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

Szilveszter a Városháza téren
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Lotz Károly  -  Róth Miksa
Egy téves adat tisztázásaAlmádiról legújabban megjelent 

képes levelezőlap, amelyet az ezer
éves magyar államiság tiszteletére a 
város önkormányzata adott ki, a 
Szent Imre plébániatemplom mellett 
levő Szent Jobb kápolnát, illetve an
nak részletét ábrázolja. Az aranyozott 
üvegmozaik Róth Miksa alkotása, 
olvasható a lap hátoldalán.

Korábban Almádiról megjelent 
kiadványokban Lotz Károly alkotá
saként szerepel, amit az idők folya
mán több folyóiratban, vagy egyéb 
írásban is megerősítettek a szerzők. 
Ilyen például a KÉPES ÚJSÁG 
1979. július 21-i számának 15. olda
lán „Budai műemlék 
Balatonalmádiban” címen megjelent 
történeti ismertetés, amit nem keve
sen olvastak miután országos lapról 
van szó.

Felmerül a kérdés honnan szár
mazik a tévedés, illetve miként for
dulhat elő, hogy egy alkotást külön
böző szerzőknek tulajdonítanak az 
írások. Mint ismeretes a Szent Jobb 
kápolna eredetileg a budai várban 
volt. Történetét amelyik végső soron 
a Szent Jobb történetével is össze
függ, egy 1934-ben megjelent 
könyvből ismerhetjük meg. A könyv 
„A BUDAVÁRI KIRÁLYI KÁPOL
NA s a M. Kir. Udvari és Várplébá
nia története” címet viseli. Szerzője 
pedig „Uxa József a Szent Jobbról 
nev.(ezett) kir.(ályi) udv.(ari) várplé
bánia káplánja”.

A könyv „A sz. Jobb és kápolná
ja” (sic!) címet viselő fejezete (233- 
262 oldalak) foglalkozik részletesen 
a kápolnával. Idézem a 253-254. ol
dalakról Uxa József írását: A mai ká
polna mozaikjának kartonját Lotz 
Károly rajzolta. A mozaik mennyezet 
csillogva veri vissza a tetőn elhelye
zett villanylámpák fényét. Két oldalt, 
angyalok tartotta szalagon olvasha
tó az állandó dicséret: „Hatalmas a 
te karod“ „Magasztaltassék a te 
J o b b o d ”. Dr. Pintér Sándor Almádi 
akkori plébánosa, akinek köszönhet
jük, hogy e nevezetes kápolna váro
sunkban található, az előbbiekben 
említett Uxa József könyve alapján 
meggyőződéssel mondhatta Lotz Ká
rolyt a mű alkotójának. Így terjedt el 
a téves adat amit a képes levelezőlap 
megjelenése alkalmából célszerű 
tisztázni.

Lotz Károly neve bizonyára is
mertebb mint Róth Miksáé annak el
lenére, hogy utóbbi is világhírű mű
vész volt. Tehát ki volt ő? A család 
német eredetű, Miksa 1865. decem
ber 26-án (ma 134 éve) született Pes
ten. Apja Zsigmond üvegfestő volt, 
akinek műhelyében sajátította el a 
mesterség fortélyait, amit külföldi 
tanulmányútjain tökéletesített. Fia
talon önállósította magát és megala
pította „Üvegfestészeti műintézetét”, 
majd 1898-ban meghonosította ha
zánkban az üvegmozaikot. Munkái
nak művészi színvonalát számtalan 
kitüntetéssel honorálták. 1899-ben 
elnyerte az „Iparművészeti Nagy 
Arany Államérmet”, majd a párizsi 
és torinói világkiállítások aranyér
mét, Amerikában a ST. Louis-i világ
kiállítás nagydíját, kitüntették a Fe
renc József -renddel és az Olasz Kirá
lyi Koronarenddel.

Szinte élete végéig alkotott, nem
csak mint üvegfestő és mozaikmű
ves, hanem mint „művészeti író” is 
tevékeny volt. Két műve jelent meg 
könyv alakban: „Egy üvegfestőmű
vész az üvegfestészetről” (Bp. 1942), 
„Egy üvegfestőművész emlékei” 
(Bp. 1943). Utóbbi műve 56. olda
lán így ír: „1898-ban én honosítot
tam meg nálunk a mozaikművészetet. 
Hazánkban -  az ásatásoknál feltárt 
római kori padló márvány mozaik 
töredékek kivételével — mozaiknak 
múltja nincsen.”

Az 1943-ban megjelent munkája 
79-85. oldalain felsorolást ad „Jelen
tősebb üvegfestészeti műveim“ cí
men. A hosszú ismertetésben a fűzfői 
gyárigazgatósági épülettől, az oslói

Fagerborg templomon keresztül, a 
Mexikó Cityben levő Teatro 
Nacional üvegablakáig sorakoznak 
művei. Ugyanezen könyv 86-88. ol
dalain pedig „Jelentősebb mozaik
műveim“ cím alatt ismerteti munká
it, amelyek között az első „BUDA
PEST: Kir. vártemplom, Szent Jobb 
fülke“ az utolsó pedig „VENEZIA: 
Magyar állandó kiállítási csarnok, 
Kőrösfői Kriesch Aladárral “.

Műveinek ismertetésekor minden 
esetben megemlíti szerzőtársait 
amennyiben voltak. Közülük né
hány: Vaszary János, Lotz Károly 
(pozsonyi közös munkájuknál), 
Nagy Sándor, Maróti Géza, Ébner 
Lajos, Vastagh György, Székely Ber
talan, Poór Bertalan. Amennyiben 
Lotz Károly kartonja alapján készí
tette volna a Szent Jobb kápolna mo
zaikját egészen biztosan nem hagyja 
ki a felsorolásból. Ezt igazolja Amá
lia leányának (három gyermeke volt 
Erzsébet, Amália és József) 1982. de
cember 17-én feladott levele, amely
nek részlete így szól: ...Ami a mo
zaikot illeti az „Élet és Tudomány “

című folyóirat is kétséget kizáróan 

igazolja, hogy Édes Apám műve de 

én is igazolhatom, az ostrom után 

jött hozzám Schillinger az egy moza

ikos volt ki azóta disszidált hogy 

meg kellene javítani mert le viszik Al

mádiba, elő kerestem a kartonját

csak a szegélyét kellett megváltoztat
ni mert nem volt ugyan olyan színű 
muranoi mozaik, ezért csodálkoztam 
mikor jöttek hozzám hogy Lotz neve 
fény jelzi a mozaikot. Talán...

Hosszú tevékeny élet után 79 éves 
korában 1944. június 14-én halt 
meg. Egykori lakása ma „Róth Mik
sa Alapítvány és 
Üvegmúzeum” (Budapest Nefelejcs 
u. 26 sz.), amelyet az „Erzsébetváro
si Róth Miksa Alapítvány „ tart fenn 
és mint egyéb múzeumok látogatha
tó. 1993-ban jelent meg a Helikon 
kiadó gondozásában, Varga Vera: 
„Róth Miksa művészete” című, igen 
szép kiállítású könyve. Érdemes vé
giglapozni annak ellenére, hogy a 76. 
oldalon levő felsorolásban ezt olvas
hatjuk: „Királyi vártemplom, Szent 
jobb-fülke (elpusztult)” (sic!).

Szerencsére ez nem így történt és 
hazánk nem lett szegényebb egy gyö
nyörű műalkotással, ami Almádi szá
mára külön értéket jelent.

Schildmayer Ferenc
Szent Jobb kápolna képe Uxa József 
könyvében

Róth Amália levelének részlete



Volt egyszer 
egy malom

Nem is egy, hanem kettő. Egy 
felsőmalom, meg egy alsó. Az 
egyik a daráló - kukoricát és árpát 
darált -, a másik az őrlő, ennek ga
ratjába búzát és rozsot öntöttek. 
Nagy falapátos kerekek hajtották, 
amik télen néha úgy belefagytak a 
folyóba - merthogy szavamat össze 
ne keverjem, vízi malom volt a ma
lom órákig kellett csákánnyal 
vágni a jeget, hogy kiszabadítsák. 
A molnár ősei több generáción ke
resztül, egészen a hűbéri korig vis
szavezethetően mind, mind molná
rok voltak. Vagyonukat egy-tizen
ketted részig a király kötötte le ma
gának a hűbéri viszony szokásai 
szerint. Ebbe, az ősöktől megörö
költ malomba született bele a mi 
molnárunk, akit Szabó Jánosnak 
hívtak. Születésekor meghalt az 
édesanyja, az édesapja pedig akkor, 
amikor ő éppen tizenkét éves forma 
süldő legényke volt. Így aztán rá 
maradt az egész mindenség mun
kástul, terhestül, tartozékostul, 
megélhetési lehetőségestül. De a 
molnár nem ijedt meg a saját árnyé
kától, nem olyan legény volt ő. A 
segédekkel, később meg a saját csa
ládjának segítségével tovább for
gatta a malom kerekét.

A malom Vörösberényben, a 
friss vizű Ferenc-forrás által táp
lált Séd folyó partján állt. Ennek 
vize akkoriban olyan tiszta volt, 
hogy csillogó fehér hasú pisztrán
gok fickándoztak benne. A molnár 
gyerekei fateknőben csónakáztak a 
Malomtó sekély vizén. A malom 
mellett volt egy kert, ami úgy né
zett ki, mint valami U-alakú völgy: 
két kis domb között egy parányi 
völgy. A molnár betongáttal lezár
ta a végét, tetejére dróthálót feszí
tett, és a malomból kijövő vízből 
halastavat csinált. Pontyokat te
nyésztett benne. Egyszer egy nagy 
áradás ledöntötte a tíz méter hos
szú, egy méter széles, két méter 
magas gátat, és a kitörő víz elvitte 
a halakat dróthálóstul. A Malom- 
völgy végében, a forrás alatt mo
csaras ingovány húzódott. Nagy 
pallókkal mentették az emberek az 
abba belekeveredő, elsüllyedt álla
tokat, a kétségbe esetten bőgő tehe
neket, őzeket.

