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Földrengések a Balaton környékén
15 évvel ezelőtt 1985. augusztus 

15-én reggel szokatlan jelenséget 
tapasztalhattunk. Mint a rádió 
reggeli híreiből kiderült földrengés 
rázta meg régiónkat, Berhida epicen
trummal. A város épületeit viszonylag 
kisebb mértékű károsodás érte, bár 
az első rádióhírekben azt hallhattuk 
„Balatonalmádiban a községháza 
súlyosan megsérült”, de szerencsére 
ez nem így volt. Két jelentős régi 
épület került lebontásra, hivatkozás
sal a földrengés okozta károkra. Az 
egyik a „Boór villa”, helyén ma a 
Jókai u. 1 sz. alatti szolgáltatóház 
áll, a másik a „Sirály Panzió“ épülete 
volt. Mindkét épület lebontása 
sajnálatos dolog, de a Sirály panzió 
eltűnése településtörténeti szem
pontból nagyobb kár, mert az 
Almádi Kör építtette, és olva
sókörként volt ismert az eredetileg 
földszintes épület.

„A Balaton Tudományos Tanul
mányozásának Eredményei” című 
hatalmas munka (30 kötetből áll), 
egyik 1912-ben megjelent kisebb 
kötete „Földrengések a Balaton 
környékén” címet viseli, szerzője 
Dr. Réthly Antal és 1038-tól 1912-ig 
foglalkozik térségünk földrengé
seinek ismertetésével.

1038. augusztus 15-én történt 
földrengésről a következőket olvas
hatjuk: „A bölcs apostoli király 
maghalván, 1038. aug. 15.-én az 
egész országot s hozzátartozott 
részeket kemény földrengés zaklatta 
f e l .“ A földrengés epicentrumát 
Székesfehérvárra teszi. „Jelentősége 
ennek az adatnak inkább csak 
történeti szempontjából véve van.“ 
Ez a megállapítás érthető a nagy 
időtávolság miatt.

A mű a továbbiakban 1786-tól 
foglalkozik a térségünket érintő 
földrengések során észleltekkel és 
tapasztaltakkal. Részletesen ismer
teti az 1810. január 14-i földrengést, 
amelyik egyike volt a Dunántúl leg
emlékezetesebb földrengéseinek. 
Epicentruma Mór volt, ahol 9,5-es 
erősséget mértek, még Veszprém és 
Vörösberény településeken is 6-os 
erősséget jeleztek.

Az idézett kötet „A móri föld
rengési raj“ cím alatt egy hosszú 
sorozatot ismertet 1910. január 14. 
és 1898. márciusa között lezajlott 
földrengésekről, közel 100 időpon
tot felsorolva. Ez nem ennyi rengést 
jelent, mert például 1810. január 14- 
február 13. között csak Móron 
„1000 lökést “ (ma utórengést mon
danánk) jeleztek.

1912. január 23-ig bezárólag téte
les felsorolást találhatunk a kötet
ben, de ezek közül csak az 1896. 
szeptember 14-i, „balatonmelléki” 
jelzővel illetett földrengést van 
lehetőségünk, azt is csak részben, 
ismertetni, néhány Almádihoz köze
li településsel összefüggésben idézve.

1. Almádi: „A földrengés kárt 
nem okozott. “

5. Balatonfüred: „Három lökés 
volt észlelhető éjfél után 1/2 2 ,  1/2 3 
és 1/2 4 órakor... A lökés a bútorok 
mozgásirányából következtetve nyu
gat-keleti irányú volt.... erősebben 
érezték a lökést a kikötőben levő 
hajón, hol az utolsó lökés alkalmá
val, a már járkáló matrózok magok 
is inogtak, sőt -egyik értesülésem  
szerint- el is estek.. “

12. Veszprém: „F. hó 14-én haj
nali négy óra tájt földrengés rázta 
meg Veszprém talaját...erejük csekély

volt...csak könnyebben álló bútoro
kat és edényeket mozgatták meg, 
távoli szélzúgáshoz hasonló zaj 
kíséretében.“

13. Almádi:“ A jelzett időben én 
nem voltam Almádiban, így szemé
lyes impressziómról nem számolha
tok be. Ipam útján több almádi 
lakost és halászt megkérdeztettem, 
de felvilágosítást a kérdéses ter
mészeti tüneményről adni nem 
tudtak, egyet kivéve, aki 14-én haj
nali 2 óra után egy gyenge lökést 
érzett, az irányt azonban meghatá
rozni nem tudja. A Balaton a kérdé
ses időben nagyon hullámzott, bár 
nagy szél (állítólag) nem volt.” (Dr. 
Cseresznyés J. Veszprém)

Ez utóbbi ismertetéshez kap
csolódva meg kell jegyezni, hogy

Dr. Cseresznyés József veszprémi 
orvos igen ismert személyiség volt 
Veszprémben, és mint szőlőbirtokos 
Almádiban is. Fiát „Cseresznyés 
Józsi bácsi”-ként szintén nagyon 
sokan ismerték, ismertük Almá
diban. A birtok, illetve annak egy 
része ma is a leszármazottak tulaj
donában van. Apósa (régiesen ipa) 
dr. Véghely Dezső alispán, almádi 
szőlőbirtokos volt, dr. Cseresznyés 
József az ő Sarolta leányát vette 
feleségül, akinek sírjára Csikász 
Imre ismert veszprémi szobrász- 
művésszel készíttetett reliefet.

Az 1038 és 1985 évi események 
augusztus 15-vel adódó összevetése 
érdekes lehetőséget ad település- 
történeti adatok ismertetésére.

Schildmayer Ferenc

2. ábra.

Az 1810 január 14.-i 

móri földrengés izoszeizta 

térképe.

8. ábra. Az 1896 szeptember 14.-i balatonmelléki földrengés rengési területe 
és szeizmotektonikai vonalai.

A Balaton környékének földrengési térképe.

a szeizmotektonikai vonalak, 
a fő rengési övek. 
a földrengésmentes területek.



Tisztelt balatoni magánszállásadók
A magyar országgyűlés történetében először Dr. Gidai 
Erzsébet országgyűlési képviselő interpellált a 
pénzügyminiszterhez a balatoni megánszobakiadás 
adócsökkentése érdekében.
Tájékoztatásul közöljük a politikus asszony interpel
lációjának és Dr. Varga Mihály pénzügyminisztériumi 
államtitkár válaszának szövegét kérem, hogy a témá
val kapcsolatban javaslataikat 2000 december 15-ig a 
következő címre juttassák el:
Balatonalmádi Idegenforgalmi Vállalkozók és Szoba
kiadók egyesülete:

8220 Balatonalmádi 
Vasutállomás 
Fitness Tours Iroda 
Tel./Fax: 06-88/438-903

Dr. Gidai Erzsébet: Köszönöm 
szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Mint ismeretes, a 
falusi turizmus a kiemelten támoga
tott programok közé tartozik. A 
falusi turizmus fejlesztését különös 
hangsúllyal megemlíti az önök által 
készített Széchenyi-program is. A 
Balaton melletti üdülőkörzet szintén 
ismert, az egyik legkedveltebb 
üdülőtelepülés. Igen nagy a látoga
tottsága, beleértve a magánszállá
sokat és a magánszobák kiadását is. 
Ezzel a lehetőséggel gyakorlatilag a 
Balaton mellett mintegy 270 ezer 
embernek jut megélhetési lehetőség 
a magánszállások kiadásából. A 
Balaton melletti mintegy 40 
településen 90 ezer ingatlantulaj
donos számolható össze. Itt az ingat
lanok mintegy 50 százaléka magán
ház, illetve -lakás, a másik 50 száza
léka pedig nyaraló. Miután azonban 
a Balaton környéke kiemelt gyógy-  
és üdülőkörnyezet, akik ott szobát 
adnak ki és nyaraltatásra használják 
az ingatlanokat, nem jár nekik a 400 
ezer forint árbevételig az adó- 
mentesség, ami egyébként a falusi 
turizmus más területein igénybe 
vehető. Az is ismert, hogy ez a 
tevékenység erősen szezonális jel
legű, tehát mintegy három hónapra - 
júniustól szeptemberig - nyújt 
megélhetési lehetőséget, és rend
kívül fontos, hiszen a Balaton 
környékén alig van munkahely, 
nagyon kevés az elhelyezkedési 
lehetőség, és ez nagyon sok család
nak egész évi megélhetési forrást 
biztosít. Ha azonban megnézzük azt, 
hogy milyen költségekkel jár ennek 
a turizmusnak a fenntartása, már a 
magánszállások kiadása, akkor az 
látható, hogy az ingatlanok fenn
tartási költségei az elmúlt három 
évben ugrásszerűen emelkedtek.

Például 1999 és 2000 között a víz- és 
csatornázási díj a magánszemélyek, 
a családok esetében 15 százalékkal, 
míg a közületek esetében 19 száza
lékkal emelkedett, tehát jóval az 
inflációs ráta felett.

Amellett, hogy a költségek 
erősen növekedtek, fizetni kell a 20 
százalékos forrásadót azoknak, akik 
magánszállásokat adnak ki, és fizetik 
az önkormányzatoknak az idegen- 
forgalmi adót, amit sajnálatos 
módon - tisztelet a kivételnek - az 
önkormányzatok többsége nem az 
infrastruktúra fejlesztésére használ. 
Ezért a Balaton melletti infrastruk
túra rendkívül leromlott állapotú, 
amely természetesen nehezíti a 
magánszállások kiadását, hiszen 
rossz feltételek mellett csak ala
csonyabb áron lehet kiadni. Ha 
összeszámoljuk a költségeket, akkor 
az ingatlan-fenntartási költségek az 
összes bevételnek mintegy 70-75 
százalékát teszik ki a 2000. évben 
történt számítások alapján. Ha még 
fizetik az adót is, akkor gyakorlatilag 
veszteségessé válik ez a tevé
kenység.

Ezért kérdem én, hogy meddig 
lehet itt az adóprést fokozni ezeken 
a területeken, ahol megélhetési for
rást jelent ez a fajta tevékenység. Mit 
készül tervezni a minisztérium? 
Milyen könnyítést adnak e kiemelt 
üdülőkörzet magánszállásadóinak?

VARGA MIHÁLY pénzügymi
nisztériumi államtitkár: Köszönöm a 
szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! 
Tisztelt Képviselő Asszony! Engedje 
meg, hogy a kérdésére, az interpel
lációjára válaszolva tájékoztassam 
önt és a tisztelt Házat azokról a ked
vezményekről, amelyek ma az 
adórendszerben a balatoni turizmust 
szolgáló vendéglátásnál és vál
lalkozásoknál is igénybe vehetők.

