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

R
em

br
an

dt
: 

Pá
sz

to
ro

k 
im

ád
ás

a 
cí

m
ű 

fe
st

m
én

ye
 

(r
és

zl
et

)

K e l l e m e s  k a r á c s o n y i  ü n n e p e k e t  
é s  b o l d o g  ú j  e s z t e n d ő t  k í v á n u n k !



E G Y  A L M Á D I  E M L É K M Ű

A Szent Margit kápolnától elin
dulva a Martinovics utcában az első 
útelágazásnál egy szép emlékművet 
láthatunk, amely felirata szerint 
Kompolthy Tivadar író, újságírónak 
állít emléket, az itt elágazó utca pe
dig az ő nevét viseli. Feltehető a kér
dés, mit tudsz róla almádi polgár?

Az Almádi Kör kezdeményezésé
re állított emlékmű felavatása több 
mint 72 évvel ezelőtt történt, amiről 
a helyi (veszprémi) lapok részletesen 
tudósítottak. Nemcsak a veszprémi
ek, hanem egyéb sajtóorgánumok is 
megtették ezt. Érdekességként 
megemlíthető, hogy volt egy „Ma
gyar Fürdőkurír“ című, „Fürdőügyi, 
Társadalmi és Szépirodalmi 
Szemle“ amiről ma már alig tudunk 
valamit. Mindenesetre az I. évfo
lyam 1. száma megemlékezik 
Kompolthyról, a „A balatoni kultusz 
úttörőjének emlékszobra“ című tu
dósításában. E szerint a „Magyar Új
ságírók Egyesületének koszorúját

Kárpáti Aurél, az „Otthon Írók és 
Hírlapírók Köréét“ Sülé Antal he
lyezte a szoborra, megemlíti dr. 
Sziklay János lelkesítő beszédét.

A szoboravatás részletes prog
ramját a Veszprémi Hírlap 1928. 
szeptember 2-i száma ismertette az 
alábbiak szerint:

„Irodalmi ünnepély Almádiban. 
Az Almádi Kör szept. 2-án vasárnap 
délelőtt 11 órakor irodalmi ünne
pélyt rendez, melyen a Magyar 
Ujságírók egyesülete elnöki tanácsa 
nyilvános ülést tart, melynek kereté
ben felavatják a Kompolthy műem
léket. Kompolthy Tivadar újságíró a 
legelső uttörők egyike ki a Balaton- 
kultusz feltámasztásában és Almádi 
község fejlesztésében és ismertté té
telében igen hasznosan közre
működött. Program a következő: 1. 
Reggel 9 órakor ünnepélyes szentmi
se a Balatonalmádi kápolnában, 
tartja Kertész Kálmán b.füredi hit
oktató. 2. A budapesti vendégek fo 

gadtatása d.e. 11 órakor a bala

tonalmádi-i fürdő-állomáson. 3. Az 
Almádi Kör és a Magyar Ujágírók 
Egyesülete nyilvános ülése a Hattyú
vendéglőben d.e. fé l 12 órakor. 4. 
Kompolthy-műemlék felavatása az 
Etelka út sarkánál déli 12 órakor, a) 
A Vörösberényi Énekkar a Hiszek
egyet énekli. b) Ünnepi beszéd, tart
ja  Szávay Gyula a Petőfi Társaság 
tagja. c) Balatoni nóták, énekli a 
Vörösberényi Énekkar. d) 
Kompolthy Tivadar verseiből szaval 
Kubányi György a Nemzeti Színház 
volt tagja. e) Irredenta versek, sza
valja Olasz Sárika. f)  Záróbeszéd, 
tartja dr. Óvári Ferenc az Almádi 
Kör elnöke. g) Himnusz, énekli a 
közönség. “

A Veszprémi Hírlap következő

számában -  mint ez annak idején ter
mészetes volt -  bőséges tudósítást 
olvashatunk az esemény lefolyásá
ról, kitérve az elhangzott méltató be
szédekre, a program ismertetésénél 
részletesebben.

Néhány életrajzi adat Kompolthy 
Tivadarról: született Szomolnokon 
1852. április 19-én, meghalt Buda
pesten 1907. november 30-án. Író, 
újságíró, 1881-1897 között a Veszp
rémi Független Hírlap szerkesztője 
és kiadója. 1884-től saját nyomdája 
volt Veszprémben. A Balaton kultusz 
lelkes híve, főként Balatonalmádi
ban, saját villájában tartózkodott. 
(Forrás: Veszprém Megyei Életrajzi 
Lexikon.)

Schildmayer Ferenc

Kompolthy emlékmű képe a felavatáskor

A Magyar Fürdőkurír címlapja



Adventjeink, Mikulásaink és Karácsonyaink
Egészen addig tetszett az a szép vi
déki kormegállapítás, hogy valaki 
hány kapálást ért meg, amíg azt nem 
hallottam, hogy más meg hány kará
csonyra emlékszik. Azóta ez utóbbi 
tetszik jobban, használom is, ha mó
dom nyílik rá, különösen akkor, ha 
már én is az ötvenötödikre 
készülődöm hovatovább. A kará
csony ugyanis mindennek a 
betetőzése, legalább is az európai 
kultúrkörben. A kétezredik kará
csony pedig megérne annyi 
készülődést mint a kétezredik szil
veszter, holott az utóbbit mintha in
tenzívebben reklámoznák... Megér
ne egy misét, bővebben elemezgetni 
ezt a jelenséget, de ezúttal inkább az 
első adventről, az első Mikulásról és 
az első Karácsonyról írnék. 
Mindenkinek szép emlékei lehetnek 
ezekről az ünnepekről, még egyéni 
ünnepi kalendáriumot is lehetne 
nyitni róluk, de vajon vették-e a fá
radtságot és megkérdezték-e a szüle
iket, hogy milyen volt náluk az első? 
Fogadni mernék, hogy hihetetlen 
élménytől fosztják meg magukat, ha 
még megtehetik és mégis elmulasz
tanák! Kérem, próbálják meg! 
Nálunk különösen izgalmas volt ez a 
várakozás 1945-ben, hiszen a 
Felvidékről menekültek a szüleim, 
Bars-Kishont vármegyéből Bara
nyába, ezért születtem Pécsett és 
nem Párkányban. A háborús körül
mények sem akadályozhatták meg 
az embereket abban, hogy az életük 
megmentése után ne a hálaadásra ké
szüljenek, amelyre az Advent, a Mi
kulás és a Karácsony családokat 
újraegyesítő akarata kínálta a leg
nagyszerűbb alkalmat, már akiknél 
ezt egyáltalán lehetett. Várandós 
édesanyám viszontagságos körülmé
nyek között érkezett meg a baranyai 
Erdősmecskére, amely akkor alig 
ezer lelket számlált. Ha nincsenek 
minden áldott helyen segíteni akaró 
emberek és Erdősmecskén meg 
olyan családok, mint az Ihászék, 
Keresztúriék és Nánásiék, akkor ta
lán életben sem marad. Voltak! Így 
lehetett neki duplán reményteli az 
Advent és így juthatott be december 
elején a pécsi kórházba. Mikulás 
előtt két nappal megszülettem, még
hozzá öt kilós súllyal, és olybá tűnik, 
hogy jó évjárat lehetett, legalábbis a 
szülészeti osztályon, mert másnap 
egy négy kiló kilencven dekás kis
lány követett. Az ugyanakkor világ
rajött kis orosz gyermek, akit min
denki Ivánnak nevezett, még dobo
gós sem volt.
Az akkori Mikulás-napi ajándékom 
bőséges anyatej volt, méghozzá má
soktól, mert elgyengült Édesanyám

helyett a szomszéd ágyakon levő 
anyák segítettek. Hiszek a korabeli 
hiteles forrásoknak: egyetlen keblet 
sem utasítottam vissza. Még most is 
berzengető belegondolni, hogy Pé
csett akkor svéd vöröskeresztes ön
kéntesek tevékenykedtek a magyar 
nővérek mellett...
A kisgyermek állítólag több hónap 
után lát először színeket, ámbár a 
fenti születési súly dokumentált tu
datában, én váltig állítom, hogy 
húsznapos koromban már tetszett az 
örökzöld Karácsonyfa. Testvéreim 
szerint itt és ekkor rögződött végle
gesen a 
r e 

mény színe bennem, szüle
im szerint viszont az egyszerű sza
loncukrokra koncentráltam, mert 
mozgatták előttem. Fel nem fogha
tom, miért hívták még akkor is sza
loncukornak, amikor legfeljebb dió 
és kockacukor gunnyaszthatott ben
ne, amit cukorszirupba mártottak, 
ráadásul sztaniolpapír is alig akadt, 
így aztán egyszerű fehér írólapok 
széleit vagdosták fel borítónak. So
kat látott barátaim szerint így alakult 
ki a Fradi szimpátiám, ami azonban 
a spenótra és a tükörtojásra akkor 
még nem terjedt át...
Maradjunk annyiban, hogy szalon
cukor helyett egyszer-egyszer hasz
nálhattuk volna a „háztáji cukor” el

nevezést is , hiszen még a hatvanas 
években is gyakoribb volt az egy
szerű rózsaszínre színezett mártott 
szaloncukor, mint a barnára színe
zett csokis „szaloncukor”. A díszek 
viszont tagadhatatlanul szebbek vol
tak korábban: igaz, nem csillogtak 
annyira, mert legföllebb kristály-cu
korral tették csillogóvá, de saját kéz
zel készítették. Még ma is őrzöm, a 
keménypapírból készült kis betlehe
mi jászolkát, vagy a régi aranyozott 
diókat, meg az opálozott üvegből 
fabrikált csúcsdíszt. Az évek folya

mán persze újabbak jöttek 
hozzájuk és gyermekeim 

is tisztelik a töredező 
szép emlékeket. 

