük. Másnap pihenéskép
pen győri városnézés következett, 
ahol többek között felkerestük a szé
kesegyházat, valamint Apor Vilmos 
síremlékét, és a helyet, ahol a néhai 
püspök életét áldozta híveiért. A dél
után nagy lubickolással, és hála a 
győri strand bevett szokásának in
gyenes (!) vízicsúszdázással telt, 
ami a balatoni árakhoz szokott gye
rekeknek rendkívüli meglepetés

volt. Augusztus 20-án Pannonhal
mára utaztunk, ahol megtekintettük 
a rendház nevezetességeit (képtár, 
kincstár, kerengő), majd a főpapi 
szentmisén való részvétellel tettünk 
koronát az ünnepre és a kirándulás
ra. Este megtörtént a táborzárás, 
másnap reggel pedig a csomagolás. 
Délre hazaérkeztünk Almádiba. Is
ten segítségével minden résztvevő 
(17 fő) lélekben gazdagodva, testben 
megerősödve, kitartásról, bátorság
ról tanúságot téve (minden éjszaka 4

váltásban egyszemélyes őrszolgá
lat), élményekben gyarapodva zárta 
a tábort. Számtalan fénykép és több
órás videofelvétel készült, amit min
den érdeklődő megtekinthet. Köszö
nettel tartozunk a szülőknek, az al
mádi Szent Imre plébániának, az If
júsági- és Sportminisztériumnak, 
valamint a városi önkormányzatnak, 
akik adományaikkal, illetve pályá
zaton elnyert támogatással lehetővé 
tették 1999-es csapattáborunk meg
valósítását.

Hírek a Váci Mihály 
Általános Iskola életéből

Októberben az iskola 2-3. osz
tályos tanulói nevelőik kíséretében 
a Dörögdi-medencébe látogattak 
el.

Megtekintették a vigántpetendi 
Természetvédelmi Oktatóközpon
tot, a kapolcsi kovácsműhelyt, és a 
hozzátartozó lakóházat korhű be
rendezési tárgyaival.

A csípős, de fényes őszi időben 
rövid sétát tettek az Eger-vize part
ján, és a Szent András templom
romnál.

Kinizsi várának „bevétele” volt 
végső úticéluk. A látottakról így 
számoltak be a kisdiákok:

„Hétfőn kirándulni voltunk. 
Legjobban a kovácsműhely tet
szett. Láttunk egy nagy üllőt, kü

lönböző fogókat, reszelőket, kala

pácsot és egy fújtatót. A cégér há

rom patkóból állt. A műhely még 
ma is működik.”

Varga Marcell 
3. osztály

❖

Említésre érdemes eredménye
ink is születtek már az új tanévben.

A Kalmár László Matematika 
Verseny -  nyáron zajló -  országos 
döntőjén Bors Eszter 7./b osztá
lyos tanulónk 9. helyet szerzett.

A Kéttannyelvű Gimnázium
ban rendezett Lőrincze Lajos 
Nemzetközi Vers- és Prózamondó 
Versenyen Varga Borbála 7./a osz
tályos tanulónk 3. helyezést ért el.

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.
8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U. 34.
TEL/FAX: 88/430-957, TELEFON: 88/438-458

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.
Y T O N G  f a l a z ó e l e m e k         G y á r i  á r  - 5 %  

LB KNAUF termékek Gyári á r -10%

Hajdúböszörményi nyílászárók 20% engedménnyel 

Vízszigetelő lemezek Engedménnyel

Nikecell Dryvit rendszer Gyári ár -10%

Bramac tetőcserép Engedménnyel___

Zalatherm téglák Engedménnyel

Műanyag nyílászárók Kedvező áron

FŰRÉSZELT TŰZIFA 812 Ft/q

Konyhakész tűzifa 952 Ft/q

K ÉSZB ETO N-ÉR TÉK ESÍTÉS

C

P

U

Részletfizetési lehetőség

S z á m í t á s t e c h n i k a i

Szaküzlet és szerviz

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

B ala to n alm ád i, Jó k a i u. 1. Tel./fax: 432 /130



Foci, fest, freundschaft

Az almádi csapat: Petők Béla, Albrecht János, Molnár Tamás, Baranyai Lajos, 
Dobos László, Rendes Ferenc, Kókai Mátyás, Horváth József, Jónás Lajos, Simkó 
Béla, Bierling István, Kutics Balázs, Somogyi Károly, Molnár Sándor

Az egyre bővülő testvérvárosi kap
csolatok újabb fejezeteként látogatott 
Eggenfeldenben a Balatonalmádi Öreg
fiúk labdarúgó csapata. Az utazást a szo
kásosnál nagyobb várakozás előzte meg, 
hiszen a Horváth József vezette együttes 
már évek óta próbálkozott a kapcsolat- 
felvétellel. Ez év nyarán hozta el szemé
lyesen a meghívót a két település kap
csolatának elmélyítésén német részről 
évek óta munkálkodó Gottfried Anders 
úr, aki a bajorországi kisvárosban foga
dott, s kinttartózkodásunk mindhárom 
három napján kalauzolt is bennünket.

A Találkozások Házában kaptunk el
helyezést, ahol az első két napon a meg
hívott játékosok teljes ellátásáról térítés- 
mentesen gondoskodtak, de a kísérő csa
ládtagok is nagyon jutányos áron (20 
DM naponta) jutottak szálláshoz és napi 
háromszori étkezéshez.

Megérkezésünk estéjén ellátogatott 
szállásunkra a város polgármestere Kari 
Riedler úr is aki újabb kellemes megle
petéssel szolgált amikor elmondta: 
mindhárom napon előkészített progra
mok várnak bennünket.

Charley -  merthogy így titulálta min
denki a város első polgárát -  végig kitün
tetett bennünket figyelmével. Első es
ténk tervezett programja kis híján kútba 
esett. A Bundesliga pénteki találkozóját 
néztük volna meg a labdarúgó pálya bü
féjében, de ott olyan sokan gyűltek ös
sze, hogy képtelenség volt beférni. De 
még el sem kezdhettünk azon meditálni, 
hogy mitévők legyünk, amikor az éppen 
arra járó polgármester kerékpárját félre
téve intett, menjük utána. Néhány perc
nyi séta után egy kiskocsmában találtuk 
magunkat, ahol akadt számunkra elég 
hely a tv hatalmas képernyője előtt. Sőt 
egy-egy korsó sör is került gyorsan min
denki elé, természetesen Charley jóvol
tából, aki maga is legurított egyet a meg
számlálhatatlanul sok bajor sörfőzde va
lamelyikének remekéből.

Másnap délután szintén kerékpárra 
pattant, hogy megnézze a focimeccset, 
este pedig felesége társaságában vett 
részt a két csapat számára szervezett 
banketten.

Társaságunkban töltötte a vasárnap 
délelőttöt is, a város tűzoltóságának épü
letében, ahol megmutatták nekünk azt a 
múzeumot, mely sok-sok évre visszame
nőleg őrzi a lángok megzabolázására 
szolgáló eszközöket, a bőrből készített 
vödröktől a legmodernebb szivattyúkig. 
Békés sörözgetés közben bíztatta a társa
ság bátrabbnak mutatkozó hölgytagjait, 
nézzék meg madártávlatból is városát. 
Az épület előtt már ott állt a főként men
tésekre használatos kocsi, melynek gém
je lassan, első emeleti ablakunkhoz 
emelkedett.

-  Lehet beszállni -  mondta vidáman 
a polgármester. -  Harminc méter magas

ra emelhető a kosár, ne tétovázzanak, 
higgyék el megéri!

