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

Archiv fotó az 1956-os forradalom idejéről



100 év távlatából...
M ár korábban  is szó esett “A 

B ala ton  Tudományos T anulm ányo
zásának Eredm ényei” cím ű, sokkö
tetes m unkáról. Ennek III. kötetéből 
1900. évben különlenyom atot adtak ki 
dr. B olem ann  István  to lláb ó l, “A 
B alatonparti fürdők és üdülőhelyek 
leírása” címen. A különlenyom at 19 
balatonparti településről ad leírást, 
közülük a jelentősebb nyolcról, így 
A lm ádiról is, térképet mellékel. Al
mádiról a következőket olvashatjuk:

„A Balaton északkeleti zugában 
egy kies öböl partján fekszik az almá
di fürdőtelep kies völgykatlanban, 
melyet észak-, kelet- és nyugatról 
hegyek védenek meg a szelek ellen. 
Azelőtt kiterjedt szőlőskertek voltak 
itten, de a Phylloxera elpusztította, 
ekkor jutott ez évtized elején a veszpré
mi alispánnak boldogult Véghely 
Dezső -nek az a gondolata, hogy a 
hepe-hupás területet a tökéletes elér
téktelenedéstől megmentendő, Almá
diban fürdőtelepet létesítsenek, mely 
czélra részvénytársaságot alapított; ez 
a Balatontól a nádast itt jó részt kiir
tatta, nagy közös fürdőházat 
(mostanában már 120 kabinnal) épít
tetett, a tó partján s beljebb parkot 
csináltatott, három vendéglőt s több 
villát építtetett és így az almádi 
fürdőnek alapját megvetette. Az 
elpusztult szőlők borházai is villákká 
alakultak át, úgy hogy jelenleg 167 
nyaraló 314 szobával áll a vendégek 
rendelkezésére, mind többé-kevésbé 
kertek és szőlők közé elrejtve, mert a 
szőlőket újra rekonstruálták és 
valóban gyönyörű látványt nyújt 
most a fürdőtelep, hol a házak csupa 
kertek és szőlők közül kandikálnak 
ki. Legújabb időben Kneipp-féle víz
gyógyintézetet is állítottak fel.

Almádi elsősorban nyaralóhely, a 
hol szívesen vonják meg magukat a 
nagyvárosok lakosai, főleg azoknak 
családjai és miután nagyobbszerű

központi helyiségeik még hiányoz
nak, az élet is itt inkább családias, 
valóságos falusi élet. De azért a 
betegek is jól érzik magukat.

A tó vízszéle itten nagyrészt nád
dal van borítva, csak a fürdőház 
környékén tiszte, feneke kavicsos, a 
csendes és széltől védett öbölben a 
hullámverés ritka.

A jó, tiszta levegő, a Balaton
fürdők és a Kneipp-kura sokféle 
betegségben főleg anémiában, 
neurasthéniában és általános 
gyengeségben szenvedőknek teszik 
ajánlatossá Almádit.

Almádit rendes gőzhajójárás köti 
össze Balaton-Füreddel és Siófokkal. 
Posta és gőzhajóállomása, távirdája, 
telefonja helyben van, vasúti állo
mása Veszprém vagy Siófok. Állan
dóan két fürdőorvos tartózkodik a 
nyáron át a telepen.

Gyógydíj családonként 12 korona, 
személyenként 4 korona.

Fürdőárak:
egész évadra váltva személyenként 

egy fürdés 24 fillér
különben egy fürdés 30 „

A térképen az ismertebb épületek 
a következők:

1. Véghely villa (ma Auróra hotel és 
Kakas csárda)

2. Kneipp öntőház (lebontva)
3. Zsák-féle vendéglő (lebontva, egyko

ri kapuját oszlopok jelölik)
4. Horváth villa = Jákói villa
5. Hattyú vendéglő, gyógyterem 

(lebontva)
6. Terike villa (Bajcsy-Zs. u. 35 sz.)
7. Fürdőigazgatóság és bérház 

(Bajcsy-Zs. u. 50 s z .)
8. Margit kápolna
9. Községház (Zeneiskola)

10. Kurtz nyaraló (Martinovics u. 14, 
16 sz.)

11. Szabó nyaraló (helyesen Szalay nya
raló, Kis Jancsi villa néven ismert)

12. Balogh nyaraló (Móra F. u. 4 sz.)

Schildmayer Ferenc

T E R R A - M O T A
ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELMI 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.

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!

ELKO '99 Kft.B A R O S S  G .  U.  1 9 .
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Szerkesztői megjegyzés
Köszöntjük új laptársunkat, amely kiadvány formájában jelent meg. Soha nem árt, ha a sokszínűség jellemző egy településre, de a színeknek 

is megvannak a maguk törvényei, és árnyalatai. A coloritra annyi a megjegyzésünk, hogy a keverésnél felesleges volt az Új Almádi Újságot is 
ecsetvégre (tollvégre) kapni.

Az újságnak nem volt, és nem lesz szüksége arra, hogy az adott városvezetés szekerét tolja. A vélemények ütköztetésére megvannak a fórumok 
(talán több is a kelleténél) erre nem az Almádiért Alapítvény újságja alkalmas!

Szándékunk a feltett kérdésekkel sem lehetett célzott, vagy “provokatív”, mert előzőleg a feszült helyzettel a megyei lap a Napló és a Öböl 
TV is foglalkozott, így nem tehettük meg, hogy a helyi sajtó szó nélkül menjen el a kialakult tények mellett. Úgy véltük, hogy a képviselők egysége
sen kis terjedelemben a lényegről szólnak (mert lehetett volna), és ki-ki a kimerítő véleményét a testület elé viszi, ahova való és majd ott eldől 
annak valódisága, vagy valótlansága. A tisztázott tényeknek pedig helye lett volna az újságban.

Veszeli Lajos 
felelős szerkesztő

Beszámoló az “ALMÁDIÉRT” 
Közalapítvány 1999. évi gazdálkodásáról

Az „Almádiért” Közalapítvány 
Kuratóriuma nevében örömmel 
értesítem városunk polgárait, hogy 
szeptember elején megkaptuk az 
APEH-tól az értesítést, miszerint a 
céljainkkal szimpatizáló adózók 
által felajánlott SZJA 1 %-ok 
összege ebben az évben várhatóan 
495.099 Ft lesz.

Ezúton mondok köszönetet a 
kultúrát szerető és pártoló névtelen 
támogatóinknak, akik az idén is 
megtiszteltek bizalmukkal és ránk 
bízták jövedelemadójuk 1 %-át. 
Célunk továbbra is Balatonalmádi 
kulturális, irodalmi és zenei életének 
gazdagítása, fiatal tehetségek, művé
szek pártolása, valamint a lakosság 
és az ideérkező vendégek széleskörű 
tájékoztatása az “Új Almádi Újságon”

és más kiadványokon keresztül. 
Részt veszünk Balatonalmádi von
zóbbá, “otthonosabbá” tételében 
környezetünk szépítése, virágosí
tása, régi művészeti-építészeti ér
tékeink felújítása, valamint új érté
kek létrehozása révén.

E fenti célok megvalósítása 
érdekében az alapítványunk által
1999. évben szervezett ill. támoga
tott jelentősebb eseményekről már 
az “ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG”-on ke
resztül folyamatosan beszámoltunk 
Önöknek. Most részben törvényi 
kötelezettségünknek is eleget kívá
nunk tenni, amikor 1999. évi 
gazdálkodásunkat számokkal is 
bemutatjuk.

Tevékenységünket az előzőekben 
leírtak szellemében tovább foly

tatjuk, melyhez továbbra is számí
tunk az Önkormányzat támogatásá
ra, valamint az Önök önzetlen ado
mányaira (beleértve a felajánlott 
SZJA 1 %-ot is). A befolyt pénz
eszközök felhasználásáról a jövőben

is az “ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG” hasáb
jain tájékoztatjuk tisztelt támo
gatóinkat.

Schildmayer Ferencné 
a kuratórium elnöke

Az „ALMÁDIÉRT”  Közalapítvány 
1999. évi gazdálkodása a számok tükrében

Alapítványi célú bevételek 4 602
Kapott támogatások 3 789
Magánszemélyektől 201
Társaságoktól 208
Más társadalmi szervezettől 80
Minisztériumtól 260
Képzőművészeti Lektorátustól 200
Önkormányzattól 2 840
Kapott bankkamat 251
Egyéb bevételek 562
SZJA 1% 418
Rendezvények bevétele (nevezési díjak, jegyárbev.) 144
Vállalkozási bevételek 2 249 
Értékesítési tevékenység árbevétele (újság, könyv, térkép, képeslap) 1 331
Hirdetési és reklámtevékenység árbevétele 753
ÁFA visszatérítés 165
1999. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 851
Alapítványi célú kiadások 4 251
Rendezvények támogatása 1112
Kézműves Kiállítás 222
„Régi Zene“ rendezvény 424
Kéttannyelvű Gimnázium „Lőrince Napok“ 30
Balaton Tárlat 396
Nők a Balatonért Egyesület 40
Városi Veg yeskar támogatása 109
Váci M. Általános Iskola kerékpártúra támogatása 38
Fiatal tehetségek támogatása 29
- Czucor Tamás (külföldi nyelvtanulás) 15
- Holló Miklós (zenei tanulmányok) 14 

Városszépítő tevékenység kiadásai 2 787 
Óvári Kilátó karbantartás 69 
Városi Tanösvény 217 
Váth János szobor 907 
Piramiskő 75 
Virágosítás 1 519 
Egyéb kiadások 176 
Vállalkozási kiadások 3 261 
Anyagköltség (papír) 92 
Munkabérek és járulékai 467 
Nyomdaköltség, kiadványszerkesztés
- Új Almádi Újság 2 055 

Ügyviteli szolgáltatás 240 
Postaköltség 252 
Egyéb költség 155
1999. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 512
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Részletfizetési lehetőség

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



Néhány sor 
a 119. hónapról 
a Városházán

2000. szeptember

Újabb, nem kellően átgondolt 
javaslat keltett felesleges feszült
ségeket városszerte, alig két 
hónappal azután, hogy az 
illetékes döntés-előkészítők (Hu
mánpolitikai Bizottság, hivatali 
munkatársak, iskolák képviselői) 
rendkívül alapos munkájának 
köszönhetően ellenszavazat nél
kül fogadtuk el Balatonalmádi 
Város oktatási koncepcióját, 
melynek egyik lényeges pontja a 
következő: a Zeneiskola marad a 
helyén, sőt, a Pékség szer
ződésének lejárta után bővíteni 
kell azt lefelé. Pár héttel ezelőtt 
azonban befejeződött egy koráb
ban kierőszakolt hivatali, intéz
ményi “átvilágítás”, amelyért 
3 millió Ft-ot fizettünk ki. A vizs
gálat egyik “eredménye”: anél
kül, hogy egyetlen számadattal 
alátámasztotta volna a kilátásba 
helyezett nagy megtakarítást, 
javasolta a Testületnek a 
“Zeneiskola integrálását a 
legkevesebb gyermeklétszámú 
általános iskolába”. Erre ala
pozva került a következő GTB- 
javaslat a Testület elé: a Hu
mánpolitikai Bizottság a korábbi 
határozatot “vizsgálja felül és a 
Zeneiskola elhelyezésének lehe
tőségét a Vörösberényi Álta
lános Iskolában a jövőre 
megépülő új épületszárnyat is 
figyelembe véve vizsgálja meg és 
javaslatát terjessze a Képviselő- 
testület elé. (Felelős: Czuczor 
Sándor és Lovas József, 
határidő: 2000. október 30.)”

Szerencsére a Képviselő- 
testület többsége ellenkezőleg 
vélekedett. Az oktatási koncep
ciónk felülvizsgálata két év 
múlva lesz esedékes a vonatkozó 
törvény értelmében. Remélem, 
hogy az akkori Képviselő- 
testület többsége is tudni fogja, 
hogy a legfontosabb a gyer
mekeink jövője.

Balatonalmádi -  Öreghegy, 
2000. október 5.

Kerényi László 
polgármester

Rendőrségi hírek

Szeptember hónap igazi utószezont 
jelentett rendőrségi szempontból is.

Az ismertté vált bűncselekmények 
száma jelentősen csökkent az augusz
tusihoz viszonyítva, sőt mivel minden 
adatot a korábbi év azonos idősza
kához hasonlítunk, a tavalyi év ada
taihoz képest is. Augusztus 20-át kö
vetően már csak kevesen jöttek hoz
zánk, és ez m eglátszott a közterü 
leteken, vendéglátóhelyeken, campin
gekben.

