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Vasútállomások Almádiban
(Egykor öt volt belőlük...)Mint ismeretes több évtizedes 

vita, harc és tervezgetés után vég

re teljesült az északi Balaton part 

lakosságának és gazdasági szer

vezeteinek óhaja, megépült és 

1909. július 9-én megindult a 

menetrend szerinti forgalom a 

Budapest-Tapolca és Veszprém- 

Alsóörs vonalakon. A türelmet

lenség teljes mértékben érthető 

volt, miután a déli parton már 

1861 óta közlekedett a vonat.

A múlt század második felé

ben folyó jelentős vasútépítések 

hatalmas munkát jelentettek és 

szükségessé tették a vasúti épüle

tek, elsősorban a állomás (felvé

teli) épületek bizonyos tipizálá

sát. Erről az 1983-ban megjelent, 

„Kubinszky Mihály: Régi ma

gyar vasútállomások, Építészeti 

hagyományok“ című könyve 

nyújt alapos tájékoztatást. Meg

kell jegyezni, hogy a könyv kül

ső borítóján Balatonalmádi- 
Öreghegy vasútállomás képe lát

ható, amelynek kategóriája 

földszintes, verandás mellékvo
nali állomás épület“ volt.

A Balaton parti vasút vonalán 

több azonos típusú állomásépü

let épült, például Balatonkenese, 

Balatonalmádi és Révfülöp tele

püléseken. Ez a típus „C. III. 

osztályú felvételi épüle “ kategó

riában szerepelt. Többszöri átépí

tés és bővítés során az épület ké

pe teljesen megváltozott, csupán 
az emeletes épületrész tömege 
mutatja még az eredeti architek
túrát. Az „Élet“ című folyóirat 
1909. május 9-i számában meg
jelent az épület és a kútház erede
ti terve. Az igen szép és a kor ar
chitektúráját kifejező kútház az 
Öreghegyi állomáson is meg
épült.

A mellékelt képek bizonyára 
képet adnak az építmények ere
deti szépségéről.

Schildmayer Ferenc

C. III. osztályú 
felvételi épület 
alaprajza 
Földszint.
1. I - I I .
osztályú váróterem.
2. III. osztályú 
váróterem. 3. Pénz
tár, vasútforgalmi 
irodahelyiség.
4. Veranda

Emelet.
1. Lakószoba.
2. Előszoba.
3. Konyha. 4. Élés
kamra. 5. Árnyékszék

Felvételi épület alaprajzai Kubinszky M. könyvében

Felvételi épület terve az „Élet” folyóiratban. Tervezte: Vasdinnyey Pál

Öreghegyi állomás képe a kúttal 1910 körül

Balatonalmádi állomás képe 1912 körül. (A kút a bal oldali kis épület mögött 
állt.)

Kútház terve az „Élet“ folyóiratban



Balatonalmádi város 2000. évi költségvetéséről
A Magyar Köztársaság 2000. évi 

költségvetésről szóló 1999. évi 
CXXV. sz. tv.-t az Országgyűlés
1999. december 21 .-i ülés napján fo
gadta el.

Kihirdetésére 1999. december 
24.-én került sor.

Az államháztartásról szóló, több
szörösen módosított tv. szerint az 
Önkormányzati Képviselő Testület
nek az elfogadott és kihirdetett költ
ségvetési törvényt követően 6 héten 
belül tárgyalni kell a helyi önkor
mányzati költségvetési rendelet ter
vezetet.

A Képviselő Testület 2000. feb
ruár 03.-i ülésén tárgyalta és az 
1/2000. (II. 15.) sz. Önkormányzati 
rendeletével fogadta el a város költ
ségvetését.

Balatonalmádi város 2000. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszege: 894.294 E Ft.

A főösszeg nem tartalmazza a vá
ros 1999. évi pénzmaradványának 
összegét.

A 2000. évi költségvetési mér
leg bevételi oldala: 894.294 E Ft.
- Állami támogatás 353.238 E Ft
- Helyi adóbevétel 190.000 E F t
- Működési bevételek 193.277 E Ft
- Átvett pénzek, 

fejlesztési hitelek, 
ingatlan-
értékesítések 157.779 E  Ft

A 2000. évi költségvetési mér
leg kiadási oldala: 894.294 E Ft.

- Működési célú rendes és 
rendkívüli kiadások 706.807 E Ft

- Felhalmozás célú
kiadások 187.327 E F t

- Lakáshitel törlesztés 160 E  Ft
Az Önkormányzat által foglal

koztatott költségvetési létszám: 
236,2 fő

Ebből közalkalmazott: 173,2 fő, 
köztisztviselő: 63 fő.

Bevételi előirányzatok:
Az Önkormányzat 2000. évre 

tervezett forrásainak 39,5%-át te
szik ki a normatív állami hozzájáru
lás és támogatás, valamint az áten
gedett személyi jövedelemadók.

A helyi adóbevételek 46,1%-kal 
haladják meg az elmúlt évi tervezett 
összeget.

A működési bevételek az élelme
zést nyújtó intézmények térítési dí
jaiból, valamint a „Fürdők, stran
dok" bevételeiből, a saját és bérelt 
ingatlanok bérbeadásából adódnak, 
ez a bevételi forrás 21,6%-a.

Az átvett pénzek, fejlesztési hite
lek és ingatlanértékesítések a bevé
teli forrás 17,7%-át teszik ki. Az át
vett pénzek egy része az OEP-től, 
(védőnői szolg., iskola eü. szolg., 
labor működéséhez) másik része a 
felhalmozásra átvett pénzeszközök 
(gázhálózatra történő rákötés, csa
tornaépítéshez adott lakossági hoz
zájárulás).

Ingatlanértékesítésként terveztük 
azokat az ingatlanokat, melyek érté

kesítésre lettek kijelölve (Magtár 
épülete, Káptalanfüred, Tábor u.-i 
telek, Baross G. u. 13. telek), vala
mint az értékesítésre kijelölt lakások 
utáni vételár törlendő részletei.

Balatonalmádi Városi Önkor
mányzat 2000. évre tervezett ös
szes kiadásból 79,0%-ot tesz ki a 
működési célú, míg 21 %-ot a felhal
mozási célú kiadások.

Az állami normatívák az intéz
mények működéséhez arányában 
csökkennek.

Míg 1994-ben a normatíva a mű
ködési kiadások 70%-át fedezte, 
2000. évben az óvodáknál 38%-ot, 
az iskoláknál 49%-51%-ára nyújt 
fedezetet. Ez a gyermekek számá
nak csökkenésével magyarázható, 
vagyis az állami normatívák a be
iratkozott létszámhoz kötöttek.

A költségvetés 2000. évre 
187.327 E Ft összegű felhalmozás 
célú kiadást irányoz elő. A tervezett 
előirányzatok 6%-át felújításra, 
72,8%-át felhalmozásra, 14,6%-át 
felhalmozás célú átadásra kívánja 
fordítani, 6%-ából céltartalékot ké
pez.

Felújítások:
- Vörösberényi Kultúrház
- Vörösberényi Óvoda
- Sportpálya felújítás
- Öregek Napköziotthona

Felhalmozási kiadások:
- Szoftver: közműkataszter, je l

zőtábla, építmény nyilvántartások
- Kulturális centrum építése

- Városközpont rekonstrukció
- Közmű építés, közvilágítás, út

építés (ütemterv szerint) infó táblák

Felhalmozásra átadott pénz
eszközök:

A lakosság részére véglegesen 
átadandó (idegenforgalmi alapból) 
27.249 E Ft.

A biztonságos gazdálkodás elen
gedhetetlen feltétele, hogy az Ön- 
kormányzat megfelelő mértékű tar
talékkal rendelkezzen. A város 
2000. évi költségvetése forrás hiá
nyában általános tartalékot nem tar
talmaz. A Képviselő Testület az
1999. évi szabad pénzmaradvány 
terhére képez általános tartalékot. 
Összességében a város költségveté
se még biztonságos gazdálkodást ta
kar. Működési hitelt a forrás oldal 
nem tartalmaz. De az elmúlt évek 
gazdálkodási gyakorlatával ellentét
ben elkezdődött a tartalék vagyon 
eladása.

A későbbiekben folyamatosan tá
jékoztatjuk a Tisztelt Újságolvasó
kat költségvetésünk alakulásáról.

Balatonalmádi, 2000. március 30.

Brenner Kálmánné 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

elnöke

Központi Statisztikai Hivatal 
Veszprém Megyei Hatóság

Általános mezőgazdasági 
összeírás

2000. április 1-21.

Mezőgazdasági összeírást rendelt el 
az Országgyűlés az egész ország terüle
tén azzal a céllal, hogy olyan hosszú távú 
mezőgazdasági programot dolgozzanak 
ki, amely megalapozza a szaktárca dönté
seit és igazodik az Európai Unió követel
ményeihez.

Veszprém megyében április 1-21. kö
zött több mint 450 összeíró, mintegy 
70 000 címet keres fel. A Statisztikai Hiva
tal összeírója az ÁMÖ kérdőívével Önt is 
felkeresi, ha Ön mezőgazdasági termelés
sel foglalkozó gazdálkodó, vagy mezőgaz
dasági hasznosítású földterület, erdő tulaj
donosa.

Az adatfelvétel során összegyűjtött 
adatokat a Központi Statisztikai Hivatal az 
adatvédelmi törvény által szabályozott 
módon és eszközökkel dolgozza fel. Az 
összeírás adataiból készülő statisztikát 
nemcsak a szakma és a közigazgatás 
használja fel, hanem a gazdasági és tár
sadalmi élet számos területe is. Tények és 
adatok kellenek ahhoz, hogy az agrárium 
irányítása megalapozott legyen.

Kérjük, legyen a partnerünk ebben a 
munkában, segítse az összeírást hiteles 
és pontos adatokkal!

ÁMÖ 2000 -  Mezőgazdaságról 

a mezőgazdaságért!

Nyaralók, üdülők, 

épületek karbantartása, 

téliesítés, tavaszi 

újraindítás.

Kertrendezés, parkok, 

pázsitok gondozása.

Fűnyírás, sövénynyírás, 

gallyazás, fák kivágása, 

telekápolás.

Gyors, pontos, 
megbízható 

munka!

Tel.: 439-315, 

30/9485-850

A PINKÓCZI
CSÁRDA

HÚSVÉTKOR újra szeretettel várja vendégeit
-  Magyar házias konyha, húsvéti ételspecialitások- Zene

- Lovaglás, hintózás, pónifogat

S Z E Z O N N Y IT Ó  M A JÁ L IS  BULI
Április 2 9 -é n szombaton  19 ó rától

-  Bőséges finom vacsora
-  Zene, tánc, tombola
- A kitűnő hangulatról a nosztalgiás celldömölki

FÉNY együttes gondoskodik (5 tagú zenekar)

Belépőjegyek 2800 Ft-os áron rendelhetők a 439-315-ös
telefonon vagy szem élyesen a csárdánál

Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 12. Tel.: 06-30/9485-850



Néhány sor 
a 113. hónapról 
a Városházán
2000. március

Legutóbb a kistérségi szövet

ségünkről, a Kelet-Balatoni Te

rületfejlésztési Önkormányzati 

Társulásról (KBTT) írtam, ezút

tal a térségi szerveződés maga

sabb szintjéről, a Balaton Fej

lesztési Tanácsról (BFT) tudósí

tok. A BFT-ét az 1996-os terület- 

fejlesztési törvény hozta létre a 

néhányunk által, még 1994. előtt 

kitalált és kiküzdött Balatoni Re

gionális Tanács utódaként.

A BFT-ében képviselettel ren

delkeznek a minisztériumok, a 

kamarák, és a Balaton-környéki 

kistérségi társulások. Az elnök

1998. előtt dr. Nemcsók János 

volt, 1998. óta pedig a szomszéd 

Alsóörs polgármestere, dr. Bóka 

István, a mi országgyűlési képvi

selőnk. Jómagam a KBTT-ét 

képviselem a BFT-ében. A BFT 

székhelye -  a három nagyobb 

balatoni város sajnálatosan 

hosszú huzakodása után -  Siófok 

lett, és ugyanott működik a BFT 

munkaszervezete az Almádiban 

felnőtt, ám most Japánból haza

tért dr. Kutics Károllyal az élen. 

(A munkaszervezetnek még egy 

almádi illetőségű munkatársa is 

van, mégpedig Egerszegi Zita, 

frissen végzett környezetmér

nök.) Nos, a Balaton Fejlesztési 

Tanács márciusi közgyűlésén 

mintegy 240 millió Ft sorsáról 

dönthettünk, ami szerény összeg 

a Balaton számos gondjához ké

pest, de többszöröse a tavalyi

nak.

Jó az esélyünk arra, hogy ez 

a dinamikus fejlődés jövőre foly

tatódik.

Balatonalmádi -  Öreghegy, 

2000. április 2.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k
A Képviselő-testület március

30-i ülésén -  napirend előtt ünnepé
lyes keretek között - került sor a 
„Bélai család adománya” díj átadá
sára. A Képviselő-testület előző ülé
sén meghozott döntése alapján a dí
jakat Bélai Gyula -  az adományozó 
néhai Bélai Béla fia -  adta át a nyer
tes Szögedi Balázs 8. osztályos ta
nulónak és a Váci Mihály Általános 
Iskolát képviselő Németh Béla igaz
gatónak.

Ugyancsak napirend előtt Kere
kes Csaba képviselő a volt Auróra 
Étterem tulajdonjog változásának 
ingatlan-nyilvántartási átvezetésé
vel kapcsolatos problémát vetett fel, 
melyre Dr. Hegedűs Tamás jegyző 
adott választ. Keszey János az IKSB 
elnöke ismertette, hogy a vendég
kártya-rendszer népszerűsítése cél
jából embléma („logo”) megterve
zésére beadott pályázatokat a bi
zottság elbírálta és Fábián László 
képzőművész alkotását fogadta el.

Dr. Kerényi László polgármester 
és dr. Jósa Elemér képviselő javas
latára a napirendi pontok felcserélé
se, illetve azokat érintően nyílt 
avagy zárt ülés tárgyalása kérdésé
ben döntött a testület.

A főnapirendi pontok közül első
ként a Pápakörnyéki Vízitársulat el
múlt és ez évi közfeladatainak ellá
tásáról szóló beszámolót tárgyalta a 
testület, Zotter Tamás ügyvezető 
igazgató előadásában. Bizonyára 
nem sokak előtt ismert, hogy önkor
mányzatunk tagja a társulatnak, 
melynek feladata - többek között - 
városunk közigazgatási területén lé
vő két közcélú vízfolyás - a Reme
te-árok, és a Séd-patak - fenntartási 
feladatainak elvégzése. Brenner 
Kálmánné képviselő ezzel kapcso
latosan éppen arra hívta fel a figyel
met, hogy az említett vízfolyások 
karbantartása (kaszálás, medertisz
títás stb.) erősen kifogásolható, 
ezért nagyobb odafigyelést kért a 
társulat vezetésétől. A testület a be
számolót elfogadva egyúttal meg
bízta Balogh Csaba képviselőt, 
hogy a társulat soros küldöttgyűlé
sén vegyen részt és képviselje váro
sunk érdekeit.

