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100 éves visszatekintés
E hónapban jelenik meg utoljára az 

Új Almádi Újság 1999 évi dátummal. 
Hasonlóképen volt ez 100 évvel ezelőtt, 
amikor 1899. december végén fordult át 
a naptár az 1900-as évekre. Az időben 
csak az évszázad változott, ellenben 
most az évezred kezdőszáma is megvál
tozik. 1999 jelentősége ilyen szempont
ból azonos a 999-es esztendővel, de eb
ből az időszakból viszonylag kevés írás
beliség maradt fenn, főleg Almádira vo
natkozóan, így nem áll módunkban az 
ezeréves összevetés, csupán 100 évre te
kinthetünk vissza.

Elég gazdag forrásanyag áll rendel
kezésünkre, amennyiben meg szeret
nénk tudni milyen történések estek 1899. 
évben Almádiban, illetve Almádira vo
natkozóan. A veszprémi újságok -  akkor 
hetilapok -  bőségesen tudósítottak Al
mádiról. Közülük most csak a “VESZP- 
RÉMVÁRMEGYE” megfelelő évfolya
ma lesz vizsgálódásunk forrása, az 1899. 
év során megjelent hírek között kronolo
gikus sorrendben válogatva.

Január 7. dr. Óvári Ferenc kihívta 
párbajra Rainprecht Ferencet és dr. 
Vadnay ügyvédet. Ezért a budapesti ki
rályi törvényszék 3 heti államfogházra 
ítélte őt, miután ekkor már tilos volt a 
párbajozás. Másik hír, hogy Almádi ál
landó posta és távíróállomást kap tavas
szal, amikor is az eddig csak szezonban 
működő postahivatal átköltözik a most 
épülő községházába.

Április 15. Az Almádi Fürdő Rész
vénytársaság kezdeményezésére megál
lapodás született, hogy a budapesti 
Kneipp Egyesülettel közösen bevezetik a 
Kneipp és Rickli kúrát Almádiban. A bu
dapesti egyesület elnöke és két tagja 
megtekintve a helyszínt azt kitűnőnek ta
lálták. (Az épület az Auróra étterem he
lyén állt!)

Április 23. Római régiségek Almádi
ban. Thury Etele szőlőjében épülő villa 
(ma Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz.) mellett 
sok érdekes római leletre akadtak. Másik 
hír, hogy Almádi és Alsóőrs községeket 
f. hó 16-án súlyos természeti csapás érte 
jégeső formájában, hatalmas pusztítást 
okozva szőlőkben és a gyümölcsösök
ben.

Május 7. Az épülő községházánál 
“bokréta ünnepélyre” került sor, azaz a 
falak elérték a tervezett végleges magas
ságukat. További hír, hogy a budapesti 
Gregersen cég mérnökei tervezés előtti 
helyszíni szemlét tartottak a Kneipp 
gyógyház telkén.

Június 4. Az Almádi Fürdő Rt. rend
kívüli közgyűlése 100 db 150 Ft névér
tékű részvény kibocsátásával felemelte 
alaptőkéjét a Kneipp Intézet megvalósí
tásának biztosítására. Ugyanekkor rész
letesen ismertetik a “Kneippeanum” 
épület terveit, amelyikhez 5000 négy
szögöl területet bérelnek a káptalantól, a 
Zsák vendéglőtől egészen a Balatonig 
terjedően.

Június 11. Vasútügyben kis végre
hajtó bizottsági ülést tartottak Almádi
ban. Az egyéb almádi hírek között szere
pel a kápolna sekrestyéje alapkövének

letétele. (A kápolna 1884-ben épült.) Tu
dósítás az építkezésről: “hétfő óta mint
egy 120 kőműves, ács, napszámos meg 
fuvaros dolgozik az új Kneipp-pavilon
épület felépítésén, mely impozáns nagy 
alkotás 48 méter hosszú lesz. Két hét 
alatt teljesen elkészül és 7000 Ft-ba ke
rül” Mellékesen megemlítik, hogy ez 
évben 22 villa épült Almádiban.

Július 9. A veszprémi vasút „való
színűleg a Vödörvölgyben és Meggyes- 
pusztán keresztül halad Almádiig Má
sik hír “két lawn-tennis pálya újjá lesz 
alakítva... hetenként egyszer (szerda 
vagy csütörtök) verseny lesz ” Megala
kult a Vigalmi Bizottság 120 taggal.

Július 16. “Liedl Ferenc a m. kir. 
operaház zenekarának tagja ismert he
gedűművész 22-én az Almádi Hattyú 
vendéglő nagytermében hangversenyt 
ad.” Helyi közreműködőkön (nyaraló 
hölgyek kísérték zongorán) kívül Pálffy 
György a Nemzeti színház tagja szava
lással, Mihályi Ferenc a m. kir. operaház 
tagja pedig énekléssel szerepel. “A 
Kneippeanum és a Rickli kúra telepe 
megnyílt” a vendégek már használatba is 
vették.

Július 30. “..sosem volt ilyen élénk 
szezon Almádiban a MEGTELT táblát ki 
lehetne tenni. Az újságban folyamatos és 
részletes beszámolók olvashatók a kü
lönböző eseményekről, mulatságokról.

Augusztus 13. Petőfi elestének 50. 
évfordulójára szép ünnepség volt, a be
vétel 86 Ft a ”felállítandó Petőfi mellszo
bor beszerzésére fordíttatik.”

Augusztus 27. “Balaton- Almádiban 
f . hó 21-én népes értekezletre gyűltek 
össze mindazok akik a fürdőhely jövője 
iránt érdeklődéssel viseltetnek” szól a 
híradás. Néhány az elhangzott kívánsá
gokból: sétány a Balaton parton, 70-80 
szobás szálloda, Kneipp csarnok körül 
étkező helyiség, nők részére meleg für

dő, a Remete patak és a vörösberényi ha
tár mentén új sétány stb.

Szeptember 3. „Almádiban dacára a 
hanyatló saissonnak nagy élénkség ural
kodik.” Búcsúestélyt tartottak nagy si
kerrel, a víz kitűnő, a Kneipp csarnokot 
augusztus 31-én bezárták, de a fürdőház 
szeptember 13-ig nyitva lesz.

Szeptember 10. Még szeptemberben 
is érkeztek új vendégek olvasható a hír
adásban. Összeállították a vendégek lis
táját amely a következő volt: 
augusztus 17-től szeptember 
5-ig érkezettek 131
átutazó vendége száma 81
augusztus 17-ig érkezettek száma 1770 
összesen 1982 fő.

Almádi lakossága akkoriban kb. 400 
fő volt, a vendége száma ennek csaknem 
ötszöröse volt.

Szeptember 17. A Vigalmi Bizottság 
befejezte működését. A nyári tiszta jöve
delem 186 Ft volt, ehhez jött a Petőfi ün
nepély 85 Ft értékű jövedelme. “Ez ös
szeget a Vigalmi Bizottság Petőfi mell
szobrának beszerzésére szánta. A szobrot 
valószínűleg a megyepark egyik szép te
rén fogják felállítani.”

Október 15. “Almádiban már vége 
felé jár a szüretelés, nem termett annyi 
mint tavaly... cukortartalma sokkal na
gyobb.”

December 3. “A Balaton Almádi kir. 
posta és távbeszélő hivatalhoz dr. Feny
vesi Ferenc vármegyénk főispánjának 
ajánlatára a Kereskedelemügyi minisz
ter Schneller Gabriella felsőőrsi posta
mestert nevezte ki.” Így ő lesz Almádi el
ső postamestere a következő évtől.

Végül egy 1900. január 7-én megje
lent hír. December 31-én este 6 órakor 
Brenner Lőrinc az Almádi Fürdő Rt. 
megalapítója és azóta folyamatosan el
nöke, néhány éven keresztül Almádi bí
ró, a Szent Margit kápolna építője, “Al
mádi alapító atyáinak” egyike, rövid

szenvedés után életének 64-ik évében el
hunyt.

A VESZPRÉMVÁRMEGYE című 
hetilapnak melléklete volt a HIVATA
LOS KÖZLÖNY amelyben a vármegye 
rendeletei jelentek meg. 1899. május
14-i és május 20-i számában folytatóla
gosan megjelent az “Almádi Fürdő-sza- 
bályzat”, amelyik 82 §-ban szabályozta 
a fürdőhely életét.

A kivonatosan és rövidítve ismerte
tett újsághírekből jól látszik milyen ha
talmas változások történtek Almádiban 
az 1899-es év folyamán. Talán a legje
lentősebb a Kneipp Intézet létesítése és 
az első légsátor felépítése volt, ugyanis 
ettől kezdve Almádi gyógyfürdőnek szá
mított, ami jelentősen növelte a vendé
gek számát. Állandó postahivatal létesí
téséről döntöttek és kinevezték Almádi 
első postamesterét, gyűjtöttek a Petőfi 
szoborra, kertészetet hoztak létre, sok 
egyéb fel nem sorolható dolog mellett. 
Mindezek az elhatározások és belőlük 
következő eredmények igen nagy lendü
letet adtak Almádi további fejlődésének.

1999 év folyamán számos olyan ön
kormányzati döntés született amelyik je
lentőségében vetekszik a 100 évvel ez
előttiek súlyával. Minden reményünk 
szerint ugyanolyan eredményesek lesz
nek és Almádi város jövőjét szolgálják.

Érdekes analógiák az 1899. évi és az
1999. évi események között:

-  a vasutat sokan a Malomvölgy fe
lé kívánták vezetni a Vödörvölgy helyett 
(kerékpárút!).

-  Kneippeanum ........Almádeum
(az Auróra épület átalakítása!)

-  teniszpályák újjáalakítása.......
klubház tervezett építése

-  “népes értekezlet 1899. augusztus 
27.” közmeghallgatás 1999. decem
ber 21.

Schildmayer Ferenc

Térképrészlet a Kneipp gyógyház épületével M=1:1440



Magas szintű delegáció 
Eggenfeldenből

Karl Riedler, testvérvárosunk, 
Eggenfelden polgármestere veze
tésével delegáció érkezett Bala
tonalmádiba november 4-én a dél
utáni órákban. Az Auróra Szállo
dában köszöntöttük a delegáció 
tagjait, nevezetesen Gottfried 
Anderset, a Balatonalmádi - 
Eggenfelden Baráti Kör elnökét, 
dr. Franz Bogdányt a Karl von 
Closen Gimnázium igazgatóját és 
Helmut Lugeder képviselő urat a 
Vöröskereszt helyi vezetőjét. Dr. 
Kerényi László polgármester úr 
üdvözlő szavai után megbeszéltük 
a péntek-szombati programot, s 
utána a Kerekes Vendéglőben 
vendégül láttuk barátainkat.

Pénteken, november 5-én Czu
czor Sándor képviselő úr, gimná
ziumi igazgató hívta meg a gim
náziumba a delegáció tagjait, ahol 
a két gimnázium tanár- és diák
cseréjét beszélték meg.

Délután 16 órakor a Városháza 
kistermében a delegáció tisztele

tére összejövetelt tartottunk, me

lyen az Eggenfelden- 

Balatonalmádi Baráti Kör tagjain 

kívül részt vettek azon civil szer

vezetek és sportegyesületek tag

jai, akik az elmúlt években 

Eggenfeldenben jártak, vagy a jö 

vőben kapcsolatot szeretnének ki

építeni.

Az összejövetelen visszatekin

tettek az idei év eredményeire és 

mindkét fél programot ajánlott az 

eljövendő 2000. évre. Adományo

kat kapott Balatonalmádi az 

eggenfeldeniektől, s az eggen

feldenieknek Dr. Kerényi László 

polgármester egy-egy könyvet 

adott át.

Mindkét fél egybehangzóan 

megállapította, hogy a két város 

kapcsolata egyre virágzóbb és 

sok baráti kapcsolat alakult ki 

köztünk.

Csobay Zoltán

A hangszerek világa
olyan páratlanul gazdag, mint 

maga az emberi lélek.
Nem véletlen, hiszen létezé

sünk óta megbabonáz bennünket 
minden hangot adó tárgy, legyen 
az akár a természet részét alkotó 
kőlap, elhullott állat üreges 
csontdarabja vagy netán vékony
ka hengert mímelő kecses nád
szál.

Az embernek mindezek mintá
ul szolgáltak hajdanán olyan esz
közök alkotására, melyeknek igé
ző, varázslatos hangjaiban lénye 
láthatatlan lényegét (!) volt képes 
megjeleníteni.

A hangszerek ma is őrzik a ter
mészet ősanyagait, de az ember - 
a Teremtő „képmása” - „áldott 
állapotú” az alkotás, a teremtés 
vágyával: a természettől ellesett 
„ötleteket” felhasználva hangszer
műremekek egész seregét formál
ta meg az évezredek során.

E csodálatos hangszerbiroda
lom három teljesen különböző 
„karaktere”, a fuvola, a fagott és 
a zongora uralta zeneiskolánk lég
terét november 23-án, három ki
váló művészember jóvoltából.

Varga Júlia a fuvola ezüstös 
hangjával igézett, varázsolt...,

László Attila  a fagott mélybar
na bársonyával nyugtatott...,

Gábor József a zongora szín
pompás hangzuhatagával üdített 
minket, a csodálkozva fülelő 
„nagyérdeműt. S tették mindezt 
valami olyan természetes közvet

lenséggel, derűvel, szerénység
gel, ami csak az igazak sajátja.

Köszönet érte!
Lám, a XX. század utolsó pil

lanataiban is kelendő a romanti

ka!
Áhítjuk a derűt, az őszinte ze

nei társalkodást!

Mintha az istenek alászálltak 
volna az Olümposzról: fantáziát 

kiiktató, lélektelen gépektől me
revedő, üresedő világunk egysze
riben emberivé vált.

Legközelebb gyere el Te is! A 
hangszerek világa olyan páratla
nul gazdag, mint az emberi lélek.

