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

EGRY JÓZSEF: Ádám és Éva, 1909 körül



Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. története
I. RÉSZ

Mint ismeretes Almádi településtörténetében 1945 előtt két részvénytár
saság játszott döntő szerepet. Az egyik, a korábban alapított „Almádi Fürdő 
Rt.“ volt, és 1883-1918 között alapozta meg a község fejlődését. A másik a 
Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 1918-1939 között tevékenykedett, az I. vi
lágháborút követő években először politikailag, később pedig gazdaságilag 
egyaránt igen nehéz időszakban. A töredékesen megmaradt és levéltárban 
őrzött iratok alapján érdemes áttekinteni milyenek voltak a pénzügyi, gazda
sági lehetőségei és mit tudott megvalósítani terveiből.

A társaságot, amelyik 1918. október 20-án tartotta alakuló közgyűlését, 
1918. december 8-án jegyezte be a veszprémi cégbíróság, ezzel megkezdte 
jogszerű működését. Az Rt. 50 évi időtartamra alakult Balatonalmádi szék
hellyel, a vállalkozás tárgya: „természetes és mesterséges módon fürdő, il
letve gyógyfürdőüzem folytatása, telkek vásárlása, azokon nyaralóházak, sza
natóriumok, szállodák és szórakozó helyek létesítése és üzemben tartása; 
kőbánya nyitása, termékének feldolgozása s ezeknek, úgy egyéb építési anya
goknak forgalomba hozatala, végül mezőgazdasági és ipari üzemek 
létesítése. “Előzőekből látható, hogy milyen széles tevékenységi kört kíván
tak folytatni, ami csak részben valósult meg, ugyanis nem építettek szanató
riumokat, igényes szállodákat, nem volt kőbányájuk és építőanyagot forgal
mazó kereskedésük, nem létesítettek ipari és mezőgazdasági üzemeket. Utób
biak meglehetős ellentmondásban voltak a szanatóriumokkal és az igényes 
szállodákkal kapcsolatos elképzeléseikkel.

Az Rt. 2 000 000 korona alaptőkével, azaz 2000 darab 1000 korona 
névértékű részvény kibocsátásával alakult meg, amit többször fel kellett 
emelni a rendkívüli infláció miatt. Az alaptőke értéktelenedésére egy adat: 
1924 évben a strandi pénztárosnő 4 havi fizetése 2 059 000 korona volt. Az 
alaptőke emelések figyelemreméltó adatai:
1922. szeptember 27. 4 000 000 korona
1923. december 13. 100 000 000 korona 
1925. szeptember 1. 250 000 000 korona
1927- ben az új pénz bevezetésével 125 000 pengő, ami = 1 526 500 000 
koronával.

Külön gondot jelentett az a tény, hogy a Balaton-parti területeknek a 
veszprémi káptalan volt a tulajdonosa, tőle kellett azokat bérelni megfelelő 
haszonbérleti díj ellenében. Dr. Óvári Ferenc az Rt. elnöke, mindent elköve
tett annak érdekében, hogy ez a helyzet megszűnjön. Ez több éves kitartó

munkálkodásának eredményeként meg is történt. Az Rt. igazgatósága éven
te részletes jelentést készített a közgyűlés számára, ezeknek egy része fenn
maradt, de többnyire hiányos kéziratban, illetve piszkozatban.

Az Rt. megalakulásakor csak a Brenner Lőrinc által 1877-ben alapított ré
gi fürdőházat üzemeltette. Az első üzleti évük az 1919, a második pedig az
1920 évi volt. Utóbbiban levéltári iratok rögzítik, hogy a rossz állapotú 
fürdőház fenntartása nagyon sokba került. Azt igazgatósági jelentés megálla
pította „egy modern strandfürdő létesítésének szükségességét. “ Ennek érde
kében az egész évi nyereséget 35 070 koronát, eltették erre a célra, majd az
1921 évi eredményt 90 504 koronát hozzáadva, 1922 márciusában megkezd
ték az építkezést és már júniusban meg is nyitották a strandfürdő első ütemét. 
Az építésre 804 145 koronát fizettek ki. Hitelt nem sikerült szerezniük sem a 
budapesti, sem a külföldi bankoktól. Változatlanul súlyos teherként említik a 
„rozzant fürdőház" fenntartásának költségeit. Szeretnék lebontani, de a káp
talan nem járul hozzá, hiába kéri tőlük az Rt.

Az 1922-es üzleti évről szóló beszámoló lényegesebb adatai, illetve meg
állapításai:

- Megépítették a strandfürdőt, sokba került. A Veszprémi Takarékpénztár
tól folyószámla hitelt vettek fel, amelyik az év végén 2 523 806 koronát tett 
ki, éves kamata pedig 120 848 korona volt. Ezért elhatározták a teljes 
részvénytőke lehívását.

- A jövedelmezőség lényegesen javult. A tiszta jövedelem összege 357 433 
korona volt.

- Gyógy és zenedíj (kurtaxa) felemelése ellenére sem fedezte a parkfenn
tartás és a zenedíj költségét. Utóbbihoz tudni kell, hogy évente szerződtettek 
zenekart a szezonra.

- A fürdőhely további fejlesztésére (igazgatósági épület és szálloda építé
se, régi fürdőház jókarba helyezése, strandfürdő kibővítésére ) javasolják a 
részvénytőke felemelését 100 000 000 koronára. Ez, mint korábban említés
re került megtörtént.

Az 1923-as üzleti év adatai nem ismertek, csak a tisztviselői fizetések lis
tája található az iratok között, a következők szerint:
Clauss C. Lajos fürdőigazgató III. 31-ig 55 500 korona
Vass Dezső új fürdőigazgató IV. 1-től XII. 31-ig 1 161 750 korona 
Nemes Nagy Zoltán fürdőorvos

étkezési pénz 2 hónapra 180 000 korona
Sebella Olga titkárnő VI. 1 - X.31-ig 167 500 korona
özv. Balogh Lajosné pénztárosnő VI. 1 - IX. 15-ig 120 000 korona
Bagoly Béláné pénztárosnő VIII. 1- IX. 30-ig 100 000 korona
Demjén Márton írnok VIII. 1 - IX. 30-ig 22 500 korona

összesen 1 807 250 korona

Az 1924-es üzleti évről szintén kevés adattal rendelkezünk. A tiszta jöve
delem 22 889 584 korona volt, amit a tartalékalapba helyeztek. Az alkalma
zottak száma igazgatótól a csónakosig összesen 9 fő volt, és ez évben 54 041 
500 korona fizetést kaptak. Mint már említésre került a terület birtokosa a 
veszprémi káptalan volt és az Rt. haszonbérleti díjat fizetett. Ez a jövedelem 
15 %-a + a bérelt terület adója volt, ami ebben az évben 19 241 830 koronát 
tett ki.

Schild mayer FerencAz 1922-ben megnyitott strand képe a Balaton felől

A strand főbejáratának képe a vasút felől 1923-ban.

A Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. részvénye



In memoriam 
Czere József...

Ismét elment közülünk valaki, aki része 
volt életünknek, akit fontosnak tartottunk, 
számítottunk rá. Egy fiatal kapitányság életé
ben, de más rendőri szervek is így vannak ez
zel, vannak arculatot alakító, meghatározó 
személyiségek. Ilyen volt Czere József r. al
ezredes is. Rendőri pályáját 1972-ben Bala
tonalmádiban kezdte, beosztott járőrként. A 
szép ívű, egyenesen emelkedő pályaút végén 
Balatonalmádiban fejezte be ezt a küzdelmes, 
de ugyanakkor nagyon szép szakmát. 

Őszinte, nyílt, egyenes ember volt. Kollégái, ismerősei tisztelték és 
nagyra tartották. Hatalmas szakmai rutinnal, tudással rendelkezett, 
melyet kész volt megosztani bárkivel, aki tőle segítséget, támoga
tást kért. A szakma nagy öregje távozott közülünk igen fiatalon. Az 
a rövid kitérő, amelyet 1995. és 1999. között töltött el szeretett vá
rosától, sem ingatta meg a város szeretetében. Ezer szállal kötődött 
ehhez a vidékhez. Az első hívó szóra vállalta, hogy segít nekünk 
létrehozni, működőképessé tenni egy új kapitányságot, amelyért 
oly sokat dolgoztunk. Az, hogy ma ez a kapitányság él, működik 
és mások által is elismert jó színvonalon dolgozik, abban neki el
évülhetetlen érdemei vannak. Tavaly májusban orvosai határozott 
kérésére abba kellett hagynia az aktív rendőri szolgálatot, de titkon 
mindannyian reméltük, hogy felépülését követően még itt lesz kö
zöttünk, számítottunk rá. A halál kegyetlen és megdöbbentő. Külö
nösen ha váratlanul súlyt le egy hozzánk oly közelálló emberre. Él
vezhette volna még a család békéjét, szoríthatott és segíthetett vol
na az egyre nehezebb álló kollégáknak. Sajnos ez nem adatott meg 
neki. Korán, nagyon korán, de egy teljes emberi élet zárult le Czere 
József r. alezredes halálával. Társunk volt és szövetségesünk, aki 
velünk együtt vallotta, élte emberi hitvallásként a rendőri munka 
szeretetét.

A Téged szeretők és tisztelők emlékezete, mindannyiunk hálája 
őrizze meg, s tartsa fenn neved.

Barátom, nyugodj békében!
Grúber Sándor

Don kanyar, 1943 január 12
1943-ban keddre esett január 12. Ezen a napon, 1500 kilométerre Magya

rországtól 240 ezer magyar honvéd állomásozott a Don-kanyarban a 2. ma
gyar hadsereg Voronyezstől Pavlovszkig terjedő 208 km hosszúságú 
védősávjában. Uriv környékén, a Don innenső partján az idő derült volt, haj
nalban mínusz 34 fokot mértek.

A reggel beköszöntével megkönnyebbülten sóhajtottak fel katonáink: most 
már nem jönnek! A virrasztás után, kilenc órakor egy részük aludni mehetett. 
És akkor hirtelen, háromnegyed tízkor rájuk szakadt az ég! Majd egy óráig tar
tó hatalmas tüzérségi tűz zúdult rájuk ágyúkból, aknavetőkből és Sztálin or
gonákból, majd jöttek a páncélosok, mögöttük meg a gyalogság. Az összpon
tosított túlerő az urivi hídfőből elfoglalta a 4. magyar és a 429. német gyalog
ezred állásait, körülzárta a 35. magyar gyalogezredet, s egész nap, egész éjjel 
folytatta előrenyomulását. Másnap reggel a magyar parancsnokság hatvan né
met harckocsi támogatásával ellentámadással próbálkozott, de mindhiába. A 
hatvanból csupán négy harckocsi tudott visszatérni, a többit mind kilőtték.

S január 14-én hajnalban jött a scsucsjei áttörés, melynek harckocsi-roha
ma a felváltását aznapra váró 48. gyalogezredet érte el, s másnap estére 
nem csupán ez az ezred, de a teljes 12. könnyűhadosztály megsemmisült. A 
szovjet hadsereg urivi és scsucsjei áttörése napok alatt 100 kilométerre szé
lesedett és 20-30 kilométerre mélyült, majd hadműveleti átkarolássá fejlődött, 
amely azután kétfelé vágta a 2. magyar hadsereget. A kettévágott hadsereg 
északi felén a szovjet csapatok egy hét alatt megsemmisítették a 7. és a 20., 
déli felén pedig a 10., a 13. és a 23. könnyűhadosztályunkat.

Az első három nap eseményei a magyar csapatok szívós ellenállásáról, ke
mény küzdelméről tanúskodnak. Honvédeink mindaddig kitartottak, amíg 
működött a vezetés, és volt mivel kitartani. Pedig maga a pokol tört ott rá
juk! Idézzünk most a ma is élő Bíró József egykori zászlós, a Scsucsjénél ál
lomásozó 10. hadosztály 8. gyalogezrede szakaszparancsnokának visszaem
lékezéséből: “Egyetlen nagy vérengzés volt az áttörés. Fogságba alig esett va
laki, mert áttörésnél mindenki ellenség, aki szemben van, még ha meg is ad
ja magát. Láttam, amint a tankok kaszálták tömegeinket, az orosz gyalogság
nak már csak a kegyelemdöfést, vagy lövést kellett megadnia.” Az időjárási 
viszonyok is rendkívüliek voltak: honvédeink egész sorokban fagytak meg a 
negyven fokos hidegben! A katonák ellenállása néhány nap után megtört, s a 
tragédia elkerülhetetlenné vált.

Még így is voltak azonban csapatok, amelyek tovább harcoltak. A  III. had
test, miután a szovjet támadás január 15-én elvágta a magyar hadseregtől, né
met alárendeltségbe kerülve hősies harcok árán közel két héten keresztül tar
tani tudta kijelölt állásait, lehetővé téve a németek számára, hogy veszteségek 
nélkül ürítsék ki Voronyezst. A hadtestet azután az Oszkol-völgy védelmére 
vonták vissza, ahonnan a katonáknak -  bár a hadtestparancsnok elhagyta csa
patait -  február első napjaiban sikerült kitörniük, s nagy nehézségek árán feb
ruár közepén csatlakozniuk a közben hátravont magyar seregtöredékekhez.

