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Az évszázad utolsó évében va
gyunk. Érdekes visszatekintési lehe
tőség adódik az elmúlt évszázad 
utolsó évének eseményeire a kora
beli sajtó tükrében. Több hetilap 
jelent meg az időben Veszprém 
városában. Közülük a
VESZPRÉMVÁRMAGYE című 
hetilapot választva, lássuk mit is 
írtak Almádiról 1900-ban. A híreket 
és tudósításokat sajnos nem teljes 
körűen és csupán rövidítve van le
hetőségünk bemutatni olvasóinknak.

Az említett hetilap III. évfolya
mában megjelent hírek és tudósítá
sok a következők:

1900. január 7. -Szomorú hírrel 
kezdődött az esztendő mert Almádi 
egyik alapítója, Brenner Lőrinc ha
lálhírét közlik. A család által kiadott 
gyászjelentés szerint „...Brenner 
Lőrinc az Almádi Fürdő Rt. igaz
gatója... 1899. december 31-én este 
6 órakor rövid szenvedés után... 
életének 64-ik évében elhunyt. “

Nem ilyen szomorú hír az, hogy 
„karácsony másodnapján du. ünne
pelték szeretett plébánosukat Joó Já
nost abból az alakalomból, hogy 
dec. 27-én neve napját és 60-ik szü
letésnapját ünnepelte. “ Joó János 
vörösberényi plébános több éven át 
volt az Almádi Fürdő Rt. elnökségi

tagja, továbbá többször a Vigalmi 
Bizottság elnöke. Népszerű ember 
volt és „Hulláré“ volt a beceneve. 

1900. január 14. Hír a vasútról:
„ Veszprém-Füredi vonal mérnöki 
tervei teljesen készek... villamos 
üzem sokba kerül... gőz-vicinális igen 
nehézkes...automobil kocsikra van 
tervezve.“

1900. február 1. Rendkívüli 
szám, a dr. Óvárit a „Veszprémi 
Ellenőr“ című újságban megjelent 
támadó cikkre reagál az egész újság.

1900. február 11. „Almádi köz
ség képviselő testülete rendkívüli 
közgyűlésre jött össze... hogy állást 
foglaljon dr. Óvári Ferencet ért 
támadás ügyében... kifejezték nagy
rabecsülésüket és további segít
ségére számítanak... “.

1900. február 18. A Balatoni 
halásztársaság által a Balatonra 
rendelt 2 halászhajó elkészült... 
egyike Veszprém, másik Zala nevet 
viseli és egyenként 75 LE-s gőzgép
pel vannak felszerelve.

1900. március 4. ... Veszprém és 
a Zala február 28-án szétszedve va
súton érkeztek Siófokra... Danubius 
hajógyár készítette a hajókat... “

- Az Almádi Fürdő Rt. XV.-ik 
rendes közgyűlését február 28-án 
tartotta meg. „üzleti jelentés... tiszta 
jövedelem 464 ft. 37 kr. ... elnökéül 
dr. Óvári Ferencet... igazgatósági 
tagnak többek között... Joó Jánost 
választották... a fürdő megnyitása 
május 20-án lesz. “

1900. április 15. Az Almádi 
Fürdő Rt. igazgatósági ülése. ..f . hó 
10-én Óvári Ferenc elnöklete alatt... 
elhatározta Hattyú vendéglőjének 
3000 ft-al való kibővítését, a nádte
tőnek eltávolítását és fazsindellyel 
való fedését, egy nagy terem és egy 
kisebb szoba építését. A fürdőház 60 
kabinjának egy méterrel való fe le 
melését és 2 gyermek fürdő létesíté
sét. A 15 új légsátor 2 kat. holdas 
erdőcske szélén teljesen készen áll 
már, úgy a községháza is új modern 
berendezéssel. Az állandó posta-táv

írda megnyittatott, s  a  lakások bérlé- 
se megkezdődött, a Fürdőigazgató
ság irodája május hó 15-én nyílik. “ 

1900. május 20. - “A Balaton vize 
apadni kezd, mindazonáltal a gőzha
jó  még kikötni nem képes. A jövő hó 
elejére remélik, hogy a hajóhíd el 
fog készülni, amikor is a hajó Almá
diba naponta közlekedik. “

- “Balaton Almádi fürdő megnyi
tása június 4-én du. tarttatik meg 
....ezidén rendkívül nagy az érdek
lődés országszerte, mit főként a 
tavaly óta rendszeresített új lég- nap 
és Kneippfürdőnek kell betudnunk 
....15 új légsátor épült ...készül a 
második napfürdő s két új kosár
fürdő. A nagy vendéglő egy nagy 200 
terítékre alkalmas új étteremmel 
bővült ...a kitűnő zenekar június 1-én 
már Almádiban lesz s akkor indul 
meg a rendszeres gőzhajó járat is 
...Aki ott akar nyaralni jó lesz ha 1-2 
hét alatt megbiztosítja bérletét. “ 

1900. június 3. „Almádiban a 
szokott ünnepélyes megnyitás ez

alkalommal elhalasztatott ...azon
ban ideiglenesen megnyittatik... “

1900. június 17. ...június 18- 
tól naponként délben is jár gőzhajó 
Siófok-Füred-Almádi között ...csat
lakozva lesz a Budapestről jövő  
vonathoz. “

- Viharágyúk Almádiban. „...4 db 
Emmerling féle viharágyút vásárol
tak, melyek közül 3 db 2 m magas, 1 db 
4 m magas ...egy-egy lövés 12 
koronába kerül ...vasárnap du. 3 
órakor tétetnek meg velük a kísérleti 
lövések. “

- “Omnibusz járatok Almádiba. 
„...Weisz Móricz és társa szállító
üzletétől a mai naptól kezdve rendes 
társaskocsi indul naponként du. 2 
órakor Almádiba. Viteldíj 2 ko
rona. “

1900. június 24. - “... 17-én 
vasárnap nyitotta meg dr. Óvári 
Ferenc országgyűlési képviselő a 
Fürdő rt. elnöke Balaton Almádi 
fürdőt. Óvári csinos kis beszéd 
kíséretében adta át a fürdőt a közön
ségnek ...este nagy tánc is volt... “

- “Múlt vasárnap próbálták ki 
Almádiban a viharágyúkat ...nagy 
közönség jelenléte és Raum Oszkár a 
meteorológiai intézet asszisztensé

nek közbejöttével ...a védvonalon 15 
viharágyú lesz felállítva.”

1900. július 15. - „A szezon Al
mádiban,“ részletes programot kö
zöl az újság.

- “Egy községháza felavatása. 
Almádi község mintegy 15 ezer ft. 
költséggel gyönyörű községházát 
épített,amely díszes épület f. hó 22-én 
lesz felavatva. “

1900. július 22. - “Margit bál 
Almádiban. ...a múlt vasárnap tarta
tott meg ...az első négyest 68 pár 
táncolta..."

1900. július 29. -  ”Almádi község 
ünnepe......reggel 5 órakor a vörös
berényi önkéntes tűzoltóság zeneka
ra ébresztőt fújt bejárva községet 
...18 ágyúlövés jelezte az ünnep kez
detét ...9 órakor a képviselő testület 
a kápolnába ment, hol Joó János 
vörösberényi plébános által tartott 
misét hallgatta meg ...a közönség 
felment a községházához ...melyet a 
fungáló plébános beszentelt s ezen 
szertartás után emelkedett hangú

gyönyörű beszédet mondott.” Az 
eseményt négy hasábban részletesen 
leírja az újág, ismertetésére helyszű
ke miatt nincs lehetőségünk.

1900. augusztus 5. Mulatsá
gok. ...tegnap este tombola estély 
volt a Hattyú vendédlőben ...pom
pásan sikerült. “

- “Az Almádi Anna bál ...a múlt 
szombaton folyt le a Hattyú vendég
lőben fényes sikerrel. A négyest 72 
pár táncolta ...csak a napfelkelte 
vetett veget a mulatságnak. “

1900. augusztus 12. „Óvári ban
kett Almádiban ...e hó 7-én társas 
vacsora este 8 órakor ...reggel 3-ig 
tartott... mintegy 240 vendég ...szo
rongásig megtöltötték a Hattyú 
vendéglő nagy tánctermét és a külső 
nagy éttermet “

1900. augusztus 19. „Az előre
haladott idény dacára ...víg az élet 
Almádiban. Tegnap műkedvelő színi 
előadás és hangverseny volt. Ma va
sárnap pedig báró Splényiné (Blaha 
Lujza) fog Almádi vendége lenni. 
Ugyancsak ma produkálja magát 
Humberland, a híres gondolatolvasó is. “ 

1900. október 14. „Víg szüret 
Almádiban. ...ízlelték a 3 kg súlyú 
gyönyörű szőlő fürtöket ...szüreti 
l a k omán az asztalra került 50 éves 

cserépkorsó, mely a veszprémi 
fazekas ipart dicséri... “

1900. október 21. „Leégett prés
ház. Vollain Pál vörösberényi lakos 
kárára a berény szőlőhegyi lakháza 
f. hó 8-án ismeretlen módon leégett. 
A kár mintegy 300 korona. “

1900. december 23. „Az Almádi rt. 
választmánya f. hó 22-én ülést tar
tott ...a Balatontavi Gőzhajózási Rt. 
bejelentette a jövő évben nem járat 
Almádiba hajót, mert a vármegye 
redukálta a szubvenciót. “

1900. december 30. „Előző hír 
nem igaz lesz hajójárat..."

A kedves olvasó az előzőekből 
láthatja mi minden történt az elmúlt 
század utolsó évében Almádiban. 
Terjedelemben csak az anyag 10-15 
%-át ismerteti e visszapillantás, és 
csupán egy hetilapban megjele
ntekre szűkítve. Úgy tűnik egy mai 
megyei napilap sem ír többet váro
sunkról.

Schildmayer Ferenc

A szezon Almádiban.
Balaton Almádiban a szezon igen élénknek 

igérkezik. A vigalmi bizottság julius 8-án megala
kult és részletes programmot készitett a közönség  
mulattatására. A bizottság névsora a következő: 
dr. Acél József, dr. Hangba Gyula, Balogh Károly, 
Báthory József, dr. Benkő Károly, dr. Bibó Károly, 
Busztin Sándor, Bróda Kálmán, Csapó Gyula, dr. 
Cseresnyés József, Csonka Ferencz, Demjén Már
ton, Dékány Mihály, Duda Aladár, Dwelly Róbert, 
Edeskúty Jenő, dr. Farkas Elemér, dr. Farkas 
Géza, dr. Farkas Imre, Farkas Kálmán, Fehér 
Gyula, B. Fehér Jenő, Fekete Gyula, Fekete Jenő, 
Ferenczy Zsigmond, Garam Jenő, Goray Béla, 
Gordos Aladár, Getső Ignácz, Getső Lajos, Getső 
Jenő, Getső Sándor, Geyer Oszkár, Gózon Gyula, 
Göndör Gábor, Grofcsik Vilmos, Hajek László, 
Hain Gyula, Hajpál Benő,  Halassy Géza, Halassy 
Kálmán, Halassy Tibor, Hatala Péter, ifj. Hatala 
Péter, Hurwich Ernő, Holozsmjai Tivadar, dr. Hor
nyánszky Gyula, dr. Horváth Lajos, Horváth Kál
mán, Huszár József, edvi Illés Balázs, dr. edvi 
Illés Károly, edvi Illés Sándor, Jakab Lajos, Já
nosy Aure l, Jánosy Bódi, Jánosy Jóska, Joó János, 
Juckel Gyula, Kisfaludy Géza, Karácson Géza, 
Keller Mihály, Kemény Emil, Kerényi Andor, Keserü