Legelső karácso
nyomon egy igazi 

pelenka volt az 
ajándék-szenzá

ció, mivel ad
dig hasz

n á lt  
fé rfi

ingek 
ből ha

sították a 
n e k e m  - 

v a l ó t .  
Később is 
i n k á b b  
ruhane
műekre 
e m l é 
kezhe
t e m  
csak,  
a já
t é k 
k o c 
kákat 
is ott

hon barká
csolták. A gyertyák még igaziak vol
tak, fehér viaszból, a csillagszórók 
velük együtt nehezen gyulladtak. 
Csengettyű, azt hiszem, mindig volt, 
és addig egyetlen ajándékhoz sem 
nyúltunk, amíg el nem énekeltük a 
„Mennyből az angyalt”.
Valahogy én nagyon későn tudtam 
meg, hogy ki is a Jézuska, aki az 
ajándékokról gondoskodik, hiszen 
még a karácsonyfa-díszítés is rejtve 
maradt előttem. Hálás vagyok érte 
Édesanyámnak még most is, mert 
maradtak illúzióim öregkoromra is. 
Édesapám hosszú sétákra vitt 
ezidőtájt és mindig akkor érkezett 
meg a Jézuska, mire hazaértünk. 
Még azt sem vettem észre, hogy a

másik ajtón kilopózott Édesapám és 

hirtelen megszólalt a csengettyű! 

Legnagyobb öröm talán mégis az 

volt, hogy lett két öcsém, akikkel 

együtt játszhattunk önfeledten. Még 

az sem zavart, hogy ugyanazt az 

ajándékot kaptuk, mert így a mara

kodás eszünkbe se jutott, és az a há

rom kis teherautó, amelyek fából ké

szültek, tökéletes fuvarozókká vál

toztattak bennünket a téli szünetben, 

amikor három kismacskánkat tolo

gattuk a nagyszoba és a konyha kö

zött. Akkoriban szénszünetnek ne

vezték a karácsonyi vakációt és több 

volt benne a politikai mint a gazda

sági megfontolás, no meg hó is 

akadt, pedig az időjárás sem volt ate

ista. Később meg a kismacskáknak 

is kinyílt a szeme...

Úgy tudom, Luca nap utánig marad

tam pogány, mert december 14-én 

keresztelt meg Müller ,tiszi’, 

Erdősmecske szeretett plébánosa, de 

a keresztanyám még sokáig „kis po- 

gánynak” titulált, ha felsírtam a kar

jaiban. Enni azért tisztességesen 

tudtam, ezért is volt furcsa az éjféli 

miséig tartó böjt, amit a magam 

részéről a tepsikben való turkálással 

enyhítettem. Azért a hagyományos 

böjti halászlénél és a mákosgubánál 

is zokon vettem, ha falánksággal vá

doltak, pedig sohasem volt alapta

lan. Ha viszont halászlé helyett sava

nyított bableves volt, akkor 

türtőztetni tudtam magam egészen 

az éjféli miséig, amikor még minis

tráltam is, bár ehhez meglehetősen 

hosszú ideig kellett jól viselked

nem...

Ötvennégy évvel öregebben nagyon 

sokat felejtettem, bár szüleim jóvol

tából több mindenre emlékszem, 

mint mások, és szeretném, ha gyer

mekeim is megőriznének valamit. 

Kérdés, hogy nekem sikerül-e fele

annyit továbbadnom, mint szüleim

nek? Nekik nehezebb volt, de a sze

retetet mégis át tudták ad n i.

Vajon abban a világban, amelyben 

mindenki szeretné, ha szeretnék, 

gondolunk-e arra, hogy mások 

ugyanígy lehetnek ezzel, és vajon mi 

tudunk-e még jobban szeretni? Az 

Advent a Mikulás és főleg a Kará

csony nem arra-való-e, hogy minden 

körülmények között megpróbáljuk 

bebizonyítani, hogy képesek va

gyunk rá?

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 120. hónapról 
a Városházán
2000. november

Az Új Almádi Újság előző 

számának 10. oldalán látható 

annak az autónak a fotója, amit 

Eggenfeldenből kaptunk aján

dékba a testvérvárosi szerződés 

aláírásának alkalmából. Hete

kig tartott, és még nincs is vége 

a vámkezelési és honosítási eljá

rásnak. Az azonban már biztos, 

hogy a minap elnyertük a vám- 

mentességet azzal az indokkal, 

hogy az autót idős nyugdíjasok 

és gyermekek ingyenes szállítá

sára használjuk. Merthogy ezért 

kaptuk, enyhítendő a helyi közle

kedési gondjainkat. Rendszere

sen irány taxiként, vagy körjárat

ként javaslom közlekedtetni a hét 

bizonyos napjain (szerda, szom

bat, vasárnap?) doktorhoz, bolt

ba, templomba. Alkalomszerűen 

pedig a felmerült igényeknek 

megfelelően: az első már meg is 

érkezett az Idősek Klubjából. Az 

autóba nyolcán férnek be, tehát 

jól ki kell választanunk a kedvez

ményezettek körét. Kérem ezért a 

civil szervezetek, főként az almá

di és berényi Nyugdíjasok és Vö

röskereszt segítéségét, hogy ju t

tassák el javaslataikat a Város

házára, hogy közösen kialakít

hassunk egy vállalható menet

rendet.

Addig is kellemes karácsonyi 

ünnepeket és boldog új esztendőt 

kívánok Kedves Mindnyájuknak!

Balatonalmádi-Ö reghegy, 

2000. december 4.

Kerényi László 
polgármester

R e n d ő r s é g i  h í r e k

Bűnügyi krónika: Tovább tart az 
a tendencia, hogy a betöréses lopá
sok száma jelentős visszaesést mutat 
a korábbi évek hasonló időszakához 
képest. Kíváncsiságból visszalapoz
tam a 95-96-os év hasonló adatait, 
1995. november hónapban Balaton
almádi és vonzáskörzetében 74 be
törést regisztráltunk, míg ebben a 
hónapban 7-et. Ezen túl 3 nyaraló
rongálásról érkezett bejelentés. Sa
játságos, hogy mind a 7 betörés a 
káptalanfüredi városrészen történt. 
Jelentős erőfeszítéseket teszünk, 
hogy megállítsuk ezt a kedvezőtlen 
folyamatot. A polgárőrök, rendőrök 
közösen és egymástól függetlenül is 
szinte folyamatos járőrözés alatt tart
ják a területet. Kérném az Önök se
gítségét. Olyan személyről vagy 
személyekről van szó, akik felte
hetően bevették magukat egy kevés
bé szem előtt lévő nyaralóba és in
nen járnak betömi. Az ingatlanokból 
ruhaneműket, élelmiszerek, haszná
lati tárgyak tűnnek el és ez idáig a 
nyomkövető kutya alkalmazása sem 
hozott eredményt. A fokozott rendőri 
jelenlétnek köszönhetően azonban 
több személyt fogtunk el ebben a vá
rosrészben. 4 fő román állampolgár, 
akiket kiutasítottunk az országból, 
továbbá 4 fő körözött személyt sike
rült elfognunk, akik közül az egyiket 
például már 3 éve köröztek külön
böző bűncselekmények elkövetése 
miatt. Kérem, hogy jelezzék felénk 
ha Önök számára idegen emberek 
mozgását látják a területen. 2 gáz
órát szereltek le ismeretlen tettesek, 
illetve 2 építés alatt álló telekről vit
tek el különböző építőanyagokat.

A köznyugalmat jelentősen befo
lyásoló esemény-sorozatról szeret
ném Önöket tájékoztatni. A történet 
mintegy két évvel ezelőtti időszakra 
nyúlik vissza. Ebből az időből szár
maznak azok az első bejelentések, 
amelyek szerint a vörösberényi vá
rosrészben, de ezen belül is elsősor
ban a Kisberényi út, Martinovics ut
ca, Pinkóczi út környékén több ku
tyatulajdonos jelezte, hogy a keríté
sen belül tartott állatokat valaki mér
gezi. Az akkori bejelentések száma 
közel 30 kutya kiirtásáról szóltak. 
Nagyon komoly erőfeszítéseket 
követően megszűntek a mérgezések. 
Néhány héttel ezelőtt azonban újra 
kezdődött. A polgárőrök, közterület 
felügyelők, rendőrök és mindenki, 
aki valamilyen formában érintett 
volt, segített, melynek eredménye
ként ismét megszűnt ugyan a mérge
zés-sorozat, de éppen a két évvel 
ezelőtti és a mostani események 
összhangja miatt félő, hogy az illető 
bármikor újra kezdheti.

Túl azon az érzelmi hatásokon, 
amelyet egy kedvenc kiirtása jelent 
van egy veszélyesebb része is az 
ügynek. A méreg, amelyet az illető 
használ nagyon veszélyes, emberre

is ártalmas lehet. Csak gondoljanak 
bele ha a mérgezett étel egy kisgye
rek kezébe kerül. Éppen ezért e lap 
hasábjain is szeretném kérni az olva
sókat, hogy segítsenek abban, hogy 
lefoghassuk az ártó kezet, hiszen 
nyilván olyan emberről van szó, aki 
a területet, a környéket, valamint a 
rendőröket, polgárőröket, közterület 
felügyelőket is jól ismeri. Félő, hogy 
egy hosszabb-rövidebb szünet után 
ismét csak újra kezdi, tehát mind
annyiunk közös érdeke, hogy ezt 
megakadályozzuk.

Az események ismertetésénél kü
lön szeretnék kitérni a közlekedéssel 
kapcsolatos, és mindenképpen kelle
metlen jelenségre. Kapitányságun
kon november 1-től egy közlekedés- 
rendészeti alosztály kezdte meg 
működését. Ennek ellenére ugrássz
erűen megnőtt az ittas járművezetés 
miatt felelősségre vontak száma. 
Meredeken emelkedik a forgalom
ból műszaki okok miatt időszakosan 
kivont járművek mennyisége is. To
vábbi negatív tapasztalat az, hogy 
egyre többször jelentenek fel kollé
gáim tilosban parkoló, vagy a külön
böző közlekedési táblák hatályát 
semmibe vevő gépjárművezetőket. 
Ahhoz, hogy mindannyian bizton
ságban közlekedhessünk, úgy ítélem

meg, szükség van arra, hogy az ide
vonatkozó szabályokat mindenki be
tartsa. Ezért ismételten szeretném a 
figyelmet felhívni arra, hogy tovább
ra is következetes szigorúsággal fo
gunk fellépni a közlekedési rend 
fenntartása, a közlekedési szabályok 
betartása érdekében.