Találd meg a zenében önma

gad!
Nagyné Sárfi Gabriella 

Városi Zeneiskola

Kulturális
visszatekintő

Talán sokaknak fel sem tűnt, 
hogy a városi cím, az Új Almá
di Újság vagy a Kéttannyelvű 
Gimnázium jubileumát ünne
pelve él és létezik még egy kis 
intézmény, amelyik tíz éve 
kezdte meg működését. Az ak
kori „Ellenzéki kerekasztal” 
hathatós támogatásának kö
szönhetően 1990. márciusában 
vette birtokába a volt pártházat 
a Közösségi Ház.

Jelentős esemény volt ez a vá
ros életében, hisz a ’85-ös föld
rengés óta bérházak pincéjében, 
később a Gimnázium egyik 
szegletében székelt az akkor 
még Művelődési Központok ne
vű intézmény. Ugyanakkor ki
hívás is a benne dolgozóknak, 
mert a frissen meszelt falakat 
élettel kellett megtölteni, a la
kosságnak megfelelő progra
mokat kínálni. Ott motoszkált a 
kérdés: annyi hányattatás után 
szükség van-e egyáltalán a kul
túrára? A megnyitó ünnepség 
pillanatai aztán eloszlattak min
den kételyt. Az Almádi Művé
szek I . Tavaszi tárlatán egy 
gombostűt sem lehetett leejteni 
ünnepi díszbe öltöztetett kiállí
tótermünkben. Dehogy gondol
tunk akkor még arra, hogy az 
ezredfordulóig közel félszáz ki
állításnak adnak otthont e falak, 
vagy a Padlásgaléria kialakítá
sával országos hírű tárlatokat 
szervezhetünk.

Persze tisztában voltunk vele, 
hogy az ünnepnapok elmúlnak, 
s nekünk a szürke hétközna
pokon is vendégeket kell csalni 
a házba. Szerencsére nem kel
lett csalatkoznunk! Egy év múl
tán 19 szakkör, klub, tanfolyam 
adta egymásnak a kilincset. Ide
költözött a Városi Vegyeskar, a 
honismeret kedvelői, kézimun
kázó asszonyaink és még sorol
hatnám. Egyre többen sajátítot
ták el a német és angol nyelv 
alapjait, majd egy jó döntést kö
vetően a számítástechnikai ok
tatás is mindennapos lett. Ma 
külön terem áll a rendelkezé
sükre, a korszerű gépeken az 
Internetet ostromolják. A kultú
ra mellé a sportnak is teret en

gedtünk, a Közösségi Ház SE 

sakkcsapata a legmagasabb osz

tályig jutva öregbítette kis váro

sunk hírnevét. Világhírű játéko

sok szállították a szebbnél szebb 

eredményeket.

Nem lennénk persze hitele

sek, ha nem említenénk meg, 

hogy az emberek szociális hely

zetének nehezedésével az évti

zed vége felé bizony csökkent 

az érdeklődés intézményünk 

iránt. Egyre kevesebben tudták 

befizetni a nyelvtanfolyam árát, 

régi képeslapok válogatása he

lyett talán másodállásban fára

doztak. Szerencsére mára válto

zott a helyzet! Ismét gondot 

okoz a klubszobák beosztása, 

„der, die, das, all right” szűrő

dik ki a párnázott ajtók mögül, 

a fiatalok nem csak rockot, ha

nem vallástörténetet is hallgat

nak rendezvényeiken. Örülünk, 

hogy ismét szűknek bizonyul a 

Közösségi Ház ! Sajnáljuk, de 

ugyanakkor öröm is, hogy a Vá

rosi Vegyeskar hagyományos 

karácsonyi koncertjének tága

sabb teret kell keresni.

Talán utoljára, mert természe

tesen mi is hallottuk a jó hírt! 

Hamarosan olyan létesítmény

nyel gazdagodhat városunk, 

amelyre sokan, régóta várunk. 

Ahol méltóképpen fogadhatjuk 

a Balaton Tárlat résztvevőit, 

nagytermében ismét rendezhe

tünk Hattyú bált, s a fiatalok is 

kapnak olyan helyiséget, ahol 

zavartalanul rendezhetik klub

estjeiket. Drukkolunk a város 

vezetésének, hogy az álmok va

lóra váljanak, ám addig is pró

báljuk programjainkat úgy szer

vezni, hogy jó szívvel emlékez

hessünk rájuk az új épületben is. 

Advent a gyertyagyújtás ideje, 

mi is megtesszük ezt, s mellette 

égjen még tíz szál, boldog szü

letésnapot kívánva Közösségi 

Ház!

Gróf Tibor



Néhány sor 
a 109. hónapról 
a Városházán

1999. november

Beköszöntött a tél rendesen 
november második felében. 
Ám a Megyei Védelmi Bizott
ság is éber vo lt, élén Kuti 
Csaba úrral, a Megyei Köz
gyűlés elnökével, aki időben 
összehívta a kistérségek kép
viselőit, értékelendő a tavalyi 
tapasztalatokat, és meghatá
rozandó az aktuális tenniva
lókat. Ennek megfelelően a mi 
kistérségünk, a Kelet-Balato
ni is megalakította november
15-én a Körzeti Operatív B i
zottságát, melyben az Almá
di, a Fűzfői, a Kenesei Ön
kormányzat, valamint a 
Rendőrség, a Polgári Véde
lem, az ÁNTSZ és az Almádi 
Kommunális Kht. képviselői 
vesznek részt. Így aztán nem 
ért váratlanul bennünket a 
„hóhelyzet” . Jóllehet a hirte
len lezúduló nagymennyiségű 
hó Királyszentistván, Fűzfő  
és Almádi térségében, külö
nösen az északi irányba veze
tő közutakon komoly fennaka
dásokat okozott, a Megyei 
Közútkezelő Kht.-vei együtt 
néhány óra alatt mégis sike
rült úrrá lenni a nehézsége
ket. A következő napokban is 
24 órás ügyeletek et tartot
tunk, és ha voltak is átmeneti 
problémák, összességében 
jobban vizsgáztunk, mint az 
elmúlt években. Külön köszö
nöm az Almádi Kommunális 
Kht. dolgozóinak, szerződé
ses vállalkozóinak és meg
újult vezetésének példamutató 
és áldozatos munkáját, mely
nek eredményeképpen veszpré
miektől hallottam örömmel, 
hogy Almádi lekörözte a me
gyeszékhelyet. Ami kicsit 
hibádzott szerintem: keveseb
ben fogtuk meg a lapátot a 
házunk előtti járdán, m int 
kellett volna.

Balatonalmádi -  Öreghegy,
1999. november 30.

Kerényi László 
polgármester

Ö n k o rm á n y z a ti h ír e k
Megszokott helyén, a Városhá

zán tartotta novemberi ülését a kép
viselő-testület. Az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatást Pandúr Ferenc 
alpolgármester kezdte, aki részt vett 
a Balatoni Fejlesztési Tanács leg
utóbbi, siófoki ülésén. A "jól pergő" 
tanácskozáson - többek között - lét
rehozták munkaszervezeteiket, to
vábbá javaslattal éltek a Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Tanács 
felé "maradék" csatornázási támo
gatás felosztására. (Szerk. megj.: El 
nem kiabálva: ez utóbbi települé
sünket is kedvezően érintheti.)

Átvévén a szót dr. Kerényi Lász
ló polgármester számolt be, német 
testvérvárosunk, Eggenfelden kül
döttségének városunkban tett láto
gatásáról. Olvasóink előtt is egyre 
ismertebb Karl Riedler ("Charley") 
polgármester és Gottfried Anders, a 
baráti kör elnök vezette delegáció 
rövid ittléte során igen intenzív tár
gyalásokat folytatott településünk 
önkormányzati, - oktatási, - kulturá
lis - és sportvezetőivel, a magyar 
baráti kör tagjaival az együttműkö
dés továbbfejlesztésének lehetősé
geiről, illetve konkrétan a jövő évi 
programokról, különös tekintettel a 
Millenniumra.

Ismertette a Csajág községben 
ülésezett Kelet-Balatoni Önkor
mányzati Területfejlesztési Társulás
- kistérséggel kapcsolatos - fonto
sabb elhatározásait, majd értékelte a 
közel egy hétig tartó "hócsata" ta
pasztalatait. A hirtelen beköszöntött 
zord időjárással vívott küzdelem
ben derekasan helyt állt az Operatív 
Bizottság által koordinált "elhárító 
csapat", élén a Kommunális Kht. 
dolgozóival, a lakosság ellátását 
biztosító kis- és középvállalkozók
kal. A közlekedésben - főként a ma
gasabban fekvő utcákban adódtak 
ugyan kritikus pontok, de szeren
csére életet, testi épséget komolyan 
veszélyeztető krízishelyzet nem ál
lott elő. Összességében dicsérettel 
illette a város lakosságát a megpró
báltatások során tanúsított fegyel
mezett, segítőkész, egymással ös
szefogó magatartásáért. A téma le
zárásaként Schildmayer Ferenc in
formálta még a résztvevőket a Bala
tonalmádit Veszprémmel összekötő 
kerékpárút megvalósulási tárgyalá
sainak újabb fejleményéről, mely
nek lényege: szakértő vizsgálja, 
hogy a "Vödörvölgyi nyomvonal" 
milyen környezeti- és költségkiha
tásokkal járhatna.

A tanácskozás központi kérdése 
egyértelműen az Önkormányzat 
2000. évi költségvetési koncepció
jának megfogalmazása volt, melyet
- dr. Hegedűs Tamás jegyző előké
szítésében - a polgármester nyújtott 
be vitára. Az előterjesztést ugyan 
előzetesen valamennyi állandó bi
zottság véleményezte, ahhoz írásos 
javaslatait megtette - miként Rénes 
Mária könyvvizsgáló is - a testület 
mégis órákon keresztül boncolgat
ta, elemezte azt, hozzátéve: a vitát 
végig a konszenzus keresés jelle
mezte. A koncepció - tudni illik - tu
lajdonképpen nem más, mint az ön- 
kormányzat költségvetésére vonat
kozó elgondolás, amely meghatá
rozza a következő év költségveté
sének keretét, jellegét, a kötelezően 
ellátandó feladatok sorrendjét. A 
mintegy 71 pontban összefoglalt ja
vaslatok, "kívánalmak" - melyek 
teljesítése messze meghaladja az 
önkormányzat lehetőségeit - rang
sorolása tehát nem akármilyen pró
batétel elé állítja a képviselőket. 
Végül is a testület a jövő évi költ
ségvetés összeállításánál - az intéz
mények biztonságos működtetése 
mellett - a következő prioritás sort 
javasolja figyelembe venni:

„K i v o n a t
Balatonalmádi Város Önkor

mányzat Képviselő-testületének
1999. november 25. napján tartott 
rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

224/1999. (XI. 25.) sz. Öh. 
Balatonalmádi Város Önkormány
zat Képviselő-testülete az alábbi 
prioritási sorrendet fogadja el a
2000. évi költségvetési koncepció
hoz.

1. Hiteltörlesztés.
2. Az elnyert címzett támogatás

hoz (Auróra Étterem) a kötelező ön
erőt és a plusz önerőt biztosítani 
kell.

3. Wesselényi Strand tervezése, 
járdák, virágágyak kialakítása, eset
leg vizesblokk építése.

4. Intézmények felújítási kérel
mei (óvodák, iskolák elsősorban).

5. A csatorna-beruházás folytatá
sához elnyert céltámogatás, víz
ügyi, Megyei TFT-nál és a Balaton 
FT-nál kilobbizott pénzek mellé az 
önerőt biztosítani kell.

6. Városrészenként legalább egy 
utcát rekonstruálni kell csapadék
víz-elvezetéssel együtt (pl. Erkel, 
Kisberényi, Baross alsó, Galago
nya, Mátyás).

7. Lakástámogatási Alap létre
hozása.

8. Idegenforgalmi Alap létreho
zása.

9. Millenniumi Alap létrehozása.
10. KHT-apanázs emelése.
11. KHT eszközfejlesztése.
12. Strandbeléptető rendszer fej

lesztése.
13. Hivatal átvilágítása és számí

tástechnikai fejlesztése.
14. Egészségügyi Amortizációs 

Alap létrehozása.
15. Sport Támogatási Alap létre

hozása."
A fő napirendi pontok között tu

domásul vette a képviselő-testület 
az Önkormányzat háromnegyed 
éves gazdálkodását bemutató tájé
koztatót, majd meghatározta a
2000. évi munkatervét.

Az aktualitások körében módo
sította a testület az Idegenforgalmi 
Alapról szóló korábbi rendeletét a 
szállásadók és az önkormányzat kö
zötti bizalom továbberősítése érde
kében. Felhívom azonban az érin
tettek figyelmét a következőkre: 
Nem kaphat támogatást az Idegen
forgalmi Alapból az, akivel szem
ben az önkormányzatnak a tárgy év 
december 31. napjával bezárólag 
adótartozás, vagy más jogcímen 
1000 Ft-ot meghaladó lejárt követe
lése áll fenn. Jóváhagyta a "dr. 
Benzur és Társa" Bt.-vel a sebésze
ti járóbeteg szakellátásra kötött 
megállapodás ez év december 31-i 
hatállyal történő felbontását, egyút
tal felhatalmazta a Humánpolitikai 
Bizottságot a sebészeti szakellátás 
megoldására irányuló tárgyalások 
lefolytatására. A Veszprém Megyei 
Önkormányzat felhívásának eleget 
téve dr. Piri Ida főorvosasszonyt je
lölte a megyei kórház felügyelő ta
nácsába.

A Gazdasági, Településfejleszté
si- és Üzemeltetési Bizottság előké
szítése alapján a Balassagyarmati 
Önkormányzat részére értékesítette 
a már régóta használatában lévő 
Káptalanfüredi területet. A város
központi rekonstrukció végrehajtá
sa érdekében ottani ingatlanokat je
lölt ki értékesítésre (Baross G. 11., 
13.; Jókai u. 2.;) egyúttal felhatal
mazta a GTB-t az ezzel kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására.