Gyuri, Kolossváry Dezső, Komjáthy László, Kom
polti Jób, Kompolti Tivadar, Kormos Aladár, 
dr. Kozma Kálmán, Heiberger Rezső, Kőrösy Albin, 
Kövi Alfons, Lakatos Gyula, ifj. Lakatos Gyula, 
Lakatos Tibor, Lenkey Vilmos Dani, Légrádi Bandi, 
Légrádi Pista, Liedl Ferencz, Loósy Adolf, Lukács 
Sándor, Martsán Károly, Magasházy Laczi, Mészá
ros Pali, Moizer Imre, Moizer Jóska, id. Molnár Béla, 
ifj. Molnár Béla, Molnár Imre, Molnár Lexi, Nagy 
Miklós, dr. Óvári Ferencz, Övári Kálmán, Pakrócz 
Nándor, kápolnai Paur Ödön, dr. P ekár Mihály, 
Pekker Emil, ifj. Perczel Sándor, Pfeifter Miklós, 
dr. Pilitz Antal, Pintér Kálmán, Pintér Miklós, ifj. 
Reinprecht Antal, Schedl Ödön, Schmahl Gottfried, 
Schmal Reinchold, Schrőder Jóska, dr. Scipiades  
Elemér, Stoll Ferencz, Stoll János, S uly László, 
Szalay Ferencz, dr. Szalkay Gyula, Száz Ferencz, 
Szeiberling Rezső, Szente János, Szente Viktor, 
Szeredai Leó, Szibenliszt Gyula, Takács Laczi, 
Thúry Etele, Timkó Imre, Tóth Béla, báró Üchtritz 
Emil, Véghely Bandi, Véghely Dezső, Véghely 
Kálmán, ifj. Vikár Lajos, dr. Vutkovics Sándor, 
Vutkovics Ödön, Veninger Antal, dr. Veninger 
László. Verner Károly, Záborszky Gyula, Záborszky 
Jenő, Záborszky Zoltán, dr. Zolnay Gyula, Tömör 
Boldizsár, Veszprémi Vilmos.

A szezon folyamán a következő mulatságok 
és kirándulások vannak tervbe v é v e :

 Ju lius hó. 7-én. Ismerkedési estély. 11-én. 
Malomvölgyi kirándulás. 15-én. Margit-bál. 18-án. 
Gőzhajó, kirándulás v, tombola. 22 én. Községház
avatás és mükedvelö szini előadás. 24-én délután 
hajókirándulás lesz Fonyód érintésével Révfülöpre. 
28-án Anna-bál. 30-án Szirmai Imre hangversenye.

Augusztus hó. 1-én. Pinkóczi kirándulás ; 
4-én, tombola és halászléestély. 8 —9-én Olympia. 

Játékok (verseny.) 11-én. Empir-bál. 14-én, tombola 
és halászléestély. 18-án. Műkedvelő előadás. 22-én. 
Gyermek-bál. 25-én. Tombola 30-án. Bucsu-estély.

Az 1900. július 15-én megjelent program

Almádi látképe 1900-ban



VISSZA WASHINGTONBA?
Alig négy éve mentem el egy évre 

Washingtonba, ahol már pár hónap múlva honvá
gya volt az egész családnak, engem is beleértve. 
Abban biztos voltam, hogy egy évre már nem 
megyek vissza, a fél év is igen valószínűtlennek 
tűnt, de egy hét még belefért a nyári szünidőbe.

Erősen befolyásolt az a tény is, hogy sem a 
repülőjegyet, sem pedig az ottani költségeket nem 
nekem, nem a gimnáziumnak sőt nem is a város
nak kellett viselnie, hiszen ottani barátaim min
denről gondoskodtak. Erre egyetlen normális 
magyarázat kínálkozik: mostanra már kiheverték 
huzamosabb ott-tartózkodásom által kiváltott 
csalódásaikat. No nem mindegyikük! Tom Toth, 
baltimore-i barátom például ugyanekkor jött 
vissza Európába. Nagy valószínűséggel erősen 
motiválta az erkélyajtójuk moszkitóhálójának 
négy évvel ezelőtti renitens viselkedése: 
valahányszor kimentünk szellőzni a hűvös penn
sylvaniai éjszakába, mindig velünk tartott... Tom 
persze ebben is verhetetlennek bizonyult - akár a 
kézenállásban végrehajtott tangózásban - de a 
moszkitóháló molesztálását illetően elég szorosan 
megközelítettem a rekordját!

Feledékenyebb természetű barátaim többsége 
(szám szerint hárman), még a Ronald Reagan 
repülőtérre is kijött elém. Igen, a még élő elnökről 
máris elnevezték a Washingtoni National Airport 
komplexumát, sőt belvárosi emlékmúzeumát is 
felavatták. Ebben az egy vonatkozásban a magyar 
politikusok még mindig hátrányos helyzetben 
vannak az amerikaiakkal szemben...

Két James (Mr. Sarkesian és Mr. Wong) közé 
szendvicselve jött Leslie, a chippewa indián 
leszármazott horgász őstehetség, aki polgári 
foglalkozását tekintve békés természetű hentes 
valahol Virginiában. A kínai származású Mr. 
Wong vendéglős, aki szerint mindent a 
távolkeleten találtak fel, ami említésre érdemes, 
míg én a magyar elme diadalmenetét (véltem és) 
vélem felfedezni minden világrengető találmány
ban, a helikopteres rendőrradartól a számítógépen 
át az atombombáig.

Szegény Mr. Sarkesian csak abban reményked
het, hogy egy-két töpörtyűnyi kitaláció az 
amerikaiak nevéhez is kapcsolható, amiben John 
Butterfield barátom már annál is inkább támogat
ja, mivel ő talán “echte” amerikai, az örmény 
származású Sarkesian és a lengyel eredetű Kenny 
Mushinskytől eltérően. John és Kenny véle
kedését erősen gyengíti viszont az a tény, hogy 
nem jöttek ki elém...

Ismerősnek tetszett az az Amerika, amit már az 
Air France gépen is megelőlegezett a másfél dol
láros mosollyal felkínált ízetlen étel. Erősen 
gyanítom, nem tudnék olyan osztályon utazni, 
hogy a halhatatlan Brillat-Savarin ne forogna sír
jában , valahányszor a fedélzeten felszolgálják azt 
a menüt, amit gondűző élménynek szánnak, a fél
reértehetetlenül felismerhető felsőlégköri turbu
lenciák által okozott heveny hányinger 
leküzdésére.

Ismerős volt a Potomac folyó, az arlingtoni 
temető bejárata , meg a Lee Highway, sőt még a 
kukoricából erjesztett whiskey is (feketecímkés 
Kentucky Straight Bourbon barna zacskóban), 
amit a reptéren nyomtak a kezembe felejtendő a

felejthető és fedélzeten felkínált francia borokat. 
“Hazaérve” aztán elém tárták azt a vendéglői 
fridzsidernek is beillő snájdig spájzot, amelyben a 
tenger gyümölcseitől kezdve a metélőzelleren 
keresztül a borjúfrikandóig minden ott gunnyasz
tott, ami szem s szájnak ingere... Mit mondjak, 
valahogy nem tudtam aggódni derékbőségem 
váratlan csökkenése miatt - különösen azért, mert 
főzni is engedtek - és amint sejthető, úgy is Iőn! 
Okulva a korábbiakból, nem tökös-mákos rétessel 
próbálkoztam ezúttal, hanem egyszerű csirkepap
rikással, amihez a megfelelő vöröshagymát is 
megleltem, de azért a nokedlikészítéshez még 
mindig emberfeletti önuralom szükségeltetik az 
ottani öndagasztó lisztek közelítő ismerete bir
tokában is. Állítólag ehető volt, a nemzetközi 
ízlésű helyi zsűri szerint, de mentségükre szol
gáljon, hogy marha éhesek voltak az egésznapos 
bevásárlókörút nyomán...

Ismerős volt az ottani tömegközlekedés is: 
drága, makulátlanul tiszta és ritkán de pontosan 
járó, legyen az busz, metró vagy vonat. 
Washingtonból New Yorkba röpke 6 óra alatt 
elrepít az expresszvonat, de az állomáson legalább 
olyan tortúrának van kitéve az ártatlan utas mint a 
repülőtereken.

Mondjuk a meghitt “monyozás” példának 
okául nincs, node sorbaállás meg ménkű alapos 
jegyvizsgálat azért van, nem beszélve a gyer
mekek, idősek, rokkantak és elsőosztályú utasok 
előreengedéséről. Dohányozni természetesen 
sehol sem szabad, hacsak a némi empátiával 
megáldott kalauznak tűnő utaskísérő el nem árul
ja, hogy “háromnegyed óra múlva megállunk más
fél percre Baltimore-ban , utána Wilmingtonban 
meg Trentonban egy kicsit később, ott aztán ked
vére pöfékelhet a kedves utas, node a sípszóra 
ügyeljen, mert akkor nemcsak a füst maradhat a 
peronon”...

New York olyan, amilyen. Amerikai barátaim 
szerint gusztustalanul európai. Az utóbbi 
vélekedést valahogy kevésbé tudtam magamévá 
tenni most is: hat szinttel az utcák alatt, vagy hat
tal afelett, még az ír kocsmák is másoknak tűntek. 
A Guinness sör viszont valódinak találtatott a 
panírozott lepényhallal egyetemben...

Sokkal jobban tetszett viszont Herndon 
kertvárosa, ahol Butterfield barátom csodaszép 
kulipintyója várt az elmaradhatatlan (és tényleg 
csempészett) méretes havannai szivar, valamint a 
robosztus new englandi sör társaságában. 
Magáról a házról mit mondjak: holmi hazai 
múzeumi raktárak és jobb sorsra érdemes itteni 
iskolai szertárak büszkén kihúzhatnák magukat az 
ottani “rendezettség” láttán. John olyan ember, 
akit megtalálnak a tárgyak és aztán semmiképpen 
sem tudnak szabadulni egymástól, függetlenül a 
csüggedés határán túli feleség bárminemű 
tiltakozásától. A három aranyos gyermek meg 
csak úgy tobzódik a bőségben, márpedig az 
amerikai gyermekek képesek olyan rendetlenséget 
kavarni dr. Spock áldásos tanácsai nyomán, hogy 
ember legyen, aki megtalálja a számítógépeket. 
Computerek ugyanis mindenütt vannak, 
Butterfield barátoméknál meg aztán különösen. 
Snassz lenne, ha a pici leánynak a két bátyjára kel
lene várnia, amíg feladja az E-mailt a szomszéd

ba: “itt van megint az a csokihozó magyar, aki 

versenyt hasogatja a tuskókat az apámmal a hátsó 

udvarban”.

Egyetlen kérésem a konferenciák és a 

versenytárgyalások özönében csak az volt, hogy 

szeretnék újra eljutni Harper’s Ferrybe, ott ahol az 

elbűvölő Shenandoah a fenséges Potomacba 

folyamba ömlik. Ott van ugyanis az a sziklába vájt 

ír misszionárius templom, amelyet nem láthattam 

négy éve, mert parkolóhelyet kerestem mindad

dig, amíg a családom végignézett minden 

említésre méltó helyet a sokszor megénekelt John 

Brown emlékműtől kezdve a helyi múzeumig 

bezárólag. Az “enyhén felhős időben érdemes 

elindulni, hogy odaérve derűs napfényben 

sütkérezhessünk” ősi indián bölcsessége ezúttal 

nem működött, mert Maryland és West Virginia 

határát átlépve úgy zuhogott az eső, mintha 

“kutyák és macskák potyognának az égből”- azaz, 

mintha dézsából öntenék’ magyarul. Ürgemódra 

átázva, kaptam viszont egy égszínkék műanyag 

bilétát West Virginia kulcstartó modelljével, mivel 

rajtam volt a biztonsági öv még ebben az irgal

matlan időben is. Jól esett, hogy megdicsértek, mit 

tagadjam, node nálunk azért fejlettebb a rendszer, 

mert ugyanezért almát ajándékoznak a 

közlekedésbiztonsági hetet tartó gyerekek. Akinek 

meg nincs az öve bekapcsolva, az citromot kap. 