A közelmúltban a kapitányság il
letékességi területéhez tartozó pol
gárőr egyesületek vezetőivel -  be
vonva ebbe a Megyei Polgárőr Szö
vetség vezetését is -  értékeltük a ka
pitányság közrendjének, közbizton
ságának a helyzetét. Egyeztettük 
azokat a feladatokat, amelyek annak 
érdekében kell közösen végrehajta
nunk, hogy továbbra is megtudjuk 
őrizni a nyaralóterületek biztonsá
gát, illetve megelőzhessük bűncse
lekmények elkövetését. A fentiek ér
dekében pontosítottuk az információ 
áramlás rendjét, illetve azokat a kö
zös szolgálati feladatokat, amelyeket 
a fenti cél érdekében szervezünk.

Szeretnék a kollégáim és a ma
gam nevében minden Olvasónak 
kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánni!

Grúber Sándor r.alezr. 
rendőrkapitány

Tájékoztatás
Tájékoztatom Baltonalmádi polgárait, hogy 2001. január 1-től igényel
hető a locsolási kedvezmény május 1. és szeptember 30. közötti idő
szakra.
Az igénylőlap átvehető az ivóvízszolgáltatótól:

DRV Üzemvezetőség, Balatonalmádi, Eötvös u. 24.

Az igény a tárgyévre legkésőbb 2001. április 15-ig nyújtható be. 
Jogosult minden lakossági fogyasztó, aki állami közműüzemi vízmű, 
illetve csatornamű szolgáltatásait veszi igénybe (szerződést kötött a 
DRV-vei), egyéb alternatív (kút, patak) vízbeszerzési lehetőséggel nem 
rendelkezik.

Balatonalmádi, 2000. december 1.

Dr. Szűcs Sándor 
aljegyző

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá
zatot hirdet a Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó igazgatói állására. 
Pályázati feltételek az Oktatási Közlöny 2000. november 23-án megjelent 
számában. A pályázatokat 2000. december 23. napjáig Balatonalmádi 
Város Jegyzőjéhez (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) kérjük 
beküldeni. Érd. 88/430-254.



Hirdetm ény

Értesítem Balatonalmádi város Polgárait, hogy a KDT Környe
zetvédelmi Felügyelőség nyilvános tárgyalást tart a környezet 
védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 93. §-a alapján.

Tárgy: Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület (Balatonalmá
di, Szabadság u. 32.) Kócsag úti horgásztanyájának és 
Budatavai üzemi horgászkikötőjének működése

Időpontja: 2001. január 10. szerda, 10.00 óra

Helye: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal nagy tárgyalóte
rem.

A nyilvános tárgyalás alapjául szolgáló környezetvédelmi tel
jesítményértékelés megtekinthető:
-  KDT KF Székesfehérvár, Balatoni út 6.
-  Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Műszaki oszt. fszt. 6. ügyfélfogadási időben (hétfő-szerda: 8-15 óra, 
péntek: 8-13 óra)

A dokumentációval kapcsolatos észrevételek a nyilvános tár
gyalás időpontjáig írásban benyújthatók az Önkormányzat 
Jegyzőjénél (Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.) vagy a KDT Környezetvédelmi Felügyelőségen 
(8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.)

dr. Szűcs Sándor 
aljegyző
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Részletfizetési  lehetőség

S zám 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, Jókai u. 1. Tel./fax: 4 32 /130

BALATON SPORT
Balatonalmádi, Tulipán udvar 

(állomással szemben)

Ön is tudja, hogy nem mindegy, 
Ml VAN a ruha alatt?

K Í N Á L A T U N K :
-  FEHERNEMŰK (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

VÍZ-SZERVIZ KFT:
MÉLYÉPÍTŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

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

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

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

-  Gépi földmunkák, tereprendezések
-  Vízvezetékszerelés, hibaelhárítás
-  Mélyépítés, építési telkek közművesítése
-  Magasépítés, parképítés és fenntartás
-  Forgalomtechnikai megbízások teljesítését.

Új szolgáltatásaink:
-  autómosás (kézi -  gépi)
-  VESZKOMP számítástechnikai szaküzletünk 

Veszprém, Egyetem u. 1/a. alatt várja vásárlóit.
Tel.: 88/400-858, 30/9599-069
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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 .
Baross G. u. 19 .

Tel./fax: 88/439-058, 30/277-4482



A  h a r m a d i k  c i k l u s  k ö z e p é n

Két évvel ezelőtt, 1998. október 23-án leírtam magamnak, hogy 
mire törekszem a következő négy évben. A szöveg nem eléggé csi
szolt, valójában tárgyalási alapnak szántam, hogy a Képviselő- 
testület által is elfogadott ciklusprogram váljék belőle. Az ismert 
körülmények miatt ez nem következett be. Nekem mégis 
iránytűként szolgált az elmúlt két évben, és szolgálni fog a 
következő kettőben is. Kérésemre a főszerkesztő úr most helyt 
adott a leközlésére. Bárki felhasználhatja egy félidei számvetésre, 
vissza-, és előretekintésre. Módosításokkal, szűkítéssel, bővítéssel 
még félciklusprogram is lehet belőle. Jobb később, mint soha.

Balatonalmádi, 2000. december 4.

Kerényi László 
polgármester

Programom

1998. okt. -  2002. okt.

A./ Önkormányzati struktúra:

1. Szakbizottságok max. 5 taggal (3 belső+2 külső), és minden 
képviselő lehetőleg csak 1 bizottságnak legyen tagja az egyenletes terhe
lés érdekében (az elmúlt évek tapasztalata: minél nagyobb létszámú egy 
bizottság, annál több a hiányzó).

Kötelező: a Pénzügyi Bizottság (PB)
Szabadon képzett:

Gazdasági és Településüzemelési (GTB)

Humánpolitikai (oktatás, kultúra,
sport, egészségügy, szociális ügyek) (HPB)

Településfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi (TEKIB)

2. Kettő, nem főállású alpolgármester, esetleg a ciklus közepétől újra

gondolva.
3. Önkormányzati Tanácsadó Testület (ÖTT) létrehozása a nagy dön

tések társadalmasítása céljából.
4. Informális KT ülések szükség esetén.

B./ Intézményi struktúra:

1. Az Idősek Napközi Klubjából Családsegítő Szolgálat létrehozása 

berényi és almádi telephellyel.
2. A GAMÜSZ-ből a könyvelést integrálni a Hivatal Pénzügyi Osztá

lyába.
3. Megvizsgálni, hogy értékesíthető-e a KHT-énk szemétszállítási 

részlege szakcégeknek?
4. A maradó GAMÜSZ-ből és KHT-ből Városgondnokság (költségve

tési intézmény) létrehozása a Hadak útján kertészeti, parkfenntartási, te
lepüléstisztasági, útkarbantartó, közm unkákat és közm unkásokat 
szervező feladatok ellátására. Fokozatosan kislétszámú, de jól fizetett 

megrendelő, ellenőrző intézménnyé alakítani.
5. Közterületfelügyeletet létrehozni a Hivatal keretein belül.
6. Ösztönözni az almádi orvosok valamilyen társaságba tömörülését 

(KHT?).

C./ Gazdasági ügyek:

1. Vagyonrendelet felülvizsgálata. Cél: egyedi döntésekkel üzleteket 

eladni, bérleti díjszedés, és teljesíthetetlen tulajdonosi kötelezettségek 

(felújítás) helyett építményadót beszedni. A valódi tulajdonos azonnal fej

leszt (ld. Tulipán, Húsbolt).

2. Az egyes vagyonelemek eladásából befolyt összeg kizárólag fej

lesztésre, vagy a Városnak fontos más vagyonelem megvásárlására for

dítható.

3. Termelő tevékenység telepítésére nincs területünk, ezért az otthoni 

munkavégzés feltételeit kell javítanunk az infrastruktúra további javítá

sával.

4. Az iparűzési adó lassan emelkedik. Egy részéből képezzünk Vállal

kozástámogatási Alapot, és pályáztassuk az almádi vállalkozókat.

5. Adókedvezményekkel ösztönözzük a Városunkba beruházni szán

dékozó vállalkozókat, valamint az ügyek gyors intézésével.

D J  Településfejlesztés:

1. Balatonalmádi Város Hosszútávú Fejlesztési Koncepciójának kidol

gozása a remélhetőleg hamarosan megszülető “Balaton-törvény” ismere

tében, különös tekintettel a Lozsántára.

2. A szeméttelepünket minél előbb be kell zárni, és rekultiválni.

3. A Városi Kulturális Központ megépítése.

4. Strandrekonstrukciók (Wesselényi, Budatava).

5. A Berényi Iskola befejezése.

6. A Városközpontban befektetni szándékozók támogatása gyors dön

tésekkel és ügyintézéssel.

7. A Györgyi Dénes Iskolának tornaterem építése.

8. Sportcsarnok és teniszklubház építésének segítése.

9. Csónakmenhely, üzemi kikötő, vitorláskikötő építésének szorgal

mazása.

10. Csatornázás, útépítés, csapadékvizelvezetéssel együtt, évenként és 

városrészenként legalább egy-egy utcában.

11. A Posta renoválásának kilobbizása.

E./ Humán ügyek:

1. Fiatalok lakásszerzésének támogatása.

2. Egyházaink segítése.

3. Egyesületek, sportkörök, civil szervezetek támogatása.

4. Ezeréves államiságunk méltó megünneplése.

5. Ünnepeink bensőségesebbé tétele.

6. Meglévő bel-, és külföldi kapcsolataink ápolása (KBTT, 

Eggenfelden, Nyitragerencsér), újak kiépítése (Kárpátalja, Erdély?).

7. Kulturális és sportközponttá válásunk elősegítése minden lehetsé

ges, és minden lehetetlennek látszó módon is.

8. Megkísérelni közvetíteni a krónikussá vált konfliktusokban (pl. 

berényi temető).



SZÜLŐK 
ISKOLÁNKÉRT

Sokszor olvashatunk iskoláinkról e hasábokon, viszonylag kevés szó esik 
azonban azokról, akik nélkül nem lehet igazán jó az iskola, pedig szerepük 
meghatározó úgy a gyermekek, mint az iskola életében.

A Györgyi Dénes iskolában felhívásunkra ebben az évben is jelentős szülői 

segítséget kaptunk. Az 50 esztendős iskola megszépítésébe, gazdagításába 
nagymértékben bekapcsolódtak a szülők is.

A könyvtár fejlesztéséhez felajánlott 243.200-Ft jelentőségét mutatja, 
hogy ez az összeg - amit a szülőktől kaptunk - több mint amennyit az iskola 

a költségvetéséből e célra fordítani tud, együtt viszont a félmillió forint, ami 
így a könyvtár gazdagítására rendelkezésre ál l ,  nem sok magyar általános is
kolának adatik meg. Külön öröm számunkra, hogy ez a jelentős szülői támo
gatás olyan helyre kerül, amely hasznából minden tanuló részesedik.