Az asszonyok persze nem kapkodták 
el a dolgot. Néhányan valóban a magas
ba emelkedtek, de nem az első emeleti 
ablak párkányát, hanem a biztonságo
sabbnak tűnő járdát választották az indu
lás és az érkezés helyszínéül. S míg a 
bátrabbak odafentről gyönyörködtek a 
panorámában, kísérőnket arról faggat
tam: hogy tud a polgármester úr ennyi 
időt és figyelmet szentelni nekünk. 
Anders úr értetlenül tekint rám, s csak 
annyit mond: „De hiszen ő a polgármes
ter!”

A szombati mérkőzés délelőttjén 
Anders úr a település repülőterét mutat
ta meg nekünk, nem kevés büszkeséggel. 
A reggeli órákban egyetlen alkalmazott 
és sok-sok csend fogadott bennünket. Ér
deklődve, de egyúttal kétkedve hallgat
tuk a tájékoztatást miszerint a létesít
mény évente több mint negyvenezer le-  
és felszállás helyszíne. Valaki meg is je
gyezte közülünk: „Az annyi mint több 
száz repülés naponta, ez lehetetlen.”

Ma már más a helyzet -  halljuk a to
vábbi tájékoztatót -  az üzemanyag árá
nak növekedése itt is visszavetette a for
galmat. Az elmúlt évben csak 25 ezer re
pülési eseményt jegyeztek fel.

Ezt az információt is fenntartással fo
gadtunk, s talán az is megfordult a fejek
ben, hogy minek egy tizennégyezer fős 
településnek repülőtér?

Aztán hamarosan megtörténik az el
ső bejelentkezés. Egy müncheni magán
repülő kért leszállási engedélyt, de alat
tunk az irányítótorony alatt is megélén
kült az élet. Egyre másra nyíltak meg a 
kör alakú hangárok s gördültek ki belő
lük a forgószínpad-szerűen tárolt kettő és 
négyüléses gépek. Egy gyors takarítás 
ellenőrzés, tankolás és irány a kifutópá
lya.

Az egyik gépmadár tulajdonosa meg
tudja, hogy Almádi vendégei vannak a 
repülőtérnek, s két szabad helyére szíve
sen invitál bennünket. Hamar akad je
lentkező, s a gép gyorsan a levegőbe 
emelkedik. S míg a szerencsések fentről 
is megtekinthetik a rendet, tisztaságot, a 
Kimsee napsütötte látványát, mi a szilárd 
talajon maradt többség a bevásárló köz
pont felé vennénk az irányt. A repülőtér 
bejáratánál azonban magyar szóra le
szünk figyelmesek. Egy régóta kint élő 
középiskolai tanár állít meg bennünket, 
aki ha ideje engedi minden hétvégén re
pül néhány órát, saját kétülésesén. Vál

tunk néhány szót majd gyorsan elsiet, hi
szen ki kell használnia a napsütéses ok
tóberi időt.

A nemrég épített bevásárlóközpont 
különösebb újdonsággal nem szolgál. A 
sérülése miatt edzővé avanzsált Dr. Tóth 
Béla nagy örömére az egyik polcon fel
fedezi azt a cipőt, melyet már évek óta 
hiába keres, s megelégedéssel nyugtázta, 
hogy az ára is megfelel a hazainak. Így 
igaz. Az árak sok helyütt megegyeznek 
az otthoniakkal, sőt egy-egy helyen még 
olcsóbban is lehet ruhaneműt, műszaki 
cikket vásárolni mint odahaza.

Szombat délután került sor a két 
öregfiúk csapat találkozójára. Pontosab
ban az igazi öregfiúk -  mármint mi -  
mérkőztek a majdnem öregfiúkkal. Há
zigazdáink nem ismervén csapatunk já
tékerejét alaposan felkészültek s jó kis 
társaságot állítottak csatasorba.

Bár a mérkőzés elején nekünk is 
adódtak lehetőségeink, a nálunk tíz-ti
zenöt évvel fiatalabb ellenfél végül is 
megérdemelten nyert 3-0-ra. A végered
mény kialakulásában komoly szerepet 
játszott a hazaiak kiválóan védő kapusa, 
no meg az Almádi csapat tartalékos ös
szetétele is. Reméljük lesz mód a vissza
vágásra, hiszen a mérkőzést követő va
csorán Horváth József jövő év májusára 
szóló meghívást fogalmazott meg eggen

feldeni barátaink felé, akik ezt köszönet
tel, az időpont későbbi pontosításával el 
is fogadták.

Vasárnap délután müncheni kirándu
lásra indult a társaság. Az Oktoberfestre 
mindenki el akart látogatni. Aki már volt 
ott korábban az azért, aki még nem az pe
dig azért.

Esős délután köszöntött a bajor fővá
rosra a sörfesztivál utolsó napján. A Met
róból felszínre érve néhány elhagyott ke
rékpár jelezte: jó felé vettük az irányt. A 
vidámpark pörgő-forgó fényes csodái
nak tőszomszédságában állították fel ha
talmas sátraikat a különböző sörgyárak. 
Mi a fahordóiról híres Augustiner sport
csarnoknyi méretű faépülete felé indu
lunk. Jó időbe telik míg a rend marcona 
őrei beengednek bennünket a „sátorba”, 
ahol már emelkedett a hangulat. Volt aki 
magától emelkedett, de akadtak olyanok 
is akiknek elkelt ehhez némi baráti segít
ség. Annak a fiatal lánynak például, akit 
belépésünk után elsőként láttunk meg két 
fiatalember fogta a derekát, mert a lábai 
minduntalan kicsúsztak alóla.

A teremben hatalmas zsúfoltság van. 
Nemcsak az asztalok mellett foglalt min
den hely, a közlekedési utakon is alig le
het haladni. Nem irigylésre méltó a több
nyire középkorú pincérnők munkája. Hat 
darab literes korsót fognak össze egy 
kézben, majd ezek tetejére további há
rom-négy kriglit felpakolva törnek ma
guknak utat a tömegben. Percnyi megál
lásuk sincs, hiszen 8 ezer szomjas torok 
újabb és újabb köröket bír, Bier, Bier!

Elhaladtunk a tábori WC-re emlékez
tető illemhelyiség mellett, ahol szintén 
nagyüzem van. Folyton és folyvást. Hiá
ba, muszáj helyet csinálni a következő li
ter söröknek.

Ha nehezen is de sikerül ülőhelyet ta
lálnunk. Perceken belül, előttünk a hatal
mas korsók, s miközben kortyoljuk a va
lóban kiváló nedűt, még alaposabban kö
rülnézhetünk. Az egyik közeli asztal fia
tal társaságának hölgytagjai vetkőzésre 
szánják magukat. A pólókat azonban 
csak mellmagasságba emelik. Nem tud
ni, hogy elszégyellték-e magukat, vagy 
csak a kezek fáradtak el. De ahogyan 
partnereiket átölelik, kitetszik: igazi 
Akupunktúrás kezelésre vágynak. A fér
finép egyik képviselője azon morfondí
rozik, hogy miért csak egy tehetséggel 
áldotta meg a teremtő? Mert ugye dupla 
tehetség, dupla élvezet, de ha három te
hetsége lenne...

A terem közepén lévő több méter ma
gas emelvény tetején alkalmi karmeste
rek vezénylik a fúvósokat. Száz márka 
ellenében bárki előléphet karmesterré, 
nem számít, ha össze-vissza integet, sőt



a zenészek még arra is vigyáznak, ne

hogy az alant mulatozó nagyérdemű nya

kába huppanjon a sörhajtotta karnagy. A 

publikum nagyobbik fele már a padokon 

táncol, mindegy mi szól, csak minél han

gosabb legyen. A zenekar pedig nyomja 

becsülettel, ahogy csak a rézcsöveken ki

fér.