A 2. magyar hadsereg többi részét január 24-én déli tizenkét órakor von
ták ki a frontvonalból Janny Gusztáv vezérezredes nevezetes hadparancsával 
melyért később életével fizetett. A gyülekezési területről áprilisban kezdték 
meg, s májusra fejezték be a katonák hazaszállítását. A 2. magyar hadsereg 
tragédiája véget ért.

Az ország azonban egészen a közelmúltig nem búcsúzhatott el halottaitól, 
s nem emlékezhetett méltó módon áldozatukra. Alig egy éve annak, hogy az 
ismeretlen doni katona hazaszállított földi maradványait hősöknek kijáró tisz
telettel eltemethettük Pákozdon, s csak nemrég jelent meg Bús János és Sza
bó Péter honvédtisztek “Béke poraikra” című könyve. Ma már tudjuk, hogy 
ilyen rövid idő alatt ilyen sok magyar katona nem esett még el egyetlen had
műveletben sem. A magyar hadsereg rövid néhány nap alatt 45-50 ezer ha
lottat, ugyanennyi sebesültet, és körülbelül 30 ezer hadifoglyot veszített. Tud
juk, hogy sokan haltak meg később is a sebesültek közül, a hadifoglyokból 
pedig alig-alig tért vissza valaki is!

A doni katasztrófa, annak mértéke, katonáink áldozata még ma sem része 
teljes mértékben a nemzeti köztudatnak. Mindannyiunk feladata ezért, hogy 
fejet hajtsunk hőseink előtt, s méltó módon emlékezzünk rájuk!

Bálint Sándor
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Számítástechnikai
szaküzlet és szerviz

Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

INTERNET-előfizetés: 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

CD-írás, archiválás, iratmásolás

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás 

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

BALATON SPORT
Balatonalmádi, Tulipán udvar 

(állomással szemben)



Néhány sor 
a 122. hónapról 
a Városházán
2000. december

A december 21-i Képviselő

testületi ülésen dr. Dávid Gyula, 

az “Összefogás a város jövőjéért 

csoport” tagja sürgősségi indít

vány keretében felszólított, hogy 

mondjak le a polgármesteri 

posztról, s ha erre nem vagyok 

hajlandó, akkor oszlassuk fel a 

testületet, és írjunk ki rendkívüli 

választásokat. Mivel engem Ba

latonalmádi Város választópol

gárainak meggyőző többsége 

2002-ig bízott meg a polgármes

terséggel 1998-ban harmadszor, 

természetesen nem teszek eleget 

egy kisebbség óhajának. A testü

let feloszlatásáról a testületnek 

magának kellett dönteni. Az 

“Összefogás a város jövőjéért 

csoport” valamennyi tagja: Bors 

Sándor, dr. Dávid Gyula, dr. Jó

sa Elemér, Kerekes Csaba és 

Keszey János a feloszlatásra 

szavazott. Ellenezte a feloszla

tást Balogh Csaba, Boros Lász

ló, Brenner Kálmánné, Czuczor 

Sándor, dr. Huszár Gábor, 

Lőrincz Attila, Pandur Ferenc, 

Schildmayer Ferenc és jóma

gam, azaz dr. Dávid Gyula indít

ványát a testület meggyőző több

séggel, 9:5 arányban elvetette. A 

kisebbségi vélemény még így is 

túl van reprezentálva a testület

ben. Erről az “Összefogás a vá

ros jövőjéért csoport” a 2002-es 

választások alkalmából győződ

het meg.

Minden Kedves Olvasómnak 

boldog új esztendőt kívánok, 

tisztelettel:

Balatonalmádi -  Öreghegy, 

2001. január 4.

Kerényi László 
polgármester

Rendőrségi hírek

December hónapra is jellemző 
volt az a tendencia, hogy meredeken 
csökkenő számban váltak ismertté 
bűncselekmények. Különösen ör
vendetes ez akkor, ha csak az elmúlt 
időszak káptalanfüredi nyaraló feltö
réseire gondolok. Úgy tűnik szá
momra, hogy az a közös erőfeszítés, 
amelyet a polgárőrök, rendőrök tet
tek annak érdekében, hogy megaka
dályozzák további bűncselek
mények elkövetését, meghozta az 
eredményét. Több személy került lá
tókörünkbe, mint lehetséges 
elkövető, azonban azt is el kell is
merni, hogy nem minden bűncselek
mény elkövetője vált ismertté. Né
hány konkrét adat az elmúlt időszak
ról. 5 betörést regisztráltunk, a Petőfi 
utcában, a Szabadságkilátó kör-nyé
kén kettőt is, valamint az Arany J. és 
a Rozmaring utcában. Ezen kívül az 
egyik vendéglátó helyen álkulcs 
használatával hatolt be egy máig is
meretlen elkövető, s műszaki cik
kekkel, berendezési tárgyakkal távo
zott. Két gépjármű feltörésről kap
tunk bejelentést. A Fűzfői úton, illet
ve a Tempo ABC melletti parkoló
ban törtek fel egy-egy gépkocsit. In
nen személyes tárgyakat, iratokat és 
készpénzt vittek el. Két lopásról 
kaptunk bejelentést. Az egyik 
büféből egy gondtalanul letett mo
biltelefont loptak el, valamint a 
Kisberényi út egyik építkezéséről 
vittek el ismeretlen tettesek nagyobb 
mennyiségű építőanyagot. A bűnü
gyi krónika befejezéseként két ga
rázdaságról szeretném még tájékoz
tatni Önöket. Mindkét eset 
elkövetőjét az alkohol motiválta. A 
büntetés kiszabásánál ez természete
sen nem jelent mentséget, sőt sú
lyosbító körülményként fogják érté
kelni.

Néhány gondolat már említett ku
tya-mérgezéses ügyekre. Mint az 
Önök előtt is már közismert, koráb
bi időszakban több bejelentést kap
tunk általában zárt, bekerített helyen 
tartott állatok mérgezéséről. Annak 
ellenére, hogy a médiában, illetve

több lakossági fórumon is kértem, 
kérték kollégáim is, hogy bejelenté
seikkel segítsék a nyomozást, még
sem kaptunk értékelhető informáci
ót. Az eddigiek összefoglalásaként 
az megállapítható, hogy nem keres
kedelmi forgalomban kapható mé
reganyagról van szó, amely tömény
ségénél és hatásmechanizmusánál 
fogva komoly veszélyt jelenthet em
berre is. Sajnos ismét pusztít ku
tyákat az ismeretlen tettes. A kis
berényi úton és környékén több 
sajnálatos eset fordult elő. Kérünk 
mindenkit bármely információt 
juttassanak el hozzánk, hogy vég
re kézre kerüljön az elvetemült 
tettes vagy tettesek. Természetesen 
vannak adataink lehetséges 
elkövetői körre. Azonban bizonyíta
ni ezt ez idáig nem sikerült. Tovább
ra is kérem Önöktől, hogy amennyi
ben van információjuk az üggyel 
kapcsolatban -  akár névvel, akár név 
nélkül -  bejelentéseikkel segítsék 
munkánkat.

A közlekedés helyzetéről. Egyre 
több balatonalmádi illetőségű lakos
sal szemben kezdeményezünk eljá
rást különböző szabálysértések elkö
vetése miatt. Ezek között első helyen 
szerepel a gyorshajtás, a parkolási ti
lalmak megszegése, valamint a köz
lekedésben használt gépjárművek 
műszaki állapota. Már a korábbiak
ban is jeleztem Önöknek azt, hogy 
növekedni fog az ilyen jellegű 
rendőri ellenőrzések száma. Úgy ér
zékelem, hogy az eddigi figyelmez
tetések nem érték el a célt. A bünte

tések mértéke évről évre növekszik.
Ez a lapszám alkalmat ad arra is, 

hogy néhány gondolattal megvonjuk
2000. év mérlegét is. Ez az év min
den nehézsége ellenére is sikerekről, 
vagy éppen kudarcokról szól, éppen 
úgy mint az elmúlt évek. Ami az 
eredményeinket illeti úgy érzem, és 
ebben remélem Önök is osztják vé
leményemet, sikerült megőrizni a 
közrend, a közbiztonság eddig elért 
színvonalát. Ebben jelentős szere
pük van a polgárőröknek, akik a 
konkrét rendőri feladat végrehajtást 
is erőn felül segítették. Ezen túl
menően vállalt kötelezettségeiknek 
megfelelően járták a közterületet, 
őrizték és vigyázták mindannyiunk 
nyugalmát. Rájuk a jövőben is lehet 
számítani, ami komoly garanciát je
lenthet arra vonatkozóan, hogy nem 
fog romlani ez az állapot. Hosszabb 
értékelésre, elemzésre nyilván csak a 
közeljövőben kerülhet sor, amikorra 
már munkánk értékelését felettese
ink is el fogják végezni, s ennek is
meretében még vissza fogok térni 
erre a témára.

Végezetül szeretném mindannyi
uknak megköszönni azt a kitüntető 
figyelmet, amellyel munkánkat kí
sérték, s kérem Önöket, hogy a 
jövőben is segítsenek felvetéseikkel, 
észrevételeikkel.

Grúber Sándor r. alezr. 
rendőrkapitány

Lisztes és Társa Bt. 
8220 Balatonalmádi 

Nárcisz u. 5 
Tel: 88/ 431-045

www.extra.hu/dominoing

Ingatlanok adás
vétele, bérbeadása 
Balatonalmádiban 

és körzetében.
Ingyenes 

nyilvántartásba vétel és 
hirdetés az interneten, 

kedvező közvetítői 
jutalék.

Villamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

Telekvillamosítás

Épületek villanyszerelése
Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése

Hibaelhárítás
Bojlerjavítás
Villanyszerelési anyagok forgalmazása 

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

E L K O  ' 9 9  K f t .
B a r oss G. u. 19 .

T e l . / F a x :  8 8 / 4 3 9 - 0 5 8 ,  3 0 / 2 7 7 - 4 4 8 2

http://www.extra.hu/dominoing


K Ö Z L E M É N Y
Ezúton is értesítjük városunk lakosságát, hogy 2001. 

február 1-től - február 21-ig Balatonalmádi közigaz

gatási területén népszámlálásra kerül sor. Ezen időszak 

alatt a számlálóbiztosok névreszóló igazolvánnyal - 

amely csak a személyi igazolvánnyal együtt érvényes - 

minden otthont felkeresnek az adatfelvétel céljából. A 

statisztikai törvény értelmében a válaszadás - kivéve a 

nemzetiségre, nyelvi kötődésre, vallásra, hitfelekezetre, 

valamint a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket - 

kötelező.

Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket.

Dr. Szűcs Sándor

aljegyző

települési népszámlálási felelős

Szilveszter a Városházán
Ismét nagy siker volt a Városházi Szilveszternek. Népes érdeklődő 

jelenlétében köszöntötték az egybegyűltek az új esztendőt. Gulyás

ágyúban főzött lencsegulyás volt a menü, Molnár József az Almádi 

Sportegyesület elnöke szakácsként tündökölt. Az Almádi Kertbarátkor 

kitűnő borokkal kedveskedtek az idelátogatóknak. Tánccal és közös 

énekléssel ért véget a 2000. év a Városházán.

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő

testülete pályázatot hirdet Balatonalmádi Város Pol

gármesteri Hivatalának Jegyzői állására. Pályázati fel

tételek a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől szá

mított 20 napon belül Balatonalmádi Város Polgármes

teréhez (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 

kérjük beküldeni. Érd.: 88/430-254.
A XX. század búcsúztatása, a XXI  század köszöntése. Fotó: Durst László

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.

-  VESZKOMP számítástechnikai szaküzletünk 

Veszprém, Kossuth út (Kinizsi üzletház) alatt
várja vásárlóit.

Tel.: 88/400-858, 30/9599-069

f o r r á s  ü z l e t h á z

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



B A K A N C S O S  H Í R E K
Meghívókat küldtünk nemrégen 

a Bauxitkutató Természetjáró SE 
tagjainak, s akit még érdekel, azokat 
is szívesen látjuk kiemelten közhasz
nú szervezetünk évnyitó gyalogtúrá
jára és közgyűlésére, amelyet 2001. 
január 27-én, szombaton rendezünk.