A szülői aktivitás újabb példája volt a 4.a. osztály családi hétvégi prog
ramja szeptember 31-én Zirc-Tündérmajorban. A KOMA alapítványtól 
nyert 148.000.-Ft támogatás révén 84 gyermek és szülő töltött közös hétvé
gét a Bakonyban. A túrázással, vetélkedővel színesített két nap során a ne
gyedik éve összetartó szülői csapat emlékezetes élményekkel gazdagította az 
osztály tanulóit.

Tanteremszépítésben is sok-sok segítséget kaptunk, az elmúlt években már 
a negyedik olyan tanterem szépült meg, amelyet szinte kizárólag a szülők újí
tottak fel, a munkák elvégzésén túl jelentős anyagi áldozatot is hozva a tan
termek szépítése érdekében.

Iskolaújságunk sem jelenhetne meg szülői segítség nélkül, a negyedéven
te megjelenő újságot így nyomdaköltség nem terheli (kifizetni amúgy sem 
tudnánk, így nem lenne iskolaújság).

Nagyon jóleső érzés, amikor szeptemberben felkeres bennünket egy szülő
- nem először- megbeszélendő, hogy ebben a tanévben cége mit tud segíteni 
az iskolának. Az illető cég a múlt évben több mint 70.000.-Ft értékű tárgyi 
támogatásban részesítette iskolánkat.

Legfrissebb példánk a szülői támogatásra: a november 21-én tartott „Egy 

nap a biztonságért" programhoz 60.000:Ft támogatást tudtunk összegyűjteni 
a gyerekek jutalmazására.

A felsorolásba kívánkozik a számítástechnikai fejlesztéshez kapott segít
ség, több olyan számítógépünk van, amit cégektől, magánszemélyektől kap
tunk, így, ha nem is naprakészen, de egy- két évvel követve a fejlődést, ta
nulóink is egyre korszerűbb gépeken dolgozhatnak a számítástechnika órá
kon.

Mindezek mellett számottevő az a szülői segítség amit a tanulók kísérésé
hez kapunk, osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások, uszodába utazás 
alkalmával mindig több szülő jön velünk, segítve az adott program sikeres le
bonyolítását.

A mi iskolánk nyitott iskola, nagy öröm számunkra, hogy a szülői támo
gatottság ilyen természetes módon van jelen mindennapjainkban, gyermeke
ink nevében is köszönjük.
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„Kezünk nyomán..."

megvalósult egy álom nagyszerű 
lehetőség az amatőr művészek 
bemutatkozására.

A jelentkezők létszáma, a vissza
jelzések igazolták, szükség van ilyen 
megmérettetésre.

Sok kéz közösen munkálkodott a 
sikerért. Köszönjük a lehetőséget, 
hogy a Padlásgalériában rendezhet
tük, méltó színhely volt. A közössé
gi ház munkatársai szakértő, segítő 
kezekkel tevőlegesen is segítettek 
bennünket. Czuczor Sándor őszinte, 
„hétköznapi” szavai ünnepivé tették

az eseményt. Méltatásai szívhez 
szólóak voltak.

A veszprémi zeneiskolások 
közreműködése ajándék volt min
dannyiunknak.

És nem utolsó sorban ... Nem 
jöhetett volna létre a kiállítás a lelkes 
kiállítók nélkül.

Köszönjük nekik és az érdeklődő 
közönségnek is a részvételt.

Jövőre is lesz „Kezem nyomán”

a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

A Közösségi Ház decemberi 
programjából:

2-án 9:00 Mikulásnapi Játszóház a “Télanyókkal”. Helyszín: Közösségi Ház 

6-án 19:00 Filmklub ajánlata: Az ötödik pecsét c. magyar film Helyszín: 

Kéttannyelvű Gimnázium

8-án 17:00 Az Árgus folyóirathoz kapcsolódó észak-dunántúli irodalmi-

művészeti régió bemutatkozása. Találkozhatnak Péntek Imre József 

Attila- díjas íróval, az Árgus főszerkesztője, Sobor Antal íróval, 

László Zsolt költővel és M. Tóth István Székely Bertalan-díjas 

festőművésszel.

9-én 17:00 Közönségtalálkozó az olimpián járt csillagokkal. Meghívott ven

dégek: Kovács Ágnes, Bárdosi Sándor, Darnyi Tamás, Igaly Diána, 

Kökény Bea, Gerebics Roland, Eszes Tamás. Helyszín: Városháza 

Nagyterme

13-án 19:00 Filmklub ajánlata: Eldorádó c. magyar film Helyszín: 

Kéttannyelvű Gimnázium 

17-én 17:00 A Városi Vegyeskar és a Zeneiskola közös karácsonyi koncert

je. Vezényel: Demel Eszter Helyszín: Vörösberényi Művelődési Ház

21-én 17:00 Művészetbarátok Egyesületének összejövetele. Kiss György

előadóművész verseket és dalokat ad elő gitárral. Helyszín: Közösségi 

Ház

22-én 17:00 A Garabonciás Együttes zenés karácsonyi gyermekműsora

”Játék Karácsonykor” címmel. Meglepetés ajándékokkal !

23-án 9:00 Karácsonyi Játszóház. Helyszín: Közösségi Ház

29-én 17:00 Jégkirálynő c. mesefilm vetítése Helyszín: Közösségi Ház

A Közösségi Ház számítógép-kezelői és Internet felhasználói tanfolyamot 

hirdet 2001. január végétől. Jelentkezés, bővebb felvilágosítás január 15-ig 

személyesen az intézményben vagy a 438-011-es telefonszámon.

Palafelújítást és javítást, 
palamosást és homlokzatmosást, 
palafestést és homlokzatfestést 

vállalunk.

Nagy és Szénási

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



Maradandót nem csak ércből, 
hanem lisztből is lehet alkotni. Ta
nú  erre Almádiban a Szabó-ke
nyér, amely túlélte a történelem 
viharait, túl a világháborút, a 
r endszerváltozásokat, s ma is itt 
van közöttünk, m indannyiunk 
ö römére.

Mi magyarok különleges tiszte
lettel övezzük a kenyeret, legfon
tosabb táplálékunkat. Tisztele
tünknek keresztény gyökere van: 
kenyér színében vesszük magunk
hoz a Megváltó testét a szentmisén 
vagy az istentiszteleten, s imáink
ban is mindennapi kenyerünkért 
fohászkodunk. De a hétköznapok
ban is jelen van ez a tisztelet, ami
kor a kenyérre a megszegés előtt a 
kereszt je lét rajzoljuk. Nyelvünk is 
érzékletesen fejezi ki megbecsülé
sünket, hiszen a búzát, amiből ké
szül „élet“-nek is hívjuk. Talán így 
már érthetőbb, miért olyan fontos 
nekünk, hogy milyen kenyér kerül 
az asztalra.

A Szabó-kenyér titkáról maga 
Szabó Gyula pékm ester vallott 
Gróf Tibornak 1992-ben az Almá
d i Újságban: „Nekem van egy 
a lapelvem. Amit én higiéniailag, 
minőségileg nem fogadok el, ma
gyarul nem ennék meg, azt nem

adom el másnak sem.” Tisztaság és 
tisztesség, ennyi lenne az egész? 
No meg kell hozzá a szaktudás, s a 
több évtizedes tapasztalat is, ami a 
kenyértészta összeállításában, va
lamint a sütés titkában nyilvánul 
meg. A hagyományos magyar ke
nyér receptje évszázadok óta vál
tozatlan. A Szabó kenyér hatvan 
éve ugyanolyan, mint indulásakor. 
Nincsenek benne azok a ma diva
tos adalékok, amelyek leegysz
erűsítik a tészta elkészítését és a 
sütést, s felfújt tömegárúvá változ
tatják a kenyeret. A Szabó-kenyér 
ma is ugyanolyan kemencében ké
szül, mint egykor, s amelyből a 
megyében alig van talán öt. Samott 
téglás kemence ez, melyet nemes 
fával fűtenek. Az itt kisült kenyér
nek van héja, s nem is akármilyen 
(sokunknak ez a kedvence), belse
je összefüggő, jól szeletelhető. És 
ha netán nem fogy el azonnal, akár 
harmadnap is élvezhető. A kemen
cében a kenyér után kisütött ka
lács, kuglóf, túrós táska és a többi 
sütemény mind Nagyanyáink ízeit 
idézi.

Szabó Gyula pékmester tudta, 
hogy vásárlói szeretik ezt a hagyo
mányos magyar kenyeret. Tudják 
ezt gyermekei is, akik folytatják

munkáját, s akik ragaszkodnak a 
régi recepthez és a régi kemencé
hez a Szabó Sütödében. Ott, ahol 
szeretettel és tisztelettel őrzik az 
Édesapa emlékét, aki az utolsó 
percig keményen dolgozott, s éle
te példájával tanította gyermekeit. 
Amikor támaszt keresünk minden
napjaink küzdelmeihez, ne a nagy
világban keresgéljünk példa után, 
nézzünk szét először szűkebb pát
riánkban, találjuk meg, s mutassuk 
fel saját értékeinket. Becsüljük 
meg Almádi Szabó-kenyerét, Sza
bó Gyula pékmester maradandó al
kotását, melyet örökül hagyott 
gyermekein keresztül Balatonal
mádira, és mindazokra, akik itt 
vendégként megfordulnak. (Mai 
világunkban nem sok mindenért 
hajlandók szombat nyári reggele
ken fél hatkor sorban állni az em
berek, de a Szabó-kenyérért, és a 
süteményekért igen!)

Vannak országok, ahol tisztele
tet (és támogatást) élveznek azok, 
akik őrzik a hagyományos értéke
ket, legyenek azok népművészeti 
alkotások, vagy akár a nemzeti sa
játosságokat kifejező létform ák. 
Így tartották meg például Írország
ban a legelők elválasztására ősidők 
óta telepített sövényeket, m eg

őrizve ezzel a vidék régen megszo

kott képét. Talán mi is felfedezhet

nénk egyszer, hogy a múló diva

tok, változó ízlések között melyek 

a valódi, ránk jellemző értékek. S 

ennek az értéknek a fennmaradása 

ne csupán egy család szívügye le

gyen, hanem közös ügyünk, mind

annyiunk ügye. Talán a Nemzeti 

Kulturális Örökség M inisztériu

ma, vagy a Földm űvelésügyi és 

Vidékfejlesztési M inisztérium i s  

felfigyel egyszer a hagyományos 

magyar kenyeret fatüzelésű ke

mencékben sütő vidéki p é k s é g ek 

értékteremtő és értékmegőrző ere

jére. 