Ilyenkor örül az ember gyereke igazán , hogy 

immár nem lovon közlekedünk.

A legnagyobb élményem azért mégis csak az 

amerikai őslakosok leszármazottaival való 

találkozásom volt, akiket Kolumbusz eltéve

lyedése óta még mindig indiánoknak neveznek. 

Harper’s Ferryből vissza Washingtonba kissé 

kiderült az idő és úton-útfélen hirdetések adták 

tudtul, hogy valahol a közelben „pow-wow” lesz. 

Ez a pow-wow végeredményben törzsi találkozó, 

zenével, tánccal és újabban vásárral. Legott utána 

eredtünk a nyilaknak, amelyek nyomán szépen 

túlfutottunk a célon, de a törzsi találkozó 

díjkiosztó ünnepélyére még éppen idejében ér

keztünk. A mattaponi a delaware és a cherokee 

nemzet képviselői jutalmazták meg azokat a fiat

alokat, akik legeredményesebben őrizték, ápolták 

és fejlesztették tovább az ősi örökséget. Öröm volt 

nézni őket!

A két fehérarcút, akik utolsó pillanatban estek 

be közéjük, udvariasan fogadták, sőt még homini 

levessel meg is kínálták. Ez a leves a babgulyás 

vadnyugati változata, kukoricával és csicseri

borsóval dúsítva, ami után emberes mézes kakós 

szelet jár annak, aki még mozogni tud. Fehér 

Farkas, a cherokee nemzet képviselője udvariasan 

időt szakított számunkra, majd utasította Fekete 

Láb nevű helyettesét, hogy ő álljon a fényké

pezőgép elé. Neki még szüksége volt az arcára... 

Ha csak ennyit tanultam volna amerikai utamon, 

már megérte.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 120. hónapról 
a Városházán

2000. október

Pontosan tíz évvel ezelőtt 
kezdtem róni e sorokat, éppen a 
120. alkalomnál tartok. Annak 
idején megegyeztem Veszeli 
Lajos főszerkesztő úrral, hogy az 
Új Almádi Újságban a min
denkori polgármester írhasson 
néhány sort az elmúlt hónapról, 
amit jónak lát, különben pedig 
meg se kísérelje a beleszólást a 
lapba. Legyen a mi kis sajtónk 
valóban független. Egyetlen 
esetben tettem kivételt, akkor is 
hiába: két hónappal ezelőtt arra 
kértem a főszerkesztő urat, hogy 
kommentár nélkül, pótoldala
kon, kifizettetve a költségeket az 
érdekeltekkel, közöljön le a váro
sunkban kialakult helyzetről 
bármilyen hosszú írást képvise
lőktől, pártoktól, bárkitől, aztán 
az almádi polgár, ha akarja, 
elolvassa mindet, és el fogja  
tudni dönteni, hogy kinek van 
igaza. Ő inkább az általa feltett 
két kérdésre képviselőnként hat
mondatos válasznak adott teret, 
melyben tényleg lehetetlen két év 
felhalmozott feszültségeit ele
mezni. Lett is belőle bonyo
dalom. Azonban még nem késő, 
újra megfontolásra ajánlom 
javaslatomat, a jövőre nézve.

Az Új Almádi Újság egyéb
ként a maga nemében egyedül
álló, egyike azon kevés érté
künknek, amit nem örököltünk, 
hanem magunk hoztuk létre, 
illetve a főszerkesztő és a bará
tai hozták létre nekünk. (Tu

catnyi kollégám kéri és kapja 
tőlem folyamatosan, gyakran 
idéznek belőle, hivatkoznak rá.) 
Ám most nyugtalanító híreket 
hallok a szerkesztőség környé
kéről. A főszerkesztő, és mások 
is, a lemondás gondolatával 
foglalkoznak az őket ért nemte
len támadások miatt. Kérem, 
hogy ne mondjanak le. Nagy 
kárunk származna belőle.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
2000. november 3.

Kerényi László 
polgármester

Rendőrségi hírek

Köszönhetően az elhúzódó jó 
időnek nagyon sokan választották - 
különösen a hétvégéken - Balaton
almádi városát, illetve az üdü
lőövezetet pihenésre, kikapcsolódásra. 
Az idei évben szokatlanul nagy 
mozgás azzal is többnek tűnt, hogy 
különösen az üdülőövezetekben egyre 
több helyen építkeznek, és folytatódik 
az infrastrukturális beruházás is a város 
területén. A polgárőr barátaink intenzív 
ellenőrzés alatt tartják ezeket a 
területeket, mégis úgy tűnik, hogy a 
betörések területén az idei év „szezon
ja“ korábban indult, mint a tavalyi. 
Kedvezőtlen továbbá az a jelenség is, 
hogy most már a város káptalanfüredi 
részéről is érkezett betöréses lopásról 
bejelentés. Ilyen bűncselekmény 
egyébként 8 történt október hónapban. 
A már említett káptalanfüredi betö
réseknél két esetben vendéglátó 
egységek sérelmére követték el a bűnc
selekményt, az egyik esetben például a 
tettesek 14 db színes tv-t vittek 
magukkal. Az eddig leírtakból 
következően a legjelentősebb rendőri 
erőfeszítéseink ezekre a területekre 
irányulnak. Gátat kell vetnünk az ilyen 
fajta bűncselekmények elszaporodásá
nak.

Október hónapban egyébként 5 főt 
fogtunk el betöréses lopások 
elkövetése miatt, s ügyükben a 
megkezdett vizsgálat adatai alapján 
biztosan állítható, hogy több bűncse
lekmény elkövetése is a számlájukra 
írható. Amit még itt szeretnék megje
gyezni, illetve kérni Önöktől Tisztelt 
Újságolvasók az az, hogy, ismét nagy 
szükség van arra, hogy fokozottabban 
figyeljünk környezetünkre, azokra a 
jelenségekre, amelyekből esetleg 
bűncselekmények elkövetése is 
feltételezhető. Ezeket az információkat 
kérem, osszák meg velünk. Csak 
összefogással tudjuk megőrizni a 
nyaralóterületek biztonságát.

A fentiekhez tartozik még az is, 
hogy örvendetesen gyarapodik a 
riasztó berendezések bekötésének 
száma. Egyre több ilyen szolgáltatatást 
nyújtó cég jelenik meg a területen, s 
ezzel egyre kisebb és kisebb helyre 
szorulnak vissza a bűnelkövetők. 
Egyre nagyobb a kockázata egy bűnc
selekmény elkövetésének. Ami az 
egyéb bűncselekmények ismertetését 
illeti, több olyan eset is történt, amely 
a közvéleményben jelentős visszhan
got váltott ki.

Többször írtam már arról, hogy az 
indulat, a harag micsoda károkat képes 
okozni, gondoljanak csak vissza arra, 
amikor szomszédok vitájának 
következményeiről írtam. Most is egy 
szélsőséges indulatokat kavaró vita 
végén az elkövető egy karóval ütötte, 
meg „ellenfelét”, melynek következ
tében az illető meghalt. Úgy vélem 
hosszú évek lelkiismeret furdalásával 
kell szembenéznie a tettesnek, s elgon
dolkozhat azon a régi aranymondáson, 
hogy a harag rossz tanácsadó.

Ugyanezen a napon a Westel torony 
melletti erdős területen egy hosszú 
ideje már elhalt ember maradványaira 
találtak. Az illető nem balatonalmádi 
lakos.

Mozgalmasra sikerült egyébként ez 
a hétvége. Feltehetően gondatlanság
ból tűz ütött ki a volt Dávid Cukrászda 
épületében. Az okozott kár ugyan nem 
jelentős, de a tűzoltók milliós értékeket 
mentettek meg a tűztől. Az előbb indu
latról beszéltem, ezzel is szeretném a 
bűnügyi krónika ezen részét lezárni. 
Egy halőr feladatát végezte akkor, 
amikor ellenőrzés alá vont két parton 
horgászó fiatalembert. Az ellenőrzés 
lefolytatását a fiatalok közelben tartóz
kodó hozzátartozója akadályozta meg 
azzal, hogy tettlegesen bántalmazta a 
halőrt, aki kénytelen volt a nála lévő 
kényszerítő eszközt is használni. Az 
ügy hivatalos személy elleni erőszak 
bűntettében zajlik.

Végezetül az erőszak, az agresszió 
fejezetét is záró gondolatot. Ebben a 
hónapban 6 családi botrányhoz vonul
tak ki a kollégák intézkedni. Az okok 
között alapvető motívumként az alko
hol emelhető ki.

Befejezve a bűnügyi krónikát két 
mobiltelefon ellopásáról, illetve kettő 
gépkocsi feltörésről kaptunk bejelen
tést, valamint egy zárt, bekerített 
udvaron álló kisteherautóról útépítő

gépeket vittek el ismeretlen tettesek A 
bevezetőben már említett mozgal
masság szerencsére nem követte a 
balesetek számának növekedését. 
Kisebb anyagi kárral járó, koccanásos 
balesetünk több is volt. Itt is csak anny
it szeretnék megjegyezni, hogy a 
rendőri intézkedésekre többször azért 
került sor, mert az érintett személyek 
nem voltak képesek megegyezni a 
helyszínen, rendőri intézkedést kértek, 
még akkor is, ha nyilvánvalóan mind
ketten hibásak voltak a baleset be
következéséért. Általában elmond
hatjuk, hogy a rendőrkapitányság 
illetékességi területén csökkent az 
ismertté vált bűncselekmények száma, 
s ugyanez vonatkozik a közlekedési 
balesetek számára is. A rövidesen 
működését megkezdő közlekedés- 
rendészeti alosztály remélhetően 
további pozitív változást fog jelenteni 
ezen a területen. Ennek megfelelően 
egyébként emelkedni fog az ilyen 
irányú rendőri akciók száma is. Mint 
azt Önök is tapasztalhatták egyébként
- különösen a reggeli és a kora délelőt
ti órákban - többször találkozhattak 
rendőr járőrökkel a vörösberényi isko
la környékén. Kollégáim nagyobb 
odafigyelésének köszönhető talán az 
is, hogy az elmúlt időszakban nem kap
tunk bejelentést gyermekbalesetről. A 
közeljövőben jelentősen megnő a for
galom a temetők környékén. Polgárőr 
barátainkkal együtt igyekszünk garan
tálni az ott parkoló autók biztonságát.

Végezetül szeretném megköszönni 
mindenkinek a kapitányi kinevezésem 
és az előléptetésem alkalmából tolmác
solt jó kívánságokat.

Grúber Sándor r.alezr. 
rendőrkapitány

Sarok-válasz
Újságunknál, ahol immáron 11 éve főszerkesztőként 
tevékenykedem, a szerkesztőség többségi szavazatai 
alapján történnek a döntések.
Az pedig természetes, hogy a felelősség mindenkor a 
főszerkesztőé. Mindenki arra vágyik, hogy a városunkat 
irányító testület, a nézetkülönbségek ellenére tudjon 
felelős döntéseket hozni, és ez nem azon múlik, hogy ki 
milyen módon tudja vélt, vagy valós igazát nyilvánossá
gra hozni valamely lap hasábjain.
A szerkesztőség környéki hírekről: közel egy éve fontol
gatom, hogy lemondok a szerkesztésről mert egy balatoni

irodalmi, művészeti folyóirat létrehozásán dolgozom. 
Tehát, nem a közelmúlt eseményei késztettek erre, meg 
különben is szabad véleménynyilvánítás van orszá
gunkban, és ezt én természetesnek tartom. Ami pedig 
alaptalan feltevés azt nem kell megmagyarázni. A 
szerkesztőség december után is a megszokott szellemben 
teszi dolgát és remélhetőleg megőrzi függetlenségét. 
Kívánom hogy a lap a jövőben is eltudja viselni a bírála
tokat, a dicséreteket is, megtartva tradicionális karakterét.