Hazafelé józanítóan permetez az eső, 
de ez sem hűtheti le a virtust. A Metró
ból jövet van aki megpróbálkozik felsza
ladni a lejtmenetbe állított mozgólép
csőn. Nem okozhat gondot, csak a lába
kat kell jó ütemben és megfelelő magas
ságra emelni. Nagy derültség fogadja az 
első próbálkozást, aztán a másodikat és 
a harmadikat is. Kiábrándítóan józan ez 
a lépcső! Sebaj van mellette másik, ame
lyik nem mozog... annyira.

Rendes Ferenc

Tenisz-hírek Balatonalmádi
„TENNIS CLUB” 1925

Mindenki, aki a sporttal is foglal
kozik tudja, hogy utánpótlás nélkül 
nem lehet versenysportot elképzelni. 
Ezért a Balatonalmádi „TENNIS 
CLUB” 1925 törekvése, hogy minél 
több gyerekversenyt bonyolítson le. 
Jeles példa erre a II. alkalommal 
megrendezett Balatonalmádi Város 
Általános Iskolás Teniszbajnoksága. 
Az eseményre meghívtuk azokat is, 
akik esetleg máshol tanulják a tenisz 
alapjait. Mindenki számára biztosí
tani szeretnénk előrelépést.

A gyerekek ezen a versenyen is 
bizonyították azt, hogy szükségük 
van az egymás elleni játékra, az 
összefogásra, a teniszéletre.

A küzdelmes mérkőzéseken az 
alábbi eredmények születtek:

Fiúk I korcsoport: 1. Szapáry 
Zsolt, 2. Sárosi Krisztián, 3. Holecz 
Dávid és Pajor Szabolcs

II. korcsoport: 1. Zima Balázs, 2. 
Sárosi Krisztián, 3. Győri Viktor és 
Horváth Péter.

III. korcsoport: 1. Levelesi Szi
lárd, 2. Máll Dániel, 3. Hégely Pé
ter.

Lányok: I. korcsoport: 1. Nagy 
Zsuzsanna, II. korcsoport: 1. Lipóczi

Enikő. III. korcsoport: 1. Csaplár 
Klaudia.

A klub továbbra is várja az egyre 
bővülő teniszezőinek körébe a spor
tolni vágyó gyerekeket és felnőtte
ket.

Az elmúlt évek munkája bizo
nyítja, hogy a tenisz nem kerül töb
be bármelyik sportnál. Hiszen a klub 
a teniszezőknek biztosít ütőt, labdát, 
pályát. A teniszpályákat a régmúlttal 
ellentétben, nem csak edzésidőben, 
hanem szinte bármikor igénybe ve
hetik tagjaink, sportolóink.

Ezt az elvet jövő évben is érvé
nyesíti az elnökség!

Jó hír azoknak, akik a klubház 
építése felöl érdeklődnek. Az Önkor
mányzattal és egyéb szervezetekkel 
történt többszöri egyeztetés után po
zitív irányú elmozdulásról tudunk 
beszámolni.

November hónap folyamán az 
időjárás miatt biztosan kiszorulunk a 
salakos pályákról. Az edzéseket mű
anyag pályán folytatjuk.

A szokásos éves közgyűlés való
színűleg december hónapban kerül 
megrendezésre, melyről tagjainkat 
időben értesítjük!

Dudás Zsolt

Teniszverseny a vértanúk emlékére
A felnőttek vetélkedésével befe

jeződött a Váci Mihály Általános Is
kola Diáksportköre által a Vértanúk 
emlékére rendezett teniszverseny. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 
október 21-én, az 1956-os Forrada
lom áldozatainak emléktáblája előtt 
került sor. A díjakat -  neves Almádi 
festőművészek: Vízer Júlia, Makray 
János és Tarczy István (képzőművé
szeti főiskolás) alkotásait a váro
sunk képviselőinek hozzájárulásából 
vásárolt érmeket, teniszfigurákat, 
valamint a Jákói Sport-üzletház te
nisz-ruházati cikkeit Jósa Elemér 
képviselő adta át. Itt köszönjük meg 
Hégely és Társa önzetlen támogatá
sát is.

A két korcsoport győztesei:
6-8 évesek: Kovács Márk. 9-10 

évesek: Csizmadia Ágnes, Szapári 
Zsolt. 11-12 évesek: Győri Viktor. 
14-18 évesek: Csaplár Klaudia, Kiss 
Tibor. Felnőttek: Solymosi László.

Most is kiosztottuk a Fair Play dí
jat, ezúttal Kiss Tibor középiskolás 
tanuló nyerte.

Az esemény a közös koszorú el
helyezésével ért véget, megemlékez
vén ezzel ‘48-’49, valamint ’56 hő
seiről, vértanúiról. A Városi Rendőr- 
kapitányság biztosításának köszön
hetően díjkiosztó megemlékezésünk 
zavartalanul bonyolódott le. E havi 
mottónk: „A test a lélek temploma”.

Varga László

HORGÁSZSAROK
Már megint riogatnak minket. 

Minap az egyik kereskedelmi TV ál
lomás bőséges képanyaggal, amiben 
szerepelt víz, stég, öreg és ifjú hor
gász, pergőtüzet zúdított ránk. Azt 
mondták, hogy most aztán lesz ne
mulass, beborul az ég a horgászok 
felett szerte-szét ebben a kis ország
ban. Nehogy már nyugodtan üljünk 
a vízparton, lesve a kapásjelzőket. 
Tessék csak izgulni, mert módosítják 
a halászati törvényt. Szabad kezet 
adnak - mondja a riporter - a halásza
ti jog tulajdonosainak, s ettől kezdve 
elszabadul a pokol. A horgászok zö
me nem tudja majd megfizetni a csil
lagos égig szökő területi jegyek ára
it, s a horgászat úgymond „úri pasz- 
szió”-vá válik. Mondta is szegény 
kisnyugdíjas a TV-ben, az orra alá 
dugott mikrofonba, hogy akkor ő bi
zony nagyon el fog keseredni, mert 
ez az egy szórakozása van.

Megállt bennem az ütő! Miről 
van szó? A két évvel ezelőtt megje
lent halászati törvényről már akkor 
majd minden szakértőnek az volt a 
véleménye, hogy hiányos, nem iga
zán jó.

Volt aki keményebben fogalma
zott, de abban egyetértettek, hogy 
módosítani kell.

Úgy tűnik, most jött el az ideje, 
de hogy ilyen durván, az kissé fur
csának tűnik. Mit tesz ilyenkor az 
ember, - ha horgász - elkezd telefo
nálni. Megyei horgászvezetőnk sze
rint: szállonganak hírek a módosítás
ról, valamikor tavasz tájékán a 
MOHOSZ véleményét is kikérték, (a 
megyéket nem keresték meg!) de az
óta semmi konkrétumot nem tudnak. 
Ettől a hír még igaz is lehet, de egy
általán nem biztos, várjuk ki a végét, 
mert „nem eszik olyan forrón a ká
sát”. Nem megnyugtató a válasz, de 
nem is igazolja a TV borúlátását. 
Ezek után lássuk, (azaz halljuk) a ha
lászok véleményét, hátha ők többet 
tudnak! Kérdésemre harsány hahota 
a válasz, majd kissé lecsillapodva 
azt mondja az egyik balatoni fő ha
lász; „ez nem új dolog, eddig is mi - 
önálló döntési joggal - szabtuk meg 
a területi jegy árát. Az, hogy megbe
széltük a horgászokkal, külön gesz
tus volt a részünkről, ezután sem lesz 
másképp. Különben a módosításról 
nekünk nincs pontos információnk, 
csak annyi, hogy tervezik.” Ezek 
után feladtam a nyomozást, de a kér
dés a sajtó felelősségéről azóta is 
bennem motoszkál.