Az Almádi Újságban Szabó  

Gyula pékmester úgy összegezte 

élete történetét, hogy megérte an

nyit dolgozni, s ha lehetne újra  

kezdené. Az élet azonban csak, a

folytatásra ad lehetőséget. Arra, 

hogy gyermekei vigyék tovább 

azt, amit Ő elkezdett. Ha ma tehet

nénk fel neki ugyanazt a kérdést, 

biztosan megint azt válaszolná az 

égből: megérte!

Bálint Sándor

Teremtsünk hagyományt
Tesero egy csodás kis olasz városka.

Nevezetessége a „PRESEPI NELLE CORTE” annyira megragadt ben

nem, hogy ha tehetem újra visszatérek és hatásától egész évre feltöltődöm 

családommal együtt. Arról van szó, hogy Adventtől január közepéig az 

ott lakók immár 1651 óta a házuknál szebbnél-szebb, ötletesebbnél-  

ötletesebb BETLEHEMEKET állítanak fel úgy, hogy bárki megcsodál

hassa azokat.

A pék a figurákat lisztből süti, a kovács kovácsolja, a faragó faragja, az 

ezermester maga készíti, az ékszerész féldrágakövekből csiszolja, más 

kukoricacsuhéból fonja, megint más horgolja stb. stb.

Az új évezredet én családommal köszöntöm egy Betlehemmel, kérem 

nézzék meg, ha idejük engedi és ha tetszik, teremtsünk hagyományt,  

szerezzünk magunknak és egymásnak örömet és jövőre majd azt 

követően évente, aki teheti csináljon egy Betlehemet, hátha néhány év 

múlva nálunk is színes prospektuson lesz bejelölve, hogy hol lát a láto

gató Betlehemet.

Kellemes Karácsonyt kíván

Szentesi István és családja 

Balatonalmádi, Vörösberény 

Kővirág u. 7/A.A szerző fotója



László  Z so lt

Mint varázsütés

A széltől lobogó havas fá k  között 

megint megállsz kezeidre lehelve -  

Fejed fö lö tt az erdő csöndje köröz 

Csak rásuttogni m ersz a vadetetőkre -

Egy lehajló ág fé n y  cseppekkel öntöz 

és arcodba suhint a fa g y  tenyere 

A havas világ m agába börtönöz  

és m int a rabot já tékáva l terel

egy nap másnapján egy-egy jégtükörhöz  

A sóhajok kifáradnak belőled -  

M egbicsaklik bokád az erdei fö ldön

m égis lábon tart a pásztorút vége 

a város a szemedbe növő házözön  

És m egválaszolsz egy rejtett varázsütésre -

Dorozsmai G ábor

Az én karácsonyom

H ol van az a régi tél 

A z a régi karácsony 

A m ikor a kiskanál csilingelt 

Sötét szobában kristálypoháron?

H ol vannak a régi illatok 

A viasz gyertya füstje  

H ol vagy Apám  és Anyám  

K ik ott álltatok mögötte?

Akkor még boldog voltam  

A színes fakockákkal 

Játszottam  kifulladásig  

A végtelen, elcsalt éjszakában.

Aztán a já ték  szembe jö tt velem  

Évekkel kellett játszanom  

Eleven szögek és élek között 

Bukdácsolva a m últ századon.

Elcsent fenyőága t tűzök m ost 

Egy poros sörösüvegbe 

Cukor is kerül rá,

Tán még áldás is fö lé je .

Aztán a régi fakockák  

Sorban előjönnek az éjben,

Puha já szo lt ébredek magamnak 

Isten tő l, emberi reménnyel.

Vecsey Kiss M ária

Tél és nyár

Szép a rét, és szép a nyár, 

olyan rég , hogy itt vo ltá l, 

olyan rég, hogy elmentél, 

aztán ősz jö t t , aztán tél, 

m egint rét, és m egint nyár, 

s em lék lett, hogy itt voltál, 

és úgy fá jt, hogy elmentél, 

távoli em lék lettél, 

és, ha rét, és hogyha nyár, 

nagyon fá j , hogy itt voltál. 

D e ha újra eljönnél, 

megint velem lehetnél, 

m ost m ár itt is maradnál, 

hideg télben meleg nyár, 

m int egy merész képzelet 

fe lgyú jtha tnád  a telet.

Zsapka Jánosné adventi koszorú kötés bemutatást tart a Vörösberényi Közösségi 
Házban. Fotó: Durst László



Fél évtized:

Humán szolgáltatás almádiban
Sokszoros profilváltás után 1995 decemberében 

új könyvesbolt nyílt a Szabolcs út 21 szám alatti pa
nelház földszintjén. Az eltelt öt év töretlen fejlődése 

cáfolt rá a kételkedők véleményére, miszerint “ha
lott ötlet könyvesboltot nyitni a lakótelepen.” Az 

igaz, hogy nem volt zökkenőmentes az indulás, de a 

kitartó munka és szakmai hozzáértés (hiszen a tu
lajdonosok egyike a Kéttannyelvű Gimnázium ma
gyar- könyvtár szakos tanára) végül is meghozta 

gyümölcsét. Az üzlet a 2000. Év végére Almádi 
könyv és papír- írószer piacának meghatározó szeg
mensévé vált.

Az öt év alatt megtett útról és a jövő terveiről kér
deztük Mógor Dénest az üzemeltető Nap, mint nap 

365 Kft. egyik vezetőjét.

Már fél éve üresen állt az üzlet, amikor rátaláltunk. 
Előttünk működött itt fodrászüzlet, cukrászda is. A mi 

elképzelésünk teljesen más irányú volt, almádi lakos

ként pontosan tudtuk, hogy miben mutatkozik hiány 

a kiskereskedelem területén. Mivel az üzlet önkor

mányzati tulajdonban volt, így a Gazdasági Bizottság

hoz adtuk be elképzeléseinket egy színvonalas köny

vesbolt megnyitásáról. Több pályázó közül végül mi 

valósíthattuk meg terveinket. Ezért ezúton is szeret

nénk köszönetet mondani a Gazdasági Bizottság ak

kori tagjainak és vezetőjének- Boros Lászlónak-  
segítőkész jóindulatáért. Az induláshoz- fiatalok lé

vén- nem volt elegendő tőkénk. A  szerencse a szállí

tók képében jelentkezett: árukészletünk jelentős ré

szét bizományba, vagy halasztott fizetésre kaptuk, ami 

bizony nagyban elősegítette a színvonalas és bőséges 

választék előteremtését. Aztán menetközben a lakos

ság igénye szerint változtattuk kínálatunkat. Döntő 

momentum volt a gimnázium közelsége a maga há

romszáz fő körüli tanulógárdájával, illetve a lakótele

pen élők vásárlási szokásai. Mindezek közrejátszottak 
abban, hogy az üzlet profilját a papír- írószer, hírlap, 

fotócikkek és ajándéktárgyak felé bővítettük. Így lett 

kerek az egész, és alakult ki jelenlegi arculata az üzlet

nek.

Eltelt másfél év, egyértelművé vált a vállalkozás lét- 

jogosultsága, s amikor -  ismét csak -  véletlenül ke

zünkbe került egy hirdetés, amely bérletbe adásra kí

nálta a Hattyú ABC melletti bezárt vendéglátó egység 

helyiségét, úgy döntöttünk: bővítjük a vállalkozást. 

Sikeres volt ez a pályázatunk is, így 1997 májusában 

megnyitottuk a Szabolcs útihoz hasonló profilú má

sodik üzletünket.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az áruválaszté

kot folyamatosan igazítani kell a vásárlók igényeihez. 

Így került sor- például- arra, hogy postai cikkeket is 

(telefonkártya, mobiljegy, boríték, bélyeg) felvettünk 

kínálatunkba.

Üzleteinkben sokféle sajtótermék található, ame

lyeket kezdetek óta a RÁBAHIR Rt. szállít. A velük 

kialakított jó kapcsolat eredményeként vettük át üze

meltetésre a piactéri újságos pavilont. Vállalkozásunk 

nem szezonális jellegű, egész évben nyitva tartunk.

Örülünk annak, hogy üzleteink törzsvásárlói köre 

egyre bővül, ez egyben arra kötelez minket, hogy áru

válsztékunkat folyamatosan bővítsük úgy mennyisé

gi, mint minőségi szempontból. Kiemelt figyelmet for

dítunk a hírlap- ellátásra, illetve a postai és egyéb ér

tékcikkekre.

Tudjuk, hogy vásárlóinknak néha kényelmetlensé

get okoz az üzletek kis alapterülete, zsúfoltsága, ame

lyért elnézést kérünk. Mindent elkövetünk, hogy ez 

csak átmeneti állapot legyen, a jövőben szeretnénk 

változtatni és áttekinthetőbbé, kényelmesebbé tenni 

a vásárlást.

Amennyiben Önöknek- mindenkori vásárlóink

nak- ezzel kapcsolatban bármilyen ötletük, észrevétel

ük van, kérjük, mondják el nekünk. Mi nyitottak va

gyunk minden kívánságra.

(X)



HÁZTARTÁSI ÉS FESTÉKBOLT

BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

-fagyálló
- hólapát
-háztartási kisgépek
- vas-edény, üvegáru

- csavart gyertya / 4db/ 179Ft
- karácsonyi égősorok 399Ft-tól
• karácsonyi díszek, dekorációk 
•szánkók

B.almádi, Petőfi S. u.6. Tel.: 438 - 582
Nyitva tartás: k-p: 7,30 - 17,00; szo.: 7,30 -13,00

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT

Velünk könnyebb az ajándékozás!
- könyvek
- ajándékcsomagolók
- képeslapok
• naptárak
- határidőnaplók
- karácsonyi, szilveszteri dekorációk

• írószerek
- fotóalbumok
• színes filmek
- kazetták, CD-k
- ajándéktárgyak

B.almádi Szabolcs u. 21. Baross G. 51. 