Veszeli Lajos 
felelős szerkesztő



Ü N N E P E L T Ü N K
Október 6-án az Örökmécsesnél 

emlékezett a város lakossága az 
1849-ben kivégzett aradi vértanúkra. 
Balogh Csaba képviselő történelmi 
visszatekintésében felelevenítette a 
13 mártírhalált halt érdemeit, tettük 
jelentőségét. Az ünnepséget a Györ
gyi Dénes Általános Iskola tanu
lóinak irodalmi összeállítása tette 
emlékezetesebbé.

23-án délelőtt a Baross utcai 
emlékműnél gyülekezett az ünneplő 
közönség, hogy méltóképpen 
megemlékezzen az ’56-os forrada
lom elesettjeiről. A Himnusz után 
Boros László képviselő ünnepi be
szédét hallhatták az érdeklődők, az 
alábbiakban ebből idézünk:

„1956 érett, józan fiatalsággal 
képes volt kirobbantani a forradal
mat. Akkor még frissek voltak a

háború utáni demokratikus kibon
takozás emlékei és a Rákosi-rend
szer terrorja. Az elhibázott gazdasá
gi döntések csak gerjesztették a for
radalom tűzét. 1989-90-ben nem 
volt ilyen világos a képlet, de 
egyértelmű volt a cél, az egypárti 
diktatúra megdöntése, új többpárti 
demokrácián alapuló társadalom 
felépítése. Akkor nem volt for
radalom, hanem békés átmenet, 
aminek első jelentős lépése 1989. 
október 23-án a Köztársaság kikiál
tása volt. Amire szintén ezen a napon 
emlékezünk, és amit egyértelműen 
az ’56-os forradalom megkésett, de 
nem elmaradt eredményének tekint
hetünk. Sokan vannak, akik úgy 
gondolják, hogy ez a rendszerváltás 
sikertelen és megalkuvó volt. Azt 
mondják, igazi változást csak vére
sen megvívott forradalom hozhatott 
volna. Ezek a honfitársaim tévednek, 
és úgy hiszem, egy általuk óhajtott

vérzivatart ők a 
pince mélyén 
vészeltek volna 
át. Kicsi és sze
gény ez a nemzet 
ahhoz, hogy akár 
egy csepp vért is 
feleslegesen ki
ontson!”

A Váci Mi
hály Irodalmi 
Színpad ünnepi 
műsora után az 
ö n k o rm án y za t 
által alapított dr. 
Óvári Ferenc 
díjat adta át dr.

Kerényi László polgármester. Az 
emlékplakettet idén Majbó Gábor 
tiszteletbeli alpolgármester vehette 
át, aki évtizedeken keresztül óvta 
almádi értékeit, a városszépítés 
mozgatórugója volt. A kitüntetett 
fátyolos tekintettel vette át az elis
merést, s mondott egyben köszönetet 
mindazoknak, akik elismerésre 
méltó munkáját segíthették. A kos
zorúzás és a Szózat elhangzása után 
csak néhány percre szünetelt az 
ünnepség, hiszen a Közösségi Ház
ban szépszámú közönség előtt Ve
csey K. Mária mutatta be az ünnep
re megjelenő új városunkat bemutató 
fotóalbumot, Balatonalmádi az ez
redfordulón címmel. A kiadványról 
lapunkban bővebben olvashatnak a 
kedves olvasók.

G.T.
Fotó: Durst László

Majbó Gábor átveszi az Óvári-díjat

Boros László képviselő október 23-án Balogh Csaba képviselő október 6-án

MEGHÍVÓ
Építőipari cégek, magánvállalkozók részére találkozót szervezünk 

2000. november 20-án hétfőn 18 órakor 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Várjuk Balatonalmádi székhellyel működő kivitelezők, tervezők, 
lebonyolítók, gyártók képviselőinek részvételét.

A találkozás célja: Mit tehetünk a városért és mit tehet a város értünk? 
Működésünk formájának megbeszélése.

Ismerkedés, kötetlen beszélgetés keretében. 
Kapacitásfelmérés és összegzés a jövőbeni együttműködés érdekében. 
Egyben megköszönöm annak a 21 cégnek és vállalkozónak, akik az 
október 16-i megbeszélésen megjelentek illetve azóta bejelentkeztek. 
Részletes információ az alábbi telefonon: Floidl Imre, 30/9-944-920. 

Részvételükre feltétlenül számítunk!
Floidl Imre



Atlanta és Sidney után irány Athén!
V ízparti település ellenére 

talán m éltánytalanul kevés vízi 

sporthír je lenik meg lapunkban, 

bár az az igazság, hogy az orszá

gos m édiák sem szentelnek nagy 

teret m ondjuk a vitorlázók ered

m ényeinek. Talán ezért is maradt 

egy kicsit háttérben az a roppant 

ö röm teli tény, hogy  a nyári 

olim piai já tékokon Eszes Tamás 

im m ár m ásodik  o lim piá ján  

szállt v ízre a v ito rlázók  laser 

hajóosztályában. A m ég m indig 

csak 24 éves almádi fiatalember 

a kenesei M arina Port színeiben 

szeli a habokat, édesapja, Eszes 

B éla tanácsai alapján. E lm on 

dása szerin t az atlantai 31. 

helyezés után jelentős előrelépést 

várt m agától, am i a 15. helyet 

je lentette az előzetes la to lgatá

soknál, ám tudását alapul véve, 

és egy kis szerencsét is bekalku

lálva a 10. hely sem tűnt elérhe

tetlennek.

Nos a tudás és a szíve a helyén 

volt fiatal versenyzőnknek, csak 

egy, a sportszerűséget hallom ás

ból sem ism erő argentin fiúval 

nem számolt. Az egyik futamban 

5. helyet is szerző sportolónktól 

óvás m iatt úgy vettek  el egy 

eredményt, hogy Tamás mellett 

tanúskodott 4 riválisa, m íg a dél

am erikai ta lán m ég m a is

csodálkozik , hogy dönthetett 

érvelése m ellett a versenybi

zottság. Sajnos ez már nem  vál

toztat a tényen -  végül is 18.-ként 

futott be a m agyar hajó. Ha vis

zont figyelem be vesszük fe j

lődését, te ljesen  jogos a k ö 

vetkező (önmagának is) kitűzött

cél: A thénben pontszerző h e 

lyezés!

Ehhez k ívánunk neki sok 

szerencsét és még annyi élményt, 

m int am it a sidney napok alatt 

átélt. Láthatta az olimpiai bajnok 

vízilabdacsapatot, drukkolt a női 

kézilabdázóknak a norvégok

elleni rangadón, s a kiváló hangu

latú m agyar csapaton belül sok jó  

barátot szerzett. E kapcsolatok

nak köszönhetően hamarosan az 

almádiak is megismerkedhetnek 

a m illennium i o lim pia m agyar 

érmeseivel.
G.T.

„Munka közben”

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!

Edzőterem bővítés 
a Herkules SE-nél

A Györgyi Dénes Általános Iskola használaton kívül lévő 
szeneskazán-házának és széntárolójának felújításával kialakított, ez év 
márciusában megnyitott edzőtermünk új helyiségekkel bővült.

Október 23-ától egy új, modem edzőgépek elhelyezésére szolgáló 
terem és női-férfi mosdó áll rendelkezésre azoknak, akik szívesen 
választják ezt a testedzési formát.

Az új terem kialakításakor és berendezésekor figyelembe vettük női 
tagjaink azon igényét is, hogy a nekik jobban megfelelő edzőgépeket is 
szerezzünk be. Most már megfelelő lehetőség van akár a “narancsbőr” 
eltüntetését szolgáló gyakorlatok végrehajtására is.

Szerezzenek tapasztalatot azzal, hogy meglátogatnak bennünket. 
Meggyőződésünk, a megismerkedést még sok edzésnap követi.

Nyitvatartásunk:
hétfőtől -  péntekig 9,00 -  13,30-ig, ill. 14,00 -  21,00-ig.
szombaton és vasárnap 9,00 -  12,00-ig, ill. 15,00 -  18,00-ig.

Herkules SE



Tenisz-hírek Balatonalmádi 
„TENNIS CLUB” 1925

Tenisz berkekben az ősz az előző évekhez 
képest is mozgalmasan telt

Augusztus derekán adott otthont a Club a Megyei Tenisz Szövetség által 
szervezett Milleniumi párosbajnokságnak, ahol a megye 18 versenyzője állt 
rajthoz. A verseny Almádi sikereket hozott, hiszen a döntőben két „hazai“ 
páros versengett az elsőségért, ahol a Solymosi L. Sári Z. duó diadal
maskodott a Szabó Z. Mecsnóber P. páros felett.

Szeptember elején saját rendezésben bonyolódott le a már hagyományos 
ZoSo-kupa. A színvonalas mezőny nagy csatát vívott, hiszen a több mint húsz 
nevező közül öt a magyar ranglista előkelő első száz helyezettjén belül foglal 
helyet. Ráadásul a szurkolók külön izgulhattak Hitter Csabáért, aki csak a 
fináléban maradt alul a keszthelyi Gyenis Mátéval (51. a rangsorban) szem
ben.

Ezt követően a csapatbajnoki mérkőzések játszották a főszerepet. A 
Megyei II. osztályban szereplő csapatunk az alapszakasz harmadik 
helyezésével indulhatott a rájátszásban, ahol sajnos nem sikerült a feljutás. A 
csapat tagjai: Lang László csapatkapitány, Tölgyesi György, Murgás Marcell, 
Pfenning Balázs, Szász Bálint, Vecsey K. Zoltán, Papp Péter.

A Megyei I. osztályban szereplő csapat a dobogó második fokára állha
tott. A megyei csapatbajnoki ezüstérmet a Szentpéteri Zoltán csapatkapitány, 
Szabó Zoltán, Solymosi László, Rajnai Kálmán, Sári Zoltán, Ábrahám 
Róbert, Mecsnóber Péter összeállításban szerezték a játékosok.

Az Országos kiírásban szereplő „nagycsapatnak” a II. osztályba való 
visszakerülés volt a tét. Az őszi forduló mérkőzései győzelmeket hoztak, de 
a Siófoktól elszenvedett két vereség miatt (6:3, 5:4) a második helyen 
végeztünk, igy nem jutottunk a felsőbb osztályba. A csapat tagjai: Hitter 
Csaba csapatkapitány, Rajnai Csaba, Varga László, Szabó Zoltán, Péczely 
Péter, Solymosi László, Sentpéteri Zoltán, Literáti Nagy Péter és Dudás Zsolt.

A csapatokat munkájuk, kitartásuk és az elért eredmények alapján dicséret 
illeti.

Szeptember végén találkozhattunk a riporterek, újságírók országos 
bajnokság résztvevőivel. A jó hangulatú amatőrnek egyáltalán nem mondható 
bajnokságot az Eger rádió tulajdonos- műsorvezetője „Zsibi” nyerte.

Az ősz az egyéni versenyek időszaka is. Versenyzőink a megyén kívül ren
dezett bajnokságokon is kitűnően szerepeltek. Kiemelkedő eredményeket, 
tornagyőzelmeket könyvelhet el éljátékosunk Hitter Csaba, aki megszerzett 
pontjaival biztosan a ranglista első száz helyezettje közé verekedte be magát. 
Rajta kívül kitűnő helyezéseket ért el Solymosi László, ifj. Varga László, 
Szentpéteri Zoltán, Szabó Zoltán is.

A Balatonalmádi „Tennis Club” 1925 évadzáró versenye városunk 
általános iskolásainak bajnoksága, melyet negyedik alkalommal rendeztünk. 
A zord időjárás ellenére 23 diák jelentkezett játékra.