Költségvetési „csomagként” 
foglalkozott a testület az 1999. évi 
költségvetési rendeletének módosí
tásával, a zárszámadással és a pénz- 
maradvány felosztásával. Az anya
gokat az állandó bizottságok előze
tesen véleményezték, azokat elfo
gadásra ajánlották. Ugyanígy Rénes 
Mária, az önkormányzat hiteles 
könyvvizsgálója is, aki jelentésében 
hangsúlyozta, hogy az önkormány
zat elmúlt évi összevont éves és 
egyszerűsített beszámolója hiteles 
és valósághű képet ad a helyi va
gyon alakulásáról, hasznosulásáról,

a közpénzek felhasználásáról. Fon
tos megállapítása az is, hogy a vá
rosban az ellátandó feladatok és a 
rendelkezésre álló erőforrások még 
összhangban vannak. A testület a 
beszámolót elfogadta, - beleértve 
Dr. Kerényi László polgármester
nek a balatoni kerékpárútra vonat
kozó javaslatát, mely szerint arra 
pályázunk és a megfelelő önrészt a 
költségvetésben biztosítjuk.

Ezt követően került sor a külön
böző „Tájékoztatók” meghallgatá
sára nevezetesen: a bizottságok te
vékenységéről, a város aktuális 
közbiztonsági helyzetéről (ld. külön 
ÚAÚ Rendőrségi hírek), a megje
lent fontosabb jogszabályokról, a 
legutóbbi testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről. Ez utóbbi 
közül említette Dr. Kerényi László 
polgármester a Balaton-parti tele
pülések polgármestereinek munka- 
értekezletét, - amelyen résztvett dr. 
Torgyán József FV miniszter is - s a 
tó és környéke legfontosabb aktuá
lis kérdéseit vitatták meg. (Pl. Bala
toni kerékpárúthálózat, a tavat elke
rülő út, környezetvédelem, turiz
mus stb.). Két ízben is résztvett a 
Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén, 
mely szervezet dr. Bóka István el
nök és az almádi származású dr. 
Kutics Károly ügyvezető igazgató 
vezérletével rendkívül intenzív és 
érdemleges tevékenységet fejt ki új
jászervezése óta. Ennek köszönhe
tően a korábbinál lényegesen több 
anyagi eszközzel rendelkezik a kü
lönböző pályázati támogatásokat il
letően. Arról is beszámolt, hogy az 
EU-s SAPARD agrárstruktúra és vi
dékfejlesztési program keretében 
készült kistérségi pályázatot a Föld
művelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium elfogadta. Az elmúlt 
időszakban városunk társadalmi és 
kulturális élete igencsak bővelke
dett különböző programokban, em
lítve itt a március 15,-i Nemzeti ün
nepünkhöz kapcsolódó fáklyás fel
vonulást, Kuti Csaba megyei köz
gyűlési elnök ünnepi méltatását, a 
30 képzőművész alkotásaiból ös
szeállított hagyományos „Tavaszi 
Tárlatot”. Külön is szólt a 10 éves 
Közösségi Ház jubileumáról, me
lyen a Légierő fúvószenekara, és a 
város énekkara színvonalas műso
rával szórakoztatta a jelenlévőket. 
Bejelentette továbbá, hogy az Al
mádi Vöröskereszt tisztújító köz
gyűlése dr. Árkai Annát elnökké, 
Balikó Ferencnét titkárrá választot
ta, megköszönve a korábbi vezetők
- dr. Réti György és Tőke Emilné - 
több éves áldozatos munkáját.

Az aktualitások között ismétel
ten foglalkozott a testület a Györgyi 
Dénes Általános Iskola tornatermé
nek ügyével. A városunkhoz kötődő

Laczkovics László építész-tervező 
által elkészített szakértői javaslat 
szerint a tornaterem egy, a főépület
hez csatlakozó, részben terepszint 
alá sűlyesztett tömegű épületszárny 
lenne. A méretére vonatkozó alter
natívák közül a III. változat (500 m2 
alapterületű) nyerte el leginkább a 
képviselők tetszését. Az erre vonat
kozó árajánlat kidolgozására felkér
ték az építész-tervezőt.

Meglehetős vitát váltott ki - a 
GTB által javasolt - önkormányzati 
összkomfortos lakások bérleti díjá
nak emelése, amelyet végül - Dr. 
Hegedűs Tamás jegyző törvényes
ségi észrevételére figyelemmel - 
módosított formában fogadott el a 
testület.

Ezek után zárt ülésen folytatta 
tanácskozását a Képviselő-testület, 
többségében önkormányzati va
gyon hasznosítása (lakások, más in
gatlanok, részvények stb.) vonatko
zásában. Megtárgyalta és elfogadta
- mint egyszemélyes tulajdonú ala
pító - az Almádi Kommunális Kht.
1999. évi tevékenységi - és mérleg 
beszámolóját, de nem fogadta el a 
cég 2000. évi üzleti tervét. A GTB 
az IKSB és a PEB együttes javasla
tára figyelemmel felkérte Juhász 
Nagy Sándor gazdasági szakértőt, 
hogy 2000. június 30-ig - Boda Zsu
zsanna ügyvezető igazgató közre
működésével - készítse el azt a stra
tégiai koncepciót, amely alapján 
testületi döntés hozható a Kht. to
vábbi sorsát illetően, addig a cég a 
jelenlegi feltételeknek megfelelően 
működik. A Képviselő-testület - a 
GTB javaslatára figyelemmel - elbí
rálta az önkormányzati tulajdonú 
strandok, illetve parkolók üzemel
tetésére (bérletére) beküldött pályá
zatokat. A meglepően nagy számú, 
huszonegy db. pályázat közül - 
hosszas vitát követően - a nyertes 
pályázók a következők:

Budatava strand és parkoló: 
Horváth Mihály egyéni vállalkozó 
(Balatonalmádi)

Káptalanfüredi strandok és par
koló: Odor Gáspár egyéni vállalko
zó (Balatonalmádi)

Wesselényi strand: Varga és Tár
sa Bt. (Balatonalmádi)

Wesselényi strand parkoló: 
„Jándi” Vendéglátó Bt. (Debrecen)

A nyilvános ülésről szóló önkor
mányzati jegyzőkönyvek a Városi 
Könyvtárban, illetve a Polgármes
teri Hivatalban megtekinthetők. A 
következő képviselő-testületi ülés 
tervezett időpontja: 2000. április 
27.

Sz. S.



R e n d ő r s é g i  h í r e k

Az elmúlt időszak történéseit az 
önkormányzat testületi ülésén tartott 
tájékoztatómmal kezdem, ahol tájé
koztatást adtam városunk közbizton
ságának helyzetéről, aktuális esemé
nyekről. Felvetődött, hogy egyre in
kább a huszonéves vagy az ez alatti 
korosztály követ el csoportosan kü
lönböző bűncselekményeket, amely 
azért is aggasztó jelenség, mert a fia
talok nevelése, felkészítése az életre 
társadalmi probléma, s itt közös a fe
lelőssége a családnak, az iskolának, s 
általában a társadalomnak. Nem lehet 
tisztán rendőrségi problémaként ke
zelni ezt a jelenséget, amely -  csak 
emlékeztetni szeretném erre Önöket - 
már hosszú ideje tart, s erről több 
esetben szóltam már e lap hasábjain 
is. Külön téma volt a közlekedés 
helyzete, amely a balesetek számát 
tekintve valóban kedvező tendenciá
kat mutat, azonban az ittas járműve
zetők száma még mindig nagyon ma
gas, s egyre több helyi lakossal szem
ben kell eljárnunk a közlekedési sza
bályok durva megszegése miatt. Itt 
elsősorban a sebességhatárok jelen
tős túllépésére az elsőbbségi szabá
lyok be nem tartására vagy az előzé

si szabályok durva megsértésére gon
dolok.

Fentiek miatt, az események rög
zítésére alkalmas berendezések több
ször meg fognak jelenni a területen.

A bűnügyi krónika is változatos
nak mondható, hiszen az elmúlt hó
napban 11 betörés történt Balatonal
mádi területén. Ezek közül kiemelke
dik a Bartók Béla utca, ahol a betöré
sek többsége történt annak ellenére 
is, hogy a rendelkezésünkre álló erők 
jelentős részét erre a területre csopor
tosítottuk át. Egy súlyos testi sértés
ről is számot adhatok, melynek elkö
vetőjét azóta gyorsított eljárás kereté
ben bíróság elé állítottuk.

A fiatalkorú bűnelkövetőkről: Volt 
eset, amikor 9 olyan fiatal tizenéves 
gyereket fogtak el kollégáim, akik 
különböző betöréseket követtek el, s 
mindannyian a helyi lakóotthonban 
élnek. Félő, hogy a felelősségrevonás 
nem lesz kellő visszatartó hatású. Rá
juk a jövőben különösen figyelnünk 
kell. Jellemző egyébként az is, hogy 
egyre többen vannak olyanok, akik 
nehezen viselik el a lakóotthon kör
nyezetét és egyre-másra szöknek el, s 
távollétük idejét bűncselekmények 
elkövetésére használják fel. Két 
olyan gyerek is volt, akiknek az elhe
lyezését egy szigorúbb, zártabb inté
zetben kezdeményeztük, hiszen egy- 
egy szökésüket követően az ország 
másik végéből visszaszállítva őket 
csak néhány percet töltöttek az otthon 
falai között, és ismét megszöktek. 
Kezdhettük elölről a keresésüket.

Egyre több a helyi bűnöző is, s 
mondanom sem kell, hogy szintén a 
már említett fiatalabb korosztályhoz 
tartozók. Az egyik üzem éjszakai mű
szakában dolgozók kihasználva a ko
ra hajnali munkaidő befejezést, a pi
henés előtti időt még néhány nyaraló 
feltörésére használták fel. Ellenük is 
megindítottuk az eljárást. Annak elle
nére, hogy sorozat-bűncselekmény 
elkövetőkről van szó, a bíróság még
sem látott okot arra, hogy letartóztas
sa őket, s így szabadlábon védekez

nek. Fantáziájukra bízom, hogy ezt 
az időt mire fogják felhasználni.

Még egy kuriózumról szeretnék 
beszámolni. A Malomvölgyben tör
tént egy betörés, amelynek tetteseit 
állampolgári segítséggel elfogtuk. 
Nagy megdöbbenésünkre a tettesek 
két 10 éves, és egy 6 éves gyerek volt, 
akik nyilván nem mérték fel tettük sú
lyát, s igazán megint csak a szülői fe
lelősségre kell utalnom akkor, amikor 
elgondolkodik az ember azon: milyen 
lehet ott a környezet, ahol a gyerekek 
ilyenekkel ütik el unalmas idejüket.

Az elmúlt időszakban került sor a 
helyi Polgárőr Egyesület közgyűlésé
re is, ahol a kapitányság vezetése is 
képviseltette magát, sőt ezúttal a te
rületileg illetékes körzeti megbízot
tak is részt vettek az értekezleten pon
tosan azért, hogy első kézből infor
málódjanak azokról a gondokról és 
problémákról, amelyek foglalkoztat
ják polgárőr barátainkat, vagy éppen 
az adott lakókörnyezet állampolgára
it. Igen fontos kérdés az is, hogy a 4 
fős csoportot területi elven meg tud
juk-e osztani úgy, hogy ennek tárgyi 
feltételeit a vörösberényi városrész
ben összefogással, közös erőfeszítés
sel meg lehessen teremteni. Ez eset
ben sokkal ember-közelibb és ezzel 
együtt hatékonyabb rendőri munkát 
tudnánk a területen végezni, s csak 
megjegyezni kívánom, hogy mind a 
Bartók Béla utca, mind az Erkel Fe
renc utca, a legveszélyeztetettebb 
körzethez tartoznak. Továbbra is szá
míthatunk polgárőr barátaink segítsé
gére. Ennek keretében például még a 
nyári idegenforgalmi szezon megkez
dése előtt egyeztetni fogjuk a tavalyi 
év tapasztalatai alapján azokat a kö
zös feladatokat, amelyek városunk 
jobb közbiztonságát szolgálják.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselő-testületé

nek Gazdasági, Településfejlesztési és -üzemeltetési Bi

zottsága pályázaton meghirdeti a Balatonalmádi, Vég

hely D. utcai Bazár-soron lévő divatáru, ajándék, bazár 

profilú 6 m2-es helyiséget a hozzátartozó 4 m2 elő

kerttel 2003. október 15. napjáig szóló időtartamra.

Felajánlható minimális bérleti díj: 187 473 Ft + áfa 25%
46 868 = 234 341 Ft, mely továbbiakban a KSH inflációs 
ráta mértékével emelkedik.

A pályázatokat zárt borítékban, Kerekes Csaba GTB. el
nök nevére címezve kell leadni a Balatonalmádi Polgár- 
mesteri Hivatal 29. sz. szobájában 2000. április 17-én 

déli 12.00 óráig.

Gipszkartonszerelés
Tetőtér-beépítés
Válaszfal,. 
álmennyezet
Radon Kft. Balatonalmádi

Tel.: 30/9064-480

S ZÁ M FIR A  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 20 éve a lakosság szolgálatában!



Vecsey Kiss Mária

Húsvét elé
Hogy megvertem első macskánkat, amikor 

döglött madarat tett a házunk ajtaja előtti lábtörlő
re. Világgá is akartam kergetni undoromban és 
szegény kis szárnyas jószág feletti sajnálatomban, 
pedig ez annak a jele volt -  tudtam meg egy macs
kalélektannal foglalkozó tudós embertől -, hogy 
ragaszkodó háziállatom tudomásomra akarta hoz
ni irántam érzett tisztelete, szeretete jelét, és biz
tosított a felöl, hogy befogad a nyávogok közös
ségébe. Nem sikerült neki. Nem fogadtam jól a 
gesztust, mert nem értettem meg. Ha értem sem 
hiszem, hogy jobban fogadom. De elgondolkozta
tott.

Azon, hogy mennyi mindent nem értünk ezen 
a világon. Alapjaiban nem. Normákat állítunk fel 
magunknak, és mindent csak azon keresztül va
gyunk képesek mérni. Hányféle norma létezhet? 
Ahány faj, ahány egyed annyiféle? Macskám sem 
értette az enyémet, mert igencsak zokon vette dur
va reakciómat. Napokig nem láttam, azután is so
káig csak akkor, amikor már nagyon korgott a 
gyomra, és enni azért pimaszul mégiscsak haza
járt.

-  Nem találtál magadnak madarat? -  förmed
tem rá, mert dühöt éreztem az élet kegyetlen el
lentmondásossága miatt. Egyszerre magasztos,

szép, sőt: csodálatos, ugyanakkor aljas és gonosz, 
szakadatlan küzdelem a lét fenntartásáért. Egyik 
lény elveszi a másik életét, hogy a magáét meg
tarthassa.

Csakhogy ezek a fogalmak is saját normáim 
szerint valók. Csakis a magam apró, véges léte 
szempontjából értelmezhető, a globális lét felöl ér
telmezhetetlen. Mert az élet olyan, mint a szám
egyenes: mindig hozzá lehet adni, és mindig el le
het venni belőle egyet. Kiterjeszthető ez térben és 
időben, mert a paránynál is van még parányibb, a 
leghatalmasabbnál is hatalmasabb, ami mindig 
volt és mindig lesz. És innen nézve abszolút nem 
érthetők a mi szépség, jóság, erkölcs, szeretet, 
szenvedély, félelem, kegyelem, stb. fogalmaink. 
De még az élet és a halál is csak annyit jelent, hol 
van, vagy nincs meg az a bizonyos energiatöbblet 
az anyagforgalomban. Annyit jelentünk csak a 
globális élet szempontjából, mint amennyit ne
künk jelentenek testi sejtjeink. Mit számít az, hogy 
sejtjeim fogalmai szerint melyikük tisztességes,

melyikük nem? A lényeg, hogy jól működjenek. 