A nyilvános ülésről szóló önkor
mányzati jegyzőkönyvek a Városi 
Könyvtárban, ill. a Polgármesteri 
Hivatalban megtekinthetők. A kö
vetkező képviselő-testületi ülés ter
vezett időpontja: 1999. december 
23-a.

Sz. S.



Rendőrségi hírek

A novemberi hónapról szóló 
rendőrségi krónikát most kivétele
sen nem bűnügyek ismertetésével 
kezdem, hanem azzal a számunkra 
örömteli hírrel, hogy hosszú idő 
után sikerült kialakítani a Balaton
almádi Kmb. csoportot, s létszámu
kat is bővíteni. Így 1999. november
1-től kezdődően már 4 fős, csoport 
tevékenykedik a város területein. 
Egy sajnálatos problémát is szeret
nék itt Önökkel megosztani, amely 
egyébként nemcsak a csoport, ha
nem a kapitányság helyzetét is jel
lemzi. A csoportból ugyanis senki 
nem lakik Balatonalmádiban, mind
annyian vidékiek, így ha csak a 
szolgálati idejükben foglalkoznak 
hivatalból a lakosság ügyeivel, na
gyon nehéz lesz szilárd, jól működő 
gyökereket kiépíteni az adott terüle
ten. Ez a helyzet jellemzi egyébként 
kapitányságunk beosztotti és pa
rancsnoki állományát is. Az egész 
kapitányságon ugyanis mindössze 5 
olyan kolléga található, akik Bala
tonalmádiban laknak. Azt hiszem ez 
a tény nem igényel több kommen
tárt. Lakossági fórumokon többször 
kérdezték azt tőlem, hogy milyen 
megoldás lenne jó, hogy ezen a tart
hatatlan állapoton változtatni tud
juk. Ehhez - ismerve a rendőrségi 
jövedelemi viszonyokat - a saját erő 
kevés, mindenképpen önkormány
zati, vagy lakossági összefogással 
lehetne a helyzeten javítani. Amikor 
önkormányzati segítségről beszé
lek, akkor arra gondolok - és ez 
irányban történtek is lépések - hogy 
akár a meglévő lakásállományból 
juttat az önkormányzat rendőrségi 
célra, akár úgy, hogy lakás céljára 
néhány százezer forinttal alkalmas
sá tehető, használaton kívüli, vagy 
korábban más célra használt épüle
tet alakítanak ki ilyen célra, illetve 
felmérik azokat, a még a város tu
lajdonában lévő építésre alkalmas 
telkeket, melyeken segítséggel az
tán rendőr-lakásokat lehet építeni. 
Amikor összefogásról beszélünk, 
akkor vállalkozókra, intézmények
re, minden egyes tenni akaró em
berre számítunk, mert városunk 
minden lakójának közös érdeke, 
hogy minden eszközzel javítsunk a 
közbiztonságon. A jövő megítélé
sem szerint elképzelhetetlen hely
ben lakó, a városért tenni akaró 
rendőrök nélkül.

Még egy dologgal szeretném ter
helni figyelmüket, ez pedig a koráb
ban már oly jól bevált „bizalom 
vonalára“ vonatkozik. Úgy tűnik, 
már többen elfelejtették és éppen 
ezért nem is veszik igénybe ezt a te
lefonvonalat. Csak emlékeztetőül 
szeretném leírni, hogy korábbi lap
számokban többször említettem a

közömbös állampolgári magatar
tást, s amikor a lakossági fórumo
kon többen anonimitás biztosítását 
kérték bejelentéseikkel kapcsolat
ban, adódik ez a lehetőség, hiszen a 
431-463 telefonszámon üzenetrög
zítő van, s hívásaikat, bejelentései
ket fogadni tudom. Ezt az üzenet- 
rögzítőt egyébként csak a Kapitány
ságvezető tudja meghallgatni, így 
kérem, hogy gondjaikkal, problé
máikkal kapcsolatosan használják 
ki ezt a lehetőséget.

Ami az eseménykrónikát illeti, az 
elmúlt hónapban 5 esetben követtek 
el nyaraló feltörést a Dózsa Gy., a 
Vízmeder és a Teleki B. utcában. 
Általában műszaki cikkeket, gázpa
lackot, használati eszközöket vittek 
el. Sajátos célpontja a betöréseknek 
az Auróra Étterem parkolója mellett 
lévő hírlap pavilon, amelyet rövid 
idő alatt harmadszor törtek fel, ez 
idáig ismeretlen, és minden bizony
nyal szenvedélyes újságolvasó el
követők. A MÁV sérelmére történt 
kábelrongálás, valamint egy gépko
csit törtek fel a Dukai utcában. Kol
légáim 4 főt fogtak el különböző 
bűncselekmények elkövetése miatt, 
illetve olyanokat, akiket más ható
ságok köröztek.

A rendőri munkára továbbra is 
jellemző, hogy rendkívül nehéz és 
folyamatosan szigorodó feltételek 
között kell végeznünk. A jövőben 
nagyon meg kell gondolnunk, hogy 
milyen keretek között használjuk 
fel erőinket, eszközeinket. Legfon
tosabb célunk az, hogy a jelen kö
rülményeink között is meg tudjuk 
őrizni a közbiztonság eddig elért jó 
színvonalát. Munkánkban fokozot
tabban támaszkodunk polgárőr ba
rátaink tevékenységére. Eddig is, és 
remélem a jövőben is biztosan szá
míthatunk rájuk, hiszen a városnak 
azok a területei, amelyeket ők tarta
nak ellenőrzés alatt, mentesek a be
törésektől, a nemkívánatos esemé
nyektől. Rendszeresen részt ve
szünk az egyesület napi munkájá
ban, életében. Igyekszünk a legop
timálisabban kihasználni az együtt
működésünkben rejlő előnyöket.

A cikkírás időpontjában már túl 
vagyunk egy nagyon nehéz hétvé
gén, amikor is megérkezett a tél el
ső hulláma. Sajnos nagyon sok

rossz tapasztalatot hozott. Túl azon, 
hogy műszakilag alkalmatlan jár
művekkel vettek részt többen a jár
műforgalomban, s néha megoldha
tatlan problémát okoztak ezzel a 
közlekedésben részt vevőknek, nem 
lehet szó nélkül hagyni azt az ag
resszív, felelőtlen, durva közleke
dési módot, ahogy egyesek ezekben 
a kaotikus órákban közlekedtek. 
Csak nagyon kevesen voltak azok, 
akik segítettek az úton bajba jutot

taknak. Így pl. engedjék meg, hogy 

ezt most név szerint is kiírjam, kü
lön köszönetünket szeretnénk kife
jezni Odor Gáspár vállalkozónak, 

aki eszközeivel önzetlenül segítette, 

hogy a városban ne bénuljon meg a 
közlekedés, és lehetővé váljon Ba
latonalmádi ki- és bemenő forgal
mának fenntartása. Az előttünk álló 

időszakban attól tartok lesz még ha
sonlóan nehéz közlekedési feltétel- 
rendszer, ezért kérem vegyék ko
molyan az ilyenkor elhangzó intel

meket, kéréseket.
Végezetül a közelgő ünnepek 

előtt engedjék meg, hogy a kollégá
im és a magam nevében mindannyi
uknak Kellemes és békés kará

csonyt kívánjak.
Grúber Sándor r. őrgy 

rendőrkapitány

FELHÍVÁS
Az év vége felé közeledve az „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány nevében nagy tisztelettel 

köszönöm meg mindazoknak a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak és társaságok
nak a segítségét, akik a kultúrát és a művészeteket pártoló tevékenységünket valamilyen 
formában támogatták.

A jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, a korábbi 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 igazolásban sze
replő összegről az APEH-et is tájékoztatni. Ehhez az adatszolgáltatáshoz viszont szük
ségünk van a támogatók adóigazolványon szereplő tízjegyű adóazonosító jelére.

Kérjük, hogy akik az alapítványunk részére támogatásként befizetett összeg után járó 
adókedvezményt igénybe kívánják venni, az alábbi adatlapot olvashatóan kitöltve címünkre 
legkésőbb 1999. január 15-ig juttassák vissza.

Címünk: Almádiért Közalapítvány 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóazonosító  jel h iányában 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!



Mérföldkövet jelentő kosármeccs
„Szeretettel meghívjuk Önöket az

1999. november 13-án megrendezésre 
kerülő “buli” kosárlabda mérkőzésre, 
melyet a Kéttannyelvű gimnáziumban 
játszunk a Kecskeméti CSNCS (csinos 
nagymamák csapata) ellen, 14 óra 30 
perckor. Ha túléljük, akkor másnap de. 
9-11 óráig teke buli lesz az Auróra 
Szálló pályáján.”

Így szólt a Herkules SE női kosár
labda csapatának invitálása.

Az ellenfél, a már húsz éve együtt
sportoló kecskeméti gárda mezén a 
CSCSCS felirat volt olvasható. Mint 
elmondták, ez először azt jelentette, 
hogy “csinos csajok csapata”, később 
“csinos családanyák csapata”, de most 
már ez is időszerűtlenné vált, mert 
ugye nőnek a gyerekek és jönnek az 
unokák...

A mieink korban egy fokozattal 
kapcsolhatnak lejjebb csupán, mert ők 
sem pályázhatnának a “tinik csapata” 
címre. Az immár évek óta heti két 
edzést tartó hölgyek jelentős dátumhoz 
érkeztek: először fogadtak vendégcsa
patot. A Balatoni Városok Sportbaj
noksága, a Siófoki Városi Bajnokság 
és kupaszerepléseken kívül végre áttö
rés következett be, ami egy újabb kor
szak kezdete lehet. A mérkőzést lázas 
készülődés előzte meg: szálláskeresés, 
étkeztetés, pályafoglalás, program
szervezés. Nem csoda, hogy a főszer
vező, Surányi Lajosné ebbe három 
nappal a jeles dátum előtt belebetege
dett.

Szerencsére “pont” a mérkőzés 
napjára meggyógyult, (ezt az időzítést)

habár a csapaton ez sem segített. Bele
szaladtak, a bemelegítést látva ugyan 
nem váratlan, de mindenképpen fájó 
vereségbe.

A kecskeméti csapat “nagyságban” 
ugyan nem, de magasságban és rutin
ban sajnos felülmúlta hölgyeinket. A 
meglehetősen kisméretű pálya lehetett 
az oka, hogy hiába voltak mozgéko
nyabbak, a kezdeti elfogódottságot le
számítva hiába szereztek meg sok le
pattanó labdát, a távoli pontos kosa
raknak nem volt ellenszere. Főleg úgy, 
hogy a második félidőben még a leg
jobb ziccereket is elvétve tudták érté
kesíteni.

No de, ami nem ment a kötelező
ben, az sikert hozott a szabadon vá
lasztottban, (ebben a korban ez már 
jobban megy?...) a tekepartiban a ven

dégek nem voltak partiban. Ennyi vi
gaszt igazán megérdemeltek hölgye
ink.

Sajnáljuk, hogy a meghívottak nem 
tudtak eleget tenni a közmondásnak: 
“hiszem, ha látom”, mert nem látták és 
így ... nem hihetik.

A mérkőzést követő vacsorán és a 
másnapi búcsúebéden “örök” barátsá
gok köttettek, fogadkozásokkal és ígé
retekkel.

Reméljük az ígéretek fele megvaló
sul.

Köszönetet mondunk Logodi Ba
lázsnak, a Glas Hotel dolgozóinak, a 
Kéttannyelvű Gimnáziumnak és az 
Auróra Szállodának a találkozó lebo
nyolításához nyújtott segítségükért.

Felber Gyula 
sportszervező

Év végi összegzés
tenisz morzsák

a Váci Mihály Általános 

Iskola Diáksportkörének 

életéből

Tartalmas évet zárunk. Tömeg

sport versenyeink, rendezvényeink 

sportszerűek és eredményesek, díj

kiosztó ünnepeink méltóak voltak 

eredeti terveinkhez. Következetes 

utánpótlás-nevelésünket bizonyítja 

az a tény is, hogy a megyei III. osz

tályú CSB-t nyert csapatunk BTC- 

hez való átigazolása után újabb csa

patot tudtunk benevezni a megyei

III. osztályba, és ott a 11 indulóból a

6. helyen végeztünk.

Köszönetet mondunk mindenki

nek, aki megértette és támogatta tö

rekvéseinket. Köszönjük az Új Al

mádi Újságnak is a nyilvánosságot, 

hozzájárultak ezzel ahhoz, hogy 

mozgósító erőként hatottunk váro

sunk sportéletére.

A téli szünetben megrendezzük 

még az idei év 16. szabadidő verse

nyét, a pontos időpontról az érintett 

általános- és középiskolásokat idő

ben értesítjük.

Varga László

Szép reményekre jogosító tehetség:

Solymos Lilla
A Szent Imre Herceg úti lakásban 

beszélgetünk Solymos Lillával és 
édesanyjával annak apropóján, hogy 
a fiatal úszólány utánpótlás váloga
tottságot harcolt ki.

A lassan formálódó mondatok
ból kibontakozik, hogy a Györgyi 
Dénes Általános Iskola most hete
dik osztályos tanulója egy sikeres 
elképzelés megvalósulásának kö
szönheti pályafutása kezdetét.

Ő is az egyik úszóosztálynak a 
tagja, melyet Kucserkáné Morav
csik Katalin és Szabó Márta tanár
nők hoztak létre évekkel ezelőtt, 
és ezek a gyerekek eddig sok szép 
sikert arattak.