Eredmények:

I korcsoport fiú: I. Sárosi Krisztián, II. Holecz Dávid, III. Herczeg Márk
I. korcsoport lány: I. Nagy Zsuzsanna, II. Nagy Ottilia, III. Szlovencsák Henrietta

II. korcsoport fiú: I. Szapári Zsolt, II. Zima Balázs, III. Győri Viktor
II. korcsoport lány: I. Bodroghalmi Fruzsina, II. Varga Éva, III. Csizmadia Ágnes
III. korcsoport fiú: I. Máhl Dániel, II. Mikóczi Richárd, III. Balogh Botond.

Játékosaink a téli felkészülést tornateremben, illetve szabadtéri műanyag 
pályán folytatják.

Mindenkinek sérülésmentes téli edzésmunkát kívánok:
Dudás Zsolt

Palafelújítást és javítást, 
palamosást és homlokzatmosást, 
palafestést és homlokzatfestést 

vállalunk.

Nagy és Szénási
Tel.: 8 8 / 4 3 0 - 2 9 5 ; 431-713

VÍZ-SZERVIZ KFT.
MÉLYÉPÍTŐ k e r e s k e d e l m i é s  szo lg á lta tó  k ft.

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

víz-sz e r v iz  kft. Te leph ely e  elk öltözö tt

a Kéttannyelvű Gimnázium mellé, 
az Építő utca 8. alatti épületbe.

Tel./fax: 88/439-675,30/9306-979 
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

forrás 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



MindenszentekVecsey Kiss Mária

Fényességes mécsvilág, 

kivilágló templom, 

karcsú gyertyák fénye jár 

valamennyi hanton, 

fájó emlék, tűnt idő 

lángjaikkal írva, 

viaszcseppek peregnek, 

mint könnyek a sírra. 

Régi énem elporladt, 

ott nyugszik lenn mélyen 

fehér csontváz karja közt 

a hideg szentélyben.

A haló test elfoszlik, 

de a lélek örök, 

ott kereng a magasban 

a csillagok között.Fotó: Péter Pál



V a l lo m á s  a v á ro s ró l
(Balatonalmádi az ezredfordulón)

Meghitt, emlékezetesen szép ese
mény volt városunkban a múló idő, 
a tűnékeny pillanat megállítása. 
Amikor is kellő érdeklődés köze
pette Vecsey K. Mária bemutatta a 
Balaton-part e jeles, nagy nevű für
dőhelyének, gyarapodó településé
nek életéről készült „Balatonalmádi 
az ezredfordulón “ című emlékalbu
mot. Az összefoglalás nemes szán
dékát hirdeti a cím, s hordozza mél
tón a mű. Korszerű, vonzó könyv. A 
tipográfia jóvoltából dicsérhetjük 
összhangját. A jól építkező 
témakibontáshoz társul a levegős
ség, az érzelmi hangulatot emelő 
betűforma, a belívek szerkesztésé
nek eleganciája. A jó tartású, ke

ménytáblás, az élmetszés szépségét 
is megmutató kötés. Fotók, illusztrá
ciók, gondolatok, színek. Pazar fel
vételek, művészi akvarellek, csiszolt 
írások remek parádéja a kényes-szép 
lapokon. Tisztelgés és szeretet, fő
hajtás a múltnak, szép szó a jövőhöz, 
íme, ez az évezred-záró művészi do
kumentum sikerének titka!

Milos József, a hatvan éves fotó
művész, aki évtizedek óta a főváros
ban is almádiként él, hatvan magas 
igényű felvételen szól szűkebb hazá
járól. A Balatonról, fölnevelő pátri
ájáról, Almádiról. A múlt és a jelen 
értékeiről, alig megfogható szépsé
geiről. Mindig a láttató pillanatokat 
ragadta meg, s ezekben a szikrányi

fölvillantásokban ott tündököl a 
kerek egész. Egyetlen képében is 
láthatjuk a balatoni színjátszó ég 
fénytöréseit, a táj hangulatát, a 
vöröskőből, fából, nádból épített 
értékek almádias, ám akár egész 
Európára kitekintő arculatát. Az 
emberkéz táj formáló, lélekfényesítő 
nyomait. Ez a színes fotósorozat 
hűséggel megélt, benső húrokon 
elzengett lírai vallomás! Ugyancsak 
Almádiról és Almádiért világítanak 
Veszeli Lajos festőművész illusztrá
ciói. A kék, bíbor színek és kivált a 
szürke áradó árnyalataiban lendület
tel megfogalmazott, tág határokat 
nyitó, a Balaton fényvilágának éteri 
lebegtetését is fölmutató akvarelljei.

Dr. Kerényi László polgármester 
Almádi szép, ha nem a legszebb ar
cának minősíti az albumot. Czuczor 
Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, 
Schildmayer Ferenc szerkesztők tol
lát is a mélységes szeretet, a hazán 
belüli kisebb haza iránti ragaszkodó 
vonzalom vezette. Elhivatottan szól
tak álmaik városáról, máig intő 
történelméről, hajlékairól, lel
kületéről, a parti élet mai csodáiról. 
Kiválót alkottak Tóth Zoltánnal, a 
reprezentatív könyvet gondozó és 
kiadó fűzfői Tradeorg nyomda 
ügyvezető igazgatójával együtt.

Albrecht Sándor 
Fotó: Durst László

Milos József fotóművész dedikál.

Balatonalmádi az ezredfordulón című könyv bemutatója. 2000. október 23.

A SZÉKELYKAPURÓL
Több, mint fél évszázada épült a strand főbejáratánál, a vasúti 

sorompó előtt jobbról és baloldalról egy-egy székelykapu, amely 

egyben ülő pihenőként is szolgálhatott az arra járóknak.

Az idő vasfoga igencsak kikezdte a csodálatos szépségében 

m egépült dísztárgyakat, sőt a jobboldali egyszerűen m egsem 

m isült valamikor.

A baloldalit most sikerült m egm enteni a teljes pusztulástól. Az 

elkorhadt, eltörött - a szándékos rombolás sem kizárható - díszka

pu szinte eredeti fényében ragyog a faalkatrészek cseréje, valamint 

a teljes újrafestés után. A helyreállítást adakozásból sikerült 

elvégezni Boda Lajosék asztalosmunkája, valamint Kovács Pista 

barátomék festő munkája által.

Érdemes megtekinteni, megőrizni.

M ajbó Gábor



Eggenfelden -  Balatonalmádi testvérvárosi rendezvénye
Balatonalmádi, 2000. október 21.

„ Zászlótestvérek”

Az ajándék

Ünnepi gála a Gimnáziumban

Balatonalmádi 1997-ben szán
déknyilatkozattal szentesítette test
vérvárosi kapcsolatát a német- 
országi Eggenfelden városával. 
Október 21-én magasabb szintre 
emeltük kapcsolatunkat, testvérvá
rosi szerződést írtunk alá.

A testvérvárosi kapcsolat elmé
lyítése, kiszélesítése, mind a szer
vezett, mind az egyéni 
utazások tekintetében nagy
mértékben hozzájárulhat 
városunk idegenforgalmi  
életének fellendíté
séhez.

Eggenfelden város
ban Gottfried Anders el
nök úr vezetésével mű
ködő Balatonalmádi- 
Eggenfelden Baráti Tár
saság és a Balatonalmá
diban Csobay Zoltán elnök 
úr vezetésével működő 
Eggenfelden-Balatonalm ádi 
Baráti Társaság közös tevékeny
sége eredményeképp számos ren
dezvény jött létre, s folyamatosan

érkeztek a nyár folyamán az eggen
feldeni látogatók, akik élő propa
gandái voltak kis városunknak.

Október 21-éré közel 120 
eggenfeldeni polgár érkezett hoz
zánk, hogy tanúi legyenek a 
testvérvárosi szerződés aláírásá
nak.

10 óra előtt térzenével vártuk a 
Városháza téren az ünneplő közön
séget, s ünnepélyes zászlófelvonást 
követően Csobay Zoltán elnök úr 
köszöntője után Karl Riedler úr, 
Eggenfelden város polgármestere 
és Gottfried Anders úr leleplezték 
Eggenfelden város címerét.

A városháza nagytermében ke
rült sor a Testvérvárosi Szerződés 
aláírására, melynek ünnepélyessé 
tételében közreműködött a veszpré
mi Zeneművészeti Szakközépis
kola Vonósnégyese, és egy-egy 
szavalattal Brencsán Dávid és 
Holpert Ádám almádi diákok.

Köszönetünket fejezzük ki szín
vonalas fellépésükért.

“Nekünk, magyaroknak és al
mádiaknak különösen nagy öröm, 
hogy ezt a napot 2000-ben érhettük 
meg, amikor a kereszténység fel
vételének és az államalapításunk
nak az ezredik évfordulóját ünne
peljük.

Minket, kései eggenfeldeni és 
balatonalmádi utódokat eltéphetet
lenül köt össze, hogy 1000 eszten
dővel ezelőtt államalapító Szent 
István királyunk Henrik bajor her
ceg leányát kérte és kapta feleségül, 
aki ezáltal a magyarok első király
néja lett.

A királyné városa és lakhelye 
pedig a közeli Veszprém lett, 
amelyben Gizella apácarendet tele
pített le Bajorhonból, az ún. 
Veszprém-völgyben, amit ma 
Betekints-völgynek hívunk.

Újabb szoros kapocs közöttünk, 
hogy Szent István Vörösberényt, 
Balatonalmádi ősi városrészét 48 
füsttel és 6 halásszal a Veszprém

völgyi apácáknak adományoz
ta.

1000 esztendő után 
megmaradtunk ba

jornak, meg
m aradtunk

magyarnak és 
m egm aradtunk 
k eresz ténynek  
Európában. Ba
jor Gizella és 
Szent István 
bizonyára öröm
mel tekint le 
ránk odafönt- 
ről.” -  hangzott 
el dr. Kerényi 
László polgár- 
mester úr kö
szöntőjében.

A két város 
po lg á rm este re  
aláírta azt az 
okiratot, amely
ben megerősí
tették az igaz 
barátság és a né
pek közötti va
lódi megértés 
szellemében a 
városaink kö
zötti partnerkap
csolatot, és kö
telezettséget vállaltak arra, hogy 
legjobb tudásuk szerint támogatnak 
minden olyan kezdeményezést, 
amely a két város polgárait köze
lebb hozza egymáshoz azzal a 
nemes céllal, hogy ismerjék meg 
egymást, közöttük erősödjék a 
megértés, a kölcsönös tisztelet és 
bizalom. E cél érdekében mindkét 
partnerváros emberi és kulturális 
kapcsolatok erősítésével hidat alkot 
ember és ember, város és város, 
ország és ország között.

A két város egy-egy polgárának, 
akiknek a találkozásából bontako
zott ki e testvérvárosi kapcsolat, s 
akik elismerésre méltóan sokat tet
tek Eggenfelden és Balatonalmádi 
testvérvárosi kapcsolatának erősí
téséért -  nevezetesen Gottfried 
Anders és Boda Lajos uraknak 
Balatonalmádi Város Önkormány
zata “Balatonalmádi Városért” 
érdemérmet adományozott.

Ennek a napnak az emlékére 
Eggenfelden városa Balatonalmádi 

városának egy 9 személyes 
kisbuszt ajándékozott, mi 
szerény kereteinkhez mérten 

Jegy herendi vázával kedves
kedtünk Eggenfelden városá
nak.
Az ünnepség után a Padlásga

lériában Karl Riedler polgármester



úr megnyitotta az Eggenfeldeni 
Festőkör kiállítását.

A kiállított festményeket e fes
tőkör hobby festői alkották: Herbert 
Silberhorn, Ida Werb, Kristl Hoch
reiter, Margarete Weinberger, 
Annemarie Schiebleder, Ferdinand 
Römersperger, Berta Aumer.