Ennek ellenére tovább horgá
szunk, s akadt egy-két érdekes dolog 
a nyári hónapokban.

Júniusban rendszeresen beszá
moltak kenesei horgászvendégeim 
furcsa fogásaikról.

Majd minden éjszaka akasztottak 
egy-egy törpeharcsát. Minden alka
lommal mellékelték is a „bizonyíté
kot”. Tényleg azok voltak. Több, 
mint furcsa, hogy a kifejezetten mo
csaras vizeket kedvelő hal ilyen 
mennyiségben felbukkant a Balaton
ban, pedig a vízminőség az utóbbi 
egy-két évben valóban sokat javult. 
Persze a kilós kárászok is minden 
előzmény nélkül jelentek meg, s az 
idén tavasszal a nádasban már jósze
rivel csak ezeket lehetett látni, pon
tyot csak elvétve. Mi lesz, ha a min
denevő, ikrafaló törpeharcsa is meg
honosodik mifelénk? Fogadjuk el in
kább azt a véleményt - szintén a ha
lászoktól, hogy a nyár eleji nagy eső
zések okozták - a Balaton környéki 
halastavakból - a bevándorlást, és 
ahogy felbukkantak, úgy el is tűnnek 
ezek a nemkívánatos - bár halászlé
ben és sütve egyaránt jóízű - jövevé
nyek.

Egy kellemes augusztusi délutá
non a partról keszegeztem, önetetős 
szerelékkel. Kisméretű, vékonyhúsú 
horgomon éppen csak elfért a négy 
csonti és egy alig borsónyi sárga pu
fi. Fogósnak bizonyult az összeállí
tás, a pufi úgy látszik kívánatosan le
begtette az etetőkosár alatti horgot, 
mert csak arra volt kapásom. Négy
öt dévér küszködött már a szákban, 
amikor egy finom húzásra bevágtam 
és éreztem a 60 g-os boton a méretes 
dévér húzását. Ebben a hitben, nyu
godtan tekertem az orsót, elhárítva 
szomszédom szákolási ajánlatát, 
mondván - 0,27-es zsinórhoz nem 
szükséges. Hanem, mikor a parttól 
pár méterre a letisztult vízben meg
láttam a horgon ellenkező halat, re
megni kezdett a lábam, és visítva kö
veteltem a merítőhálót, (az enyém 
szokás szerint a lakókocsiban ma
radt) mert a várt dévér helyett egy ki
lós süllővel néztünk farkasszemet. 
Az, hogy még fölözte is a kilót, a 
szákolás utáni mérésnél derült ki. A 
mellettem ülő kollégák némelyike 
igen csúnya dolgokat mormogott 
maga elé arra nézve, hogy kinek mi
lyen a szerencséje.

Nagy Ferenc



Ünnepi megemlékezések
Alm ádi város kis számú részt

vevővel, de m éltóképpen em léke

zett meg az 1956-os esem ények

ről. Az ünnepi szónok Keszey Já 

nos képviselő volt, következzék 

most beszédéből egy részlet:

„Az ‘56-os Forradalm at és 

Szabadságharcot - a Honfoglalás 

és a ’48 - ’49-es Forradalom  és 

Szabadságharc mellett -  a három 

legfontosabb m agyar történelm i 

fordulópont között tartja számon 

a m űvelt világ... 1956 októbere a

jövő és a rem ény napja maradt, 

hiába győzte le a forradalm at a 

túlerő. A tét a szellemi és erköl

csi létfeltételek em lékének fenn

tartása volt, am ely a nem zeti és 

társadalm i szabadságértékek 

m egőrzésének alapfeltétele. A 

Nagy Im re-per túlélője, Vásárhe

lyi M iklós, a Történelmi és Igaz

ságtételi B izottság egyik alapító

ja  1989 június 16-án a H ősök te 

rén a mártírok felravatalozott ko 

porsójánál elm ondott beszédében 

azt hangsúlyozta, hogy ne enged

jü k  el többé egym ás kezét... a 

pártpolitikai csatározások m ég 

sohasem  te ttek  jó t sem m iféle 

tisztességes em lékezésnek és ün

nep lésnek ... M egfonto lt p o liti

kusok sem tudnak lem ondani ar

ról az álomról, am ely 1956 esz

m éinek m aradéktalan nem zeti 

összefogással való m egvalósítá

sáról szól, de sokkal békésebb és 

kiegyensúlyozottabb  körü lm é

nyek között. De m ég a mi éle

tünkben! Napjaink polgárai hova

tovább hasonló gondokkal küz

denek, m int ’56 nem zedéke, de 

m intha kiveszett volna belőlünk 

az a meggyőződés, az az akarat, 

am ely a történelm i je len tőségű  

tettek véghezvitelének elengedhe

te tlen  feltéte le ... 1956 üzenete 

m égis az, hogy a dem okrácia, a 

függetlenség érdekei a napi poli

tikai érdekek fele tt állnak, és

most, hogy arra az október 23-ára 

em lékezünk, am ikor a nem zet 

magára talált, akkor az emberek 

közötti m egértés és szolidaritás 

szálljon közénk. A szabadság, a 

függetlenség és a haladás csak így 

kapcsolódhat össze szervesen, le

het akár itt helyben, B alatonal

mádiban is kezdeni, és összefo

gást k ia lak ítan i... nem  könnyű 

ünnepelni olyankor, am ikor tele 

vagyunk gonddal, sokan keserű

séggel is, sokaknak a napi gyöt

relm ek is beárnyékolhatják még 

az ünnep öröm ét is... a közös 

jobb jövőbe vetett hitet azonban 

nem szabad elveszítenünk. A h i

tet... a családom , a városom  és a 

hazám érdekében, mert ez az a kö

zös koordinátarendszer, am ely 

m inden egyes je len lévőben  

ugyanígy benne m unkálkodik . 

M unkálkodjunk akkor m ár 

együtt!

Egy forradalmat befejezettnek 

nyilvánítani nagyon kockázatos 

dolog, m ert m indig lesz valaki, 

akinek maradt benne elintézetlen 

ügye, akit kihagytak, m ellőztek 

vagy csak elfelejtettek. E lfelejtet

ték talán azt a rabot is, aki költő 

vé lett a rabságban, és 1959-ben 

a gyűjtőfogház udvarán az alábbi 

verssorokat írta a harmadik évfor

duló napján:

Ma ne sunyítsunk annyira, 

és nem szabad nyafogni ma, 

sem kavicsként kopva és mállva 

süppedni októberi sárba 

a közöny talpai alatt

-  ó, te drága nap  -  

a világnak kéne romba dűlni, 

szívemnek gleccserré kihűlni, 

velőmnek koponyámba sülni, 

hogy megtagadjalak”

‘56 október 23.

„...ó te drága nap”
M ég hat éves sem voltam , am ikor ez történt. A zt hiszem , ez 

volt az első döbbenet az életemben. Nem  m indent értettem , de 

a lényeget igen. Lövik a pesti utcát - m ondták a rádióban, és 

valóban, az ablakba állított mikrofonon keresztül behallatszot

tak a lövések. Anyám  sírt, apám a Szabad Európa csatornáját 

próbálgatta becserkészni. Zavarták az adást, bele kellett bújnia 

a készülékbe, ha valam it érteni akart, s nekünk gyerekeknek 

m egtiltotta, hogy ezt valakinek is eláruljuk. Akkoriban ennyi 

is elég volt...