Gyülekező: 10:40 órakor a Bala
tonalmádi buszpályaudvaron (a busz 
menetrend szerint indul: 10:45 óra
kor). Az időjárástól függően rövi
debb, vagy még rövidebb túrát tehe
tünk, utunk érinteni fogja a Forrás
hegyi geológiai bemutatóhelyet, me
lyet 2000 nyarán adtak át a nagykö
zönségnek. Tavaly sokszor szerepelt 
a megyei napilapban “geológiai cso
daként”, úgy gondoltuk, tagjaink is
merjék meg közelebbről, hiszen en
nek szakmai-geológiai kialakításá
ban BXTSE-tagok (Knauerné, Ba
ross Gábor) is közreműködtek. Ter
mészetesen a túravezetők is Ők lesz
nek. Napirendi pontok a köz

gyűlésen: Szabó Károly: GAZDA
SÁGI BESZÁMOLÓ - 2001 évi 
KÖLTSÉGVETÉS, Baross Gábor: 
VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ AZ 
ELMÚLT ÉVRŐL, Knauer József: 
IDEI TÚRATERVEK, túraverse
nyek, nevezések, K.Gellai Mária: 
2001 RENDEZVÉNYEI, PÁLYÁ
ZATAI. Helyszín: Alsóörs, Halász- 
csárda. Részvételi díj: tagoknak: 600 
Ft/fő (busz, ebéd), vendégeknek tel
jes áron. A beszámolók a tavalyi évet 
dolgozzák fel, amiből néhány gon
dolatot dióhéjban itt is közölnénk: 
igazolt, 2000-ben érvényesített 
egyesületi tag: 68 fő, vizsgázott 
túravezetőink: Baross Gábor(e, bv), 
Baradiai Pál(b), Kertész Ákos(b), 
Knauer Anna(b), Knauer József(e), 
Knauerné Gellai Mária(e), Magyar 
György( b), Magyarné Mészáros 
Éva(b), Szalóky Zsuzsa(b). A 
minősítések rövidítései: ezüst (e), 
bronz (b) gyalogos, bronz vízi (bv).

2000-ben szervezésünkben 70 tú
ranapot (1461 túrázó, ebből 1124 
vendég részvételével) teljesítettünk.

Országos túraversenyeken 4 csapa
tot neveztünk be, legjobb eredmé
nyünk a Pilisben született a Varsányi 
kupán, ahol Baross Gábor csapata 
első helyezett lett. Végül az országos 
bajnokságban a 6. és 7. helyet sike
rült megszerezniük seniorjainknak 
(Baross G. és Knauer J. csapatkapi
tányok vezetésével).

Közhasznú rendezvényeink kö
zött talán a legnevezetesebb helyi 
rendezvényünk volt a szervezett ba
uxitkutatás kezdetének 50. évfordu
lójára emléktábla állítása, koszorú
zása, emlékplakett és emléklap adá
sa a megemlékező közönségnek. A 
„Bakony 50, 25“ gyalogos teljesít
ménytúra rendezése 50 ill. 25 km tá
von, ezen elindult 586, szintidőn be
lül beérkezett 517 teljesítménytúrá
zó. Megrendeztük a megyehegyi éj
szakai túraversenyt, amely országos 
bajnoki forduló volt 43 csapat, 133 
túraversenyző indulásával.

A bauxitkutatásban résztvettek 
emlékére a Geoprosper Kft-vel 
együtt bányásznapi koszorúzást ren
deztünk a kutatás első balatonalmá
di székhelyén lévő emléktáblánál. 
Regionális (több megyét mozgósító) 
természetbarát-találkozó rendezésé
ben is részt vettünk, a Cuha-völgyi 
játékos akadályverseny 3 állomásán 
is egyesületünk szerkesztette a fel
adatokat. A természetjárás népsz
erűsítését szolgáló II. természetbarát 
nap keretében rendeztük a „Vödör
völgy 15“ gyalogos teljesítménytú
rát, Mikulás járőr-szolgálattal. Szí
vósan törekszünk a környék iskolá
sainak és nevelőinek természetjárás
ra való késztetésére. Az almádi gye
rekek ha intézményesen nem is, de 
más szervezetek révén eljutnak ren
dezvényeinkre. Mi még több fiatalt 
szeretnénk szűkebb hazánkban moz
dítani. Általános tapasztalat, hogy 
öregszik a természetjáró “közön
ség”.

Közhasznúságunk kiterjed más 
intézményekkel, civil szervezetek

kel való együttműködésre, az elmúlt 
évben több alkalommal segítettük a 
Balatonalmádi Gyermekjóléti Szol
gálat, az Alumíniumipari Múzeum 
(Székesfehérvár), a Természet- és 
Környezetvédő Tanárok Egyesülete 
(Budapest) rendezvényeit.

Törekvéseinket, tevékenységün
ket figyelemmel és elismeréssel kí
sérik a megyei, ill. országos termé
szetbarát szövetségnél, így az orszá
gos kitüntettek között balatonalmádi 
természetjáró sporttárs (Knauerné 
Gellai Mária) kapta 2000-ben a 
dobogókői országos ünnepi találko
zón a dr. Téry Ödön Emlékérmet.

Szóljunk a munkatúrákról, ahol a 
jelzett utakat újrafestjük, a bozótot 
írtjuk, a járhatatlanná vált utakat 
tisztítjuk. Mostoha feladat, fáradsá
gos és csak a háztartáshoz hasonlít
ható. Mindig megújuló feladat, fo
lyamatosan kell gondozni az utakat, 
mivel az gazosodik, kopik, a fákat 
kivágják, vagy vandál hajlamúak 
tönkreteszik a jelzéseket. Egyesüle
tünk térítés ill. csekély támogatás 
mellett 43 km hosszú turistautat újí
tott fel. Környékünkön újrafestettük 
a zöld sáv jelzéseit, melyen körbe
járhatjuk a Vödör-völgy, a Malom
völgy érintésével Balatonalmádi - 
Szentkirályszabadja térségét. Ha va
laki Tihanyba látogat, s a Lóczy-

tanösvény piros kereszt jelzéseit 
mostanában jól tudja követni, azt 
szintén a balatonalmádi természetjá
róknak köszönheti. Bárki csatlakoz
hat ehhez a munkához, szívesen fo
gadjuk a segítséget!

Végezetül egy kis gazdasági ada
lék, ami a pénzügyeket illeti. A mi 
egyesületünk is pályázatokból, tá
mogatásokból, hozzájárulásokból és 
a tagdíjakból él. Működésünket a ba
latonalmádi Önkormányzati 
Képviselőtestület Ifjúsági, Környe
zetvédelmi és Sportbizottsága nagy 
mértékben támogatta 2000-ben, hat
hatós pénzügyi hozzájárulásukkal si
került szinte minden hónapban bu
szos túrát szerveznünk az országos 
természetjáró rendezvényekre, túra- 
versenyekre. Így jutottunk el az idén 
a Bükkbe, a Mátrába, az Aggteleki- 
karsztra, a Mecsekbe, a Zselici 
erdőkbe s a somogyi Setét-erdőbe. 
Jártunk az orfűi országos gyalogos 
találkozón, részt vettünk annak ver
senyein. De eljutottunk a magashe
gyi gerinctúrákra a Rohácsokba 
(Nyugati Magas Tátra), s végigevez
tük a vadregényes Laborcot és a 
Bodrogot.

Közhasznú rendezvényeinket tá
mogatta még Balatonalmádi város 
polgármestere, az Önkormányzati 
Képviselőtestület tagjai, az IKSB, a 
Geoprosper Kft, a veszprémi 
Terratest kft, a Bakonyi Bauxitbá
nya Kft, az Alumíniumipari Múze
um (Székesfehérvár), a Magyarho
ni Földtani Társulat (Budapest), a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság (Veszprém). Magán- 
személyek jövedelemadójuk 1%- 
ával. Ezúton is hálásan köszönjük 
múlt évi támogatóink kitüntető fi
gyelmét, s bízunk 2001 évi hasonló 
elhatározásukban, tevékenységün
ket kitüntető figyelmükben, egye
sületi életünk anyagi alapjának, er
kölcsi megítélésének megerősítése 
érdekében.

Knauerné Gellai Mária

Kenuzóink kikötnek a Bodrog ártéren

Munkatúrán Tihanyban

Magashegyi csúcson a BXTSE



Herkules Hírek
Az egyesület tájfutói 2000 évben 25 versenyen vettek részt.
Kiemelkedően szerepelt Felber Orsolya, aki több dobogós helyezése mellett 
az országos normáltávú bajnokságon kilencedik helyet szerzett. Az ötnapos 
nemzetközi Hungária Kupát N 16 B kategóriában megnyerte.

Táncos Gábor az Országos Diákbajnokságon F 20 A kategóriában második 
helyen végzett.

Farkas Balázs és Gergely Tamás tagja volt az Országos Diákbajnokságon har
madik helyet szerzett váltónak.

A Felber-Dobnay-Kucserka összetételű váltó az Országos Váltóbajnokságon 
hatodik helyet szerzett.

***

Felber Orsolya, Kucserka Tímea és Kaszás Szilvia a Veszprém Megyei 
Mezeifutó Diákbajnokságon csapatban harmadik helyen végzett. (Mindhár
man a Kéttannyelvű Gimnázium tanulói).

Felber Orsolya és Kaszás Szilvia a Veszprém Megyei Atlétikai Diákbajnok
ságon a 4x800 m-es váltóban harmadik helyet szerzett csapat tagja volt.
Ez a váltó az Országos Diákbajnokságon a Kéttannyelvű Gimnázium színei
ben a tizenkettedik helyen végzett.

Az Országos Tájfutó Diákbajnokságra a megyei bajnokságon megszerzett he
lyezésével szakosztályunk versenyzői közül tízen jutottak tovább. (A megyét 
összesen huszonhárman képviselték.)

***

Az országos duatlon bajnokságra hárman, az országos triatlonbajnokságra né
gyen jutottak tovább a megyei bajnokságon szerzett helyezésük alapján.

***

Örvendetes tény, hogy sikerült megrendeznünk a Körzeti Tájfutó Bajnokságot.
***

Tagjaink sorába már „komplett” családok jelentkeztek: Véghék, 
Csizmadiáék, Számfiráék, akik rendszeres résztvevői a versenyeknek.
A Szénási család egy-két versenyen vett részt, a nagymamától az unokáig 
mindannyian indultak.

A Györgyi Dénes Általános Iskolában új edzőtermet építettünk. Rendszeres 
látogatóinak száma egyre nő. (A mellékelt kép a terem új, októberben átadott 
részét mutatja).
A terem igénybevételének díja:

- napijegy: 250,-Ft
- bérlet tíz alkalomra: 1500,-Ft
- havibérlet diákoknak: 2000,-Ft
- havibérlet felnőtteknek: 2400,-Ft

***

Női kosárlabdázóink kétoldalú kapcsolat keretében Kecskeméten mérkőztek 
meg partnereikkel.
Siófokon megnyerték a Szilveszteri Tornát.

Az Új Almádi Újság olvasóinak sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk.
Herkules SE.

Bauxitkutató Természetjáró SE 
BxTSE 2001. évre eseménynaptár 

tervezet
K iem elk ed ően  közhasznú szervezetként b e jeg y ezv e  1998. szep tem 

ber 1-jén.
Adószám: 18914836-1-19, BXTSE OTP folyószámla-száma: 11748083- 

20015264
(köszönettel fogadjuk a fenti adószámra az 1 % felajánlását; a folyószám 

laszámra tagdíjakat, s egyéb támogatásokat, átutalásokat)

Időpont helyszín túravezető, közlekedés 
Január
27. Évnyitó közgyűlés, gyalogtúra: K. Gellai M., Baross G.,

Felsőörs - Alsóörs, Halászcsárda, Szabó K. 
ind.: 10:40 B.almádi busz pu.

Február
7. szerda Zöld Este, Vörösberény meghívott előadó:
17:00 óra Sós volt-e a Balaton? Cserny Tibor

Vörösberény, Kultúrház kandidátus geológus (MÁFI)
17. M egyei értekezlet, tanácskozó VÁRPALOTA  

testületi ülés
17-18. Munkatúra, festés, Bakony 25/50 Magyar Gy., Knauer J.,

útvonalbejárás Baross G.,
26. Munkatúra, festés, Bakony 25/50 Magyar Gy., Knauer J.,

útvonalbejárás Baross G.,
Március
klubdélután: első (7-én) szerdán, Könyvtár 16-18 óráig 

munkatúrák
12. Bakony 25, 50 előkészítés Knauer J., Baross G.
17. Bakancsos Atom Kupa, gyalogtúra, K.Gellai M., autóbuszos túra

túraverseny
21., 17 ó Vörösberény, Kultúrház meghívott ea.: Németh Lajos
Zöld Este Meteorológiai Világnap meteorológus (MTV)
24. Bakony 25/50 teljesítménytúra Baradlai, Gáspár, Kardos,

rendezés Kertész, Knauer, Kosa,
Veszprém - (Herend) - Városlőd Köteles, Magyar stb.

31. Tavaszi Kupa, Mecsek Knauer J., Baross G.
Április
1. Munkatúra, festés, Almádi 15 km Magyar Gy., Knauer J. 

útvonalbejárás
5. “Hogyan tovább?” vezetőségi Móra F. u. 5. 

értekezlet
Madarak Fák Napja előkészítés

7. Kék-hegyek, Rezét kupa, Magyar Gy., Knauer J.,
túraverseny Baross G.

14-15. Éjszakai túraverseny előkészítő Magyar Gy., Knauer J.
túrák Baradlai P

20-22. Gánt-Tihany-Köveskál-Felsőörs, K.Gellai M., Baross G.,
túravezetés a borsodi környezet- Knauer J. 
pedagógusoknak

21. Túravezetői vizsgatúra (ezüst) Baross G.
22. Bazalt-túra a Balaton-felvidéken, Baross G., autóbuszos 
A  Föld Tátika
Napja
28-29., 30. Éjszakai és nappali túraverseny, K.Gellai - Baross G.