Este a Gimnáziumban folytató
dott az ünnepség. 10 éves a 
Balatonalmádi Városi Vegyes

kar, és 50 éves az eggenfeldeni 
Kolping Kórus. Felléptek: a két 
ünnepelt kóruson kívül a fonyódi 
AVISO Kamara Kórus és a Siófoki 
Férfi Dalkör is.

Másnap a Vörösberényi Katoli
kus templomban a  11 órás szent
misét a Kolping kórus színesítette 
fellépésével.

Silló Piroska 
Fotó: Milos József

Az okirat aláírása

Az eggenfeldeni kórus a szentmisén Testvérvárosunk elöljárói



F É L I D Ő B E N
A félidejéhez érkezett válasz

tási ciklus alatt eltelt idő módot 
adhat némi előre-, illetve vissza
tekintésre. Ha számadásnak nincs 
is itt az ideje, egyfajta értékelés 
azért már lehetséges: mi valósult 
meg eddig a tervekből, és mi reali
zálódhat még a mandátum lejár
táig? Erről beszélgettünk dr. Bóka 
Istvánnal, térségünk országgyű
lési képviselőjével.

- Képviselő Úr! Önnek számtalan 
titulusa van: országgyűlési képvi
selő, a Parlament Idegenforgalmi 
Bizottságának tagja, a miniszterel
nök mellett működő Önkormányzati 
Tanácsadó Testület tagja, Alsóörs 
polgármestere és a Balaton Fejlesz
tési Tanács Elnöke. Minket különö
sen ez utóbbi munkája érint. Kérjük 
beszéljen róla!

- Egy választási programnak két 
vetülete van: az általános pártpoli
tikai, és az egyéni képviselői. Utóbbi 
vonatkozik a Balatonra, a Veszprém 
megyei 2-es számú választókerület
re. Gondolom, ez érdekli bővebben 
az Önök olvasóit. Talán nem lesz 
olyan ígéretem, ami 2002-ig ne való
sulhatna meg. Ez persze nem biztos, 
hogy mindig az én érdemem, az élet 
hozta így. A Balaton, mint kiemelt 
üdülőkörzet, a maga 164 településé
vel egységes régiót alkot, így is 
próbáljuk kezelni. Nem tervezési 
statisztikai értelemben vett régió, de 
mégiscsak van némi önállósága, ren
delkezik egy munkaszervezettel. 
Tehát megvan a Balaton Fejlesztési 
Tanácsnak az a képessége, hogy - 
mögötte egy profi apparátussal - 
azokat a célokat és feladatokat el 
tudja látni, amik egy komoly régiós 
tanács dolgai lehetnek. Bizonyos 
esetekben a fejlesztések koordináto
ra, míg más esetben maga a fejlesztő 
lehet a BFT. Hatósági jogköre nincs, 
így a Balatonnal kapcsolatos ágazati 
széttagoltság megmarad, vagyis az 
illetékes minisztériumok rendelkez
nek a vízügyi, természetvédelmi, 
környezetvédelmi, katasztrófa-elhá
rítási feladatokról. A térségi fejlesz
tések összehangolása viszont a 
Balaton Fejlesztési Tanács dolga. 
Gondolok itt - többek között - a szenny
vízcsatornázásra, hulladékgazdál
kodásra. Fontos kérdés, hogy ren
delkezik-e pénzösszeggel a Tanács. 
Mert, ha jogköre nincs, meg pénze 
sem, akkor - ugye - kissé nehéz hely
zetbe kerül. Míg 1999-ben 100 mil
liónk 2000-ben 500 milliónk volt, 
addig most 2001-ben úgy fogunk 
indulni, hogy -  várhatóan - 1,6 mil
liárd forintunk lesz, ezt komoly 
eredménynek tartom. Ha ezt az 
összeget okosan használjuk fel, úgy 
visszük be a rendszerbe, hogy 
kiegészüljön vállalkozói tőkével, 
intézményi és nemzetközi pénzekkel 
(ISPA, SAPARD), akkor ez az 
összeg megsokszorozódhat. Akár 3-5 
milliárdot is tud generálni a térségben.

Tehát sikerült elérnünk, hogy felállt 
egy olyan szervezet, amelynek van
nak konkrét feladatai, apparátusa és 
pénze, s még -  ráadásul- jó irányba 
is halad.

- A Balaton szempontjából fon
tos, hogy elfogadásra került az üdü
lőövezet rendezési terve. Létre
hoztunk egy olyan statikus állapotot, 
amely meghatározza, hogy egy adott 
területen mit lehet megtenni, és mit 
nem. Például, milyen házat építhet 
valaki, vagy, hogy milyen feltételek 
betartása kötelező. Az egész ren
dezési terv alapfilozófiája az, hogy a 
vízminőség-védelmet, tájvédelmet 
olyan szintre kell emelni, ami a régió 
szempontjából elengedhetetlen. 
Emellett a BFT elfogadta a terület
fejlesztési koncepciót. Ha ugyanis a 
tervhez tartozik egy koncepció, 
akkor egységes az egész. Erre fog 
épülni a kormány számára egy intéz
kedési terv, ami az előzőekből adó
dó konkrét feladatokat fogja meg
határozni. Ebben jelölik ki a felelős 
személyeket, határidőket állapítanak 
meg. Célunk az, hogy valamennyi 
Balaton-parti település legyen olyan 
helyzetben, hogy - ha például csator
názni akar- jó eséllyel pályázhasson 
állami támogatások elérésére. A 
szabályozó-változásban történt egy 
jelentős előrelépés: az összes Bala
ton menti település - a céltámogatá
sokat illetően - az első sorban kielé
gítendő-terület kategóriába került.

- Talán nem mellékes az sem, 
hogy a már részben elkészült beru
házások folytatása is felgyorsul. 
Ígérvényünk van arra, hogy 2002-ig 
megépül a balatoni kerékpárút. Első 
lépésként Almádi és Csopak között 
jövő tavasszal elkészül a hiányzó 
szakasz. Komoly eredmény, hogy a 
Közlekedési Minisztérium olyan 
feltételeket szabott meg az érintett 
önkormányzatok számára, amik tel
jesen egyedinek mondhatók. Magára 
vállalta, hogy a külterületen futó utat 
teljes egészében megépíti, sőt vállal
ja a tervezési költségeket, és a bel
területi építésre a maximális - 80 %-os
- támogatást nyújtja.

- Önök is tudják, hogy a 71-es út 
nyári forgalma már régóta elvisel
hetetlen. Az elkerülő szakasz elő

készítő munkái az ígéretek szerint, 
2001 tavaszán elkezdődnek. A kisa
játítások, engedélyezések megtör
ténnek, és még az év végén meg
kezdődhet az építés.

- Az Ifjúsági és Sportminiszté
rium jóvoltából a fűzfői uszoda 
üzemeltetése is megoldódott. Jelen
leg a finanszírozással nincs gond, a 
jogi problémák megoldása után a 
tulajdonjog is az ISM- hez kerülhet.

- Mit kell megoldani még a 
hátralévő két évben?

- Balatonfüred szeretne egy több- 
funkciós rendezvénycsarnokot épí
teni. Rendkívül fontos a hulla
dékgazdálkodás fejlesztése az egész 
régióban. A csapadékvíz-elvezetés 
szempontjából jelentős ISPA pályá
zat is jó úton halad. Tovább kell 
fejleszteni a kistérségek működését, 
bár a pályázati rendszer - a SAPARD 
kivételével - nem a kistérségekre 
épül. Érzésem szerint még sokkal 
több lehetőség van az együttműkö
désben. Az EU normák szerinti gon
dolkodás alapján indultunk el egy 
úton -  ami egyenlőre még gyerek
cipőben jár. Jelenleg a pályázatok 
alanyai konkrét önkormányzatok.

- Az EK-Balatoni Kistérség - 
Balatonalmádi központtal - példa
mutatóan dolgozik, s ebben Kerényi 
László polgármester úrnak elévül
hetetlen érdemei vannak, nagy a 
presztizse a régiós vezetés szem
pontjából.

- Mostanában sűrűn látjuk 
Almádiban -  aminek nagyon örülünk
- milyen a kapcsolat a két ”szom
szédvár“ között?

- Alsóörs polgármestereként sok 
közös dolgom akad Almádival.

Nálunk ’98-ban egyfajta váltás 
történt. Fiatalabb korosztály került 
be a vezetésbe, de megmaradt a 
folyamatosság azokkal a munkatár
sakkal, akik már az előző ciklusban 
is dolgoztak. Az újak belépésével 
pedig egyfajta frissítés történt, ami 
még jobban felpezsdítette a korrekt, 
harmonikus együttmunkálkodást.

Almádi és Alsóőrs csupán öt kilo
méterre van egymástól, céljaink, 
gondjaink szinte azonosak. Igaz, 
Alsóörs némileg jobb helyzetből 
indult a rendszerváltás idején, 
közmű ellátása például magasabb 
szinten volt, mint Almádié. Ezért is 
gondolom azt, hogy egy város 
fejlődését mindig előző önmagához 
kell mérni. Ha ezt nézzük, az Önök 
városa nagyot fejlődött az elmúlt tíz 
év során: szennyvízcsatorna, tele
fonhálózat, gázvezeték-építés, és 
még sorolhatnám. Ezek nem lát
ványos munkák, de feltétlenül szük
ségesek a továbblépéshez. Szeret
ném kiemelni Kerényi polgármester 
úr érdemeit, térségünk mérvadó po
litikusának tartom, idősebb testvé
remként tisztelem, sokat adok a vé
leményére. Almádi intim jellege 
ellenére nyitott kisváros, képviselő 
testületének személyi összetétele 
magasan kvalifikált jól képzett em
berekből áll. Valamennyiüket jól 
ismerem, néhányukhoz baráti szálak 
fűznek. Ha ez a testület egy irányba 
húz, sok jó dolog történhet még a 
város életében. S akkor talán még 
sűrűbben látogathatok el Önökhöz, 
hogy együtt örülhessünk az ered
ményeiknek.

Vecsey Kiss Mária, 
Nagy Ferenc

H égely  

és társa
Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A

Telefon: 432 -854 , 4 39 -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



Túl a szüreti 
vigasságon...

Még mindig jó szívvel emlékezünk a szüreti vigasságra, ám manapság 
más gondok foglalkoztatják Vörösberény lakosságát. Az üresen árválkodó 
volt TEMPO ABC hiánya borzolja a kedélyeket. Sok mendemonda ke
ring a bolt bezárása körül. A hírek terjednek, s a lakosok, öregek és fia
talok egyaránt Balatonalmádi központjába kényszerülnek elzarándokolni, 
ha élelmiszert, húsfélét, vagy egyéb háztartási cikket szeretnének vásárol-

A szakember véleménye szerint a Csopak RT. viszonylag magas áron 
kívánja értékesíteni az üzletet, de még ennél is nagyobb probléma, hogy 
az üzlet felújítása szinte annyiba kerülne, mint a vételi ára. Ezért úgy 
tűnik, hogy az élelmiszerkereskedők számára az üzlet megvásárlása nem 
látszik kifizetődőnek.

Mondjuk ki bátran: a több mint 2000 lakosú településrész ellátatlanul 
maradt. Többen próbálunk ez ellen tenni, de lehet-e?

Brenner Kálmánné képviselőasszony a településrész érdekében emelt 
szót önkormányzati ülésen. Az Új Almádi Újság következő számában 
várhatóan részletes beszámolót olvashatunk a bezárás körülményeiről, s a 
jogi lehetőségekről.