Ez a lapszám  alkalm at ad arra is, 
hogy néhány gondolattal értékel
hessem a 2000. év idegenforgalmi sze
zonját. A zonban először a konkrét 
történésekről. Szeptember hónapban 
mindössze 3 betörést regisztráltunk. A 
sértettek nyaraló tulajdonosok voltak, 
s a nyaralókból különböző használati 
tárgyakat, műszaki cikkeket vittek el 
ismeretlen tettesek. Az elm últ hónapra 
is a legjellemzőbb bűncselekmény 
elkövetési forma a lopás volt, 9 eset vált 
ism ertté. A jó  időnek köszönhetően 
még ebben a hónapban is volt strandi 
lopás, illetve 4 esetben mobiltelefont 
vittek el. Külön említést érdemel, hogy 
két olyan esettel is találkoztunk, 
amikor a nyitva hagyott autóból vittek 
el autóstáskákat, és csak a tolvaj 
„ jó indulatának” volt köszönhető , 
hogy a bent felejtett indítókulccsal 
nem vitte el az autót is. 1 gépkocsi 
feltörésről érkezett bejelentést, de az 
elkövetőt m egzavarták és ezért már 
nem m aradt ideje arra, hogy az 
értékekhez hozzájusson.

2 gépkocsit vittek el szeptember 
hónapban B alatonalm ádi város te 
rületéről. Ezek közül az egyik eset 
érdekes a következők miatt. A strandon 
gondtalanul pihenő családot egy több 
főből álló tolvaj csapat szemelt ki 
magának. Módjuk volt arra, hogy jó  
néhány értéktől m egszabadítotsák a 
családot, köztük a parkolóban álló 
autó indítókulcsától is. Ezt követően 
m egkísérelték elvinni az autót is, 
azonban köszönhetően az éber parko
lóőrnek, akinek feltűnt a zavartan és 
idegesen viselkedő fiatalember, nem  
jutottak ki a kocsival a parkolóból. A 
banda tagjai közül ketten őrizetben 
vannak, s mondanom sem kell, hogy 
több bűncselekmény elkövetését ismer
ték be, míg harmadik társuk körözés 
alatt áll, jelenleg szökésben van.

A bűnügyi krónikát két további 
lopás ismertetésével folytatom. A B ar
tók B. u. egyik lakásának udvaráról 
egy útépítéséhez használható döngölő 
gépet vittek el ismeretlen tettesek, vala
mint az egyik családi ház kerítése mel
lett elhelyezett gázórát és a hozzátarto
zó nyomáscsökkentőt szerelték le.

Két további ügyben indítottunk 
már ismert személyek ellen eljárást. Az 
egyik esetben lőszerrel és robbanó
anyaggal történő visszaélés miatt, va
lamint két személy ellen garázdaság 
elkövetése miatt.

Kollégáim nagyon sok esetben in
tézkedtek olyan bejelentéseket köve
tően, amelyek szomszédok közötti vitá
ra vonatkoztak. A korábbi lapszá
mokban is többször írtam  már arról, 
hogy nagyon sok esetben érhető tetten 
az emberek közötti tolerancia hiánya, 
a minden korlátozást nélkülöző és ál
talában indokolatlan indulatkitörés, 
melynek következménye aztán szabály
sértési eljárás, vagy büntető eljárás. 
Mi rendőrök nem vagyunk felruházva 
bírói jogokkal, s éppen ezért nem is 
foglalhatunk állást emberek közötti 
vitákban. Jogszabályokat, törvényeket

alkalm azunk m ég akkor is, ha ezt 
általában az ilyen esetek résztvevői 
kifogásolják.

Ahogy a bevezetőben már ígértem, 
néhány gondolatot az elmúlt szezon
ról szeretnék Önökkel m egosztani. 
Szinte teljes augusztus hónapban 
megerősített és fokozott szolgálatot lát
tak el kollégáim  annak érdekében, 
hogy meg tudjuk őrizni a közrendet, a 
közbiztonságot, hogy az Önök számá
ra is érzékelhető rendőri jelenlé tet 
tudjunk biztosítani a közterületeken. 
Arról már korábban is írtam  Önök
nek, hogy a gépkocsi lopások döntő 
többsége zárt, bekerített udvarról 
történt, és nem közterületről. Ebben a 
bűncselekmény kategóriában kismér
tékű növekedést kellett elkönyvelnünk. 
Ennek több oka is van, azonban e lap 
terjedelme ennek elemzését nem teszi 
lehetővé. A bűncselekmények ös
számában stagnálásról beszélhetünk, 
hiszen a betöréses lopások és ezen be
lül a külföldiek sérelmére elkövetett 
bűncselekmények számában jelentős 
csökkenést mutatnak az adatok, ami 
örvendetes, azonban a strandi lopások 
és általában a lopások területén növe
kedést tapasztaltunk. E két adat szám
szerűen hozta azt az eredményt, hogy 
stagnálásról beszélhetünk. Pozitív vissz
hangja volt nemcsak az intenzívebb 
rendőri jelenlétnek, hanem annak is, 
hogy szinte minden rendőri akcióban, 
de többször közös járőrözésben is segí
tették  m unkánkat a helyi Polgárőr 
Egyesület tagjai. Különösen a külföl
diek körében váltott ki nagyon pozitív 
ha tást az a tény, hogy a rendőrség

m unkáját az állampolgárok ily módon 
közvetlenül is segítik, tám ogatják. 
Többször kaptunk segítséget más 
hatóságoktól is, ezeket elsősorban 
speciális ism ereteket kívánó terü
leteken hasznosítottuk eredménnyel.

A közlekedési balesetek számában 
is 16%-os csökkenést regisztráltunk 
köszönhetően annak is, hogy az el
múlt szezonban több egyenruhás rend
őrt tudtunk a 71-es számú főútvonal
ra, valamint a város közlekedési szem
pontból frekventált pontjaira vezé
nyelni. A rendőri je len lé t kellő 
visszatartó hatással bírt.

Jól tudtuk hasznosítani azt a tényt 
is, hogy egy német rendőrkolléga dol
gozott a kapitányságon. Ez a kö 
rülmény gyorsan elterjedt a nyaraló 
tu ris ták  körében. N em csak nálunk 
egyébként, hanem  a B alaton-part 
minden kapitányságán teljesítettek  
szolgálatot ném et kollégák. Talán 
ennek is tulajdonítható, hogy a kül
földiek - különösen a német állampol
gárok - által bejelentett bűncselek
mények számában közel 40%-os csök
kenést regisztrálhattunk.

Áttérve a jelen feladataira röviden 
csak annyit, hogy az iskolák környé
kének a védelme, közlekedésbiz
tonságának megőrzése jelenti az egyik 
fő fe ladatunkat, míg m ásrészről az 
idei évben korábban kezdődő szüret és 
az azzal kapcsolatos rendőri feladatok 
végrehajtása a legfontosabb. 
Balatonalmádi, 2000. szeptember 20.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány

V ÍZ-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



MEGHÍVÓ
Építőipari cégek, magánvállalkozók részére találkozót 

szervezünk 
2000. október 16-án hétfőn 16 órakor a Polgármesteri 

Hivatal nagytermében.
Várjuk Balatonalmádi székhellyel működő kivitelezők, ter

vezők, lebonyolítók, gyártók képviselőinek részvételét.

A találkozás célja:

Mit tehetünk a városért és mit tehet a város értünk? 

Ismerkedés, kötetlen beszélgetés keretében. 
Kapacitásfelmérés és összegzés a jövőbeni 

együttműködés érdekében.
Részletes információ az alábbi telefonon: Floidl Imre, 

30/9-944-920.
Részvételükre feltétlenül számítunk!

Floidl Im re

„Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján 
értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanait:

1./ Balatonalmádi, Baross G. u. 13. szám alatti ingatlant, amely
ben 8 lakásos lakóépület és egy 2 üzlethelyiséget magába 
foglaló épület áll.

2./ Balatonalmádi 2685/4 és a 2685/5 hrsz.-ú beépítetlen ingat
lanokat, mely területek nagysága összesen 4.185 m2.

Részletes pályázati feltételek 5.000,-Ft csekken történő befizetése 
ellenében átvehetők a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági 
osztályán.
Cím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 2.,
Telefon: 88/430-296

f o rrás üzletház
Ön is tudja, hogy nem mindegy, 

Ml VAN 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 
KÖTŐFONALAK

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 felhívás változtatás nélkül le tt közölve

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!
A Német Szövetségi Kormány az IOM - Nemzetközi Migrációs Szervezetet bízta meg 

azzal a feladattal, hogy a Szövetségi Alapítvány (Federal Foundation) partnerszervezeteként 
a nácizmus időszakában kényszermunkát végzett személyek kárpótlási kérelmével foglalkoz
zon. Az IOM - Nemzetközi Migrációs Szervezet foglalkozik mindazon kérelmekkel, melyek 
az úgynevezett „nem zsidó üldözöttek” kategóriába tartoznak. Ez a kategória magába foglal
ja mindazon nem zsidó származású áldozatokat, akik Lengyelország, Oroszország, Cseh 
Köztársaság, Ukrajna, a Belarusz Köztársaság, Észtország, Lettország és Litvánia kivételé
vel bárhol élnek a világon. A fent említett országokban benyújtott kárpótlási kérelmekkel más 
partner szervezetek foglalkoznak.

Szervezetünk célja, hogy a jogosult igénylők minél szélesebb körben és minél előbb 
tudomást szerezzenek az új német kárpótlási törvény adta lehetőségekről. Ennek érdekében 
mellékelten küldjük a közszolgálati hirdetés szövegét és számítunk együttműködésére a hír 
terjesztésében.

Segítségét előre is köszönjük.
Üdvözlettel:

Szabados Argentina 
képviseletvezető

Új német kárpótlási törvény
Az augusztus 12-én Németországban hivatalosan közzétett új német kárpótlási törvény 

értelmében mindazok benyújthatják most kárpótlási igényüket, akik a nácizmus időszakában 
kényszermunkásként dolgoztak Németországban, vagy az általa elfoglalt területen, és a 
jelen kárpótlási alap létrehozásának időpontjában, azaz 1999. február 16-án életben voltak. 
Ha a jogosult igénylő 1999. február 15-e után halálozott el, akkor házastársa, illetve gyer
mekei jogosultak a kárpótlási igény benyújtására. A német törvény értelmében hadifoglyok 
nem jogosultak erre a kárpótlásra.

Ha Ön 1999. február 16-án magyarországi állandó lakcímmel rendelkezett, nem zsidó 
származású és a II. világháború idején kényszermunkásként dolgozott Németországban 
vagy az általa elfoglalt területen, kérjük, minél előbb jelentkezzen telefonon az IOM - 
Nemzetközi Migrációs Szervezet budapesti képviseletén, munkanapokon 10 és 14 óra 
között, vagy levélben értesítse irodánkat, hogy kárpótlási igényét nyilvántartásba vehessük.

Budapest, 1065 Révay utca 12.
Tel: 1 - 269 0324
Fax: 1 - 374 0532
E-mail: iombudapes@iom.int
Az IOM - Nemzetközi Migrációs Szervezet díjmentesen foglalkozik kárpótlási 

kérelmével. Az erre jogosult személyek 15 000 német márkáig terjedő kárpótlásban részesül
hetnek. A kérvények benyújtásának határideje: 2001. augusztus 11.

Kérjük, ne küldjön eredeti dokumentumokat! Az IOM - Nemzetközi Migrációs Szervezet 
tájékoztatni fogja Önt a kárpótlás folyamatáról.

Ha Ön zsidó származású, kérjük, keresse fel a Claims Conference budapesti irodáját 
(Budapest, 1062 Lendvay utca 17-19. Tel.: 1 - 374 3078).

Az IOM - Nemzetközi Migrációs Szervezet felelős mindazon nem-zsidó származású 
kényszermunkások kárpótlási igényéért, akik nem a Belarusz Köztársaságban, 
Csehországban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Moldáviában, 
Lengyelországban, Oroszországban, Ukrajnában vagy valamely más volt szovjet tagköztár
saság államában élnek. Ha Ön 1999. február 16-án ezen országok valamelyikében élt kérjük, 
lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb eső Megbékélési Alapítvány (Reconciliation 
Foundation) irodájával.

NYÍLÁSZÁRÓK
FORGALMAZÁSA, SZERELÉSE

Gyártmányainkkal minden típus- és 

egyedi méretben, formában, széles skálájú 

színválasztási lehetőséggel állunk 

az Önök rendelkezésére.