Száraz években a folyó és a tó 
sekély vize majdnem kiapadt. A

molnárnak kétévenként munkáso
kat kellett fogadni az iszappal fel
töltődött tó kikotrására. Több száz 
talicska iszapot hordtak ki a mezít
lábas alföldi kubikusok, akik a fi
zetség mellett csak szalonnát fo
gadtak el kenyérrel meg vöröshagy
mával. A tó végét éjszakára le kel
lett zárni egy szerkezettel (“suber
rel”), hogy reggelre összegyűljön 
annyi víz az ötven méter átmérőjű, 
fél futballpálya nagyságú meder
ben, amennyi a kerekeket egész ál
ló nap hajtani tudta. Forogtak a ke
rekek, nyelte a garat a három falu
ból odahordott búzát, kukoricát, ár
pát, rozsot. Berényből, Almádiból 
és Szabadiból hordták oda a parasz
tok tíz, húsz kilótól több mázsáig

a terményeiket. Szorgalmas volt a 
molnár családja, dolgozott az as
szony, dolgoztak a gyerekek, őröl
tek a kövek. Nem is ettek mást a 
molnár gyerekei, mint fehér kenye
ret. Egyszer ellopták a pék ablaká
ba hűlni kitett fekete kenyeret, azon 
forrón felfalták, mert olyan finomat 
ők még nem ettek. Később az isko
lában is elcserélték a fehér kenyeret 
feketére.

Egy napon aztán arra ébredtek, 
hogy Állam bácsi szemet vetett az 
ő kis malmukra. Volt nagy sírás-rí
vás a molnár háza tájékán, de sem
mi nem használt, “öntudatos” tiszt
viselők záratták be a malmokat, el
vitették a berendezéseket, elvették 
még a királykorból származó üze
melési jogot is. Ott maradt a mol
nár malom nélkül, munka nélkül,

megélhetési lehetőség, biztonság 

nélkül, gondokkal, terhekkel, kese
rűséggel megrakottan, három gye
rekkel, feleségestől. És itt véget is 

ér a több évszázados történet.

Szabó László, a molnár kiseb

bik fia  nagyokat sóhajtva mesél. 

Életéből kitörölhetetlenek a nyo

mok, nem csoda, ha - enyhén szól

va - kissé rezignált. Bepárásodik a 
szem, ahogy fölelevenedik a múlt, 
életre kelnek az események.

-  A malmok a tanács kezébe ke
rültek -  folytatja. -  Az egyiket ké
sőbb eladták, a másikat üresen 
visszakaptuk. Mára csak roskatag 
melléképületek maradtak a telken, 
meg a földben a két Ganz-turbina, 
melyeknek segítségével az utolsó 
időben a kerekeket forgattuk. Vala
mikor állatokat is tartottunk, azok
kal etettük meg a fizetségül kapott 
árpát, kukoricát, mert nem pénzért, 
hanem tíz százalék vámért dolgoz
tunk. Volt egy Szedres nevű lo
vunk, az olyan erős volt, hogy 
egyedül vitte ki azt a kocsit az ud
varból, amit a gazda két lova nem 
tudott kihúzni. Ezt a Szedrest aztán 
a háború alatt “bevonultatták”.

Rekvirálták, ahogy ez akkoriban 
szokás volt. Egy régi kocsisunk 
fölismerte az orosz fronton, és ha
zahozta. Aztán jöttek az oroszok, 
akkor meg azok vitték el. Igaz, 
hogy hoztak helyette egy pici, 
gyenge, agyonhajszolt fekete lovat, 
ami reggelre ki is múlt. Apám öc
cse Berhidáról menekítette hozzánk 
a két lovát az oroszok elől, másnap 
azokat is innen vitték el.

-M iből éltek azután, hogy meg
szűntek a malmok?

-  Apám tsz-tag lett, a termelő- 
szövetkezet kezelésében lévő saját 
malmában lett alkalmazott. Az itt 
kapott fizetésből, meg a „porzás
ból”.

-  ?

-  Porzásnak hívták azt, a ma
lomban keletkezett, engedélyezett 
veszteséget (üzletben a káló), amit 
az ügyes, szorgalmas molnár még 
megment, összekapar, és újra föl
használ. Tíz év után 260 Ft-tal 
küldték nyugdíjba. Miután meg
halt, anyám ennek a felét kapta öz
vegyi nyugdíjként. Később ezt né
hány 100 Ft-tal emelgették, és mi 
gyerekek toldottuk ki annyira, 
hogy élni lehessen belőle. Engem 
kivettek a pápai gimnáziumból, 
csak vájáriskolába járhattam. Öt 
évig bányász voltam. Húsz év múl
va, 1970-ben tudtam leérettségizni 
levelező tagozaton. A Hungária 
Biztosítótól mentem nyugdíjba 
harminc év után, most a Vörösbe
rényi Református Egyházközség 
gondnoka vagyok, apám is az volt 
valamikor. Bátyám meghalt, nővé
rem él. Hát így foszlott szét a csa
ládi legenda, a lányom és az uno
káim már nem is nagyon ismerik.

-  Mi történt a Malomtóval?
-  Kiszáradt. A területet kiparcel

lázták, házak épültek rajta. Nem tu
dom kik laknak benne... nemigen 
járok arra.

Vecsey Kiss Mária

Gyerekek a Malom-tónál (Szalai testvérek és Reiner Ödön, 1958)

 Az ötvenes években még működő malom épülete



Néhány sor 
a 110. hónapról 
a Városházán

1999. december

Keszey János és Elko Ko

vács László nagyon jó  helyet 

talált az idei „mindenki kará

csonyfájának” a villanyrend

őrnél. Eddig kissé eldugtuk a 

Városháza elé, ahol nem ér

vényesült eléggé. Aki most 

hajtott át a városunkon, a 71 - 

es úton, bizton jó  érzéssel ve

tett egy pillantást a méltósá

gos fára, a színes füzérekre. 

Még nem állt meg, mert élet 

nem volt körülötte, csak a vi

gasztalan, szürke, repedezett 

flaszter. Győrött, a városháza 

előtt megálltak a népek, mert 

a karácsonyfa körül zajlott az 

élet. Ízléses, nyers fa  házikók

ban kínálták a karácsonyi 

ajándéknak valót, a kézimun

kával készített ékszereket, 

gyűrűket, népművészeti ter

mékeket, képzőművészeti tár

gyakat, gyertyákat, asztali dí

szeket. Jövőre mi is telepíthet

nénk a karácsonyfa mellé né

hány ilyen kis házikót, m e

lyekben almádi polgárok kí

nálnák portékáikat helybéli

eknek és átutazóknak, decem

beri estéken, diszkrét kará

csonyi zene mellett. Két év 

múlva pedig majdnem készen 

lesz mögötte az almádi kultú

ra központja az egykori Auró

ra Étterem átépítésével. Lesz 

miért oda menni. Lesz miért 

megállni. Lesz élet a „min

denki karácsonyfája” új helye 

körül.

Balatonalmádi-Öreghegy, 

2000. január 3.

Kerényi László 
polgármester

A Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal jegyzője 

KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁST HIRDET 
3 fő közterület-felügyelői állás betöltésére.

Az állás betöltésének feltétele:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, összeférhetetlen

ség hiánya
- legalább középiskolai végzettség
- kinevezés előtt a közterület-felügyelői vizsga letétele 

A jelentkezéshez mellékelni kell:
- önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány
- iskolai bizonyítványok másolatai 
Bérezés a köztisztviselői törvény alapján.
Az állás 2000. április 1. napjától tölthető be.
Az állásra jelentkezni a hirdetés megjelenésétől számított 15 na
pon belül lehet.
A jelentkezés személyesen vagy postai úton nyújtható be a kö
vetkező címre:

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal 
Dr. Hegedűs Tamás jegyző 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel.: 88/438-181

Önkormányzati hírek
Előrelátónak bizonyult a Kép

viselő-testület, amikor -  ez évi 
utolsó -  december 23-i ülését 9 
órai kezdettel hirdette meg. Csak
is így volt biztosítható, hogy a 18 
fő napirendi pontból, illetve 8 ak
tualitásból álló témakör tárgyalá
sát még aznap be tudja fejezni. 
Elöljárójában jelzem, hogy a testü
let által meghozott döntések közül 
csak a leglényegesebbek kommen
tálására szorítkozhatom, terjedel
mi okok miatt is. Több helyütt uta
lok továbbá arra, ha valamely dön
téssel kapcsolatos tudósítás más 
tollából jelenik meg lapunk mosta
ni, avagy következő számában.

Napirend előtt Bors Sándor 
képviselő jelentette be, hogy a 
Kövesalja utcában a játszótér ki
építése megkezdődött. Balogh 
Csaba képviselő pedig arról refe
rált, hogy mintegy 600 q tűzifát 
osztottak ki -  ingyenesen házhoz 
szállítva -  a rászoruló lakosság kö
rében. 550 db ajándékcsomag ké
szült és került átadásra a 75 éven 
felüli állampolgárok részére a 
TEMPO Áruház és a Polgármeste
ri Hivatal közreműködésével, me
lyért köszönetét fejezte ki. Schild
mayer Ferenc alpolgármester a Ba
latoni Nemzeti Park munkamegbe
széléséről számolt be, majd Dr. 
Kerényi László polgármester tar
totta meg szokásos tájékoztatóját. 
Említette, hogy járt a Környezet
védelmi Minisztériumban a 
szennyv ízcsa to rna-tám ogatás 
ügyében, nem sok eredménnyel. 
Ugyanakkor kedvezőnek mondha
tó, hogy a Balatoni Fejlesztési Ta
nács 10,7 millió Ft támogatást biz
tosított a csatornaépítéshez. Az Al
mádi Postás Üdülőben megbeszé
lést folytatott a Soproni Postaigaz
gatóság vezetőivel. Jó hír, hogy 
már ez évben sor kerül az üdülő 
felújítására. Bejelentette -  továbbá

hogy a Veszprém Megyei Ön- 
kormányzat Közgyűlése által meg
hirdetett „Ifjúságbarát Önkor
mányzat” pályázaton a városok ka
tegóriájában Balatonalmádi Ön- 
kormányzata első helyezést ért el. 
(szerk. megj.: lásd erről részlete
sebben lapunk mostani számában).

Meleg szavakkal méltatta a 
Demel Eszter karnagy által vezé
nyelt Városi Vegyeskar vörösberé
nyi Művelődési Házban megtartott 
hagyományos karácsonyváró kon
certjét. A színvonalas előadást, -  
amelyet remekül színesített a kon
certen közreműködő Városi Zene
iskola növendékei és Szentirmai 
Edit előadóművész produktuma -

a hálás közönség vastapssal jutal
mazta. Szólt a Városházán megtar
tott közmeghallgatásról, amelyen 
meglepően nagy számban vettek 
részt az érdeklődő állampolgárok. 
(szerk. megj.: A polgármester által 
a közmeghallgatáson előadottakat 
külön közöljük most, míg a válasz
tópolgárok részéről felvetett köz
érdekű bejelentésekre, javaslatok
ra lapunk következő számában té
rünk vissza).