A Polgári Kör vezetősége a településrész civil szervezeteivel egyeztetve 
aláírásokat gyűjt, remélve, hogy ezen vélemények segítenek az ellátat
lanság megszüntetésében. Míg gondunk megoldódik , csak várunk és 
reménykedünk. Reménykedünk abban, hogy városunk képviselőtestületének 
támogatását is elnyerjük, s Vörösberényben újra ABC működik.

Ez év márciusában újjászerveződött a Polgári Kör vezetősége. Szeretné 
jelenlegi tagságát aktivizálni, és nagyobb kedvet ébreszteni a közös 
munkához. Ennek érdekében szervezünk munkavacsorát november 10-én 
a Vörösberényi Művelődési Házban. Az este során szeretnénk a jelenlegi 
és jövőbeni tagjainkkal véleményt cserélni tevékenységünkről , s új 
ötletekkel gyarapodni. A Polgári Kör 2000. évre tervezett rendezvényeinek 
sora Mikulásunk december 6-i gyermeklátogatásával, s a Falusi Karácsony 
programjával zárul. December 23-án tisztelettel várjuk városunk lakosságát 
a Temlom térre, a közös karácsonyi ünnepségre.

Kérjük Önt is, látogassa rendezvényeinket!

Polyák István 
Vörösberényi Polgári Kör elnöke
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Szám ítástech nik ai
szaküzlet és szerviz

Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása. 

INTERNET-előfizetés: 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra 

CD-írás, archiválás, iratmásolás 

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

B ala tonalm ád i, Jóka i u. 1. Tel./fax: 432 /130

Értesítjük a Tisztelt Adományozókat, hogy az 1999. 
évben a DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttan
nyelvű Gimnáziumért számára befizetett adójuk 1 %- 
át technikai eszközök vásárlására, tehetséges tanulók 
tanulmányi versenyeken, valamint külföldi tanul
mányutakon való részvételének támogatására fordí
tottuk. DLSB Alapítvány kuratóriuma

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
november-december eleji programja

November
01-én Halottak napja 
08-án Klub-nap

Kártya, sakk, hölgyeknek kézimunka 
15-én Képviselői beszámoló az önkormányzat munkájáról 

Ea.: Balogh Csaba 
22-én Klub-nap

Kártya, sakk (filmvetítés v. videó)
29-én Vezetőségválasztó közgyűlés

Beszámoló 2 év munkájáról

December
06-án Klub-nap

Mikulás-napi köszöntések 
13-án Klub-nap

Kártya, sakk stb.

Megjegyzés: Összevont születésnapi ünnepség december 20-án a 
Karácsonyi köszöntéssel összekapcsolva, zenés vacsorával kerül megren
dezésre.

Felhívás!
Kérem a nyugdíjas társaimat, hogy a 

Képviselői beszámolóra és a Vezetőségválasztó Közgyűlésre 
minél többen szíveskedjenek eljönni.

Boros Gyula  elnök
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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 .
Ba r o s s  G. u . 1 9 .

tel . /fax : 8 8 / 4 3 9 - 0 5 8 , 3 0 / 2 7 7 - 4 4 8 2



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor:

2000. okt. 10-én: Szőlő és 
gyümölcsfák fertőzései, a 
betegségek megelőzése.

Előadó: Forgácsné Balatoni 
Andrea agrármérnök az Agroter M 
Kft. munkatársa.

Az előadó ismertette a vegy
szereket, amivel a szőlő, a gyü
mölcsfa, a konyhakerti növények 
betegségeinek megelőző védelmére 
alkalmazhatunk.

KÉNKOL 800 FW alkalmazható: 
alma, gabona és zöldségféléknél. 
Lisztharmat ellen. Csonthéjas 
kultúrában. A talaj kén-utánpótlására 
is használható. 25 C fok feletti 
hőmérsékleten nem javasolt.

RÉZKOL 4000 FW alkal
mazható: gyümölcs- és zöldségfélék 
gombabetegségénél, szőlőben 
peronoszpóra ellen.

Megelőző védelem: Az első 
tünetek előtt el kell végezni a per
metezést, majd szükség szerint meg 
kell ismételni: gyengébb fertőzésnél 
10-14 naponként, erősebb fertőzés
nél 7 naponként, hosszantartó vagy 
heves esőzés után azonnal. Az őszi
baracknál csak rügypattanáskor 
lehet alkalmazni.

RÉZOXIKLORID 50 WP 
hasonló tulajdonsággal rendelkezik, 
mint az előző vegyszer. 
Gyümölcsösben gombabetegségek 
ellen (lisztharmat kivételével) 
általában 0,25 %-os permetlében 
használható. Burgonya betegségek 
elleni védekezés: a betegség megje
lenésekor, majd szükség szerint kell 
ismételni a permetezést.

BORDÓI POR gombaölő, kon
takt hatású készítmény, nagyon 
finom szemcsézetű, laza por, jó 
lebegőképességű permetlé készít
hető belőle, jó a tapadóképessége és 
esőálló bevonatot képez. Legkésőbb 
a betegségek első tünetének megje
lenésekor el kell végezni a perme
tezést. Gyümölcsösökben őszi 
lombhulláskor, tavaszi rügypat
tanáskor.

NEVIKEN „OLAJOS MÉSZ
KÉNLÉ“ gyümölcsösben, szőlőben, 
lisztharmat és tafrina gombák, 
pajzstetű, levéltetű, levéltetű tojá
sok, körtelevél-bolha és atka
kártevők ellen alkalmazható kora 
tavaszi lemosó permetezőszer.

Az előadás végén az anyaggal 
kapcsolatos 13+1 kérdésből összeál
lított totó szelvényt osztottak ki, ami 
jó kontroll volt a tagságnak. A 
nyeremények a bemutatott termék
minták voltak.

2000.okt.24-én: A Vám és 
Pénzügyőrség előadói a jövedéki 
törvény alá eső terméknek a szabá
lyozását ismertették. A bor jövedéki 
termék lett, aminek célja a fekete 
piac kiszorítása, a hamis borok 
kizárása. A bortörvény betartása, az 
előírt nyilvántartások vezetése 
komoly plusz munkát ad a borter
melőknek. 1500 m2-nél kisebb 
területet nem kell bejelenteni. 
Maximum 1000 1 bor van engedé
lyezve háztartásonként (nem csalá
donként). A termelőnek pince
könyvet kell vezetni, amit az önkor
mányzat hitelesít. 30 l-nél nagyobb 
bormennyiség szállításához a pénzü
győrségtől borszállítási engedély 
szükséges. Külföldi szállításra 8 liter 
bor engedélyezett személyenként, de 
ehhez OBI engedély szükséges. 
1000 litert meghaladó mennyiség 
esetén a termelő adóraktárosnak 
tekinthető, az 1000 liter feletti men
nyiség adóköteles. Termelői 
borkimérés a pincénél történő 
fogyasztás engedélyezett. Elvitel 
esetén a 2 literes palackot zárjeggyel 
kell ellátni.

A 100-as sz. Magyar Közlönyben 
találhatók meg a bortörvénnyel 
kapcsolatos rendeletek.

Vörösberényi „Fábián József” 
Kertbarátkör:

2000.okt.2-án: Kertészeti ter
ményeink tárolása.

Előadó: Balikó Eszter 
kertészmérnök. Általában a ter
mények érésekor alacsonyak az 
árak. Ezért cél a fogyasztási idő 
megnyújtása. Másik cél a feldolgo
zóipar folyamatos ellátása.

Egyszerű tároló típusok:
- Pince, döngölt agyag föld, 

vályog vagy dupla téglafal, szel
lőzőnyílás, északi bejárat, előtér.

- Prizma (kukoricaszárral takart).
- Hőtároló, ahol a hőmérséklet 

szabályozható.
Tárolás előtt a gyümölcsöt át kell 

válogatni. Betárolást az érési cso
portoknak megfelelően végezzük. A 
megfelelő tárolási hőfok 1,5-2 C 
fok. Hosszú távú szállításnál szagta
lan ásványolajjal átitatott papírcsíkot 
tesznek a gyümölcs közé. A 
tárolóban is időnként válogassuk át a 
gyümölcsöt.

2000. okt. 16-án: Felkészülés a 
télre - késő őszi munkák a kertben, 
szőlőben.

Előadó: Takács Ferenc szaktanár. 
A szerves trágyázást lehetőleg ősszel 
végezzük el. Talajjavítás céljára 
nagyon jó az alginit, humuszszegény 
talajok termelőképességét növeli, 
valamint a talaj vízmegkötő 
képességét. Most célszerű elvégezni 
a szántást, az ásást, a gyümölcsfák

telepítésére gödrök készítése 
80x80x80 cm, vagy 100x100x100 
cm méretre. A gyümölcsfákról a 
moníliát el kell távolítani és eléget
ni, gombás betegségek ellen fer
tőtlenítő permetezést végezni. A 
lehulló leveleket komposztálni lehet, 
kivéve a diófa és a vadgesztenye 
levelét. Gyümölcsfákat ősszel és 
tavasszal is lehet ültetni. Telepítés 
után a lombozatot vissza kell vágni, 
ezáltal erőteljesebb hajtások fejlőd
nek. Késői málna telepítést - 5 C 
fokig lehet végezni. Gyümölcsösben 
a nyulak kártétele ellen papír, hul
lámpapír stb. bevédést készíthetünk. 
Ősz végén a füvet 2-3 cm magasság
ban le kell kaszálni, így tavasszal 
könnyebben fejlődik. Új füvesítést is 
a legcélszerűbb késő ősszel, tél ele
jén végezni. A zöldséget, ha rövid 
időre akarjuk tárolni, akkor a földbe 
hagyhatjuk, de ha hosszabb időre, 
akkor fel kell szedni és fagymentes 
helyen tárolni. A fagyra kényes virá
gokat visszavágjuk és azokat 6-8 C 
fokos helyiségben teleltetjük, 2-3 
hetente öntözzük földnedvesre. A 
muskátli -5 C fokig fagytűrő.

2000. okt.26-án: Vezetőségi ülés. 
Őszi soronkívüli programok meg
szervezése:

- november 7-én 9 tagú 
küldöttség ment a zánkai kert
barátkörhöz megbeszélésre.

- november 18-án baráti látogatás 
lesz Zánkán. A baráti szerződés 
megkötésére is sor kerül.

- Katalin-bál megszervezése.
- a december 18-i közgyűlés 

előkészítése.

A két Kertbarátkor nevében:
Durst László

KÁPTALAN TOURIST a Tulipán udvarban!
Csoportos sí- és bevásárlóutak, városlátogatások, 

valamint autóbuszbérlési lehetőség.
Rendkívüli ajánlatunk: Advent Bécsben 

December 6-án autóbusszal, balatonalmádi indulással. 
Részvételi díj: 3200 Ft.

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA!
Tel./fax: 06-88/439-312, Tel.: 06-20/958-2519

A Neckermann Port Travel és a Ten Sí Tours hivatalos viszonteladója.

Várjuk kedves 

vásárlóinkat 

a vörösberényi

kisboltba

G ábor Á. u. 9. 

(Kultúrház utcája).

Naponta friss pékárú, 

hentesárú 

egyéb élelmiszerek 

és háztartási vegyiáruk 

kaphatók.

Nyitvatartás:

H - P. 7-18 óráig 

Sz - V. 7-12 óráig.



Hírek a zöld sarokból
Nagyon sokat hallunk manapság arról, mekkora lemaradásunk az Európai 

Unióhoz képest a környezetvédelem területén. Ugyanígy arról is, hogy a 

felzárkózáshoz milyen erőfeszítéseket kell majd tennünk, legelsőként az 

Unióhoz hasonló jogszabályi környezet megteremtésében. Pedig a joghar

monizáció folyamata már 1995-ben, a környezetvédelmi illetve a ter

mészetvédelmi törvény elfogadásával megkezdődött, s azóta is sorra szület

nek az új rendelkezések. Így például kormányrendelet készült a veszélyes hul

ladékokról, a Btk. módosításával lehetővé vált a veszélyes hulladékokkal vis

szaélők büntetőjogi felelősségre vonása, egyes beruházások megkezdéséhez 

környezetvédelmi engedély szükséges stb.