A fizetővendéglátók többféle 
személyi jövedelemadózási mód 
közül választhatnak. Alkalmaz
hatják a 20 százalékos forrásadót, 
amely már önmagában is ked
vezményesnek tekinthető, és emel
lett járulékfizetési kötelezettség 
sincs. Választhatják az önálló 
tevékenység szerinti adózást is, ahol 
a költségeikkel tételesen elszámol
hatnak. Például az ön interpellá
ciójában szerepeltetett példa ese
tében, ahol a bevétel mintegy 70-75 
százalékát a költségek teszik ki, ez 
kedvező adózási mód lehet.

Különösen fontos hangsúlyozni, 
hogy a balatoni fizetővendéglátók is 
alkalmazhatják az úgynevezett téte
les átalányadózást, amely magában 
foglalja a fizetővendéglátó tevé
kenység utáni személyi jövedele
madó- és általános forgalmiadó
fizetési kötelezettséget is, és összege 
szobánként évi 24 ezer forint. Ha 
például csak egy szobát ad ki a 
magánszemély két hónapra, napi 4 
ezer forintos szobaárral számolva a 
bevétel 240 ezer forint, ehhez 
adóhatósági igazolás használható 
fel. A tételes átalányadózónak a téte
les átalányadó alkalmazásának 
időszakában nem kell pénz
tárkönyvet vezetnie. A tételes 
átalányadózás alkalmazható abban 
az esetben is, ha a fizetővendéglátás 
a szálláshely közvetítésével fog
lalkozó kifizetőn keresztül valósul 
meg.

Az előzőekben részletezettek 
alapján a magánszemély a számára 
optimális adózási forma választásá
val minimalizálhatja a fizetendő adó 
összegét. Számításaink szerint a 
tételes átalányadózás lehet az egyik 
kedvező adózási mód. Ha például 
csak egy szobát ad ki a magán- 
személy két hónapra, ahogy az előbb 
mondtam, az 240 ezer forintos 
bevételt jelent, a fizetendő adó pedig 
24 ezer forint, ami mindössze 10 
százalékos adót jelent, 24 ezer 
forinttal kevesebbet, szemben a bér
beadásra vonatkozó 20 százalékos 
adókulcs alkalmazásával.

Az idegenforgalmi adót az önkor
mányzat döntése alapján vagy az 
üdülőépület után kell a tulajdonos
nak kifizetnie, vagy az üdülővendég 
fizeti a szállásdíj összege vagy a 
vendégéjszakák száma szerint a 
tulajdonosnak, aki a beszedett adót 
továbbítja az önkormányzatnak. Az 
adóztatás ismertetett módszerei 
szerint többségében az üdülő
vendégek viselik ezt az adónemet, és 
csak kisebb arányban az üdülőtulaj
donosok. Ezt mutatja, hogy 1999-

ben összesen 348 településen a 
vendég és 170 településen az üdülő
tulajdonos az adót ténylegesen fizető 
személy. Hasonló az arány Somogy, 
Veszprém és Zala megye együttes 
adatainál. E térségben 118 település 
alkalmazza a vendég adóztatását és 
53 településen fizetnek üdülőépület 
után a tulajdonosok.

Az önkormányzatoknak is 
érdeke, hogy a helyi adóbevételeket 
az infrastruktúra fejlesztésére fordít
sák. A befolyt adóbevételek fel- 
használása szempontjából az önkor
mányzatiság elvével ellentétes 
lenne, ha egy adott helyi adónemből, 
jelen esetben az idegenforgalmi 
adóból származó bevételt egyes 
részterületekre, részfeladatokra osz
tanák fel. Ezen az alapon például az 
építményadót csak a középületek 
építésére, felújítására, a telekadót 
pedig csak közterek parkosítására 
lehetne felhasználni. Mindez nyil
vánvalóan az érintett önkormányza
tok pénzügyi autonómiáját szű
kítené, végső soron ésszerűtlen helyi 
gazdálkodási kötelezettségekhez 
vezetne.

Tisztelt Képviselő Asszony! 
Tisztelt Országgyűlés! Kérem válas
zom elfogadását. Köszönöm. (Taps 
a kormányzó pártok padsoraiban.)

Dr. Gidai Erzsébet: Sajnos nem 
tudom elfogadni, ugyanis a tételes 
átalányadózás sem adja meg azt az 
adómérséklést, amely a megélhetési 
forrás alapját biztosítaná, legalábbis 
a költségeket olyan mértékben biz
tosítaná, hogy fedezze az ingat
lanfenntartást és az eltartási költ
ségeket.

Emellett azt is szeretném megem
líteni, hogy bizony az ilyen 
területeken is, tehát a Balaton 
környéki üdülőkörzetben is ugyan
úgy járna a 400 ezer forintos árbevé
tel utáni adómentesség, mint a falusi 
turizmus ön által is említett többi 
területén, ami mondjuk, Somogyban 
vagy Zalában jár. Tehát legalább ezt 
meg kellene kapniuk a Balaton mel
letti üdülőkörzeteknek is. Emellett 
természetesen adómentességet vagy 
adócsökkentést is kaphatnának, ezt 
felül kellene vizsgálni.

Szíves figyelmébe ajánlom, hogy 
kiemelt idegenforgalmi területről 
lévén szó, ezt az adómentességet a 
Pénzügyminisztériumnak is illő len
ne átgondolnia, mert így csökken
tené a feketén kiadott szállások 
számát és növelné az adóbevétele
ket is.

Köszönöm szépen, nem fogadom 
el a választ.



Néhány sor 
a 118. hónapról 
a Városházán
2000. augusztus

Jóllehet már a Szent Jobb 
látogatásakor értesültünk arról, 
hogy a Nemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériumában az egy

házi kárpótlási bizottság meg
szavazta számunkra a berényi 
iskola befejezéséhez szükséges 
pénzösszeget, Rockenbauer 
Zoltán miniszter úr mégsem 
jelenthette be az ünnepi be
szédében, mert hiányzott a 
Magyar Kormány jóváhagyása. 
E hónapban azonban megkaptuk 
a hivatalos kormányhatározatot 
is. Választási ciklusokon átívelő, 
kitartó törekvéseinket végre 
siker koronázta.

Megörökítem azok nevét, 
akik ezért a legtöbbet tették a 
testületekből és a hivatalból: 
Brenner Kálmánné és dr. Kóger 
Erzsébet képviselő asszonyok, 
Trosits András és Csomai Géza 
képviselő urak, Müllerné dr. 
Hradszky Erzsébet jegyző  
asszony, Kovács Piroska, Zana 
András és Szabó Jenő osztály- 
vezetők, dr. Hegedűs Tamás 
jegyző úr. Ám mindannyiuk 
törekvése is kevés lett volna, ha 
nem lelünk önzetlen támo
gatókra egyházi és világi 
vezetőink: néhai Csoma János 
plébános úr, Szabó János 
plébános úr, dr. Márfi Gyula 
érsek úr, dr. Gyulay Endre 
püspök úr, dr. Korzenszky 
Richárd perjel úr, Rockenbauer 
Zoltán miniszter úr, Platthy Iván 
főosztályvezető úr, dr. Semjén 
Zsolt államtitkár úr, dr. Fedor 
Tibor főosztályvezető úr és Kopp 
László tanár úr személyében. 
Hálásan köszönjük mindnyájuk
nak!

Ha a Jó Isten továbbra is 
segít minket, jövő  s z e p te m b e r 

ben minden berényi gyermekünk 
az új iskolában kezdheti meg a 
tanévet!

Balatonalmádi -  Öreghegy, 
2000. augusztus 31.

Kerényi László 
polgármester

Rendőrségi hírek

Augusztus hónap jelentette az 
idei év idegenforgalmi szezonjának 
csúcspontját. Ez igaz sajnos a bűnü
gyi adatokra is, hiszen kiemelkedően 
ebben a hónapban követték el a 
legtöbb bűncselekményt. Ezek közül 
is a legtöbbet a különböző lopások 
jelentették. A város egyetlen strand
járól sem jelentettek be strandi 
lopást, kivétel ez alól a Wesselényi 
strand, ahonnan 15 ilyen tartalmú 
bejelentés érkezett. Annak ellenére, 
hogy civil ruhába öltözött kollégák 
járták a strandot, együttműködve az 
ott dolgozókkal, még sem tudtunk 
igazán eredményesen fellépni e 
bűncselekmény fajta ellen. Nem 
mentegetőzésül mondom, de ahhoz, 
hogy a bűnözők sikeresen tudjanak 
“dolgozni” a strandvendégek 
közreműködése is kellett. Sajnos 
továbbra is azt kell megállapítanom, 
hogy az alkalmi, néhány perces 
ismeretség alapján bíztak sokan 
jelentős értékeket idegenekre, s 
megdöbbenve tapasztalták, hogy 
mire visszaérkeztek a fürdésből az 
értékeiken kívül alkalmi isme
rősüknek is hűlt helyét találták. 
Tovább folytatva a bekövetkezett 
eseményekről szóló krónikát, má
sodik helyen a betöréses lopások 
szerepelnek, 10 esetet regisztrál
tunk. A helyszíni szemlék adatai 
alapján megállapítható, hogy a 
legtöbb esetben egy szúnyogháló 
védelmére bízták a nyaralót, ahol 
nem egyszer jelentős értékek marad
tak. Többször tapasztaltuk azt is, 
hogy bár a nyaraló korszerű riasztó 
berendezéssel van felszerelve, mégis 
“elfelejtették” bekapcsolni. Külön 
tanulmányt érdemelne a gépkocsi 
feltörések vizsgálata is. A külföldi 
állampolgárok többsége úgy véli, 
hogy amikor parkoló díjat szednek 
tőle, azzal együtt a kocsi őrzését, 
biztonságos tárolását is megfizeti. 
Talán ennek tulajdonítható az is, 
hogy elsősorban ők azok, akik 
komoly értékeket hagynak a jár
művekben. A lopások topp listáján 
előkelő helyen szerepel a mobiltele
fon. Úgy tűnik, hogy a mai szá
mítógépes technikával ezek könnyen 
“kártya-függetlenné” tehetők. 
Augusztus hónapban 5 nagy értékű 
gépkocsit vittek el a területről. Itt is 
érdemes megjegyezni néhány olyan 
tapasztalatot, amely elősegítheti, 
hogy a jövőben minél kevesebb 
ilyen bűncselekmény történhessen. 
Mind az öt gépkocsit zárt, sokszor 
bekerített területről vitték el. 
Tulajdonosai többnyire bízva a 
bezárt kapu védelmében, nem kap
csolták be a járművek riasztó beren
dezéseit, illetve volt két olyan eset 
is, amikor a gépjármű papírjai mel
lett az indítókulcsot is a kocsiban 
felejtették.