És, ha elpusztul közülük egy, majd lép a helyébe 

másik. Mert az élet célja az élet maga, a lét pusz

ta fenntartása egy végtelen spirális láncolat folya

mán. Mi értelme lehet itt az egyed normáinak? In

nen már minden csak macska-egér játéknak tűnik.

Valahol, valamennyien áldozatok vagyunk. És 

vagyunk ugyanígy áldozok is. Nemcsak, amikor 

jelképesen, megszentelt ostya formájában vesszük 

magunkhoz a „Testet”, de a mindennapok meg

szenteletlen véres valóságában. De, hogy ezt ho

gyan éljük meg, mégiscsak rajtunk múlik. Van va

lamink, amivel a lét hatalmát a saját képünkre for

málhatjuk. Egy minden anyagi dolog fölött álló 

még magasabb hatalom, ami segít eligazodni eb

ben a kavargó forgatagban. Amivel minden meg

váltható, és ami egyszer majd mindenkitől számon 

kéretik.

Én ezért fogok imádkozni a keresztre feszített 

Krisztus képe előtt: a lelkünk üdvösségéért. Hogy 

végig megmaradjon e hosszú harc alatt. És befo

gadok -  mint a világ -  minden érkezőt, és minden 

elmenőt. Áldozót és áldozottat egyaránt.

Március 15.
A csípős hideg és a szemerkélő 

eső sem tartotta otthon a már hagyo
mányosnak tekinthető fáklyás felvo
nulás résztvevőit nemzeti ünnepünk 
előestéjén. A világháborús emlék
műnél Majbó Gábor tiszteletbeli al
polgármester köszöntötte az ünneplő 
közönséget, majd felavatták az 
Örökmécsesről származó és végső 
helyét a Baross utcai emlékművön 
megtaláló ’48-as márványtáblát. Ezt 
követően a fáklyák fényeinél a Kos
suth-szoborhoz vonult a tömeg, ahol 
Patkás János, a gimnázium diákön
kormányzatának elnöke fiatalos len
dülettel méltatta nemzeti ünnepünk 
jelentőségét. A megemlékezés ko
szorúzással fejeződött be.

15-én délelőtt a balatonfüredi Fúvószenekar 
térzenével fogadta az ünnepség résztvevőit. 
Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés el
nöke köszöntőjében megemlékezett a korabeli 
eseményekről, kihangsúlyozva az ünnepek sze
repét nemzetünk életében. A Györgyi Dénes 
Általános Iskola irodalmi összeállítását követő
en az önkormányzat és intézményei mellett ci
vil szervezetek, politikai pártok helyezték el 
koszorúikat Petőfi szobránál. A Szózat közös 
eléneklésével fejeződött be a városi megemlé
kezés nemzeti ünnepünkön.

Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 
ünnepi köszöntőjét tartja

A Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort
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Bizony, nem először kerül kellemetlen helyzetbe e sorok írója a váro
si ünnepségek lebonyolításánál. Az örvendetesen egyre nagyobb szám
ban szerepelni kívánó pártok, civil szervezetek koszorúzási szándékát 
(tisztelet a kivételnek) legtöbbször csak az ünnepség kezdete előtt 1-2 
perccel tudja meg. Vagy még akkor sem, annak ellenére, hogy mikrofo
non keresztül kérték a koszorúzók jelentkezését. Így fordulhatott elő, 
hogy néhány szervezet neve a március 15-i ünnepségen sem lett megem
lítve. Persze tudom, hogy a tiszteletadás a lényeg, de ezek az apró zava
ró momentumok is kiküszöbölhetők lennének, ha mondjuk egy nappal ko
rábban telefonon jeleznék a koszorúzási szándékot. Köszönettel:

Gróf Tibor Közösségi Ház igazgató



Dsida Jenő:

Húsvéti ének 
az üres sziklasír mellett

(Részlet)

Az én Uram újra él most, 
Országútján mendegél most, 
áprilisban fürdik és 
aranyozza napsütés, 
ahol lépked, jobbra-balra 
ezer madár fakad dalra 
s ring, hullámzik a vetés.

Éneklő sok tiszta lánnyal, 
liliomos tanítvánnyal 
nem követlek, Mesterem.
Majd csak csöndes esteien 
indulok, hol vitt a lábad, 
földön kúszom könnybe lábadt 
szemmel, szinte testtelen.

Fennakadva tüske ágon, 
éjsötét nagy pusztaságon 
étlen, szomjan vágok át, 
nagy hegyeken vágok át 
mint eltévedt eb szimatolja, 
mely halódva is kutatja 
vándor ura lábnyomát.

S közben dalolok az égről, 
pálmás, örök dicsőségről, 
vonszolván földdel rokon 
testemet a homokon 
s így ujjongván, nem is érzik, 
hogyan sajog, hogyan vérzik 
rögbe horzsolt homlokom.

Mert az égi útnak elve: 
kúszva, vérzőn, énekelve, 
portól, sártól piszkosan 
menni mindig, biztosan...
S kopjék térdig bár a lábam, 
tudom, az ég kapujában 
utolérlek, Krisztusom!

Tízéves a Közösségi Ház

Zsúfolásig megtelt a tízéves fennállását ünneplő Közösségi Ház nagyterme az 

ebből az alkalomból tartott baráti találkozón.
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É T E L R E C E P T E K
A böjti időszakra vagy, ha már 

éppen meguntuk a húst, van 3 jó re
ceptem.

Aszaltszilva leves
4 személyre: 20 dkg. aszalt szil

va, este beáztatva, ha magos, reggel 
kimagozzuk, és feltesszük főzni 1,5 
l vízbe. Amibe teszünk csipet sót, 5 
dkg cukrot, kávéskanál őrölt fahéjat, 
1 csomag vaníliás cukrot.

Mikor félpuha, hozzáöntünk 1 dl 
vörösbort, esetleg 1/2 dl rumot, majd

3 evőkanál lisztet simára keverünk 
lassan hozzáadva 1 dl vízzel, 2 dl tej
színnel a sima masszát hozzákever
jük a forrásban levő leveshez. Le
vesszük a tűzről. Melegen és hide
gen egyaránt finom.

Rakott puliszka
4 személyre: 40 dkg kukoricada

ra, 8 dl víz, 1 evőkanál só.
A vizet forraljuk a sóval, majd 

lassú keveréssel hozzáadjuk a darát, 
állandó keverés mellet sűrűsödésig 
főzzük. Hagyjuk, hogy hűljön, majd 
tűzálló tálba rétegesen lerakjuk a 
következőképpen.

A tálat kicsit kivajazzuk, rásimí
tunk egy réteg darát, rá főtto
jáskarikát, rá sültszalonna réteget, 
pici só, bors, ismét dara, majd juhtú
ró, tejfel, só, bors, ismét dara, tete
jére tejföl, reszelt sajt. Sütőben kb. 
1/2 órát sütjük.

Savanyúsággal, vagy salátával 
tálaljuk.

Csokoládétorta
4 db egész tojást habosra keve

rünk 20 dkg cukorral és 4 evőkanál 
melegvízzel, hozzáadunk csipet sót,
15 dkg lisztet, 5 db kakaóport, kiva
jazott, lisztezett formába tesszük, és 
tűpróbáig sütjük. Ha kihűlt 3 lapra 
vágjuk.

Töltelék: 25 dkg margarin, 15 
dkg porcukor, 2 egész tojás, 5 dkg 
kakaópor habosra keverve. A lapokat 
megkenjük málna, v. ribizli, v. 
meggy lekvárral, a lekvárok tetejére 
kenjük a krémet, a végén a maradék 
krémmel bevonjuk a tortát. Tetejét 
díszitjük csokoládélapokkal.

Jó étvágyat kíván:
Pusztai Irénke

Tavaszi 
tárlat

1990. március 14-én 
a Közösségi Ház átadá
sakor az első hivatalos 
program az almádi mű
vészek Tavaszi Tárlatá
nak megnyitója volt.
Dobos Lajos, Fábián 
László, Hunyady Ist
ván, R. Kiss Lenke, Sá
gi Sándor, Szorcsik Fe
renc, Szöllősi Máté,
Veszeli Lajos és Vizer 
Júlia indította el e ne

mes hagyományt, aminek folytatása

ként idén már 30 művész alkotásai

nak örülhetett a szépszámú közös

ség. Dr. Fodor Zsuzsa, a Veszprém 

Megyei Múzeum igazgatója meg

nyitó beszédében méltatta városunk 

képzőművészeti életét, kiemelve a 

régióban élenjáró szerepét, majd 

személyenként mutatta be a tárlat 

résztvevőit. Hangsúlyozta az alkotá

sok sokszínűségét, a felvonultatott 
technikák másságát, ugyanakkor a 
kiállító művészek összetartozását. A 
megnyitót Varga Kata fagott-játéka 
tette még emlékezetesebbé.

G. T.

A kiállító művészek csoportja
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Tájékoztató 
közlemény

Pál Béla országgyűlési képviselő (MSZP) 2000. május 9-én (kedden) 
17.00 órától fogadóórát tart, majd 18.00 órától lakossági fórumon vesz 
részt.

Helyszín: Ipartestület székházának tanácsterme (Jókai M. u. 7.)



Sporthírek
Természetjáró és asztalitenisz 

szakosztály alakítását határozta el leg
utóbbi elnökségi ülésén a Herkules 
SE.

Első túrájukon 22 fő vett részt, me
lyet helyben rendeztek meg.

Az asztalitenisz szakosztályba pén
tek délutánonként 16,30-kor lehet je
lentkezni a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában, Nyúl Csabánál.

❖
Március 11-én Pápán rendezték 

meg az ez évi Hivatali Kupa versenye
it.

Tekében teljes siker született:
Surányi Lajosné női egyéniben el

ső, Szénási Pétemé harmadik, Boros 
László férfi egyéniben első,

Amíg a Felber Gyulával kiegészült 
csapat szintén az első helyet szerezte 
meg.

Lövészetben Szénási Pétemé har
madik, Felber Gyula a hatodik, míg 
Dr. Huszár Gábor a hetedik helyet sze
rezte meg.

A Surányiné, Fáncsy Klára, Nyúl 
Csaba, Bugovics Imre összeállítású 
asztalitenisz csapat is kitett magáért a 
második hely megszerzésével.

Sakkozóink Egyed Ernő révén egy 
harmadik helyet szereztek, Fáncsy 
László negyedik lett.

Sajnos kispályás labdarúgásban el
maradtunk a várakozástól, ezúttal a 
hatodik hely megszerzésére futotta az 
erőből.

Összesítésben városunk csapata a 

második helyen végzett.

❖
A Herkules SE természetjáró szak

osztály április 15-én buszos-gyalogos 

túrát szervez Kőhányáspuszta- 

Várgesztes útvonalon. Családosoknak 

kedvezményt adunk: a második gyerek 

50 %-os részvételi költséggel, míg a 

harmadiktól ingyenesen vehet részt a 

túrán. Jelentkezés: csak előre bejelen

tett módon a 430-050, vagy a 06/30- 

9574-830-as telefonon. Részvételi 

költség 700 Ft/fő.

❖
A Herkules SE április 22-én, szom

baton rendezi meg hagyományos Pi

rostojás-kereső túráját. Indulás a Vö

rösberényi Kultúrháztól lesz. Útvonal: 

Vöröshegyi út, Ember-szikla, Malom

völgy. Előzetes jelentkezés az óvodá

ban, ill. a 430-050, vagy a 06/30-9574- 
830-as telefonon.

❖
Március 22-én avatta fel a Herku

les SE a Györgyi Dénes Általános Is

kolával közösen kialakított edzőter

met.

A munkálatokat az egyesület négy 

tagja kezdeményezte és munkájukkal, 

anyagi hozzájárulásukkal jött létre.

A korszerű, esztétikus edzőterem 

naponta 8,00-21,00 óráig, (hétvégén 

is) várja az érdeklődőket.

A Herkules SE a Wesselényi Mik
lós Alapítványtól utánpótlás-nevelésre 
150 000 Ft-ot nyert pályázaton.

A március 29-én 
Zircen megrendezett 
megyei mezei futó 
diákbajnokságon a 
Leitold Vera, Felber 
Orsolya, Kaszás 
Szilvia, Kucserka 
Tímea, Jakab Ale
xandra összeállítású 
IV. korcsoportos 
csapat a III. helyet 
szerezte meg.

Egyéniben Ma
leczki Alfréd IV. 

korcsoportban bajnokságot nyert, 
míg Leitold Vera a második helyen 
végzett.

F. Gy.

A Herkules túra résztvevői az Ember-sziklán

Bakancsos Híradó
gyalogtúrák, túraversenyek, s egyebek a Bauxitkutató Természetjárók szervezésében

Április 15. Túravezető: Knauerné 
Gellai Mária. Balatonalmádi - Répáshuta
- Egerszalók (forró gyógyfürdő, mésztu
fa tanulmányok)

Indulás: Veszprém, Autóklub 5:00, 
Balatonalmádi busz pu 5:20 órakor.

Helyfoglalás jelentkezési sorrend
ben, az országos bajnokságra benevezett 
csapatoknak ajánlott részvétel. Jelentke
zés: tagoknak 100 Ft, étkezést kérőknek 
800 Ft, vendégeknek: 2000 Ft + étkezést 
kérőknek: 2800 Ft. Fürdőbelépő: 300 Ft. 
Férőhely: 20 Visszaérkezés: 22 óra körül 

Április 22. Föld Napja - Bazalt túra a 
Káli- medencében, s a Tapolcai-meden
cében. Gyalogtúra kb 12 km. Csobánc, 
Diszel - Látványtár - Kőtengerek - He
gyestű - és vissza. Étkezés tarisznyából. 
Büfé és borkóstoló: Hegyestűn. Részvé
teli díj: tagoknak: 100 Ft, vendégeknek: 
600 Ft. Jelentkezés folyamatosan. Előze

tes határidő: április 19. Indulás: 8:00 Ba
latonalmádi busz pu. Férőhely: 40 Vis
szaérkezés: 17 óra körül

Április 29 Gyalogtúra kb. 12 km. 
Kedvező idő esetén Róka-hegy védett 
természeti értékeinek bemutatása, vagy 
Érd Földrajzi múzeum meglátogatása. 
Helyfoglalás jelentkezési sorrendben, az 
országos bajnokságra benevezett csapa
toknak ajánlott részvétel.

Részvételi díj: tagoknak: 100 Ft, ven
dégeknek: 600 Ft. Jelentkezés folyama
tosan., ELŐZETES határidő: április 22. 
Indulás: 7:00 Balatonalmádi busz pu. Fé
rőhely: 20 Visszaérkezés: 18 óra körül 

A fenti túrákra jelentkezés és felvilá
gosítás: Kertész Gabi 438-443. A jelent
kezést előleg befizetésével (50%) kérjük 
megerősíteni. Knauerné Gellai M.: 438- 
631Pályázati felhívás

Balatonalmádi Város Önkormányzat Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottsága 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

az 2000. évben, szabadidősport céljára rendelkezésre álló támogatás 
elnyerésére.