Mecsek

Áprilisban közöljük a további eseménynaptárt.

A túrákra jelentkezés: Bauxitkutató Természetjáró SE, Balatonalmádi, 
Móra F. 5. u. tel.: 438-631, vagy: Kertész Gabi, Almádi Polgármesteri Hiva
tal, 438-443

Vizsgázott túravezetőink: Baross Gábor(e, bv), Baradlai Pál(b), Kertész 
Akos(b), Knauer Anna(b), Knauer József(e), Knauerné Gellai Mária(e), M a
gyar György(b), Magyarné Mészáros Éva(b), Szalóky Zsuzsa(b). (Rövidítések: 
e: ezüst:, b: bronz gyalogos, bv: bronz vízi)

K. Gellai Mária sk Baross Gábor sk
elnök titkár

Versenykiírás

Számfira - Gáz Kupa
Felkészültség ellenőrzésére alkalmat adó hegyi futóversenyt rendez a 
Herkules SE. 2001. 01. 27-én 10,00 órakor a Wesselényi-kilátónál. 
Kategóriák: fiú/lány 12-14-16-18 éves, felnőtt 19 évtől, szenior 40 év 
felett.
Jelentkezés: 2001. 01.27-én 09,00 óráig a Közösségi Házban. (Balaton
almádi, Baross G. u. 22.)
A verseny abszolút nő és férfi kategóriában pénzdíjas (6 ill. 10 km) 
Információ: T.: 88/430-050; 06/20/9210-633

Herkules SE.



Tenisz-hírek Balatonalmádi 
„TENNIS CLUB” 1925

Az elmúlt évezred végén, pontosan 2000. december 15-én, pénteken tar
tottuk meg közgyűlésünket.

Az első napirendi pontban számoltam be a Club 2000. évi 
tevékenységéről, melyet a jelenlévő tagság egyhangúan ellenszavazat nélkül 
elfogadott.

Kiemelném a beszámolóból, hogy a taglétszámunk folyamatosan emelke
dik és elnökségünknek továbbra is az a törekvése, hogy a fiataloknak és fel
nőtteknek is kultúrált, minőségi sportolási lehetőséget biztosítson.

A 2000. év elején újraválasztott Megyei Tenisz Szövetséggel is kitűnő kap
csolat alakult ki, a Szövetség versenyeinek nagy részét pályáinkon rendezte meg.

Ezeken a megyei versenyeken kívül a Balatonalmádi „Tennis Club“ 1925 
országos versenyeket szervezett. Kiemelkedtek közülük az idén szintén meg
rendezésre kerülő Országos Pedagógus Bajnokság, Áfrány Mihály Emlékver
seny, ZoSo kupa és az Országos Újságíró Bajnokság.

Természetesen elkészült 2001. évi versenynaptárunk, amit a februári 
számban teszünk közzé.

Testvérvárosunkkal, Eggenfeldennel teremtettünk kapcsolatot, meghatá
roztuk az első látogatás időpontját.

A második napirendi pontban a 2001. évi tagdíjak megszavazására került sor.
Ennek értelmében
Rendes tagdíj : 10.000.-Ft
Pártoló tagdíj: 15.000.-Ft
Diák tagdíj: 1.000,-Ft
Az 1999. december 22-én elfogadott alapszabály értelmében a tagdíjak be

fizetésének határideje február vége. Tagdíjakat befizetni Dudás Zsoltnál, téli 
időszakban minden pénteken 20 órától 22 óráig a Vörösberényi Iskola torna
termében lehet.

A Balatonalmádi „TENNIS CLUB“ 1925 ismét megszervezi városunkban 
és környékén sportolóknak, valamint mindenkinek aki szereti a sportot az 

IDÉNNYITÓ SPORTBÁLT.
Hagyományosan a nyári időszámításra való átállás napján, azaz idén már

cius 24-én szombaton 19 órakor kezdődik bálunk az Auróra Szálló éttermében.
Dudás Zsolt

“...Az utaknak zene, kemény harcok helye, tanuló oskolások...”

A diák-sportkör teniszhírei
A Váci Mihály Ált. Isk. diák-sportkörének tenisz sportcsoportja jóleső ér

zéssel nyugtázhatja: teljesítette a millenniumi év tiszteletére vállalt tömeg
sport kötelezettségeit. Erre azért is büszkék vagyunk, mert igazolódik (“fel
sőbb sportberkekben is”), hogy elsődlegesen a tömegsport a versenysport 
alapja!

Köszönetemet nyilvánítom mindazoknak (a konkrét felsorolástól a támo
gatók kérésére eltekintünk), akik nélkül a 20 helyi, megyei és országos ren
dezvényünket nem tudtuk volna méltó színvonalon megrendezni (festmé
nyek, kétpárevezős kajak, érmek, kupák stb.). Jó ügyet szolgáltak, büszkék 
lehetnek rá!

... és hogy még egy kicsit szubjektív is legyek; velem is jót tettek, mert 
hozzásegítettek egy “öregedő”, a tenisz sportot tömegesíteni akaró “megszál
lottat” hattyúdalának folyamatos megírásához. Köszönöm.

A karácsonyt várva lebonyolítottuk Ezüst-harang elnevezésű mini-tenisz 
versenyünket. Ez volt ebben az évben 20. rendezvényünk.

Eredmények:
Kezdő: 1. Kovács Márk, 2. Tóth Bianka, 3. Nagy Alexandra 
“Fontolva” haladók: I. csoport: 1. Kiss Gergely, 2. Hidegréti Gábor, 3. 

Berényi Krisztina és Nagy Ottilia
II. csoport: 1. Pandúr Attila, 2. Varga Éva, 3. Tárai Kristóf és Bodroghalmi F. 
Középiskolai vegyes csoport: 1. Kiss Tibor, 2. Zima Balázs, 3. Fényes 

Sándor és Győri Viktor
Egészséggel megáldott boldog új évet kíván kedven mindnyájuknak

Varga László 
tenisz sportcsoport vezető

A vértanúk emlékére rendezett megyei középiskolás verseny győztese Szentesi 
Zoltán (feketében) és helyezettjei

IDÉNNYITÓ SPORTBÁL
2001. MÁRCIUS 24.19 óra 

AURÓRA HOTEL Étterme 

Jegyek rendelhetők Dudás Zsoltnál 

30 /2161676

Új Nyitás 

CARTED'OR KÁVÉHÁZ 

COCTAIL BÁR 

A TULIPÁN UDVARBAN
Várjuk kedves vendégeinket 

különlegességekkel 
Születésnap-Névnap-Rendezvények 

Nyitva tartás 
télen péntek-szombat-vasárnap 10-20 óráig 

Tel: 06-20-916-8299

v á l l a l j a
magánszemélyek adó
bevallásainak elkészítését, 
egyéni vállalkozások 

bevallásainak összeállítását, 
felülvizsgálatát.

F É L F O G A D Á S :
munkanapokon 8-16 óra között 

szombaton 10-14 óra között

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. szám alatt. 
Tel./fax: 88/438-945



HORGÁSZSAROK
2000 december 29.-ét írunk, s mi

vel a hátralévő egy- két napon nem 
valószínű, hogy kapitális változás 
állhat be halfogás terén, sajnos el
mondhatom: borzasztóan pocsék 
évet zárok. Már ami a horgászatot il
leti. Amúgy volt néhány kellemes 
változás az életemben, de egyik sem 
köthető a horgászathoz. Hosszú évek 
után azt a szégyent kellett elvisel
nem, hogy a karácsonyi pontyokat és 
süllőt is a bátyámtól kaptam aján
dékba, jóllehet életében még nem fo
gott horgászbotot a kezébe. Vala
hogy nemtaláltuk meg egymást a ha
lakkal. Pedig próbálkoztam ám: fel
hívott egy barátom mondván, hogy 
szépen mozog éjszakánként a ponty 
és kárász a vízmű előtti nádasban. 
Fogott is néhány szép példányt felto
lós úszóval, sőt szakítása is volt. No
sza, hónom alá a botokat, friss, for
ró kenyeret- merthogy kenyérrózsá
ra jöttek a halak- s irány a vízmű. Fél 
óra alatt fogtunk is néhány keszeget, 
aztán olyan keleti döghullámok ér
keztek, hogy az úszó jószerivel csak 
a víz alatt tartózkodott. Így ment ez 
három éjszakán keresztül, akkor fel
adtuk a további próbálkozást. Az 
eset kísérteties hasonlósággal 
ismétlődött Káptalanban. Önetetős, 
fenekező szerelékkel fogták a két
kiló körüli pontyokat. Az első hívó 
szóra pakoltam a cuccaimat, bevásá
roltam az etetőanyagot, csontit, ku

koricát, meg ami még kell egy hűvös 
őszi estén a horgászáshoz, s már úgy 
négy óra körül ott vakartuk fejünket 
a káptalani strandon. Akkora tara
jos, déli hullámok verték a parti kő
veket, hogy nem sok esélyt adtunk 
magunknak. De ha már ott voltunk, 
bedobtuk a horgokat. Kapásjelzőink 
egy falusi kántort megszégyenítő ve
hemenciával harangoztak, mi pedig 
biztattuk egymást, hogy majd ha le
megy a Nap, kisimul a víz, s megjön 
a kapás. Aztán -  ahogy szokott- le is 
ment a Nap, a szél változatlanul 
szembefújt, de még kitartottunk, 
mert “majd ha feljön a Hold, akkor 
biztosan eláll ez a nyavalyás déli”. 
Nos, az éjszakai vándor már jó ma
gasról vigyorgott ránk- úgy láttuk 
eléggé kaján képpel- amikor eluntuk 
végre a hiábavaló toporgást. Egy 
moccantásunk sem volt majd’ öt óra 
hosszat. Nem is mentünk vissza töb
bet

A legfájóbb emlék, hogy a min
denkori mentsvár, a “tuti befutó” 
Fonyódliget is cserbenhagyott az 
idén. Pedig hogy’ készültünk rá! 
Összevásároltunk minden elképzel
hető földi jót, amiről úgy gondoltuk, 
hogy feltétlenül kell a halaknak és 
persze nekünk is. A megérkezés le
hangoló volt. A szabadstrand amúgy 
sem mély vizéből most kb. 40 cm. 
hiányzott, a maradékban vadkacsák 
szaladgáltak, mert még úszniuk sem

kellet: leért a lábuk. A Fonyódi- árok 
kifolyása- nagy harcsázó hely - 
csontszáraz. Maradt tehát a kikötő, 
néhány gardát már fogtunk itt régeb
ben is, hátha... Kiderült, nem csak 
mi gondolkodtunk így, ez azonnal 
meglátszott a heringmód egymás 
nyakán ülő pecások számából. Kinn 
a mólófejen sikerült helyet szorítani, 
aztán fél óra hosszat cipeltük a cók
mókot. Bedobás után azonnal akasz
tottam egy kiló körüli dévért, ami 
kezdetnek több, mint bíztató. A nagy 
esemény úgy fél négy körül történt, 
utána néma csönd a társasághoz tar
tozó nyolc boton. Kukorica, pufi, 
csonti, kishal, gardaszelet egyaránt 
hidegen hagyta a balatoni halállo
mány általunk célbavett tagjait. Tíz 
órakor betelt a pohár, azaz inkább 
úgy mondanám, hogy az otthoni for
ró cserépkályha, és teli pohár ígére
te csomagolásra késztetett minket. 
Később- kizárólag átfagyott tagjaink 
életrekeltése okán- magunkhoz vet
tünk egy-egy becsületes adag 51 fo
kos erdélyi szilvapálinkát, ami csak 
mint “Székelyföld lehelete” ismert 
baráti körünkben, s vérremenő csa
tában elfogtuk egymás betűjét ( hi
vatalból kontrázva) piros ultiját,- tel
jes egyetértésben kijelentettük, hogy 
az is bolond, aki manapság a Bala
ton mellett horgászbotot vesz a kezé
be. Mi pedig nem vagyunk bolon

dok. Legalább is akkor este. A más
nap, az már más lapra tartozik.

Egy dolog azonban bíztató szá
momra. 2001-ben, ha végleg szögre 
nem akasztom a botjaimat (kicsi a 
valószínűsége), csak több halat fog
hatok, mint 2000-ben. Optimista va
gyok. Januárban megyek a Pásztai 
Ferihez horgászjegyért.

2001. február 3-án 10-kor a Vá
rosháza nagytermében tartja a Bala
tonalmádi Sporthorgász Egyesület 
Küldöttgyűlését.

A Balatonalmádi Sporthorgász 
Egyesület szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját 2001. február 3.- 
án 19.00 órai kezdettel tartandó 
HORGÁSZBÁL-ra, az Auróra szál
ló éttermébe.

Vacsora:
A menü: Halászlé topfban 

vegyestál 
vegyes saláta 

B menü: halászlé topfban 
gödöllői töltött csirke 
vegyes saláta 
valamint pogácsa 

Belépőjegyek 2.500.- Ft.-ért vált
hatók:
Kertész Tamás, Ond u. 39 tel.: 431 -192 
Horváth György, Szabadság u. 32 
tel.: 439-174
Pásztai Ferenc, Kompolthy u. 24 
tel.: 432-677

Nagy Ferenc.