A lopások aránylag jelentős 
száma miatt többször segítségül hív
tuk a BRFK Zseblopási Alosz
tályának munkatársait, akik több 
esetben járőröztek azokon a terü
leteken, ahol nagyobb tömegek for
dultak meg. Ennek is talajdonítható, 
hogy a hónap végére sikerült ezt a 
bűncselekmény fajtát teljesen 
visszaszorítani. Ha már az ered
ményeknél tartok, arról is örömmel 
tájékoztathatom Önöket, hogy a 
közterületi bűncselekmények szá
mát is sikerült visszaszorítani. 
Ennek érdekében szinte folya
matosan megerősített és fokozott 
szolgálatokat rendeltünk el. Ezt a 
célt szolgálta több nagyobb rendőri 
erőket megmozgató akciósorozat is.

Az idei évben többször talál
kozhattak gyalogos és kerékpáros 
kollégákkal, akiknek kiemelt fela
datuk a közterület rendjének meg
őrzése, az állampolgárok, a hozzánk 
látogató vendégek szubjektív bizton
ságérzetének növelése volt. 
Augusztus hónapban nem történt 
erőszakos, garázda jellegű bűncse
lekmény. Nagyon sok olyan bejelen
tést kaptunk azonban, amikor állam
polgárok rendőri intézkedést kértek, 
mert megítélésük szerint valamelyik 
szórakozóhelyen, vagy éppen közte
rületen hangos zeneszolgáltatás volt, 
ez zavarta nyugalmukat. Az igaz, 
hogy többször valós volt a bejelen
tés, azonban többnyire úgy ítélem 
meg, hogy a szükséges tolerancia 
hiánya miatt történt a bejelentés.

Több családi botrány miatt kellett 
ebben a hónapban a rendőröknek 
intézkedniük. Úgy látszik egyre 
többször fordul elő, hogy szomszéd 
a szomszéddal, vagy apa a fiával 
kerül tettlegességig fajuló vitába. 
Ilyenkor a rendőröktől várják az 
igazságosztó szerepét, amelyet, azt 
hiszem ebben egyetértenek velem, 
mi nem vállalhatunk fel.

Augusztus hónapban - bár a bale
seti statisztikai adataink kedvező 
tendenciákat mutatnak - nagyon sok 
koccanásos, anyagi következmé
nyekkel járó közlekedési balesetről 
kaptunk bejelentést. Általában meg
állapítható, hogy ezek valamilyen 
figyelmetlenség, könnyelműség 
következményei. Azonban az már az 
említett tolerancia hiányra vezethető 
vissza, hogy ezt a felelősséget

mindenki a másikban keresi, és a 
saját felelősségével kapcsolatosan 
már nem hajlandó kompromisszum
ra. Ennek általában az a 
következménye, hogy rendőri 
intézkedést kérnek akkor is, ha 
egyébként egymás között is ren
dezhető lenne az eset. Ebben a 
hónapban most első ízben egy német 
rendőr kolléga is dolgozott a 
kapitányságon. Ennek elsősorban a 
német nyelvterületről érkezett 
külföldiek örültek, hiszen gondjaik, 
problémáik megoldásában egy hon
fitársuk segítette őket. A bejelen
tések helyszínére is többször kivittük 
őt, illetve az akcióknál, a köz
lekedési ellenőrzéseknél is igénybe 
vettük munkáját. Tapasztalataink 
kedvezőek.

Végezetül szeretném megkö
szönni a magánszemélyeknek, civil 
szerveződéseknek és leginkább a 
polgárőr barátainknak segítségét, 
támogatását, amellyel megkönnyí
tették a rendőri munkát.

Balatonalmádi, 2000. augusztus 23.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány

Üvegezés
-Tükörvágás 

-  Hagyományos 
nyílászárók 
üvegezése 
hőszigetelt 

üveggel 
-  Helyszíni munka 

hétvégén is

T e l . :

06-30
237-4456



A Családsegítő Szolgálat felhívása

“Kezem nyomán...”

Településünkön élő ügyes kezű polgároknak szeretnénk lehetőséget biz

tosítani, hogy megmutathassák alkotásaikat! Október hónapban kiállítást 

szervez a Balatonalmádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

Várjuk mindazt, amit meg szeretnének mutatni! (Rajzokat, festményeket, 

metszeteket, kézimunkákat, kötést, horgolást, hímzést, fafaragást, fém illetve 

egyéb munkákat.) Kérjük a névvel, címmel ellátott munkákat szeptember 30- 

ig eljuttatni a Családsegítő Szolgálathoz. (Ady E. u. 2.)

Jelentkezési korhatár nincs!

Felhívás!

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gondozási Csoportja 

társadalmi tiszteletdíjas tevékenységre keres munkatársakat! 

Érdeklődni: Balatonalmádi, Ady E. u. 2. (Tel.: 88/430-274) 

Himáné Matula Kláránál

Pályázat

A Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Képvi

selő-testülete pályázatot hirdet 

a Váci Mihály Általános Is

kola igazgatói állására. Pályá

zati feltételek az Oktatási 

Közlöny 2000. aug. 18-án 

megjelent számában. A pályá

zatokat 2000. október 18. 

napjáig Balatonalmádi Város 

polgármesteréhez (8220 Bala

tonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 

kérjük beküldeni.

Érd. 88/430-254

Pályázat

A Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Képvi

selő-testülete pályázatot hirdet 

a Nevelési Tanácsadó igaz

gatói állására. Pályázati felté

telek az Oktatási Közlöny 

2000. aug. 18-án megjelent 

számában. A pályázatokat 

2000. október 18. napjáig 

Balatonalmádi Város polgár- 

mesteréhez (8220 Balatonal

mádi, Széchenyi sétány 1.) 

kérjük beküldeni.

Érd. 88/430-254

KÖZMEGHALLGATÁS

2000. szeptember 28-án (csütörtök) 16 órától a 
Városháza nagytermében

KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK

Minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár

Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

Dr. Kerényi László
Polgármester
Balatonalmádi

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen levelemmel lemondok a Gazdasági, Településfejlesztési és 
üzemeltetési Bizottság külső tagságáról.

Sajnos a választásokkor kialakult feszültségek az idő múlásával, 
ha időszakosan csökkentek is, de tendenciájában inkább növekedtek. 
Mára már egyeseknél nem az érvek és nem a tények, nem a település 
érdekei alapján születik meg egy döntés, hanem az alapján, ki melyik 
oldalon áll. E mellett a probléma mellett olyan légkör; olyan stílus 
van kibontakozóban, melyben dolgozni nem vagyok hajlandó, bár 
megítélésem szerint, hatékonyan nem is lehet. Ez különösen azért fájó, 
mert a jelenlegi testület, és ezt, mint kívülálló, bátran megál
lapíthatom, lényegesen jobb összetételű, mint elődje volt.

A másik, talán az előbbinél is bántóbb ok, a személyes érdekek mind 
gátlástalanabb érvényesítése. Egyre kevesebben ismerik fel azt a na
gyon fontos és nagyon kényes határt, ahol az összeférhetetlenség, a 
személyes érintettség kezdődik. Több területen is bizottsági tagok, 
képviselők foglalkoznak olyan ügyekkel, melyekben érdekeltként, az én 
etikám szerint nem vehetnének részt.

A harmadik indok az előzőből következik. Mivel több olyan kérdés 
vár a jövőben megválaszolásra, melyekben így vagy úgy érdekelt 
vagyok, a leghelyesebb, ha most kivonulok a döntéshozók, döntés 
előkészítők közül. Remélem, hogy a hasonló módon érintettek, ha nem 
is mondanak le jelenlegi funkcióikról, de azokban az ügyekben, 
melyekben érdekeltek, a jövőben tartózkodnak a véleménynyil
vánítástól.

A leírtak miatt, megítélésem szerint a testületnek és a bizottságok
nak jót tenne egy etikai kontroll, mely talán elgondolkodásra késztet
né azt a kisebbséget, mely sajnos egyre nehezebbé teszi a városért tenni 
akaró többség munkáját.

Balatonalmádi, 2000. július 17.

Tisztelettel:

Kovács Lajos

Az elmúlt időszak Balatonalmádiban a hivatalon és a testületen 
belüli változásoktól, csatározásoktól és vádaskodásoktól volt hangos. 
Mivel nevem többször felmerült, a bizottsági tagságról való lemondás 
kapcsán, így indokoltnak látom közzétenni lemondó levelemet.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a levélben szereplő „több
ség” és „ kisebbség” kifejezés nem konkrét csoportokat jelöl.

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA 
várja új tagok jelentkezését. 

Érdeklődni a próbák ideje alatt, szerdai napokon 
este 18.00 -  20.00 óra között a 

Balatonalmádi Közösségi Házban.

(Zenei előképzettség nem szükséges.)

Demel Eszter 
karnagy



Bíró János emlékéhez méltóan
A Váci Mihály Általános 

Iskola Diáksportköre millenni

umi versenysorozatának kiemel

kedő állomása volt az Almádi 

Napok keretében rendezett “nem

zetközi” szabadidő verseny, va

lamint a Bíró János mesteredző 

emlékére meghirdetett országos 

teniszverseny a Szent István 

Napok jegyében.

Az előbbiben 6 évestől 60 éves 

korig több kategóriában verse

nyeztek kicsik és nagyok. Egy 

hétig pattogott a labda az öreghe

gyi pályán, míg eldőlt, kik 

lesznek a kategória-győztesek. A 

szerencsések: Ildzsa László 

Salgótarján, Holecz Dávid, Zima 

Balázs Almádi DSK, Szántó 

Gergely Bp. Vasas, Gellei 

Ausztria. Kovács Zsombor a 

középiskolások versenyét nyerte, 

míg a nőknél Magyar Katalin 

(Ausztria), a férfiaknál Matusz 

Lajos (Németország) lett az első.

A Bíró János Emlékversenyt 

F / l6, F /l 8 női II. osztályban 

hirdettük meg. Az értékes díjakat 

neves festőművészek, almádi 

sportbarátok, a Közösségi Ház, 

valamint a Mester fia ajánlották 

fel. A résztvevők -  Janó bácsihoz 

méltóan -  színvonalas, sport

szerű játékkal tisztelegtek a 

Taróczyt is felfedező edző emléke

előtt. Külön kiemelendő a ver

senyzőket kísérő szülők sport

szerű viselkedése.