1. A pályázaton Balatonalmádi székhelyű sportegyesületek, diáksport egyesületek, diáksport kö
rök és a Diáksport Bizottság és mindazon civil egyesületek vehetnek részt, akik a város tanulóifjúsá
ga és felnőtt lakossága számára szabadidősport rendezvényeket kívánnak rendezni.

A támogatásra fordítható pénzkeret: 1 M Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2000. május 10, azonban a már megtartott rendezvények is 

támogatásban részesülhetnek. A pályázatokat két példányban kell beadni a Polgármesteri Hivatal Titkár
sági és Humánpolitikai Osztályához (Balatonalmádi, Széchenyi Sétány 1., 25. szoba).

A rendezvényekre beadott pályázatoknál a szakmai anyagok beszerzéséhez (oklevelek, érmek, ser
legek), valamint sportlétesítmények bérleti díjához, versenybírói költségekhez járul hozzá a Bizottság.

A pályázni kívánó egyesületek egész éves programjukról készítsenek pályázati anyagot a pályázati 
űrlap felhasználásával (minden egyes rendezvényről külön-külön), annak értelemszerű kitöltésével.

2. Pályázhatnak továbbá azon jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, akiknek egyéni sporto
lója kiemelkedő eredményt ért el és szervezetüknek a nagy jelentőséggel bíró sporteseményeken való 
szerepeltetéséhez megfelelő anyagi eszköz nem áll rendelkezésére.

A támogatásra fordítható pénzkeret: 531 E Ft
A diáksport támogatásánál városi és körzeti bajnokságokról, versenyekről magasabb bajnokságra, 

versenyekre továbbjutott, a város iskoláiban tanuló versenyzők költségeire igényelhető támogatás (pl. uta
zási szállítási költség). Az egyéni sportolók költség igényeinek kielégítésére beadott pályázatoknál utazá
si és szállásköltség, ill. közvetlenül a versenyeztetés célját szolgáló költségek fedezésére igényelhető tá
mogatás.

Az e pontban leírt pályázatokat az év során folyamatosan, a költségigény felmerülése esetén lehet 
beadni két példányban.

A pályázathoz szükséges űrlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpoliti
kai Osztályán ( Balatonalmádi, Széchenyi Sétány 1., 25. szoba).

A pályázatokat két példányban kell benyújtani a
A támogatásként odaítélt pénzösszegekről utólagosan, a felmerült költségekről szóló számlamásolat 
bemutatásával a Bizottság felé el kell számolni.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

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. 

Ajánlatunk: pizza, velős ételek

Balatonalm ádi, T öhötöm  u. 10 -12 . 
Telefon: 88 /439-666



Tenisz-hírek Balatonalmádi
„TENNIS CLUB” 1925

A Balatonalmádi „Tennis Club” 
1925 nagy sikerrel rendezte meg az 
idénnyi sportbált az Auróra Szálloda 
éttermében. Talabér Márta a Megyei 
Önkormányzat Közgyűlés alelnök
ének megnyitója után a nyitótánc kö
vetkezett. A Sportbálhoz illően fer
geteges akrobatikus Rock’n Roll be
mutató következett az Acro Dance 
Club táncosai jóvoltából. A vacsorát 
követően a Viktória együttes zenélt. 
A jó hangulatú táncot éjfélkor a tom
bolahúzás szakította meg. Érdemes 
volt tombolaszelvényt vásárolni, 
mert a fődíjként értékes nyereményt 
sorsoltunk ki: egy hetes utazás teljes 
ellátással 2 fő részére a Jósvafői 
Gyógybarlang Kft. szállodájába. A 
tombolahúzás után mindenki jó ét
vággyal fogyasztotta a meleg svéd
asztal által kínált finomságokat. Haj
nalig tartó tánccal zárult a szabadté
ri sportok idénnyitására szervezett 
bál.

Ezúton szeretném megköszönni 
azoknak, akik segítettek a szervezés
ben, azoknak akik megtisztelték bá
lunkat jelenlétükkel és mindenkinek 
akik nélkül ez a rendezvény nem jö 
hetett volna létre. A támogatók név
sorát májusi számunkban olvas
hatják..

Néhány szó a pályákról. Március 
végén engedte meg az időjárás, hogy 
a 6 salakos pálya karbantartását el
kezdhessük. Ha továbbra is fagy
mentes napok következnek, akkor 
április közepére játszhatóak lesznek 
a pályák. Itt hívom fel a figyelmet, 
hogy április 29-én szombaton tartjuk 
idénynyitó páros bajnokságunkat, 
melyre mindenkit szeretettel várunk!

A versenynaptárat az előző szám
ban leírtam, most kiegészítésül az

Országos Bajnokságban szereplő 
csapatunk csoport és időbeosztását 
közlöm:

Csapatunk a „C” csoportba ke
rült, ahol ellenfeleink Pécs 2000, 
Siófoki Spartacus, Székesfehérvári 
Ikarusz, Székesfehérvári H. Szondi 
és a Százhalombattai sportegyesüle
tek.

Az itthon játszott csapatbajnoki 
mérkőzések időpontjai: Május 06, 
13, 27. (szombati napokon 10 óra
kor). Várjuk a teniszt kedvelőket, 
hogy a csapatbajnoki mérkőzéseken 
minél többen buzdítsák csapatunkat!

Klubunk mind kezdő, mind hala
dó játékosai számára kialakította a 
tenisz tanulásának, versenyzésnek és 
a továbblépésnek a lehetőségeit.

1. Első lépésben tanfolyamaink 
várják mindazokat, akik kedvet, te
hetséget éreznek a fehér sport iránt.

2. A kezdő tanfolyamon eltöltött
1 -2 hónap után a haladók edzéseit lá
togathatják sportolóink egész évben, 
heti rendszerességgel.

3. Továbblépve bekapcsolódnak 
teniszezőink a megyei csapat és 
egyéni bajnokságokba.

4. Kiemelkedő és szorgalmas já
tékosaink elindulhatnak az országos 
csapat és egyéni versenyeken.

Ide tartozó örvendetes hír, hogy 
munkánkba bekapcsolódik Pécely 
Péter szenior Európa Bajnok és Vi
lágbajnoki 3. helyezett.

Természetesen mindenkit vá
runk, aki a sport, a szabad levegő, a 
társaság és bármi más miatt tölti sza
badidejét a teniszpályákon!

Dudás Zsolt

HORGÁSZSAROK
Amint várható volt, március 

közepétől igencsak m egugrott a 
horgászengedélyt kiváltók száma. 
Persze, hogy azonnal lemennek a 
partra, s mivel a halak még nem 

nagyon mozognak, hát unalmuk
ban előbb-utóbb olvasgatni kezde
nek, ha más nincs a hivatalos ira
tokat. Itt kezdődik a baj. Kiderül 

ugyanis, hogy a Halászati Rt. által 

kiadott balatoni területi jegy - dup
lájába kerül, mint ‘99-ben - első 
oldalán meglepő szöveg olvasha
tó: A jegy tulajdonosa jogosult két 
szerelékkel a partról horgászni. 
Azonnal „elbődül a borjú” derék 

sporttársaimban. Kitiltották őket a 
parti vizekről? Az, hogy az ominó
zus szöveg sajtóhiba lenne, nem is 
jut eszükbe. A halászokról minden 
rosszat kapásból feltételeznek. 
Még egy ilyen finoman szólva „al

sópályás” húzást is. Pedig valóban 

sajtóhibáról van szó. Természete

sen, mint eddig, a parti vizekre is 

érvényes a jegy. A levél, amely a 

helyreigazítást tartalm azza, már 

úton van s reméljük, hogy tekervé

nyes pályáját bejárva, előbb-utóbb 

az érintettekhez is eljut.

Van más! A fajlagos tilalmi lis

tán szerepel egy érdekes tétel: Pon

tyot tilos kifogni május 2. és júni

us 15. közötti időszakban. Gősi 

Zoltán a HEVMESZ elnöke sze

rint a hír igaz, de... az érvényes ha

lászati törvény rögzíti az ország 

összes horgászható vízére érvé

nyes tilalmi időket. Ebben valóban 

szerepel a ponty is, de... a Halásza

ti Rt. minden évben külön kéri a 

Balatonra szóló tilalom feloldását. 

Amennyiben kézhez kapják a ha

tározatot, a napilapokon keresztül 

közlik az eredményt. Hogy miért 

kell az utolsó pillanatig várni erre? 

Talán azért, hogy legyen min iz

gulni a balatoni pecásoknak. Ka

pás híján ez is megteszi.

Nagy Ferenc

Értesítem tisztelt ügyfeleimet, 

hogy

FUVAROZÓ
TEVÉKENYSÉGEMET

újra megkezdtem.

Nagy József magánfuvarozó

(Dózsa Gy. u. 32.)

Tel.: 430-304; 06-30-9373-351
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S z á m ít á st e c h n ik 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

Balatonalmádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130

Tenisz-morzsák
Diák-sportkörünk az idén a Mil

lennium jegyében összesen húsz há
zibajnokságot, szabadidő-versenyt, 
országos pontszerző versenyt ren
dez. A helyi tenisz-klub vezetése is 
felajánlotta egy országos verseny 
közös rendezési jogát, amit köszö
nettel vettünk. Első eseményünkkel
- március második hetében - a Már
ciusi Ifjakra emlékeztünk.

Versenyeink közül kiemelkedik a 
Bíró János mesteredző emlékére ren
dezendő utánpótlás és női harmad- 
osztályú országos pontszerző ver
seny, a Magyar-angol Nyelvű Gim
náziummal közösen meghirdetett 
megyei középiskolás lányok és fiúk 
bajnoksága (hagyományteremtő ren
dezvény), a Váci-napok, a Kihívás 
napja, az Almádi napok keretén be
lül rendezett szabadidő versenyek, 
valamint a vértanúk emlékére terve
zett amatőr verseny. Az események
ről mindenkit időben fogunk tájé
koztatni, hogy minél többen vehes
senek részt az ezeréves évforduló te

nisz-rendezvényein. A résztvevők 
Millenniumi emlékérmet fognak 
kapni, amire még az unokáik is büsz
kék lehetnek.

A márciusi mini-tenisz versenyen 
32 általános és középiskolás tanuló 
vett részt.

A győztesek:
A Magyar-Angol Tannyelvű 

Gimnáziumban:
Fiúk: Szentpéteri Zoltán
Lányok: Havasi Viktória
A Váci Mihály Általános Iskolá

ban:
Alsó tagozat: Bodroghalmi Fru

zsina
Felső tagozat: Zima Balázs
A legkisebbek közül Tóth Bianka 

és Kovács Márk arany emlékérmet 
kapott.

A verseny végén koszorút helyez
tünk el II. Rákóczi Ferenc szobránál, 
hogy tiszteletünket fejezzük ki a 
Nagy Fejedelem és kurucai iránt.

Varga László 
sportcsoport vezető



A vörösberényi diákok köszönete
Évek óta óhaj volt iskolánkban, 

hogy a különböző sportversenyeken 
valami igazán jó és elegáns mezben 
és nadrágban szerepelhessünk. Az 
intézményi költségvetésünk rend
szerint szűkös volt, és valahogyan 
mindig más volt a fontossági sor
rend.

Így azután nem maradt más lehe
tőség, szponzorok után kellet néz
nünk. Ebbe a gondolatkörbe illett be 
néhány -  a diáksportot önzetlenül tá
mogató -  szülő és más sportember 
anyagi hozzájárulása. A névsor:

Csoknyai István, Illés László Lajos, 
Szabó Kálmán, Nyulász Ervin és a 
veszprémi FOTEX kézilabdások. 
Valamennyi korcsoportunk (1. - 2. -
3.) számára gyönyörű felszerelést 
kaptunk, amit kézilabdára, labdarú
gásra, atlétikára és egyéb sportági 
versenyekre szeretnénk igénybe 
venni.

Diákságunk nevében ezúton is 
hálásan köszönöm nagylelkű fel
ajánlásukat.

Tóth Attila igazgató

Jótékonysági bál a Vörösberényi Általános Iskolában
Az 1999/2000-es tanévben is meg

rendezte az iskola és a szülői munka- 
közösség hagyományos bálját. 
Pintérné Barcza Zsuzsa igazgatóhe
lyettes köszöntő beszédét követően az 
intézmény diákjainak műsora szóra
koztatta a vendégeket. Az összeállítást 
Rózsás Józsefné tanította be. Tóth At
tila igazgató úr megnyitó szavai után 
Németh Tamás zenéjére táncolhattak 
a résztvevők. Némethné Kerekes Emő
ke Sz. M. elnök vezetésével szervezett 
program az idén is színvonalas, han
gulatos rendezvény volt. Köszönet 
minden segítőnek, felajánlónak.

Zsapka Jánosné, Pataki Istvánné, Koch Ár
pád és felesége, Gyürüsi Károly, Vörösberényi 

Polgárőrség, Pintérné Barcza Zsuzsa, Istenes 

Károlyné, Rózsás Józsefné, Rehák Gézáné, 

Boda Zoltánné, Navratyil Jánosné, Szabó Klá
ra, Zsapka Andrea, Rácz Istvánné, Hank Zol
tánné, Heindlné Konyher Julianna, Horváth Fe
renc, Szabó József, Váczi Miklósné, Lancsarics 

család, Bugovics Imre, Bujtás család, Duna Lí
via, Nagyné W.Valéria, Szabóné Kovács And

rea, Károlyiné Fehér Valéria, Dragos Jánosné, 

Szabó Tamás, Bodor család, Tál Magdolna, 
Zsemberi Imréné, Molnárné Ódor Judit, 

Hégely Sándorné, Futakiné Pataki Gyöngyi, 
Németh Károlyné, Varjas Zoltánné. A tombo

latárgyak küldéséért köszönet minden felaján
lónak.

A szervezők

Tornaverseny Vörösberényben
A Vörösberényi Diáksport Egye

sület és a Vörösberényi Általános Is
kola közös rendezésében zajlott már
cius 6-án a Berényi Kupa tornaver
seny. Körzetünkben egyre kevesebb is
kola foglalkozik a torna sportággal, 
így két iskola csapata mérte össze ere
jét. A balatonfüredi Radnóti Miklós 
Általános Iskola I. korcsoportos le
ány tanulói örömmel vettek részt ver
senyünkön, növelve evvel színvona
lát.

Szpronzorainknak köszönhetően 
az érmek mellett szép és kedves aján
dékokat adhatott át Solti Gáborné

többszörös magyar bajnok a gyere
keknek.

A verseny győztesei:
1. osztály: Bolla Boglárka (Vö

rösberény). 2. osztály: Kovács Ber
nadett (Radnóti). 3. osztály: Gálfi 
Dorina (Radnóti). 4. osztály: Tatay 
Noémi (Vörösberény).

A Berényi Kupa támogatói:
Colombus Kft, Kék Madár Kiskereskedés, 

Jutka Butik, CPU Számítástechnika, Szabó 

Pékség, Gyürüsi Károly, Hattyú ABC, Fortrend 

Duna Kft.