Megalakult a Konzervetív Kör

Pártoktól független civil szervezetként megalakult Almádiban a Konzer

vatív Kör, melynek első rendezvényére decemberben került sor. A Közössé

gi Házban Dr. Tőkéczki László egyetemi docens, az Eötvös Lóránd Tudo

mányegyetem Művészettörténeti Tanszékének tanára tartott előadást “A kon

zervatív politika múltja, jelene és jövője Magyarországon” címmel. A több, 

mint száz érdeklődőt vonzó előadás osztatlan sikert aratott. A helyenként 

könnyed humorral fűszerezett magvas gondolatok, a számtalan kérdésre adott 

lényegretörő, pontos válaszok sokat segítettek az évtizedeken keresztül csak 

pejorariv értelemben használt konzervatív gondolkodás újraértékelésében.

A Konzervatív Kör várható rendezvényei:
2001. január 12.-én pénteken 17.00 órakor gyászmise a Szent Imre plé

bánia-templomban az 1943 januári doni áttörés emlékére, majd séta a Hősi 

Emlékműhöz, virágok elhelyezése a II. világháborús emléktáblánál.

2001. február 2.-án pénteken, 18.00 órakor a Közösségi Házban 

Dr.Szakály Sándor történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója 

tart előadást A Trianoni Békediktátum címmel.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Konzervatív Kör vezetősége.

F E L H Í V Á S
Az év vége felé közeledve az “ALMÁDIÉRT” Közalapítvány nevében 
nagy tisztelettel köszönöm meg mindazoknak a magánszemélyeknek, egyéni 
vállalkozóknak és társaságoknak a segítségét, akik a kultúrát és a 
művészeteket pártoló tevékenységünket valamilyen formában támogatták.
A jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, a koráb
bi évekhez hasonlóan a közalapítványunk által kiadott igazolás alapján 
meghatározott adókedvezmény illeti meg azokat a magánszemélyeket, akik 
alapítványunkat pénzügyi támogatásban részesítették.
Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is köteles alapítványunk a kiadott iga
zolásban szereplő összegről az APEH-et is tájékoztatni. Ehhez az adatszol
gáltatáshoz viszont szükségünk van a támogatók adóigazolványon szereplő 
tízjegyű adóazonosító jelére.
Kérjük, hogy akik az alapítványunk részére támogatásként befizetett összeg 
után járó adókedvezményt igénybe kívánják venni - és a korábbi években 
adóazonosító jelüket még nem küldték el számunkra - az alábbi adatlapot 
olvashatóan kitöltve címünkre legkésőbb 2001. január 20-ig juttassák vissza. 
Címünk: Almádiért Közalapítvány 8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóazonosító jel hiányában sajnos nem 
adhatjuk ki, az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást, mivel az 
APEH felé történő adatszolgáltatási kötelezettségünknek nem tudunk eleget 
tenni.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük !



HARMADIK ÉVEZREDÜNK ELÉ
Dupla kerek évfordulót ünnepel

tünk szilveszterkor: a Kereszténység 
2000. éve és államiságunk ezredik 
éve rajtam kívül bizonyára elgondol
kodtatott jó néhány olvasónkat is. 
Józan ésszel gondolkodva, ez a ritka 
évforduló kétszeres okot jelent az 
örömre, ujjongásra vagy akár a mu
latozásra, kinek-kinek ízlése és vér
mérséklete szerint. A dupla, azaz 
kettős, ezáltal nem kétfélét jelent, 
hanem egymást erősítő párost. Eb
ben, az egyre táguló világnak éppen 
a legutóbbi évszázadában kicsinyre 
zsugorodott hazában - ezen belül pe
dig Balatonalmádi városában - na
gyon fontos lenne, hogy a kétszeres
ségnek és a kettőségnek ezt az 
elkülönülő jelentését mindenki meg
értse.

„Ha kettő veszekedik, a harmadik 
nyer”- mondatja velünk a régi ma
gyar bölcsesség, amelyet a Kárpát
medencében és szűkebb pátriánkban 
is jónéhányszor emlegettek már, de 
meg nem fogadtak. Talán még soha. 
Találomra tallózgatva településünk 
történelmi emlékei között és csak a 
fontosabbakat kiemelve, érdekes je
lenségre figyelhetünk fel.

Kétezer évvel ezelőtt, a római kor
ban, már legalább két település volt 
városunk területén és bizonyítható
an kétféle népesség lakta, ha hihe
tünk a feltárt temetkezések nyomán 
előkerült régészeti emlékeknek. 
Amíg a Lokhegy környékén lakók 
téglabetétes sírokba temetkeztek, 
addig a Budataván lakók szarkofá
gokba. Odafenn gyönyörű vöröskő 
oszlopfejeket faragtak és festették a 
falakat, idelenn szerényebbek a mel
lékletek, mert földbe mélyített há
zakban laktak. Egyetlen hiteles kora
beli forrás tanúskodik csupán a 
Nigrinus család összetartásáról, akik 
az ifjan elhunyt testvérüknek állítot
tak síremléket. Minden mást elsö
pört a népvándorlás, ami megma
radt, az az összetartás!

A honfoglaláskori letelepedés 
egyik érdekes jellegzetessége, hogy 
több Berény falu mellett Almád is ta
lálható a szomszédban. Okleveles 
adatokkal ezt a mi esetünkben bizo
nyítani nem tudjuk, ámbár az Almád 
nemzetségnek voltak birtokai a kö
zelben. Valószinűsíthető, hogy ez a 
kettős települési forma, más népes
ség-elemeket takart, bár én inkább a 
békés egymás mellett élés jeleként 
fogom fel. Erre az utóbbira ékes bi
zonyíték a szláv és magyar telepü
lésnevek tarka egyvelege, amelyet 
viszont állandó háborúskodással, el
húzódó viszálykodással vagy elmér
gesedett torzsalkodással megmagya
rázni nem lehet.

Ha végigmegyünk az északi 
Balatonparton, akkor először Ti
hany, Füred és Arács után Paloznak, 
majd Csopak, Lovas és Alsóőrs kö
vetkezik. Ezek után Almádi ,

Vörösberény, Fűzfő, Kenese és 
Akarattya. Ugyan ki mondja meg, 
hogy melyik volt közülük szláv és 
melyik magyar alapítású. Márpedig 
Kenese, Csopak, Paloznak és Tihany 
egyértelműen szláv szavakból szár
maztatható. És ugyan ki mondja 
meg, hogy az eltűnt Sándor, 
Csittény, Máma, Lozsánta, Nosztori, 
Paposka és Magyaré falvak merre 
voltak? Ami megmaradt az a válto
zatos szép nevek, egyre csinosodó 
települések és a szorgos lakosság, 
akik csak együtt tudnak boldogul
ni...

Koraközépkori birtokviszonyokat 
tanulmányozva egyértelmű, hogy 
Szárberény majd Kisszárberény ak
kori területén két nagyobb birtokos 
osztozott, méghozzá a veszprémvöl
gyi apácák és a püspökség káptalan
ja. Nem is lett volna a szokásosnál 
nagyobb torzsalkodás a birtokhatár
ok körül, ha az apácák nem mutatnak 
fel egy oklevelet, amelyet még a 
Szent Király láttamozott névjegyé
vel és igért adómentességet minden 
időkre. Tiszteletben is tartotta ezt 
mindenki a püspököt kivéve, aki 
megörökölte a tizedszedés jogát és 
be is akarta hajtani vélt járandóságát. 
Lett is belőle olyan pereskedés, hogy 
kétszáz évig is eltartott, még a birtok
határokat is módosítani akarták. A 
dolog fonákja csak az volt, hogy 
mindkét peres fél hamis oklevéllel 
bizonygatta az igazát, a megfélemlí
tett nádor pedig hol ennek, hol annak 
adott igazat. Mire a török rablócsa
patok idáig nyargaltak, a püspöknek 
már nem is volt itt birtoka, az apácák 
pedig Körmendre menekültek, majd 
pedig Ausztriába. Ami maradt azt a 
jezsuita rend kapta meg és kezdte el 
újjáépítgetni a települést.

Messzire vinne bennünket, ha ab
ba is belemennénk, hogy a török hó
doltság elől elmenekülő és lassan 
viszaszállingózó lakosságban vi
szont az ide is ellátogató sőt 
letelepedő református tiszteletesek 
tartották a lelket. A lakosság viszont 
reformátussá lett és a koraközépkori 
Szent Márton templomot használta, 
amelyet nem adtak vissza még a je
zsuitáknak sem. Erődfalat is építet
tek köré, amelyen „bájos” kis 
lőrések emlékeztetnek arra, hogy bi
zony voltak idők, amikor lőttek is 
egymásra. Egészen addig viszály
kodtak, amíg Mária Terézia királyné 
elé nem került a reformátusok pana
sza, aki nekik adott igazat. Utána vi
szont a német és magyar telepesek 
hadakoztak a mise nyelve miatt. II 
József király viszont feloszlatta a 
szerzetesrendeket, birtokaikat ala
pítványoknak adta, és az itt maradt 
lakosság megtanult nemcsak béké
sen egymás mellett élni hanem béké
ben imádkozni is...

Kicsi Dénes nem sokat mond ilye
tén formában, de az eredeti görög-la

tin név, Dionysius Exiguus már sok
kal ismerősebb, hiszen jelenkori 
naptárunk ennek a kisázsiai szerze
tesnek a kutatásai nyomán nyerte el 
kezdőpontját. Hatalmas munkával 
megállapította Jézus születésnapját 
és sokévi kutatás után le merte írni, 
hogy Jézus Krisztus 753 évvel Róma 
városának alapítása után született. 
Különben szkíta származású volt és 
szerényen ő nevezete el magát „ki
csi”-nek (Exiguus), megkülön
böztetendő a nagy Dénesektől. 
Későbbi kutatótársának, az Észak- 
Angliában élő Tiszteletreméltó 
Bedának (Venerable Bede) köszön
hetjük, hogy a Krisztus születése 
előtti eseményeket fordított sorrend
be rakta. Azóta is ezt használjuk, 
csak a kisebb egyenetlenetségeket 
kellett pótolni, de ezt Szent Gergely 
pápa elvégezte. Nem véletlen tehát, 
hogy naptárunkat gregorián 
időszámításnak hívjuk és ezt hasz
nálják világszerte.

Két dologról feledkezett el a szkí
ta és az angol szerzetes-páros, 
Dionysius Exiguus és Venereble 
Bede: (1) mindketten római számo
kat használtak, az pedig nem hasz
nálta a nullát, tehát habozás nélkül 
úgy dönthettek, hogy Jézus Krisztus 
1-ben született. (2) Augustus császár 
uralkodásánál mindketten megfeled
keztek arról a tényről, hogy 
Octavianus néven is uralkodott, még
hozzá három évet. Sajna az őt követő 
Tiberius császár uralkodásából is le
hagytak egy évet, így aztán összesen 
négy évet tévedtek. A két tévedést 
összeadva bizony öt év különbség 
adódott és ezt évszázadokig nem 
bolygatta senki, még a magyarok 
sem - hiszen végtére is szkíta lett 
volna az a Kicsi Dénes - a hagyo
mánytisztelő angolok pedig hogy 
mertek volna hozzányúlni a Tiszte
letreméltó Beda munkájához...

Egészen addig nem is akadtak 
fenn rajta, amíg a Máté Evangéliu
mában olvasható Betlehemi Csillag 
azonosítására sor nem került. A csil
lagászok pedig makacs emberek, bo
nyolult matematikai számítások so
rán egyetlenegy árva üstököst sem 
tudtak kimutatni Jézus születésének 
évében. Nem is lehetet mert nem 
volt, csak öt évvel korábban, az is 
szupernova volt, amelynek a fénye 
messze felülmúlt minden más csilla
gét. Nem véletlenül indultak el a Há
romkirályok messze földről és ér
keztek meg tévedhetetlenül Betle
hembe. Olyan fényes volt ugyanis az 
a csillag hogy nem csupán a Közel- 
Keleten, hanem Kínában is lehetett 
látni, a kínai csillagászok pedig szor
gosan feljegyezték a koreaiakkal 
együtt. A naptár-egyeztetéskor de
rült ki, hogy az a „csillag” Krisztus 
születése előtt 5-ben fénylett fel!

Vajon kinek jutna eszébe ezek 
után módosítani az egész

időszámítást, bűnbakot keresni, 
helyreigazítást kérni. Amennyiben 
mégis igen, akkor viszont kitől? At
tól a lelkiismeretes szkíta 
szerzetestől, aki fél életét kutatással 
töltötte el és még akkor is csak Kicsi 
Dénesnek merte magát nevezni? 
Vagy vadul megbíráljuk Tiszteletre
méltó Beda munkásságát és kitete
tünk egy ilyen táblát a Wearmouthi 
kolostor megmaradt falaira?