EREDMÉNYEK: 

F/16
1. Zseli Dávid Székesfehérvár

2. Szíjártó Gábor Zalaegerszeg

3. László Zoltán Balatonfűzfő

F/18

1. Serkédi Erik Trófea SE.

2. Hajagos Bence PMSC

3. Murgás Marcell BTC 1925

3. Bíró Zoltán Almádi DSK

Női II. osztály

1. Gaál Cecília Boglárlelle

2. Sipos Dóra BSE

3. Pordán Petra Siófok

Az ifj. Bíró Jánosné által fel

ajánlott Fair Play díjat 

Vecsey Körmendi Zoltánnak 

ítélte oda a versenybíróság, 

akinek sportszerű játékára büsz

kék lehetnek játékostársai, edzője 

és klubja egyaránt.

Örömteli, hogy a versenyt a 

BTC 1925 és az Almádi 

Diáksportkör együtt rendezte 

meg.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 

készülünk a szeptemberi szabad

idő versenyünkre, az Angol-ma

gyar Tannyelvű Gimnázium és a 

városi képviselők által támoga

tott megyei középiskolás bajnok

ságra, valamint a vértanúk 

emlékére rendezett versenyre.

Varga László 

sportcsoport vezető

A képen a győztesek és helyezettek a díjakkal. Jobb szélen: ifj. Bíró János, 
bal szélen ifj. Varga László versenybíró. Középen id. Varga László 
versenyigazgató

Pannónia Kupa
Immár 5. alkalommal rendezték meg a Pannónia Kupa nemzetközi 

sakkversenyt a vörösberényi Művelődési Házban. A korábbiaknál talán 

kisebb mezőny hét fordulóban mérte össze tudását, amely végén Fáncsy Imre 

fél ponttal megelőzte Vadász László nemzetközi nagymestert.

A verseny élmezőnye:

1. Fáncsy Imre 5.5 pont

2. Vadász László 5 pont

3. Marton József 5 pont

4. Waldmann Gerald 4.5 pont

5. Frank József 4.5 pont

6. Ifj. Bánszegi Attila 4.5 pont

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SAL-X Kft. Balatonfűzfő város közútjainak 

hóeltakarítására, síkosságmentesítésére jelen pályáza

ti felhívást teszi közzé.

A pályázat vonatkozhat Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep, 

Tobruk, Szalmásitelep városrészekre együtt, vagy 

külön-külön is.

A megbízás időtartama:

2000. november 15-től 2003. április 15-ig.

Az ajánlat lehet egyösszegű vállalkozói díj, vagy ren

delkezésre állás + teljesítéstől függő vállalkozói díj. 

Az ellátandó feladatok részletezését és az útvonalter

vet a Pályázati kiírás tartalmazza, amely 

Fűzfőgyártelep, Szállás u. 8. sz. alatt 5.000,-Ft 

pénztári befizetés ellenében személyesen vehető át.

A pályázatok beérkezési határideje:

2000. szeptember 20.

A pályázatok eredményhirdetése:

2000. október 20.



Úszóverseny
A nyarat idézve örömmel közöljük, hogy a Marathon Club által Fűzfőn és 

Almádi között megrendezett úszóversenyen Nagy-Pál Levente immár har

madik alkalommal nyerte meg az abszolút kategóriát. Fiatal versenyzőnkről 

tudni kell, hogy jelenleg Budapesten egyetemista, ám ha teheti rendszeresen 

elindul a balatoni úszóversenyeken. Ennek köszönhetően a tavalyi sikerek 

után idén is szép eredményeket ért el, a már jelzett győzelem mellett a 

Budatava-Wesselényi strand-átúszáson a dobogó harmadik fokára állhatott, 

míg a nagy megmérettetésen, a Füred-Tihany öbölátúszáson az előkelő 5. 

helyen végzett. Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

 Építők u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219
Konyha-, szobabútor, üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás, 
műanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ 
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

VÍZ-SZERVIZ KFT:
mélyépítő kereskedelmi és szolgáltató kft.

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, megrendelőinket, hogy 
ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLCSÖNZŐ ÜZLETÜNK és a 

VÍZ-SZERVIZ KFT. TELEPHELYE ELKÖLTÖZÖTT 
a Kéttannyelvű Gimnázium mellé, 
az Építő utca 8. alatti épületbe.

Tel./fax: 88/439-675, 30/9396-979 
Továbbra is vállaljuk:

-  Gépi földmunkák, tereprendezések

-  Vízvezetékszerelés, hibaelhárítás

~ Mélyépítés, építési telkek közművesítése

-  Magasépítés, parképítés és fenntartás

-  Forgalomtechnikai megbízások teljesítését.

Új szolgáltatásaink:
-  autómosás (kézi -  gépi)

-  VESZKOMP számítástechnikai szaküzletünk 

Veszprém, Egyetem u. 1/a. alatt várja vásárlóit. 
Tel.: 88/400-858, 30/9599-069

HORGÁSZSAROK
Kezdetben volt az aranykor. A 

terjedelmes Balatoni nádasokban 
csak lesétált a néhány horgász, le
vert pár cölöpöt, pallót fektetett 
rájuk, és máris kész volt a csó
nakkikötő. Napjainkra a helyzet 
gyökeresen megváltozott. Nádas 
csak foltokban található, csónak 
viszont annál több.

Almádi Horgászegyesületének 
védőszárnyai alatt létrehozott ki
kötők egész jól működtek. Ta
vasszal vízbe kerültek a stégek, 
ősszel kiszedték annak rendje mód
ja  szerint. Tartott ez az állapot 
1997. november 25-ig, amikor is a 
Közlekedési Főfelügyelet Hajózási 
Felügyelete ellenőrzést tartott a 
kikötőnkben, s megállapította, 
hogy a korábbiaktól eltérően csó
nakokat tárolni csak minősített 
kikötőben lehet. A hatósági eljárás 
lefolytatásához ugyan szükségel
tetik jó pár dokumentum, ez csak 
természetes. Nem kevés utána
járással sikerült beszerezni azokat, 
s megesett a minősítés, miszerint 
egyesületünk stégjei másfél éves 
huza-vona után 1999. március 10-én 
„Üzemi K ikötődnek nyilvánítat
tak. (Azt azért megjegyezném, 
hogy a stégek minősége, anyaga, 
területe, helyszíne egy cseppet sem 
változott.) A minősítés 2000. már
cius 10-ig volt érvényes. Eddig az 
időpontig kellett megszerezni a 
fennmaradási engedélyt a Hajózási 
Felügyelettől. Persze a kikötő 
közben működött, hiszen több mint 
100 almádi kötődésű horgász évek 
óta itt tárolta csónakjait. 
Ugyanekkor -  valami rejtélyes 
okból -  elővettek az illetékesek egy 
húsz éves jogszabályt és sürgősen 
érvényt szereztek az abban foglal
taknak. A rendőrség küldte a bün
tetéseket, a Vízügyi Igazgatóság 
felszedte a stégeket, mivel a 
minősítési eljárás ideje alatt a 
kikötőket be kellett volna zárni. Az 
már csak hab a tortán, hogy az 
említett rendelet egy 1973-as 
törvényerejű rendeletre épült, itt 
határozták meg az Üzemi Kikötő 
fogalmát. Hogy erre miért volt 
szükség? Talán a nagy politikában 
is zajló motorcsónak kontra 
horgász polémia képében megje
lenő harc munkálkodott. A tét a 
Balaton hasznosításához fűződő 
érdekek érvényesítése lehetett. Mi 
pedig fizettük a büntetéseket és

folyamatosan küzdöttünk a ren
geteg buktatót rejtő hivatali eljárá
sok útvesztőiben. Nemcsak időt, 
energiát, de rengeteg pénzt is 
áldozva. Például a tervezésre, 
amely a fennmaradási kérelemhez 
feltétlenül szükséges. Első körben a 
magántervezők árajánlata egy 
ugyanazon eljárásra 80-800.000 Ft 
között mozgott.

Pillanatnyilag ott tartunk, hogy 
környezetvédelmi engedélyezési 
eljárás keretén belül a Környe
zetvédelmi Felügyelőség hiány
pótló felszólításának igyekszünk 
eleget tenni. (Szennyvíz és szemét- 
szállításra szóló szerződések pro
dukálása.) Viszonylag egyszerű az 
ügymenet. Jelen eljárásban a 
Környezetvédelmi Felügyelőség az 
eljáró hatóság, a Hajózási Felü
gyelet és a Vízügyi Igazgatóság, 
mint szakhatóság vesz részt a 
„buliban”, ha ennek vége meg
kapjuk végre az engedélyt, legott 
elküldjük a Hajózási Felügye
lethez, a fennmaradási engedély 
érdekében. Az egyszerűség végett 
akkor már ők lesznek az eljáró 
hatóság, a Környezetvédelmi Felü
gyelőség és a Vízügyi Igazgatóság 
pedig a szakhatóság. Nem mon
dom, hogy egyszerű a dolog, de egy 
idő után úgy egy-két napos 
töprengés árán az ember úgy érzi, 
kezd érteni valamit. Pedig dehogy! 
Kiderül, hogy amit eddig látott és 
leírt az csak ötletszerűen kiragadott 
kis mozzanat, a jéghegy csúcsa. A 
többkilónyi irat látványa, amit 
Sveiczer Vilmos kipakolt az asztal
ra, eleve reménytelenné teszi, hogy 
részletesen átrágjuk magunkat az 
egész -  több éve húzódó, és a 
Balaton minden horgászkikötőjét 
érintő -  ügyön. Talán majd egyszer, 
ha végre sikerül a létező és nem 
létező hivatalok, hatóságok pe
csétjét ráütni a kikötők cölöpeire, 
érdemes lesz újra elővenni a pak
samétát, már csak a nosztalgia ked
véért.

Nagy Ferenc



Megint a szemétről!
Almádi állandó lakosaiként so

kan elkeseredünk a várost nyáron 
beborító szemétrengetegen. És mi 
lehet a véleménye az ide látogató 
turistáknak, külföldieknek? A me
gyei Napló véletlenszerűen megkér
dezett 10-10 külföldi és magyar ven
déget, 12 Balaton-parti település kö
zül Almádi az utolsók között vég
zett!!! Sokan kifogásolták, hogy sze
metes a város, elhanyagolt a strand 
környéke, a négyméteres, az Őspark, 
és még a vendéglátóhelyek környé
kén is sok az eldobott hulladék.