És a rádió egyre tragikusabb híreket hallatott. S az a kísér

teties zene, ami a híradások közti szüneteket kitöltötte: ta-ta-ta- 

tam, ta-ta-ta-tam ; azóta is, ha m eghallom , ’56 ju t róla eszem 

be. Pesti rokonaink egyre rém isztőbb históriákat hoztak. G ye

rekfantáziám  képtelen volt megbirkózni a suttogva terjesztett 

rettenetekkel: asztalhoz szögezték, majd kitépték a nyelvét, ha

rapófogóval letépkedték a körmeit, szétrúgták a veséjét, föl

akasztották a lábánál fogva, kiverték a fogait, tüzes vassal éget

ték a talpát, belökték egy kutyaólba, hajnalra ott halt meg...

Ism erőseink közül többen elhagyták az országot, azóta sem 

láttuk őket. És am i m ég ezután jö tt, s am it csak jóval később 

tudhattunk meg: a m érhetetlen m ennyiségű kegyetlenkedés, 

igazságtalanság, árulás, ami kem ény m asszává kövült az em lé

kezetben, és jó  alapul szolgált 1989 eseményeihez. A mártírha

lálok, szenvedések mégsem  voltak hiábavalók, ahogy azt soká

ig hittük, m egtörtént a várt rendszerváltás, ami egy szabadabb, 

tisztességesebb társadalom kialakításának ígéretével kecsegte

tett.

Ám, az azóta eltelt tíz év - sokak jó  szándéka ellenére és töb

bek gátlástalan gáncsoskodása folytán - nem  tűnik m éltónak 

tragikus és m agasztos nem zeti ünnepünkhöz.

Vecsey Kiss M ária



Váth János szobrának felavatása
Október 23-án délután az Öreg

parkban került sor a fénykorában or

szágszerte is méltán elismert, ám 

idős korára méltatlanul mellőzött 

író, közéleti ember, igazgató-tanító, 

Váth János szobrának felavatására. A

szobrot Mihály Gábor Munkácsy-dí

jas szobrászművész készítette. Mint 

mondta, boldogan vállalta a város 

felkérését, és örömmel tölti el az ér

zés, hogy különösen jól sikerült a 

mű. A portré leleplezésére Pacsuné 

Fodor Sárát, Váth János unokáját 

hívta meg a város vezetése. A szobor 

felállításának kezdeményezéséért 

Majbó Gábort, városunk lelkes szer

vezőmunkájáról ismert lokálpatriótá

ját illeti köszönet, aki elmondta, 

hogy most megint nagyon jól érzi

magát, mert ezekért a jeles eseménye

kért érdemes dolgozni a szülőváros, 

Almádi érdekében.

Váth Jánost, a neves személyisé

get dr. Ács Anna irodalomtörténész 

méltatta.

Az 1919-től 1962-ig városunkban 

tanító pedagógus-író - iskolaigazga

tó, tanfelügyelő - itt írta, innen küld

te országszerte a lapoknak, kiadók

nak elbeszéléseit, novelláit, tárcáit, 

regényeit. De foglalkozott néprajz

zal, irodalom- és kultúrtörténettel is. 

A Pannon Tenger szépszavú mese

mondójaként ismert írónak több, 

mint 50 kötetben jelentek meg mű

vei. Nyelvezete különleges, balatoni

as zamatú, festői jelzőkben, kifejező 

szóképekben bővelkedő, fordulatos,

pompás magyar népnyelv. Irodalmi 

ambíciói, szervezői munkássága 

mellett mindenekelőtt pedagógus 

volt, Almádi iskolájában két évtize

den át dolgozott. Szakcikkei, tanul

mányai jelentek meg, s a 

Veszprémvármegye című képes tan

könyv, melyből diákok és pedagógu

sok tanulhatták megyénk földrajzát. 

Váth János Almádi kultúrájának mél

tó reprezentánsa, s nem véletlen, 

hogy a város képviselőtestülete által 

1996 szeptemberében alapított díjat 

róla nevezték el. Idén, mint a humán 

értékekben kitűnő, és megbecsülést 

szerző almádi polgárok, Molnár 

Amália nyugdíjas pedagógus és Tő

ke Emilné a Vöröskereszt aktivistája 

váltak méltóvá e díj átvételére.

-  Váth Jánosról nekünk kell 

megemlékeznünk -  mondta Majbó 

Gábor mert ő csakúgy, mint a 

szobra talapzatát képező vöröskő, itt 

vált sajátos és egyedi jelenséggé.

A szobor délkelet felé, Kenese irá

nyába néz, ott született Váth, és 75 

éves korában itt halt meg Balatonal

mádiban. Talapzatán a felirat:

Váth János 

1887-1962 

a Balaton írója

V. K. M.

Váth János- 
díjasok 1999-ben

Balatonalm ádi Város Önkormányzata Tőke Em ilné Balatonal

m ádi, Rákóczi u. 30. sz. alatti lakos, nyugállom ányú postatiszt ré

szére hosszú időn át végzett áldozatos, példam utató karitatív tevé

kenysége, a helyi Vöröskeresztes szervezetben kifejtett munkája el

ism eréseként 1999. október 23. a lkalm ából Váth János díjat 

adományozott.

❖

Balatonalm ádi Város Önkormányzata Molnár Amália Balaton

alm ádi, Szabadság u. 16. sz. alatti lakos, nyugállom ányú m atem a

tika-fizika szakos pedagógusnak Balatonalm ádiban hosszú időn át 

folytatott áldozatos, kiem elkedő oktató-nevelő m unkája, példam u

tató helytállása elism eréseként 1999. október 23. alkalm ából 

Váth János díjat adományozott.



Hírözön
Kedves újságolvasó!
Ön most a Balatonalmádi Család- 

segítő és Gyermekjóléti Szolgálat ak
tuális híreit és programjait olvassa.

Reméljük, hogy intézményünk ne
ve már valamelyest a köztudatban van, 
s a fenti mondat reményeink szerint 
minden hónapban olvasható lesz az Új 
Almádi Újságban. Szeretnénk érdekes 
cikkeket leközölni „házunk tájáról”! E 
sorok írója különösen szeretné, ha 
megjelenhetnének olyan írások is, ami 
a való életet mutatják be, „cukor és 
máz nélkül”.

Kérjük olvasson minket és észrevé
teleivel, hozzászólásaival támogassa 
munkánkat.

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat szolgáltatásai:

Jogi tanácsadás minden 
hónap első és harmadik 
csütörtökön 15.30-tól
17.30-ig.

Gyermekpszichológiai
tanácsadás minden szerdán
15.30-tól 17.30-ig.

Munkaügyi tanácsadás
(egyéni törekvések, lehe
tőségek elemzése, karrier 
tervezés, pályaválasztás 
segítése, munkahelyi konf
liktuskezelés) minden hó
nap második és negyedik csütörtöke
16.30-tól 17.30-ig. (A szolgáltatások 
ingyenesek)

Adománysarok
Valószínűleg minden ember el

mondhatja magáról, hogy szereti a 
meglepetéseket. Pláne azok akiknek 
nincs közeli hozzátartozójuk, vagy 
egyszerűen elfelejtették őket, hogy a 
világon vannak. Peregnek a hetek, a 
napok, nemsokára itt a karácsony, ami 
egy egyedül álló embernek a legbor
zasztóbb napja. Aki nem élte át ezt a 
helyzetet, talán nem is tudhatja mi az 
a torokszorító magányosság. Ezúton 
keressük azokat a segíteni tudó embe
reket, akiknek módjukban van, hogy 
embertársaikat valamilyen formában 
meglepjék. Kérjük felajánlásaikkal 
forduljanak hozzánk.