A meglehetősen szerény Lilla 
szűkszavú válaszait a testnevelő 
tanár végzettségű anyuka, Soly
mosné Rajczi Mónika egészíti ki. 
Megtudom, hogy a kiváló adottsá
gú kis sportoló lépésről-lépésre 
haladva elég gyorsan került egyre 
tehetségesebb gyerekek közé Tóth 
Ferenc edző irányításával. Nem

érzi úgy, hogy az 
edzések számára 
túl nagy erőfeszí
téssel járnának. 
Azonban idejének 
nagy részét igény
be veszi a heti leg
kevesebb tizenegy 
edzés. Olyanynyi
ra, hogy az iskolát 
magántanulóként 
végzi. Hogy egyál
talán végezheti, há
lásan említette meg 
az iskola tanári kol
lektíváját, különö
sen Dudásné Mari
anna tanárnőjét, 
osztályfőnökét.

Jómagam az új
ságok sportrovatá

ban számtalanszor olvastam nevét 
helyezettként, eredményeit itt lehe
tetlen lenne mind felsorolni. Amit 
legszívesebben kiemel, az az 1998 
évben elért 100 m gyors- és 100 m 
hátúszásban elért korosztályos és az 
1999 évben megszerzett hét utánpót
lás országos bajnoksága. Emellett 
‘98-ban ranglistavezető volt 100 és 
200 m gyorsúszásban, a decemberi 
Országos Reménységek Versenyén 
csupán négy század mp-cel maradt 
el az országos csúcstól.

Az 1998-as és ‘99. évi eredmé
nyei alapján bekerült az utánpótlás 
válogatottba. Az olaszországi 
Trentóban megrendezett nem hivata
los Európa-bajnokságon egy első és 
egy második helyezést ért el.

Kérdeztem a jövőről. Egy tizen
két éves kislánytól nem várható el, 
hogy teljesen kiérlelt célt tudjon

megfogalmazni magának. Minden
esetre ha a jelenből indulunk ki, mi
szerint korosztályát magasan meg
előzi eredményeivel, szép remény
nyel folytathatja sportpályafutását.

Azt is inkább anyukája fogalmaz
za meg helyette, hogy korai még a 
csúcsok csúcsáról beszélni. A követ
kező egy-két év mindenképpen víz
választó lesz. Mindenesetre szeret
nék, ha legalább a felnőtt országos 
bajnokságig vinné. Aztán ki tudja 
még mi minden lehet.

A faltól-falig úszás monotonitá
sa, az edzésekkel járó megterhelés, 
időhiány, kialvatlanság mellett úgy 
éreztem, kárpótolja őt a sportolás 
öröme, a sportolótársak felvidító kö
zössége, a versenyek izgalma és a di
csőség, melyet szerezhet önmagá
nak, családjának, városunknak és az 
országnak. Remélem mindez a tör
vényszerűen jelentkező nehézsége
ken is átsegíti majd.

Sok sikert Lilla !
F. Gy.



Tenisz-hírek Balatonalmádi
„TENNIS CLUB” 1925

A legfontosabb és minden sporto
ló számára örvendetes hírrel kezdem 
a tájékoztatást!

A Balatonalmádi Város Önkor
mányzat Képviselő-testületének
1999. október 28. napján tartott ren
des ülésén méltányolva és elismerve 
a Balatonalmádi "TENNIS CLUB” 
1925 és a civil szféra erőfeszítését 
minden lehetséges módon támogatja 
a Balatonalmádi "TENNIS CLUB" 
1925 előterjesztésében szereplő ter
vezett klubház építését.

A Képviselő-testület egyhangú
lag elfogadta a megvalósítás módját 
is meghatározó előterjesztést ,lap
zártáig mindhárom szerződés terve
zete elkészült és az illetékes bizott
ságok jóváhagyták, aláírásukra ter
veink szerint még december első he
tében sor kerül.

Köszönetet mondunk mindenki
nek, aki az előkészítés négy éve 
alatt munkánkban eddig közremű
ködött és a Képviselő-testület tag
jainak, hogy egyhangú szavazásuk
kal támogatták kezdeményezésün
ket.

Más hírek:
• A meghirdetett közgyűlésünk 

december 16-án csütörtökön 18 óra
kor lesz a Balatonalmádi Város Ön- 
kormányzatának nagytermébe.

Tervezett napirendi pontok között 
szerepel a klubház építése, Alapsza
bály és a Működési és Szervezeti 
szabály módosítása, és minden olyan 
kérdés, ami az egyesület életével 
kapcsolatos.

Kérek minden klubtagot, hogy je
lenjen meg a közgyűlésen!

• Teniszezőink (minden korosz
tályt beleértve), folytatják az edzés
munkát, természetesen műanyag pá
lyán. Klubtagjaink minden szombat
ra és vasárnapra foglalhatnak pályát, 
a téli szezonra meghatározott rend 
szerint Dudás Zsoltnál, a 06-30-216-
16-76-os telefonszámon!

• Továbbra is várjuk gyerekek je
lentkezését tanfolyamainkra, ahol 
teniszütőt, labdát, és pályát biztosí
tunk számukra.

• Végezetül mindenkinek Sportos 
Új Évezredet Kíván a Balatonalmá
di "TENNIS CLUB" 1925, és sze
mélyesen is kívánom, hogy az elkö
vetkező években mindenkinek sike
rüljön elérnie azt, hogy nap mint nap 
sportolhasson saját egészségéért, a 
sport vidámságáért, a klubéletért!

Békés új évet kíván az elnökség 
nevében:

Dudás Zsolt elnök

Mikulás/játék és városi találkozó
A város gyalogos természetjá

róinak találkozóját rendezzük meg 
1999 december 4-én, szombaton, 
Balatonalmádiban.

Legnagyobb “oktatótermünk” a 
természet gondolat jegyében váro
sunkban kisebb (6-8 km) téli séta 
keretében lehetőséget kínálunk vá
rosismereti játékos vetélkedőre.

A találkozó résztvevői lehet
nek: kicsik és nagyok, iskolai-csa
patok, egyéni érdeklődők, csalá
dok s bármilyen baráti társaságok. 
Nevezés: egy-egy kiállítható fali
képpel, maximum A/3 (kb. 30x40 
cm méretben), vagy “Mit jelent a 
természet nekem Balatonalmádi
ban” kérdésre egy-egy olvasható 
válaszmondattal. (Nevezni jeligé
vel is lehet!)

Ez úton is kérjük pedagógusa
inkat legyenek segítségünkre, s 
buzdítsák tettekre gyermekeinket.

A vetélkedő kategóriái: ovisok 
felnőtt kísérővel, alsó tagozatosak, 
felső tagozatosak, ifik, felnőttek, 
szeniorok (60 év fölöttiek), vegyes 
(azoknak, akik teljesen vegyes

korösszetételű csoportot alkot
nak). Minden kategóriában csapat- 
létszám: 2-5 fő, az első helyezette
ket díjazzuk!

A vetélkedő játékszabályai: ne
vezés, kötött időn belül feladatlap 
kitöltése, melyre a válaszokat a ki
jelölt útvonalon találják meg a 
résztvevők. Ezért kérünk minden
kit, hogy a kb. 3 órás sétára az idő
járásnak megfelelően öltözzön föl! 
Felszerelés: írószer, óra.

Játékidő: 3 óra, eredményhirde
tés: 13 órakor.

A találkozó helye, ideje: Polgár- 
mesteri Hivatal 8.30-9.00 órakor.

Nevezési cím és határidő: Bau
xitkutató Természetjáró SE, Móra
F. u. 5., vagy a Polgármesteri Hi
vatal, december 2., írásbeli neve
zéseket a helyszíni indításkor: de
cember 4-én is elfogadunk.

Rendező: Bauxitkutató Termé
szetjáró SE, érdeklődni lehet: 
Knauemé, 438-631, Móra F. u. 5., 
Polgármesteri Hivatal: Kertész 
Gabi.

Mindenkit szeretettel várunk!

HORGÁSZSAROK
Ha novembert mutat a naptár, biz

tosra vehetjük, hogy a Vízügyi Igaz
gatóság illetékesei hallatják hangju
kat. Természetesen a vízben hagyott 
stégek okán. Nyilatkozataik nem 
hagynak kétséget a felől, hogy elszán
ták magukat a rendteremtésre. Bár ez 
tavaly is így történt, most -  a hírek 
szerint -  pénz is van a rendelet végre
hajtására. Saját eszközeikkel tüntetik 
el az október 31-e után még Balaton
ban lévő építményeket, az anyagokat 
Siófokra szállítják, ahol a tulajdonos 
bármikor átveheti, természetesen a 
költségek, és a tetemes büntetés kifi
zetése után. Az északi parton már 
megkezdődött a rendcsinálás, és biz
tosra vehetjük, hogy Almádi is sorra 
kerül. Az idén különösen sok gondot 
jelentettek a gazdátlan stégek szerte a 
tó körül. Fürdés közben a bedőlt osz
lopok, karók okoztak személyi sérü
léseket, a jégzajlás után elszabadult 
stégek pedig milliós értékű vitorláso
kat rongáltak meg. A rendőrség, vitor
lásszövetség állandó reklamációja 
ösztönözte a Vízügyi Igazgatóságot a 
döntő lépések megtételére. Tavasztól 
kezdve aztán még szigorúbban kérik 
majd számon az építési engedélyeket, 
mert -  mint vallják -  a Balaton köz
terület, s a közterület használatáért 
mindenki fizetni köteles. Amennyi
ben ennek valaki nem tesz eleget, biz
ton számíthat a szabálysértési eljárás 
megindítására.

*

November elején, szezonzárás 
gyanánt, végighorgásszuk a fonyódi 
partokat. Mindig az időjárástól függ, 
hogy melyik részen számíthatunk va
lami rendes kapásra. Északi szélben a 
kikötő belső öblében érdemes csuká
ra, gardára, vagy keszegre próbálkoz
ni. Délután pedig, ha kisimul a víz, 
irány a Fonyódliget előtti marás tete
je, ami köztudottan a legjobb süllőtar
tás. Már alkonyodon, mikor elindul
tunk a kb. hétszáz méternyire lévő, jól 
bevált süllőzőhelyünk felé. A kiszu
perált motorcsónaktest biztonságos 
helyet nyújtott kettőnk számára, de 
evezővel mozgatni, bizony embert 
próbáló feladatnak bizonyult. Azért 
csak kiértünk, lehorgonyoztunk, a 
horgon lévő küszöket pedig elindítot
tuk az északi part felé, a marás lábá
hoz. A tiszta ezüstszínben ragyogó te
lihold hibátlan korongja olyan fén
nyel világított, hogy tétlenségre kár
hoztatta lámpáinkat. Kényelmesen el
rendeztük azt a számtalan kisebb- na
gyobb kelléket, amit a horgász általá
ban magával visz egy késő őszi nyílt
vízi kirándulásra. (A termosz rend
szerint fogyóeszköz, mert előbb- 
utóbb valaki felrúgja a fárasztás izgal

mában.) A tökéletes csendben néha- 
néha megindult ugyan valamelyik ka
pásjelző, de bevágásra érdemes moz
gás nem lett egyikből sem. Így aztán 
szép békésen váltottuk a világot a ba
rátommal ott a Balaton közepén. Er
ről még így ötven körül sem szoktunk 
le, de hát azt mindenki tudja, hogy a 
horgászok javíthatatlanul optimista, 
naiv lelkek.. Már több, mint három 
órája türelmeskedtünk a hidegben, 
amikor barátom hátranézett, és azt 
suttogta felém -  miközben eszeve
szett gyorsasággal tapogatta végig 
számtalan zsebeit -  “nézz csak a há
tad mögé!“ Erre már én is megfordul
tam, és a látványtól felállt a szőr a há
tamon. A víz felett két-három méter 
magasan tömör ködfal hömpölygött 
felénk lassan, de nagyon eltökélten. 
Közben, a zsebtapogatás eredménye
ként előkerült egy kicsi, de nagyon 
megbízható iránytű. A parton derengő 
egy szem lámpa fényét még éppen si
került bemérnünk, amikor nyakunkba 
zúdult a hideg, nedves áldás. A csó
nak pillanatok alatt fehérre változott 
a lecsapódó párától. Attól kezdve csak 
négykézláb mertünk mozogni, két
szer is meggondolva minden mozdu
latunkat. Nagy nehezen felszedtük a 
horgonyokat -  egyikünk kihasalt a 
deckre, a másik addig fogta a lábát -  
és elkezdtük a partrajutás keserves 
műveletét. Én az evezőket kezeltem, 
barátom pedig le nem vette szemét a 
lapos kis korongban mozgó tűről, és 
dirigált: “ most a ballal húzz, tartsd az 
irányt!“ Úgy éreztem, soha nem érjük 
el a partot. Szép csendesen csordogált 
a hátamon a hideg veríték, és ebben 
nem csak az evezők voltak a 
ludasak... Végre -  minden látható 
előzmény nélkül -  ráfutottunk a köve
zésre, és a csónak egy zökkenéssel 
megállt. A kikötés kissé nehézkesen 
ment, mivel a kikötőkötél csontke
ményre fagyott időközben. Nem ma
radt más választás, mint a nehéz jár
gányt felcibálni a jéggel borított 
vöröskövekre. Ez is sikerült, s a 
számtalan szerelék becipelése a száz- 
méternyire lévő nyaralóba már kön
nyed levezetése volt az átélt izgal
maknak. Később aztán, mikor ingre- 
gatyára vetkőzve szárítgattuk magun
kat a barátságosan melengető cserép
kályha mellett - kezünkben egy tripla 
adag székelyföldi szilvóriummal -  
megegyeztünk abban , hogy ezt a já
tékot töröljük a terveinkből.