Ezért ötletpályázatot hirdetünk: 
“Hogyan lehetne megóvni szép 
lakhelyünket a szeméttől?”

-  Kérjük meg a gyorséttermet, 
hogy helyezzen ki kukákat Ke
nésétől Füredig?

-  Közterület-felügyelők büntes
sék szigorúan a szemetelőket, ne adj 
isten az útra piszkítókat, részegeket?

-  Kapjon több pénzt a Kom
munális Üzem, és alkalmazzanak 
szezonban 10-20 fő sepregetőt, 
szemétgyűjtőt?

Milyen javaslata van Önnek?

Kérjük, küldjék el ötleteiket a 
Szabolcs u. 33-ba, vagy a 
nabe.almadi@ freemail.hu-ra, illetve 
mondják el a 20/9521-396-es tele
fonszámon. Köszönjük!!!

A Nők a Balatonért Egyesület 
balatonalmádi csoportja évek óta 
szervez szemétgyűjtést, általában 
ősszel és tavasszal tisztítjuk meg a 
várost az eldobált szeméttől. Most 
szeptember 16-án, szombaton 9 
órára hívjuk, várjuk a környe
zetükért tenni akarókat a Wesselényi 
Strand bejáratához, tartsanak ve
lünk!

Még egy megjegyzés: Elis
merjük, hogy az Almádi Napok 
megrendezése sok munkájába került 
a szervezőknek. Egyesületünk non- 
profit szervezet, ez azt jelenti, hogy 
a benne tevékenykedő személyek 
önként, anyagi ellenszolgáltatás nél
kül végzik munkájukat. Ezért is 
estek rosszul Közösségi Házunk 
igazgatójának becsmérlő szavai

Parlagfűmentesítési Akciónk díj
átadása után. Úgy gondoljuk, közös 
érdekünk, hogy megszépüljön váro
sunk. Azok, akik -  pl. parlagfűgyűj
téssel -  tettek ezért, megérdemlik, 
hogy illően jutalmazzuk munkájukat 
a város lakói előtt.

Nők a Balatonért Egyesület bala
tonalmádi csoportja.

Boda Zsuzsanna, a Kommunális 
Kht. hozzászólása :

Az Almádi Kommunális Kht. 
lehetőségei szerint mindent megtett 
a város tisztasága érdekében. Az, 
hogy ez nem mindig sikerült, a 
lehetőségek korlátai miatt volt. 
Bővebben az Almádi Újság 
következő számában.

Az Auróra Étterem mögötti park padjai, körülvéve szeméttel. (Felvételeink 
augusztus 19-én, ünnep előtt készültek.)

Három szemetesünk a Balatonban.

A Liget kávéház mögötti vöröstéglás WC nem üzemel, a turisták ennek 
környékén könnyítenek magukon.

forrás üzletházJ Ön is tudja, hogy nem mindegy, 

Ml VA N  a ruha alatt?
K Í N Á L A T U N K :

-  FEHÉRNEMŰK (női, férfi, gyermek, nemcsak manöken alkatúaknak!)
-  HARISNYÁK, ZOKNIK
-  HÁLÓRUHÁK
-  RÖVIDÁRUK
-  GOBELIN KÉPEK, GOBELIN FONALAK 272 SZÍNBEN

Bő és egyre bővülő választékban
családias hangulatú üzletünkben, figyelmes kiszolgálás mellett 

tartós, jó minőségben, kellemes árakkal várjuk Önöket! 
Címünk: FORRÁS ÜZLETHÁZ 

Balatonalmádi-Vörösberény, Veszprémi u. 114. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sz: 8-12 óráig, Vas.: zárva



A „Zsák Vendéglő" 
története

A mai autóbusz pályaudvar helyén állott Balatonalmádi és a környék egyik 

legrégibb és legpatinásabb szórakozóhelye a “Zsák Vendéglő”. 1889-ben 

Zsák József alapította a létesítményt, amelyet aztán ő üzemeltetett haláláig. 

(1920). Halála után özvegye ismét férjhez ment Almádi Józsefhez a helyi 

Fürdőigazgatóság ügyvivőjéhez, és a vendéglőt bérbe adták egy három tagú 

társaságnak. E társaság - szakmai ismeretek hiányában (egyik tag katonatiszt 

volt) hamarosan felhagyott az üzlettel, és ekkor 1923-ban apám Majbó Gábor 

és egy társa bérelte ki a nagyvendéglőt az özvegytől. Az egy évre szóló bér

leti díj egy vagon búza volt, vagy annak pénzbeni ellenértéke. A szerződést 

a bérbe adó rokonsága többszörösen támadta, mivel ők szerettek volna 

gazdálkodni, de igyekezetük megbukott a megalapozottan kötött szerződésen. 

A vendéglő, melyhez mintegy tíz lakószoba is járult, nyaranként igen jól 

üzemelt. A személyzet létszáma harminc körül mozgott, akikből tíz pincér, 

ebből kettő fizető, 5-7 tagú zenekar, valamint konyhai dolgozók voltak. 

Ugyanakkor, amikor Balatonalmádi községben a közvilágítás néhány 

petróleumlámpából állott, itt saját fejlesztésű karbidgáz volt földalatti 

csővezetéken a kandeláberekhez vezetve. Ezidőben már létezett természete

sen a Hattyú vendéglő is, ahol nyári faépítésű teremben színtársulat is 

működött, akik a Zsák-ban laktak. A téli időszakban csupán a helybeli 

vendégek tértek be, klubszerűén, ezenkívül néhány étkező vendég mellett kel

lett várni a következő nyarat. A bérleti idő 1933-ban ért véget, amikor is Apám 

saját építésű, jelenleg is álló üzletében folytatta szakmáját. Azután Zsákné 

egy országos hírű szakembernek adta el üzletét. Sebesta Erhard az új tulaj

donos ekkor már üzemben tartotta a budapesti Császárfürdőt és a balaton

füredi Grand Hotelt is. Ő a vendéglőt ismét modernizálta, a kornak 

megfelelően nyáron híres nagy zenekarokat hozott (Heinemann, Buttola, 

Magyar Revü tánczenekar stb.) A negyvenes években a már meglévő 

Pannónia szomszédságában, mindkét üzlet telt házzal működött. A nyári híres 

Anna-bálok a Balatonfüredinél is nagyobb közönséget vonzottak. A volt tulaj

donos, özv. Zsákné, akkor már igen öreg, de Almádinak illusztrális 

egyénisége volt. Az első fürdőző és szenvedélyes fakutyázó volt, mindenki 

ismerte. Élete utolsó idejét kilencvenen túl szegénységben élte, az OTP ház 

déli szárnyán álló Kelemen házban lakott. Halála előtt megzavarodott.

A  II. világháború, mint sok annyi más létesítménynek a Zsák vendéglőnek 

is sírja lett. A fából épült rész 1945 után közpréda lett, míg a szobákból maradt 

romos részben lakó két személyt a buszpályaudvar létesítése távolította el, 

amikor az épület utolsó maradványai is eltűntek. 1945-től néhány évig a 

Tüzép telepe is itt volt. Ma a város központi buszpályaudvara, alatta 

zöldövezet.

Majbó Gábor

Anyanyelvi rovat 9.

Nagybetű -  kisbetű
Kezdőbetűkről van szó. Sokmin

dent tudunk róluk, de néha mégis 
bizonytalankodunk. Ezt a témát már 
az előző számban is érintettem, de 
folytatnom kell az Új Almádi Újság
ban talált hiba nyomán.

A lapból idézek mondat töre
dékeket: “A Humánpolitikai Bizott
ság felkérésére dr. X. Y. jegyző. . -  
“Az United Games Magyarországi 
Egyesület vezetője Dr. X. Y. 
készített fel bennünket...”

Most ne nyissunk vitát arról, 
hogy a “Humánpolitikai Bizottság” 
és a “Magyarországi Egyesület” 
nagy kezdőbetűi helyesek-e -  erre 
majd egy alkalommal visszatérek. E 
két idézetben a Dr. -  dr. írásmódja 
az, ami feltűnik. Mindkettő szöveg
közben fordul elő; az egyik nyilván 
nem helyes. De melyik?

Vegyük elő A magyar helyesírás 
szabályainak XI. kiadását, és idéz
zünk annak 153. pontjából:

“A családnevek előtti doktor, 
idősb, ifjabb, özvegy stb. szót, ille
tőleg rövidítésüket csak kiemelt 
helyzetben (aláírásban, levélcímzés
ben, oszlopba rendezett névsorban 
stb.) és mondat elején kezdjük nagy
betűvel: Dr. Mészáros Mihály, Id. 
Kelemen László, Ifj. Jakab Imréné, 
Özvegy Lukács Péterné... stb.

Mondat belsejében ugyanezek kis
betűvel írandók: Ott volt dr. Mé
száros Mihály is. Szép Gergely és ifj. 
Lukács Péter panaszt tettek özvegy 
Jakab Imréné ellen. -  Hasonlóan a 
történelmi nevek esetében: Gróf 
Széchenyi István; de szövegben: 
Miniszteri tárcát vállalt báró Eötvös 
József is.” Eddig az idézet, amiből 
világosan kitűnik, hogy a lapunkban 
megjelent, a fenti idézetekben bemu
tatott két rövidítés közül csak a kis
betűvel írt dr. a helyes.

Ha már a kezdőbetűknél tartunk -  
érdemes idézni a 146. pontból is: “A 
rendezvények, rendezvénysoroza
tok, társadalmi és politikai mozgal
mak, programok stb. nevét általában 
kisbetűvel írjuk: jövőkutatási kon
ferencia, nemzetközi orvos
kongresszus, légkörkutatási szim
pózium,... a magyar nyelv hete, 
fásítási hónap,... országos 
középiskolai tanulmányi verseny 
stb. -  Az intézményszerűeket azon
ban az intézménynevek mintájára 
írjuk: Budapesti Nemzetközi Vásár, 
Szegedi Szabadtéri Játékok stb.

A fentiekkel talán jövőbeni hibák 
elébe vágtunk...

Láng Miklós

Akció a beteg 
gyermekekért

Az idén a harmadik őszön indítom útjára országos akciómat a Tumor 

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatásán keresztül a súlyosan beteg 

gyermekek körülményeinek javítására.

A november 15-ig beérkező, legalább 2000 forintos adomány küldője -  a 

LANG-akció feltüntetése esetén -  nevére dedikált könyvecskét kap ajándék

ba. Az akció szervezője az adományokat a maga részéről 5%-kal megtoldja.