Nyitva tartás: h -p: 8 - 18, szo.: 8 -13 Tel.: 430-967

AKCIÓS BOLT
KARÁCSONYI AJÁNLATUNK:

- szaloncukor 0,5 kg 339,-
- karácsonyi szalvéta 119,- 
-csillagszóró 59.-
- illatszercsomagok 
Széles választékban, olcsón!

B.ALMÁDI, SZABOLCS U. 19.
Nyitva tartás: h - p: 8 -17, szo.: 8 -13

PIAC TÉRI ÚJSÁGOS PAVILON
B.almádi, Baross G. u.

BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDEN KEDVES 

VÁSÁRLÓMNAK! TERIKE

- HÍRLAP
• DOHÁNYÁRU
- MOBILJEGY

- TELEFONKÁRTYA
• KÉPESLAP
- BÉLYEG

Riasztók, kaputelefonok, 
villanyszerelés

8220. Balatonalmádi 
Veszprémi út 60.

Tel.: 06-88/430-147 
06-30/244-98-12

BALU KAPITÁNY
SÖRÖZŐ-ÉTTEREM

MEGINT SZILVESZTER A BALU-KAPITÁNY SÖRÖZŐBEN
Vegy en r észt  a  Baluban egy igazi buliban!

Bőséges vacsora 

Újévi malacka 

Élőzene 

Kiváló hagula t

M e n ü a j á n l a t u n k

A p eritif: g in  to n ic , Jägerm eister , V ilm os k .p .  N a p oleon  B ran dy

Előétel:

Főétel:

D esszert:

„ A ” M enü

M arha  n y e lv  s a lá ta  
ínyenc m ódra  
S za rv a s  com b  
E rd észm ester  m ódra  
k ö re tte l
F ekete e rd ő  to r ta

„B" M enü

H id eg  lib a m á j z s ír já b a n  

P isz trá n g  Sch u bert m ódra

C itro m o s t úr ó to r ta
PEZSGŐ

éjfél után TOMBOLA!

A belépőjegy ára tartalmazza a tombolát: Fődíj ???

Asztalfoglalás személyesen: 7000,- F t/fő



“ Jövőnk a c s a l á d ! ”

NAGYCSALÁDOS HÍREK
Tisztelt Olvasóink!
Az év vége közeledtével igyekszem beszámolni a Nagycsaládosok 

Egyesülete munkájáról, a nagycsaládosok helyzetéről.
Az utóbbi 10 év társadalmi átalakulása, mely a majdani szebb és jobb jövő 

ígéretét hordozza, sokszor hozta nehéz helyzetbe a családokat. Mint minden 
nehézség, amely a családokat sújtja, a több gyerekeket nevelőket fokozottab
ban érinti, a hátrányok több gyermeket sújtanak.

Sajnos jelentősen csökken a városban a nagycsaládok száma, kevesebben 
fogadják örömmel a többedik jövevényt. Pedig, s ezt nagy örömmel észlel
hetjük, a nagy család megtartó erő! Ezt bizonyítja, hogy a válások száma a 
nagyobb családokban messze elmarad az országos átlagtól. A szerényebb anya
giak között nevelkedő gyerekek kitűnnek a munkabírásban, szorgalomban, 
egymás iránti segítőkészségben. A nagy család szeretete áldásosán “öröklődik”, 
és a szaporább unokaszámban is megmutatkozik.

Bízom benne, hogy kormányunk családcentrikus intézkedései a népesség- 
fogyást is mérsékelni fogják, s ez sok időt és törődést igényel. Mindezekért 
Egyesületünk továbbra is fő céljának tekinti a közösségi alkalmak ápolását, 
hogy egymást megismerve segíthessünk is egymáson.

Szeptemberben volt az Országos Egyesület nagy millenniumi összejövetele 
a koronázó városban, Esztergomban. Oda zsúfolásig telt autóbusszal érkeztünk, 
s az ott levők életre szóló élménnyel gazdagodtak. Az utóbbi években jártunk 
Ópusztaszeren, majd sorban a koronázó, s királyi városokban: 
Székesfehérváron, Veszprémben, s most Esztergomban. Ez a programsor is 
mutatja a nagycsaládok múltból erőt merítő, a jövőre tekintő, élni akaró szem
léletmódját.

Októberben örültünk a meleg napsugárnak és a Horgásztanyán főztük meg 
hagyományos “bográcsos” ebédünket, ami jó mulatság volt minden 
résztvevőnek, s idegnyugtató percek a fáradt szülőknek a csodás Balaton 
partján. Köszönjük a házigazdáknak.

Még ugyanebben a hónapban az Ingyen vettétek, ingyen adjátok” akciónk 
keretében ismét 20-nál több rászoruló családon segítettünk. Köszönet a rengeteg 
adományért!

Novemberben mi nyitottuk a báli szezont a csodálatosan megszépült, felújí
tott vörösberényi Kultúrházban. Igazán jól mutattak luftballonjaink a tiszta 
falakon.

Városunk kereskedői, vállalkozói megajándékoztak bennünket szebbnél- 
szebb, jobbnál-jobb és finomabbnál-finomabb tombolatárgyakkal, s így sok 
család ajándékokkal megrakodva tért haza.

Köszönettel tartozunk mindezért Nekik: Kiss Tibor magánmosoda, 
Mannatextil, Balatontourist, Obermayerék zöldséges boltja, Nyúl-féle rövidárú 
üzlet, Lila cukrászda, Pyreus étterem, Hollender és Tsa delikát boltja, a piac
téri 100 forintos bolt, Szabó pékség, “Hattyú” virágszalaon, CBA center, CPU 
számítástechnika, Immobau 2000 Kft., Pax gyógyszertár, Frisshús coctél, 
Paprika csárda, Gazdabolt, György patika, Halászkert étterem, Szentesi István 
és Istvánné és több névtelen adakozó.

Hamarosan -  a hóval együtt -  várjuk a nagyszakállú úriembert, Mikulást, aki 
a Közösségi Házba hozza ajándékait december 9-én délután. Várjuk a 
gyerekeket!

A karácsonyi ünnepekben való elcsendesedés, majd az EZREDFORDULÓ 
után, jövőre folytatjuk munkánkat.

Városunk minden lakójának is boldog ünnepeket kívánunk!
Dr. Péterfia Katalin 

elnök

Az „Együtt-Egymásért“ Nyílt 
Közalapítványról...

Az 1995-ben Trosits András kezdeményezésére létrejött alapítvány élére az 
Önkormányzat új kuratóriumot nevezett ki.

Elnök: Felber Gyula 
Alelnök: Steinbach József
Tagok: Balogh Csaba, Sajtos Ildikó, Szegedi Józsefné.

Az új kuratórium megkezdte tevékenységét.
Feladatának tekinti az Alapszabályban meghatározottakat, nevezetesen a rá
szorulók részére pénzbeni és természetbeni támogatás nyújtását.
Ebbe a körbe kívánjuk bevonni mindazokat, akik a szociális ellátó rendszer 
által nyújtott támogatásból valami miatt kimaradnak. Ilyen lehet:
- akik korhoz, vagy jövedelemhatárhoz kötött támogatásból nem részesül
hetnek és rászorulók;
- fiatal házasok, családosok, pályakezdők, továbbtanulók átmeneti 
nehézségeinek átvészelésére, egyszeri támogatásban részesülhetnek;
- betegségben szenvedők.
Támogatáshoz kérelmet kell a kuratóriumhoz eljuttatni. Annak odaítélése 
előtt a Polgármesteri Hivatallal és a Családsegítő Szolgálattal egyeztetünk. 
Kérjük mindazokat, akiknek környezetében rászoruló van, de segítséget 
valamilyen oknál fogva nem kért, ezt jelezzék felénk.
Ezúton mondunk köszönetet a személyi jövedelemadó 1 %-át az alapítvány 
részére felajánlóknak. Erre a jövőben is lehetőség van.
Aki tud, kérjük segítsen befizetésével az alapítvány számlájára, amely a 
következő:

OTP. 11748083-20014146
Az alapítvány címe: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Figyelmüket megköszönve: Felber Gyula
a kuratórium elnöke

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Sárréti Ifjúsági Tábor üzemeltetésének vállalkozásba adásához 

Az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás 
települései üzemeltetésre történő vállalkozásba adásra meghirdetik a tulaj
donukat képező káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Tábort.
A vállalkozásba adás tervezett időpontja 2001. március 15.
Az üzemeltetésre pályázhatnak magán- és társasvállalkozások, továbbá 
minden olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki a részletes 
feltételek teljesítését vállalja.
A pályázat beérkezésének határideje 2001. január 15. (hétfő)
A pályázatokat postai úton kérjük, az alábbi címre:
Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
A pályázati anyagot zárt borítékban. 5 példányban kell beadni.
Az elbírálás határideje: 2001. február 15. (szerda)
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentációt 2000. decem
ber 1-től kezdődően
5.000,- Ft (4.000,- Ft + ÁFA) pályázati díj ellenében lehet átvenni a fenti 
címen.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
2000. évi decemberi programja

06-án: Klub-nap
Kártya, sakk 
Ádventi koszorú készítés 

13-án: Klub-nap
Filmvetítés (vagy videó)

20-án: Karácsonyi köszöntés és
Születésnapi megemlékezés zenés vacsorával (okt., nov., dec.) 

31-én Batyus szilveszter
Boros Gyula 

elnök

Születésnapi ünnepség a Vörösberényi Idősek Klubjában. 
„Ő k születtek szeptemberben “ Fotó: Durst László



Kérjük kedves olvasóinkat, 
hogy a lapunkban 

elhelyezett csekken 

adományaikkal segítsék az  

Almádiért Közalapítvány 

kiadásában megjelenő 

újságunkat.

Berényi Kisbolt
(Gábor Á. u. 9.)

továbbra is várja 
kedves vásárlóit 

a megszokott árukínálat mellett 
már friss tőkehús is kapható.

Nyitvatartás: 
H-P: 7-17 óráig, Sz.: 7-12 óráig, V: 7-11 óráig

Maya Cukrászda
(Budatava, Balatonfűzfői út 1.) 

Akciós (16 szeletes) torta áraink:
Csoki to rta  1.500,-

Puncstorta 1.500,-

D iótorta 1 .800,-

G esztenyetorta 1 .800,-

Gyümölcsös túrós to rta  2 .0 0 0 ,-

D o b o sto rta  2 .0 0 0 ,-

O roszkrém torta 2 .0 0 0 ,-

Decemberben süteményeinkre 
10 % kedvezmény! 