Időközben megérkezett Kuti 
Csaba a megyei közgyűlés elnöke, 
aki ismertette a Megyei Önkor
mányzat álláspontját a volt Neve
lőotthon jövőjével kapcsolatban. A 
tervek közt szerepel a Tihanyban 
megszűnt Megyei Képtár kialakí
tása a volt intézményi épületek
ben. A területre készült szabályo
zási terv jóváhagyását ismételten 
elhalasztotta a Képviselő-testület, 
amely felhatalmazást adott a pol
gármesternek egy a Megyei Ön- 
kormányzattal megkötendő meg
állapodás tervezetének elkészíté
sére és egyeztetésére. A megálla
podás-tervezet kitér majd a rende
zési terv jóváhagyására, ingatlan- 
cserére és a szabályozással össze
függő útkorrekció megvalósításá
nak lehetőségeire.

Ezt követően zárt ülésen tár
gyalta a testület a Közösségi Ház 
és a Városi Könyvtár igazgatói ál
lásaira benyújtott pályázatokat. 
Hosszas vitát követően „Salamo
ni döntés“ született, a testület a ki
írt pályázatokat eredménytelennek

nyilvánította, egyúttal elhatározta 
a Közösségi Ház és a Városi 
Könyvtár integrálását Balatonal
mádi Városi Kulturális Központ 
megjelöléssel, legkésőbb 2001. ja
nuár 1-ével. A Kulturális Központ 
létrehozásáig az érintett két intéz
ményt a jelenlegi vezetők igazgat
ják tovább.

Az Almádi Kommunális Kht-ra 
vonatkozóan és ahhoz kapcsolódó
an több döntést is hozott a Képvi
selő-testület. Felhatalmazta a Kht. 
ügyvezetőjét -  az idők során meg
lehetősen elhasználódott, alacsony 
hatásfokkal működő gépparkra fi
gyelemmel - ,  hogy nettó 28 millió 
Ft értékhatárig kommunális és 
parkfenntartási gépeket szerezzen 
be a legkedvezőbb konstrukciók 
betartása mellett. Mindehhez ma
ximum 10 millió Ft saját forrást 
biztosított -  az 1999. évi fejleszté
si tartalék terhére -  a testület. A be
szerzés csak a Felügyelő Bizottság 
elnökének ellenjegyzésével mehet 
végbe. A téli sikosságelhárításra és 
hóeltakarításra pedig 2 millió 794 
E Ft-ot juttatott a testület a Kht- 
nak az általános működési tarta
lékból. Elfogadta a társaság Fel
ügyelő Bizottságának 2000. évi 
munkatervét, módosította továbbá 
a kommunális szilárd hulladék 
gyűjtéséről, valamint a helyi vásá
rokról és piacokról szóló rendele
teit. (szerk. megj.: A módosítások 
lényegét, a lakosságot érintő fon
tosabb tudnivalókat a Kht. ügyve
zető igazgatója külön cikkben is



merteti. Ugyanez vonatkozik a he
lyi adókról szóló rendelet módosí
tására is, azzal a különbséggel, 
hogy a változásokról lapunk febru
ári számában ad részletes tájékoz
tatást az Adóügyi Osztály vezető
je).

Ugyancsak módosította a Kép
viselő-testület a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatát, létrehozva a 
Polgármesteri Hivatalon belül 
önálló szervezeti egységként a Vá
rosgondnoksági Osztályt. A képvi
selők többsége nem fogadta el az 
önkormányzati lakások lakbéré
nek emelését, így azok 2000-ben a 
régiek maradnak. További átdol
gozásra visszaadta a GTB-nek az 
önkormányzati beruházások fel
ügyelete tárgyában előterjesztett 
rendelettervezetet, viszont új ren
deletet alkotott a parkolásról. Cél

ja, hogy biztosítsa az építmények 
használatához előírt gépjármű vá
rakozó-, rakodóhelyek (továbbiak
ban parkolók) kialakítását, továb
bá, hogy az építési engedélyezési 
eljárások során lehetővé tegye a 
parkolók megváltását, ahol az Or
szágos településrendezési és építé
si követelményekről szóló rende
letben előírt számú parkoló telken 
belül nem biztosítható a városköz
pontban és Vörösberény központ
jában.

Az aktualitások között ismétel
ten foglalkozott a testület a sebé
szeti járóbeteg szakellátás felada
tainak ellátásával. A Humánpoliti
kai Bizottság által kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította, 
egyúttal újabb pályázat kiírására 
adott megbízást a bizottságnak. 
Felkérte Dr. Piri Ida és Dr. Huszár

Gábor bizottsági tagokat, hogy a 
Veszprém megyei kórházzal ve
gyék fel a kapcsolatot az ellátás át
meneti megoldása érdekében. 
Újabb egy évre a Balatonalmádi 
Herkules SE használatába adta a 
Budatavai lakótelepen lévő sport
pályát a hozzátartozó épülettel, va
lamint a Damjanich úti „Turistahá
zat”. Megbízta a GTB-t, hogy az 
IKSB-vel együtt közösen dolgozza 
ki a futballpályára és létesítménye
ire vonatkozó hasznosítási pályá
zati feltételeket.

Elhatározta, hogy pályázatot ír 
ki a Budatava strand üzemeltetésé
re, melynek feltételei kidolgozását 
ugyancsak a GTB-re bízta. A 
Balatonalmádi-Káptalanfüred Tá
bor utca melletti területre vonatko
zó rendezési terv javaslat végre
hajtására és az ott kialakítandó ke

reskedelmi-vendéglátó célú ingat
lanok elidegenítése érdekében az 
ÁRT-ben jelölt területre beépítési 
tervet, majd annak jóváhagyását 
követően telekalakítási tervet ké
szíttet a testület, s ezt követően 
dönt az ingatlan értékesítéséről. 
Jóváhagyta a Nevelési Tanácsadó 
és a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratainak módosítását, majd 
megválasztotta az „Együtt- 
Egymásért” Nyílt Közalapítvány 
Kuratóriumának új vezetőit és tag
jait.

A nyilvános ülésről szóló ön
kormányzati jegyzőkönyvek a Vá
rosi Könyvtárban, ill. a Polgár
mesteri Hivatalban megtekinthe
tők. A következő képviselő-testü
leti ülés tervezett időpontja: 2000. 
február 3.

Sz. S.

Rendőrségi hírek

Ez a lapszám több szempontból 
is különleges, hiszen mire Önök ezt 
kézbe kapják, már 2000-t írunk. Kü
lönleges azért is, mert úgy érzem, 
hogy az események krónikáján túl 
alkalmat nyújt ez a lapszám egyfaj
ta számvetésre, hiszen a Balatonal
mádi Rendőrkapitányság életében 
ez az év a kezdet, a bizonyítás éve 
volt.

Először az elmúlt időszak törté
néseiről. Annak ellenére, hogy el
néptelenedtek a város üdülőövezetei 
és csak az “őslakosok” tartózkodnak 
már Balatonalmádiban, 8 nyaraló 
betörésről szereztünk tudomást. Kö
szönhető ez annak is például, hogy 
jelentősen elszaporodtak -  különö
sen a nagy értékű ingatlanok eseté
ben -  a riasztó bekötések száma, il
letve ami számunkra a legfontosabb, 
hogy eredményesen és hatékonyan 
működik a Polgárőr Egyesület. To
vábbra is vannak a városnak olyan 
területei, amelyeket kevésbé sike
rült ellenőrzés alatt tartani. A már 
említett betörések közül többségé
ben ezeken a helyeken követték el 
ezeket máig ismeretlen tettesek. Két 
gépkocsit törtek fel. Elloptak egy 
Trabant gépkocsit is, melyet aztán 
később a járőrök megtaláltak. Az 
események leírásához hozzátartozik 
az is, hogy sikereket is elkönyvel
hettünk december hónapban. Fény 
derült a szenvedélyes újságolvasó 
személyére, aki az Auróra Étterem 
parkolójában lévő újságos bódét tör
te fel és lopott onnan rendszeresen 
újságokat. Rendőreink fogták el 
azokat a fiatalokat, akik telefonfül
kék üvegeit törték be szórakozásból, 
illetve rendőrkézre kerültek korábbi 
betörésben “érdekelt” elkövetők is. 
Ugyancsak rendőrkézre került egy

fiatalember, aki nyaralójukon úgy 
kötötte be az elektromos hálózatot, 
illetve a telefonvonalat, hogy azért a 
szolgáltatóknak nem fizetett, s az 
már csak szinte mellékesnek mond
ható, hogy a házkutatás során lősze
reket találtunk, illetve halászháló
kat, ami egyértelműen orvhalászatra 
utal, valamint lefoglalásra kerültek 
csónakmotorok, fűrészgépek, több 
más olyan tárgy is, amely különbö
ző bűncselekményekből származott. 
Ami egy kicsit összekapcsolja a 
bűncselekményeket, az az, hogy az 
ismertté vált elkövetők döntő több
sége 20 év alatti fiatalember. Csak 
félve jegyzem meg, hogy egyikük 
esetében sem a bíróság, sem az 
ügyészség nem látott okot arra, hogy 
őrizetbe vegye őket, annak ellenére, 
hogy egyértelmű bizonyítékok szol
gáltak arra több esetben is, hogy so
rozat elkövetőkkel állunk szemben.

Még egy jelenségről szeretnék 
Önöknek szólni. A város egyre több 
helyén fizetnek hamis 1000 Ft-ossal. 
A vizsgálat eddigi megállapításai 
szerint minden esetben jóhiszemű
séggel állunk szemben. A hamis 
pénzt felhasználók közül senki sem 
vette észre, hogy neki is valaki ha
mis bankjegyet adott. Kérem Önö
ket, különösen az 1000 Ft-osok ese
tében -jobban vizsgálják át a kapott 
bankjegyeket. A bűncselekmények 
ismertetését azzal zárom, hogy nem

történt durva, személy elleni, vagy 
akár erőszakos, garázda jellegű bűn- 
cselekmény december hónapban.

A közlekedéssel kapcsolatosan -  
annak ellenére, hogy néha egészen 
szélsőséges útviszonyok voltak -  
sincsenek negatív tapasztalataink. 
Baleseti statisztikánk a korábbi 
évekhez hasonlóan alakul. Az tény, 
hogy továbbra sem csökken az ittas 
járművezetők száma. December hó
napban is 8 fővel szemben kezdemé
nyeztünk büntetőeljárást.