Az alapítvány közhasznú szervezet, így az adomány 30%-a az adóból 

leírható, azonban ehhez közölni kell a befizető adóazonosító jelét. Az 

alapítványnak az OTP-nél vezetett folyószámla száma: 11709002-20065829. 

Befizetési lap található a Közösségi Házban és a lottózóban.

Az alapítvány a legszerényebb hozzájárulást is köszönettel nyugtázza.

Ügyintéző: Horváth Anna, telefon: 06-1-437-4051

Az adományokat a magam részéről is hálásan köszönöm!

Láng Miklós 

szerkesztő



Rekkenő hőségben, a déli harangszó jelére kezdődött 

augusztus 20-án az ünnepi megemlékezés, melynek 

keretében Szent István királyunkra és az új kenyér 

tiszteletére emlékeztek városunk polgárai a vörösberényi 

volt jezsuita kolostor udvarán, amelyet a helyi Polgári Kör 

öltöztetett ünnepi díszbe ezen alkalomra. Kerényi Imre, a 

Madách Színház igazgatója elsősorban a helyi erőkre 

támaszkodva színvonalas műsort állított össze, ami 

méltóképpen fogadta az ünnepi szentmiséről érkező, Szabó 

János atya által megáldott új kenyeret. Haumann Péter 

színművész szavalata után Lisztes Mónika, Németh 

Viktória, Plank Nikoletta és Varga Borbála idézett első 

királyunk korának eseményeiből, majd dr. Kerényi László 

polgármester ünnepi beszédében méltatta Szent István 

érdemeit, kitérve napjainkra vonatkozó jelentőségére is. 

Rendes Ferencné szavalattal, a Szózat közös eléneklésével 

majd a megáldott kenyér megszegésével fejeződött be az 

ünnepség, amelyet a veszprémi ifjúsági fúvószenekar és a 

vörösberényi Templom-kórus tett még felemelőbbé.

Lőrincz Attila képviselő úr megszegi az új kenyeret

Ünnepi szentmise, előtérben az új kenyér

Haumann Péter színművész és a műsorban közreműködő gyerekek

Az ünnepségen külön köszöntötték a város civil szervezeteinek vezetőit, illetve a 
képviselő testület megjelent tagjait



Vecsey Kiss Mária

Őszelő

Színes bogyóktól roskadnak az ágak 

szeptember készítget helyet magának 

a nap még visszanéz rám elmenőben 

erjedt gyümölcsszag leng a levegőben 

bódulatában könnyű őszi álom 

s a vérző nyár már túl van a halálon

Gazdag Erzsi

Betűvetés, aratás

Elöl megy az öreg „A “ 

utána meg a fia.

Fia után unokája, 

ipa, napa, sok komája.

Hová tart a betűnép? 

Körmére mi dolog ég?

Irka rétre rendet vágni, 

betűrendeket sorjázni.

Betű-sorba beállnak, 

s ha egy rendet levágtak, 

máris újabb sornak dőlnek, 

még kaszát se köszörülnek.

Érett betű-búzaszem 

aratáskor megterem. 

Egyben vetés, aratás...

Ó mily csodás az írás!

Weöres Sándor

A tanévnyitáskor

Almát, körtét, szilvát, szőlőt 
hoz szeptember, 
nekünk új tanévet, tudja 
minden ember.

Mint az égen átcsóvázó 
üstökösök,
ragyogjanak munkánk nyomán 
az ötösök.

Kívánjuk a húgocskáknak, 
öcskösöknek, 
ne legyenek szűkiben az 
ötösöknek.

Kívánjuk tanárainknak, 
hogy vödrökkel 
minket nyakon önthessenek 
ötösökkel.

Ha szűkölködünk megszolgált 
ötösökben,
a tanév nekik se könnyű, 
de nekünk sem.

Ne mint az üres jászolba 
Nincsen ökre,
bámuljunk a meg nem szerzett 
ötösökre.

Köszöntőnkben csökönyös rím 
a sok ötös,
mert szándékunk jól tanulni 
már örökös.

Agnyija Barto

Első nap az iskolában

Mennyi, mennyi érdekesség, 

mennyi, mennyi izgalom!

A tanító néni belép, 

fe l kell állni? Nem tudom.

Hogy nyílik fe l szépen, csendben 

a pad fényes fedele?

Ha felállok, mit kell tennem 

hogy ne csapjak zajt vele?

„A táblához gyere ki csak! “ -  

szól a néni s kimegyek, 

a kezembe krétát is ad, 

a krétával mit tegyek?

Megtanít ő türelemmel, 

hogy kell húzni vonalat, 

s hogy a táblát tenyeremmel 

letörölni nem szabad.

Mennyi lány van itt! Lassacskán 

tudom mindnek a nevét: 

négy Annácska van, meg aztán 

Sárikák és Erzsikék.

Első nap az iskolában, 

padban ülök, figyelek, 

nem moccantom fejem , lábam -  

nagy dolog ez, gyerekek!

Képes Géza fordítása

Sík Sándor

Diákszakasz

Akáclombon, orgonákon, 
Messze-kandi hintafákon, 
Táncos mozdonyfüstön át: 
Tornya tarka fejdíszében 
Int a régi ház elébem,
Híjja , húzza kisfiát.

Dér a kerten, csíp a reggel, 
Táskarázó víg kezekkel 
Indul két apró kamasz.
Dohog, prüszköl a vonat már: 
Várja őket, mint a kaptár, 
Zümmögő diákszakasz.

Frissen azt az árva leckét! 
Nosza, könyvek. füzetecskék, 
Tollak, körzők, léniák!
Latin, magyar, mértan, számtan: 
Szedi begyre nekiszántan 
Két mohó jeles diák.

Ül a tisztes iskolában,
Szűk tudomány karámjában 
Két alvégi friss csikó.
A tudomány nincsen ingyen! 
De a tarka tudás-kincsben 
Mégis markolászni jó!

Hej de hogyha délre kondul, 
És a szürke szorgalombul 
Szét a fa lka, merre lát:
Megy a gőzös Gödöllőre,
-  Gödölyék a legelőre! -  
Minekünk áll a világ!



F ü r d ö t t  a  F ü r d ő e g y e s ü l e t
Valóban ez történt de nem a 

Balatonban, hanem a saját izzadt
ságában fürdött egy csapat, és nem a 
strandon, hanem annak kerítésén 
kívül a kerékpárút használhatóvá 
tétele érdekében. Nem az első, és 
valószínű nem is az utolsó eset, hogy 
a Káptalanfüredi Fürdőegyesület 
kezdeményez, mozgósít, aztán neki
állnak valamilyen közterületi rend
csináló munkának.

Ezúttal keményebb dologba fog
tak, miután tapasztalták, hogy az 
igen kedvelt kerékpárútnak a kápta
lanfüredi vége környezetében egyre 
több az ágbenövés. Különösen 
súlyos volt a helyzet a strand előtti 
részen, ahol a több méter magasra 
nőtt sövény ágai szinte ráborultak az 
útra, alattuk vastag sárlerakódás hal
mozódott fel, így ez az útszakasz 
már egyáltalán nem volt használ
ható. Augusztus 17-én reggel fél 
nyolckor jelent meg a helyszínen 
mintegy 10 fő létrákkal, fűrészekkel, 
lapátokkal, gereblyékkel és nekiáll
tak a munkának. Tíz óra körül már 
25-30-an voltak annak ellenére, 
hogy ezen a napon 33 fok hőmérsék
letet regisztrált környezetünkben az 
időjárás-jelentés. Délre már tisztára

söpörve, újra használhatóvá vált a 
150 m hosszú útszakasz.

Kik voltak, honnan jöttek, mi 
indította őket? Lehetett találgatni. A 
személyek és az arcok mindenesetre 
ismerősek voltak. Talán más hason
ló megmozdulásokon, netán az 
immár szokásos, rangos hang
versenyek rendezői soraiban, 
máskor a kápolna bővítésének és 
fölavatási ünnepségeinek rendszeres 
segítői között tűntek fel, vagy egy
szerűen úgy azonosították őket, mint 
közismert dühödt hívei a mindenko
ri jobbításnak. Mondhatnók, hogy 
különcködők ők, mert akkor sem áll
nak le az öntevékenységgel, szorgal
mazással, ha nincs rá pénz, vagy 
intézkedés mondjuk az Önkor
mányzatnál, ahol most különben is 
feszültség van, amint e lapból 
értesültünk róla. Ők nem érnek rá 
feszülni, mert az rontaná az 
együttdolgozásukat abban az össze
fogásban, melyre egyesületüket létre 
hozták.

Többségük nem állandó lakos, 
csak ingatlan-tulajdonos, de az itteni 
aktív lokálpatriótákkal közös össze
fogásban ők is lelkes mozgósítói és 
támogatói a fejlesztéseknek, a kul

turális és környezetóvó föle
melkedésnek. Javaslatokat, tanul
mányi anyagokat terjesztenek elő, 
tárgyalnak, leveleznek a közügyek 
érdekében. Külön adót is fizetnek, 
ugyanakkor nem veszik igénybe az 
állandó lakosok önkormányzati for
rású, intézményi támogatását. Bár 
nem dalolva, de ha már erre ítéltet
tek, megfizetik a szezon-strandbérlet 
háromszoros árát a helybeliekkel 
szemben (még a kis strandon is, 
melynek kialakítását szabad strand 
céljára kezdeményezték, megvaló
sulását segítették, majd működtet
ték, amikor az ingyenes volt), mint 
valami jött-ment idegen, aki a kis
ujját sem mozdítja a városért. Azt 
mondják, hogy pihenni jönnek ide, 
közben lótnak-futnak, pénzekkel és 
tettekkel segítik a közmegmozdulá
sokat.

De miért teszik mindezt, ha az ég 
világon semmi hasznuk sem szár
mazik belőle? Kérem szépen ez 
gyanús! Egyszerűen nem illik bele a 
közmagatartás szokásosan ismert 
átlagkategóriájába. Igaz ugyan - 
ahogy a helytörténeti leírásokból 
kitűnik -, hogy Balatonalmádi várost 
ül. elődjét a múltban is elsősorban az

ide kötődött ingatlantulajdonos 
üdülőközönség támogatása, igé
nyessége és ügyszeretete fejlesztette 
azzá, amivé lett. No de ez már régen 
volt, sok mindent nem tudunk arról 
a korról, így ez a hivatkozás 
önmagában nem szolgálhat ma
gyarázattal. Most inkább az látszik 
természetesnek, hogy Almádi már 
kész van, vegyük ki belőle meg a 
Balatonjából azt amit lehet, ami meg 
még kell, azt találja ki és csinálja az 
Önkormányzat, hisz itt van már a 
Kánaán, bum-bum disco, zúg
szemétlerakó, zimmer frei és más 
lehetőségekkel. Vagy netán most is 
élnek közöttünk többen amolyan 
világmegváltó mániájú csudaboga
rak, csak jobban oda kellene figyel
ni rájuk? Mindenesetre jó volna 
tudni, hogy miben sántikálnak. Kell 
lenni valami okuknak arra, hogy ezt 
maguktól csinálják. Talán mégis 
létezik a valóságban is önzetlen 
ügyszeretet? Majd még gondol
kodom rajta.