Köszönjük a segítséget!
Kunné Solti Éva

Mi is farsangoltunk!

Igaz, hogy már lassan a nyuszinak készítjük a fészket és várjuk bele az 
ajándékokat, de azért szívesen emlékezünk vissza a farsangi bálunkra.

Finomakat ettünk-ittunk, a jelmezünkben jól éreztük magunkat, a hangu
lat remek volt!

Köszönjük Nektek Anyukák, Apukák, Óvó nénik és Dajka nénik!
Mogyoró úti óvodások

Váci Mihály Általános Iskola

Kora tavaszi eredményeink
A tavasz a megmérettetések ideje a 

végzős és az alsóbb évfolyamos tanu
lóknak is. A területi, megyei és orszá
gos szintű tanulmányi versenyek ed
dig lezajlott fordulóin az alábbi érté
kes eredmények születtek:

-  Általános Iskolások Közlekedés
ismereti Versenye megyei forduló:
2.hely Gáspár Gábor 8. osztály

-  Varga Tamás Matematika Ver
seny megyei forduló: 2. hely Bors 
Eszter 7. osztály, 5. hely Szögedi Ba
lázs 8. osztály

-  Zrínyi Ilona Országos Matema
tika Verseny megyei forduló: 2. hely 
Bors Eszter 7. osztály, 7. hely Hos
szú Éva 5. osztály

Bors Eszter mindkét matematika 
verseny eredménye alapján bekerült 
az országos döntőbe.

-  A „Szép magyar beszéd” Kazin
czy-területi verseny: 1. hely Varga

Borbála 7. osztály, 2. hely Kiss Fru
zsina

Varga Borbála ezzel az ered
ménnyel bejutott a verseny dunántú
li regionális fordulójára.

-  A Hevesy György Országos Kémi
ai Verseny iskolai fordulójában elért 
eredménye alapján a megyei forduló
ba a következő tanulóink jutottak be: 
Varga Borbála 7. osztály, Bors Eszter
7. osztály, Parragh Edit 8. osztály, 
Szögedi Balázs 8. osztály.

-  A Kalmár László Számítástech
nikai Verseny iskolai fordulóján szer
zett pontszámok alapján az alábbi ta
nulók esélyesek az országos döntőbe 
jutásra: Kokas Márton 7. osztály, 
Cittel Gergely 8. osztály, Szögedi Ba
lázs 8. osztály,

- A „Who is the best learner of 
English?” angol nyelvi verseny me
gyei döntőjébe jutott: Bors Eszter 7. 
osztály, Czuczor András 7. osztály.

Felhívás
A Vörösberényi Polgári Kör értesí

ti az érdeklődőket, hogy a Berényiek V. 
Országos Találkozójának megrende

zését ebben az évben Balatonberény 
vállalta.

A találkozó időpontja: 2000. június 
24-25.

Jelentkezni lehet, -  illetve bővebb 

felvilágosítást kérni -  a Vörösberényi 

Kultúrházban keddtől szombatig na

ponta 15.00-20.00 óráig. T.: 431-353.
Szívesen látunk magán hajóval, vi

torlával érkező vendégeket is. 

Jelentkezési határidő: 2000. május

A szervezők: VPK
31.

Új év, új ötletek, új programok
A United Games International és a 

szervezet magyarországi egyesülete az 
idei évben is gondoskodik fiataloknak 
szóló programokról.

A 2000-es év témájául a UG szervező- 
bizottsága is az UNESCO által meghir
detett kampánymottót választotta, amely 
a Kultúra a békéért címet viseli. Ennek 
keretében majdnem minden tagország
ban egyszerre fognak zajlani egy egész 
hetet kitöltő programok ill. a csereláto
gatások.

A nemzetközi program elsődleges cél
ja, hogy a témát különböző eszközökkel 
járja körül a fiatalok szemszögéből meg
közelítve. Természetesen az egész hét 
munkájának eredményeképpen szeret
nénk egy, a tavalyihoz hasonló írásos, 
gazdagon illusztrált, a fiatalok keze kö
zül kikerülő, könyvet kiadni, amely az 
érdeklődők számára is hozzáférhető lesz.

Ezen kívül előkészítettük a United 
Games szimfonikus zenekarának meg

alakítását is. A zenekar a különböző tag
országok tehetséges fiataljaiból épül 
majd fel és a zene segítségével közelíti 
meg a béke igen tág fogalmát. Az ő fel
adatuk egy olyan műsor összeállítása 
lesz, amellyel egy európai körút során 
hallhatóan közvetítené mindazt, amit a 
már említett könyvben foglalunk össze: 

Itt Magyarországon a játékok idő
pontja május 23-28-i hét lesz. A progra
mokról: Mi a békét a divat által szeret
nénk megközelíteni és a hét végére sze
retnénk megalkotni a “béke divatát”. 
Természetesen ezen kívül más lehetősége
ket is kínálunk majd a hazánkba érkező 
fiatalok számára. Többek között az in
formatika iránt érdeklődők részt vehet
nek majd az Európa CD létrehozásában, 
míg mások színészi adottságaikat csil
logtathatják meg, ha a színjátszó mun
kacsoportba jelentkeznek. Népi hagyo
mányaink ápolására egy népművészeti 
munkacsoportot is szervezünk. Azért,

hogy a héten folyó munkák részeredmé
nyeiről naprakész információkkal 
áraszthassuk el a résztvevőket és termé
szetesen az érdeklődőket is, a dokumen
tációsok már most gőzerővel készülőd
nek. Végül, de nem utolsó sorban emlí
teném a dekorációs munkacsoportot, 
ami a főhadiszállás otthonosabbá tételé
ért és a fent említett munkacsoportok ki
állításainak rendezéséért lesz felelős. To
vábbá a korábbi évekről már ismert, las
san hagyománnyá előlépő programok
kal is szolgálunk majd. Például: nemzet
közi ételcsere, iskola nap, gála, amelyen 
megtekinthetők a munkacsoportok be
mutatói és természetesen lesznek táncos 
estek is.

Az év további programjairól elöljáró
ban csak annyit, hogy idén is szervezünk 
táborokat nyárra, és az évadot most is az 
indiai játékok zárják majd november
ben.

SZ.D.



Vörösberényi Nyugdíjas Klub életéből
2000. február 23-án volt a Vörös

berényi Nyugdíjas Klub évzáró köz
gyűlése. A vezetőség beszámolt a 
megalakulástól számított egy év 
munkájáról. 1999. február 24-én 97 
fő jelenlétével alakult a klub. Ma 
már 153 tagja van. A klub minden 
szerdai napon tartja összejövetelét
16 órától. Számos kirándulás, ter
mékbemutatók, előadások, valamint 
a hónap utolsó szerdai napján tartan
dó születésnapok teszik színesebbé a 
klub életét. A közgyűlés napjáig 7 
fős vezetőség irányította a klub éle
tét. A megnövekedett létszám miatt
2 fővel növekedett a vezetőség szá
ma. A 2000. évre vonatkozóan szá
mos kirándulást és előadásokat ter
vezett a vezetőség. Természetesen a 
havonta megtartandó születésnapok,

amelyek igen kedveltek, továbbra is 
a programok része. Újdonság, hogy 
a kerek születésnapokat külön aján
dékozzuk egy üveg pezsgővel.

A klub első alaklommal rendezett 
zenés nőnapi vacsorát, a hölgyeket 
fehér-szegfűvel köszöntötte a veze
tőség. A városrész egyik képviselője 
Lőrincz Attila meglepetésként sze
mélyesen szegfűvel köszöntötte a

klub nő tagjait. Az igen jól sikerült 
„Nőnapi“ vacsora vidámsággal telt 
el.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 

2000. évi II. negyedévi programja

Április
5-én Filmvetítés „Különös Há

zasság című film
12-én Klub-nap
19-én Filmvetítés „Légy jó mind- 

halálig“ c. film
26-án Születésnapi köszöntések

Május
1-én Majális (bátyus) „Sankó 

pince“ (Közösen a kertbarátokkal) 
3-án Klub-nap

10-én Életmód ta
nácsadás Ea.: Kovács 
Janka

17-én Klub-nap 
20-án Kirándulás 

„Zirci arbarétum“ meg
tekintése

24-én Klub-nap
31-én Születésnapi 

köszöntések

Június
7-én Klub-nap 

14-én Eü. előadás „Bőrbeteg
ségekről“

17-én Kirándulás Tamásiba für
dés, városnézés

21-én Klub-nap
24-25-én „Berényi találkozó“ 

Balatonberényben
28-án Születésnapi köszöntések 
A vezetőség nevében:

Boros Gyula elnök

A közgyűlés elnöksége

A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor

2000. 3. 25-én hagyományos bor
verseny volt. 31 fehér bor és 12 vörös
bor minta várt bírálatra.

Aranyérmet kaptak:
1. Kiss Béla Zenit
2. Magasmarti Ferenc Olaszrizling
3. Győri Miklós Olaszrizling
4. Nagy József Olaszrizling
5. Engler Sándorné Olaszrizling
6. Kerekes László Vegyes fehér
7. Győri Miklós Vegyes fehér
8. Lohonya Tibor Vegyes fehér
9. Schlakker Imre Vegyes fehér

10. Gottschall Henrik Vegyes fehér
11. Mihók József Chardonnay

Kerekes László Zweigelt

A március 28-ra tervezett metszési 
bemutató helyett, egy 2 napos szak
mai bemutatóval egybekötött tanul
mányi kirándulás lesz Szlovéniába.

A féléves munkatervben 2000. áp
rilis 25-re “Az első féléves program 
értékelése” van beütemezve. Felhívom 
a tagság figyelmét, hogy ekkor fogjuk 
megtartani a vezetőség választást is, 
kérem tagjainkat, hogy okvetlen je
lenjenek meg a fenti időpontban.

Vörösberényi „Fábián József” 
Kertbarátkor

2000.03.06. Mikrotápanyagok 
szerepe a mezőgazdaságban címmel 
Dr. Borszéki János egyetemi tanár 
tartott előadást. Ismertette a táp
anyagellátás módját. A növény hely
hez való kötöttsége folytán kis terület
tel tud érintkezni, ahonnan a fejlő
déshez szükséges tápelemeket fel tud
ja venni. A növények fő tápanyagai a 
szükséges mennyiségben kizárólag a 
talajból kerülhetnek a növényekbe. A 
mikrotápelemek jelentősége a növé
nyek növekedése, termésképzése szem
pontjából a növényi anyagcsere folya
matok ismeretében a XX. században 
felértékelődött. A nagyobb termések, 
makroelemes műtrágyák használata 
olyan hatással vannak a talajokra, 
hogy mikroelemhiány keletkezhet 
egyes helyeken és ezek szabályozásra 
várnak. A bór (B) hiánya a növény 
szénhidrátanyagcsere-zavarában je
lentkezik. Bór igényes növények a cu
korrépa, a gyümölcsfák, főleg az al
ma, körte. A molibdén (Mo) hiánya a 
növényekben nitrátakkumulációhoz 
vezet, ami nem kívánatos mérgezést 
okozhat. A Mo hiányra nagyon érzé
kenyek a zöldségfélék. A mangán 
(Mg) hiánya a cukor és a cellulózkép

ződést gátolja. A réz (Cu) hiánya a 

növényeken lankadási tünetet mutat

(aminek nem a vízhiány az oka).

2000.03.20. Tavasz a kert
ben. E.a.: Károlyi György 

A fő tavaszi munka a 
mechnaikai védelem: met
szés, (beteg hajtások eltüzelé
se). Lemosópermetezés bő 
permetlével (Nevikén). Az 
őszibaracknál a régi termést 
leszedni, megsemmisíteni. 
Szőlőmetszés után is alapos 
lemosópermetezést kell végez
ni.

Talajmunka. A legjobb az őszi 
szántás, ha ez nem állt módunkban, 
marad az ásás, kapálás. Ilyenkor a 
tápanyagot bejuttatjuk a földbe, nit
rogént a talajra lehet szórni. Gyom
talanítunk, esetleg gyöpösítünk. A  ve
teményes kertben veteményezhetünk, 
palántázhatunk. Vetőmagot megbíz
ható helyen vásároljunk. A konyha
kertben célszerű vetésforgót alkal
mazni.

2000. 3. 25. Hagyományos borver
seny volt 23 fehér bor és 6 vörös bor 
minta várt bírálatra.

Aranyérmet kaptak:
1. Kázmács István Olaszrizling
2. Dávid Gyula Olaszrizling
3. Kis József Olaszrizling
4. Horváth József Olaszrizling
5. Linczmayer Róbert Zweigelt

1999-ben lényegesen kevesebb volt 
a borok mennyisége mint 1998-ban, 
de a minőségük jobb. Ez megmutat
kozik a bírálati eredményekben is.

A két kertbarátkor nevében:
Durst László

A borverseny résztvevői „mustra“ közben

Cum laude
Nagy sikerrel szerepeltek a Györgyi 

Dénes iskola tanulói “A MAGYAR 
ZENE ÉVEZREDE - HONFOGLA
LÁS MUZSIKÁVAL” elnevezésű or
szágos zenei - történelmi vetélkedőn, 
a két évig tartó verseny különböző for
dulóin.

Az országos elődöntőig jutott csa
pat Bolka Ildikó, Czuczay Diana, 
Horváth Kata, Köő Viktória, Jóó Gá
bor, Németh Zsanett, Strenner Kata
lin és Tóth Mihály - az országos meg
mérettetés előtt három fordulón sze
repelt sikeresen. Az országos elődön
tőn CUM LAUDE arany fokozattal 
jutalmazott versenyzőink Nándoriné 
Palásti Judit tanárnő vezetésével ze
netörténetből a Dunántúl legsikere
sebb csapatának bizonyultak.

A versenysorozat komoly próbaté
tel elé állította tanulóinkat, a ver
senyfeladatokat országos hírű zeneér
tők állították össze, az eredményes 
szerepléshez igen alapos felkészülésre 
volt szükség. Iskolánk tanulói az ok

levél mellé jutalmul kapták a Nemze
ti Kulturális Alap: Orfeusz - hangzó 
zenetörténet című, 32 darabból álló 
CD sorozatát.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
növendékeink a legeredményesebb ál
talános iskolai csapat címre is rászol
gáltak, bizonyítva, hogy egy kis isko
la, tehetséges gyerekekkel, értő felké
szítéssel és nem utolsó sorban nagy - 
nagy szorgalommal, még a zenei ál
talános iskolákkal szemben is ver
senyképes, eredményes lehet.

Köszönetünket fejezzük ki az isko
lai, a városi és a megyei könyvtárnak 
a felkészüléshez nyújtott segítségért.

A versenyben résztvevő gyerekek 
számára a júniusi ajándékkoncert je
lenti a versengés befejeztét, de a ma
gyar zenével az elmúlt időszakban kö
tődött érzelmi kapcsolat reméljük éle
tük végéig elkíséri őket. Köszönjük, 
hogy öregbítették iskolánk hírnevét!

F. I .

RUHÁZATI
VÁSÁR

a Colombusnál!
Folyamatos feltöltési 
Árengedmény

80%-ig! 

COLOMBUS KFT.
Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

colombus

kft.