A tavalyi és az idei év sem volt kivétel ez alól sőt, mintha megnőtt volna 

a jogszabályalkotási kedv! Idén májusban elfogadta az Országgyűlés a hul

ladékgazdálkodásról, valamint a növényvédelemről szóló törvényt, s július

ban hatályba lépett a felszín alatti vizek védelmét biztosító kormányrendelet. 

Lényegében ide sorolhatjuk az egészségügyi miniszter tavalyi rendeletét az 

élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről is (ami 

gyakorlatilag azonos az EU-ban előírtakkal). Legújabban pedig az halljuk, 

hogy az ügyészségi szervezeten belül megalakul a környezetvédelemmel 

foglalkozó részleg.

A növényvédelemről szóló, most elfogadott új törvény megszabja a 

növényvédőszerek és műtrágyák tárolásának, használatának, kezelésének 

alapvető előírásait. A Balaton környékéről és a védett természeti területekről 

külön is rendelkezik annyiban, hogy a vízparttól, illetve a védett természeti 

terület határától számított 1 km-es sávban tilos növényvédőszert még csak 

tárolni is. (Kivéve a saját használatra szánt mennyiséget 25 kg-ig, és a 

kiskereskedelmi boltokban tárolt mennyiségeket.) A növényvédelmi és a talaj

védelmi ellenőrök bírságolhatnak is. A törvény végrehajtását segítő minisz

teri rendeletek már tárcaközi egyeztetés alatt vannak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet fő célja az 

ivóvízkészletek megőrzése, aminek a Dunántúl karsztos részein van különös 

jelentősége. A jogszabály előírásai közvetlenül nem érintik a lakosságot, 

annál inkább a gazdálkodó szervezeteket, főként pedig a vegyi üzemeket.

A 2001. január 1-jén hatályba lépő hulladékgazdálkodási törvény jelentős 

feladatokat ró az önkormányzatokra és a lakosságra. A települési önkor

mányzat rendeletben szabályozza majd a helyi hulladékkezelést. A rendelet 

előírhatja a szelektív hulladékgyűjtést is, és meghatározhatja a hul

ladékkezelési díj maximális mértékét. (Az üdülőtulajdonosok által fizetendő 

díjnak az állandó lakosok által fizetendő díjjal arányosnak kell lennie.) A 

díjhátralék január 1-től adó módjára behajtható köztartozás lesz. Az önkor

mányzat és a hulladékkezelő között kötendő szerződésnek legalább 10 évre 

kell szólnia. A törvény végrehajtását segítő, egyeztetés alatt álló miniszteri 

rendeletek a szakmai szervezetek számára már hozzáférhetők. Ezek a ter

vezetek tartalmazzák például a törvényi kötelezettségek végrehajtásához az 

önkormányzatoknak adható állami támogatás kiszámításának módját is.

A Környezetvédelmi Minisztérium régóta szeretné benyújtani az 

Országgyűlésnek a környezetterhelési díjról szóló törvény tervezetét, amely 

a lakosságot várhatóan a talajterhelési díjnál (szennyvíz-szikkasztók) érinti 

majd, ha egyáltalán lesz ilyen törvény! De készülnek a levegő-minőség 

védelméről, és a felszíni vizek védelméről szóló jogszabályok is, s ugyanígy 

a végrehajtás részletes szabályait tartalmazó miniszteri rendeletek.

Ezek az új rendelkezések mind azt a célt szolgálják, hogy környezetünk 

állapota fokozatosan javuljon, s hosszú távon érje el az Európai Unióban 

szokásos szintet. Ez természetesen nem történhet meg egyik napról a másikra, 

s a jogszabályi feltételek mellett meg kell még teremteni a gazdasági 

feltételeket is, mert nélkülük a törvények mit sem érnek.

Bálint Sándor 

környezetvédelmi szakértő

Válaszlevél
Az Almádi Újság októberi számában megjelent egy cikk Hegyessy Éva tollából, 

amelyben a budatavai lakosok vásárlási lehetőségeiről ír. A tartalmával zömében 
magam is egyet értenék, ha az a fél mondat ott nem lett volna! ( “Marad hát az 
embernek a Romi bolt és a Budatava ABC, mely utóbbi ugyan jól felszerelt, de nem 
a kis árréseiről híres...”) Őszintén szólva eléggé meglepett a tanárnő kijelentése, 
mert ha még az árainkról írt volna, azt megérteném, bár semmivel sem magasab
bak a hasonló adottságú üzletekénél. Vásárolni meg mindenki ott vásárol, ahol tet
szik neki! Ám a szerző az árak helyett árrésről beszél, mintha a könyvelésem szak
avatott ismerője lenne. Mivel ennek kicsi a valószínűsége, megnyugtatom. Éppen 
az írásában szereplő “mamutáruházak” miatt (ők lényegesen nagyobb tételben, 
olcsóbb áron szerezhetik be árujukat) vagyok kénytelen minimális árréssel dolgoz
ni. Éppen azért, hogy a környékbeli embereknek is megfizethető legyen, és a pol
cokon található áru minősége és mennyisége is a vásárlói keresletnek megfeleljen. 
Ezért dolgozunk becsülettel, szerencsére sokak megelégedésére!

Krózser Menyhértné üzletvezető

TERRA-MOTA
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.

A NABE balatonalmádi csoportja szeretettel 
meghívja Önöket a 2001. év első igazi báljára:

Időpontja: 2001. január 27. szombat 19.00 óra

ZENE TÁNC FINOM FALATOK
Ízelítőül:
A: Előétel: Borjúgalantin franciasalátával és koktélmártással

Főétel: Csáky töltött rostélyos galuskával
Desszert: Vegyes rétes (almás, mákos, meggyes)

B: Előétel: Gyümölcsös pulykatekercs franciasalátával
Főétel: Gödöllői töltött csirkecomb vegyes körettel
Desszert: Oroszkrémtorta 

Éjfélkor korbulyleves, marhapörkölt, töltött káposzta, zöldséges pulykatokány.

Egy báli belépő kedvesmeglepetés karácsonyra

Asztalfoglalás: A  06-88/438-219 vagy a 06-20/952-1396-o s  telefonszámon, 
illetve személyesen az Ottilia étteremben!



150 éve létesítették a 
Postaigazgatóságot Sopronban

(Tájékoztató a postán)
“ 1850. január elsejei hatállyal létesítette a Habsburg birodalom 

vezetése többek között a Soproni Császári Királyi Postaigazgatóságot. Az 
1848-49-es szabadságharccal kapcsolatos retorziók része volt az 
intézkedés, amely tulajdonképpen oldalága volt a szabad királyi vár
megyerendszeren alapuló közigazgatás feloszlatásának és regionális 
elven történő újjászervezésének. A hivatalos nyelv kizárólagosan a német, 
az új adminisztrációban csak olyan személy kaphatott szerepet, akinek a 
szabadságharc alatti időszakban a császári udvar szempontjából “tiszta” 
maradt a múltja. Ilyen előzményekből bontakozott ki az a sikertörténet, 
amely nem zajos, látványos sikerekről szól. A siker minden morzsájáért 
keményen meg kellett dolgozni.” -  olvasható annak a könyvnek az aján
lójában, amit a Magyar Posta Rt. Soproni Postaigazgatósága és a MATÁV Rt. 
Nyugat-magyarországi Műszaki Igazgatósága adott ki a Soproni 
Postaigazgatóság 150 éves évfordulójára.

A posta -  évente megrendezésre kerülő -  regionális partner- 
találkozóján résztvevők e gondosan megtervezett, szép kivitelű könyvet 
kapták ajándékba. A tájékoztatón az ünnepélyes megemlékező szavak 
után a dolgos hétköznapokról esett szó: a posta már meglévő és tervezett 
szolgáltatásairól, akciókról, újdonságokról. Érdemes ezekért “benézni” a 
postahivatalokba -  ilyenkor évvége felé pláne.

Apropó: a Balatonalmádi 1. sz. Körzeti Postahivatal -  ahová mi 
benézhetünk -  sajnos a régi. Az idénre ígért, tervezett újjáépítés elmaradt. 
Az építési engedély megvan, a központi forrás még hiányzik a 2001-es 
építési terv realizálódásához. Az ingatlanigazgatóság és beruházás 
Budapesthez tartozik, ők döntenek -  mondták a Soproni Postaigazgatóság 
tájékoztató képviselői.

Talán jövőre. Reménykedjünk!
V K M

K Ö Z L E M É N Y

Tisztelettel meghívjuk Önt, Családját, Barátait és Munkatársait a 
Balatonalmádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által 

szervezett köztünk élő amatőr művészek 
„ Kezem nyomán..." című 
kiállításának megnyitójára.

Időpont: 2000. november 13. (hétfő) 16 óra 
Védnök: Sajtos Ildikó intézményvezető 

Megnyitja: Czuczor Sándor Humánpolitikai Bizottság elnöke 
Közreműködnek: a Városi Zeneiskola növendékei 

a kiállítás megtekinthető 2000. november 13-től november 25-ig 
Hétköznap: 10-16  óráig Szombat: 9-12 óráig 

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk:
a Családsegítő Szolgálat munkatársai

K a r a t e  oktatás
a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskolában.

Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik szeretnének sportolni, 

esetleg hiperaktívak vagy kevés önbizalommal rendelkeznek.

Jelentkezni lehet: 

kedden és csütörtökön 17,30-órakor 

Mikóczy Károly vezető edzőnél.

A beteg gyermekekért
Az akció a beteg gyermekek támogatására novemberben is folytatódik, 

sőt, a hó végéig meghosszabodik. Így aki a hó folyamán legalább 2000 forin
tot küld a Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak az OTP-nél 
vezetett 11709002-20065829 számú számlájára, nevére dedikált 
emlékkönyvet kap ajándékba. Ezenkívül az akció szervezője minden 
adományt 5%-kal kiegészít. Egyetlen feltétel: átutaláskor közölni kell: 
LÁNG-akció.

Az alapítvány közhasznú szervezet, így az adomány 30%-a az adóból 
levonható, ha a küldő közli az adóazonosító jelét.

Az alapítvány természetesen a szerényebb támogatást is köszönettel 
fogadja és levélben nyugtázza.

Az akció számít a vállalkozók, kereskedők megértő támogatására is, 
hiszen az adókedvezménnyel ők is élhetnek.

Befizetési lap található a Közösségi Házban és a totózóban.

Filmklub indul!
A Balatonalmádi Közösségi Ház és a Balatonalmádi Kéttannyelvű 

Gimnázium közös szervezésében filmklub indul. Az érdeklődők 15 alkotást 
láthatnak a filmművészet remekeiből, (10-et mozigéppel, 5-öt pedig videóval 
levetítve).

A vetítések a Gimnáziumban kerülnek megrendezésre. Bérlet 1000 Ft-ért 
vásárolható a Közösségi Házban és a Gimnázium Kollégiumának vezetőjétől.

Bővebb információ a 438-011-es telefonon.
Minden kedves érdeklődőt és filmbarátot szeretettel várunk!

K Ö Z L E M É N Y

ÁGI PEDIKŰRÖS új helyen; Budatava, Fűzfői u. 74. szám alatt.

Várja sok szeretettel régi és új vendégeit. 06-20-9682-120
* * *

Becsületes megtalálót keresünk

Október 26-án az Öreghegyen eltűnt 5 hónapos Ír szetter kutyánk. 

A becsületes megtaláló hívását várjuk a 430-875 telefonon.
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BALATON SPORT
Balatonalmádi, Tulipán udvar 

(állomással szemben)

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. 1 0 -1 2 . 
Telefon: 88 /439-666

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