Rendelésfelvétel: 30/9691-368 Fodor Csaba

Új Nyitás 

CARTED'OR KÁVÉHÁZ 

COCTAIL BÁR

A TULIPÁN UDVARBAN
Várjuk kedves vendégeinket 

Karácsonyi és Szilvleszteri 

különlegességekkel 

Születésnap-Névnap-Rendezvények 

Tel: 06-20-916-8299

T á n c o l j u n k együt t !
Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a 

Vörösberényi Kultúrházban működő gyermek és ifjúsági 

néptánccsoport, továbbra is várja az érdeklődőket. 

Elindítottunk egy utánpótlás csoportot, jelenleg 13 fővel. Az 

utánpótlás és a nagy, a gyermek és az ifjúsági csoportba is 

várjuk a műfaj iránt érdeklődők jelentkezését. 

Jelentkezni lehet a próbák ideje alatt, minden héten kedden 

16.45-19.00 óráig a helyszínen.

A tánc tanulásáért nem kell fizetni, ingyenes. 

Érdeklődni a 431-353 telefonon lehet.

Mester Ferenc 

szervező

F I G Y E L E M  !

kínálata bővült:
- tejjel
- pékáruval

- tejtermékkel
- felvágottakkal

a meglevő árukínálat mellett

Továbbá:
PB-gázpalack cserélhető, 

melyhez decemberben ajándékot adunk

Vörösberény, Köztársaság u. 14.

Nyitva tartás: 
Hétfő-Péntek: 7-19 

Szombat: 7-16, vasárnap: 8-14



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor:
2000. nov. 14. Őszi munkák a kert

ben, szőlőben. Talajerő utánpótlás.
A tagság beszámolót tartott a több 

éves őszi munkájuk tapasztalatáról, a 
télre való felkészülésről. A talaj 
előkészítése, a szerves és szervetlen 
trágyázás szakszerű alkalmazásáról.

2000. nov. 28. Konyhakerti növé
nyek, virágok, gyógynövények hasz
nosítása, kezelése, ápolása.

Előadó: Takács Ferenc szaktanár
Gombabetegségek ellen védő per

metezés szükséges. Az idei száraz, 
meleg időjárásban a monília nem fer
tőzött. A gyümölcstárolást is korán 
kellett végezni. A gyümölcsfákat, leg
jobb időben ültetni. A kisfákat védeni 
kell a hideg és a vadkárok ellen. A 4- 
5 éves fákat célszerű télre bemeszelni 
mézgásodás ellen. Az ásást leveg
őztetés és a téli csapadék leszivárgá
sának megkönnyítésére ősszel végez
zük. Pincében, ahol bort tárolunk na
gyobb mennyiségű gyümölcsöt ne 
tartsunk. A pincét havonta 1-1 kénlap
pal fertőtlenítsük. Az oltó vesszőt 
most szerezzük be szaporítás céljára. 
A zöldségtárolás homokban, vagy pa
pírzsákban célszerű. Talajjavításra 
Alginitet használhatunk:

Hasznos gyógynövények:
- Fagyöngy: a legjobb vérnyomás 

szabályozó.
- Nadálytő: gyulladásra, izomfáj

dalmak gyógyítására.
- Pemetefű: légúti betegségekre al

kalmas.
- Zsálya: fertőtlenítő és nyugtató 

hatása van.
- Majoranna: kitűnő ételízesítő.
- Kömény: szintén kitűnő ételízesítő.
- Almahéj: szárítva, megtörve teá

nak, gyógypálinkának.
Dísznövényeket nem szabad túl 

öntözni, csak földnedves legyen. 
Márciustól lehet rendszeresen öntöz
ni. A muskátlit decemberben vissza
vághatjuk. A műtrágyázást télen szü

neteltessük. A virágokat télen ne ül
tessük át. Pajzs tetű ellen Piokkillal 
permetezzünk. Szobanövényeinket 0- 
14°C-os helyiségben teleltessük.

Vörösberényi „Fábián József” 
kertbarátkor:

2000. nov. 6. A komposzt hatása a 
természetre.

Előadó: Boda Zsuzsanna 
ügyvezető igazgató és

Petróczki Ferenc agrármérnök
Az előadók vetített képekkel il

lusztrált bemutatót tartottak a szenny
víziszappal, gombafölddel és virág
földdel kísérletezett gombafélék 
fejlődéséről. A szerves trágya men
nyiségére vigyázzunk. A szerves hul
ladékokból, növényi, állati és 
mezőgazdasági hulladékból kitűnő 
szerves trágyát lehet készíteni. A 
komposzt: talajjavításra lehet hasz
nálni. A komposztáló anyagot sűrűn 
kell forgatni és 8 hónap múlva földsz
erű komposzt kapunk. A komposzt
hoz hasonló szerves tárgya az Alginit.

2000. nov. 20. Pinceműveletek - 
az új bor kezelése - borhibák.

Előadó: Linczmayer Tamás borász
A Balaton-felvidék, a Káli-me

dence talaj adottsága az olaszrizling és 
egyéb fehér szolok részére kedvező. 
Sajnos a kárpótlások a kis gazdák ré
szére nem a legjobban sikerültek. A 
szőlő metszésénél vegyük figyelembe 
a terhelhetőséget, a jó cukorfokot. 
Tartsuk be a szüret optimális idejét. 
Kacsmentesen préseljünk. A cukro
zásra vigyázzunk, csak az alkohol fok 
növekszik, de az íz, zamat nem.

2000. november 25. A hagyomá
nyos Katalin-bál jól sikerült. A no
vember 18-ra tervezett baráti látoga
táson a Zánkai kertbarátköméi 20 fő 
képviselte a Vörösberényi kert
barátkört. A baráti szerződés érvénye
sítése megtörtént.

A két Kertbarátkor nevében:
Durst László

TEMPO helyett ÁFÉSZ
A múlt: Több mint 10 éven át látta el napi háztartási cikkekkel, élelmiszer

rel Berény több mint 2000 lakosát az ÁBC áruház. Ez év októberében a tulaj
donos Csopak Rt. úgy döntött, nincs tovább, bezárja a boltot. Az indoklás logi
kája - valószínűleg kristálytiszta és kikezdhetetlen. Nem éri meg az öreg épüle
tet üzemeltetni, hiszen csak ráfizetést termel. A berényiek pedig - öregek és fia
talok egyaránt - fölöslegesen pazarolják idejüket, pénzüket, hogy a városköz
pontban, vagy Veszprémben vásároljanak.

A jelen: Bizony igencsak lehangoló. Ha valaki ácsorgott már kiürített, hideg, 
lerobbant épületben az tudja, mit érezhetünk Markovics Gáspárral a Balatonfü
redi ÁFÉSZ elnökével, a novemberi ködös, nyirkos hidegben. Az áruval egy
kor telerakott eladótér üresen kong. Kopott falak, töredezett egyenetlen pado
zat, rozsdás csövek, fűtőtestek mindenütt. A raktárakban, szociális helyiségek
ben sem különb a látvány. Jó adag fantázia és optimizmus kell ahhoz, hogy el
képzeljük: néhány hónap és újra működik az üzlet.

A jövő: Markovics úr optimista és igen élénk a fantáziája. Szüksége is lesz 
mind a két tulajdonságára.

Az üzletet novemberben vásárolták meg a Csopak Rt-től. Igaz - némi jogi 
problémák miatt csak december 28-án vehetik birtokba, s az érdemi munka is 
csak ezután kezdődhet, azért a tervezés, felmérés máris gőzerővel folyik. A 
külső falak ugyan határt szabnak, de azon belül szabadon szárnyalhat a fantázi
ának. Az ÁFÉSZ üzleti filozófiája szerint a vevőt a lehető legszebb környezet
ben a legjobb áruval kell kiszolgálni. Éppen ezért tervezik az eladótér növelé
sét, a raktárak rovására, hiszen az áru sokkal jobb helyen van a vevő szeme előtt, 
mint a raktárakban eldugva. Persze ehhez falakat kell bontani, víz és elektro
mos vezetékek áthelyezni, a teljes padozat cserére szorul, s mindezek után meg
oldásra vár a nagy talány, a tetőszerkezet, amelyről senki nem tudja milyen ál
lapotban is van jelenleg.

Az üzlet új berendezése komoly anyagi ráfordítást igényel. A bevásárlóko
csiktól kezdve, a pénztárgépen keresztül a hűtőpultig mindent újonnan kell be
szerezni, s úgy alakítani a belső tereket, hogy a vásárlók ismét szívesen térje
nek be a boltba. Nemcsak az épület, hanem a külső környezet is felújításra szo
rul. Kicsi a parkoló, ezt mindenképpen bővíteni szeretnék. A tárgyalások a Vá
rosháza illetékeseivel elkezdődtek. Markovics úr szükségesnek érzi kiemelni, 
hogy „ritka az a városi vezetés, amelyik ilyen pozitívan és segítőkészen áll hoz
zá a problémák megoldásához”. Az üzlet külső arculata is megújulásra szorul. 
Az átalakítási elképzelések, a formák, színek összhangja még finomításra vár, 
de a működtetők szerinti határozott szándék, hogy az ABC Vörösberény és 
egyúttal Almádi meghatározó színfoltja legyen.

Kérdésemre, hogy milyen áruválasztékra számíthatunk, a válasz több mint 
kielégítőnek tűnik. Elsősorban a napi bevásárlások árucikkei: tej-termékek, ke
nyér-pékáru, zöldség-gyümölcs, hús-hentesáru, tehát az ABC típusú üzleteknek 
megfelelő választékot kínálják, csak sokkal jobb minőségben és mennyiségben 
mint eddig. Szeretnének a majdani vevőkből törzsvásárlói kört kialakítani. A 
kártyatulajdonosok azonnali 3 %-os kedvezményben részesülnek. Talán apró
pénznek tűnik, de éves viszonylatban jelentős megtakarítást hozhat a családi 
kasszának.

Az átépítés 2001. januárjában a szükséges bontásokkal kezdődhet el legko
rábban és remények szerint Húsvétra kívül-belül megújulva várja a vásárlókat.

N.F.

SZILVESZTEREZZEN a 
HALÁSZKERT ÉTTEREMBEN,

megújult fedett teraszhelyiségben, 
kellemes hangulatban!