Előre is köszönjük a segítő szándé
kot.

Balatonalmádi, Ady Endre u. 2. 
Tel: 88/430-274.

Híd
Épületünkben lehetőséget szeret

nénk biztosítani olyan civil szervező
désű csoportok részére, akik összejö
veteleiket helyhiány miatt nem tudják 
megtartani.

Időpontot Sajtos Ildikó intézmény- 
vezetőnél a 430-274-es telefonszá
mon, vagy személyesen lehet kérni.

Négy évszak játszóház
Kedves Gyerekek!
November 13-án, szombaton 9-től

12 óráig játszóházba hívunk bennete

ket és szüleiteket. Tervezünk agyago
zást, őszi terményekből képkészítést. 
Meghívott vendégünk Szőlősiné Séllei 
Katalin keramikus, akinek segítségé
vel ötletes, érdekes tárgyakat készít
hettek. Kérünk benneteket hozzátok 
magatokkal jókedveteket, minden más 
vár benneteket a helyszínen.

Címünk: Balatonalmádi, Ady End
re u. 2. Tel: 88/430-274.

Szívességszolgálat
Kedves Almádiak!
Szeretnénk Önöknek olyan szol

gáltatást megszervezni, ahol egymásra 
talál a kereslet és kínálat. Ez egyfajta 
kísérlet, amit az Önök igényei alakíta
nának. Arra gondoltunk, ha például 
valaki szeretne fát apríttatni, valaki pe
dig felvágná, vagy akad olyan hölgy 
aki pótmamaságot vállalna, esetleg 
őszi nagytakarítást stb. Bizonyára le

hetne még sorolni.
Ennek a kezdemé

nyezésnek Önök a fő
szereplői. Mi az egy
másra találásban tud
nánk segíteni.

Levélben, telefonon, 
vagy személyesen 8-tól 
16 óráig állunk rendel
kezésükre.

Címünk: Balatonal
mádi, Ady Endre u. 2. 
Tel: 88/430-274

A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor:

1999. 10. 12. Évelők, örökzöldek, 
valamint szobanövények átteleltetéséről 
és gondozásukról tartott előadást Takács 
Ferenc kertészmérnök tanár.

Javasolta, hogy sírokra, támfalakra, 
tetőkertekbe is évelő növényeket, örök
zöldeket célszerű ültetni, mert száraz
ságtűrők. Őshonos növények: különböző 
fenyőfajták, cédrusok, tuják. Az örök
zöldek lombos fákkal vegyesen szépen 
mutatnak, továbbá az örökzöldekből sö
vényeket lehet kialakítani, koszorúhoz, 
dekoráció készítéshez lehet használni.

Az örökzöld szaporítása dugványo
zással, vagy magvetéssel célszerű. Sza
bad gyökérrel átültetni nem kifizető. A 
fagyérzékeny növényeket védett helyen 
teleltessük. A virágokat, virágzás után 
vágjuk vissza. Az egyszerű muskátlit 
kétféle módon teleltethetjük. Az őszi hi
deg napok beköszönte előtt szedjük ki a 
muskátlikat és ültessük cserépbe, vagy 
ládástól együtt vigyük be. Hűvös 6-8 °C- 
os helyiségben szárazon teleltetjük, csak
2-3 hetenként öntözzük meg földnedves
re, de a levélzetre ne érjen víz. Az idő
sebb növényeket még ősszel visszavág
juk, így könnyebb a teleltetésük és ta
vaszra erőteljes szép hajtásokat hoznak.

A másik teleltetési mód, a muskátli
kat a földből kiszedjük, 5-6 növényt ös
szekötözünk, és fagymentes pincében 
fejjel lefelé felakasztjuk A pincében te
leltetett muskátlikat, február végén a 3-4 
levél felett visszavágjuk, cserépbe ültet
jük és erősen öntözzük, amíg a hajtások 
fejlődni nem kezdenek. A futó muskátlit 
dugványozva teleltessük.

1999. 10. 26. „Egészségünk védel
mében” címmel Dr. Huszár Gábor házi
orvos tartott előadást. Az előadó az em
beri test felépítése szerint az agytól kezd
ve a lábig előfordulható főbb betegsége
ket, azok esetleges megelőzését ismer
tette, majd a tagság által feltett kérdések
re válaszolt, tanácsokat adott.

1999. 10. 16-án a Balatonalmádi 
Kertbarátkor tagjai, ópusztaszeri kirán
duláson vettek részt.

Vörösberényi „Fábián József’ 
Kertbarátkor

1999.10. 4. „A szüret, a borkészítés 
aktuális őszi munkák” címmel Károlyi 
György, a mezőgazdasági bolt vezetője 
tartott előadást. Ismertette a hegyközség 
szerepét, a hegybíró feladatait, a szőlő 
feldolgozását, a daráló-bogyózó haszná
latát, a nyílt fejtést, zárt fejtést, kotyogó 
használatát, kerítés módját, vegyszerek 
alkalmazását.

1999. 10. 18. „A gombák világa” 
címmel Takács Ferenc kertészmérnök ta
nár tartott előadást. Ismertette a gombák 
és növények együttélését, a gombák faj
táit. Saját szedésű gombákon mutatta be, 
hogy miről ismerhető meg az ehető és a 
mérges gomba. Ha nincs megfelelő gom
baismeretünk, akkor csak vizsgázott 
gombaszakértő által ellenőrzött gombát 
vásároljunk, illetve fogyasszunk! Gom
bát, csak jól szellőző tiszta kosárba szed
jünk műanyagból készült zacskókba nem 
szabad! A gombát csak rövid ideig tárol
juk, jól tisztítsuk meg, alaposan süssük, 
vagy főzzük meg, hogy a nyers állapot
ban ártalmas anyagok elbomoljanak, 
csak frissen fogyasszuk!

A növények betegségeinek nagy ré
szét élősködő gombák okozzák, amelyek 
a gombarendszer különböző osztályaiba 
tartoznak. Ezek részben a talajban van
nak, a növények szárát, a fák törzsét, a 
leveleket vagy a gyümölcsöt támadják 
meg. A gombák egy része emberen és ál
laton is élősködik, bőrgombásodás és 
egyéb gombás betegségek formájában.

A gombák törzsében több mint száz
ezer gombafaj van, ezek részben káro
sak, részben hasznosak. Ha gombáról 
beszélünk, általában az ehető és mérges 
gomba jut eszünkbe, pedig amint látjuk 
az élet minden területén megtalálhatók 
(gyógyszergyártás, italok készítése, 
élesztőgombák és még sok hasznos gom
ba).

A két kertbarátkor nevében:
Durst László

M e g h í v ó
Tisztelt B alatonalm ádi lakosok és ingatlan tu lajdonosok!
A Balatonalmádi Idegenforgalm i Vállalkozók és Szobakiadók 

Egyesülete Balatonalm ádiban a Kéttannyelvű Gim názium ban köz

gyűlést tart, m elyre Önt tisztelettel és szeretettel meghívja.

A közgyűlés m eghívott vendégei, ill. előadói dr. Bóka István or

szággyűlési képviselő, Kuti Csaba a M egyei Közgyűlés elnöke, dr. 

Kerényi László polgármester, a teljes képviselő testület, valam int 

dr. M ártha András, a Balatonalmádi Jacht Kemping vezetője.