A bevezetőben már jeleztem, 
hogy ez a lapszám alkalmat ad arra 
is, hogy egy kicsit visszatekinthes
sünk az elmúlt évre. Azt hiszem az
zal mindannyian egyetértenek, hogy 
sikerült úgy működtetnünk a kapi
tányságot, hogy a lakossági ügyek 
intézésében, az állampolgárokkal 
kapcsolatos rendőri munkában nem 
tapasztaltak fennakadást. Sajnos az 
is bebizonyosodott, hogy a jelenlegi 
létszám -  különösen a bűnügyi terü
leten -  kevés ahhoz, hogy meg tud
junk felelni a velünk szemben tá
masztott elvárásoknak. Ezért első
sorban ezen a munkán kell a jövő
ben nagyon sokat változtatnunk. Ezt 
joggal várják el tőlünk vezetőink, és 
az állampolgárok is. Jelentősen 
megnőtt a vagyon elleni bűncselek
mények száma, és ebből döntően a 
betörések száma emelkedett mere
deken. Ezeket többségében a nyári

hónapokban követték el, és ami kü
lönösen sajnálatos, az az, hogy zöm
mel külföldi állampolgárok köréből 
kerültek ki a sértettek. Többször le
írtam már azt is, hogy mi is érezzük 
ezeknek a negatív jelenségeknek a 
súlyát, azonban a továbblépés nem
csak kizárólag rendőri feladat, ha
nem joggal számíthatunk reménye
ink szerint az állampolgárok, az 
Önök segítségére is. A jelentősen 
megnövekedett betörések számát 
nem tudtuk ellensúlyozni a más te
rületeken bekövetkezett kedvező 
irányú változásokkal -  ilyen például 
az, hogy felére csökkent a gépkocsi 
lopások, a gépkocsi feltörések, a 
strandi lopások, a besurranásos lo
pások száma -  így az év egészére 
vonatkozóan kis mértékű össz
bűncselekményszám emelkedést re
gisztrálhatunk. Az, hogy ez a kedve
zőtlen tendencia megforduljon, na
gyon sok erőfeszítést követel. Mű
ködési feltételeink rendkívül feszí
tettek voltak, és jelenleg úgy tűnik, 
hogy a jövőben sem történik ezen a 
területen alapvető változás. Ahhoz 
tehát, hogy a lakosság által is elvárt 
színvonalon tudjunk a jövőben dol
gozni, fokozottabban kell támasz
kodnunk az önkormányzatokra, 
mert megítélésem szerint csak közös 
fellépéssel tudunk gátat vetni a bű
nözés elterjedésének. A kapitányság 
jövőjére vonatkozóan, illetve azok
ról az elképzelésekről, tervekről, 
amelyeket a 2000. évben szeretnénk 
megvalósítani, majd a következő 
számban szeretnék visszatérni.

Engedjék meg, hogy minden új
ságolvasónak kollégáim és a magam 
nevében boldog új évet kívánjak.

Grúber Sándor r. őrgy 
rendőrkapitány



A sport kitüntetettjei 1999-ben
Balatonalmádi Önkormányzatának Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és 
Sport Bizottsága 66/1999. (XI. 17.) IKSB számú határozatával „Jó tanuló, jó 
sportoló” és „Balatonalmádi Szabadidősportjáért” díjat alapított.
Szinte természetes, hogy a sportélet Balatonalmádiban nem érte volna el a 
jelenlegi fejlettségi szintjét, ha nem találkozott volna az itt élők igényével 
és ha nem volnának olyan megszállott sportszervezők, sportvezetők, akik 
ezt a tevékenységet felvállalják és a mindennapi élet részévé nem teszik. 
Az első elismerést Surányi Lajosné, Varga László és Nyúl Csaba kapta.

Surányi Lajosné
a Herkules SE kosárlabda csapatá
nak vezetője, motorja, tartóoszlopa. 
Sok éve foglalkozik azzal, hogy 
egyrészt mások, de a maga számára 
is hasznos elfoglaltsággá, kikapcso
lódássá, közösségformáló erővé te
gye a sportot. Rendszeresen szere
pet vállalt szervezőkészségével a 
Balatoni Városok Sportbajnoksá
gán történő részvételben asztalite
nisz és teke sportágakban, ahol mint 
versenyző is elvitathatatlan érdeme
ket szerzett. Itt kell megemlíteni 
még a Balatonfüred -  Balatonalmá
di sporttalálkozót a Siófoki városi 
kosárlabda bajnokságot és a külön
böző, a városhoz kötődő vagy itt 
zajló szabadidősport versenyeken 
történő részvételt is.

Varga László
azok közé a fanatikus sportemberek 
közé tartozik, akik az 1970-es évek 
elején újraindították a teniszéletet 
Balatonalmádiban.

Laci bácsi időt, fáradságot nem 
kímélve generációk sokaságát taní
totta meg a tenisz alapvető fogásai
ra, de mint teniszedző a verseny- 
sport követelményeire is.

Mint játékos is példát mutatott a 
fiatalabb korosztálynak.

Igazi munkaterülete azonban a 
szabadidősport volt. Minden lehe
tőséget megragadott arra, hogy a te
niszt és a sportot, az egészségmeg
tartó mozgást népszerűsítse.

Rengeteg versenyt rendezett ün
nepi és más alkalmakhoz kapcsoló
dóan, ahol a legkisebbektől a leg
idősebb korosztályig mindenki 
megtalálta a számára megfelelő ver
senyzési, mozgási lehetőséget.

Nyúl Csaba
a Balatonalmádiban 1982-ben meg
honosodott Shotokan Karate Sport

klub vezetőjeként érdemelte ki elis
merésünket.

Ez a klub tömegsport-egyesület
ként működik, ahol elsősorban a 
legkisebbek tanulhatnak mozgás- 
kultúrát, kitartást és fegyelmet.

Csaba ezen túlmenően igyekszik 
asztalitenisz sportágban is átadni is
mereteit az ez után érdeklődő gye
rekeknek.

Mindig kész volt segítséget 
nyújtani szabadidősport versenyek 
lebonyolításában is.

Ma a felnövekvő generációt az 
élet olyan kihívásoknak teszi ki, 
melyeknek nem könnyű megfelelni. 
Azoknak a gyerekeknek, akiknek 
elég tehetségük van ahhoz, hogy 
sportban szorgalmukkal, akaratere
jükkel és nem utolsó sorban jó idő
beosztásukkal eredményesen tudja
nak szerepelni, sok esetben kell le
mondaniuk olyan kellemesebbnek 
tűnő időtöltésről, melyet korosztá
lyuk más tagjainak nem kell meg
tenniük vagy egyszerűen akkor sem 
tesznek meg, ha megtehetnék.

Éppen ezért elismerésre méltóak 
és mi el is ismerjük azokat a gyere
keket, akik a tanulást és a sportot 
összeegyeztetve mindkét területen 
példaképül szolgálhatnak, szép 
eredményeket értek el.

Természetesen a javaslattevők 
nem voltak könnyű helyzetben, 
mert itt nem arról volt szó, hogy ki 
érte el a sportban a legjobb ered

ményt, hanem emellett a tanulásban 
is megállta a helyét.

Ez évben a „jó tanuló, jó sporto
ló” elismerésben részesült a Györ
gyi Dénes Általános iskola javasla
ta alapján:

Felber Orsolya,
aki
-  úszás sportágban megyei diák 

bajnokságot, országos bajnokságon 
tizenkettedik helyezést nyert váltó 
csapat tagja,

-  területi kézilabda diákbajnok
ságon első helyezett csapat tagja,

-  tájfutásban megyei rövidtávú, 
normáltávú és diákolimpiai bajnok, 
országos diákbajnokságon kilence
dik helyezett,

-  triatlon sportágban megyei di
ákbajnok,

-  atlétikában, 800 m-en megyei 
diákbajnokságon negyedik helye
zett,

-  általános iskolai tanulmányi 
eredménye: kitűnő.

Koszteczky Esztert
a Váci Mihály Általános Iskola 

javaslatára jutalmazta a bizottság,

aki nem egyénileg, hanem mint az 
iskola csapatának tagja szerzett el
évülhetetlen érdemeket abban, 
hogy eredményesen szerepelhettek 
a különböző területi diáksport baj
nokságokon. Az 1999. évi őszi atlé
tikai területi diákbajnokságon, ahol 
második helyezést szereztek, csapa
ta legjobb teljesítményét nyújtotta.

Tanulmányi eredménye: kitűnő.

Pintér Balázst
a Vörösberényi Általános Iskola 

javaslatára jutalmazta a bizottság, 
aki a körzeti diákolimpiai verse
nyen kézilabda, labdarúgás első he
lyezett, megyei labdarúgó mérkő
zés első helyezett csapatban szere
pelt. Iskolai atlétika versenyen 
egyéni első helyezést, futásban má
sodik helyezést, atlétika körzeti ver
senyen harmadik helyezést ért el.

Tanulmányi eredménye: kitűnő.

A bizottság napirendre vette a 
városi diák- és szabadidősport fej
lesztését. Hogy ez milyen formában 
fog megnyilvánulni, az a legköze
lebbi időszakban tervbe vett egyez
tetés és természetesen a város anya
gi lehetőségének eredménye lesz.

Az első lépéseket az átadott dí
jak megalapításával is elő kívántuk 
segíteni.

F.Gy.

Tenisz-morzsák
December elején hivatalosan is 

bejegyzésre került a Váci Mihály Ál
talános Iskola Diáksportköre és ezen 
belül a tenisz-sportcsoport.

A karácsonyi minitenisz-szabad
időversenyünk a  16. volt a sorban ez 
évben. Eredmények:

I. csoport. 1. Zima Balázs 2. Győ
ri Viktor 3. Kokas Márton és 
Bodroghalmi Fruzsina

II. (vegyes) csoport 1. Csaplár 
Klaudia 2. Varga Éva 3. Holecz Dá
vid és Kiss Gergely

III. (középiskolás) csoport: 1. 

Kiss Tibor 2. Levelesi Szilárd 3. 

Számfira Balázs és Hégely Péter 

Sportcsoportunkat az Ifjúsági, 

Kulturális és Sportbizottság “Bala

tonalmádi szabadidő sportjáért” ki

tüntetéssel jutalmazta, ami további 

lendületet ad tevékenységünkhöz.

A 2000. évre kívánok mindnyá

junknak sportos jó egészséget!

Varga László

EGZAKT BT.
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 8-15 óra között

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



Bakancsos Híradó
Balatonalm ádi, 2000. január 4.