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES 
VENDÉGEINKET

este 7 órától a következő menüvel:

Töltött karaj 
Hagymás burgonyával 

Házi rétes

Disznótoros vagy Lencsefőzelék, füstölt tarjával 
Ital: koktél, 0,5 l bor és pezsgő személyenként

Tombola, fődíj: élő malac

Tánczene

Részvételi díj: 4500,-Ft/fő 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! 
Asztalfoglalás: Balatonalmádi, Martinovics u. 24. 

Tel.: 06-88-438-546

STAR ELEKTRO
M űszaki üzlet 

(a volt Fórum nál, a  zöldséges mellett) 

Karácsony e lőtti a ján la ta in k:

W hirlpool 2084 mosógép 82.990.- 
W hirlpool 247 mosógép 74.990.- 

Fagor mosogatógép 99.990.-

AKCIÓS
Samsung televíziók 
nagy választékban 

(37cm-63cm)
H asznált mobiltelefonok 
bizományos adás-vétele, 

Pannon P raktikum  fe ltö ltőkártyák, 
alapcsom agok á ru s ítá sa



Idegenforgalmi, Vállalkozók 
és Szobakiadók Egyesülete

A balatoni szállásadók adómérséklése érdekében Dr. Gidai Erzsébet a 
MIÉP országgyűlési képviselője 2000. júniusában interpellált a Parlamentben.

Ezt az interpellációt a Balatoni Idegenforgalmi Vállalkozók és Szoba
kiadók Egyesületének elnökeként kezdeményeztem és a politikusasszony 
által kért gazdasági számításokat is magam végeztem el.

Az eddigi munka során háztípustól, értékesítési időtartamtól, 
adómértékektől, árváltozásoktól, forintleértékeléstől függően kiszámoltam, 
hogy a szállásadónak egy vendég egy napi szállása mennyibe kerül. Ezt a fo
rintban meghatározott árat - költségfedezeti értéket - minden év márciusában 
az Új Almádi Újságban szeretném ismertetni a szobakiadókkal. Az adott év
re érvényes költségfedezeti ár közlésének célja egyrészt az, hogy a szállás
adók férőhelyeiket ne értékesítsék költségeiknél alacsonyabb áron, másrészt 
segíteni szeretném a reális, ám a szobakiadóknak is tisztes hasznot biztosító 
árak kialakítását.

Próbaszámításokat végeztem, hogy a szobakiadók jelenlegi adójának 
csökkentése hogyan módosítaná az adóalapot, az önkormányzati és állami 
adóbevételeket. A balatoni fizetővendéglátás adóztatását eddig az önkor
mányzatok és az állam évről-évre növekvő pénzigénye határozta meg. A szo
bakiadók gazdasági érdekei nem érvényesülhettek. Számításokkal igazoltam, 
hogy a jelenlegi adóztatás csökkenti az önkormányzati és állami bevételeket 
is. Úgy gondolom, hogy csak a fizetővendéglátók, az önkormányzatok és az 
állami gazdasági érdekeit egyformán figyelembe vevő és elismerő adópoliti
ka lehet elfogadható. Ez biztosíthatja minden fél számára az elérhető legma
gasabb bevételt. Mágori Erzsébet

TVSZE elnöke

M E G H Í V Ó
Pártoktól független civil szervezetként megalakult Balatonalmádiban a 

Konzervatív Kör
amely várja rendezvényeire a nemzeti hagyományokat ötvöző keresztény 
értékrendet magukénak valló polgárokat, s azokat is, akik csupán érdek

lődnek a társa-dalmi kérdésekre adható konzervatív válaszok iránt. 
Első rendezvényünk témája:

A konzervatív politika múltja, jelene és jövője Magyarországon 
Meghívott előadó:

Dr. Tőkéczki László egyetemi docens 
Az Eötvős Lóránd Tudományegyetem Művészettörténeti Tanszékének

tanára
Helyszín: Balatonalmádi, Közösségi Ház, Baross G u. 22. 

Időpont: 2000 december 15, péntek, este 6 óra
A Konzervatív Kör vezetősége

Tisztelt balatonalmádi, vörösberényi lakosok!

Értesítjük Önöket, 
hogy azÁgnes, Berény Vendéglőben

hétfőtől-péntekig előzetes befizetéssel
e b é d  r e n d e l h e t ő .  

Elvitelre: 270 Ft/fő 
Helyben fogyasztva: 300 Ft/fő

Családi rendezvények, bankettek, esküvők, 
összejövetelek lebonyolítását vállaljuk.

E g é s z  é v b e n  n y i t v a !

Veszprémi út 106.
T.: 88-438-225; 06-30-9164-313

Művészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973

Decemberi program
Klubdélután december 21-én csütörtökön 17 órától a Közösségi 

Házban. Vendégünk Kiss György előadóművész lesz, akitől gitárzenés 
dalokat, verseket hallhatunk.

Hívjuk Tagjainkat -  várunk minden érdeklődőt is!
Felhívjuk az Almádi körzetében élő-tevékenykedő 

képzőművészeket, az irodalom, a zene terén alkotókat, szintén jöjjenek 
el, ismerkedjenek meg egyesületünk munkájával, számukra különösen 
értékes a tagsággal járó Művészet és Barátai folyóirat és az a segítség, 
amit egyesületünk Tagjainknak nyújtani tud kiállítások rendezésében, 
publikációs lehetőségekben, könyvkiadásban.

APRÓHIRDETÉSEK
A VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB keresi azt a 

nyugdíjas korú ének vagy zenetanárt, esetleg hozzáértő lelkes amatőrt, aki
- az együtténeklés örömét hirdető - dalárdánk tanítását és vezetését vállalná. 

Javaslatokat és tagokat várunk minden szerdán 16 órától a 
VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZBAN

9 hetes, fekete-fehér foltos, tacskó keverék 
kiskutyák ingyen elvihetok.

Balatonalmádi, Remetevölgyi u.5.
Tel.: 06/30-277-6527, Jakab.

ELVESZETT
November 6-án egy barna színű Fox Terrier kiskutya a a Remete-völgyből.

Aki tud róla értesítsen a 88/431-186-os telefonon.

1., Veszprémben 2. emeleti 1 szobás szép lakás 2001. január 1-tol hosszabb távra kiadó.
2., Számítógéppel diplomamunka elkészítését, valamint bármilyen jellegű gépelési munkát 

vállalok Balatonalmádiban (Gyors, precíz, megbízható).
Érd.: a 88/430-609 telefonon (mindkét hirdetés vonatkozásában).

Időpont egyeztetés: minden nap 18.00-20.30 óráig!

F E L H Í V Á S
2001. 1. 5-én 18.30-kor a Vörösberényi K ultúrházban, 

k ezdő  és ha ladó  társastánc tanfolyam  indul. Részvételi díja 10 
a lka lom ra  3500 Ft. Vezetője: Gacza Roland tánc, és illemtanár. 

Jelentkezni lehet a he lyszínen  az első alkalommal. 
Érdeklődni lehet: 

Balatonalm ádi-Vörösberény, Gábor Áron u. 6.
Tel.: 431-353, 15.00-20.00 óráig 

M ester Ferenc, sze rvező-gondnok

Az EDIT KOZMETIKA és 
FODRÁSZATBAN

a tél végéig

Minden kozmetikai szolgáltatásból 
20 % kedvezményt adunk.

Csak hétfőn és szerdán: 12-19-óráig

Telefon: 06-30-272-4828 
Szolgáltatóház (Postaparkoló)

BALA TO N A LM Á D I V Á R O S LAPJA
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc, Vecsey K. Mária 
Felelős szerkesztő: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 06-88/438-444, Fax: 06-88/438-643 
Kiadó: Almádiért Közalapítvány 
Tipográfia: Valczer János
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán. 
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860



0 6 - 2 0 / 9 6 8 5 - 2 2 1

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,
h ő s z i g e t e l t  ü v e g .

Telefon: 06-20/3509-175

T e l . / F a x :  4 3 2 - 8 5 4

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., Építők u. 1/A

Konyha- szobabútor, üzletberendezés,
egyedi elképzelések kivitelezése.Ajtó- ablakgyártás,műanyag ajtók, ablakok gyártása.Bútorlap és lemez méretre vágása.

Tel./Fax: 439-219, 06-20/3509-177
B a l a t o n a l m á d i ,  N a p r a f o r g ó  k ö z  2 .

Geo Prosper
KUTATÓ ÉS FÚRÓ KFT.

Földtani kutatófúrások 

Vízkutak 

Talajmechanika 
Csősajtolás 

Fúrószerszámok

GEOPROSPER KUTATÓ ÉS FÚRÓ KFT. 

H-8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 37. 

Tel.: 36-88/438-312,432-820  

Tel./Fax: 36-88/438-912  

E-mail: geopros@sednet.hu

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!

Töltse CharlievalA
SZILVESZTER ESTÉT 
a HOTEL AURÓRA

Halijában
Hideg-meleg ételkülönlegességek, 

egész éjjel ÉLŐ ZENE - TÁNC 

italkülönlegességek - Karibik-Coctailok 

Asztalfoglalás -06/30/301-1008

Miki BüféBalatonalmádi, 
Szabolcs u. 21.Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

M in d e n  ré g i és ú j v á s á r ló já n a k  békés k a rá c s o n y i 
ü n n e p ek et és e red m ényekben  g azd ag ,

boldog ú j évet k ív á n :

TERRA-MOTA
ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELMI KFT. 
8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi F. u. 35.
Tel.: 88/438-458

M egnyílt!
35 csöves 3 arcbarnítós turbó

B r o n z á r i u m
Balatonalmádiban, a Power house kondicionáló teremben. 

(Baross út 19. az Elko mögött.)

Nyitva:

Hétköznap: 9,00 - 21,00-ig, hétvége: 10,00 - 18,00-ig 

Szeretettel várjuk, barnulni vágyó kedves vendégeinket!

Boldog karácsonyt kívánunk!

PAPÍR - ÍRÓSZER ÉS 
KÖNYVESBOLT

B.a l m a d i , Ba r o s s  G. u . 51.
B.ALMÁDI, SZABOLCS U. 19. 
tel. : 4 3 0  - 967

Nyitva tartás : h - p : 8 - 18 , szo.: 8 - 13

mailto:geopros@sednet.hu