Régi nyílászárók cseréjével 

3 0 - 5 0  % -os energia-megtakarítás érhető el.

F E H É R  A B L A K
Márkaképviselet: Hansági Endre

8 2 2 0  Balatonalmádi, Vöröshegyi út 8.

Tel.: 88 /431-745, 06-30-9972-153

mailto:iombudapes@iom.int


“...Csak jó kedvéből is / Vitéz próbálni indul...”

A DIÁK - SPORTKÖR TENISZHÍREI
Befejezés előtt áll a Váci Mihály Általános Iskola diák - sportkörének 

teniszcsoportja által meghirdetett Millennium 2000. versenysorozat. A vállalt
20 rendezvényből már csak a 12-14 évesek októberi “Vértanúk emlékére” ter
vezett versenye, valamint a decemberi “Ezüstharang” mini-tenisz terem
verseny vár megvalósulásra. Az utóbbi rendezvények eredményei: 

Szeptemberi szabadidő-verseny:
Legkisebbek:
Lányok: 1. Szénási Viktória 2. Berényi Krisztina 3. Schmid Nikolett és 

Szlovencsák Henrietta
Fiuk: 1. Pandur Ádám 2. Kiss Gergely 3. Holecz Dávid és Fehér Mihály 
Haladók:
1. Zima Balázs 2. Zab Gergely 3. Nagy Máté és Győri Viktor 
18 évesek csoportja:
1. Kovács Zsombor 2. Czuczay Donát 3. Kiss Tibor és Fényes Sándor 
Felnőttek: 1. Nagy Gergely 2. Kiss Antal 3. Zsirai Péter és Patkás Dániel 
Középiskolás lányok és fiuk “Vértanúk emlékére” versenye:
Lányok: 1. Pomogajev Karina 2. Csapiár Klaudia 3. Csizmadia Bernadett 
Fiuk: 1. Szentpéteri Zoltán 2. Szász Bálint 3. Czuczay Donát és Kovács 

Zsombor
Vigasz-ág: 1. Sárfi Dávid 2. Kiss Tibor 3. Nagy Máté és Levelesi Szilárd

Varga László 
sportcsoport vezető Érmek és jutalomkönyvek

A Bauxitkutató Természetjáró SE - 2000. szeptember - október
Kiemelkedően közhasznú szervezetként célunk: tagságunk és más természetbarát 

gyalogos- és vízitúrázók részére egészséges szabadidő eltöltése céljából gyalog- és 
vízitúrákat, természetjáró tájékozódási túraversenyeket, teljesítménytúrát szervez
zünk, rendezzünk a természet megismerése és megszerettetése jegyében.

A BXTSE adószáma: 18914836-1-19, a BXTSE OTP folyószámla- 
száma: 11748083-20015264 (köszönettel fogadjuk a fenti adószámra az 1 % felaján
lását; a folyószámlaszámra tagdíjakat, s egyéb támogatásokat, átutalásokat)

T úr a ter v ein k

Időpont helyszín túrafelelős, túravezető
közlekedés

Szeptember
8 Közgyűlés: közhasznúsági jelentés 

Bányásznapi koszorúzás
K. Gellai M., Baross G., 
Szabó K.

16 országos éjszakai természetjáró tájéko
zódási túraverseny: Soproni hegység

ind.: 14:00 B.almádi. Móra 5. 
kisbuszos (8 személyes) 
túravezető: Baross Gábor

23 Természetjáró gyalogosok országos
találkozója: Dobogókő, szurdoktúra 
esőprogr.: Érd, Földrajzi múzeum, 
Bp.: Roth Miksa műhely, kiállítás 
M illenniumi túra

ind.: 6:30 B.almádi busz pu. 
autóbuszos (18 személyes) 
túravezető: Baross Gábor

30 Dunántúli természetjáró fiatalok
találkozója: Bakony, Cuha-völgy 
közlekedés saját zsebből

ind.: 7:50 B.almádi busz pu. 
Vp. vá.: 8:45 (Vinye vá.) 
túravezető: Magyar György

Október
4 klubdélután: túrák megbeszélése 

nyári élmények - diavetítés
Könyvtár 16-18 óráig

7 természetjáró tájékozódási túraverseny,
gyalogtúra: Zöld Pont - Zselic

ind.: 6:30 B.almádi busz pu. 
autóbuszos (20 személyes) 
túravezető: Knauer József

14 Gyalogtúra, természetjáró tájékozódási
túraverseny, Velencei hegység

ind.: 7:30 B.almádi busz pu. 
autóbuszos (20 személyes) 
túravezető: Baross Gábor

21 Gyalogtúra, természetjáró tájékozódási
túraverseny, Mátra

ind.: 6:00 B.almádi busz pu. 
autóbuszos (20 személyes) 
túravezető: Knauerné

28 Gyalogtúra, természetjáró tájékozódási
túraverseny, Mecsek

ind.: 6:00 B.almádi busz pu. 
autóbuszos (20 személyes) 
túravezető: Knauer József

Érdeklődés jelentkezés (lehetőleg indulás előtt egy héttel, előleg tagoknak: 200 Ft, 
vendégnek:500 Ft)

Polgármesteri Hivatal: Kertész Gabriella (438-443), Knauemé: 438-631 
Baross G.: 427-855/118 (m.hely)

Szavakban és számokban közhasznúsági jelentés 
a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesületről.

Az idén 28 éve működő természetbarát közösségünk a Bauxitkutató Vállalat ter
mészetjáró szakosztályából több lépcsőn keresztül jutott el 1998-ban a kiemelten 
közhasznú szervezetté alakuláshoz..

Hagyományainkhoz híven előkelő helyet kapott munkánkban a túraversenyzés 
és a teljesítménytúrázás, az egészséges életmódra, a természetvédelem, a természet 
tiszteletére való nevelés. Ennek szellemében szerveződtek rendezvényeink 1999-ben 
is. Gyalogos és vizitúráink az egészséges szabadidő eltöltése mellett az ember és a 
természet szoros kapcsolatát is szemléltették.

A természetvédelem terén a földtani természeti értékekre fordítottunk nagyobb 
figyelmet, földtani bemutatóhelyeket rekonstruáltunk, s tettünk bemutathatóvá 
Balatonalmádi területén. Létrehozatalában egyesületünk számottevő fizikai és 
szellemi munkával működött közre.

Földtani természetvédelmi ismeretterjesztési programokban kamatoztattuk 
egyesületünk szaktudását, megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a felnövekvő 
korosztályok környezeti nevelésére. Sajátos eszközeinkkel segítettük más civil 
szervezetek munkáit. Kapcsolatfelvétel történt az alábbi szervezetekkel:

Családsegítő Szolgálat Balatonalm ádi, M agyarhoni Földtani Társulat 
Veszprém, Magyar Rétegtani Bizottság Budapest, Természet- és Környezetvédő 
Tanárok Egyesülete Budapest, Útilapu Egyesület Budapest.

Egyesületünk nyilvánosság előtt működik, tevékenységünkről rendszeresen 
beszámolunk, a kiemelkedően közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint 
tárjuk Önök elé gazdálkodásunk 1999 évi tények keresztmetszetét:

Bevételek (eFt)
Tagdíj 47
Támogatások 473
- megyei szövetség 0
- városi önkormányzat 268
- személyi jöv. adó 1 %- 75
- társadalmi szervezetek 10
- NISZA pályázat 120 
Rendezvények bevétele 183
- költség-hozzájárulás 66
- nevezési díjak 117 
Kamatbevétel 15 
Összesen 718

Nyitó pénzkészlet
- OTP 128
- pénztár 0 

Összesen 128

Kiadások (eFt)
Anyag, tárgyi eszközök 92
szolgáltatás 6
szövetségi befizetések 4
szállítási költségek 375
nevezési, részvételi díjak 112
szállás, étkezés 59
bankköltség 12
egyéb kiadás 14

Összesen 674
Összesen
Záró pénzkészlet
- OTP 172
- pénztár 0 
Összesen 172

Knauerné Gellai Mária 
elnök

Baross Gábor 
titkár

Szabó Károly 
gazdasági vezető



A Régi Zene jubileumi évadja
Csak a szervezők tudják pon

tosan, hányadik évadjában prosperál 
a „berényi” Régi Zene sorozat, 
amely divatból nálunk is élő ha
gyománnyá vált. Hogy ez az egyál
talán nem könnyű, valójában 
muzeális kamarazene otthonossá, 
hallgatottá válhatott, az alapítójának 
és azóta is tevékeny munkálójának, 
Horváth Anikó csembalóművésznek 
köszönhető, aki, mint a műfaj 
nemzetközi művelője, valóban csak 
azok számára ad ide belépést, akik 
megérdemlik.

Ezt igazolóan a nemrég Buda
pesten lezajlott első Nemzetközi 
Csembalóverseny nyitókoncertjén, 
ahol J. S. Bach minden e hangszerre 
írt versenyművét a zsűri tagjai 
mutatták be, művésznőnk - jeles 
partnerekkel, az Erkel Ferenc 
Kamarazenekar „kíséretével” - a

nagymester egyik két csembalóra írt 
versenyműve társszólistájaként mű
ködött közre.

Nem csodálható tehát, mi több, 
természetes, hogy az ilyen szakmai 
háttérrel működő erődtemplomi 
hangversenyek olyanok, amilyenek. 
Ezidén - igaz, csak részben barokk 
programmal - a Forrás Balaton Fesz
tivál keretében Vígh Andrea hár
faművész szólókoncertje is gazdagí
totta a helyi hangversenyek számát, 
amely a katolikus templom belé
pésével hét alkalommá növekedett.

A Balatonalmádi Város Önkor
mányzata és az Almádiért Köz- 
alapítvány által támogatott 2000. évi 
hangversenyeket sajátos tematikum 
formálta többfélévé. Az egyik „vo
nalat” a zene által szellemiesített ter
mészetiség (Holdfény, A lélek hang
jai) a másikat a hangszer-külön

legességek (Tárogató muzsika), a 
harmadikat pedig a konkré tebb törté
netiség (A magyar zene évszázadai, 
Honfidal, A barokk Európában).

A koncertek kuriózumát-a régi 
zene választéka mellett - a külön
leges hangszerek „működés közben” 
történő, valóságos bemutatása is 
adja. A jobbára zenei részfelada
tokra, egyfajta kíséretre vagy zene
kari hangszínként használt hárfa 
önálló szerepköre csakúgy ezt erősí
tette, mint a valóban régi zenés 
hangszerek, a viola da gamba (térd
hegedű), a baryton (melyre Haydn 
egy sor triót írt) és a ma már univer
zálisan megszólaltatott csembaló.

Faragó Laura énekét cimbalom 
(Szakály Ágnes), Hegedűs Zsu
zsannáét fuvola (Alföldy-Boruss 
Eszter) és viola da gamba (Kakuk 
Balázs) “egészítette ki” . Az alig

ismert francia barokk mesterről, 
Jean-Marie Leclair-ről elnevezett 
trióban Prehoffer Gábor különböző 
furulyákkal (és ékesen könnyed 
német nyelvű műsorvezetéssel!), 
Krommer Lucia (viola da gamba) és 
Ratkó Ágnes (csembaló) pedig a már 
említett régi hangszerekkel adott so
káig nem múló élményt.

Ebben a zenei menüben még az 
ismétlés is újnak hatott: a tavaly is 
hallott Kollár Béla-Hock Bertalan 
orgona-oboa est megújult hazafias 
merítése okán tett váratlan hatást.

Köszönet a most csak röviden 
jellemzett, csaknem felsorolás szerű 
hat alkalomért, a hárfaest virtuóz 
mindentudásáért, s nem utolsó sor
ban Kovács Piroska változatlan 
szervezői aktivitásáért.

Szelényi Pál

Traplövő siker
Ismét szép sikert ért el a váro

sunkban élő Tóth Zoltán a traplövők 
országos bajnokságán. A 
Fűzfőgyártelepen megrendezett 
versenyen a döntőben mindössze 
egy koronggal maradt alul a győztes
sel szemben, megszerezve ezzel az 
előkelő második helyet. Gratulálunk 
bravúros teljesítményéhez és a civil 
munkájában is hasonló sikereket 
kívánunk. Ja, mert nem írtuk - ő a 
lapunkat előállító Tradeorg Nyomda 
tulajdonosa.
A verseny élmezőnye:
1. Putz István 116 + 23 korong
2. Tóth Zoltán 112 + 22 korong
3. Gombos Károly 112 + 21 korong

Üvegezés
-Tükörvágás 

-  Hagyományos 
nyílászárók 

üvegezése 

hőszigetelt 

üveggel 

-  Helyszíni munka 
hétvégén is

T e l . :

06-30
237-4456

Hogy szerintem mit kívánna ez 
az elnevezés, azt majd később 
taglalom, de az Idegen szavak és 
kifejezések szótára szerint is: 
tempó = ütem, iram, lendület. Ami 
jó  tempóban halad, az rendkívül 
dinamikus, az nagyon gyors. 
Leszámítva az Almádiban be
vezetett új üzletláncot.