Nagy Ferenc



Beszámoló a Gazdasági Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság első évi munkájáról
Tisztelt Olvasók!
Önkormányzatunk jelenlegi 

Gazdasági Településfejlesztési 
és Üzemeltetési Bizottsága 1998 
december 8-i első ülésével kezd

te meg munkáját. Ekkor tett ja 
vaslatot a képviselő-testület felé 
a bizottság külső szakértőire, 
amelynek egyhangú elfogadása 
után az alábbi személyi, szakmai 

összetétel alakult ki.
Bizottsági elnök Kerekes Csa

ba közgazdász, képviselőtestüle
ti tagok: Bors Sándor villamos 
mérnök, Lőrinc Attila mezőgaz
dasági vállalkozó, Pandúr Fe
renc építőmérnök, kültagok: Ju

hász Nagy Sándor közgazdász, 
Kovács Lajos építőmérnök, kül
kereskedő, Piedl György építő
mérnök. Pandúr Ferenc alpolgár

mesterré választása után, Boros 
László agrármérnök képviselő- 
társam lett a bizottság tagja.

A bizottság munkáját a Pol
gármesteri Hivatal részéről 
Lisztesné Biermann M ária és 
Bognárné M atkaicsek Katalin 
segíti.

Valamennyi tagunk a „civil“ 

életben önálló vállalkozói illet
ve cégvezetői feladatokat lát el. 
Ezen tevékenység során szerzett 
tapasztalatok a bizottsági munka 

közvetítésével segítik a Képvise
lő Testület munkáját.

Bizottságunk feladatai a kö
vetkezők: területszervezés, terü
letfejlesztés és területrendezés, 
ingatlan és vagyoni ügyek, lakás 
és helyiségbérlet.

A Képviselő Testülettől átru
házott hatáskörben a GTB végzi 
a lakásgazdálkodást, valam int 
gyakorolja az öt évnél nem hos
szabb időtartamú és az évi tíz
millió forint értékhatárt meg 

nem haladó bérleti ügyekben a 
bérbeadói jogokat.

A bizottság vagyonpolitikai 
koncepciójának kidolgozása so
rán rögzítette azt a fő elvet, hogy 
m inden olyan vagyonelem  
amelynek értékesítését jogsza
bály nem tiltja, az piaci áron el
adható, de valam ennyi ilyen 
ügyletet a képviselőtestületnek 
jóvá kell hagynia, biztosítva ez

zel a teljes önkormányzati kont

roll érvényesülését.
Az értékesítések során további 

fontos szem pontként kerül fi

gyelembevételre, hogy minden 

olyan városi tulajdonú ingatlant, 

amelynek az állagmegóvását, 

karbantartását, városképjavító fi

nanszírozását nem tudjuk bizto

sítani, lehetőség szerint értéke

sítsük. Az eladási árak kialakítá

sa ingatlanforgalmi értékbecslő 
szakvélemény alapján történik. 

Célunk, hogy helyzetbe hozzuk 
városunk azon vállalkozásait, 
akik vállalják, hogy a tulajdon- 

szerzés után az ingatlant felújít

ják, újjáépítik.

Az ingatlan-értékesítések pá

lyázati rendszerét, annak nyilvá

nos közzétételét önkormányzati 

rendeletünk pontosan szabályoz

za, biztosítva a civil kontroll ér

vényesülését.
A fentiek figyelembevételével 

létrejött konkrét ügyletek: a 

Csopak Rt. telekrész vásárlása 

TEM PO ABC beruházásához, a 

Porció vendéglő épületének ön- 

kormányzati tulajdoni hányadá

nak, a könyvesbolt önkormány
zati tulajdoni hányadának, vala

mint a műemlék magtár épület

nek az értékesítése. Azon esetek

ben (Porció, Magtár) ahol a vá

sárlás feltétele a vevő által vál
lalt beruházási kötelezettség, az 

adásvételi szerződésekben ez a 

tény rögzítésre került. Abban az 

esetben ha a vevő az általa vál

lalt beruházási kötelezettségét a 

megjelölt határidőre nem teljesí

ti - a futamidők az öt évet nem 
haladják meg - az önkormányza

tot az eredeti vételáron visszavá

sárlási jog illeti meg.

A vagyonpolitikai koncepció 

szerint az ingatlanértékesítések

ből befolyó bevételek csak fej

lesztési, felújítási célokra hasz

nálhatók fel.

A bizottság javaslatára a testü
let úgy döntött, hogy a Magtár 

értékesítéséből befolyó pénzös

szeg kizárólag a vörösberényi 
óvoda, iskola valamint a kultúr

ház épületére költhető el.

Feladataink közé tartozik az 
önkormányzati lakásügyek keze
lése. Ennek kapcsán volt a b i
zottságnak az egyetlen olyan elő

terjesztése, amelyet a testület el

utasított, nevezetesen a zeneis
kola tetőterében levő lakás bér
beadása. Bizottságunk egyhangú 
álláspontja az volt, hogy egy va

donatúj 100 m2 alapterületű la

kást nem lehet 10 000 Ft/hó bér
leti díjért bérbe adni. Emiatt a 
hatályban levő lakbérrendelet 
m ódosítását indítványoztuk, 

am elyet a testület elutasított. 
Ennek következtében az a sajátos 
helyzet állt elő, hogy a jelzett 
összegért kellett volna a bérbe
adást lebonyolítanunk. M ivel 
ezt sem szakmailag, sem morá
lisan a bizottság nem tudta vál
lalni, ezért egyhangú szavazással 
úgy döntöttünk, hogy ezen ügy
ben lemondunk átruházott hatás
körünkről és a döntés legyen a 
Képviselő Testületé.

A Képviselő Testület végül 
úgy döntött, hogy az ingatlant 
nem lakásként hasznosítja, ha
nem zeneiskolai célokra.

A városi tulajdonban levő nem 
lakás ingatlanok bérbeadása so
rán egységes bérleti díjrendszert 
alakítottunk ki. Természetesen 
minden ilyen változás konflik
tushelyzeteket teremt, de m eg
ítélésem szerint sikerült elfogad
tatni azt az elvet, hogy ezen ügy
letek során az önkormányzat 

ugyanolyan piaci szereplő, mint 
bármelyik más vállalkozás.

Az előzőek szerint történt a 
Wesselényi strand üzleteinek, te
rületeinek bérbeadása, ezen díj
rendszer alapján fogja a bizottság 
az ez évben lejáró szerződések 
megújítását elvégezni a Budata
vai strandon.

A strandok üzemeltetésével 
kapcsolatban alapvető változá
sok történtek. Egyrészt beveze
tésre került a vendégkártyán ala
puló beléptetőrendszer, másrészt 
a Wesselényi és a Káptalanfüredi 
strand idén nem került bérbe
adásra, hanem üzemeltetési szer
ződéssel oldottuk meg a működ
tetést. Az üzemeltetési szerződés

lényege, hogy az önkormányzat 

által biztosított belépőjegyek, 

bérletek ellenértékének elszámo
lása naponta m egtörtént és az 

üzemeltető minden nap végén a 

bevételt befizette a város bank

számlájára. Az üzemeltető a ne

k i járó díjat utólag, a rendszer ál

tal biztosított belépésszámok el

számolása után kapta meg.

A téves szóbeszédek kijavítá

sára e helyütt is szeretném tájé

koztatni a Tisztelt O lvasókat, 

hogy a beléptető rendszer nettó 

beruházási költsége 14 025 ezer 
forint volt, amelyhez városunk a 

Balatoni Regionális Idegenfor
galmi Bizottsághoz benyújtott 

pályázat alapján 4 500 ezer forint 

támogatást nyert el, így a nettó 

beruházási végösszeg 9 525 ezer 

forint.
Az önkormányzat strandüze

meltetésből származó bevétel- 
növekedése biztosította a beru

házás teljes összegének ez évi 

megtérülésén túl nyereség reali

zálását is!
Itt kell megemlítenem, hogy 

az Idegenforgalmi Kulturális Bi

zottsággal együtt kidolgoztuk a 
vendégkártya-rendszerhez kap
csolódó Idegenforgalm i Alap 

létrehozásáról szóló rendeletet. 

Ezen rendeletünket a testület is 
elfogadta. A lényege, hogy a be

fizetett idegenforgalmi adó 80%- 

ának megfelelő összeget pályáza

ti rendszer közvetítésével fejlesz

tési célokra visszajuttatunk a be

fizetőknek. Igaz, hogy az önkor

mányzat által kitűzött 250 000 

vendégéjszaka nem lesz meg, 
ennek ellenére a bizottság már 

kialakította azon álláspontját, 

hogy tartanunk kell az eredeti 

80%-os visszatérítési mértéket.

Azon ingatlanok esetében 

amelyek hasznosítása során kul

turális és sport célok valósulnak 

meg (teniszpályák, sportpályák) 

a piaci viszonyok figyelembevé
tele helyett a fő hangsúlyt a 

funkciók teljesülésére helyeztük. 

Sportegyesületeink térítés nél

kül használhatják az objektumo

kat, viszont követelményként tá



m asztottuk a jobb állagm eg
óvást.

Példaértékű megállapodást si
került létrehoznunk a tenisz 
klubbal, amelynek keretében ön- 
kormányzati beruházásként az 
egyesület fogja lebonyolítani 
klubházának megépítését. A be
ruházáshoz az önkormányzat biz
tosítja a területet és ötmillió fo
rint készpénzt. Az egyesület vál
lalta, hogy a hiányzó összeget, a 
civil szféra bevonásával kiegé
szíti. Azt hiszem ez az első olyan 
eset -  de remélem nem az utol

só -  amikor a városvezetés és mi 
almádi lakosok anyagi forrásain
kat egyesítve próbálunk megva
lósítani egy olyan közös célt, 

amelynek eredménye egy városi 
sportlétesítmény.

Településüzemeltetési felada
taink keretében javasoltuk az A l

mádi Kommunális KHT élére új 
ügyvezető kinevezését, aki a cég 
„városgazda” szemléletű vezeté
sével biztosítani fogja a rendet és 
a tisztaságot városunkban. Fo

lyamatban van településünk 
részletes belterületi vízrendezési 
tervének felülvizsgálata, vala

mint a vízelvezető-rendszer kar
bantartási tervének kidolgozása.

Településfejlesztési feladata
ink körében legfontosabbnak 
tartjuk a leendő beruházások fon
tossági sorrendjének meghatáro

zását. Kiemelten kell kezelnünk 

azokat a fejlesztéseket, amelyek 

városunk idegenforgalmi vonze

rejét javítják. Első helyen emlí

tem a Wesselényi strand rekonst

rukcióját, amely rem ényeink 

szerint már a következő évben el

kezdődik.

A 463 m illió forintos kor

mányzati támogatás adta a lehe

tőséget, hogy az Auróra Étterem 

átépítése szintén a jövő évben 

megkezdődjön.

Természetesen folyamatosan 

minden pályázati lehetőséget 

megragadva és saját forrást is 

biztosítva egyik legfontosabb 

feladatunknak tartjuk települé

sünk úthálózatának javítását.

A várható beruházások nagy

ságrendje indokolja, hogy a vá

ros alkalmazásában legyen olyan 

szakképzettségű műszaki ellenőr 

m unkatárs, aki A lm ádi, m int 

megrendelő érdekeit megfelelő

en érvényesíteni tudja a kivitele

zőkkel szemben. Bizottságunk 

megteszi ez irányú javaslatát, va

lamint megkezdte az önkor

mányzati beruházás-felügyeleti 

rendelet kidolgozását.

Kerekes Csaba 

GTB elnök

LEGYEN FELKÉSZÜLT 
A XXI. SZÁZADRA! 

Számító-gépkezelői és üzemeltetői 
tanfolyam 

indul a Közösségi Házban!

Számítástechnikai alapismeretektől 

az operációs rendszereken (DOS, WINDOWS) át 

a szövegszerkesztésig, táblázatkezelésig, 

az Intranet-Internet használatáig.

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás 2000. január 15-ig 

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

H attyú ABC

Most vásárlói 
szemmel!

Bizonyára nincs olyan almádi vagy környékbeli lakos, aki ne örült vol
na a hír hallatán, hogy átépítésre kerül a Hattyú ABC.

A beruházónak és az építőknek köszönhetően rekord idő alatt egy im
pozáns épület emelkedett ki a földből, majd röviddel később megszépült 
a szűk környezete is, így már bármely európai kisvárosban is helyet kap
hatott volna a „Mi” kis ABC-nk.

Előre bocsátom, hogy a leírtak nem csak a saját véleményem és ta
pasztalataimat tükrözik, de jó néhány külföldi, átutazó vagy helybéli vá
sárlóét is. Joggal remélhettük volna, hogy a külsőhöz egy ugyanolyan 
profizmust feltételező üzemelés (kereskedelem) párosul.

A belépő vásárlót nem ritka, hogy az a kép fogadja, hogy hosszú so
rok várnak az éppen működő pénztárgépek előtt. A mai rohanó világban 
biztosan számtalan vásárolni szándékozót elriaszt az ilyen látvány, mint 
engem is. A pénztárosok rugalmasabb munkába állítására több figyelmet 
kellene fordítani. A polcok és gondolák közt csak annyi a gond, hogy 
nem lehet egyszerűen a bevásárlókocsival elférni az éppen a polcot fel- 
töltő kolléga, a polcok között a földön tárolt árú és a másik vásárló mel
lett, de nem az utóbbi hibájából. Mindenki tudja, hogy a gondolákat va
lamikor fel kell tölteni, de itt rendszerint a legnagyobb forgalomban tör
ténik és nem igazán érthető, hogy ezt a munkát más áruházakban miért 
nem ilyen „látványosan” végzik.

Zöldség-gyümölcs osztály -  hát erről annyit, hogy a rothadó gyü
mölcsnek nyárvégén elég kellemetlen velejárója (szaga) volt, és ezt biz
tos nem csak a vevők százai érezték, de az eladók is, amikor szóvá tet
tük a válasz csak mosoly volt.