A Bauxitkutató Természetjáró 
Sport Egyesület (elődje: Bauxitkuta
tó Vállalat, Üzemi Szakszervet 
(Vegyipari), Sport Bizottság, termé
szetjáró szakosztály) az idén 30 
éves. Az almádi természetjáró sport 
egyik legeredményesebb évét zártuk
1999-ben, mivel ebben az évben in
dítottuk a legtöbb (összesen 683) 
gyalogtúrázót a Bakony 50 és 25 tel
jesítménytúrán (mindössze egy na
pon, 1999. március 20-án), s emel
lett túraversenyeken is kiemelkedő
en eredményesen szerepeltünk: a hi
vatalos országos bajnokságon senior 
kategóriában az év 5 legjobb ered
ménye alapján a FŐDOLOMIT csa
pat Baross Gábor vezetésével 2. he
lyezést küzdött ki. Az országos gya
logtúrázók találkozóján (Velence) 
éjszakai, nappali, elméleti és váro
sismereti versenyeken első és máso
dik helyezéseket nyertünk el. A saj
tóban, így pld. az Új Almádi Újság
ban, a Természetbarát Híradóban, a 
Természetbúvárban rendszeresen je
lentek meg turisztikai, természetvé
delmi publikációk egyesületi tagja
ink tollából. Jelenleg egyesületünk
ben 9 vizsgázott túravezető (Baross 
Gábor, Baradlai Pál, Kertész Ákos, 
Knauer Anna, Knauer József, 
Knauerné Gellai Mária, Magyar 
György, Magyarné Mészáros Éva, 
Szalóky Zsuzsa) segíti a gyalogos, 
magashegyi és vízi-túrákat. Városis
mereti versenyen, Budapesten 2 db 
első helyezést szereztünk, de ma
gunk is rendeztünk Balatonalmádi
ban hagyományteremtő célzattal vá
rosismereti versenyt ‘99-ben. Hazai 
pályán (Veszprém-megyében) orszá
gos hírű ek a tájékozódási és túrave
zetési éjszakai csapatverseny rende
zéseink: Bauxitkutató kupa, 
Hegyisport kupa, Piroska kupa, me
lyeket természetesen folytatunk.

Versenyeink, túráink, rendezvénye
ink nyíltak, a befogadóképesség ha
táráig bárki -  aki szabályainkat elfo
gadja -  elindulhat rajta... Működé
sünk anyagi forrásait elsősorban a 
Wesselényi Alapítvány pályázati kö

réből szereztük, ill. az Almádi Ön- 
kormányzat, a tagság és egyesüle
tünk baráti körének 1998 évi adó 1% 
adománya biztosította. Ez utóbbi 
összege végül 74 782 forintnak bi
zonyult, hálás köszönetünk ezért, 
hiszen az adakozással elismerték 
egyesületünk törekvéseit, hozzáse

gítettek benünnket közel 80 túra
naphoz, ahol a résztvevők száma 
1412 fő volt. Szakáganként nézve 
természetesen a gyalogos napjaink 
(53) uralkodtak, de vízi (18 nap), sí 
(5), barlangi (1) túra is bővítette a 
választékot. Magashegyi túrán a

Rohácsok (Ny-i Tátra) gerincén vet
tünk részt, a szlovák-lengyel határ
vidéken.

Hagyományainkhoz híven előke
lő helyet kapott tevékenységünkben 
a túrázás mellett az egészséges élet
módra, a természet tiszteletére való 
nevelés. Városunkban megjelentek a 
Vörös Homokkő tanösvény ismerte
tő táblái s az utat jelző kék három
szögek, melyek létrehozatalában 
egyesületünk számottevő fizikai és 
szellemi munkával működött közre. 
Nemzetközi ifjúsági önkéntes tábort 
szerveztünk, melynek nyomán Al
mádiban 3 ismertető tábla kapott

helyet a kitisztított geológiai bemu
tatóhelyeken. Földtani természetvé
delmi ismeretterjesztési programok
ban kamatoztattuk egyesületünk tag
jainak szaktudását, megkülönbözte
tett figyelmet fordítottunk a felnö
vekvő korosztályok környezeti ne
velésére. Sajátos eszközeinkkel se
gítettük a túravezető-képzés, a tanár
továbbképzések, az egyetemi tanul
mányi kirándulások előadásait. Gya
logos és vízitúráink az egészséges 
szabadidő eltöltése mellett az ember 
és a természet szoros kapcsolatát is 
szemléltették.

2000-ben túraterveinket folyama
tosan ismertetjük az almádi könyv
tárban és az Új Almádi Újságban. 
Tervezzük a bauxitkutatás almádi 
emlékhelyeinek felkutatását, s az 50 
éve megindult intézményes, állami 
bauxitkutatás emlékének táblával 
való megörökítését Balatonalmádi
ban.

K. Gellai Mária elnök

Almádi természetjárók a Csodavár gerincén, útban a Sivy csúcs (1805 m, Ny- 
Tátra, Rohács) felé.
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A Bauxitkutató 
Természetjáró SE 

2000. első negyedéves terve:
Kiemelkedően közhasznú 

szervezetként célunk: tagságunk 
és más természetbarát gyalogos-  
és vízitúrázók részére egészsé
ges szabadidő eltöltése céljából 
gyalog- és vízitúrákat, természet- 
járó tájékozódási túraversenye
ket, teljesítménytúrát szervez
zünk, rendezzünk a természet 
megismerése és megszerettetése 
jegyében.

A BXTSE adószáma: 
18914836-1-19, a BXTSE OTP 
folyószámla-száma: 11748083- 
20015264

(Köszönettel fogadjuk a fenti 
adószámra az 1 % felajánlását; a 
folyószámlaszámra tagdíjakat, s 
egyéb támogatásokat, átutaláso
kat)

Időpont helyszín túrafelelős, túravezető 
közlekedés

Január 8 Bakony 25/50 bejárás, munkatúra

15 Évnyitó közgyűlés: Szentantalfa - Tagyoni-hegy - Hegyes-tű - 
Köveskál (balatoni kék, kb. 10 km) Millenniumi túra

K. Gellai M., Baross G., Szabó K. 
autóbuszos

Február 2 klubdélután: első szerdán, munkatúrák megbeszélése, fő feladat: 

a Bakony 25/50 ellenőrző bejárása Könyvtár 16-18 óráig

12-13 Megyei értekezlet, tanácskozó testületi ülés

19 Gyalogtúra (Hideghegy-Halomhegy, Kossuth-kilátó - Szentantalfa, 

balatoni kék, kb. 10,3 km)

Baross G. 

autóbuszos

Bakony 25/50 útvonalbejárás, munkatúra

Geológus túra, kőtenger Almádi környékén? Baross G.

26 50 éve kezdődött a bauxitkutató tevékenység Almádiban, 
emléktúra a bauxitkutatással kapcsolatban

K. Gellai, Knauer J., Baross G.,

Március 11 Bakancsos Atom Kupa természetjáró tájékozódási túraverseny K. Gellai M.

12 Bakony 25/50 útvonalbejárás, munkatúra Knauer J., Baross G.

22 klubdélután 25/50 előkészítő megbeszéléssel Könyvtár 16-18 óráig

25 Bakony 25/50 teljesítménytúra rendezés 
Veszprém - (Herend) - Városlőd 
Baradlai-Gáspár-Kertészék-Knauerék-Kötelesék- 
Magyarék-Szabóék-Szalóky

K. Gellai M., Baross G., 
Kósa É.

Érdeklődés: Polgármesteri Hivatal: Kertész Gabriella, továbbá tel.: 438-631 /Knauer, 
438-731 /Baross G.

Westel 900
A KAPCS OLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

G y o r s ,  u d v a r ia s

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 2. 
Tel.: (06-30) 902-7382



T. Gróf Tibor igazgató úrnak, helyben.

Tisztelt, Kedves Pártfogónk!
E sorokat nem sportbaráti minőségben írom, hanem mint az olyan cso

dálatos Új Almádi Újság szerkesztőbizottsági tagjának.
Ismételten szeretném megköszönni a hiányzó áprilisi szám előkeresését. 

Ezzel kapcsolatban ellenállhatatlan vágyat éreztem néhány gondolat el
mondásához.

El nem tudjátok képzelni milyen jól néz ki, tartalmilag-küllemileg 
mennyire szuper egy-egy teljes évfolyam Új Almádi Újság könyvtári pél
dányként; igazi karácsonyi ajándék.

Ami azonban a gondolat lényege: Ha lenne egyszer közvélemény-kuta
tás miért szereti valaki az Új Almádi Újságot én a következőket rögzíte
ném:

A külső megjelenése -  ami azonnal szembeötlő -  művészi, megragadó. 
Egyszerűen gyönyörű.

Amikor hozzánk a Taszler Marika a nagy postás-puttonyából bedobja 
a lapot akkor nem „újságot” kaptunk, hanem „ levelet”, baráti értesítést, 
részben ismert, részben személyesen nem ismert de mindenképpen közvet
len kapcsolatot teremtő társainktól. Köszönet illeti a Szerkesztőbizottsá
got!

Az újságban minden megtalálható. Schildmayer Ferenc úr cikkei törté
nelmi ihletet árasztanak. Tényleg, hogy is volt ez a múltban... Vecsey Kiss 
Mária művei, akár vers akár próza formájában szívet melengetők, szívhez 
és értelemhez szólóak. Az önkormányzati hírek rovata révén részesei le
szünk mindazoknak a gondoknak, sikereknek, amelyekért Kerényi László 
polgármester úr és képviselő-testülete harcol és tevékenykedik, hogy min
den a lehető legjobb megoldással, közmegelégedésre realizálódjék. De 
bármilyen sok a gond, borús az időjárás Czuczor Sándor úr sorai mindig 
megvigasztalnak, sőt... az ő cikkei olyanok, mint a szivárvány, színesek, 
ragyogóak, szívet-lelket mosolyra hangolóak. Adjon neki a jó Isten igen jó 
erőt, egészséget, hogy még sokáig tudjon „kocsonyát” főzni, fogyasztani.

További igen jó munkát kívánok a Szerkesztőség minden tagjának, ma
radtam hűséges „kétlaki, v. gyüttment” almádi polgárnak

szeretettel: Annus néni

P. S. 1. Kérnék egy Almádi Újság csekket
2. Csatolok mintának pesti XIV. ker. 40 000 lakosú helyi újságot. (Ha 

a különbséget zongorázni tudnánk, Kocsis Zoltánt kellene meghívni.)
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S zám ítástechnikai
Szaküzlet és szerviz

Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

INTERNET-előfizetés 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

CD-írás, archiválás, iratmásolás

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

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

Ló és ember I.
Biztos, hogy a ló volt előbb. Egy 

London környéki eocén kori agyag
lerakódásban a XIX. sz. első felében 
Sir Richard Owen paleontológus fe
dezte fel és írta le először a lovat 
mint fajtát kora kb. 55 millió évre 
becsülhető. Az ember és a ló kapcso
lata több mint 500 évre nyúlik vissza 
(az ember Ázsiában megkezdte a ló 
háziasítását). A lóról szóló első írá
sos emlék a harmadik Ur dinasztia 
korából származik a Kr. e. 2100 kö
rüli időkből. A Magyart lovas nem
zetnek tartják. Őseink lóval jöttek e 
szeretett földre, a férfiak lóháton a 
nők és a gyerekek kocsin.