Igaz az elmúlt évben váro
sunkban három üzletet is “átfestet
tek” erre a névre, de sajnos a 
cégnek nem csináltak ezzel igazán 
jó hírnevet. Nálunk talán más a 
tempó? Miért mások az itteni 
kínálatok, mint a környező városok 
azonos elnevezésű boltjaiban?

Amikorra nálunk megjelenik az 
új akciókat felvonultató reklám
újság, addigra hozzánk való
színűleg még nem érkezett meg a 
meghirdetett áru. Aztán másnap -  
ha jó időben sikerül a bevásárlást 
csinálni -  még kapok valamit a ked
vezményes termékekből, aztán két 
nap múlva, ha ismét szeretnék 
venni ezekből bármit is, addigra 
már kifogyott. Sőt napokon ke
resztül bóklászhatok a Tempó 
boltok között (mert mindegyikben 
más lelhető fel az épp meghirdetett 
portékákból), nagyon kevés az 
esély, hogy az akciós napokon/hete
ken kétszer is sikerül a kosaramat 
feltölteni a viszonylag olcsó áruk
ból.

És akkor egy másik kérdés!? A 
“Fórum” nevű Tempóban (vagy 
Tempó nevű “Fórumban”) ugyan 
májusban leakasztották az akciós

táblákat, mondván, hogy a nyári 
tempó nem ugyanaz, mint a téli 
tempó (szándékosan nem írtam 
nagy kezdőbetűvel a neveket, 
holott etikátlannak tartom, hogy pl. 
egy veszprémi Tempó más 
feltételekkel működik, mint egy 
almádi, hisz a név szerintem 
kötelez). A nyári szezon árfelhajtó 
hatását ez alkalommal is kényte
lenek voltunk tudomásul venni, de 
aztán jött a következő meglepetés. 
Szeptember elejétől elkezdték 
csökkenteni az árukészletet ebben a 
boltban, mondván tulajdonos váltás 
miatt leltár lesz. Hogy meddig tar
tanak egyáltalán nyitva, azt hiába 
próbáltam megtudni bármelyik 
eladótól is, hisz maguk sem tudták 
biztosan. Egyeseknek hetekről, 
másoknak hónapokról volt 
tudomása. Közben azonban a pol
cokon az áru úgy fogyott, hogy 
szeptember végére úgy érezhette a 
betévedő vásárló, hogy a ’70-es 
évek lengyel vagy szovjet 
nagyáruházában jár. Az akciók 
ugyan leltár után sem tértek vissza 
(elnézést, ha esetleg a cikk megje
lenéséig gyökeresen megváltozna 
ez a helyzet!), de az üzlet egyelőre 
továbbra is nyitva.

És mi a téli T(t)empó? - kérdezik 
a budatavai lakótelep lakói. Az, 
hogy előbb-utóbb ez az üzlet bezár, 
mert hiába volt idén tavasszal hatal
mas átalakítás benne, a fűthetőség 
még nem megoldott. (Sőt 
időközben a vörösberényi Tempó is 
megszűnt!) Marad hát az

embereknek a Romi bolt és a 

Budatava ÁBC, mely utóbbi ugyan 

jól felszerelt, de nem a kis árré

seiről híres, vagy a berényi hegy 

egyéb üzletei. Esetleg az, hogy 

bemegyünk a központban egész 

évben működő CBA vagy Tempó 

boltokba. Mert ugye Tempó és 

Tempó között közelben és távolban 

is kell lenni különbségnek.

Félreértés ne essék. Bár ezen 

sorok az én nevemmel fognak meg

jelenni, nem nekem okozza mindez 

a legnagyobb gondot. (Persze en

gem is érnek bosszúságok az 

üggyel kapcsolatban.) Én naponta 

járok autóval a munkahelyemre, 

nekem valamennyi eddig felsorolt 

üzlet utamba eshet, mikor hazafelé 

tartok. Csak sajnos vannak ezen 

városrészeken idősek is szép szám

mal, sőt autója vagy jogosítványa 

sincs mindenkinek, holott be

vásárolniuk nekik is csak kell.

Azt kérem hát az illetékesektől, 

hogy legyen már ebből a tempóból 

ha kell inkább turbó, de szolgálja 

megfelelően a helybéliek igényét, 

és ne az amúgy kedves eladóknak 

kelljen szemlesütve, kezeiket 

tördelve szembenézniük a vásárlók 

kritikáival!

Hegyessy Éva



Eggenfeldeni kiránduló csoport Budapesten.

Horgászverseny - A versenybírák mérlegelik az eggenfeldeni horgászok zsák

mányát

Eggenfeldeni csoport a Söveg pincében.
Eggenfeldeni csoport a Söveg pincében.

A barátság nagyköveteiBotschafter der FreundschaftA két város barátsága két ember 
barátságával kezdődött.

Gottfried Anders, aki közismert 
közéleti személyiség a bajorországi 
Eggenfelden városában, évek óta 
ugyanazon a családnál nyaralt 
Balatonalmádiban. A vendég
házigazda viszonyból hamar igaz

barátság alakult ki, amely azóta 
lépésről-lépésre a két város polgárai 
közti barátsággá nőtte ki magát.

Felmerült a testvérvárosi kap
csolat kiépítésének gondolata, 
melynek jegyében az egyes városok 
küldöttségei több ízben is felke
resték a leendő “testvért”,

ismerkedtek és közös programok 
szervezésével mélyítették a barát
ságot. Kórustalálkozó, horgász
verseny, futball-mérkőzések, köl
csönös látogatások: egyre erősödött 
a szándék, hogy a két város kapcso
latát hivatalossá tegyék. Ennek első 
lépéseként írták alá Kari Riedler és 
dr. Kerényi László 1997. július 5-én 
azt a szándéknyilatkozatot, mely 
megalapozni hivatott a testvér- 
városi kapcsolat létrejöttét.

A szándék tehát megvolt és a tet
tek sem hiányoztak. Csobay Zoltán 
elnökletével megalakult az 
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti 
Kör, melynek testvéregyesülete 
Eggenfeldenben működik Gottfried 
Anders vezetésével. Ők ketten a 
testvérvárosi kapcsolat “motorjai”,

de nem működne a dolog a két 
város polgárai nélkül, akik tevő
legesen is hozzájárulnak a 
gyümölcsöző viszony fenntartá
sához és erősítéséhez.

Ennek egy szép példáját tapasz
talhattuk meg idén augusztus 
közepén, mikor 51 eggenfeldeni 
látogatott el hozzánk és töltött el 
egy felejthetetlen hétvégét Al
mádiban. A kirándulók között volt a 

régió neves napilapjának tudósítója, 
Rainer Wetzl is, aki az újság két 
számában, egész oldalas, színes 
fotókkal tarkított cikkekben számol 
be a jól sikerült baráti látogatásról 

és magáról Balatonalmádiról.
“Baráti szavak, szívélyes gesztu

sok és egymás megismerésének  

határozott szándéka” - így kezdi



beszámolóját az újságíró, akiben 
érezhetően mély nyomot hagyott 
életének első magyarországi láto
gatása, a csodálatos panorámájú 
öreghegyi borozóban almádi bará
tokkal eltöltött este és Budapest esti 
fényeinek látványa a Dunán suhanó 
hajóról figyelve.

Október 21-én hivatalos keretet 
kap Eggenfelden és Balatonalmádi 
testvérvárosi kapcsolata. De a két 
baráti kör legfőbb célja az, hogy a 
hivatalos keretek mellett a két euró
pai város kapcsolatát a nem hivata
los, az egyének közti baráti vis
zonyok tartsák fenn, hogy a városok 
polgárai legyenek azok, akikért és 
akik által működik a testvérvárosi 
kapcsolat, remélhetőleg hosszú 
évtizedekig.

Hiszen mindkét város felismerte

a jövőben, városaink fiatalságában 

rejlő lehetőségeket, akik ezt a szép 
kezdeményezést majd folytatják. 
Ennek jegyében indult el középis
koláink között egy diákcsere-prog
ram, mely remélhetőleg egyre szé
lesebb keretek között működhet a 
jövőben.

Évekkel ezelőtt elkezdődött va
lami két ember barátságával, mely
ből két város barátsága lett. Min
denki tehet valamit azért, hogy ez 
még jobban kiteljesedjen. Ünnepel
jük meg együtt október 21-én este a 
kéttannyelvű gimnáziumban a test
vérvárosi okirat aláírását.

Váljunk mindannyiban a “barát
ság nagyköveteivé”!

Szakái Szilvia

Horgászverseny - Az eggenfeldeni és nyitragerencséri horgászcsapat közös 
ebédje

Séta Balatonalmádiban a horgászverseny után

Balatonalmádi -  Eggenfelden 

Testvérvárosi kapcsolat megerősítése

Ünnepeljünk együtt 2000. október 21-én.

A Városháza Nagytermében

10.00 órakor A testvérvárosi Szerződés aláírás

A Padlás galérián

11.00 órakor Eggenfeldeni Művészek kiállításának megnyitója

A Kéttannyelvű Gimnáziumban

18.00-20.00 Jubileumi Hangverseny Balatonalmádi Város

Vegyeskarának 10 éves évfordulója és a Testvérvárosi 

szerződés aláírásának ünnepe.

(Az Eggenfeldeni, Balatonalmádi, Fonyódi és Siófoki 

Kórusok fellépésével.)

Die Bürger und die Stadtverwaltung der Stadt Balatonalmádi heissen 

die Freunde aus Eggenfelden herzlich wilkommen!



1849. október 6.
SCHLEZINGER JAKAB VISSZAEMLÉKEZÉSE 

A VESZPRÉM MUNKATÁRSÁNAK LEJEGYZÉSÉBEN

A Z  A R A D I K IV É G ZÉ SE K  SZEM TANÚJA
A tizenhárom honvédtábornoknak Aradon, a szomorú em lékű 1849. 

október 6-án történt kivégzéséről, jobban mondva legyilkoltatásáról 
szomorúan érdekes adatokat beszélt el a minap szerkesztőségünknek 
egy ember, aki szemtanúja volt a szörnyű esetnek. Az adatok többé- 
kevésbé ismeretesek ugyan, de érdeket kölcsönöz nekik az, hogy

közvetlen tapasztalaton alapulnak, mert az elbeszélő közvetlen érint
kezésben volt mindvégig a vértanúkkal, s utolsó napjaikig apróbb 
szolgálatokat tett nekik. Schlezinger Jakab veszprémi születésű, ide
való lakos az illető, aki a forradalom  kiütésekor Aradon volt 
kereskedősegéd, s mikor Kossuth az aradi városligetben egy ízben 
lelkesítő beszédet tartott, a szónoklat hatása alatt Schlezinger kétszáz 
kereskedősegéd társával együtt rögtön felcsapott honvédnek. Mint 
ilyen résztvett több ütközetben, felvitte őrmesterségig, s a világosi 
fegyverletétel idején az aradi várban volt zászlóaljával. A fegy 
verletétel hírére Schlezinger - akit akkor Somogyinak hívtak -  levetette 
az uniformist, letette a magyar hangzású nevet is, és beállott Orth 
József kereskedőhöz segédnek az aradi várban. A pár nap múlva 
ide szállított fogoly tábornokoknak ez az Orth József szállította a szük
séges apróságokat fogságuk ideje alatt. A megrendelt portékákat rend
szerint egy háziszolga vitte, Schlezinger pedig - akinek a várparancs
noktól passepartout-ja volt - mindig vele ment, s ilyen alkalmakkor a 
tábornokoktól mindig kapott megbízatásokat.