Még egyszer a Szent 
Jobb Kápolnáról

„Egy téves adat tisztázása”  ürügyén.
Abban a megtiszteltetésben ré

szesül Balatonalmádi, hogy 2000. 
május 12.-én városunkban fogadhat
juk a Szent Jobb ereklyét. Ezt annak 
köszönhetjük, hogy nálunk található 
az a kápolna (a budai várban meg
semmisült Zsigmond templomból) 
melyet Mária Terézia rendelésére 
Hauszmann Alajos neves építész ter
vezett 1899-ben. A kápolna taberná
kulumában őrizték 1944-ig (45 éven 
át) az ereklyét, amikor is a Szent Ko
ronával. az ország arany készletével 
együtt nyugatra mentették.

Szent Jobb kápolnánknak nem 
csak az arany mozaik a nevezetessé
ge, hanem az arany füst lemezekkel 
bevont (felújított) tabernákulum, az 
oltár, a siklósi márványból készült 
kapukeret és a díszes kapu is a budai 
várból származik és Hauszmann 
Alajos tervei alapján készültek.

Térjünk vissza a vitatott arany 
mozaikra és a róla fellelhető iroda
lomra: (hely hiányában csupán felso
rolom őket):

1. Uxa József: A Budavári Kirá
lyi Kápolna? A nemzet temploma 
(1934)

2. Czagány István: A Budavári 
Palota (1966)

3. Mankó Ildikó - Kiszey István: 
A Nádor kripta

Ezek a kutatók egyértelműen 
mind leírják, hogy a mozaik Lotz 
Károly kartonja alapján készült.

4. Roth Miksa : Egy üvegfestő 
művész emlékei (1943)

63. old. „...mert nagy általános
ságban ma más tervezi a mozaikot és 
más készíti el.”

Ezt a részt azért nem idézték ja
nuárban, mert nem illett a koncep
cióba.

84. old. „Jelentősebb mozaik mű
veim” (többek között)

„Budapest kir. vártemplom Szent 
Jobb fülke.”

Szó sincs tervezésről, ezt csak be
lemagyarázták.

5. Erdélyi Balázs: Élet és tudo
mány folyóirat (1982)

„A kápolna mozaikjai Roth Mik
sa műhelyében készültek.”

„Hauszmann Alajos... Roth Mik
sát nevezi meg a mozaik készítője
ként.

Szó sincs tervezésről, műhelyről 
van szó és készítésről. Ez olyan do
log, mintha a Szabadságszobrot nem 
Kisfaludy Strobl Zsigmond alkotta 
volna, hanem azok a tiszteletreméltó 
kivitelezők, akik a bronzot öntötték 
és felállították a Gellért hegyen.

Átnéztem a Roth Miksa alapít
vány és múzeum

- teljes leltárát
- minden leltári kartonját (több 

mint 1000 darab)
Előkerestettem a magyar szentek 

(Szent Istvánt is) panóit, hátha nem 
tudták beazonosítani. Egyik sem a 
Szent Jobb kápolna panója.

Roth Amália az Alapítványra 
hagyta hagyatékát, ha volt panó azt 
meg kellett volna találnom. 

Befejezésül had idézzek:
6. Dr. Seidl Ambrus úr leveléből 

(2000. február 16.), Hauszmann Ala
jos dédunokájától a hagyaték kezelő
jétől:

„Dédapámnak, Hauszmannak 
írásai között amelyek a palota belső 
berendezésével... az új, általa létesí
tett kis Szent Jobb kápolnával foglal
kozik.”

Roth Miksa, mint a mozaik kivi
telezője szerepel és külön megemlí
ti, hogy a Zsigmond kápolna színes 
ablakai Roth tervei alapján és kivite
lezésében készültek. Ha a mozaikot 
is Roth tervezte volna, akkor ezt kü
lön megemlítette volna.”

„Az a baráti viszony, mely déd
apámat Lotz Károlyhoz fűzte... azt 
támasztja alá, hogy az általa őszintén 
tisztelt Szent Jobb feletti mozaik 
kartonjának elkészítésére barátját 
kéri fel.”

„... hogy nem hangsúlyozta ki 
Lotz tervezői tevékenységét, azzal 
magyarázható, hogy Lotz oly sokat 
dolgozott Hauszmann egyéb épüle
tein is, hogy mindenki teljesen ter
mészetesnek vette ebben az esetben 
is Lotz szerzőségét, a mozaik stílusa 
is erre vall.”

„Roth Alapítvány által össze
gyűjtött anyagban nyilván külön he
lyen szerepelt volna a mozaik terve, 
ha azt Roth készítette volna,... nagy 
becsben tartotta a saját tervezésű 
anyagokat.”

„... Összegyűjtötték a Lotzra vo
natkozó irodalmat s ebben is 
Lotznak tulajdonítják a mozaikot 
(többek között Ybl Ervin is).”

„Az Élet és Tudomány cikkében 
nem tesz különbséget tervező és ki
vitelező között, hanem (készítőt) ír. 
Ez alighanem a kivitelezést jelenti.” 

„Személyesen is ismertem és jó 
barátságban voltam a sajnos korán 
elhunyt Czagány Istvánnal ... soha
sem írta volna le ezt könyvének 96. 
oldalán, hogy ... felette Lotz Károly 
kartonja alapján készült ... mert 
Czagány igen gondos kutató volt és 
szavahihető!”

A fentiek alapján tévedésnek kell 
tekinteni az Új Almádi Újság januá
ri számában megjelent írást.

A mozaikról kiadott levelezőlap 
úgy fotózás, mint nyomdatechnikai
lag gyenge kivitelezésű és méltatlan 
az ereklyéhez, a hátlapján közöltek 
pedig tévedésen alapuló félreveze
tés.

Gáll István

Ui.: A fentiek közlésének az Új 
Almádi Újságban 2000 áprilisában 
van itt az ideje a Szent Jobb érkezé
se miatt vagy soha!

A Szent Jobb 
Balatonalmádiban

A balatonalmádi Szent Imre plé
bánia 1935-től íródó történetének 
legszebb, legkülönlegesebb napjára 
készülődik. A Plébánia kezdeménye
zésére, a megyésfőpásztor és az Ön
kormányzat támogatásával, Paskai 
László bíboros úr hozzájárulásával 
körünkben köszönthetjük első szent 
királyunk Szent István épségben ma
radt Jobbkéz ereklyéjét.

Az ünnepi esemény május 12-én 
pénteken délután 5 órakor kezdődik 
a Városháza előtti téren, a plébánia 
templomban folytatódik ünnepi 
nagymisével, és másnap reggel fél 9- 
kor zárul. (A részletes program majd 
plakátokon lesz olvasható).

Mint az nyilván sokak előtt isme
retes a Szent Imre templom mellett 
található 1957 óta az a Szent Jobb 
kápolna, amely eredetileg a Budai 
Várban állott és amelyben 1899-től 
1944-ig a Szent Jobb ereklyét őriz
ték. „Régi lakóhelyére” tér vissza te
hát egy rövid időre Magyarország 
egyik - csak a Szent Koronához mér
hető - legjelentősebb relikviája.

Jézus Krisztus születésének
2000. Szent évében, a magyar ke
reszténység és államiság 1000. év
fordulóján szeretettel hívom és vá
rom Balatonalmádi város minden 
polgárát az ünnepi eseményeken va
ló nyitott szívű részvételre.

Szabó János plébános

A Közösségi Ház áprilisi programjából
7-én 15 óra: A „Millenniumi Ma

gyarország” rajzpályázat ered
ményhirdetése, kiállítás-meg
nyitó

8-án 18 óra: Költészet napi megem
lékezés

22-én 15 óra: Húsvéti játszóház
28-án 16.30 óra: Dr. M. Tóth Antal 

előadása a magyar zene ezer 
évéről a Művészetbarátok Egye
sületében

29-én 18 óra: Petrovics László dia
képes előadása a magyar koro
názási jelvényekről 

Helyszín: Közösségi Ház

Májusi előzetes
1-jén Majális a Wesselényi strand 

előtt felállított szabadtéri színpa
don

15 óra Vörösberényi Néptáncegyüt
tes műsora

16  óra Balatonfűzfői Nosztalgia 
Táncklub bemutatója

17 óra Humorfesztivál győztesei: 
Nacsa Olivér és Bagi Iván 
humorkavalkádja

18 óra Újra itthon! Mary Zsuzsi 
nosztalgiaösszeállítása

19 óra Utcabál a Viktória együttessel 
Egész nap vurstli!

A Közösségi Ház 
filmklub áprilisi ajánlata

6-án 18 óra: Szexmisszió c. lengyel 
film

13-án 18 óra: Kopasz kutya c. ma
gyar zenés film

20-án 18 óra: Gyermekeknek a 
Szaffi c. magyar rajzfilm 

A Közösségi Ház számítógép
kezelői és internet-felhasználói 
tanfolyamot indít. Jelentkezés, bő
vebb felvilágosítás április 15-ig a 
helyszínen (Baross G. u. 22.), vagy 
a 438-011-es telefonon.

20 órás jazztánc- 
mozgásterápia tanfolyam
-  Jazz tánc. 10-18 éves korig 

minden szombaton a Közösségi 
Házban 14.30-16 óráig

-  Mozgásterápia felnőtteknek 
minden szombaton 16-17.30 óráig

Jelentkezni lehet április 14-én 
(pénteken) 17-18 óráig a Közösségi 
Házban. Telefon: 06-20/331-7985 
este 20 órától

Veterántalálkozó
Mindenekelőtt köszönetet érde

mel Balogh Csaba önkormányzati 
képviselő, akinek az agyában meg
fogamzott a gondolat, - melyet 
ugyan más helységekben is tesznek - 
a II. Világháborúban részt vett helyi 
lakosok meginvitálása egy baráti be
szélgetésre nem éppen derűs gondo
lataik kicserélésére.

Február 2-án a Városházán a 
meghívásnak 30-an tettek eleget, el
jöttek, elhozták őket, hogy mintegy 
a település lakói - akár őslakó, akár 
bevándorolt - megismerjék egymást,

elmondják személyes élményeiket. 
A spontán találkozóra meghívott 
Schmidt Ferenc volt országgyűlési 
képviselő „aki már egy évtizede” 
szervezi környékünkön a hasonló ta
lálkozásokat megelégedetten nyilat
kozott a megjelenteknek, üdvözölte 
őket és további jó egészséget, kap
csolattartást javasolt.

A Jelenlévők - 70-90 év körüliek
- az utolsó olyan generáció élő kép
viselői, akik végigjárták a háború fo
kát, a hadifogság keserű, felejthetet
lenül küzdelmes éveit. Ők azok, akik



a véletlen szerencsének köszönhető
en most itt ülnek, élnek. Ha ez a kor
osztály elmúlik nem lesz már élő 
szemtanú, résztvevő, aki hiteles in
formációt tudna majd adni az esemé
nyekről. Nagyon kívánatos lenne, ha 
ki-ki emlékeit felfrissítve megkísé
relné írásban rögzíteni visszaemlé
kezéseit az utókor, a fiatalok számá
ra, akik hál’Isten nem is igen tudják 
valójában elképzelni a valóságot. 
Hogy a szemléletbeli különbséget 
példázzam; akkor a haza védelme 
minden magyarnak szent kötelessé

ge volt. Ma már alkalmatlannak mi
nősíttetni magát szinte dicsőségnek 
számít, sőt olyan kérdés is elhang
zott a médiában, vajon kockáztatha

tó-e egy magyar fiatal élete, egészsé
ge a haza érdekében? No komment.

Abban a reményben, hogy az 
ilyen találkozóra a jövőben is sor ke
rül, fenti előszónak minősülő írásom 
befejeztem.

Egy a megjelentek közül:
M. G.

A  II. világháborúról
2000. február hó 2-án megtartott Ve

teránok Találkozóján röviden már vázol
tam a szibériai történetét, pld. az 1941. 
évi bevonulásomat a 20. Honvéd Határ
vadász Zászlóaljhoz Gyulára, a tisztesi 
kiképzésemet. Az Erdélyi Székely Ma
gyarok kiképzését frontszolgálatomat 
(Arad-Világos), majd végül a szibériai 
hadifogságomat (1944-1945).

Én 1944. október 6-án estem fogság
ba Békéscsaba-Kétegyháza között. On
nan Aradra kísértek bennünket, 
bevagonéroztak, pár nap után érkeztünk 
Brassóba, majd Fogcsániba (Román- 
Orosz határ), ott fertőtlenítettek és irány 
Szibéria. 18 nap múlva érkeztünk meg, 
majdnem étlen-szomjan, mert az útköz
ben naponta 1-szer élelem kiosztás cél
jából megálló vonaton sem jutott min
denki élelemhez és vízhez. (Aki bírta, 
marta alapon történt az utazás elejétől 
végéig.)

Bizony a fronton amúgy is végképp 
kimerült foglyok közül az utazás ideje 
alatt is sokan meghaltak. A halottakat 
minden nap külön vonatra rakták. Ami
kor megérkeztünk Szibériába, 24 éves 
létemre, amikor a vagonból leugrottam, 
összecsuklottam, felálltam és havat akar
tam markolni, de nem tudtam, mert a hó 
jéggé volt fagyva, és ahogy emlékszem, 
a közeli nyírfáról kapartam le a zúzma
rát és azt ettem. A lágerben volt egy kút, 
abból a foglyok közül sokan ittak, nekem 
nem sikerült, mert megjelent egy szovjet 
katona és elzavart mindenkit. Akik ittak, 
reggelre a barakban zöme meghalt. (Uta
zás étlen-szomjan, lázas állapot.)

Szibériában egyébként sem volt szo
kás vizet inni, mi is a lajtos kocsival ho
zott csáját ittuk cukor nélkül akár mele
gen, vagy hidegen. Szibériában az élel
mezési ellátásunk általában korpaleves, 
káposztaleves, nyáron csalán leves, buris 
kása, fekete kenyér és sózott szárított 
hal, stb. volt.

Mi általában fakitermeléssel foglal
koztunk. A brigádba 30 fő volt + a briga
déros. A munkamegosztás 2 fő fűrészelt, 
1 fő hasított. A norma az I. oszt. brigád
nak napi 7 m3, a II. oszt. brigának 5 m3, 
a III. oszt. brigádnak 3 m3 volt. Mi volt 
a hajtóerő? Az a brigád, amely nem tel
jesítette a napi normát, az a szimpla ka
ját kapta meg, pld. 1 leves, 1 kása. Az aki 
a normát teljesítette, a leveshez dupla ká
sa, egy adag hal, (esetenként 2-2 szem 
kockacukor is járt). A brigádok osztályo
zása a kortól és az erőnléttől függött.

Összegezve ez az ellátás a nagy hideg
ben és a nehéz munka miatt nagyon 
gyenge volt. Mindig többen és többen 
dőltek ki a munkából, ezeket nevezték 
Ok-soknak, akikkel csak belső munkát 
végeztettek lágeren belül. Takarítás, 
konyhai segédmunkás stb. A még gyen
gébbek pedig „DISZTROFIKÁSOK” 
voltak ezek a lágeren belül csellengettek, 
míg bírták és szinte minden meghaltak, 
de egyébként is a sok munka, a gyenge 
táplálkozás és egészségügyi ellátás nél
kül szinte aratott a halál.

Sajnos a dohányzás is sok hadifogoly 
életébe került, mert a mahorkáért hajlan
dóak voltak a járandó élelem felét is oda
adni, szinte minden nap, míg meg nem 
haltak. Magamról is megírok egy ször
nyű esetet.