Ugyan ki fog végigmenni váro
sunk kétezeréves történetén és apró
lékosan elemezve elmarasztalni ezt 
vagy azt a szőművelőt, halászt, föld
mívest. Bírálhatunk papot, apácát, 
püspököt, nádort és királynét is. Van 
értelme? Írhatunk, mondhatunk, 
súghatunk sok mindent, de ha nem a 
közös boldogulás érdekében tes
szük, akkor vajon mi értelme az 
egésznek? Kinek érdeke, hogy rég 
behegedt sebeket feltépjen, azokat 
elmérgesítse vagy netán újakat 
okozzon? Túl sok viszályon ment át 
ez a nép, hogy újakkal kelljen trak
tálni. Átvészelt idők után a szussza
násnyi szünet nem friss csetepaték 
reményében történik, hanem az épí
tés, az összefogás és az 
együttműködés érdekében. Kétezer 
éves viharos múlttal a hátunk mö
gött valami békésebb jövő érdeké
ben kellene munkálkodni két okból 
is: (1) A régi időknél cifrább harco
kat, szilajabb veszekedéseket, hos
szabb pereskedéseket már nehéz len
ne kitalálni, (2) Alig van tapasztala
tunk egymás tiszteletéről, az értékek 
és a mértékek megőrzéséről. Vala
hogy mégis az utóbbi utat kellene 
járni. Kétezer éves keresztény és 
ezeréves magyar múltat nem lehet és 
nem szabad átlépni.

Ennek a múltnak a mondandója 
pedig az, hogy maradandóan az 
együttműködés, az összetartás vagy 
az összefogás segít. Bár az összefo
gásról lehet szépeket mondani, na
gyokat igérgetni, sőt csodálatos 
jövőt pingálni. Dehát az összefogás 
mindig egyetértést, cselekvő többsé
get feltételez, ami nem jelenti óha
tatlanul azt, hogy a többségnek fel
tétlenül igaza van. Ámbár, a kisebb
ségnek viszont mindenki mást, min
den lehető alkalommal ledorongolni 
sem valami áldásos tevékenység. 
Hirdetni jó, igérgetni könnyű, de csi
nálni sokkal meggyőzőbb.

Az épitészek nemrégen, azaz a 
múlt században (avagy a múlt évez
redben) arra a következtetésre jutot
tak egy világtalálkozón, hogy ami
kor építkezünk, akkor nem több esz
tétikára, hanem több etikára lesz 
szükség. Nem az a fontos , hogy mi
lyen a hab a tortán, hanem ami alat
ta van, az torta-e?

Czuczor Sándor



Olimpikonok 
Almádiban!

Eszes Tamás betartotta a szavát! Az immár második olimpiáján résztvett 
fiatal vitorlásversenyző megígérte, hogy Sidneyben szerzett kapcsolatait fel
használva elhoz néhány “nagy halat” Almádiba, akik közönségtalálkozó 
keretében elevenítik fel a sikeres ausztrál napokat.

Így hallhatta a sportot szerető szépszámú publikum Kovács Ági néha ugyan 
szűkre szabott, ám az olimpiai aranyérem adta boldog válaszait, Zubor Attila 
olykor mókás, önbizalomtól cseppet sem szűkölködő hozzászólásait, a szom
szédvár kedvencének, Gerebics Rolandnak anekdotáit, s nem utolsó sorban 
helyi büszkeségünk Eszes Tamás megfontolt, érett gondolatait. Mosonyi 
József műsorvezető szakavatott kérdései után természetesen a közönség is 
lehetőséget kapott, hogy kedvenceinek szánt kérdéseit vagy jó kívánságait 
elmondhassa, így fordulhatott elő, hogy szinte pillanatok alatt elszállt az előre 
eltervezett műsoridő. A vastapssal befejeződött találkozó bebizonyította, hogy 
az almádi közönség szívébe is belopták magukat sikeres sportoló fiataljaink.

G.T.

Alapító nyilatkozat
Alulírottak ezennel kinyilvánítjuk, hogy 2001. január 4. Napján 

“TÁRSALGÓ” néven közéleti kört alapítunk. A Kör célja, hogy 
Balatonalmádiban fórumot teremtsen a kultúrált, színvonalas közéletnek, 
segítsen a közös gondolkodás, művelődés, szórakozás és a köz érdekében 
történő együtt cselekvés kialakításában. Élénkítse a város szellemi életét, 
erősítse az együvé tartozás megvalósításában. A Kör céljainak eléréséhez 
rendszeres összejöveteleket tart, programokat szervez a széles nyil
vánosságnak közéleti, tudományos, kulturális témákban. Működésében 
számít minden Almádi kötődésű magyar és külföldi állampolgár 
közreműködésére.

A Körnek határozott célja, hogy a huszadik század elején országos 
hírű, pezsgő társadalmi életet újjáélessze és ezzel a település megújulását 
segítse a harmadik évezredben.

A TÁRSALGÓ közéleti kör az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény szellemében és keretei között működik az alapítók és később csat
lakozó tagok önkéntes társulásaként az alapszabályban meghatározott 
feltételek szerint.

Kelt: Balatonalmádi, 2001. év január 4-én.

Bálint Sándor Sári Jánosné
Boros László Schildmayer Ferenc
Cz Tóth Hajnalka Steinbach József
Hoffer Éva Szabó János
Kurucz György Szabó Tamás
dr. Piri Ida Szabó Zoltán

Olimpiai bajnokok a Városházán
Fotó: Durst László

Karácsony előtt a Közösségi Házban került megrendezésre az a művészeti 
est, ahol az észak-Dunántúl, szűkebben székesfehérvár irodalmi-művészeti 
folyóiratának néhány munkatársát láthattuk vendégül. Az Árgus c. folyóirat 
Péntek Imre József Attila díjas költő főszerkesztésében olyan kitűnő szakmai 
munkát végez, ahol a kortárs írók, költők, publicisták, képzőművészek méltán 
reprezentálják munkásságukat. Almádiban a rangos esten M. Tóth István 
Székely Bertalan díjas festőművész képei jelenlétében (amelyből kiállítás 
nyílt) szólt munkásságáról, arról a kapcsolatról, amely az Árgus folyóirathoz 
köti. Művészetükről, életükről Péntek Imre költővel, László Zsolt költővel és 
Sobor Antal íróval beszélgetett Veszeli Lajos, majd írásaikból olvastak fel a 
közönségnek. Az est a Karácsony, a szeretet és a béke jegyében fogant, meg
mutatva azt, hogy a Dunántúl régióinak művészei kell, hogy találkozzanak, 
értékelve egymás szellemiségét, bemutatva a közönségnek, azoknak a műhe
lyeknek a munkásságát, akik oly sokat tesznek a magyar kultúra értékeinek 
a megőrzéséért.

Szerk.

Az Árgus folyóirathoz kapcsolódó észak-dunántúli irodalmi-művészeti régió 
bemutatkozása.

Fotó: Durst László

T Á R L A T

Balatonalmádi művészeit rangos kiállításon látta vendégül Balatonfüred 
az Art-East Galériában. Az Aranyhíd Művelődési Kulturális Szolgáltató 
Intézet szervezésében a közelmúltban nyílt meg az Almádiban élő és ide 
kötődő képző- és iparművészek tárlata. Megnyitó beszédet Horváth Viola a 
Megyei Művelődési Intézet igazgatója mondott. Beszédében méltatta váro
sunk művészeinek és kulturális közéletének eredményeit, kiemelte, hogy 
Balatonalmádi művészeti tevékenysége országos hírnévre tett szert. A kul
turális kapcsolat Balatonfüred és Balatonalmádi között most már 10 évre nyú
lik vissza. Művészbarátságok, közös programok egész sora bizonyítja, hogy 
a Balatonpart e két települése példaértékű együttműködést táplál. A 
Galériában rendezett tárlaton nagyszerű anyag reprezentálja Balatonalmádi 
művészközösségének szellemi erejét és az összetartozás szimbolikáját. A 
megnyitón közreműködött a Praetorius énekegyüttes. A kiállítás rendezéséért 
köszönet Sárovits Hajnalka az Aranyhíd Művelődési Kulturális Szolgáltató 
igazgatójának. A tárlaton 23 művész munkái láthatók.

Szerk.



Adventi hangversenykoszorú
Ennek a különleges koszorúnak első, tiszta ra

gyogású díszét a december 12-ei koncert jelentette, 
melyet -  az Ausztriából haza-hazalátogató -  Bog
nár Ferenc zongoraművész adott Zeneiskolánk 
nagytermében. J.S. Bach egyik igen ritkán megszó
laltatott művét, a Goldberg-variációkat hallhatta 
tőle a szinte családiasan kis létszámú közönség.

Talán még öreg hangversenyzongoránk is be
leborzongott a gyönyörűségbe, hogy ilyen csuda 
művész ilyen csuda művet kelt életre billentyűin.

Micsoda ötlet! Egy szelíd - szolid kis dallamot, 
egy ária-témát harminc variációban megjeleníteni: 
újra és újra felruházni majd átöltöztetni, csupa 
csipkéből akár délceg katonaruhába..., felidézni 
az ódon templom tiszta áhitatát, a boldog fiatalok 
fergeteges táncát...

Zenei képsorok! Életteli, egymástól különböző 
és mégis szervesen összetartozó világok!

Ez a színes, eleven és egyben szelíd muzsika 
egy bizonyos Koyserling gróf megrendelésére 
született, aki álmatlan éjszakáin Goldberg nevű ki
váló házi muzsikusa zongorajátékát hallgatva pró
bálta feledni a kényszerű virrasztás okozta szen
vedéseit.

A zenemű csodálatosra sikerült! A grófnak is 
ez lehetett a véleménye: “Kedves Goldberg, játs
szék csak egyet a variációim közül!” - ez a mon
dat lett az ébren töltött éjszakák egyre ismétlődő 
jelszava.

A hajdanán száz Lajos-arannyal jutalmazott, 
különleges szellemi - fizikai erőtartalékokat 
igénylő műremeket noha ritkán, de műsorára tűzi 
manapság is egy-egy olyan kivételes tehetséggel 
áldott művész, mint Bognár Ferenc.

Köszönet érte!

Az adventi hangversenykoszorú második fény
pontja Balatonalmádi karácsonyi ünnepe volt, 
melynek színhelyéül Vörösberény Közösségi há
za szolgált, december 17-én.

Balatonalmádi Város Vegyeskara Demel Esz
ter karnagy vezetésével a közelgő ünnep üzenetét, 
hangulatát közvetítő zeneművek előadásával tisz
telte meg az egybegyűlteket.

A kórus mellett a Városi Zeneiskola növendé
kei is nagy igyekezettel jeleskedtek Karácsony di
cséretében.

A kórusművészet, a szólójáték, a kamarazene, 
sőt az irodalom szépségeit megcsillantó, változa
tos műsort érdeklődéssel fogadta a tekintélyes szá
mú ünneplő közönség.

A zenei hangokból font koszorú harmadik (de
cember 19-ei) ékességéül a Városi Zeneiskola 
életén hagyományként átívelő Karácsonyi hang
verseny szolgált, melynek főszerepét teljes egé
szében az ünnepi várakozás lázában égő gyerek
sereg kapta.

A szánypróbálgató apróságok és a hangszervi
lág titkait már jobban ismerő nagyobbacskák keze 
nyomán élet költözött a szigorú, fekete zongorá
ba, beszédes lett a hegedű, a cselló, a kis gyerek
szájak lelket leheltek a furulyákba, fölcsengett a 
fuvolák ezüstös hangja, felbátorodott a halk szavú 
gitár.

Mindahány szót emelt az Ünnepért! Érte szólt, 
róla zengett! Értünk, mindnyájunkért!

A kipirult arcú, muzsikáló gyerekek és a 
szülők, nagyszülők alkotta -  biztatást, bátorítást 
sugárzó -  hallgatóság között, a zene szárnyán, 
megszületett Karácsony üzenete: a szeretet szép 
harmóniája.

Nagyné Sárfi Gabriella
Karácsonyváró koncert Vörösberényben

Fotó: Durst László

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fű té s 
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!

(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



Karácsony a 
Városházán

A rendszerváltás óta hagyomány, hogy “Nyissuk ki a Városházát” jel

igével e falak között rendezi a Közösségi Ház a városi karácsonyi ünnep

séget. Nem volt ez másként idén sem. Gróf Tibor igazgató köszöntője 

után Czuczor Sándor képviselő idézte fel gyermekkori emlékeit, a béke 

és szeretet ünnepének emlékeit a szépszámú közönségnek. Az ünnepi 

hangulatról és a gyerekek felhőtlen jó kedvéről az országosan elismert 

Garabonciás együttes zenés műsora gondoskodott, amelyet követően az 

apróbbak megkapták a “városi” Jézuska ajándékait. Akik jelen voltak, 

biztos, hogy jövőre is együtt ünnepelnek.

Anyanyelvi  rovat

Fogalmazzunk 
igényesebben!