Közvetítette levelezéseiket családjaikkal, megcsináltatta a gazdag 
Kiss Ernőnek eltörött drága csibukszárát, ugyanannak színezüstből 
készült sakkfiguráit kijavíttatta egy aradi aranyművessel, s egyéb ki
sebb-nagyobb szolgálatokat tett mindegyiknek, melyeknek fe j ében gróf 
Leiningentől mindannyiszor három húszast kapott, Damjanichtól 
pedig a biztatást, hogy: „Somogyi, ha kiszabadulunk, magát gazdag 
emberré tesszük! “

(Veszprém, 1890. szeptember 13.)Az Aradi vértanúk börtöne

1956. október 23.
K ed d

A NAP ESEMÉNYEI
A reggeli órákban hazaérkezik Jugoszláviából a magyar párt- és 

kormányküldöttség.
13.00. A magyar rádió közli, hogy a Belügyminisztérium nem 

engedélyezi a Lengyelország iránti szolidaritási tüntetést, mely a 
diákság előző napi, a Budapesti Műszaki Egyetemen megfogalmazott 
követeléseinek 16. pontja volt.

14.23. A magyar rádióban beolvassák Piros László belügymin
iszter közleményét, amely feloldja a gyülekezési és felvonulási tilal
mat.

15.00. A budapesti Petőfi-szobor előtt, kb. 10 000 tüntető je len 
létében Sinkovits Imre elszavalja a Nemzeti dal-t, egy diák felolvassa 
a 16 pontot.

Délután kb. 200 000 ember vonul a Bem-szoborhoz, ahol Bessenyei 
Ferenc elszavalja a Szózat-ot, Veres Péter felolvassa az írók 
kiáltványát és egy lengyel író üdvözli a nagygyűlést.

Késő délután a tömeg a Parlament elé vonul, ahol Erdei Ferenc 
megpróbál szólni a tüntetőkhöz, majd már este Nagy Imre mond 
beszédet.

Kora este a tüntetők ledöntik a Dózsa György úti Sztálin-szobrot.
20.00. A magyar rádióban G erő Ernő nacionalistának, sovi

nisztának nyilvánítja a délutáni tüntetést.
Az esti órákban a tömeg megostromolja a Szabad Nép székházát 

és fegyveres harc kezdődik a Magyar Rádió épületénél.
Késő estére összehívják a Központi Vezetőség rendkívüli ülését; 

Gerő Ernő telefonon tárgyal Andropov -  budapesti szovjet nagykövet
tel -  és Hruscsovval a szovjet katonai beavatkozásról.

A késő éjszakai órákban -  Apró Antal elnökletével -  Katonai 
Bizottság jön  létre. Tagjai: Fehér Lajos, Földes László, Kovács 
István, M ező Imre. A MÖHOSZ Partizán Tagozatának aktivistáiból 
fegyveres különítmény alakul.



K O V Á C S T IB O R  FE ST M É N Y I 
A PA D LÁ SG A LÉR IÁ B A N

Kokas Endréné kultúrára igen fogékony, kedves ismerősünk 
érdeme, hogy a Padlás Galériában Balatonalmádi művészetkedvelői 
találkozhattak Kovacs Tibor festőművész 26, nagy teret kívánó 
alkotásával. A Szekszárdon élő művész 1987-ben fejezte be szakmai 
tanulmányait, és már következő évben, s ettől kezdve követekezetes 
életprogramként folyatosan szerepel, eleddig 5 kollektiv, máig 9 
önálló kiállítással lakóhelyén csakúgy,mint a fővárosban és több 
városban, 1998-ban pedig külföldre, Torontóban is eljutottak 
munkái.

Pályaképe önmagában is sokatmondó, amelyet elsőként bízvást 
alkotásainak milyensége, s kedvező,értő fogadtatása magyaráz. Máig 
kialakított sajátarcú stílusához igényes önneveléssel jutott el, s ame
lyet - bevallása és a képismerő nézők véleménye szerint-a 
Balatonalmádi Padlás-galériában látható képek is igazolnak.

Ezek a művek „külsőleg egységesek” , lényegükban sokfélék. 
Másképp ugyan, mint a korábban itt ugyancsak kiállító Balogh 
Ervinnél, nem közvetlenül a képfelületbe oldva, hanem egyfajta 
áttételes, nyelvi-logikai kapcsolattal. Kovács Tibor általában „képen

kívüli” motívummal indít, melyet a címek pontosan megjelölnek. A 
témák hol filozófikusak (Vanitatum vanitas, Cogito ergo sum, A 
ráció fogságában), hol leíró vagy narratív természetűek (Pihenő, 
Násztánc, Merengő), máskor egyszerűen „csak” hagyományosak 
(Dombok, Akt, Dáma), megfogalmazásuk azonban egyazon módsz- 
erű: a felületeket pointilista technikával dolgozza meg, melyek elé 
sajátszerű panelelemekkel helyez „figurákat” . Ezek azonban (a festők 
tömegével szemben) javatészben emberi, vagy emberre utaló alakok.

„Színek és gesztusok” - mondja találóan egyik méltatöja, hisz szín 
nélkül nincs festészet, nála azonban a szín hol egyféle, hogy árnyal
tan rokonított, a figurák pedig embernek tulajdonított mozgások, azaz 
gesztusok. Ezt a költői tulajdonságot az itt közölt TÁNC mutatja, 
csaknem taníthatóan (a művész egyben tanár is): a sziromszerű 
ruházattal, az ugyanebből az elemből épített test-tagokkal, és a sok
felől asszociálható fejek rajzos „mozgatásával” .

Szelényi Pál

Tánc

A tárlat megnyitója Fotó: Durst László

23-án 11.00 órakor 

Ünnepi megemlékezés 

a z 1956-os forradalom  emlékére. 

Helyszín: Világháborús Emlékmű, 

Baross G. u.

12.00 órakor 

Almádi fotóalbum  bemutatója. 

Helyszín: K özösségi H áz

A Naplóból másodközlésre átvettük

Békülékeny hangulatban
Közmeghallgatás Almádiban -  Több száz milliós támogatás

A város képviselő-testületének 
megosztottságából fakadó viharos 
előzmények ellenére tegnap Bala
tonalmádiban, a közmeghallgatáson 
hangot kapott: tegyék félre a kép
viselők a személyeskedő vitákat, és 
fogjanak össze a város jövőjének az 
érdekében, erre választotta meg őket 
a közakarat.

Dr. Kerényi László polgármester 
tájékoztatta a lakosságot az eltelt 
időszak eredményeiről, a japán hitel 
segítségével elért kétmilliárd forint 
értékű közműfejlesztésről, s arról is, 
hogy ötféle pályázaton a város több 
száz millió vissza nem térítendő tá
mogatást szerzett.

A lakosság soraiból szóvá tették 
többek között a piac zsúfoltságát, 
bővítésének szükségességét, a se

bészeti ellátás hiányát, a káptalan
füredi vízellátás problémáit és az 

örökzöld témát, a szemetes városkép 

javítását, a magas szemétdíjak 

kérdését. Megkérdezték továbbá, 

hogy miért volt magasabb a strand

belépő az almádi központi strandon, 

mint a magánstrandokon vagy 

Alsóörsön. Értékelték továbbá a 

beléptetőrendszert. Szabó Zoltán, a 
Liget kávéház vezetője indulatos 

szavakkal szólt arról, hogy egy 

képviselő miképp igyekezett 
szórakozóhelyének renoméját 
rontani a sajtó útján, kevesellve a 
bérleti díjat, amit az önkormányzat

nak fizet.



Egy év elm últ...
Előző számunkban a Nők a Balatonért Egyesület lehangoló képet 
festett városunk szeméthelyzetéről és szűkebb környezetünk 
esztétikai megjelenésének hibáiról. Ez ügyben kérdezték Boda 
Zsuzsannát az Almádi Kommunális Kht. igazgatóját, aki e havi újsá
gunkban válaszol.

Óriási vehemenciával és legalább 
akkora optimizmussal kezdtem meg 
munkámat Balatonalmádi környe
zetéért és tisztaságáért felelős cég 
élén egy évvel ezelőtt. A kine
vezésemhez volt, aki gratulált, de 
többen részvétüket fejezték ki. Most 
már, egy év tapasztalatai alapján 
nyugodtan ki merem jelenteni, hogy 
a lakosság, a nyaralók és üdülők 
tulajdonosai, vállalkozások üzemel
tetői ugyanabban a tévhitben van
nak, mint amiben én is tavaly őszig. 
A cég tevékenységét, a szolgáltatás 
színvonalának bírálói velem együtt 
nem igazán ismerték, és a kívülállók 
a mai napig sem tudják, hogy egyál
talán hogy is működik az Almádi 
Kommunális Kht. A mindenki által 
szidott és szapult cég működési 
feltételei bizony nem igazán állnak 
összhangban azzal a törekvéssel, 
mellyel az új szemléletű vezetés 
hatékonyabb munkát, tisztább, szebb 
környezetet szeretne kialakítani.

A térségben “elnyert” minősítés 
sajnos valahol minket is minősít, 
mint ahogy azokat is, akik szeme
telésükkel, garázda magatartásukkal 
még jobban megnehezítették cégünk 
hatékony munkáját, a jó szándékú, 
és tenni akaró emberek törekvéseit.

Feltétlenül szükségesnek tartom, 
hogy röviden ismertessem a cég 
működésének rendszerét, hogy kri
tikáikat, észrevételeiket ezentúl 
ennek ismeretében tegyék meg 
Balatonalmádi lakosai.

A teljes mértékben önkormány
zati tulajdonú cég a közterületek 
tisztántartásával, takarításával, in
tézmények hulladékának elszállítása 
mellett a parkok fenntartásával, a 
piac üzemeltetésével, utak javításá
val, vízelvezető rendszerek (fedett- 
zárt és nyitott árkok) takarításával, 
műtárgyainak javításával (hordalék
fogók és gyűjtők), a Pinkóczi temető 
üzemeltetésével, gyepmesteri teen
dők ellátásával, úgynevezett város
gazdálkodási tevékenységgel (köz
kutak üzemeltetése, játszóterek kar
bantartása, veszélyes fák kivága
tása... stb.), és természetesen a téli 
síkosság-mentesítési és hóeltakarítás 
feladatokkal foglalkozik. Ezeket a 
munkákat az Önkormányzat minden 
évben a hozzárendelt költségekkel 
együtt az úgynevezett Külön-Meg- 
állapodásban határozza meg a külön
böző feltételekkel együtt (ütemterv, 
gyakoriság, méretek stb.). Mivel az 
Önkormányzat is meghatározott 
keretből gazdálkodik, ezért a Kom
munális számára is minden év végén 
meghatározzák a következő év 
keretét. Ebből gazdálkodni viszont

nem könnyű, mert vannak előre 
meghatározható, aránylag pontosab
ban megbecsülhető költségekkel 
bíró munkák, de vannak olyanok, 
amelyek mértéke és költsége előre 
nem becsülhető. Így fordulhatott elő, 
hogy az 1998 decemberében meg
szavazott keret (36 millió Ft) végül 
is elsősorban a viharkárnak, vala
mint a sok nem tervezhető útjavítás
nak, a rendkívüli téli időjárásnak 
köszönhetően 50,1 millió Ft-ra 
növekedett. 1999 decemberében a 
testület 41,4 millió Ft-ot szavazott a 
2000. évre. Ehhez még tartalékként 
7 millió Ft-ot tett félre. Szerencse a 
szerencsétlenségben, hiszen az év 
eleji téli munkák is sok plusz pénzt 
vittek el, de ezen tartalékhoz kellett 
bizony nyúlni a tíz napos szemét- 
telepi tűz oltása, valamint az igen 
hatékony reklámmal beharangozott 
rendkívüli lomtalanítás után is. Így 
várhatóan az ez évi keret 51 millió 
Ft-ra fog emelkedni.

De hová költik ezt a sok pénzt, 
miért nincs látszata? — teszik fel 
sokan és jogosan a kérdést. A 15-20 
éves gépek, járművek egyre több 
pénzt emésztenek fel. A legtakaré
kosabb működést is lehetetlenné 
teszik azok az alkatrész-vásárlások, 
amelyek naponta húzzák ki a sok 
pénzt “zsebünkből”. Ha csak az 
üzemanyag árak növekedését nézzük 
(’99 éveleje és évvége között ez több, 
mint 30% volt számunkra), hogy 
lehet lényegesen, látványosan haté
konyabb, eredményesebb a munka, 
ha pl. a köztisztasági feladatokra 
ugyanannyi a tervezett költség (a 
keret szabta lehetőségek szerint), 
mint előző évben. Az is elgondolkod
tató, hogy mire mennyit lehet illetve 
kell költeni, hogy tisztább és szebb 
legyen a város képe. Csak összeha
sonlításként: Balatonfüred ez évre 39 
milliót, Fűzfő több, mint 20 milliót 
használhat fel csak a település park
jainak ápolására, közterületeinek 
virágosítására.