Lechner László

Boldogasszony kápolna Káptalanfüreden
Kezdetben volt az erdő. A 

Veszprémi Káptalan tölgyese a 
Balaton fölé magasodó vöröskő 
dombon, az akkor még Zala megyei 
Alsóörs területén. A 30-as években 
azután felparcellázták, az erdő fái 
közé utakat vágtak, és az ügyeiket 
önállóan intéző első nyaralótulaj
donosok a Káptalanfüred nevet 
adták a helynek. 1937-ben meg
települtek kis pihenőházukba a ma
riánus ferencesek is. Hamarosan 
nagy templom építésébe fogtak, de 
terveiket elsodorta a háború. Csak a 
ravatalozó és a kripta készült el helyi 
vöröskőből, mívesen faragott ola
szos, árkádos déli homlokzattal. A 
szentmisék magánháznál voltak, 
amíg a lelkes hívek nyomására 
1956-ban a ravatalozót ideiglenes

kápolnává nem szentelték. Az egy
házközség azóta gyűjtögette az 
adományokat a kápolna illetve a 
templom befejezéséhez, visszavárva 
a ferenceseket.

A vidék közben Veszprém 
megyéhez, a nyaralóhely Almádi
hoz, végül 1991-ben az egy
házközség az almádi plébániához 
került. A kápolnabővítésbe a tevé
keny almádi plébános Csoma János 
atya fogott bele. Elkészült Visy 
József szobrászművész munkájával 
a helyhez illő, méltó kerti oltár és a 
kápolnabővítés építészeti terve. A 
megépítés minden gondja a befe
jezés örömével együtt azonban már 
az utódra, Szabó János plébános 
atyára maradt. Martin Gábor építész 
kitartott a megkezdett épület me
diterrán hangulata mellett. A félbe
maradt épület merevségét tördelt 
vöröskő tömegekkel, kis toronnyal 
oldotta, ezzel a befejezetlenség lát
szatát is megszűntetve. A bővült, a 
korábbinál egyszerűbb hatású belső 
térben jól érvényesül a régi kegykép, 
a fehérmárvány Mária-szobor és a 
Pintér László által faragott új 
keresztút szépsége. A kápolna méltó 
lett arra, hogy Isten háza legyen

Az újraszentelés ünnepe magasz
tos, mégis bensőséges, szinte csalá
dias volt. Az erdős kápolnakertben 
Szabó János plébános úrral konce
lebrált szentmisét mutatott be fe
rencesként Paskai László bíboros úr, 
Kada Lajos érsek, pápai nuncius úr,

Kovács Bánk mai és Tornyos 
Kálmán leköszönt tartományfőnök 
atyák, Korzenszky Richárd tihanyi 
bencés perjel, Gyűrű Géza prelátus 
úr, a káptalaniak évtizedes lelki gon
dozásáért köztiszteletben álló 
Körmendy József prépost atya és a 
hajlott kora ellenére ma is itt miséző 
Kögl Lénárd kanonok úr, az itt 
született Bajcsy Lajos és a helyhez 
régen kötődő bencés Romuáld atyák. 
Az egyházzenei jártassággal bíró 
hívekből, nyaralókból kis scola és 
kamarakórus alakult, mely Nagy 
Ákos vezetésével Bárdos Missa 
Tertiáját és Halmos, Dohnányi, 
Bárdos motettáit énekelte.

Az egybegyűltek: káptalaniak, a 
korábban az építésben is önzetlenül

segítő almádiak és vörös
berényiek, közelben nyaraló csalá
dok bőven találhattak megszív
lelendőt az elhangzottak között. A 
bíboros úr párhuzamba állította a 
ferencesek itteni kis szentélyét 
Szent Ferenc Portiumcula kápol
nájával, majd a Szentatyát is 
idézve a helyhez és időhöz 
egyaránt illően intett: a nyaralás a 
lelki megújulás alkalma is. 
Polniczky József elnök úr az egy
házközség történetének össze
foglalásával állított emléket derék 
elődeinknek.

Az áldozatos híveknek és a fe
rences atyáknak köszönhetően jó 
hangulatú kerti agapeval zárult ez a 
szép ünnep.



Rajt a Vörösberényi 
Általános Iskolában
A 2000/2001-es tanévet három új pedagógussal kezdjük - Zubáné Kovács 

Ágnes matematika-számítástechnika, Lennert Norbert testnevelés és Zanathy 

László matematika-történelem tantárgyakat fog tanítani.

Eltávozott iskolánkból Lokody Ákos technika-számítástechnika tanár, 

szülési szabadságon van Hidegföldiné Judi Bernadett matematika-fizika és 

Solti Éva testnevelő tanár.

Reméljük, hogy az új kollégákkal hasonlóképpen eredményes marad tan

testületünk. Bízunk abban, hogy jó úton haladunk, hiszen az idei nyáron 

végzett 8. osztályosaink közel 80%-át felvették érettségit adó középiskolába. 

Az új tanévre iskolánkba érkezettek és távozók aránya is kedvező 12-4.

Az első osztályt 20 kisdiákkal kezdjük.

Szakmai munkánk tervezését meglehetősen nehezíti, hogy napjainkban 

már három tantervet kell, ill. célszerű figyelembe vennünk (1978-as, NAT, 

kerettanterv).

Tanulóink szabadidős lehetőségei hasonlóak a korábbi évekéhez. Többek 

között német és angol nyelv, matematika, számítástechnika, úszásoktatás, 

gyógytestnevelés, karének, néptánc és sokféle sporttevékenység.

A tárgyi feltételeket illetően sok mostoha, kilátástalan év után 1997-ben 

felcsillant a remény. Kaptunk egy “fél” új iskolát. Rendkívül boldogok 

voltunk egyrészt, másrészt pedig szomorúak, mert a tanári kar és a diákság 

mintegy fele kirekedt ebből a lehetőségből. Most újra jó eséllyel 

reménykedünk. A város képviselő-testületének szándékai között ugyanis 

szerepel, hogy 2001. augusztusában országalapító Szent István királyunkat és 

új iskolánk teljes befejezését együtt ünnepeljük.

A 2000-2001-es tanévben is szükségünk lesz arra, hogy a szülők bizalmát 

és a város vezetőinek, képviselőinek, vállalkozóinak támogatását megkapjuk. 

Ebben az esetben sok esélyünk van arra, hogy nyugodt légkörben, tanu

lóinkért a legtöbbet téve tudjuk végezni munkánkat mindannyiunk örömére.

Tóth Attila 

igazgató

Maradjunk 
a tényeknél!

Lapunk 8. oldalán a Nők a Balatonért Egyesület beszámolójában 

található egy megjegyzés, miszerint az Almádi Napok megnyitóján 

becsméreltem munkájukat. Ezt annak ellenére nem tettem, hogy a díjá

tadó szervezésével valóban voltak gondok. Történt ugyanis, hogy egy 

üzenet által időpontot kért az egyesület a jól megérdemelt díjak 

átadására. A 10 napos rendezvény 8 napját ajánlottam, a megnyitó és 

zárónap kivételével. Oka volt ennek, hisz eredetileg dr. Bóka István 

országgyűlési képviselőnk nyitotta volna meg a rendezvényt. Mivel 

kérésem ellenére az egyesület mégis ezt az alkalmat hirdette meg tag

jaink, képviselőnk megnyitó gondolatait csak a Közösségi Ház 

vendégei hallhatták. A szabadtéri színpadon felkonferálta a pro

gramokat az egyesület egyik „önkéntese”, aki szereti a saját hangját, 

ám a közönség kevésbé kíváncsi rá! (Ezt sokan meg is erősítették.) 

„Becsmérlésem” a színpadon ezután abból állt, hogy a fel nem kért 

„önkéntes” műsorvezető műsora után bemutattam a rendezvény házi

asszonyát. Ennyi a történet, semmivel sem több! Tanulsága mégis van. 

Ha már elismerik, hogy a rendezőknek valóban fáradságos munkájuk

ba kerül a közönség szórakoztatása, legalább akkorába, mint egy-egy 

városszépítő akció megszervezése -  becsüljük meg jobban egymás 

munkáját! Vállaljuk tagságunk előtt ha hibáztunk (csak az hibázik, aki 

dolgozik), s ne másban keressük a hibát. Számomra egyébként továb

bra is roppant szimpatikus e nemes kezdeményezés, s ha igényt tar

tanak rá -  jövőre egy szép díjjal is támogatjuk a Parlagfűmentesítési 

akciót.

G ró f Tibor 

Közösségi Ház igazgató
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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 .

T E L . / F A X :  B 8 / 4 3 9 - 0 5 B ,  3 0 / 2 7 7 - 4 4 8 2

Akciós bolt
B a la to n a lm á d i, S z a b o lc s  u. 19.

(Fórummal szemben)
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-13 óráig

-  VEGYI ÉS HÁZTARTÁSI ÁRU
-  MŰANYAGÁRU
-  KOZMETIKUM
-  ÉLELMISZER ÉS ÉDESSÉG

Augusztus hónapban 
minden vásárlónk sorsjegyet kap, mely 

sorsoláson vesz részt.
Fődíj: e g y  b e v á sá r ló k o c s i



A kertbarátkörök életéből
2000-ben a szőlős gazdákat főleg a bortörvény foglalkoztatja. A bor a 

munkájuk gyümölcse. A szőlő nagyon munkaigényes, mégis szívesen 
foglalkoznak vele az emberek. Ősidők óta az a szólás járta, hogy a szőlő a 
hajlott hátú embereket szereti, mert az gondját viseli. Közel 2000 évvel ezelőtt 
Jézus azt mondta az apostoloknak az utolsó vacsoránál, hogy ez az én vérem, 
ezt fogyasszátok az én emlékezetemre. Az orvosok szerint is napi pár pohár 
bor jó hatással van az egészségre.