Idézet az Új Almádi Újságból: “Persze folyamatokról van szó, mely a 

múltban gyökerezik.” -  “Ismételten szeretném megköszönni azoknak a sport

barátoknak, akik 1998. évi jövedelemadójuk 1%-kával támogatták egyesüle

tünket.” -  “... a gyermek és ifi létszám tekintetében nincs korlátozás.” -  “... 

itt a  jég minősége is jobb szokott lenni kicsit.” -  “... némely feladványt csak 

komoly felkészültséggel bíró diákok tudtak megoldani.” -  “Szolgáltatásunk 

kívánság szerint (munkaidőn túl is) megbeszélés szerint!” -  “Az első napi

rendi pontban a klubház építésével kapcsolatban hallottunk részletes és 

kimerítő ismertetőt...” -  “A közgyűlés köszönetét fejezte ki az adományokért, 

az szja 1%-os támogatásokért.” -  “... észlelte is az ütközést, de ennek ellené

re, hogy a tulajdonost értesítette volna, elhagyta a helyszínt.” -  “Még mindig 

nagyon sok az elégtelen műszaki feltételekkel rendelkező gépjármű az uta

kon...” Nem is folytatom, mert nem marad hely a javításokra.

Tehát: “Persze folyamatokról van szó, amelyek a múltban gyökereznek.”

-  “Számos sportbarátunk támogatta jövedelemadójának 1%-ával egyesüle

tünket; ezt ismételten köszönöm.” Vagy: “Ismételten szeretnék köszönetet 

mondani azoknak a sportbarátoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával támo

gatták egyesületünket.” -  “... gyermek és ifi létszámban nincs korlátozás.” -  

“... itt ajég minősége is egy kicsit jobb szokott lenni.” -  “... némely felad

ványt csak a komoly felkészültségű diákok tudtak megoldani.” -  “Szolgálta

tásunkkal figyelembe vesszük kívánságát, és megbeszélés szerint munkaidőn 

túl is rendelkezésre állunk.” -  “Az első napirendi pontban a klubház építéséről 

hallottunk részletes ismertetőt.” -  “A közgyűlés köszönetét fejezte ki az ado

mányokért és a szja 1 %-ának felajánlásával nyújtott támogatásokért.” -  “Ész

lelte is az ütközést, de anélkül, hogy a tulajdonost értesítette volna, elhagyta 

a helyszínt.” -  “Még mindig nagyon sok az elégtelen műszaki állapotú gépjár

mű az utakon.”

Hát valahogy így...

Láng Miklós

Karácsonyi gyermekműsor a Városházán
Fotó: Durst László

Mindenki karácsonya Vörösberényben
Fotó: Durst László

Maya Cukrászda
(Budatava, Balatonfűzfői út 1.)

Akciós (16 szeletes) torta áráink:
Csoki torta 1.500,-
Puncstorta 1.500,-
Diótorta 1.800,-
Gesztenyetorta 1.800,-
Gyümölcsös túrós torta 2.000,-
Dobostorta 2.000,-
Oroszkrémtorta 2.000,-

Decemberben süteményeinkre 
10 % kedvezmény! 

Rendelésfelvétel: 30/9691-368 Fodor Csaba



Egy üzl et ,  ahová j ó betérni

Több évi önkéntes „száműzetés” 
után a tavalyi évben tért vissza Al
mádiba Polyák Sándor, akiről az ter
jeng a köztudatban, amelyik üzletbe 
beteszi a lábát - az hamarosan a vá
sárlóközönség kedvencévé válik. A 
megkérdezettek visszajelzései alap
ján így van ez jelen esetben is, a 
CBA-Polyák élelmiszer-áruház 
egyértelműen a helyi lakosok fő be
vásárlóközpontja lett az elmúlt 
időszakban.

-  Nosztalgiából tért vissza Almá
diba, vagy egész más célok vezérel
ték?

P.S.: Nem mondanék igazat, ha 
kijelenteném, hogy csak az érzelme
im vezéreltek. Tény, hogy adódott 
egy jó lehetőség, egy olyan üzlet, 
amelyben fantáziát láttam, ám azt 
sem tagadhatom, hogy jó érzés volt 
a nyitáskor körbenézni, hisz a vásár

lók 80%-át szinte személyesen is
mertem.

-A z üzlet egy országos lánc egyik 
tagja...

P.S.. Így van. A CBA a magyar
országi magánkereskedők beszer
zési társulása, amely azonban a be
szerzés mellett az értékesítés terü
letén is egységesíti az üzleteit.

-  Milyen előnye származhat 
ebből az egyszerű vásárlónak?

P.S.: A CBA minden hónap első 
két hetében országos akciókat hir
det, amelynek keretében 150-200 
terméket ad olcsóbban. Ehhez bár
melyik vásárló hozzáférhet, sőt ha 
azt vesszük, hogy a hónap második 
felében pedig regionális akciókat 
hirdetünk, azt hiszem mindig érde
mes betérni hozzánk.

-  Gondolom egy ilyen országos 
hálózat tagjaként működni bizonyos 
kötöttségekkel jár.

P. S.. Valóban be kell tartani a vá
laszték, ár és bizonyos színvonalbe
li elemeket, ezentúl viszont teljes 
önállósággal rendelkezünk a rend
szeren belül.

-Ú gy tudom sikeres évet zártak, 
mi a titkuk?

P.S.: Talán szerénytelenség nél
kül mondhatom, hogy megjelené
sünkben tartottunk egy bizonyos 
színvonalat. Bízom benne a vásár
lók is megerősítenek, hogy nálunk 
mindig friss áruhoz jutnak, udvari
as a személyzet, s ebből köszön
hetően a kiszolgálás is. Legalább is 
ezzel kapcsolatban semmiféle ne
gatív visszajelzést nem kaptam.

-  Apropó személyzet! Ha jól tu
dom csak almádiakat foglalkoztat.

P.S.. Szerencsém volt, mert 
olyan régi kollégákat adott a sors, 
akik maximálisan megfelelnek az 
elképzeléseimnek, nagyon elége
dett vagyok velük. Közülük is ki
emelném Körtélyes Ferencné 
üzletvezetőt, aki tapasztalatával, 
munkabírásával rengeteget tett az 
üzlet kedvező megítéléséért.

-  A hírek szerint a dolgozók sin
csenek rossz véleménnyel 
főnökükről.

P. S.: Természetesen a követel
mények mellett én is igyekszem a 
magam részéről mindent megadni, 
minél kellemesebb munkakörülmé
nyeket, aztán a biztos megélhetés 
sem másodlagos napjainkban, de 
próbálom az erkölcsi megbecsülést 
is biztosítani.

-  Milyen tervekkel vágott neki az 
új évezrednek?

P.S.: Legnagyobb eredménynek 
azt érzem, hogy a nagy multinacio
nális cégek mellett talpon tudunk 
maradni, sőt egyértelműen 
fejlődtünk is, ezt a tendenciát szeret
ném tartani a jövőben. Mindezt úgy, 
hogy erőfeszítéseinket megbecsülés 
övezze a lakosság részéről. A ma
gunk módján továbbra is szeretnénk 
kivenni a részünket a település 
közéletéből, ennek érdekében külön
böző civilszervezeteket, intézmé
nyeket támogatunk. Ezt az ars poe
ticat szeretnénk tartani az 
elkövetkezőkben is.

-  Köszönöm a beszélgetést!
G.T.

Palafelújítást és javítást, 
palamosást és homlokzatmosást, 
palafestést és homlokzatfestést 

vállalunk.Nagy és Szénási

T e l . :  8 8 / 4 3 0 - 2 9 5 ;  4 3 1 - 7 1 3

Tisztelt balatonalmádi, vörösberényi lakosok!

Értesítjük Önöket, 
hogy az

Ágnes, Berény Vendéglőben

hétfőtől-péntekig előzetes befizetésselebéd rendelhető.

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

Családi rendezvények, bankettek, esküvők, 
összejövetelek lebonyolítását vállaljuk.Egész évben nyitva!

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

A 2. sz. Balatonfüred-Balatonalmádi kéményseprő körzet 
2001. január 1-től alkalmazandó 

kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak

Szilárd tüzelésű kémények

1. egyedi 640 Ft/db , év
2. gyűjtő 610 Ft/szint, év

3. központi 131 Ft/fm , eset
Gáztüzelésű kémények

1. egyedi 640 Ft/db, év
2. gyűjtő

3. központi 131 Ft/m , eset
Üdülők (időszakos tartózkodási) kéményei

640 Ft/db, év

Tartalékkémények

350 Ft/db, év

Szakvélemények

használatbavételi engedélyhez 4560 Ft/eset
homlokzati égéstermék 

elvezetéséhez
4560 Ft/eset

gázkémény felülvizsgálatáról 4560 Ft/eset
Mászókémény

640 Ft/db, év

Az árak 12% ÁFÁT tartalmaznak! 
”KÜRTŐ"-Tüzeléstechnikai Bt.

8230 Balatonfüred Fürdő u. 20. Tel.: 87/342-633



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor

2000. december 12. Felnőtt, öregkori gyakori 
betegségek okai, megelőzésük.

Ea.: Dr. Tóth József háziorvos.
- Az előadó bevezetőjében az alkoholizmusról 

beszélt, ami korhatár nélkül káros az egészségre. 
A túlzott alkoholfogyasztás súlyosan károsítja az 
idegrendszert, májbetegségeket okozhat. Az alko
holos italok különböző mértékben etilalkoholt tar
talmaznak. Viszont a metilalkohol (faszesz) 
erősen mérgező folyadék. Az etilalkohollal való 
összetévesztés súlyos szerencsétlenségeket, látás
zavart, vakságot, halált okozhat.

- A légutak krónikus betegsége: a hörghurut.
- Hipertónia - magas vérnyomás. Keletkezésé

ben az idegrendszernek van nagy szerepe. Súlyos 
esetben agyvérzés, bénulás is lehetséges. Nem 
gyógyítható, de gyógyszeres kezeléssel a szövőd
mények elkerülhetőbbé válnak.

- Cukorbetegség: öröklődésből, életmód vagy 
egyéb betegségből is származhat. Főleg 40-50 
éves kor után jelentkezik.

- Érelmeszesedés, prosztata: az idős emberek 
betegsége. Gyógyszeresen kezelhető.

- Parkinson-kór: a központi idegrendszerben 
keletkező idegsejtpusztulás. Általában az 50 élet
év körül kezdődő betegség.

2000. december 19. 10 éves a Kertbarátkor. 
Visszatekintés az elmúlt 10 évre. Ó-év és évezred 
búcsúztató. Ea.: Kiss Béla elnök. Gróf Tibor a 
Művelődési Ház igazgatója üdvözölte a 
Kertbarátkor tagjait. Az Önkormányzatot Szűcs 
Sándor aljegyző képviselte. Az elnök ismertette a 
Kertbarátkor általános működési szabályzatát. 
Visszaemlékezett az 1990-ben alakult 
Kertbarátkörre, melynek első elnöke Sin József 
volt, aki a kertbarátkor beindítását vállalta. Az 
1994-es választáskor Bucs Ferenc vette át az elnö
ki tisztséget, majd 2000-ben Bucs Ferenc elhalá
lozása után Kiss Béla lett megerősítve elnöki tiszt
ségében. Az elnök említést tett több belföldi és 2 
külföldi szakmai kirándulásról. Ismertette a 
Kertbarátkor tárgyi felszereltségét is. Vásároltunk 
egy kénessavmérőt, amivel bárkinek elvégezzük a 
kénessavmérést és az esetleges szakmai tanácsot 
is megadjuk. Van egy palackozó (kupakoló) be
rendezésünk, valamint egy mustfokmérő refrakto
runk is. Az ünnepi ülés végén az elnök 8 alapító tag
nak oklevelet adott át, továbbá megemlékezett az 
időközben elhunyt alapító tagokról. Ajándék kép
pen minden tag kapott egy-egy csiszolt poharat.

Vörösberény! „Fábián József" 
Kertbarátkor

2000. december 4. Városunk múltja, jelene és 
jövője: Diavetítés és előadás.

Ea.: Durst László és Kerekes Csaba
A diavetítés anyaga: Balatonalmádi 1880-1930 

között. A város jelene és jövője: A tagságot főleg 
a településünket érintő problémák érdekelték (a 
magtár olcsó árért való eladása, az ÁBC bezárása,

a rossz ívóvízellátás). Kerekes Csaba képviselő 
igyekezett megnyugtató választ adni a feltett kér
désekre.

2000. december 18. „Karácsonyi előzetes” 
Horváth József elnök a december 4-i ülésen fel
kérte Kurucz György ref. lelkész urat arra, hogy a 
mai napra állítson össze egy olyan műsort, ami 
méltóan tükrözi az ünnepi hangulatot. A tagságból 
rögtönzött énekkar alakult. A Tiszteletes úr meg
emlékezése Jézus születéséről megható „Karácso
nyi előzetest” nyújtott számunkra. Külön megle
petés volt Bucsku Péterné, Madár Lászlóné, Lefler 
Endre kertbarátkor tagok szereplése. Szép volt a 
Vörösberényi Általános Iskola tanulóinak produk
ciója. Nagyon szépen köszönjük a Tiszteletes úr
nak és minden szereplőnek, hogy ilyen emlékeze
tessé tették a 2000. karácsonyi ünnepet.

Horváth József elnök 6 tagnak kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként tárgyjutalmat adott át és 
befejezésül megköszönte a tagok munkáját. Az 
ünnepély végén mindenki kapott karácsonyi cso
magot.

A 2001. I. félévi munkatervét mindkét kert
barátkor a következő számban fogja közölni.

Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt 
kíván:

Durst László

Karácsonyi előzetes a Vörösberényi Kert
barátkörben.