Egy éves tapasztalattal a követke
ző problémákat látom:

• A minőségi munkához minősé
gi eszközök kellenek, ez alapfeltétel. 
Sok év telt el anélkül, hogy akár a 
cég önerőből, akár “külső” segít
séggel fejlesztésre költött volna. 
(Megjegyzem: volt a szezon köze
pén olyan hétfő reggel, hogy az 
összes járművünk a műhelyben illet
ve előtte javításra sorakozott.) A 
szolgáltatás megfelelő színvonala 
így nem biztosítható, ráadásul a 
rossz színvonal drága is.

Lelkiismeretem szerint sokkal 
többször (akár óránként) üríttetném

a kézi szemetes edényeket, sokkal 
többet helyeznék ki a közterületekre 
(egyébként fogyóeszköz, rendszere
sen ellopják). Egyes helyekre köz
konténereket vagy legalább is na
gyobb gyűjtőedényeket helyeznék ki, 
hogy minimálisra csökkenjen az 
egyre szaporodó illegális szemétku
pacok halma (pl. Vízmű melletti 
közterület, Káptalanfüred erdőszélei, 
Felsőőrsi út és Töltés út keresz
teződése és még sorolhatnám). 
Természetesen ezeket a “köz” szeme
teseket folyamatosan figyelve kellene 
üríteni, nehogy körülötte is gyűljön a 
szemét. De ki fizetné ezek ürítését?

Lelkiismeretem szerint nem 
négy, hanem sokkal több embert alkal
maznék szezonban (szeptembertől 
decemberig egyetlen emberünk végzi) 
az utcák söprésére, takarítására, a 
parkok tisztán tartására. De ha a 
keretünkből csak ennyire telik?

Almádi parkjaiban, közterülete
in elöregedtek a fák, rengeteg fa van 
pusztuló félben, ez élet- és vagyon
veszélyt jelent. A veszélyes fák 
kivágása szakembert igényel, renge
teg pénz kellene ezen munkák szak
szerű, lelkiismeretes elvégzésére. 
Mi csak kapjuk a panaszokat, a kri
tikát, a megrendelést. De ki fizeti? 
Szeptember és december közötti 
időszakra (a vegetáció leállásával 
célszerű elvégezni) összesen 500 
ezer Ft (bruttó) jut ezekre a munkákra.

A környezet tisztasága mellett 
igen “kényes” téma az utak állapota. 
A közművesítés után visszaállított 
állapotok az elvégzett munkákat mi
nősítik. Mi csak ezeket javítanánk, 
de miből? Szeptembertől évvégéig 
4,5 millió Ft jut az utak kátyúzására, 
gléderezésére, murvázására, a renge

teg útbeszakadás javítására, a meg
rongált útjelző táblák pótlására. Azt 
hiszem ez a szám magáért beszél, 
mivel legalább kétszer ennyi kellene.

Mint ahogy már régebben emlí
tettem, a hatékony és minőségi mun
ka 50%-át a megfelelő feltételek biz
tosítása teszi ki. Természetesen a 
másik felét az emberi hozzáállás, a 
munka megszervezése, az elvégzen
dő feladatok időbeni felismerése 
(mit, mikor és milyen gyakorisággal 
kell elvégezni).

Az, hogy az elmúlt évben sikerült-e 
valami változást, valami kis ered
ményt a másik 50%-ban elérni, nem 
az én feladatom eldönteni. Minden 
igyekezetem megvolt és továbbra is 
meglesz. Örömmel vettem azokat az 
apró jelzéseket, melyekkel az elmúlt 
időszakhoz viszonyított tevékeny
ségünkre dicsérettel illettek minket, 
köszönjük a segítő és építő kritikákat, 
melyek irányt adnak a jövőben, és 
igyekszünk jóvátenni és mielőbb kor
rigálni a jogos bosszúságot, az emberi 
nemtörődömségből, hanyagságból 
eredő hibákat kijavítani.

Az olimpia évében végezetül 
csak annyit mondhatok minden jó-  
és rossz-szándékú bírálóinknak, 
hogy a pályán kívülről sokkal kön
nyebb, mint belülről.

Mindezen nehézségek ellenére, 
megkezdve munkám második évét -  
az első év tapasztalataiból okulva és 
tanulva -  töretlen optimizmussal és 
lelkesedéssel bízom abban, hogy az 
általam vezetett cég az együtt
működő lakosság segítségével eléri, 
hogy városunk jövőre sokkal 
előkelőbb helyezést érjen el, Almádi 
mindenki örömére sokkal tisztább és 
szebb lesz.

Boda Zsuzsanna

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



A kertbarátok életéből
Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub IV. n. évi programja

Október
11-én Klub nap, Szabadfoglalkozás 
18-án Klub-nap, Kártya, sakk, stb.
21-én Kirándulás, Zirc, 
Pannonhalma
25-én Klub-nap, Szabadfoglalkozás 
November
01-én Halottak napja, Koszorúzás 
08-án Klub-nap, Kártya, sakk, 

kézimunka 
15-én Klub-nap, Szabadfoglalkozás
22-én Klub-nap, Kártya, sakk, stb. 
29-én VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ

KÖZGYŰLÉS
December
06-án Klub-nap, Mikulásnapi 

köszöntés 
13-án Klub-nap, Kártya, sakk, stb. 
20-án Karácsonyi és születésnapi 

(okt., nov., dec.) köszöntés 
zenés vacsorával 

31-én SZILVESZTERI VACSORA 
ZENÉVEL

Megjegyzés: A klubnapok tovább
ra is a szerdai napokon vannak, 16 
órai kezdettel.

A kirándulásokra és a zenés va
csorára a klub-napokon lehet jelent
kezni.

A szeptemberi összevont születés- 
napi zenés vacsora sikerére hivatkoz
va, ebben az évben csak decemberben 
lesz újra összevont születésnap.

A programváltoztatás jogát a 
vezetőség magának fenntartja.

A vezetőség nevében:
Boros Gyula 

elnök

Közelmény

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub kirándulást 
szervez
2000. október 21-én Zirc - Pannonhalmára.
Utazási költség: 600,- Ft 
Jelentkezni lehet a szerdai klub
napokon a Vörösberényi Művelődési 
Házban.
Schovhauzer Ferencnénél (Zsuzsa).

2000. szept. 12. A 2000. II. félévi munkaterv megbeszélése.
Nyári tapasztalatok értékelése, szüreti előkészületek, szüreti 

teendők.

A Balatonalmádi Kertbarátkor 2000. II. félévi programja:
2000. szept. 26. Must és bor készítése, kezelése, fejtések, fehér és 

vörösborok vonatkozásában.
2000. okt. 10. Szőlő és gyümölcsfák fertőzései, betegségük 

megelőzése.
2000. okt. 24. A bor jövedéki termék lett.
A jövedéki törvény alá eső terméknek szabályozása, feladataink.
2000. nov. 14. Őszi munkák a kertben, szőlőben. Talajerő után

pótlás.
2000. nov. 25. KATALIN-BÁL a Budatava Étteremben.
2000. nov. 28. Konyhakerti növények, virágok, gyógynövények 

hasznosítása, kezelése, ápolása.
2000. dec. 12. Felnőtt, öregkori gyakori betegségek, ezek okai, 

megelőzésük.
2000. dec. 19. 10 éves a Kertbarátkor. Visszatekintés az elmúlt 10 

évre, Óév és évezred búcsúztató.
Későbbiekben meghatározott időpontban kirándulás.
Az előadásokat a Balatonalmádi Közösségi Házban a hónapok 

második és negyedik keddjén 17 órai kezdettel tartjuk.

2000. szept. 26. Must és bor készítése, kezelése, fejtések.
Előadó: Arkovics József
A szőlő akkor érik be, amikor a kaccs kezd bámulni. Az idén ez 

3-4 héttel korábban volt a meleg időjárás következtében, mint a koráb
bi években. Az érett szőlőt minél előbb szüreteljük le, mert a túlérett 
szőlő veszít aromájából, savaik lebomlanak. A leszüretelt szőlőt minél 
előbb dolgozzuk fel és erjedési hőmérsékleten tartsuk. A pincék fer
tőtlenítését és a hordók mosását még szüret előtt végezzük el. A fehér 
szőlőt ledarálás után 1 napig hagyjuk állni, a kék szőlőt 10-12 napig. 
Ha a must savszegény, a savtartalmat borkősavval, vagy citromsavval 
pótolhatjuk. A savtartalom 0,6 - 0,7 legyen. A szőlő zúzása után a ka
csokat távolítsuk el, hogy a csersav tartalom ne növekedjen. 
Erjedéskor veszélyes mustgáz keletkezik, ezért csak jelzogyertyával 
menjünk a pincébe. A cukorfokot 3 fokkal lehet növelni, de 20 fölé ne 
emeljük, mert az a bor minőségének romlásához vezethet. A kipréselt 
törkőből 1 q-ból 6-7 1 pálinkát lehet főzni. A borok osztályozása 
időrendben: új bor, fiatal bor, ó bor. Minőség szerint: félszáraz, 
félédes, édes. Az új bornak 2-3 hét után le kell tisztulni. Az első fejtést 
nyílt fejtéssel végezzük. A hordókat mindig töltsük fel. A kénezéssel 
óvatosan bánjunk, foleg a vörös bornál (színvesztés).

Gyenge kénezés: 5 gr/hl
Közepes kénezés: 15-20 gr/hl
Erős kénezés: 20 - 40 gr/hl
Igen erős kénezés: 40 - 60 gr/hl
Ha kénlapot használunk: 1 szelet/hl.
Az alkohol fok 10 felett legyen, az alatt ecetesedés léphet fel.
Borbetegségek: tejsavas erjedés 28 C fok felett történik, ekkor a

mustot hűteni kell. Barna törést borkénnel javítjuk. Nyúlósodás: átfejt
jük, levegőztetjük és kénezzük. Fekete törés és fehér törés: házilag nem 
javítható. Kocsány íz: túl sajtolástól van. Lúgos íz: vegyszerrel 
javítható. Fa íz: házasítással javítható. (A házasítás 85:15 arányban 
hivatalosan is engedélyezett). A fentieken kívül még sok borbetegség 
van.

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör:
2000. szept. 4.
- Horváth József elnök köszöntötte az új vezetőséget és a tagságot, 

a következő 4 év elso foglalkozása alkalmából.
- Zabó Gyula elnökhelyettes, az előző vezetőség elmúlt 4 évben 

végzett munkájáért mondott köszönetet.
- Bucsku Péterné gazdasági vezető tájékoztatta a tagságot a kert

barátkor anyagi helyzetéről.
2000. szept. 16. Kirándulás volt Sárvárra (fürdés, városnézés, a 

Sárvári szüreti felvonulás megtekintése).
2000.szept. 18. Jövedéki termék a bor címmel Scher József 

(kertészmérnök) falugazda tartott előadást.
Ismertette, hogy ki lehet őstermelő.
Őstermelő az a magánszemély lehet, aki a 16 életévét betöltötte és 

a saját gazdaságában a termékek előállítását nem egyéni vállalkozóként 
végzi és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ami 
lehet egyéni, vagy közös őstermelői igazolvány. A kiadottigazolványt 
a falugazdász az év első napjától érvényesíti, ha azt az adott év már
cius 20. napja előtt állítja ki. Akiállítás napjától kezdődően érvényesíti, 
ha azt március 20-a után állítja ki. Az elveszett, vagy megrongálódott 
igazolvány helyett a falugazdásznál új igazolvány kiállítását kell kérni. 
Lakcímváltozás esetén, az őstermelő az új lakhelye szerinti 
falugazdásznál kérheti a nyilvántartás módosítását.

Az őstermelők adóbevallása:
Nem kell adóbevallást tenni abban az esetben, ha a mezőgazdasá

gi kistermelésből származó bevétele nem haladta meg a 250.000,-Ft- 
ot az őstermelői tevékenységével kapcsolatban, nem terheli egyéb adó
fizetési kötelezettség, más forrásból sem származott bevallási 
kötelezettség alá eső jövedelme. Továbbra sem kell jövedelmet szá
molnia őstermelői bevételéből annak, aki a tételes költségelszámolást 
választotta és éves bevétele 250 ezer és 1,5 millió Ft között volt, s ren
delkezik a bevétel 20 %-át kitevő költségekről számlával. Az 1,5 mil
lió Ft feletti jövedelem adózása a személyi jövedelemadó módok 
szerint történik.