Tém áink városunkat érintő gazdasági kérdések, az idegenforga

lom nak a kormány által szánt pénzösszegnek a Balaton-régiót érin

tő része, 2000-től érvénybe lépő és az idegenforgalmat, turisztikát 

érin tő  jogszabályváltozások . Az érdeklődőket a szervezők a 

novem beri időpontról szórólapokon értesítik.

Tisztelettel:
M ágori Erzsébet, az egyesület elnöke



Kecskeméti őszidő
A Balatonalmádi Idősek Klubja tag

jai, és lelkes kísérőik, október 2-án 
Kecskemétre utaztak. A kirándulást gon
dos szervezés előzte meg. Jó turistához 
méltóan idős és fiatal, szendvicsekkel és 
innivalóval megpakolva érkezett a vá
rosháza térre, ahol mindenki kedvtelve 
gusztálta a kényelmes, tágas buszt. Ne
gyed nyolckor a lóerők beindultak, s 
irány Kecskemét...

A kis társaságot (amennyiben 48 em
bert annak lehet nevezni) egy kedves há
zaspár várta, akik egész nap kalauzolták 
az almádi vendégeket. Az első program, 
Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum 
volt. Turistáink, még maradtak volna, de 
hát az idő... A Naiv Művészek Múzeu
mában fafaragásokat és festményeket 
láttak. Ezt követően a Kecskeméti város
háza dísztermébe léphettek az érdeklő
dők. Az egész épület, valami csoda foly
tán megmenekült a háború pusztításaitól.

A díszterem álomüveg festett ablakai 
ugyanolyanok mint a Budapesti Parla
menten láthatók. A bútorzat tölgyfából 
készült a múlt században, a faliképek 
Székely Bertalan munkái. Ezt követően 
turistáink, meghallgatták a Nagytemp
lom harangjátékát, és rendületlen energi
ával ebéd előtt elsétáltak a Zenepedagó
giai Intézet Kodály Zoltán Emlékkiállí
tására. Az „Öregház” étteremben a bősé
ges, finom, és nem utolsó sorban olcsó 
ebéd, gyógyírként hatott a látnivalóktól, 
és kilométerektől kimerült éhes utazókra

S a napnak még nincs vége...
Következett a Lekowsky hangszer 

gyűjtemény kiállítás. Az épület három 
szintjén, több mint 1500, ma is működő 
hangszer található. A délutáni napsütés
ben, pazar látványt nyújtott a Cifra Palo
ta, melynek homlokzatát színes majolika 
berakás díszíti. Az élményekkel megra
kott utasok energiája kiapadhatatlannak 
látszott, mert utolsó programként, meg
nézték Bozsó János hagyatékát, ami a 
maga nemében páratlan.

A művész a parasztság, a polgárság, 
és a nemesség életviteléhez kapcsolódó 
tárgyi emlékeket gyűjtött össze élete so
rán. Ha szavazásra került volna sor, a lát
nivalók között, valószínűleg a nap fény
pontjaként e fantasztikus gyűjteményre 
esett volna a választás.

Nos, elérkezett a hazaindulás ideje, a 
busz gyorsan maga mögött hagyta az al
földi alkonyatot, robogott utasaival a ba
latoni éjszakába. (Megjegyzem, aznap 
senki nem vett be altatót, hogy szépeket 
álmodjon...)

Ha valakinek kedve támadna velünk 
tartani a Balatonalmádi Idősek Klubjába, 
keresse Bakonyváriné Radványi Ilonát a 
431-938-as telefonszámon.

E sorokat lejegyezte: Kopeller Éva

VÖRÖSBERÉNYI 
NYUGDÍJAS KLUB
N O V E M B E R I P R O G R A M JA

1999. november 10-én
Tájékoztatás a rendőrkapitányság 

munkájáról. Előadó: Grúber Sándor 
r. őrgy. Felelős: Boros Gyula

1999. november 17-én
Gyógynövény-teák bemutatója. 

Előadó: a cég képviselője.
Klubnap. Felelős: Deli László

1999. november 24-én
Születésnapi ünnepségek. Fele

lős: a vezetőség tagjai.
Tisztelettel:

Boros Gyula elnök

BALU KAPITÁNY
SÖRÖZŐ-ÉTTEREM

E g é s z  é v b e n  n y i t v a !
Vállaljuk bankettek, családi rendezvények, 

összejövetelek lebonyolítását.

Őszi ajánlatunk: pizza, velős ételek

Balatonalm ádi, Töhötöm  u. 10 -1 2 . 
Tel.: 88 /439-666 , 30 /9465-290

„Jövőnk a család!”

Nagycsaládos események
Örömmel tudatom városunk polgá

raival, hogy a Nagycsaládosok Balaton
almádi Egyesülete megkapta a kitüntető 
közhasznú besorolást. Ennek egyik felté
tele a nyitottság és átláthatóság, ezért to
vábbra is rendszeresen tudósítunk Egye
sületünk életéről

Rendezvényeink nyitottak, ezekre 
bárkit szeretettel várunk.

Szeptemberben többen részt vettünk 
a Veszprémben megrendezett Országos 

Nagycsaládos Találko
zón, élvezhettük a vá
ros vendégszeretetét, a 
sok érdekes progra
mot, s azt az élményt, 
amikor több ezer nagy- 
családos együtt van.

A nyári szünidő 
után egy nagyon han
gulatos kirándulással 
kezdtük a közös életet.
Egy busznyi boldog 
gyermek és szülő uta
zott Balatonedericsre, 
megcsodálhattuk az Afrika Múzeumot és 
az egzotikus állatokat. Még nagyobb él
ménynek bizonyult a szigligeti vár 
„bevétele”, mely hősi cselekedet még a
3-4 éves kisdedeknek is sikerült, a szü
lők nem kis büszkeségére, ami túlszár
nyalta még a lepottyanástól való félelmet 
is.

Október elején jár le az a pályázat, 
melyet továbbtanuló gyermekeink szá
mára írtunk ki. E célra 100 000 forintot 
szavazott meg tavaszi közgyűlésünk.

November 6-án rendezzük meg szo
kásos Bálunkat. A Vörösberényi Műve

lődési Ház ennek saját, szokásos helyszí
ne. Itt finom vacsora és jó zene várja a 
mulatni, kikapcsolódni vágyókat. Ter
mészetesen tombola és játékok is. A Mi
kulást is ide, a Vörösberényi Művelődé
si Házba várjuk december 4-én délután 3 
órakor. Remélem, népes gyereksereg 
szórakoztatja majd a nagyszakállút, aki 
sok ajándékot hoz a messzi Északról.

Tavaly télen a kárpátaljai szegények
nek küldtünk segélyt, ez évben pedig a

tiszai árvízkárosultak segítségére siet
tünk: a Séd TV támogatásával jelentős 
ruhaszállítmányt küldtünk az ottani 
nagycsaládosoknak.

Egyesületünk választmánya úgy dön
tött, hogy csatlakozzunk a Nagycsalá
dosok Országos Egyesülete felajánlásá
hoz, és a 2000. évet családonként 1-1 fa 
ültetésével tegyük emlékezetessé. Így a 
jövő évezredben is megmarad kezünk 
nyoma, gyermekeink ápolják majd a 
nagycsaládos ligetet. Így is segítjük sze
retett városunkat.

dr. Péterfia Katalin elnök

NABE hírek
Kedves almádi lakosok!
Használt háztartásiolaj-gyűjtő akci

ónk még mindig nem ért véget! Kérjük, 
a sütés-főzés során keletkező használt 
olajat ne öntsék a csatornába, hiszen az 
újrahasznosítható! Inkább gyűjtsék ös
sze, mint mi, így nem szennyezzük vele 
környezetünket!