A nagyapám Vitéz Szenczi 
Feördeős Cryula lótenyésztő volt, a 
Kiskunhalasi ménes vezetőjeként 
sok szép sikert ért el, amíg a politi
ka közbe nem szólt. Az igazi lóte
nyésztőket internálták, a lovakat lik
vidálták. Azután az én kisfiúkorom
ban ismét „előszedték” nagyapámat: 
meg kellett alapítania Pakson a 
Belspedet. Hát itt a 10 pár ló között 
gyerekeskedtem és hallottam tőle 
sokszor: Ló nélkül lehet élni, de mi
nek! Azután a fejlődés ismét a lovak 
végnapjait okozta a 60-as években, 
számuk 20 ezer alá csökkent az or
szágban. Sajnos átmenetileg két év
tizedre és is hűtlen lettem hozzájuk. 
Azután szerencsémre felmentettek 
vezető beosztásomból és az energia 
felszabadulása rögtön lehetővé tette, 
hogy lovakat tartsak, tenyésszek, 
nap mint nap lovagoljak csodálatos 
környékünkön. A lovakat varázs ve
szi körül, nem lehet távolról csodál

ni őket. Nyíltak, elszántak, képesek 
az emberi érzések viszonzására. 
Egyesek szerint elől harap, hátul 
rúg..., hát kisebbségre is szükség 
van, fogadjuk el! Szerintem a legso
koldalúbb állat. Hogy mást nem em
lítsek, az Olimpiai sportágakban 
(ami ősi és az emberiség jelenjétől is 
elválaszthatatlan) 4 számban is sze
repel: díjugratás díjlovaglás, mili
tary és öttusa. Manapság használják 
a lovat rehabilitációra is. Egy biztos, 
kell önbizalom és kapcsolatteremtő 
képesség, mert e kettőn múlik a ló és 
az ember jó kapcsolata, és akiben e 
kettő megvan, vagy kialakul pl. a lo
vaglás segítségével az a nagybetűs 
életben is jobban megállja a helyét.

A lótartással kapcsolatos élmé
nyeimet szeretném néhány folytatás
sal megosztani a Kedves Olvasóval, 
mert vallom és hiszem, hogy 2000. 
évtől kezdődően nagy szüksége lesz 
az emberiségnek visszatérni a termé
szetbe (vagy legalább is környezet
barátnak lenni), mert nem szerencsés 
az embernek a saját sírját megásni. A 
Ló is túlélt ez idáig minden üldözte
tést olyannyira, hogy ma is élnek 
vadlovak több helyen is, a szabadság 
és büszkeség jelképeiként.

Szentesi István

Rendezvényeken minőségi
ZENESZOLGÁLTATÁS

mérsékelt áron. 
Érd.: Orbán Dénes zenetanár 

Tel.: 431-581 (esti órákban)

B IZ I-M IX
H a s z n á l t c ik k - 

KERESKEDÉS

a volt Elkó-bolt 

helyén.

C í m :

Baross Gábor út 11.
Nyitva: 

hétfő-péntek 
8.00-17.00 óráig 

szombat
8.00-12.00 óráig

Téli

RUHÁZATI 
VÁSÁR

a Colombusnál!

Folyamatos feltöltés!

Árengedmény

80%-ig!

COLOMBUS KFT. 
Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.



Még képesek vagyunk...

Csodával találkozott az a mintegy 1500-2000 ember, aki szilveszter éj
jelén a városháza előtti téren közösen énekelte a magyar Himnuszt.

Milos József fotóművész, aki rendszeresen fényképezte a budapesti tű
zijátékokat, meg is jegyezte: „Ilyen szépet még nem láttam”.

Balatonalmádi méltóképpen búcsúztatta a XX. századot és emlékeze
tes ünnepléssel köszöntötte a 2000. évet. Nagyszerű ötlet volt a Szent 
jobb kápolnáról készült minőségi képeslap postai bélyegzése városunk cí
merével. Nemcsak a különlegességeket kedvelő filatelisták, hanem váro
sunk polgárai is büszkén szorongatták kezükben a jövőben ritkaságszám
ba menő, két órát megélt, bélyegzővel ellátott kuriózumot.

Példaértékű volt, hogy ismerős és ismeretlen egyetértésben szorongat
va egymás kezét kívánt boldog új évezredet. A megyei újság egy nagy szí

nes fotóval számolt be az eseményről, az érdekesség az, hogy a helyszí
ni tudósítás elmaradt, inkább fontosabb volt a megyeszékhely sikertelen 
éjféli összejövetelét értékelni. De mi már csak így élünk itt a Balaton part
ján, Veszprém árnyékában, igaz ezek a szellemi és érzelmi ötletek ennek 
ellenére gazdagítják városunk hírnevét.

Köszönet az ötletgazdáknak, a szervezőknek, különösen a tömeget és 
a rohamot mosolyogva tűrő Almádi Posta dolgozóinak. No meg a polgár
mesternek, aki a városháza udvarán a hideget tűrve, szabad tűzhelyen főz
te és kínálta forró korhely levesét, egy pohár bor kíséretében.

Tudvalévő, hogy nem ezen múlik majd a jövőnk, de ismét történt va
lami, ami ha nem is világren
gető, de szívet-lelket melenge
tő volt. Mindez bizonyíték ar
ra is, hogy még képesek va
gyunk megszorítani egymás 
kezét (ha kis időre is), de kö
zösen bízunk egy elkövetkező 
békésebb jövőben.

V. L.

Fotók: Milos József

Balatonalmádi Közösségi Ház 
Filmklubjának programja:

Az előadások minden csütörtökön 18 órakor kezdődnek.

Január 13.: Egészséges erotika című magyar film 

Január 20.: Két félidő a pokolban című magyar film 

Január 27.: Hugó a víziló című magyar rajzfilm. Minden hónapban 

csak egyszer rajzfilmmel szeretnénk kedveskedni a gye
rekeknek. (Természetesen nem minden rajzfilm szól csak 
gyerekeknek!!!)

Február 3.: Körhinta című magyar film

Bővülő szolgáltatás 
az Öböl Tévénél!

Ezúton tájékoztatjuk Balatonalmádi lakosságát, hogy megindult a kép
újság szolgáltatásunk az információs csatornánkon, amelyen rendszere
sen láthatók a heti hírösszefoglalóink is. Várjuk azoknak a civil szerve
zeteknek, kluboknak, csoportoknak a jelentkezését, akik ezúton szeret
nék tájékoztatni a lakosságot ebben a kistérségben. Természetesen kész
séggel állunk a lakossági és vállalkozói hirdetések előtt is. Bővebb felvi
lágosítást a 450-081-es telefonszámon kaphatnak.



Gyorsmérleg ’99Mely mérleg tárgya ezúttal 
nem 12, hanem 14-15 hó
nap. Ugyanis, 1998. októ

berében voltak a választások, ezért
1998. novemberének és decembe
rének eseményeiről is most számo
lok be.

Mindenek előtt Viskről. A ször
nyű Kárpátaljai árvíz hírére egy 
emberként mozdult meg Balaton
almádi. Több millió Ft értékben 3 
teherautónyi élelmet, ruhát és 
gyógyszert adtunk és szállítottunk 
ki, 35 gyermeket pedig 2 hétre 
vendégül láttunk ’98 karácsonya 
előtt. Egyetlen nap alatt több, mint 
kétszer annyian jelentkeztek gyer
mek(ek) fogadására, mint ahány 
érkezett...

A harmadik önkormányzat
1998. október 18-án alakult. Vá
lasztópolgáraink 5 régi képviselő 
mellé 9 új, sokat ígérő, fiatal erőt 
állítottak. Eleinte tapintható volt a 
bizalmatlanság régiek és újak kö
zött. Nehezen csillapodtak a vá
lasztási küzdelem indulatai. Né
hány hét alatt mégis megalakítot
tuk a szakbizottságokat, jóllehet 
nem az optimális szerkezetben. 
Csikorogva indult el a szekér, de 
ma már elmondhatom, hogy egyre 
olajozottabban halad. A törvényi
leg kötelező 6 Képviselő-testületi 
ülés helyett 11 alkalommal tanács
koztunk plenárisan, 3 alkalommal 
informálisan, 2 alkalommal pedig 
rendkívüli ülés keretében. Meg
hoztunk 254 határozatot, megal
kottunk 21 rendeletet, melyekből 
kiemelem a költségvetésről, a szo
ciális ellátásokról, a helyi közmű
velődésről és az idegenforgalmi 
alapról szólókat. A szakbizottság
ok külön számolnak be munkájuk
ról, tényként még megemlítem, 
hogy a Hivatalba 24.001 ügyirat 
érkezett, melyekből 7771 határo
zat született.

1998. végén befejeztük a nyo
másfokozó vízszivattyú-telep épí
tését, a Zeneiskola renoválását, a 
Fórum csomópont átépítését, le
aszfaltoztunk Belső-Berényben 
néhány utcát, folytattuk a káptala
ni strandrekonstrukciót, foglalkoz
tunk a volt Nevelőotthon részletes 
rendezési tervével, a Györgyi Dé
nes Iskola tornatermének megva
lósíthatósági tanulmányával, és el
bíráltuk a Wesselényi strandra kiírt 
tervpályázatot. Felülvizsgáltuk a 
szemétszállítási rendeletet, megal
kottuk az OTP-tartozások rendezé
séről szóló rendeletet, végül az
1999. évi költségvetést.

Az 1999. évi eredeti költségve
tési főösszegünk 746 millió Ft 
volt, melyből 146 millió Ft-ot irá
nyoztunk elő fejlesztésre. Ez a fő
összeg 1999. III. negyedév végére, 
főként az 1998. évi pénzmarad
vány, az értékpapírok és többletbe

vételek összegével 1,3 milliárd Ft- 
ra emelkedett, azaz mind a bevéte
leinket, mind a fejlesztési kiadása
inkat jelentősen túl fogjuk teljesí
teni, miközben a működési kiadá
sainkat a tervezett kereten belül 
tudtuk tartani. Az egész évre vo
natkozó pontos adatok 2000. má
jusában állnak majd rendelkezés
re.