A korábban 500 m2 feletti területek bejelentését módosították 1500 
m2 felettire.

A 250 liter bor személyenként 1000 literre módosult családonként. 
Reméljük még további kedvező változások is lesznek.

Scher József falugazda fogadó órái minden pénteken 8,00-10,00 
óráig vannak a Városházán, aki a bortörvénnyel és az adózással kapcso
latban bővebb felvilágosítást tud adni.

A két kertbarátkor nevében:
Durst László

NABE Hírek
Az előző számunkban megjelent “Ho

gyan lehetne megóvni szép lakhelyünket a 
szeméttől?” ötletpályázatra számtalan nagy
szerű javaslat érkezett. Köszönjük!!! Az 
általános lakossági véleményeket talán az 
alábbi levél foglalja össze legjobban.

Az óriási érdeklődésre való tekintettel 
felkértük a képviselőtestületet, hogy tűzze 
napirendre a témát, hogy mielőbbi meg
oldást találjunk.

Szeptember 16-i szemétgyűjtésünkön 
összesen 24 zsák szemét gyűlt össze. Sikerült 
megtisztítanunk a Wesselényi Strandtól 
kiindulva a kerékpárút menti szakaszt, a 
négyméterest, és a káptalani emelkedőt, 
ahol a 71-es út mentén rengeteg szemetet 
találtunk! Köszönjük a Kommunális Kht. és 
a McDonald’s támogatását! Ezzel együtt 
úgy érezzük, nem a mi feladatunk a szemét 
összeszedése, csak mi már nem vagyunk 
képesek elviselni az úton, útfélen sze
münkbe ötlő szemetet! Kérünk mindenkit, 
hogy a saját portája (esetleg utcarésze, hor
gászhelye, munkahelye) előtt próbáljon ren
det tartani, hisz valamennyiünknek jobb 
érzés tiszta, szép környezetben élni.

Parlagfűmentesítési akciónk díját
adásához csak még egy mondat: A valós 
tények önmagukért beszélnek. Köszönjük a 
Közösségi Ház által felajánlott díjat!

Tisztelt Egyesület!
Az Almádi Újságban megjelent cikkükre válaszolva az alábbi 

javaslatokat szeretném tenni “Hogyan lehet megóvni szép lakóhe
lyünket a szeméttől?” ötletpályázaton belül. Fontos lenne ha más 
szerkezetű szemetes ládákat helyeznének ki a parkokba, ugyanis azt 
tapasztaltam, hogy ezek kicsiknek bizonyulnak, hamar megtelnek, 
főleg nyáron, és az emberek a szemetet a kuka környékén szórják 
szét, mert abba már nem fér több. Ugyanakkor a kukák könnyen fel
boríthatok, a szemét akár egy lökésre is kiborul belőlük a túl
telítettség miatt, akár az erősebb szél is fellökheti; erősebb vihar 
esetén.

Megoldás.
A padokhoz hasonlóan a szemeteseket is a földhöz kellene 

rögzíteni, melyek így nem borulhatnának fel, és zsákkal kellene 
kibélelni őket, ugyanakkor nagyobb méretűek lennének és jobban 
kellene illeszkedniük a park környezetébe.

A szemétládák teltségének oka a megnövekedett szeméttermelés, 
amit a városunkban működő gyorsétterem okoz csomagolóanya
gaival. Tárgyalni kellene a helyi McDonalds arra illetékes vezetőjé
vel, hogy: vagy csökkentsék az általuk kibocsátott szemét mennyi
ségét, vagy ha az nem lehetséges, a menüajánlatukban hozzanak létre 
olyan menüt (menüket), melyek kampányszerűen segítik a város tisz
taságának megőrzésére tett erőfeszítéseket, nevezetesen: a menü 
nevével, összetételével és a hozzá használt csomagolóanyaggal 
kihangsúlyozza, hogy a cégnek fontos a környezetvédelem és ezen 
menü fogyasztása segít e törekvés megvalósításában. Ennek a 
menünek az eladásából befolyt bevételek egy részét a város tisz
taságának megóvására fordítanák. Cserébe a gyorsétterem ingyen 
reklámokat helyezhetne el a város valamennyi -  ebből a pénzből 
felállított -  szemetesládáján. Ezt a kezdeményezést esetleg tovább 
lehetne fejleszteni pl.: az ilyen úton befolyt pénzekből a város új 
szemétszállító kocsikat vásárolhatna, melyekre rá lenne festve a 
szponzoráló cég reklámja.

De szükség lenne egy állandó parkőrségre is, főként nyáron és 
tavasz végén, akik a parkok tisztaságára ügyelnének, jelentenék az

illetékes hatóságoknak, ha rendetlenségre bukkannak és megbírsá
golnák a szemetelőket, még azt is aki eldob egy cigarettacsikket. A 
bírságnak min. 2000-10 000 Ft-ig kellene terjednie, ez lehetővé 
tenné egyben a parkfelügyelet és a park rendbetartásához szükséges 
költségek egy részének a fedezését. A parkőrök ugyanakkor ügyel
nének a park tisztaságára is, összeszednék az elszórt szemetet és 
lehetőség szerint együttműködnének a kertészekkel, a polgárőrséggel 
és akár a rendőrséggel is. A szemetesekben a szemeteszsákokat 
naponta, de legalább kétnaponta kellene cserélni a főszezon ideje 
alatt. Ennek költségeihez a fent említetteken kívül igénybe lehetne 
venni akár civil erőforrásokat is pl.: a nyaraltatással foglalkozók a 
három nyári hónap folyamán minden hónapban befizetnének egy 
bizonyos összeget erre a célra az önkormányzatnak a szállodákkal és 
a vendéglőkkel együtt, hiszen elsősorban nekik érdekük, hogy váro
sunk vonzó külsejű és tiszta maradjon. A parkőrség feladatának 
ellátására akár diákokat is lehetne alkalmazni nyaranta, akár 
“kisegítőként” is nyári diákmunkaként.

Ami az illemhelyek használatát illeti, fel nem foghatom, hogy 
miért nem üzemelnek főszezonban a nyilvános WC-k.

Mindenesetre a példa azt mutatja, hogy ezekből még többre is 
szükség van. Ezek lehetnének akár fizetősek is, személyzetüknek a 
környékük rendjére és tisztaságára való felügyelet lenne a feladatuk. 
A használati díj fedezné fizetésük egy részét.

Külön szeretnék kitérni a „huligánok-ra“, akik törnek zúznak 
városunkban. Őket rendőrségi elővezetés mellett akár 20 000 Ft 
feletti bírsággal kellene súlytani az okozott kár megfizetésén felül. 
Megfékezésükre állandó éjjeliőr szolgálatot kellene fenntartani, 
mely a polgárőrséggel kiegészülve vigyázná nyaranta Almádi köz
parkjainak és a Balaton-part rendjét.

Lényegében mindazok amiket Önök az Almádi Újságban felvá
zoltak elengedhetetlenül szükségesek, és alapját képezik mindannak, 
aminek a megvalósítására fentebb javaslatot tettem.

Munkájukhoz és további terveik megvalósításához erőt és jó 
egészséget kívánok mindannyiuknak.

Tisztelettel: Pálfy András



Vörösberényi szüreti ünnepség

A kis bírók Jó hangulatban

A Vörösberényi Polgári Kör 
szervezőinek az időjárás kegyeit 
nem teljes mértékben sikerült meg
szerezni a szüreti felvonulás idejére.

Sötét felhők lógtak az égen, 
időnként kellemetlenül hűvös szél 
lebegtette a jelmezbe öltözött höl
gyek melegebb időre készült szok
nyáját, néha egy-egy csepp eső is 
jelezte, hogy jelen van és csak a 
megfelelő pillanatra vár. Szerencsé
re a felvonulás idején nem indult 
meg az egyébként szükséges és hi
ányzó csapadék.

Mindez nem tudta a szüreti felvo
nulók hangulatát befolyásolni, ked
vét szegni.

A Vörösberényi új iskola előtt 
százötven-kétszáz fő gyülekezett a 
ma már hagyományosnak tekinthető 
szüreti felvonulásra. Útközben en
nek többszöröse köszöntötte, üdvö
zölte a felvonulókat.

Majorettek három korcsoportja, 
az ezeréves államiságra utaló ős
magyar öltözékű, fegyverzetű cso
port tagjai, huszárok, csikósok, a 
XVIII-XIX. század öltözékében 
pompázó és (didergő) hölgyek, a 
bachusi csoport tagjai, a fúvósok 
együttese, az ugyancsak hagyo
mányosnak tekinthető dalárda, a 
feldíszített teherautók, a feldíszített 
szekerek, köztük a kedves pónilo
vakkal mind-mind kellemes, szép

színfoltja volt a Vörösberényi Pol
gári Kör, és a Kertbarát Kör által 
szervezett szőlő és bor ünnepének, a 
szüreti felvonulásnak.

Úgy vélem meg kell említeni a

Kisbíró kettős (Polyák-Csalló) kö
szöntőjét, amelyből idézünk néhány 
sort:

“Hireljük borocska vidám napját, 
szüreti

felvonulásunk vígságait 
Oly lármát, zendülést, jókedvet 

mesélek, amilyet 
nem láttam mióta csak élek 
Amilyet nem említ semmi história, 

megtenni 
nem meri csak 
Berényiek fia
Vajha méltóképpen le tudnám 

rajzolni mily 
vitézséggel tudunk mi bort inni. 
Berényi jó borral habzó butellia 

melytől férfiban 
gyúl a fantázia
Te Tölts be engemet égő 

spiritusszal, hadd daloljak 
versenyt társaimmal”

Az eposzi jellegű köszöntést, 
sajnos hely hiányában nem lehet tel
jes mértékben közölni.

A köszöntő mellett természete
sen meg kell emlékezni a fárad
hatatlan, bort kínáló hölgyekről 
is, akik kezdettől a végső pilla
natig buzgón kínálták a jó 
bort az utcai érdek
l ő d ő k n e k .
(Elfeledkezve a 
s z i g o r ú  
b o rtö rv én y rő l, 
amely ma szig
orúan megszabja hol 
és milyen könyvelés 
mellett lehet bort inni és 
berúgni. Szerencsénkre a 
fináncok sem érdeklődtek 
arról milyen könyvelés
sel, felhatalmazással 
kínáljuk a finom bort az 
érdeklődő közön
ségnek.)

Szólni illik a 
városháza előtti köszön
tőről. A város vezetését 
képviselő Brenner 
Kálmánné, Klárika 
Asszony kedves, üdvözlő 
szavairól és az ugyancsak 
hagyományos perec
osztásról és a szőlőkosár 
árverésről is.

A felvonulás a Tempó 
Forum parkoló felé folytatta

útját növekvő jókedvvel és üresedő 
boroshordókkal. De úgy vélem ez, 
mármint a boroshordók kiürítése, a 
dolgok és főleg a szüreti felvonulás 
rendje szerint történt.

A napot a Vörösberényi Kultúr
ház reggelig tartó hangulatos össze
jövetele zárta.

Hogy ez a sok vörösberényi-al
mádi polgárt megmozgató rendez
vény létrejöhessen nagyon jelentős 
szervező munkát kellett végezni 
egyrészt, másrészt szükség volt arra 
az elismerést érdemlő támogatásra, 
amelyet a város vezetése, képviselő
testülete adott, de ugyanolyan szük
ség volt a polgárok támogatására is.

Köszönet érte mindenkinek. Szí
vem szerint felsorolnánk mindenkit 
név szerint, de hála Istennek oly nagy 

a lista, hogy több oldalt 
lehetne megtölteni, erre 
nincs lehetőség, másrészt 
esetleg kimaradna valaki 

és az nagyon kényelmetlen 
lenne.

Külön meg 
kell azonban 

köszönni a 
V á r o s i  
Rendőrka

pitányság és 
a Balaton

almádi Pol
gárőrség segítsé

gét, amely a forga
lomirányításban nél
külözhetetlen volt.

Így arra kérnénk 
mindenkit fogadja 
köszönetét a
Vörösberényi Pol
gári Körnek és egy
ben kérjük jövőben is 
támogatásukat e 
kedves, hagyományos 
ünnepen. Ezzel is őriz
zük magyarságunk 

népszokásait.