Egyszer, amikor csámborogtam a lá
ger udvarán a hullaszállító brigáddal, ta
lálkoztam, akik éppen rakták a hullákat 
a hordágyra (2 rúd és pokróc) oda intett 
a lágner (ez egy kolozsvári magyar volt) 
és rámparancsolt, hogy fogjam meg a ru
dat, mivel az egyik szállítónak nem volt 
párja. Megtagadtam a parancsát és meg
mondtam neki, hogy másik brigádba tar
tozom és már ledolgoztam a 8 órát. Erre 
azt ordította, ha te nem viszed a hullát, 
majd visznek téged és ezzel elkezdett 
bottal agyba-főbe verni amit az orosz őr 
is meglátott. Odajött és megkérdezte a 
lágnert, hogy miért üt? Azt felelte, hogy 
megtagadtam a parancsát. Mire az orosz 
katona is rámförmedt, de szerencsére 
odahívatta a brigadérosomat, aki igazol
ta az általam elmondottakat, és megme
nekültem. Máskülönben semmit sem 
számított volna az életem. A 40-45 fokos 
hidegben nem lehetett még tömeg síro
kat sem ásni a fagyos föld miatt, ezért a 
hullákat fa barakba stócba rakták és csak 
tavasszal volt a temetés.

Szibériából megszökni télen még ál
modni sem lehetett a -40-45 fokos hideg 
és a lakott területek távolsága miatt. 
Igaz, hogy én még a rövid nyáron sem 
hallottam szökésről, mert az is biztos ha
lált jelentett volna.

Az értelmetlen II. Világháború és Ha
difogság kb. 5 évet elvett az életemből, 
amit nem kívánok senkinek, sem a jövő 
generációnak sem.

Tisztelettel:
Pikó Ferenc

Anyanyelvi rovat 2.

Mi történik?
Idézet az Új Almádi Újságból: 

„... az önkormányzati támogatás 
normatív alapon történik.”

Idézet a Hivatalos nyelvünk kézi
könyvéből (P. M. Államigazgatási 
Szervezési Intézet, Budapest, kiadá
sa 1976):

„A személytelenségre törekvő hi
vatalos nyelvben nagyon elterjedtek 
a történik igével alkotott kifejezések. 
Mindenképpen kerülendő, amikor 
meghatározott személyhez vagy kö
zösséghez köthető cselekvést fejez
nek ki.“

Nos, idézett, a lapból vett szöve
günkben „közösséghez köthető cse
lekvésről“ van szó, amikor az önkor
mányzat támogat normatív alapon.

Fogalmazzuk tehát át a közölt 
mondatot, a jobb érthetőség kedvé
ért kicsit bővebben: „... kizáródott 
mindenfajta lobby-érdek, az önkor
mányzat normatív alapon támogat 
(nyújt támogatást).”

További idézetek az említett 
könyvből:

Döntés, megállapítás, megállapo
dás történik. Helyesen: döntenek va
lamiről, megállapítanak valamit, 
megállapodnak valamiben.

Intézkedés, gondoskodás történik 
valamiről: intézkednek, intézke
dünk.

Hivatkozás, említés történik va
lamire, ül. valamiről: hivatkozunk, 
hivatkoznak valamire, említenek va
lamit.

Eddig az idézetek. Most nézzünk 
arra is példát, hogy mikor van helye 
a történik ige használatának. „Mi 
történt azzal az emberrel, akit elütött 
az autó?” „Gyakran történik az élet
ben olyasmi, amire nem is vártunk.” 
„A dolog megtörtént, már nem lehet 
rajta változtatni.”

Érzékelhetjük a példákból, hogy 
mikor tesszük terjengőssé fogalma
zásunkat, a történik igével, és mikor 
használhatjuk joggal.

Ha a fogalmazók azonnal megfo
gadják „intelmemet”, akkor elmond
hatom, hogy csoda történt...

Láng Miklós

Tisztelt Láng Miklós Úr !
Üdvözlöm Önt, s amit képvisel, amit útjára indított: a magyar nyelv 

művelését.
Sokak örömére szolgál, hogy vállalja a nyelvőrséget a havonta meg

jelenő „lokál patrióta“ lapukban; ezzel a rovattal lesz teljesebb, magya
rabb az újság.

Szomorú, hogy az elmúlt évtizedben mellőzték a médiák nyelvünk óvá
sát, szépítését; (ő) helyett más „fontosabb értékek" jelentek meg és töl
tötték be napjainkat: így a számítógép, az internet(?), ezek új nyelve, az 
e-mail küldözgetés, a banki kifejezések „szókincse", az idegen nyelvek 
tanulása.

Az időt nem állíthatjuk meg, szükség van a technikai haladásra, de 
nem az anyanyelv ápolásának rovására.

Hol vannak a hetente nyilvánosságot kapó nyelvészeink? Talán a ne
vük is homályba veszett a nemzeti küldetésükkel, az anyanyelv ápolásá
val együtt? (Pl. Lőrincze Lajos, Kovalovszky Mihály Deme László - most 
már Grétsy tanár urat is mellőzik).

Ne engedjük nyelvünk elsekélyesedését!
„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv 

három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két 
elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog. “ Kölcsey Ferenc Paraniesis 
Kölcsey Kálmánhoz.

Tisztelettel: Bajcsy Gézáné,
Káptalanfüred

F E L H Í V Á S
A  II. Világháború magyarországi harcok során elesett magyar és né

met katonák jelöletlen, jelölt és köztemetőkben eltemetett egyéni és 
csoportos sírhelyeit keressük, egy „dokumentum emlékkönyv” második 
kötetéhez, Veszprém megyében.

Szeretnénk a sírokat megörökíteni.
Aki ilyenről tud, az hívja a 06-30/217-6153 telefonszámot, vagy je

lentkezzen levélben az alábbi címen:
„Katona sírok” 8300 Tapolca, Kossuth Lajos út 60/D



Beszámoló a Herkules SE 1999. évi tevékenységérőlMint köztudomású, egyesületünk táj
futó, duatlon, triatlon, kosárlabda és 
mountain-bike szakosztályt működtet. 
Fenntartja a budatavai lakótelepi sport
pályákat és a Verseny utcai edzőtermet, 
valamint használója a Damjanich utcai 
sportszállónak.

A minőségi sport mellett meghatáro
zó szerepet tölt be a város szabadidő- 
sportjában.

1. Tájfutó, duatlon, triatlon szak
osztály eredményei:

Az év során 33 versenyzőnk összesen 
32 versenyen vett részt. Ebből 6 nemzet
közi és 11 országos versenyen.

Összesen nemzetközi versenyen 2 el
ső, országosan 1 első, 1 második és 3 
harmadik megyei-körzeti versenyen 15 
első, 18 második és 17 harmadik helye
zést értünk el.

Kiemelkedő eredményt ért el Felber 
Orsolya, eredményeiről előző lapunkban 
beszámoltunk.

Az Önkormányzat IKS Bizottsága
1999. évi eredményei alapján “Jó tanuló
-  jó sportoló elismerésben részesítette. 
Iskolájában is jó tanuló -  jó sportoló el
ismerést kapott.

Kucserka Tímea: úszásban megyei 
diákbajnokságot, országos diákbajnok
ságon 12. helyezést szerzett csapat tagja, 
területi kézilabda diákbajnokságon első 
helyezett csapat tagja, tájfutásban me
gyei diákbajnokságon (III. kategória) 3. 
helyezett megyei hosszú távú bajnoksá
gon 4. helyezett, megyei-területi verse
nyen ezen kívül egy 3. helyezést szer
zett, megyei atlétikai diákbajnokságon 
400 m-en 2. helyezést szerzett, iskolájá
ban jó tanuló -  jó sportoló elismerést ér
demelt ki.

Farkas Balázs országos versenyen 
egy első és egy harmadik, körzeti-me
gyei versenyen egy első, két második, és 
két harmadik helyezést ért el.

Szentmiklóssy Viktória: tájfutó 
megyei diákbajnokságon (III. kategória)
1. helyezést, terület-megyei versenyen 
egy 2. helyezést ért el.

Gergely Csaba: tájfutásban megyei 
rövidtávú bajnokságon 3., hosszú távú 
bajnokságon 1., nemzetközi versenyen 
egy 1. helyezést ért el.

Gergely Tamás: tájfutásban megyei 
rövidtávú bajnokságon 3., duatlon me
gyei bajnokságon 3., területi-megyei 
versenyen egy 3. helyezést ért el.

Árkovits Gergely: tájfutó megyei 
rövidtávú bajnokságon 3., megyei éjsza
kai bajnokságon 3. helyezést ért el.

Baumann Mária: tájfutó hosszú tá
vú megyei bajnokságon 3. nemzetközi 
versenyen egy 3., területi versenyen egy
2. helyezést ért el.

Boros László: tájfutó szenior ver
senyzőként (F55 kat.) hosszú távú me

gyei bajnok, normáltávú bajnokságon 3. 
helyezett.

Felber Gyula: tájfutó szenior ver
senyzőként (F50 kat.) megyei hosszú tá
vú és normáltávú bajnokságon 2., terüle
ti-megyei versenyen egy 2. és egy 3. he
lyezést szerzett.

Szigetfy Ildikó: megyei hosszú távú 
bajnokságon 3., normáltávú bajnoksá
gon 1. helyezést ért el.

Tájfutásban 8, triatlonban 6, duatlon
ban 4 versenyzőnk szerepelt az országos 
diákbajnokságon. A szakosztály tagjai 
közül öten félmaratont is futottak.

Az összes rajthozállás száma: 288.

2. A mountain-bike szakosztály 
eredményei:

A szakosztály 14 versenyzője 15 ver
senyen 40 rajthozállással vett részt.

Kiemelkedően szerepelt Ondrisek 
Péter, aki területi-megyei versenyen 2 el
ső és 1 negyedik helyezést ért el.

Az éves ranglistán 9 versenyző sze
repel, a legjobb helyezést Varga Balázs 
összesített 10., és Zsandár Péter összesí
tett 12. eredményével érte el.

3. Az egyesület hét versenyt rende
zett, melyből kiemelkedik a NIKE Kupa 
mtb. verseny.

4. Az egyesület két turnusban szer
vezte meg az óvodások úszásoktatását, 
egyiket tavasszal, a másikat ősszel. Erre 
200 E Ft pályázati pénzt nyertünk.

A legutóbbi pályázatunkra is nyer
tünk 150 E Ft-ot, melynek kiutalására 
ezután kerül sor.

Megszerveztük a nyári tábort is, me
lyen 54 gyerek vett részt.

Folytatódik heti két alkalommal a női 
torna a Györgyi Dénes Általános Iskolá
ban.

Az “Ifjúságbarát Önkormányzat”-ra 
a város a mi pályázati anyagunkat nyúj
totta be.

A város megyei első helyezést ért el, 
ezért az egyesület 30 E Ft jutalmat ka
pott.

5. A női kosárlabda szakosztály heti 
két edzést tart. A múlt évben sporttársi 
kapcsolat révén találkozóra került sor a 
kecskeméti amatőr női kosárlabdázók
kal. Ettől a csapattól sajnos -  hosszú idő 
után először -  kikaptak. (Az eseményről 
beszámoltunk).

A december végi siófoki kosárlabda 
tornát azonban ismét megnyerték.

Ez évben indultak a Balatoni Váro
sok Sportbajnokságán, ahol első helyet 
szereztek.

Az idén több lehetőségük lesz a sze
replésre, mert Tapolcán több fordulós 
kosárlabda programot szerveznek, ahol 
indulni akarnak.

Az év során Baumann Mária és Far

kas Balázs versenybírói vizsgát tett. Öt 

versenyzőnk Pécsett térképjavító tanfo

lyamot végzett.

Surányi Lajosné az Önkormányzat 

IKS Bizottságától érdemei elismeréséül

„Balatonalmádi szabadidősportjáért” ki
tüntetést kapott.

Felber Gyula a Veszprém Megyei 
Triatlon Szövetség titkára, városi sport- 
szervező, IKSB tag.

A tájfutók, duatlon-triatlon verseny
zők edzéseit Ács Attila testnevelő tanár 
vezeti.

Felber Gyula 
ügyvezető elnök

„JÖVŐNK A CSALÁD"

Nagycsaládos hírek
Megtartotta rendes évi közgyűlését a 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesü
lete.

Az elnöki beszámolót, a titkár pénz
ügyi beszámolóját, az Ellenőrző Bizott
ság jelentését a közgyűlés ellenszavazat 
nélkül elfogadta. Egyúttal közhasznúsá
gi beszámolót is készítettünk. A közgyű
lés a 2000. évi tagdíjat 1.500 Ft-ban ál
lapította meg. (eddig 1.200 Ft volt csalá
donként).

Vezetőségünk megbízása a négy 
éves ciklus elteltével lejárt. Így közgyű
lésünk megválasztotta vezetőségét a kö
vetkező négy évre.

Elnökségünk: elnök dr. Péterfia Ka
talin, elnökhelyettes Barcza Nándorné, 
titkár Salavecz Imréné.

Választmányunk tagjai: Bakonyvári 
Imre, Borsné Zala Éva, Gertnerné Doro
gi Anna, Keszeyné Pataki Marianna, 
Mezei Lászlóné, Nagyné Markó Ottilia, 
Pataki Istvánné, Tari Tiborné Csincsik 
Ibolya, Varga Istvánné.

Ellenőrző Bizottságunk: Csontos Im
réné, Erdélyiné Szabó Ilona, Horváth Ist
vánné. Mindenkinek jó egészséget kívá
nunk és sok sikert munkájukhoz.

Noha, mint millenniumi évi közgyű
lésen, a bizakodás hangjai szólaltak meg, 
nem mehetünk el szó nélkül a mellett a 
szomorú tény mellett, hogy az utóbbi 
években fogy tagságunk, mert nem kap 
frissítést, elvétve születik egy-egy csa
ládban harmadik gyermek, negyedik- 
ötödik pedig már több mint 5 éve nem 
született.

Ez is jelzi városunk szomorú demog
ráfiai helyzetét.

Ez évre nagyobb szabású terveink 
között említésre méltó a nagycsaládosok 
országos találkozóján való részvétel, 
melyet Esztergomban rendez az Egyesü
let.

Saját felajánlásunk az ezredfordulóra 
a Millenniumi fasor ültetése, amelyet a 
Balaton partjára tervezünk, a 4 méteres
nek nevezett partszakaszra. Ide, a tájba 
illő, a magas vízállást jól tűrő fűzfasort 
telepítünk majd az őszi ültetési idény
ben.

Több kínálkozó lehetőség közül ezt 
választotta a tagság, hogy kezünk nyoma 
így is megmaradjon.

dr. Péterfia Katalin elnök

A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat hírei

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Vörösberényi Általános Isko
lában minden kedden 13.30-14.30-ig 
Suli ügyeletet szervez.

Gyere el bátran, ha valami nyomja a 
szívedet! Ne félj, amit elmondasz, köz
tünk marad, szeretnénk segíteni! (A töb
bi iskolában is az ügyeletet folyamatosan 
tervezzük beindítani!)