1999-ben megépítettük a hiány
zó Veszprémi úti és Kossuth Lajos 
úti szennyvíz-gerincvezetéket 34 
millió Ft értékben. Befejeztük a 
káptalani strand és környéke átépí
tését 60 millió Ft költséggel. Kö
zel 100 millió Ft-ot fordítottunk út
rekonstrukciókra (Bartók, Kápta
lan, Csillag tér, Madách, Madách 
tér, Baross-felső, Szinyei-Merse 
alsó, Véghely, Veszprémi, Jókai, 
Kövesalja), mintegy 17 millió Ft- 
ot csapadékcsatorna építésre (Thö
köly, Köztársaság, Bartók). Járdát 
építettünk a Thököly úton elsősor
ban a berényi iskolásainknak (kü
lön köszönet dr. Kaliczka László
nak a térítésmentes tervezésért), 
kialakítottuk Berényben a Család- 
segítő Szolgálat helyiségeit, felújí
tást végeztünk a sportpályán, meg
oldottuk három kényszerbérlő el
helyezését, orr-fül-gégészetet tele
pítettünk és renováltuk a laborató
riumot a rendelőintézetben, ko
lumbáriumot vettünk a temetőbe, 
hozzájárultunk a gimnázium fűtés
korszerűsítéséhez, összesen közel 
20 millió Ft értékben.

Mindeközben megőriztük 
valamennyi intézmé
nyünk, a Kommunális Kht 

és a Hivatal működőképességét, 
mintegy 44 millió Ft-ot fordítot
tunk rendszeres és eseti szociális 
támogatásokra, tűzifa akciót szer
veztünk a rászorultaknak, 
pénzbeni segítséget nyújtottunk a 
honi belvízkárosultaknak, az előző 
évekhez viszonyítva jelentősen 
növeltük a nyári virágosítás és a 
karácsonyi kivilágítás mértékét, 
valamint karácsonyi ajándékkal 
köszöntöttük 75 éven felüli polgá
rainkat.

Külön kell szólni a strandbelép
tető rendszerről. Nagy kockázatot 
vállaltunk fel a rendszer telepítésé
vel annak érdekében, hogy növel
jük a Város kurtaxa-bevételét, 
melyre kétszeres mennyiségű álla
mi támogatás jár. A beruházási 
költség 14 millió Ft volt, mely az 
első rövid szezonban megtérült, 
sőt nyereséget is hozott. Sajnos el
sősorban nem ott, ahol reméltük, 
azaz a kurtaxa bevételeknél, ha
nem az eladott strand-napijegyek

ugrásszerű növekedése által. A 
rendszer jövőjéről 2000. februárjá
ban fogunk dönteni.

Hasonlóan az előző évekhez, 
1999-ben is nagy erőfeszítéseket 
tettünk a pályázati lehetőségek ki
használására. E téren ismét ko
moly eredményekről adhatunk 
számot. A beléptető rendszerhez 
4,5 millió Ft-ot nyertünk, a sport
pálya felújításhoz 1,5 milliót, a 
csatornázási programunk folytatá
sához 3 évre elosztva mintegy 50 
millió Ft-ot, végül szintén 3 éves 
bontásban 463 millió Ft-ot az Au
róra Étterem kulturális központtá 
(könyvtár, művelődési ház, kiállí
tó terem, vízimúzeum) átépítésé
hez.

A
 közel fél milliárdos, vissza 
nem térítendő állami támo
gatás jó példája annak, 

hogy a választási ciklusokon átíve
lő konzekvens cselekvés előbb- 
utóbb meghozza a gyümölcsét. Az 
előző önkormányzat megszerezte 
az épületet a hozzá tartozó nagy te
rülettel együtt, elvégezte mindazt 
az előkészítő munkát, melyet a tör
vény előír, összegyűjtötte az ön
erőt, és már pályázott 1998-ban is, 
ám akkor még nem nyert. A jelen
legi önkormányzat újra pályázott 
1999-ben, elvállalta a 125 millió 
Ft-os kötelező önerőt, további 114 
millió Ft-ot biztosított a nem támo
gatható műszaki tartalomra (kony
ha, étterem), és nyert. Nyert, az or
szággyűlési képviselőnk, dr. Bóka 
István úr és dr. Pröhle Gergely ál
lamtitkár úr (Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma) pótolha
tatlan támogatásával. Mostantól az 
a legfontosabb feladatunk, hogy 
ezt a lehetőséget a legjobban ki
használjuk. Nem követhetjük el 
azokat a hibákat, amelyeket a be
ruházásaink bonyolítása és ellen
őrzése során korábban, és az idén 
is elkövettünk.

Nagyon sokba került pl. a káp
talani strand, a füvesítése mégis el
fogadhatatlan minőségű lett. Gya
kori a szennyvízelvezetési zavar. 
Vita tárgya, hogy a fák a feltöltés, 
vagy vízszintemelkedés miatt 
pusztultak ki. Sok a panasz a he
lyiségek méretezését illetően is. 
Sok még a tereprendezési tenniva
ló a keleti murvás parkoló környé
kén. Nincs kitalálva igazán a két
féle strand egymás melletti üze
meltetése.

Szintén az idei mérlegünket 
rontja, hogy megint nem tudtunk 
előrelépni a szeméttelep ügyében. 
Kivételesen szerencsés helyzet állt 
elő a nyár folyamán, amikor két

szomszédos szakcég vetélkedett a 
szemétszállítási piacunkért. Nem 
jól tárgyaltunk, rosszul döntöt
tünk, s egyre inkább kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülünk. Közben ki
pottyantunk az ez évi pályázati le
hetőségből is. Kezdjük elölről a 
Balaton Fejlesztési Tanácsban.

Rosszul jöttünk ki a Veszprém- 
almádi kerékpárút ügyéből is. Jól
lehet, mi meg vagyunk győződve 
az igazunkról, a partnereink közül 
többen úgy vélik, hogy Almádi mi
att lett eredménytelen a pályázat. 
Ám nem adjuk fel, újra kezdjük.

A nyári vihar óriási károkat 
okozott. 83 nagy fa dőlt ki a tele
pülésünkön. A költségek csaknem 
elérik a 10 millió Ft-ot, és enyhí
tésként mindössze 2 millió Ft-ot 
kaptunk a központi keretekből.

Nincs még kedvező fejlemény a 
Lozsánta-problémakörben. A tör
vény, noha ’99. június 30. volt a 
határidő, máig sem született meg. 
Ami viszont pozitívum, a Lozsánta 
apropóján létrehoztuk az Önkor
mányzati Tanácsadó Testületün
ket, melynek segítségével kiérlel
tük a nagy többség által elfogadott 
javaslatainkat, és megküldtük a 
törvényhozóknak. Reméljük, vi
szontlátjuk a törvényi szövegben.

Sok szép ünnepünk volt 1999- 
ben. Tavasszal 10 éves lett 
maga a város, az Új Almádi 

Újság, a Gimnázium. Megjelentet
tük a „Tízévkönyvet”. A Belügy
minisztériumtól „Rendőrkapitány
ságot” kaptunk ajándékba. A nyá
ron 5-ödször rendeztük meg a 
nagysikerű Balaton Tárlatot. 
Ősszel a Györgyi Dénes Iskola ju
bilált: 50 éve gondozza az almádi 
generációkat. Gazdagodtunk a Vö
rös Homokkő Tanösvénnyel, Váth 
János szoborral. A már hagyomá
nyos kulturális és sportrendezvé
nyeink (Tavaszi tárlat, Idénynyitó 
Horgászverseny, Régi Zene Kon
certsorozat, Almádi Napok, 
United Games rendezvénysorozat, 
Pannónia Kupa Sakkverseny, 
Cimbora Tábor, és a Vörösberényi 
Polgári Kör gondozásában a Ma
lomvölgyi Majális és a Szüreti Fel
vonulás) a Rugby Fesztivállal bő
vültek. A Megyei Önkormányzat 
által meghirdetett „Ifjúságbarát 
Önkormányzat” pályázaton a vá
rosok kategóriájában I. helyezést 
értünk el. Soha roszszabb mérle
get, soha rosszabb évet kívánok 
mindannyiunknak!

Balatonalmádi, 2000. január 4.

Kerényi László 
polgármester



1999. december 23.-án, 16 óra
kor vette kezdetét az immár hagyo
mányosnak tekinthető Karácsonyi 
Ünnepség a vörösberényi Temp
lom téren, a Vörösberényi Polgári 
Kör rendezésében.

A csikorgó kemény hideg elle
nére is mintegy 120-130 fő vette 
körül a szépen feldíszített kará
csonyfát. A karácsonyi ünnepvárás

hangulatához hoz
zájárult a Templom 
tér felett kifüggesz
tett színes lámpák 
alkotta füzérsor.

A Vörösberényi 
Általános Iskola IV. 
osztályos tanulói
nak szép betlehe
mes játéka, a der
mesztő hideg elle
nére is emelte a je 
lenlévők hangula
tát. A szervezésért 
és a betanításért kö
szönetet mondunk 
Istenes Károlyné, 
valamint Vékonyné 
Perger Henriett és 
Tóth Anikó tanár
nőknek.

A kialakult hagyományoknak 
megfelelően 1999. Karácsonyán , 
az ünnepi megemlékezést Kurucz 
György, Vörösberény nyugalma
zott református tiszteletese tartot
ta.

A mélyen szántó gondolatokat 
tartalmazó beszéd után a Vörösbe
rényi Polgári Kör ajándékcsoma
gokat osztott szét a jelenlévő gyer
mekek között, illetve forralt bor
ral próbálta a felnőttek testi mele

gét növelni. Vitathatatlanul leg
alább olyan örömmel fogadták a 
felnőttek ezt a kis figyelmességet, 
mint a gyermekek a kis ajándék- 
csomagokat.
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Karácsonyi ünnepély a Városházán. 
Ünnepi köszöntőt mond Pandur 
Ferenc alpolgármester.

Harmónia született!Valóban! Szent Karácsony köze
ledte hagyományosan egy gyer
mekhangverseny megrendezését je
lenti nálunk, melynek hírére szíve
sen összesereglenek az emberek, 
zeneiskolánk kamaratermében. Így 
van ez idestova nyolc kerek eszten
deje! Reméljük, így is marad. Meg
tenni majd az újabb koncerteket az 
öregedő idő minden adventje.

A szép hagyomány már csak 
ilyen! Kiérdemeljük vele, tán egy 
kicsit, a várva várt Karácsonyt. A 
Karácsonyt, melynek van valami 
olyan titka, ami egyetlen más ünne
pünknek sincsen: meleget, fényt su
gároz - ott legbelül. „Valaki” (!?)

tüzet csihol bennünk, mi pedig, föl
ocsúdván dermedt közönyünkből, 
juttatunk az éltető melegségből, 
fényből, önzetlenül, családunknak 
és másoknak is. Mert így jön létre - 
a titok: a szeretetből szövődő har
mónia! Az a harmónia, mely élet
eleme a családoknak, mely -  ha lé
tezése tartós -  boldog mosolyt vará
zsol gyerekeink arcára.