Ha egy 2 literes üdítős flakon tetejét 
levágják, nagyszerűen használhatják töl
csérként. Ezen keresztül a használt ola
jat - kihűlés után minden maszat nélkül át 
tudják tölteni egy nagyobb flakonba. (Mi 
a napraforgó olaj 5 1-es kannáját használ
juk.) Ha összegyűlt 5 liternyi, hozzák el 
az Ottilia étterembe (Bajcsy Zs. u.) itt 
olaj sorsjegyet kapnak cserébe, s ha sze
rencsések, megnyerhetik az 5 l friss ét
olajat, akár havonta is!

Téli programjaink:
Balatoni Téli Esték az Ottilia étte

remben

Nov. 28. Sógyurmázás és adventi ko
szorúkötés 17.00-től. Hozzávalók a 
helyszínen kedvezményesen megvásá
rolhatók!

Dec. 10. Mézeskalácssütés 17.00-től
Szeretettel várunk mindenkit, korha

tár nélkül!
2000.I. 29. Városszépítő Jótékony

sági Bál
Tavalyi bálunk eredményeképpen 

szép, új padok és szemetesek kerültek az 
Öregparkba és a Baross útra is jutott ket
tő, tisztelt támogatóinknak köszönhető
en. Ha úgy érzik, hogy szívesen támo
gatnák városszépítő tevékenységünket, 
kérjük jöjjenek el bálunkba!

Jegyek már most rendelhetők a 
88/438-219 és a 06-20/9521-396 telefon
számon, vagy személyesen az Ottilia ét
teremben. Ebben az évben is örömmel 
fogadjuk felajánlásaikat, melyeket le 
tudnak írni adójukból.



„lus murmurandus"
Döntöttem . É lni fo g o k  a címben je lze tt m orgolódási jogom m al, 

melynek célpontja egy egyszerű, m indennapi közlekedési tábla. 

Régi szokásunk, hogy a városi ünnepségek után szűk baráti kör

ben beülünk valahová egy kis eszmecserére. (Nagyapámék vasár

naponként, m ise után a kocsm ában tárgyalták ügyes-bajos dolga

ikat, mi évente három-négy alkalom m al -  ebből is látszik, hol tar

tanak ma az emberi kapcsolatok).

Szóval leülünk és alaposan megtárgyaljuk az ünnepség minden  

részletét. A  dekorációt, a beszédet, a beszélőt, a műsort, hango

sítást, közönséget, szépen sorban ahogy illik. Kritizálva, dicsér

ve érdemek szerint. A m ikor m ár rendesen kimerítettük a témában  

rejlő  összes lehetőséget valaki hátradől, fe lsóha jt és azt mondja: 

„csak az az oszlop”! Igen, az oszlop, m ely ki tudja m ióta á ll a 

Világháborús em lékm ű lépcsőjénél, hirdetve: ott bizony várakozni 

tilos! Tudom én, hogy ne tudnám, szükség van közlekedési táblák

ra -  hova is ju tna  a világ nélkülük -  de pon t ide kellett tenni? Ta

karni a két világháború és az 56-os forradalom  hőseinek, áldoza

tainak emléktábláit? M egbontani, romba vágni a gyönyörűen f a 

ragott vöröskőből épített em lékm ű harm óniáját egy alumínium  

oszlopon trónoló nagy kerek alumínium lappal?

„Gépjárm űforgalm i” szem pontból biztosan indokolt a tábla  

ilyetén elhelyezése. Kegyeleti, esztétikai szempontból viszont egy

szerűen katasztrófa. Az, hogy ott, azon a helyen, m ás -  rejtett -  

üzenete is lenne? K izárt dolog.

N . F.

Sakkiskola 
a Közösségi Házban

Novem ber közepétől ism ét el

indul a sakkiskola a Közösségi 

Házban. Elsősorban olyan gyere

kek je len tkezését várják, akik 

kedvet éreznek e szép szellem i 

sport iránt (tudás m ost még nem 

számít), és néhány alapvető ism e

ret elsajátítása után az utánpótlás

csapatban is szerepelnének. Ter

m észetesen várják felnőttek je 

lentkezését is, nekik szakszerű 

edzéslehetőséget biztosítanak. Je 

lentkezés, bővebb felvilágosítás a 

helyszínen  (B aross G. u. 22.), 

vagy a 438-011-es és 432-141-es 

telefonon.

Megkezdődött 
a nyaralóellenőrzés

Beköszöntött az ősz. A nyara

lók lezárták hétvégi házaikat és a 

több éves gyakorlatnak m egfele

lően a Polgárőrség megkezdte a 

rendszeres járőrözést és nyaralóel

lenőrzést a kihalttá vált területe

ken. Ennek a fokozott ellenőrzés

nek köszönhetően, az elm últ évek 

során - főleg Káptalanfüred terü

letén - sikerült jelentősen csök

kenteni a nyaralófeltöréses bűn

esetek számát. Ez nem is csoda, 

hiszen itt dolgozik a Polgárőrség 

„legaktívabb” csapata. Ezúton is 

szeretném  m egköszönni kitartó 

és fáradságos, de „kézzelfogható” 

eredményeket hozó munkájukat. 

A lakók és nyaralók elismerését 

mi sem tükrözheti jobban m int 

az, hogy m ár csaknem  200-an 

kérték fel a Polgárőrséget, a nya

ralóik téli rendszeres ellenőrzésé

re. Ezért is állunk értetlenül az 

előtt, hogy pár helyi lakos m ég a 

P olgárőrséget m indig a „régi 

rendszer önkéntes rendőrségével” 

azonosítja, és ellenséges hangula

tot próbál m eg kelteni ellenünk. 

Bízok benne, hogy m ielőbb be

látják mi nem  a „rendszert” ha

nem közösségünket, szűkebb ha

zánkat, Balatonalm ádit és lakóit, 

a köz és m agánvagyont, „véd

jü k ”. Tesszük ezt a nyári kániku

lában csak úgy, m int a téli förge

tegben mindenfajta ellenszolgál

tatás nélkül saját szabadidőnket 

feláldozva. Továbbra is várjuk 

azon polgárok jelentkezését, akik 

szívesen részt vállalnának m un

kánkban és egyetértenek céljaink

kal.

Lázár Róbert 

titkár

Tisztelt Balatonalmádi idősek!
Novem ber 17-én 14 órai kezdettel Dr. Kocka Viktória bőrgyógyász 

tart előadást az időskori bőrproblémákról. M inden érdeklődőt nagy 

szeretettel vár a Györgyi Dénes Idősek Klubja (Györgyi D. u. 11.). Te

lefon: 431-938
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Tánctanfolyam

a  Vörösberényi 

Kultúrhá zban
1999. NOVEMBER 12-TŐL 

PÉNTEKENKÉNT 20 ÓRAI KEZDETTEL

TÁRSASTÁNC TANFOLYAMOT INDÍTUNK
A tanfolyam  részvételi díja 4000 Ft/fő 10 alkalom ra 

A tanfolyam ideje alatt a résztvevők 

minimum 10 táncot sajátíthatnak el 

Jelen tkezni lehet a helyszínen (G ábor Á. u. 6.) 

keddtől szom batig 15-20 óra között vagy 

a 431-353-as telefonon

P in k ó c z i  

C s á rd aSzilveszteri bálba

 hívja kedves vendégeit a Pinkóczi Csárda.

F i n o m , bőséges vacsora!  
K i t ű n ő  zene, tánc, tombol a !  

Bővebb felvilágosítás és asztalfoglalás: 
|88) 439-315 ésa (30)9485-315-es telefonon.

8220 Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 12.

Ez az újság a Fűzfői Papír Rt. FŰZFŐPRESS papírjára készü lt.