A hús és hentesáru pultban elhelyezett felvágottak java része nem iga
zán ösztönzi a bámészkodó vevőt vásárlásra, inkább a gyors távozásra. 
Egy kis odafigyeléssel gondolom a nem nagy rendszerességgel fogyó 
dolgokból egy-egy szeletnyiről le kellene mondani a szemét javára. Ez 
a megoldás a következő sorokban leírtak alapján nagy valószínűséggel 
kigazdálkodható.

Amiért tollat ragadtam, és amit felháborítónak tartok -  az előző szám
ban megjelent öndicsérettel szemben -  szeretném jóhiszemű vásárlótár
saimmal tudatni, hogy itt az árak a polcoktól a pénztárig jelentősen vál
tozni tudnak. Szinte minden vásárlásunk alkalmával találtunk olyan áru
cikket, melynek az ára a polcon feltüntetettől a pénztárnál a vonalkód 
leolvasáskor jelentősen eltért, de soha nem negatív irányban. Ezt a tényt 
már többször a vezetőnél szóvá tettük, de még napjainkig nem sikerült 
kiszűrni ezt a jelenséget.

Csak példaként említem: egy bizonyos eset alkalmával már jeleztük 
ezt a furcsa árdrágítást a pénztárnál, majd másnap ismét vásároltunk az 
árucikkből, akkor már csak 10%-kal került többe ugyanaz a termék az 
előzőnapi 20%-kai szemben. Még mindig nem egyezett a polcon talál
ható árral, a pénztáros válasza egy vállrándítás és „Én is észrevettem” 
volt.

Szeretném ezt a jelenséget vásárlótársaim figyelmébe ajánlani, mivel 
ebben az ABC-ben történő vásárlás úgymond nagyobb figyelmet köve
tel, ha nem akarunk becsapottan távozni az üzletből.

Amíg az üzletvezetés a fent említett gondokat és problémákat tartó
san, véglegesen megszüntetni nem tudja, addig az elégedetten távozó 
vendég olyan lesz, mint a fehér holló -  ritka.

Még szerencse, hogy nem ez az egyetlen vásárlási lehetőség a váro
sunkban...

G. L.
Név és cím a szerkesztőségben



K a m e r u n i  k i r á n d u l á s

Hagyományos kameruni házak

Karácsony előtt ritkán készül el 
az ember hazulról, különösen nem 
meszszire, ezért aztán többször 
kellett engem is rábeszélni, hogy 
menjek el különleges szakértőnek 
Kamerunba. Sokat nyomott a lat
ban, hogy az útiköltséget mások fi
zették, sohasem voltam még Afri
kában , no meg számítottak a tár
gyalási szakértelmemre. Az utóbbi 
azért lepett meg, mert voltam én 
már kulturális küldött Washington
ban, történész területfelelős 
Athénban és multimédia szakem
ber Észak-Írországban, na de ke
reskedelmi tárgyalásokon közvetí
tő még nem. Különösen nem 
Yaoundéban és nem tárgyaltam 
még kávéexportról a legvadabb ál
maimban sem, hiszen több mint 
harminc éve nem iszom feketeká
vét és kávés nugátba is csak téve
désből haraptam bele úgy két éve. 
Ha viszont egy nagykövetség hív, 
a vízumot is beszerzi valahonnan, 
mert a legközelebbi kameruni kép
viselet Moszkvában vagy Bemben 
leledzik, sőt a repülőjegyet Wa
shingtonban meg is vásárolták, ak
kor már nincs sok vonakodnivaló. 
Különben is az angol szokásjogot 
fogadta el a kameruni és az ameri
kai tárgyalófél is, amit csak egy 
magyar tud hitelesen képviselni...

Az Air France légitársasággal 
viszont vigyázni kellett volna és 
szentül megfogadtam, hogy ha 
még egyszer az életben Kamerun
ba keveredek akkor vagy az Air 
Cameroon vagy a Swissair, de más 
aztán szóba sem jöhet. Egyéb légi- 
társaság nem is repked arrafelé, 
mert még a Lufthansa is vissza
vonta a járatait, hiszen az új kor
mány felépített egy, az ottani fo
galmak szerinti luxus-repülőteret 
félórányira a régitől és mindenki
től elvárta volna, hogy mindkét he
lyen leszálljanak. Mintha mi egy
szer cudarul meggazdagodva, a 
Ferihegy2 előtti leszállásoknál 
megkövetelnénk, hogy Szentki
rályszabadján is landoljanak már, 
hiszen ott is gunnyaszt egy reptér...

Szóval az Air France elröppin
tett Budapestről Párizsba, majd pe
dig a hipermodern Charles De 
Gaulle légikikötőben átfuvarozott 
egy pár mérfölddel távolabbi 
szárnyba és röpke három óra múl
va be is szánhattunk a hatalmas 
Jumbó gyomrában, ahol tilos volt 
a dohányzás. Hat és fél órát még

egy sárgakörmű gimnazista is kibír 
bagó nélkül (ha nekidurálja magát) 
hát még én! Kicsit feszélyezett, 
hogy a vízumom nem ért oda a re
pülőtérre, a személyzet meg nem 
adott tájékoztatást a nagykövet 
munkatársáról, aki pár lépésnyire 
lapított tőlem és még az sem víg
asztalt, hogy engem is eltitkoltak 
őelőle.

A gépet szépen bepakolták, kö
szöntött a fő steward, az alsteward, 
meg a stewardessek, még a kapi
tány is, bár ő jelezte hogy semmi

aggály, de egy miniatűr probléma 
hátráltatja azonnali felszállásun
kat. Mit nekünk egy “un petit 
problem”, a személyzet vigaszta
lásul hideg vizet szolgált fel deli
kát kis poharakban, csak úgy pezs
gett az eviani forrás üdítő nedűje. 
Két óra múlva azért mégis meg
kérdeztem a fő stewardot, hogy 
ezen a héten tervezik-e a felszál
lást, vagy netán nem kapkodnak 
annyira, de ő enyhén cöccögetve 
megnyugtatott: Ó Monsieur “un 
petit problem”. A sötét gyanú 
akkor erősödött meg bennem, 
amikor az ablakon kitekintve 
látom, hogy vadul rámolják kifele 
a frissen bepakolt csomagokat, 
méghozzá az idegenlégió délceg 
katonáinak asszisztálása mellett. A 
kapitány sebtiben közölte velünk,

hogy a műszaki problémát nem 
sikerült elhárítani, ezért aztán 
íziben hagyjuk el a repülőgépet, de 
ne aggódjunk, mert addig is, amíg 
kerítenek egy másikat, az Air 
France vendégei vagyunk, sőt, egy 
vendéglőbe is betérhetünk az ő 
bukszájuk terhére. Erről a 
vendéglátásról annyit, hogy min
den csomagot újra magunkhoz kel
lett venni, többször igazoltattak, 
motoztak meg mozgattak mint ré
ges-régen a baráti csehszlovák ha
táron. Főleg a feketéket nyaggat

ták, pedig voltak szép számmal, 
volt akit lökdöstek, pár idősebbel 
csak kiabáltak a rendőrök, biz
tonságiak meg az idegenlégiósok 
közben csak szelíden csóválták a 
géppisztolyaikat. Ilyen kíséret 
mellett repkedtünk mi a gép nélkül 
is, átmentünk annak a ménkő repü
lőtérnek a legtávolabbi szögletébe, 
őt csomaggal külön élvezet autó
buszra szállni meg leszállni, mert 
egyszer eltévesztették a pontos 
épületszárnyat. Még útikettett is 
kaptunk , hogy majd az Air France 
vendéglőjében feledtetnek minden 
bút és kellemetlenséget, mi csak 
dúskáljunk a javakban. A málhák
kal megrakodott markotányosok 
hada enyhe hasonlat, ahhoz képest 
ahogy mi bezúdultunk abba a pár 
kilométerre levő kis kuszlikba,

ahol aztán úgy kiabáltak minden

kivel a bőrszínétől függetlenül, 

hogy a Fradi-pálya B-középjének 

vérmesebb szurkolói is eljöhetné

nek egy kis továbbképzésre. Egy 

étel, egy ital, egy gyümölcs - de 

két pohár víz már sok volt az egyik 

tisztességben megvénült üzletem

bernek. Amikor elvették tőle, oda

ment a sörös pulthoz, odafeküdt a 

csap alá és ivott egyet - úgy ne

gyedóráig. Azért nem szóltak! A 

“becsekkeléskor” viszont minden

kit megőrjítettek a csomagméré
sekkel...

Ennyi kitérő és tizenhatórás 
utazás után a melaszhoz hasonlít
ható édességgel hagytam el a repü
lőgépet Dualában, ahol korahajna
li hűvös harminchat fok és alig 
85% páratartalom várt. Mivel a ví
zumom nem tudott elérni sem Pá
rizsban sem Londonban, ezért 
Dualában adták oda potom 36 ezer 
kameruni frankért ezt is csak azért, 
mert a washingtoni nagykövet 
munkatársa mellettem loholt min
denhová. Ellenőrizték a védőoltá
sokat, amiket legendás háziorvo
som tanácsára majdnem mindet 
beadattam magamnak még az el
utazás előtt, bár a tablettás megol
dást is elfogadták volna. Egy nép
szerű nigériai rockegyüttes társa



ságában elhessegetettek okmány
bélyeget vásárolni és egy óra múl
va már bele is billogozták az útle
vélbe, csak egy aláírásra kellett 
még várni félórácskát. Ezek után a 
kameruni légitársaság látott ven
dégül légkondicionálás nélkül, de 
hát a hajnali hűvösségben még az 
is jólesett, hogy teát ihattam, meg 
vajas kenyeret ehettem, miközben 
banánpálmák integettek az ablak 
előtt. A nap meg csak úgy felugrott 
az ég közepére és ontotta sugarait, 
hogy juhászbojtár legyen a talpán, 
aki el tudja viselni. Aztán ezt csi
nálta mindennap, este hat után meg 
legurult az égről és beállt az esti 
hűvös harminchat fok...

Yaoundé szép kis kétmilliós fő
város, bár eltörpül Duala három
milliós lakossága mögött, ahol 
olyan eszeveszett forgalom van, 
hogy a japán kamikazésofőrök is 
beleszédülnének. Kitartó megfi
gyelésem eredményeképpen kö
zölhetem a kameruni kresz két 
alapszabályát: 1. Mindenkinek 
mindenütt elsőbbsége van. 2. Ha 
ezt mások esetleg nem fogadják el, 
akkor dudálni kell! Az ott töltött 
nyolc nap alatt viszont csak egy 
koccanásos balesetet láttam, annál 
is röhögött mindkét sofőr meg az 
intézkedő rendőr is, mert a másik 
elsőbbségét elismerni képtelenség 
lett volna. A repülőtérről bemenet 
még a mi követségi autónkra is 
madzagot kellett venni, mert a hát
só csomagtartó kissé leffegett va
lamilyen ismeretlen oknál fogva...

Ami a nyelveket illeti, ember 
legyen a talpán, aki kommunikálni 
tud angol vagy francia nyelvisme
ret nélkül, mert több mint kétszáz 
helyi törzsi nyelv létezik. Mivel én 
csak huszonvalahány törzs tagjai
val találkoztam ezeknek az Üdvöz
lő szavait próbáltam megtanulni 
több-kevesebb sikerrel: “Wa 
Yemba” (jó reggelt bafian nyelven) 
„Na Soum Jita” pedig köszönöm 
(duala nyelven). Ennél csak törzsi 
nevek voltak izgalmasabbak mert 
Jean-Christian Fiala és Engelbert 
Mweng mellett Baba Issa és 
Anyam Paul sem volt hölgy, sőt a 
Banga Ovono nevezetű sem. 
Mbog Bitanga Rober és Bomba 
Zibi viszont az volt Bakari Yayával 
együtt. Amikor elhangzott a 
“Merok Me Riten” az viszont 
pálmaborivást jelentett méghozzá 
frissen a fáról. Lemászott a kis

öreg pálmarügy-szüretelő koma a 
ménkű magas fáról és biztosított 
arról, hogy nem előrágott gyümöl
csök vannak a lopótök köcsögben, 
hanem nyoszorintottak. Villám
gyorsan beleivott, hogy igazat 
mond - ezt különben minden házi 
italnál így bizonyítják - majd en
gem is megkínált. Mit mondjak: a 
másnapos murci jobb, pedig azt 
sem szeretem...

Az egzotikus ételeket sem 
hagyhattam ki, mert ugyan mit ké
szítek szeretteimnek, ha kameruni 
ételre vágynak. Hát a “fufu” meg a 
“bitosso” még elmegy, mert az 
előbbi frissen dagasztott és főzött 
kukoricamálé az utóbbi meg pál
maolajjal párolt banánlevelek me
télve, sőt még a planteen is el
megy, ami sápadt fehér vagy zöld 
banán szeletelve és olajban párol
va. No de a vipera zöld borssal rot
tyintva már erős lenne, pedig a há
zigazdák szerint igen praktikus, hi
szen benne van két méretes fog
piszkáló is, amit a méregfogaiból 
készítenek. Én hősiesen elnyam
mogtam két darabot és közben 
azon morfondíroztam, hogy hány 
drága buksza készülhetett volna 
abból vastag bőrből. A roston sült 
kapitányhalat viszont bátran ajánl
hatom mindenkinek, bár nem es
küdnék annyira a kongói lenolajra, 
amitől olyan átható illata lesz, 
hogy a dzsungel közepén is kiszi
matolható, amint bepácolják sütés 
előtt. Ezek után a kasszava-gyökér 
is nyugodtan rágcsálható, ami van 
olyan tartós mint a nadrágszíj, 
csak fehér és utána pedig baobab- 
sörrel kell leöblíteni az egészet. 
Süteményt általában nem kínál
nak, mert ott a készen kapható 
“bamba de karaméz”, ami eredeti 
francia írásmóddal jobban érthető: 
“bonbon de caramellaise”. Ven
dégségbe viszont nem illik virágot 
vinni, mert november végén is vi
rított minden kert, ezért inkább a 
friss halnak őrülnek, ha egy kis 
csokorban átnyújtjuk. És hogy tud
nak őrülni! Talán mi is bevezethet
nénk, ha több hal lenne a Balaton
ban...