Dr. Kaliczka László 
Fotó: Durst László

A szépség is dominált

Na aztán minden rendben menjen
Sofor lesen



Ha én képviselő lennék...
Képviselnék. S, ha ezt a nagyformátumú megbízatást a vállamra venném, 

bizony nagyon igyekeznék. Igyekezetemért elismerést várnék, és magam is 
tisztelném azokat, akik hasonlóan hozzám, ezt a munkát vállalni merték.

Mert a feladat nem egyszerű. Egy képviselő indulhat bármilyen nagyszerű 
célokkal, mindennek, mindenkinek úgy sem tud megfelelni. Ezért aztán sok 
kínnal és keservvel járó konfliktusokat kell vállalnia, és ezeket meg is kell olda
nia. A megfelelő egyensúlyt, összhangot, ésszerűséget, igazságot, a célok 
véghezviteléhez szükséges anyagiakat sem könnyű megtalálni. A jó vagy rossz 
vezetés meghatározhatja egy egész közösség életét, hangulatát, fontos tehát, 
hogy -  eleve rossz szándékok, önérdekek feltételezése helyett -  elővéve legjobb 
empátiáját is, elfogadjon minden jó gondolatot, segítséget, érvet.

Ha én képviselő lennék, a rosszindulatú “kibicek” minden szakértelmet 
nélkülöző, jópofizó, mocskolódódásait elereszteném a fülem mellett. De nem 
hinném magamat tévedhetetlennek, nem gondolnám véleményemet egyedüli 
jónak, megdönthetetlennek. Az önérzetet nem keverném össze az indulatos 
gőggel, hibáimból tanulnék, elismert tévedéseimet igyekeznék minél hama
rabb korrigálni. Sértett indulatok kimunkálása helyett a racionális cselekvést 
választanám a helyes gazdálkodás, a jó együttműködés érdekében. A viták 
hevében nem lennék rosszhiszemű, összeférhetetlen, lesajnáló, lenéző. Nem 
dobálóznék meggondolatlan szavakkal, nem vádaskodnék -  megbántva, be
csületükben megsértve másokat, megnehezítve ezzel a saját dolgomat is - , és 
a torzsalkodások kirobbantását koncepciózus megtervezettséget feltételezve 
nem kenném egyik újság szerkesztőségére sem. (Mert ugye már Ciceró is meg
mondta...)

Ha én képviselő lennék, tudatában lennék annak, hogy akik rám szavaz
tak, bennem bíznak, és nem szólítanám föl lemondásra egyik képviselőtár
samat sem, hiszen ezzel azokat is megaláznám, akiket ő nyert meg magának 
a választáson. Egyet nem értés esetén is azon lennék, hogy ellenfeleimmel szót 
értsek. Munkámat lelkiismeretesen végezném, de nem tartanám halálos bűn
nek, ha a közért végzett munkálkodásom közben magam is gyarapodnék. 
Ugyanígy éreznék társaim esetében is, mert tudnám, hogy a tisztességes egyéni 
gazdagodásoktól várható a közösség gyarapodása is.

Ha én képviselő lennék, választóimat rendszeresen tájékoztatnám, 
munkámért megbecsülést várnék. Magam is becsülném azokat, akik engem e 
nemes szándékú feladatomban segítenek. Akik munkájukkal, tanácsaikkal, 
lokálpatrióta szellemiségükkel születésüktől, idetelepedésüktől fogva szellemi, 
gazdasági, kulturális értékeket teremtve -  gyakran ellenszolgáltatást sem 
kérve, esetleg csak költségeiket megtérítendő fizetségért, vagy teljesen ter
mészetes módon, saját egyéni boldogulásukat is keresve -  a közösség hasznára 
tevékenykednek. Nem engedném, hogy úgy érezzék, munkájukért nem, hogy 
köszönetet nem kapnak, de kedvszegő érdektelenség, gáncsoskodás, irigykedés, 
ellehetetlenítés, lekicsinylés, lebecsülés veszi körül őket. Én azokat az 
embereket segíteném elsősorban, akiktől valamit viszont is várhatok, hiszen 
az ő közreműködésükkel érhető el az a gyarapodás, amiből az örök kéregetőket
-  a közösségért, saját magukért tenni semmit nem hajlandókat, vagy nem 
tudókat -  is meg lehet támogatni. És azt is belátnám, hogy a rövidlátó dön
tések, paragrafusokhoz való merev ragaszkodások nem jó tanácsadók.

Ilyesmi lennék, ha képviselő lennék... vagy polgármester. De nem vagyok 
az, mert ekkora feladatot nem mernék a nyakamba venni. Ezért aztán csak 
még jobban tisztelem azokat, akik ezt megteszik. Különösen azokat, akik több 
ciklusban vállalják a megbízatást. Ám azokat sem kevésbé, akik most tanulják 
megszolgálni választóik -  bizony sokszor sok nehézséget okozó -  bizalmát. 
Mert a tapasztalat, nyugodtság, bölcs megfontoltság mellett nagyon kell a friss 
erő, a fiatalos hév, az önbizalommal teli törekvés, egészséges törtetés, képléke
ny racionalitás. S az újak csak úgy tudnak felnőni a feladathoz, ha ahhoz 
hozzá is tudnak jutni. És kell, hogy egymás értékeit megismerve, elismerve, 
egymással hangot találva munkálkodjanak a köz javára, hogy vállalt fela
datukhoz méltóan képviselhessék az őket megválasztó közösséget.

Munkájuk nehéz és felelősségteljes. Én nagyon becsülöm őket érte. Bízom 
benne, hogy ők is hasonlóképpen éreznek irántam. Ennyivel -  legalább -  tar
toznak nekem is.

Vecsey Kiss Mária

Palafelújítást és javítást, 
palamosást és homlokzatmosást, 
palafestést és homlokzatfestést 

vállalunk.

Tel.: 88 /430-295;  431-713

Anyanyelvünkről-anyanyelvünkért
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban október 13-14-én megren

dezésre ismét megrendezésre kerül Anyanyelvünkről-anyanyelvünkért vers-  

és prózamondó verseny. A Lőrincze Lajosról elnevezett nemes vetélkedő 

díszvendégei:

Özv. Lőrincze Lajosné Grétsy László 

Pomogáts Béla és Szende Aladár

A részletes programról érdeklődni a kéttannyelvű gimnáziumban lehet.

Várjuk kedves

vásárlóinkat 

a vörösberényi

kisboltba

Gábor Á. u. 9. 

(Kultúrház utcája).

Naponta friss pékárú, 

hentesáru 

egyéb élelmiszerek 

és háztartási vegyiáruk 

kaphatók.

Nyitvatartás:

H - P. 7-18 óráig 

Sz - V. 7-12 óráig.

Értesítem tisztelt betegeimet, 

hogy

november 1-től-április 1-ig 

csak minden második (páros) 

héten lesz rendelés.

A rendelés helye és ideje 

változatlan. 

(Balatonalmádi, Baross G.u. 29.

Szombat: 16-tól-18 óráig.

Vasárnap: 9-től-11 óráig).

Dr. Bognár Zoltán 

szülész-nőgyógyász 

osztályvezető főoros 

az orvostudomány kandidátusa

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fűtés
szerelő mester

8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

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

30/9384-453 
Információs zöld szám:

80/949-019

Tervezés, kivitelezés
Már 20 éve a lakosság szolgálatában!



Az Öböl TV munkatársai Sopronban
Szeptember első hétvégéjén a Magyar Televízió Soproni Körzeti 

Stúdiójának vendégei voltak az Öböl Televízió munkatársai. A szakmai 
konzultációra a Dunántúli Regionális Híradó beszállítói voltak hivatalosak, 
hogy megbeszéljék egymással a modem hírmusor készítésének kritériumait.

A szerkesztők az m l Híradójának főszerkesztőjével és felelős 
szerkesztőjével találkozhattak, míg az operatőrök a műsor vezető opera
tőrével. A beszélgetések során az Öböl Televízió munkatársai megerősítést 
kaptak arról, hogy a modem híradózás követelményeinek megfelelő műsort 
készítenek a Kelet-Balatoni Kistérség számára. Az Öböl Televíziónak szak
mai elismerést jelent, hogy hetente átlagosan két híranyaggal szerepel a 
Regionális Híradóban, ezáltal a Dunántúl nagy részébe eljuttatja kistérségünk 
híreit. Mára elmondható, hogy az Öböl Televízió meghatározó hírforrássá 
vált, így aki nézi az adásokat az nem marad le a térség egyetlen fontos 
eseményéről sem. Józsa Péter

szerkesztő

Pályázat
A Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Vörösberényi Általános Iskola igazgatói állására. 

Pályázati feltételek az Oktatási Közlöny 2000. szeptember 28-án 

megjelent számában. A pályázatokat 2000. október 28. napjáig 

Balatonalmádi Város polgármesteréhez (8220 Balatonalmádi, 

Széchenyi sétány 1.) kérjük beküldeni. Érd.: 88/430-254

Mozgásművészeti Stúdió Tanfolyamaira 
az alábbi csoportokba lehet jelentkezni:

-  Óvodás balett 4-6 éves korig
-  Klasszikus balett 7-14 éves korig
-  Jazz tánc 12-18 éves korig
-  Táncos torna korhatár nélkül
-  Mozgásterápia korhatár nélkül
Beiratkozás időpontja: 2000. október 20., péntek 17-18 óráig a Közösségi 
Házban Vízhányó Katalinnál.
A Györgyi Dénes iskolában működő balettcsoportok a Közösségi Házban 
folytatják foglalkozásukat.

Temetői különjárat
Útvonal: Autóbusz pu. -  Baross G. u. -  Veszprémi u. -  Kisberényi út

-  Vödörvölgyi út -  Pinkóczi temető és vissza.
Megállók: Minden helyközi megállónál és a Kisberényi út Pinkóczi 

úti saroknál.
Időpontok: November 1-én: (szerda)

Autóbusz pu.-ról indul: 15.00 órakor 
Temetőtől vissza indul: 16.00 órakor 
November 2-án: (csütörtök)
Autóbusz pu.-ról indul: 15.00 órakor 
Temetőtől vissza indul: 16.00 órakor 

A járatokra menetdíjat nem kell fizetni!
Almádi Kommunális kht.

Diabétesz klub

2000/2001. évi programja
A klubfoglalkozás helye: Balatonalmádi Közösségi Ház 
A klubfoglalkozás ideje: minden hó első keddje 15 óra

2000. október 3.
Téma: Nagy Margit a Diabétes Újság „Konyhasarok“ szerkesztőjének előadása. 
2000. november 7.
Téma: Ismeretterjesztő előadás Balatonalmádi történetéről.
Előadó: Schildmayer Ferenc
2000. december 5.
Téma: Karácsonyi előzetes.
2001. január 2.
Téma: Cukorbetegséggel összefüggő szembetegségek megelőzése, kezelése. 
Témavezető: dr. Mucsi Gabriella
2001. Február 6.
Téma: Farsang, saját készítésű ételek, italok kóstolása.
2001. március 6.
Téma: Gyógytorna. Gyógytornász: Kardos Lajos
2001. április 3.
Téma: Gyógyszerismertető - bemutató.
Témavezető: Gyógyszergyártó képviselője Somogyi György
2001. május később meghatározott időpont alapján.
Részvételre minden klubtag részéről számítunk!
Tagdíjak befizetése minden foglalkozáson Erdélyi Józsefné gazdasági vezetőnél.

Dr. Árkai Anna 
főorvos klubvezető

A Közösségi Ház októberi programjából
6-án 16.30 Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére. 

Helyszín: Öregpark, Örökmécses 
11-én 10.00 Bábszínházi előadás a Györgyi Dénes Általános iskolában 
13-án 18.00 Ugandai körutazás. Ifj. Kiss Csanád diaképes előadása a 

Közösségi Házban 
20-án 17.00 A Művészetbarát Egyesület összejövetele
23-án 11.00 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére. 

Helyszín: Világháborús Emlékmű, Baross G. u.
12.00 Almádi fotóalbum bemutatója.

Helyszín: Közösségi Ház 
27-én 19.30 My Brother Jake együttes rock konccertje a Közösségi Házban

Keresek
Vörösberény, Vöröshegyi úton lévő gyümölcsösöm megművelésére 

megfelelő szakembert.
Tel.: 06/1/226-3629 Hermann Gusztáv

Francia nyelvoktatás, korrepetálás minden szinten. 
Telefon: 430-960.

BALATON SPORT
Balatonalmádi, Tulipán udvar 

(állomással szemben)
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BALU KAPITÁNY
SÖRÖZŐ -ÉTTEREM

É 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, Töhötöm  u. 1 0 -12. 
Telefon: 88 /439-666

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