Fotó: Durst László

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

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
2001. januári programja

Január 03-án Klub - nap
Kártya, sakk, dominó 

10-én Klub - nap 
Filmvetítés 

17-én Klub nap
Árubemutató 

24-én Klub - nap 
Filmvetítés

31-én Születésnapi (ünnepség) köszöntések 
Megjegyzés: a klub-napok továbbra is a szerdai napokon vannak, 16,00 órai 
kezdettel.

Közlemény
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 2000. november 29-én megtartott 
vezetőségválasztáson az alábbi vezetőket választotta négyéves időtartamra.

Boros Gyula elnök

Somogyi Gáborné elnökhelyettes Schovhauzer Ferencné szülinap felelős 
Gerván Károly elnökhelyettes Bursch Árpádné összekötő Vörösk. 
Zsapka János titkár Magda Balász összekötő Kertbar.kör
Hoffmann Józsefné pénztáros Deli László ell.biz.elnök 
Fazekas Józsefné jegyző Horváthné Bátor Zsuzsa tag

Toronyi Béla tag



A biológiai sokféleség eltönőben lévő ékessége

Minden hüllő védett, nemcsak a kockás sikló!

Zöld esték VörösberénybenA Bauxitkutató Természetjáró Egyesület más civil szektorban működő 
társadalmi szervezetekkel EGYÜTT, mint pl. a Természet és Kör
nyezetvédő Tanárok Egyesületének almádi csoportja, a Földtani Öröksé
günk Egyesület, az Útilapu Hálózat, feladatának tekinti környezetünk ér
tékeinek feltárását és védelmét, a környezeti károsodás elleni fellépést, s 
sajátos helyzetünknek, sokrétű kapcsolatainknak köszönhetően környe
zetpedagógiai munkát is végez.

Egyesületünk környezet- és természetvédelemmel összefüggő mun
kásságának programjában szerepel a „Jeles Napok a környezet és termé
szet védelmében” c. akciósorozat megszervezése, megrendezése az idén.

Egyesületünk történetében a természetvédelem, annak is egy kevésbé 
ismert területe: a földtani természetvédelem játszik kiemelt szerepet, lé
vén tagjaink között természetvédelemben dolgozó geológiai felügyelő, 
humánökológus-környezetpedagógus szakember. Elsősorban az iskolán 
kívüli, un. szabad ég alatti tevékenységben vannak hagyományaink, mint 
természetvédő táborozások, tanösvény építés, élettelen természeti érté
kek mentése, kezelése és bemutatása. Közismert, hogy közvetve vagy 
közvetlen módon minden ismeretszerző tanösvényjárás, erdőjárás, víz
itúrázás szemléletformáló, természettudatos magatartásra nevelő hatású, 
ami nélkül eredményes környezeti nevelés elképzelhetetlen.

Újszerű tevékenység megszervezésére vállalkozunk 2001-ben, amikor 
Vörösberény civil szervezeteivel (Kertbarátok Köre, Polgári Kör, Nyug
díjasok Klubja), s intézményeivel (a balatonalmádi Családsegítő és Gyer
mekjóléti Szolgálat, Vörösberényi Kultúrház) meghirdetjük a Zöld Esté
ket.

Balatonalmádi Vörösberény, Szentkirályszabadja, Litér érdeklődő la
kosságát invitáljuk előadásokra, beszélgetésekre (helyszín: Vörösberényi 
Kultúrház), gyalogtúrákra, amelyek a Jeles Napok eseményeit 
előkészítik, ill. a kiválasztott Napokat valamilyen akció formájában 
„megünneplik” .

A Vörösberényi Zöld Esték tervezett programja:

a zöld este ideje, a jeles nap neve a beszélgető és témája

2001. február 7. 17:00 óra Mit jelentenek a Világnapok?
A Vizes Élőhelyek Világnapja: Cserny Tibor kandidátus geológus:
A Víz Világnapja: Sós volt-e a Balaton?

március 21. 17:00 óra 
Meteorológiai Világnap: Paleoklima 
és napjaink időjárása

Németh Lajos meteorológus, 
a MTV munkatársa

a zöld este ideje, a jeles nap neve a beszélgető és témája

április 22 
A Föld Napja

autóbuszos kirándulás, Tátika, 
Kovácsi-hegy Balaton-parti bazaltok 
túravezető, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park munkatársa

Május 10. 9:00 Megye-hegy, 
hármas határ a kék jelzés mentén 
Madarak és Fák Napja 
Vetélkedők, akadályversenyek 
különböző korosztályú gyermekek, 
ill. családok részére.

Kistérségi Regionális Találkozó a 
Megye-hegyen,
Szentkirály szabadj a, Balatonalmádi, 
Litér települések határában. 
Rendező: Bauxitkutató TSE, 
Balatonalmádi

Európai Nemzeti Parkok Napja: 
jártunk... Rohácsok, Szlovák Karszt, 
Retyezát, Júliai Alpok.

Magyarországgal határos országok 
nemzeti parkjaiban túráztunk.

Környezetvédelmi Világnap. 
június első vagy második hétvégéjén 
takarítás Megyehegyen, Vörösberény, 
Vadvirág utca, Káptalanfüred,
71-es út

Védjük meg saját értékeinket! 
Balatonalmádi környéki földtani 
alapszelvények bemutatóhelyeinek 
takarítása

Az Ózon Világnapja. Lehetőség szerint látogatás egy 
ózonmérő-állomáson. Nézzünk 
körül házunk táján, mit tehetünk?

Takarítási Világnap Balatonparti „szeméttúra”: szemle 
és akció. Megyei találkozón szeme
telési szokásainkról: játék.

Habitat Világnap és az Állatok 
Világnapja:

Állatkerti vigasságok. 
Állatvédelmi tanácsadás.

Földünkért Világnap: Összhangban a természettel, 
a szelíd növényvédelemről.

A Biodiverzitás Védelmének Világnapja: Etessük-e a hattyúkat?

A programba bevont segítőink, remélhetőleg együttműködő intézmé
nyek: Vörösberényi Kultúrház, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazga
tóság, Balatonalmádi Önkormányzat Képviselőtestületének Környezet
védelmi Bizottsága, A Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesüle
te szakértő tagjai, a Vörösberényi Polgári Kör, a Bauxitkutató Természet
járók szakértő tagjai, Litér, Szentkirályszabadja, Balatonalmádi iskolái, 
nevelői.



A kiválasztott jeles napokon belül garantáltan megrendezzük az első 

öt, tehát az első félév akcióit. A többire is szeretnénk sort keríteni, a még 

függőben lévő pályázatainkra és folyamodványainkra kapott válaszoknak 

megfelelően.
Leginkább a Környezetvédelmi Minisztériumhoz badott pályázatunk 

kedvező elbírálása esetén tudjuk fenntartani, ill. egész évre szólóan fo

lyamatossá tenni kezdeményezésünket. Természetesen függ az érdeklődő 
polgároktól is, reméljük nem leszünk magunkban....

Viszonlátásra a Zöld Estéken!
Knauerné Gellai Mária

Takarítás eszközei a földtani feltárásnál: vödör, lapát, metszőolló, 
védőkesztyű

Igazgatóválasztás Vörösberényben
Öt évig Tóth Attila az iskolaigazgató

Egy oktatási intézmény vezetőjének megválasztása mindig a jelentősebb 
események közé tartozik. Így volt ez most is a vörösberényi településré
szen, miután lejárt a megbízatása az általános iskola igazgatójának. A meg
hirdetett állásra két pályázat érkezett, a régi vezető, Tóth Attiláné, illetve 
Pest megyéből dr. Radics Lajosné. Az írásos vélemények, amelyeket az is
kolai szakmai munkaközösségek, az Iskolaszék és a Szülői Munkaközös
ség fogalmazott meg, egybehangzóan a jelenlegi funkcióban lévő igazgatót 
támogatták.

Ezt tükrözték a különböző szervezetek titkos szavazásai is:
Tantestület: 16-4 
Alkalmazotti közösség: 21-4 
Iskolaszék: 5-0 
Oktatási bizottság: 4-0
A végső szót természetesen a Képviselő Testület mondta ki, amely 

13-1-es szavazati aránnyal Tóth Attilát nevezte ki 2005-ig a Vörösberényi 
Általános Iskola igazgatójává.

A NABE balatonalmádi csoportja szeretettel 

meghívja Önöket a 2001. év első igazi báljára:

Időpontja: 2001. január 27. szombat 19.00 óra

Helye: Hotel Auróra

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 korhelyleves, marhapörkölt, töltött káposzta, zöldséges pulyka

tokány.

Asztalfoglalás:

A  06-88/438-219 vagya 06-20/952-1396-os 

telefonszámon, 
illetve személyesen az Ottilia étteremben!

Már Balatonalmádiban is kapható a Kék madár Kereskedésben a Nők 

a Balatonért Egyesület kiadásában megjelent Balatoni népdalok Cd.

Ajánlásából - melyet dr. Szabó Imre, a Balatoni Szövetség elnöke írt

- egy részlet:

“A szívből jövő dal a lélek kisugárzása. S mivel egy tájnak is van lelke, 

a táj is képes dalolni, de még inkább dalt fakasztani. Így van ez egy olyan 

gyönyörű táj esetében is, mint a Balaton vidéke.”



Családsegítő hírek
A Balatonalmádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezúton szeret

né kifejezni köszönetét azoknak a magánvállalkozóknak, akik felajánlásuk

kal hozzájárultak szeretet karácsonyunkhoz, ezzel örömet szerezve sok csa

ládnak.

Kovács László ELKO Villamossági Szaküzlet, Obermayer Zoltánné 

Zöldség-Gyümölcs, OPTIMUS Háztartási és illatszer bolt, Némethné Hol

lender Éva Dohány-ajándék bolt, OTP Garancia Biztosító Rt., Mógor Dénes 

Háztartási és Festék bolt, Szabó Zoltán Liget Étterem, Toskó Dimitrisz Pireus 

Étterem, Romi ABC Budatava, Némethné Kerekes Emőke Papír írószer, já

ték ajándék, Ács András.

Valamint köszönjük a Vörösberényi Általános Iskola Margaréta 

Színjátszókor diákjainak és felkészítő tanáruknak Boda Zoltánnénak, hogy 

kedves műsorukkal valóban kedvessé varázsolták a szeretet ünnepét intézmé

nyünkben.

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK minden kedves olvasónak

a Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálat munkatársai

Köszönet mindenért!
Meghatottan vettük át az önkormányzat által küldött karácsonyi ajándék cso

magot, ami nagyon sok öregnek segíti a megélhetését és a karácsonyi ünne

peket meghatóbbá tette.

Külön köszönet Balogh Csaba képviselő úrnak és Balikó Ferenc úrnak, akik 

a nehéz munkát lebonyolították.

Fáradságos munkájukat köszönjük,

a 70 év feletti nyugdíjasok

Szép Karácsony volt!
December 20-án meleghangú köszöntésben volt része az önkormányzati dol

gozók gyermekeinek és a nyugdíjas pedagógusoknak.

Csodálatos műsort láttak, amit a Vörösberényi Általános Iskolai tanulói ad

tak elő, Navratyl tanítónő vezetésével.

Köszönjük, hogy gondoltak ránk.
B.K.

Művészetbarátok 
Egyesülete 
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973

Januári program
Klubdélután január 25-én, csütörtökön 17 órától a Közösségi Házban. El
jön közénk Kiss Szilvia zenetanárnő, aki zongoraszámokat ad elő. 
Hívjuk tagjainkat -  várunk minden érdeklődőt is.

Szándékaink szerint megszervezzük az almádi Őszirózsa nyugdíjasklubot 
egyesületünk keretében. Az alakuló megbeszélést a fenti időpontban és 
helyen tartjuk. Kérjük az érdeklődő nyugdíjasok megjelenését, hogy a 
programjainkat megbeszélhessük, az érdeklődést az új klub iránt fölmér
hessük.
Szeretnénk egy olyan helyet, ahol -  igény szerint -  havonta, vagy akár 
hetente összejöhetnénk jóízű beszélgetésekre; kézimunkázni, kártyázni, 
sakkozni; gondjainkról beszélgetni, megoldásukban segíteni amiben part
ner lehet az önkormányzatunk is. Az idős emberekben rengeteg az élet- 
tapasztalat: osszuk meg egymással!

É R T E S Í T É S

Azok a balatonalmádi 70 év feletti lakosok, 

aki valamilyen technikai okok miatt nem kapták meg 

karácsonyi ajándékcsomagjukat, kérem jelezzék ezt 

a Polgármesteri Hivatalban, 

vagy a 438-443-as telefonszámon, 

Így utólag is kívánunk jó  egészséget és 

boldog új évet.
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Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások részére 
teljes körű ügyviteli szolgáltatás, adótanácsadás

EGZAKT BT.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. Telefon/fax: 438-945

Adóbevallási, pénzügyi, munkaügyi, tb- stb. 
nyomtatványok árusítása.

EMISSZIÓ BT.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. Telefon/fax: 438-945

NYITVA: hétfő, szerda, péntek: 8-15 óráig, 
kedd, csütörtök: 8-17 óráig