1/365 nap) 6,8 dl/nap. A fentieket figyelem- 
be véve, a jövőben egyenes hátú, délceg járású embereket látunk a hajlott

hátúak helyett. Lehet, hogy az orvosoknak sem lesz több gondjuk az 
egészségünkkel, a pár pohár bor fogyasztása után. Ha vendégeink, vagy bará
taink jönnek hozzánk, kínálás helyett azt kell mondani, ne haragudjatok, a ti 
részetekre nincs fejadag. Esetleg megosztjuk azt a 6,8 dl-t, és megemlékezünk 
az úrról, de nem a 2000 évvel ezelőttiről, hanem arról, aki a bortörvényt 
kitalálta.

A bor előállítása költséges művelet, ráadásul a szigorú bortörvény is 
nehezíti a gazdák helyzetét, nincs ösztönző hatással a több termelésre, vis
zont ösztönző hatással van a borhamisítók részére. Bár, már a parlamentben 
is foglalkoznak a rendeletek módosításával.

A késlekedésre nincs idő, mert a szőlőterületek nagy részének felszá
molása várható. Kései intézkedés után, új telepítés termésre forduló ideje 
pedig 4-5 év.

A Vörösberényi kertbarátkörnek van egy olyan tagja, aki közismert állat
szeretetéről, ő Lefler Endre elnökhelyettes. Méhektől kezdve, egyéb apró 
állatokkal foglalkozik. Legkedvesebb hobbija a sportgalambok tenyésztése. 
Most volt a 2000-ben született fiatal postagalambok 3. röptetése. Szinte 
hihetetlen teljesítményre képesek ezek a kis galambok. Endre 18 galambbal 
nevezett be a 3. röptetésre. A galambokat a verseny előtt való nap, gépkocsi
val szállították Ágfalvára, majd másnap reggel 6 órakor startoltak Ágfalváról 
és 7,15 órakor 5 galamb hazaérkezett (lásd a fényképet), 8,30-ra az összes 
hazaért, fáradtan, éhesen és szomjasan.

Az indulás és érkezés naplóban lett rögzítve.
A “Fábián József” kertbarátkor legközelebbi foglalkozása 2000. szeptem

ber 4-én lesz.

Durst László

A cím nem életkorra, hanem a Balaton talán legszebb hajóira, a 30-as cirkálókra utal.
Augusztus végén tartották a Videoton Vitorlásklub szervezésében 14 hajó részvételével 

zajló almádi kupát.
Első napon a túraversenyt bonyolították le kellemes, gyenge szélben. A pályafutamokra 

csak harmadnap kerülhetett sor, a szél hiánya miatt. Így aztán egy délután két futamot kel
lett teljesíteniük a versenyzőknek.

Az összesítésben első helyet az EMESE (Halász Gyula kormányos), a másodikat a 
MÁGIA (Dulin Tamás kormányos), a harmadikat IMPERIÁL (Dedbál Ferenc kormányos) 
szerezte meg a jó hangulatú versenyen.

Forduló a káptalani domb előtt Rajt után a hajók Fotó: Milos



A mai Dózsa György úton - 
közterületen látható az úgy
nevezhető “Sörény” kút. A rövid 
története:

Ez a hegyoldalrész valaha - az 
1900-as években- Sörény birtok 
volt. Tulajdonos Sörény János ásta 
ezt a kutat 1907-ben. Abban az 
időben ez volt talán a hegyoldal leg
magasabban ásott kútja. A tulaj
donos maga ásta 15 m mélységig az 
agyag-homokrétegben, lefelé pedig 
egybefüggő vöröskő szikla. Innentől 
kezdve véste, kis adagokban robban
totta a követ, így haladt lassan lefelé. 
8 méter sziklaréteget is elhagyva 
már belefáradt és hajszál híján felad
ta. Erőt vett magán, folytatta, majd a 
kőrétegen átérve megjelent a víz. 
Nagyon is hálás lett a sors, mivel 
igen bőhozamú érre akadt, s így a 
vízmagasság elérte a 3,5 métert is és 
sohasem apadt ki. Befejező munka 
volt a kút agyagrétegének vöröskő
vel való kifalazása, ami ma is kitűnő 
állapotban van. Ez a kút volt a 
környék lakóinak vízvételi helye, sőt 
az állatokat is idehajtották itatás 
végett. Így mesélte el a kút történetét 
Surányi Lajos, az unoka. A 
történethez tartozik még, hogy a 
kutat környező területet később a 
község megvásárolta közhasznosítás 
céljából.

A kút felépítménye - bár igen ala
pos munka volt - közel száz év után 
igencsak elkorhadt. A megmentése 
érdekében teljes felújításra került 
most. Ebben segítettek egyrészt a

szomszédok pénzbeni adomá
nyukkal (Horváth József Szeged, 
Pethő András, illetve Szirti Árpád 
Kanadában élő, de korábban a közel
ben lakó barátom. Másrészt anyag
gal, munkával Surányiék. Kovács 
Pista barátom, asztalosmunkában

pedig Boda Lajos, Zoltán, Scheh 
Lajos.

Egy emlékkel gazdagabbak let
tünk, köszönet minden segítő 
kéznek.

Majbó Gábor

Aki nem 
szereti a bort

Luther mondta: “Aki nem 
szereti a bort, 
- az bolond marad egész 
életében.”

Talán ezért, talán másért, ám 
elterjedt a szőlőtermesztő vidékeken 
a szüreti felvonulás szokása.

Hagyományaihoz híven a 
Vörösberényi Polgári Kör a Vö
rösberényi Kertbarátkörrel karöltve 
szeptember 23-án 14 órai kezdettel 
megrendezi a Szüreti felvonulást.

A korábbi szereplők mellett a 
millenniumhoz kapcsolódó jelmezes 
csoport, nagyszámú hátasló és 
huszárok is színesítik a menetet. 
Meglepetéseket és borkóstolást tar
togatunk a résztvevők és a nézők 
számára egyaránt.

Az útvonal: Vörösberényi új 
iskola, Thököly utca, Veszprémi út, 
Köztársaság utca, Bartók út, Madách 
utca, Malomvölgyi utca, Laposa út, 
Veszprémi út, Petőfi út, Széchenyi 
sétány, Hétvezér utca, Noszlopi út, 
Fórum parkoló, Árpád utca, 
Veszprémi út, Vörösberényi új iskola.

Menet közben rövid műsorok 
lesznek a Templom téren Vörösbe
rényben, a Széchegyi Sétányon a 
Városháza előtt, és a Fórum parko
lóban. A felvonuláson megfáradtakat 
és a szórakozni vágyókat este Szüre
ti Bál várja a Vörösberényi Kultúr
házban.

Szeretettel várjuk Önt is. Legyen 
részese a bor ünnepének!

Polyák István 
Vörösberényi Polgári Kör 

elnökeA felújított „Sörény“ kút

T E R R A -M O T A
ÉPÍTŐ ANYAG -KERESKEDELM I KFT. 

8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 34.
Tel.: 88/438-458, 20/9554-714, Tel./fax: 88/430-957

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
Minden fajta tüzelő- és építőanyag beszerzését, 

szállítását, tárolását vállaljuk.

Kertépítéshez föld, valamint jó minőségű 
tölgyfa palló kapható. 

1 fő gépkezelő munkaerőt felveszünk!
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S zám ítástechnikai
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

Balatonalm ádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130



Szerkesztőségi 

közlemény
A Sajtóetika követelményeinek megfelelően közölni kíván

tuk azon képviselőnek a válaszát, akit az előző számban 

megjelent képviselői válaszok név szerint is érintettek, de Ő 

nem élt a lehetőséggel, illetőleg csak azzal a feltétellel, hogy 

egyidejűleg egy másik képviselő társa szakmai állításait is 

közöljük . Sajnos azonban ez az írás a Képviselő-testület 

munkájának egyoldalú megvilágítása. Tényszerűségét 

eldönteni a testület dolga. Mellesleg előző számunkban hat 

mondatot adtunk minden képviselőnek. Jelen esetben  

annak se adhatunk több helyet, aki akkor nem válaszolt 

körkérdéseinkre.

A városunkban működő pártok is (az MSZP kivételével) 

eljuttatták lapunkhoz észrevételeiket a kialakult testületi 

vitákkal kapcsolatban, de közlését a szerkesztő bizottság 

nem tartotta helyesnek, mivel eddig sem adtunk helyt a pár

tok közléseinek, kivéve a mindenkori választások előtt.

Szerk.

Művészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973

Szeptemberi program
Klubdélután 14-én, csütörtökön 17 órától a Közösségi Házban.
Vendégünk Fülöp Lajos festőművész, aki diavetítéssel mutatja be 

negyven évi munkálkodásának alkotásait. Erre az alkalomra is szívesen 
látunk minden érdeklődőt, beleértve a tanulóifjúságot is!

Egyesületünk sokoldalúan tudja támogatni képzőművész tagjait, 
valamint az írókat is. Hívjuk őket tagjaink sorába!

Német nyelvoktatás minden szinten 
középiskolai nyelvtanárnál. 

06-20-360-7564

A Balatonalmádi Közösségi Ház az alábbi 

tanfolyamokra várja a jelentkezőket szeptember 28-ig.

Német kezdő, középhaladó 

Angol kezdő, középhaladó 

Számítógép-kezelői és Internet-felhasználói

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás a helyszínen 

(Baross G. u. 22.), vagy a 438-011-es telefonon.

Az 50 évesek találkozóját 

2000. szeptember 29-én (pénteken) tartjuk.

Jelentkezni lehet:

Balogh Csaba 88/438-216; 06/30-216-5059

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc, dr. Szűcs Sándor, Vecsey K. Mária 
Felelős szerkesztő: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 06-88/438-444, Fax: 06-88/438-643 
Kiadó: Almádiért Közalapítvány 
Tipográfia: Valczer János
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán. 
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

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 -1 2 . 
Telefon: 88 /439-666

PAPÍR-ÍRÓ SZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. 

(Fórummal szemben) Tel.: 430-967 
Baross G. u. 51. (Tempo ABC mellett) 

NYITVA TARTÁS: hétfői péntek 8-18, szombat 8-13 óráig

A JÁNLATUNK:
Öntapadós PVC tan könyvborítók, füzetborítók, 

bekötőpapírok, füzetek, tolltartók, 
HERLITZ, BUDMIL ISKOLATÁSKÁK...

ÉS MINDEN, AMI AZ ISKOLÁBA KELL!
Vásárlóink sorsoláson vesznek részt, 
melynek fődíja egy BUDMIL TÁSKA

R é s z l e t e k  a b o l t o k b a n

Ez az  ú jság  a  Fűzfői Papír Rt. FŰZFŐPRESS papírjára k észü lt.