Kamerunról egy oldalon min
dent elmondani lehetetlen, ezért 
aztán a vörösberényi kertbarátkör
ben hozzáteszem majd a többit.

Czuczor Sándor

KÖZMEGHALLGATÁS

1999. december 21-én (kedd) 14 órától a 
Városháza nagytermében

KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK.

Minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár

Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Adományo

zókat, hogy az 1998. évben a 

DLSB Alapítvány a Balatonal

mádi Kéttannyelvű Gimnáziu

mért számára befizetett adójuk

1 %-át technikai eszközök vásárlá

sára, könyvtárfejlesztésre és te

hetséges tanulók támogatására 

fordítottuk.

DLSB Alapítvány Kuratóriuma

Cukorbetegek klubjának 
2000. első félévi programja

Klubfoglalkozás helye: 
BALATONALMÁDI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

2000. január első kedd, 15 óra
Cukorbetegség és bőrbetegségek 

összefüggései 
Témavezető: Dr. Koczka Viktória 
2000. február első kedd, 15 óra 
FARSANG

2000. március első kedd, 15 óra
A cukorbetegség és a zsír- 

anyagcserével kapcsolatos előadás a 
feltett kérdések alapján.

2000. április első kedd, 15 óra 
Értorna. Témavezető: szakképzett 

gyógytornász.
2000. május KIRÁNDULÁS 
Új tagok jelentkezését is várjuk!

Vezetőség

TEMPO  ünnepi nyitva tartása

1999. XII. 18. 7-18 óráig 
19. 8-15 óráig 
24. 7-13 óráig 
31. 7-15 óráig

2 000 .I. 2. 8-12 óráig

Az űj évezredben is:
Ú JAlmádi Újság

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA



Polgárőr hírek
Szeretnénk a jövő évben is 

munkánkkal a közbiztonság javí
tásához hozzájárulni. Sajnos a ta
pasztalatok azt mutatják, hogy a 
lakosság többségének nem szív
ügye a köz- ill. a mások magán
vagyonának védelme, és mindad
dig tart ez a közönyösség és nem
törődömség, míg a saját bőrén 
nem tapasztalja, hogy a bűnözők 
nincsenek tekintettel senkire és 
semmire. Sok esetben, ha már 
megtörtént a baj kérdezik tőlünk, 
hogy „Na ilyenkor hol van a rend
őr és a polgárőr?" Sajnos csodák
ra mi sem vagyunk képesek, a 
rendőrség ill. a polgárőrség jár
őrei nem lehetnek ott mindig 
mindenhol. Csak az itt élők ma
ximális támogatásával tudjuk 
visszaszorítani a bűnözést váro

sunkban, ez pedig az egymás 
iránti odafigyelés nélkül nem 
megy. Törődjünk többet környe
zetünkkel és az ott élőkkel! Ezért 
kérjük, hogy azon állampolgá
rok, akik észlelnek valamilyen 
gyanús eseményt, értesítsék a 
polgárőrséget ill. a rendőrséget. 
Továbbra is várjuk sorainkba 
azon polgárok jelentkezését, akik 
szívesen részt vállalnának mun
kánkban és egyetértenek céljaink
kal.

Ezúton kívánok minden ked
ves olvasónak kellemes karácso
nyi ünnepeket és boldog, bűn
esetmentes új évet, a magam és 
a Balatonalmádi Polgárőr Egye
sület nevében.

Lázár Róbert 
titkár

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
DECEMBERI PROGRAMJA

1999. december 15.
Zenés karácsonyi és születésnapi kö
szöntés. Klubnap felelős: Boros 
Gyula

1999. december 22.
Sakk- és kártya játékok. Klubnap fe
lelős: Hajdu Károly

1999. december 29.
Felkészülés a szilveszteri vacsorára. 
Klubnap felelős: Deli László

1999. december 31.
Szilveszteri vacsora. Felelős a veze
tőség tagjai.
A szilveszteri vacsorára a klubna
pokon lehet jelentkezni, illetve a ve
zetőség tagjainál.
A klubnapok minden szerdai nap
16.00 órakor kezdődnek.
A vezetőség nevében:

Boros Gyula 
elnök

A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor

1999. 11. 9-én: Tájékoztatás a 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
munkájáról. Ea.: Grúber Sándor r. 
kapitány.

Az előadó ismertette a kapitány
ság munkáját, a polgárőrséggel 
együtt elért sikereiket, valamint 
gondjaikat, létszám és lakás problé
máikat. A betörések száma három
szoros volt a korábbi időszakokhoz 
képest és főleg a külföldi tulajdono
sok ellen. Ezekkel kapcsolatban sok 
biztosítási csalással próbálkoznak a 
károsultak. A kerékpáros szolgálat 
jól bevált. A polgárőrség közremű
ködése főleg Káptalanfüreden volt 
kiemelkedő, de az egész területen jól 
dolgoztak.

A tagság részéről sok kérdés hang
zott el, amire a Kapitány úr válaszo
kat adott.

1999. 11. 23-án: Borbetegségek, 
borhibák és azok kezeléséről Bucs 
Ferenc a kertbarátkor elnöke tartott 
előadást.

1999.11. 27-én: Katalin bált tar

tottunk a Budatava Étteremben.

Vörösberényi 

„Fábián József Kertbarátkör"

1999. 11. 1-jén: Vezetőségi érte

kezlet. E.a.: Horváth József elnök. A 

november és december hónapban 

aktuális rendezvények megbeszélé

se.

1999. 11. 15-én: Állatokról az 

emberre átterjedő betegségek cím

mel Dr. Tóth László állatorvos tartott 

előadást.

1999. 11. 20-án: Katalin bált tar

tottunk a Vörösberényi Művelődési 

Házban.

A két kertbarátkor nevében:

Durst László

Különböző méretű

raktárhelyiségek

kiadók

a Colombus Kft. -nél

Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

telefon: 06- 30/946-7777.

Változatos munkára 

józan életű férfi 

SEGÉDMUNKÁSOKAT 

felveszünk. 

Jelentkezés telefonon: 

438-510, vagy személyesen 

Colombus Kft.-nél, 

Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Végkiárusítás
ruházati 

nagykereskedésben!

Folyamatos feltöltés!

Árengedmény

80%-ig!

Colombus Kft. 
Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

A Györgyi Dénes Általános Iskola 
köszönetet mond azoknak, 

akik az 50. évforduló rendezvényeit támogatták
Ács Lászlóné 

Aphrodite Ékszerüzlet 
Balaton Uszoda 

Balatonalmádi Tennis Club 1925 
Bem József Általános Iskola, Veszprém 

Brandeisz Elza 
Brencsán Ábel 
Bucsku Péter 

Carte'dor Cukrászda 
Center ABC 

Cleopátra Szépségszalon: Pozsgai Nándor 
fodrász, Tolner Tünde kozmetikus, Lepsényi 
Noémi fodrász, Lovasné Dörfner Katalin koz

metikus, manikűr, szolárium 
Clívia Virágüzlet 
Columbus Kft 

CPU Számítástechnika 
Csicsi Kozmetika 

Csipet zöldség-gyümölcs 
Dobos Andrásné 

Duna Lajos 
ELKO 

Gillich László 
Gönci Anita kisállat-kereskedés 

Gyenge István és felesége 
György Patika 
Hegyi Zoltán 

Ifj. Holló Miklós 
Horváth Vilmos 

Horváthné Szóládi Andrea 
Húsáru Gmk 
Jáger István 

Jánosek Elvira 
Kék Madár Kereskedés 

Dr. Kerényi László 
Keszei Józsefné 
Keszey Gábor 

Kiss Tibor 
Koscsó László 
Kovács Endre 
Kuckó Étterem

Lipóczi István 
Lőrinc Gábor 

Marcsi Kozmetika 
Mohos élelmiszerbolt 

Molnár Lajos 
Nagy József

 Nagypáliné Duna Elvira 
Novák László 
Nyúl Csabáné 
Obermeyer Bt.

Pintér Ferenc cipész 
Pireus Étterem 
Porció Étterem 

Pufi Pékség 
Rendes család 
Szabó Pékség 

Szalkainé Szőczi Katalin 
Számfira család 
Szép Zoltánné 
Szóládi Ferenc 
Szöllősi Máté 

Tempo Hattyú virágüzlet 
Tóth Szabolcs 

Tradeorg Nyomda 
Viktória Étterem 
Vonnák János 

Vöröskereszt, Vörösberény 
Winkler testvérek

Köszönjük az önzetlen segítséget Krivácsy 
Zoltán, Nagy József, Szecsődi Katalin, 
Szecsődi Éva, Kuntner Ágnes, Horváth Ist
vánné, Simon Istvánné, Kovács Attiláné Mol
nár Lajosné, Horváth Éva, Rajczy Mónika, 
Suha Annamária, Lázár Andrea, Koscsóné 
Adorján Katalin, Nagyné Szintai Margit, 
Mihaleszkó Sándor, Dr. Kiss Annamária szü
lőknek, és mindazoknak, akik valamilyen mó
don közreműködtek rendezvényeink lebonyo
lításában, kiállításaink és ünnepi kiadványunk 
összeállításában.



Párbeszéd a szobakiadásról
A váratlanul rosszra fordult 

időjárásnak tudható be, hogy no
vember 19-én este egyenlő szám
ban jelentek meg a meghívottak és 
érdeklődők az Idegenforgalmi 
Vállalkozók és Szobakiadók 
Egyesületének rendezvényén.

A kéttannyelvű gimnázium ét
termében megtartott beszélgetésre 
eljött Dr. Bóka István (Fidesz - 
MPP) országgyűlési képviselő, a 
Balatoni Fejlesztési Tanács elnö
ke. Dr. Kerényi László városunk 
polgármestere, valamint a városi 
képviselő-testület több tagja.

Kuti Csaba, a Veszprém Megyei 
Közgyűlés elnöke az útviszonyok 
miatt lemondta részvételét.

Bóka István bevezető előadásá
ban hangsúlyozta az idegenforga
lom fontosságát. Jellemzőül em
lítette, hogy a nemzeti össztermék 
10%-át ez az ágazat adja, akárcsak 
a magyar agrárium. Ráadásul, 
sokkal több munkaerőt tudna fel
venni, ha a kormány markánsab
ban foglalkozna az idegenforga
lommal, melynek fejlesztése első
rendű nemzeti érdek. Jellemzően 
két nagy régió osztozik a turiszti

kán: Budapest és a Balaton kör
nyéke. Összehasonlítva a két régi
ót azt látjuk, hogy míg a Balaton
nál a legális vendégéjszakák szá
ma nagyobb, addig Budapesten 2-
3-szor annyi pénzt költenek a ven
dégek, mint nálunk.

Amennyiben a jövedelemterme
lő képességet növelni akarjuk, 
úgy három kitörési pont adja ma
gát: a hagyományos nyári családi 
üdülés, konferenciaturizmus, és a 
vízisportokhoz kapcsolódó turiz
mus. Akármelyiket választjuk, 
egy biztos: törekedni kell arra, 
hogy minél hosszabb legyen a sze
zon. A Balaton mellett sajnos 
semmiképp nem számíthatunk 12 
hónapon keresztül itt tartózkodó 
vendégkörre.

Az előadást követő szűk körű 
párbeszéd főként az adózás, a kur

taxa, a turizmussal kapcsolatos 

kérdések körül forgott. Szóba ke

rült az idén bevezetett ún. „belép

tető rendszer" hasznossága, a regi

onális kérdések, döntések, megol

dások mechanizmusa.

Valóban nagy kár, hogy a hava

zás elriasztotta az érdeklődőket, 

hiszen adott volt az alkalom, hogy 

a város majd' minden lakosát érin

tő kérdéssel - a fizetővendéglátás

sal kapcsolatban - válaszokat kap

janak, vagy elmondják vélemé

nyüket, tapasztalataikat, jobbító 

szándékaikat. November 19-én er

re nem kerülhetett sor, de remél

jük, hogy a szervezők nem vesz

tik el kedvüket és egy másik idő

pontban megismétlik a találko

zást.

N. F.

Egy éve,...
hogy az új képviselő-testületben megkezdték munkájukat az 

egyesületünk tagjai.
Mit sikerült megvalósítani a választások idején is fontosnak 

tartott elképzelésekből?
Sikerrel bonyolították le a virágosítási program ot, mellyel ké

pileg csatlakoztunk a szomszéd településekhez. Köszönet min
denkinek, aki bármilyen segítséget nyújtott a megvalósításban! 
Talán a következő nyáron azok is hozzájárulnak a sikerhez , akik 
eddig a partvonalról szemlélték az eseményeket, és véleményez
ték azt.

Minden kósza híresztelés ellenére a strand beléptetőrendszer 
komoly eredményeket h o zo tt, és még eredményesebb lett vol
na, ha mi magunk a város polgárai fegyelmezettebben tennénk 
eleget a kötelezettségeinknek, természetesen önmagunkért!

A tisztaság , amely sarkalatos pontja volt minden képviselő- 
jelölt programjának, megoldódni látszik. Igenis találtak olyan al
ternatívát, ami a város érdekeit szolgálja. Ennek érdekében elke
rülhetetlen volt a KHT átalakítása, új friss építő szemlélettel és 
a változtatás igényével.

Ezen a területen is meg kellett vívni a harcot az ellenerőkkel, 
de a település rendjében és tisztaságában tapasztalható volt a 
megújulás a temetők környékén és az első hó leesésével, a gyors 
eltakarítás megkezdésében.

Szakemberek segítségét kérve megtervezték a vízelvezető-rend
szerek felújítását, karbantartását és megépítését.