A Balatonalmádi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat segítőkész, sza
badidővel rendelkező Almádi lakosok je
lentkezését várja karitatív segítőnek. 
Feladatuk lenne a Családsegítő Szolgá
lat munkájában való önkéntes részvétel. 
A segítők, egy a szolgálat által tervezett 
ingyenes képzésen, felkészítésen venné
nek részt.

Jelentkezés, részletes felvilágosítás: 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá
lat, Balatonalmádi, Ady Endre u. 2.

Tel.: 430-274 / Németh Lászlóné

Kedves Olvasók!
A Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat gondozási csoportja ez úton kí
ván felmérést végezni arról, hogy hétvé

gi napokon és ünnepnapokon hányan 
vennék igénybe otthonukban a házi se
gítségnyújtást, gondozást, ebédszállí
tást. Intézményünk jelenleg hétközna
pi nyitva tartással működik. A felmé
rés célja, hogy igény esetén a gondozást 
és étkeztetést a rászorulók számára hét
végén is elérhetővé tegyük.

Fenti szolgáltatásokat intézményünk 
az igénylő jövedelmi helyzetétől függő
en szerény szolgáltatási díj ellenében 
végzi.

Kérjük, amennyiben a teljes héten át 
tartó ellátást Ön vagy hozzátartozója 
igénybe venné, illetve bővebb felvilágo
sítást szeretne, keresse Németh Lászlóné 
szervező gondozót a (Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Ady E. u. 2. T: 
430-274), valamint Makai Jánosné Csil
lát (Családsegítő és Gyermekjóléti Szol
gálat Idősek Klubja, Györgyi D. u. 11. 
T.: 431-938)

Intézményünknél jelenleg ellátásban 
részesülőket, kérjük, gondozóiknak je
lezzék érdeklődésüket.

Sajtos Ildikó 
intézményvezető

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Balatonalmádi Csoportja a - Vörösberényi Katolikus Plébánián - 

Thököly u. 4-ben minden csütörtökön 15 órától 17 óráig várja az 
adományozókat, és rászorultakat.

Munkánk igazán szép és eredményes akkor lesz, ha emberi melegség 
és igaz keresztény szeretet hatja át. Ehhez kérjük és várjuk bizalommal 
sokak segítségét, ami lehet személyes szolgálat is. Ki-ki a maga tehet
sége és lehetősége szerint - és jókedvűen!



Egy patinás egyesület 
bemutatkozik

Alapítva 1973

Egyre többet hallunk Almádiban 
a Művészetbarátok Egyesületéről, 
annak kapcsán, hogy itt is szervezés 
alatt áll az egyesületnek egy csoport
ja. Láng Miklós közgazdászt, nyu
galmazott szerkesztőt -  az egyesület 
kebelében működő Vidovszky Béla 
Emlékbizottság elnökét -  kértük 
meg, mutassa be az egyesületet.

- Már maga az a tény, hogy 
az egyesület 27 éves múltra 
tekint vissza, mutatja az 
életrevalóságát. Az pedig, 
hogy az alapítói között 
olyan névvel találkozunk, 
mint a nemrég elhunyt jeles 
művészettörténész, Pogány 
Ö. Gábor, jelzi a színvonalát.

- Tagjai az egész országból ver
buválódnak; közel 900-an vannak. 
Festőművész, grafikus, szobrász, ke
ramikus, költő, író, tanár, orvos, ipa
ros, háziasszony, könyvelő, ország- 
gyűlési képviselő ... és sorolhatnám 
még, hogy milyen rétegből vannak a 
tagjai.

- Budapesten hetente tartanak 
klubnapot, de a tagság egy részének 
összejövetelére még számos alkalom 
van, hiszen évente több tucat kiállí
tást rendez vagy rendezésében vesz 
részt.

- A tagság, a tagdíj fejében járan
dóságként kézhez kapja a rangos, 
tartalmas Művészet és Barátai című, 
évente ötször megjelenő folyóiratot. 
És miután a tagdíj mindössze évi 
1.200,- Ft (nyugdíjasoknak, diákok
nak a fele), maga a folyóirat megje
lentetése és postázása mintegy há
romszorosába kerül a befolyt tagdíj
nak.

- Az egyesület már eddig is szá
mos könyvet adott ki: verseket, ta

nulmányokat, kisregényeket -  és 
számos könyv kiadásához nyújtott 
anyagi vagy szellemi segítséget.

- Kállai Ernő művészettörténész 
egy alkalommal intelemszerűen úgy 
nyilatkozott, hogy a művészetnek mi
lyen és mekkora minőségi közönsége 
támad, az a szellemi eliten fordul 

meg.
- Ezt a szellemi elitet vár

juk tagjaink közé -  fejezte 
be rövid tájékoztatóját az 
egyesület helyi csoportjá
nak szervezője.

A Művészetbarátok 
Egyesületének helyi cso

portja legközelebbi klubnap
ját április 28-án, pénteken 16,30 

órai kezdettel a Közösségi Házban 
tartja. Ez alkalommal dr. M. Tóth 
Antal egyetemi tanár tart zenével kí
sért előadást a millennium tiszteleté
re A magyar zene ezer éve címmel.

Az előadó veszprémi professzor 
ismert zenekutató; a múlt évben je
lent meg rangos, nagy érdeklődést 
kiváltó könyve “Újra hallom szép 
szavát -  Veszprém zenéje 1762-től a 
kiegyezésig” címmel.

Almádi művelt közönsége is bi
zonyára szívesen meg fogja hallgat
ni ezt a színvonalas programot, 
amelyre a rendező nemcsak az egye
sület tagjait, hanem minden érdeklő
dőt (potenciális tagot...) szeretettel 
vár.

Tagként jelentkezni a helyszínen 
lehet, de elküldhető a jelentkezés le
velezőlapon az alábbi címre, ahol te
lefonon is készséggel ad további tá
jékoztatást a szervező

Láng Miklós 
Lozsántai u. 7. Tel.: 430-767

Balatonalmádi levegőtisztasági helyzete
Dr. Bujdosó László, az Állami Nép

egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Veszprém megyei intézetének tisztifőor
vosa levéllel fordult Balatonalmádi pol
gármesteréhez a város levegőtisztaságá
val kapcsolatban.

A tisztifőorvos levelében leírta, hogy 
a tél elmúltával olyan mértékben elsza
porodott a város területén a családi há
zak kertjeiben, kiskertekben az avar és 
egyéb kerti hulladékok égetése, hogy az 
már a környezetben élő emberek - külö
nösen a betegek - egészségét veszélyez
teti.

A hulladék égetésekor a tökéletlen 
égés következtében a légutakat irritáló 
kéndioxidon és nitrogénoxidokon kívül 
az egészségre ártalmas más szen
nyezőanyagok is a légtérbe jutnak. Így a 
szénmonoxid, daganatkeltő szénhidro
gének és szilárd szennyezők is. Nem is 
beszélve azokról az esetekről, amikor 
más hulladék, pl. PVC és egyéb mű
anyagok, gumi is az égetendő hulladé
kok közé kerül. A daganatkeltő szen

nyezőanyagok kedvezőtlen légköri vi
szonyokkal párosulva a város, vagy a 
szűkebb lakókörnyezet rendkívüli leve
gőszennyezettségét okozhatja, amely 
szív-érrendszeri és légúti betegségekben 
szenvedők számára nehezen elviselhető, 
állapotukat jelentősen ronthatja.

A Szolgálat álláspontja szerint a hul
ladékok ilyen "ártalmatlanítása" semmi
képpen nem megengedhető, veszélyes.

A kerti hulladékok ártalmatlanításá
nak civilizált és világszerte alkalmazott 
módja a házi komposztálás. Az esetlege
sen nem komposztálható növényi részek 
(állítólag ilyen a diófa levele) esetében 
sem elfogadható az égetés, ilyenkor a 
gyűjtés és szeméttelepi lerakás lehet a 
megoldás.

Azzal a kéréssel fordulunk Balaton
almádi polgáraihoz, hogy a tisztifőorvos 
levelében foglaltakat megfontolva és 
megfogadva járjanak el a tavaszi kerti 
munkálatok során.

Műszaki Osztály

Ló és az ember IV.

Az összefoglalás, a válasz tömör 
megadása a miértre, mindig a legne
hezebb feladat, hisz a mondás sze
rint a lényeg sohasem látható. Már
cius 3-án feleségem rohan haza a 
boltból, hagyjak félbe mindent, mert 
különleges “szoknyás” lovak gyö
nyörű szekereket húzva vonulnak 
Fűzfő felé és le kellene fényképez
ni, olyan szépek.

A Clydesdale és Shire fajtájú lo
vak fényképezése közben kiderül, 
magyar kísérője is van a nemzetközi 
csapatnak Kása Béla (Tordason élő 
fotóművész) személyében. Éjszakai 
átmeneti szállásként meginvitálom 
őket a Kővirág utcába a Vörösberé
nyi Séd partjára.

Viola finn születésű, Bert ő belga, 
gyermekeik Sisko és Pipsi, Lussi 
Kanadából jött, Frank pedig francia. 
Percek alatt tábort vernek, mindenki 
teszi a dolgát, hangoskodás, vesze
kedés, vita nincs, csak pontosság, tu
datosság, mindez jókedvűen. Elő
ször az állatokat látják el. Ezek a 
gyönyörű nagytestű hidegvérű lovak 
napi feladatuk ellátása után sokszor 
csak azt tudják enni, amit éppen a 
természet ad nekik: nyáron füvet, 
máskor szénának nehezen nevezhető 
elszáradt növényi maradványokat. 
Négy kanca vemhes, tavasszal 
Vértesszőllősön fognak csikózni, ezt 
a táborhelyet előre megszervezték.

A tűz fellobban, nagyon finom 
vacsorát készítenek vitamindús salá
tákkal és mindennel, ami kell. A 
Tagyonhegyi rizlinget dicsérik, de 2 
literből féllitemyi megmaradt, mikor 
a tábort másnap felszámolják...

Németül, franciául, angolul, ola
szul lehet velük beszélgetni. Csodál
kozásunkra előkerültek a hangsze
rek: Frank virtuóz hegedűs, Lussi 
harmonikázott, Viola pedig fúvós 
hangszereken kísérte őket. A két kis
lány közben piciny lovakkal, szeke

rekkel figurákkal játszik a patakpar
ton.

15 éve indult Viola és Bert Íror
szágból és Kazahsztánba tartanak. A 
két kislány már útközben született. 
Vannak nagyobb gyermekeik, a fiú 
már önállóan folytatja kocsival ezt a 
nomád életformát.

Útjuk során fellépnek, előadáso
kat tartanak, gyönyörű saját készíté
sű vadászkéseket árulnak, néha a 
csikók közül is adnak el. Jól meg
vannak, mindig azt osztják be ami 
van. Magyarországot nagyon szép
nek tartják, de nem értik miért van 
olyan sok szemét mindenfelé.

Ezt az életet amit ők élnek én na
gyon irigylem. Maga a kiegyensú
lyozottság, elégedettség, a természet 
törvényeinek feltétel nélküli elfoga
dása, alkalmazkodás egymáshoz és a 
környezethez. Csodálatos, álomsze
rű világ. Ezt ők nagy részben lovaik
nak köszönhetik, mert azok még is
tállóban nem voltak életük során, 
sokszor alig van mit enniük, de tar
talékaikból pótolják a másnaphoz 
szükséges vonóerőt.

Ló és ember csodálatos harmóni
ája függetlenül az évszaktól a politi
kától és mindentől.

Az ember ma azt hiszi ha hatal
ma, pénze van, uralkodhat a termé
szeten esetleg embertársain... ez 
csak a csalfa látszat. Akinek meg
adatik, hogy közeli kapcsolata le
gyen lóval-lovakkal, az ebben a vi
lágban is kiegyensúlyozottan tud él
ni, talpon maradni.

Hogy az összefoglalást a kedves 
olvasók számára a lehető legkézen
foghatóbban tudjam papírra vetni, 
ezt is a világban csendesen vándorló 
lovaknak köszönhetem, amelyek 
szolgálják az embert.

Azt azért sajnálom, hogy ezzel a 
csapattal csak Fűzfőig tudtam kísé
rőként együtt tartani!

Szentesi István

Jó utat Kazahsztánig!



ÍRISZ virágszalon

2000. április 15-tól muskátli- és egynyári-virágvásár. 
Gazdag szín és fajtaválaszték telepi áron. 
Szakszerű ültetési és ápolási tanácsadás.

BÖHM FERENCNÉ CSEH PIROSKA
8220 Balatonalmádi, Petőfi S. u.1. 

Tel.: 06-88/430-427

Westel 900
A KAPCSOLA T

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

Gyors, udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkata Tulipán udvarban!

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 2. 
Tel.: (06-30)2268-676

A l m á d i  K o m m u n á l i s  K h t .  f e l h í v á s a  
N e  f á r a d jo n !  H á z h o z  m e g y ü n k !

Megbízólevéllel rendelkező díjbeszedőink negyedévente megkeresik 

otthonában, hogy az aktuális szemétdíjat beszedjék.

Panaszait, észrevételeit, valamint az adatváltozásokat kérjük, hogy a 

díjbeszedővel közölje!

Megértő együttműködését, a számla időben történő kiegyenlítését 

köszönjük!

Boda Zsuzsanna ügyvezető igazgató

ELKO

Villamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

Telekvillamosítás

Épületek villanyszerelése

Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése

Hibaelhárítás

Bojlerjavítás

Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

E L K O  ' 9 9  K F T .

B a r o s s  G .  u .  1 9 .

TEL./F A X :  8 8 / 4 3 9 - 0 5 8 , 6 0 / 3 9 6 - 8 3 7

APRÓHIRDETÉS
Kertgondozót keresek Balatonalmádiban lévő kétszáz négyszögöles gyümölc
sösömbe, áprilistól-októberig, heti két-három órai munkával. Bodrossy L., Győr, 
Árpád út 19.

Vitorlásvezetői tanfolyam vizsgával, 8x3 óra elmélet. Találkozás április 10., Almádi 
Gimnázium, 17 óra

Német nyelv oktatását, korrepetálását alap- és középfokon, egyénileg és csoportosan 
(max. 10 fő) is vállalom. Tel.: 88/439-399, 451-545, 20/9436-037

Új márka a sportdivatbansportruházat

N y i t v a :  hétköznap: 1 7  óráig
szom baton: 9 -  1 2  óráig
ebédszünet: 1 2 -  1 3  óráig

Balatonalmádi, Fűzfői u. 69  
(benzinkút mögött) Tel.: 3 0 /2 1 7 9 -7 1 8

Lakatos vállalkozó

lépcsők  *  korlátok * kerítések 
kapuk * könnyűszerkezetes csarnokok 

egyéb lakatos munkák

Tel.: 06-30/9469-916
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B O R O S T Y Á N
virág és ajándékbolt

-  vágott- és cserepes virágkülönlegességek
-  selyem- és szárazvirágok
-  sírcsokrok és koszorúk egyedi kötészeti 

stílusban
- esküvői csokrok 

(az első kedvezménnyel!)
-  növényvédő szerek és tápoldatok
-  ajándék- és dísztárgyak

BŐVÜLŐ KÍNÁLATTAL!
Balatonalmádi, Fűzfői út 6 9 .

(a benzinkút mögött)
T e l . :  0 6 - 3 0 - 2 4 7 4 - 0 6 8  

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-14 V: 8-12
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