Csoportunk tagjai oroszlánrészt vállaltak a nagy indulatokat 
kavart temető kérdés megoldásában, amely mindenki megelége
désére megfelelően zárult. Bízunk abban, hogy az elkövetkező 
években a többi elképzelés is folyamatosan valóra válhat és part
nerünk lesz ebben mindenki, aki a városért tud és akar tenni! Az 
egyesületünk nyitott minden hasonlóan gondolkodó ember szá
mára, várjuk őket találkozóinkra, ahol megoszthatjuk egymással 
ötleteinket, gondolatainkat a várost érintő kérdésekben.

Összefogás 
a Város Jövőjéért Csoport

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS 
KÖNYVESBOLT

Velünk könnyebb 
a karácsonyi 
ajándékozás!
Ezüst- és aranyvasárnap is 

nyitva tartunk!

Nyitva tartás:___________________
hétfőtől péntekig 8.00-18.00 
szombaton: 8.00-13.00

Balatonalmádi, 
Szabolcs u. 21.

(Fórummal szemben) 
Tel.: 430-967 

Baross G. u. 1.
(Hattyú ABC 

mellett)

 Könyvek

 ajándékcsomagolók 

 képeslapok 

 naptárak 

 határidőnaplók 

 írószerek 

fotóalbumok 

színes filmek 

kazetták, CD-k 

 ajándéktárgyak
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Filmklub Balatonalmádiban, 
avagy él-e még a MOZI varázsa?

1895 december huszonnyolcadikán egy párizsi kávéház alagsorában tíz darab, 

egyenként kétperces mozgóképet vetített egy lyoni fotócikkgyáros.

Az egyszerre több embert szórakoztató mozgófilm valósággá vált:

megszületett a MOZI.

A következő évtizedekben 
film színházak ezrei épültek fe l  
szerte a világon, és a vetített kép 
elindult hódító útjára. A mozi 
fénykora az 1910-es évektől az 
1950-es évekig, a képsugárzó ké
szülékek (TV) elterjedéséig tar
tott. Ettől kezdve a mozgókép- 
színházak látogatottsága csök
kent, mely csökkenés még foko
zódott a képmagnó és kereskedel
mi TV csatornák megjelenésével. 
Sokan, sokszor mondták már, 
hogy a mozinak van valami vará
zsa. Véleményünk szerint a mo
zinak (a technikai berendezéseket 
beleértve) a benne levő emberek 
által átélt -  minden alkatommal 
új, talán meg nem ismételhető -  
érzésnek és a látott műalkotásnak 
együtt van varázsa. Ismerjük fel, 
csak rajtunk embereken múlik va
laminek a virágzása, vagy pusztu
lása! Hívjuk elő magunkból a 
mozi pezsgő életének palackba 
zárt szellemét! Ehhez szeretnénk 
hozzájárulni a Közösségi Házban 
létrehozott filmklubbal, ami Al
mádi - filmművészet iránt érdek
lődő - polgárainak közös, benső
séges hangulatú fóruma lehet. 
Manapság, ha az ember elmegy 
moziba, végignézi a műsort és 
hazamegy. Ez legfeljebb a széles
vásznú kép és a többcsatornás 
hang nyújtotta előnyökkel ren
delkezik - figyelembe véve, hogy 
a legtöbb produkció még az igé
nyes szórakoztatófilm kritériu
mainak sem tesz eleget. Hiába 
van térhatású kép és hang, ha nem 
töltik meg tartalommal, mert el
sősorban nem e fizikai paraméte
rek emelnek minket arra a közős 
érzelmi szintre, amire azt lehet 
mondani: igen, ez valami más, ez 
több az otthoni tévénézésnél. 
Minden ember gondolkodó, érző 
lény, és mint ilyen, különböző

képpen éli meg a látottakat. A 
Filmalkotás mindenkire külön- 
külön hat, és elsődlegesen az él

mény akkor válik közössé, ha az 
általa keltett érzéseinket, vélemé
nyeinket megosztjuk embertársa
inkkal. Ezen keresztül nemcsak a 

filmhez, annak alkotójához kerül
hetünk közelebb, hanem - ami a 
legfontosabb - egymáshoz is: ba

rátokra, rokonlelkekre találha

tunk. Születő filmklubunkban 
ezt szeretnénk megvalósítani. Az 
előadások 16m m -es keskenyfilm 
vetítőgépekkel történnek. Távo

labbi terveink közt szerepel egy -

35 mm-es normálberendezéssel 
felszerelt - kamaraterem kialakítá

sa, esetleg az új művelődési ház

ban.

Végül a címben feltett kérdés

re válaszolva, a mozi varázslatos 

légköre csak ott maradhat fenn, 

ahol vannak emberek, akiknek 

lelkesedése, a filmművészet és 
embertársaik iránt érzett szeretete 

élteti. Szívből reméljük, hogy 

kezdeményezésünk Balatonalmá

di kulturális életének új színfolt

jává válik.

A szervezők nevében: 

ifj. Varga László

A Közösségi 
Házban induló Filmklub ajánlata:

December 2. Csók anyu. (1986-ban készült magyar film)
9. Hófehér (1983-ban készült magyar rajzfilm)

16. Ballada a katonáról (1959-ben készült szovjet film)
23. VUK (1981-ben készült magyar rajzfilm)
30. Kísértet Lublón (1977-ben készült magyar film)

Január 6. Megszállottak (1961 -ben készült magyar film)

Az előadások 18 órakor kezdődnek. Belépőjegy: 50 Ft

A Közösségi Ház 
decemberi programjából

4-én 18 óra Andok - kalandok! 
Kiss Ferenc Csanád úti élmény 
beszámolója Ecuadortól Argentí
náig diavetítéssel egybekötve. 

Helyszín: Közösségi Ház
11-én 18 óra Irodalmi est. A 

vajdasági magyarság XX. sz.-i 
irodalma. Közreműködik: Do
mokos Tamás, Orcsik Roland, 
Milnics Gyula.

Helyszín: Közösségi Ház
17-én 17 óra Debreczeny Zol

tán festőművész kiállításának 
megnyitója, a Part c. újság szer
kesztőségének bemutatkozása.

Helyszín: Közösségi Ház

19-én 16 óra Karácsonyi kon

cert a vörösberényi Művelődési 

Házban. Fellépnek a Városi 

Vegyeskar és a Zeneiskola növen

dékei. Közreműködik: Szentir

mai Edit.

20-án 17 óra Karácsonyi ün

nepség a Városházán. Közremű

ködik: Sasvári Annamária szín

művész. Ünnepi köszöntőt 

mond: Pandúr Ferenc alpolgár

mester

Tájékoztatás

A Veszprém Megyei 
Munkaügyi Központ 

Balatonalmádi 
Kirendeltsége 

1999. december 13-tól 
jelenlegi helyéről 

(Balatonalmádi-Városháza) 

elköltözik.
Új címünk: 

Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 43., I. emelet, 
a Balatonalmádi Fórum 
áruház mögött, a KHT.

épületében.

Az ügyfélfogadási idő 
változatlan marad. 

Hétfő: 8-14 óra 
Kedd: 8-12 óra 

Szerda: 8-14 óra 
Csütörtök: 8-12 óra 

Péntek: 8-12 óra

Veszprém Megyei 

Munkaügyi Központ 
Balatonalmádi kirendeltsége

Felhívás

Almádi

Lakosaihoz!
Az Almádi 

Kommunális KHT. 

felhívással fordul a 

Lakossághoz, 

Intézményekhez. 

Kérjük, hogy segítsék 

munkánkat azzal, hogy 

ingatlanuk előtt a járdát 

letakarítják, valamint a 

síkosság megszüntetése 

érdekében lesózzák.

Aktív 

közreműködésüket 

és megértő türelmüket 

köszönjük.
Almádi

Kommunális KHT.



K a rá c s o n y  k é s z ü l
-  Anyuka, hányat alszunk még, míg jön a Jézuska? -  kérdeztem 

ilyentájt gyerekkoromban csaknem minden nap. -  Hányat kell aludni 
karácsonyig, anya? -  kérdezgették tőlem később a gyerekeim is.

Igen. Ez az időszak -  a karácsony előtti négy hét -  a várakozásé. 
Advent a karácsony ünnepének előkészületi ideje. Hármas jelentősé
ge van: megemlékezés Krisztus történeti eljöveteléről, várakozás, bűn
bánat, és rá gondolunk, mert egykor, a világvégén eljön és megítél 
minket.

A keresztény egyházak bensőséges meghittséggel készülnek a kará
csonyra, hétköznapokon hajnali miséket, rorátékat tartanak. Ezeket az 
angyali misének, aranyos misének is nevezett szertartásokat -  amiket 
a korai harangozások, a sötét reggelek sejtelmessége különleges él
ménnyé tesz -  Szűz Mária tiszteletére szentelik. Új keletű népszokás
ként megjelenik az ádventi koszorú négy gyertyával. Az első vasárna
pi első gyertyagyújtás az egyházi év kezdete, a második gyertyagyúj
tással kezdődő hét alaphangulata a remény, a harmadiké az öröm, a ne
gyedik pedig három főalakjának kiemelésével (Izaiás próféta, Szent Já
nos és Szűz Mária) összefoglalja Advent ünnepének összes gondola
tát.

A katolikus egyház még színeiben is megkülönbözteti a vasárnapo
kat. Az első vasárnapé a violaszín, a másodiké a lila, a harmadiké a ró

zsaszín, a negyediké ismét a viola. Így jutunk el a beteljesülésig, a 
Messiás megszületéséig (Adventus: megérkezés).

Gyerekkorunkban minden jócselekedetért egy szalmaszálat tehettünk 
a jászolba, hogy arra fektethessük a Kisjézust Szenteste. Addigra az 
ádventi naptár ablakai is sarkig kitárultak.

Várakozás, bűnbánat, rágondolás, eljövetel. Mennyire más fogalmak 
ezek, mint zűrös hétköznapjaink fogalmai. Vagy mégsem? Szeretet, 
gyűlölet, remény, reménytelenség, élet és halál... hiszen Krisztusnak 
is kínhalált kellett halnia ahhoz, hogy föltámadhasson, és évente meg
születhessen a lelkekben. Mert a szeretet és a remény halhatatlan, le
győzve minden emberi gonoszságot még a halálból is újraszületik.

-  Jön a Mikulát meg a Jézutka -  selypegi az unokánk titokzatoskod
va. -  Gyere ide kicsi Tamás! -  ültetem az ölembe, hogy elmondjam a 
neki írt karácsonyi versikémet:

Nagyanyó, nagyapó! Nagy a hó a télen, 
csúszkálnak a gyerekek a fényes jégen; 
csilingel a szánkó, ló fú jja  a párát, 
kocsis a szánkónak megkéri az árát; 

piros arcú lurkók hógolyókat gyúrnak, 
nagy bajszú macskák a kandallón elnyúlnak; 

barna héjú dió csörög a padláson, 
alig várja már, hogy jobb időket lásson: 

forró kemencében pirul a kalácson, 
csillagszemű égből beles a Karácsony.

Vecsey Kiss Mária
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Együtt a jövő évezredbe...
SUZUKI

Békés, boldog 

karácsonyt és 

örömöket hozó 

boldog új évet 

kíván

a Pászti Kft.

kollektívája.

Pászti Kft. 8 2 0 0  V eszprém , Almádi út 4 0 .  
Tel.: 4 2 1 -2 8 0 ,  4 2 6 -9 8 5 ,  4 2 9 -7 8 8

Westel 900
A KAPCSOLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

Kedves Vásárlóinkat 

a Tulipán udvarban!

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 2. 
Tel.: (06-30)2268-676

M in d e n  v o lt és le e n d ő  

m e g re n d e lő jé n e k  m egh itt, 
békés k a rá c s o n y t és

b o ld og
ú j e s z te n d ő t k ív á n

M i k i  

B ü f é

Balatonalmádi, 
Szabolcs u. 21.

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 ep ek et és e red m ényekb en  g azd ag , 

boldog ú j évet k ív á n :

TERRA-MOTA
ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELMI KFT. 
8 2 2 0  B a l a t o n a l m á d i ,  
R á k ó c z i  F. u .  3 4 .  
T e l . :  8 8 / 4 3 8 - 4 5 8

S iZ I-M IX
H a s z n á l t c i k k -

KERESKEDÉS
Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és sikeres 

új esztendőt 
kívánunk minden 

kedves vásárlónknak!

C í m :

Baross Gábor út 11. 
Nyitva: hétfő-péntek 

8.00-17.00 óráig 

szombat 8.00-12.00 óráig

K ö s z ö n t ü n k  2 0 0 0 !
Mindenkit szeretettel várunk egy pohár borral és pogácsával 

a Városházán, együtt köszönteni a 2000. év kezdetét.
PROGRAM :

1999. december 31. 23 .00 órától: bor, pogácsa, zene
24.00  óra: Himnusz

2 0 0 0 . január 1. 0 0 . 0 5 óra: T ű z i j á t é k
(részben az ÉDÁSZ Rt. tám ogatásá val)

00.05  - 02 .00  -ig alkalmi postabélyegzés a postamester asszony vezetésével
(a 2000. év első lenyomatai, millenniumi bélyegek, képeslapok)

00.10  amíg van: Korhely káposztaleves polgármester módra
(Aki meg akarja  kóstolni a polgármester üstben főzött levesét, hozzon magával kanalat, tányért -  

 ezek később ritmushangszerként is használhatók.)
AZ ÖNKORMÁNYZAT AJÁNDÉKA: A Millennium tiszteletére a Szent Jobb kápolnáról készített képeslap -  városunk címerét tartalmazó,

csak 2000. január 1-jén 02 óráig használt -  alkalmi bélyegzővel, minden résztvevőnek. 

S z i lv e s z te r i  t r o m b i t a  h a s z n á l a t a  m e g e n g e d e t t ,  a  c s e n d r e n d e l e t  f e l f ü g g e s z t v e !

Balatonalm ádi Város Ö nkorm ányzata