Advent ragyogása ott van a szí
vünkben. Várakozás, készülődés, 
boldog izgalom jellemzi őket. Kü
lönösen a kicsiket!

Karácsonyi dallamokon észre
vétlen tanulják meg az új hangokat, 

még a nehezebb motívumokkal is 

szívesen ismerkednek, hiszen az 

„olyan szép”! Tényleg szép! Aki ott 
ült a hangversenyen, és „füle van”, 
hallhatta. Mert az „olyan szép”, ha 
a nemes egyszerűségükben népdal
lá emelkedett, megunhatatlan kará
csonyi dallamok felzengenek a fu

rulyán, gitáron vagy bármely hang

szeren. Kerül, került (!) melléjük 

még sok egyéb ünnepdicsérő zenei

ajándék a kisebbektől és nagyob
baktól egyaránt.

A szándék tiszta: adni szeretné
nek! Mint tette volt azt a Teremtő, 
mikor Betlehemben, szegényes is
tállóban, egyszerű emberpár gond
jaira bízva, földünkre küldte egy
fiát...

Jézus születésekor az “égiek” 
örömét - odafentről zengő - gyönyö
rűséges muzsika jelezte. Hozzájuk 
csatlakoztak a pásztorok, a “három 
királyok”... és ezen a szép karácso
nyi hangversenyen - a mi gyereke
ink.

Harmónia született!
Nagyné Sárfi Gabriella



„Jövőnk a család”
Nagycsaládos beszám oló

Ez évben korán, november ele
jén tartottuk bálunkat. Mint más
kor is, a Vörösberényi Kultúrott
hon adott meleg otthont szá
munkra. A finom vacsora után fi
ataljaink hajnalig ropták a táncot, 
folyt a vigalom. Úgy éreztem, a 
főattrakció a tombola volt, el
árasztottak bennünket ajándéka
ikkal városunk vállalkozói. Ed
dig nem volt módom ezt mind 
megköszönni, de nem felejtettük 
el.

Obermayer Bt. (Baross G. u.), 
Manna Textil, Írisz virágszalon, 
György patika, Halászkert ven
déglő, Pufi pékség, Optimus 100 
Ft -os bolt, Hattyú cukrászda, 
Hattyú virágbolt, Lila cukrászda, 
Pyreus étterem, Tabak Delikat, 
Zseton Kft., PONT ‘95 Kft., 
Popeye sporthorgász szaküzlet, 
Angyal Etelka, OR-GOLD sza
lon, Baross utcai zöldséges bolt, 
Horváth György, Nyúl féle rövid
árú üzlet, Baross utcai húsbolt, 
CPU számítástechnika, Gyógy
növény üzlet (Baross utca), 
Balatontourist, Számfira István, 
Kosa és Fia Kft., Kiss Tibor ma
gánmosodája, Szabó pékség, Pax 
gyógyszertár, COLOM BUS 
szaküzlet, Cigaretta center, Gitta 
Imre, Gróf Mária Pepecske BT, 
Szentesi István és neje, Koczor 
Istvánné „Garas” boltja, Durecz

Anikó fodrász. A főnyeremény 
egy pompás vacsora volt a köz
nyelv szerint Ír kocsmának neve
zett vendéglőben, és a Húskoktél 
olyannyira elhalmozott temérdek 
finomsággal, hogy még a Miku
lásesten is azt ettük, sőt a farsan
gi összejövetel szendvicseire is 
maradt belőle.

Ha már szóba került Mikulás
estünk, hadd mondjam el, hogy 
ilyen pompás szórakozás kicsik
nek talán még soha nem sikere
dett. Vendégül láthattunk egy 
nemzetközi vándorszínész csapa
tot, a HIPPONNETT társulatot. 
Finn, dán, norvég, francia, olasz, 
belga, ír és angol nemzetiségűek 
lévén, a zene, tánc és bábjáték 
csodás nemzetközi nyelvén szóra
koztatták az apróságokat. Fan
tasztikus hangszereiket, mario
nett bábúikat, ügyes és ügyetlen 
zsonglőreiket sokáig nem felejt
jük el. Bármennyit kacagtunk is 
az előadáson, a gyerkőcök várni 
kezdték a nagyszakállút, aki meg 
is érkezett hatalmas batyujával, 
és mindenki megkaphatta várva- 
várt ajándékát.

Ezen az összejövetelen osztot
tuk ki a tanulmányi pályázaton 
nyert összegeket. Ezt olyanok 
kapták, akik 3-4 gyermeket tanít
tatnak és közép- vagy felsőfokú 
iskolába is járnak gyermekei. 
Így tíz családnak tudtunk adni 
10-15 000 forintot. Az összeget a 
képviselői keretből minket támo
gató képviselőknek köszönjük,

és az adójuk 1%-át javunkra ren
delkező tagjainknak is. Báli kere
tünkből fogjuk fedezni a fásítási 
akció sajáterős hozzájárulását.

Legközelebb farsang idején 
Gyertyafényes vacsorán találko
zunk beszélgetni, egymást job 
ban megismerni a Diófa vendég
lőben.

Egyesületünk nevében kívá
nunk városunk minden polgárá
nak BOLDOG ÚJ ESZTEN
DŐT!

dr. Péterfia Katalin  
elnök
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Értesítjük Tisztelt 
Vásárlóinkat, Megrendelőinket 

hogy VILLAMOSSÁGI 
SZAKÜZLETÜNK

E L K Ö L T Ö Z Ö T T
a volt ÉDÁSZ épületébe,

B a r o s s  G. u. 19 sz .  a lá
Továbbra is vállaljuk: 

Villanyszerelési anyagok forgalmazását 

Telkek villamosítását 

Épületek villanyszerelését, felújítását 

Hibaelhárítást 

Bojlerjavítást

E L K O  ’9 9  K f t .
Tel./fax: 88 /439-058, 60 /396-837

A Vörösberényi Polgári 
Kör felhívása

A Vörösberényi Polgári Kör 

vezetősége boldog új évet kíván 

minden polgári köri tagnak, Vö

rösberény és Balatonalmádi min

den polgárának.

A Vörösberényi Polgári Kör 

vezetősége tájékoztatja a Polgári 

Kör tisztelt tagságát, hogy a Vö

rösberényi Polgári Kör jelenlegi 

vezetőségének négy évre szóló 

megbízatása ez év februárjában le

jár.

A Vörösberényi Polgári Kör

1999. évi közgyűlésén a közgyű

lésen résztvevők a 2000. évi ve

zetőségválasztásához a jelölőbi

zottságot megválasztotta.

Emlékeztetőül a jelölőbizott

ság tagjai:

Vörös Lajosné 

Gerván Károly 

Balikó Ferenc

A vezetőségválasztó közgyű

lés időpontját a Polgári Kör veze

tősége várhatóan 2000. január 7.- 

i vezetőségi ülésén fogja megha
tározni.

A Közgyűlés időpontjára vo

natkozó tájékoztatást az Új Almá
di Újság februári számában, pla

káton és egyéb úton fogjuk meg
adni a Vörösberényi Polgári Kör 

tagságának. Kérjük a tagság aktív 

közreműködését.
Kérjük, hogy az alapszabály 

értelmében azon tagjaink, akik az 

elmúlt években valamilyen oknál 

fogva esedékes tagdíjukat nem 
rendezték, pénztárosunknál, Fa

zekas Józsefnénél (Balatonalmá

di-Vörösberény Hold utca) sürgő

sen rendezzék.

A Vörösberényi Polgári Kör 
vezetősége

m m h
BAU k ft

ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ kft

8220 Balatonalmádi, 
Petőfi S. u. 11. Pf. 83 
Tel./fax: 88/431-400

Építőipari tervezés, 
kivitelezés és 

teljes körű bonyolítás



Balatonalmádi 
Kertbarátkor

1999. 12. 14-én az 1999. évi 

munkák értékelése, majd a 2000. 

I. félév programjának összeállítá
sa.

Az összejöveteleket a Balaton

almádi Közösségi Házban tartjuk 
a hónapok második és negyedik 
keddjén 17 órai kezdettel.

Az előadásokat kiváló szak
emberek tartják.
2000. 1. 11. A bor jövedéki ter
mék lett. Tájékoztató a kapcsoló
dó jogszabályokról, tennivalók
ról.

2000 .1 . 25. A bor iskolázó keze
lése.

2000. 2. 8. A gyümölcsfák tűzel
halás elleni védelme, fagyállófaj

ták ismertetése.
2000. 2. 22. Télvégi növényvé
delem.

2000. 2. 26. Hagyományos kert

barát bál a Budatava Étteremben.

2000. 3. 14. A Polgárőrség tájé
koztatója Balatonalmádi tevé
kenységéről.

2000. 3. 25. Borverseny a Bala

tonalmádi Közösségi Házban.
2000. 3. 28. Metszési bemutató 
szőlőben és gyümölcsösben. 
2000 .4 .11 . Hatékony növényvé
delem tavasztól, őszig.
20 0 0 . 4 .  25. Az első féléves prog
ram értékelése.

2000. 4. 30. Kertbarát majális a 
Paprika Csárdában.

A foglalkozási napokon az elő
adások alatt műszeres kénessav 
meghatározást, mérést végzünk 
tagjainknak és az érdeklődőknek 
egyaránt. A mérések ingyenesek!

Rendezvényeinkre minden ér
deklődőt szeretettel várunk a Ba
latonalmádi Kertbarátkor nevé
ben, tisztelettel:

Bucs Ferenc 
elnök

Vörösberényi 
„Fábián József” 

Kertbarátkor

1999. 12. 6-án. Kapcsolattar
tás a rendőrséggel és a tűzoltóság
gal. Ea.: Grúber Sándor rendőrka
pitány, Papp József tűzoltó pk.

Grúber Sándor r. kapitány úr 
ismertette azt a többlet munkát, 
ami a korábbiakhoz viszonyítva a 
kapitányságra hárul, valamint a 
létszám és a lakáshiányt, továbbá 
a hatósági igazolások 2000. janu
ár 1. utáni kiadásával kapcsolatos 
tudnivalókat.

Papp József tűzoltó pk. felso
rolta a tűzvédelmi szerveket és

azok feladatait. ismertette a Bala

tonalmádiban 1998-1999-ben 
szükséges kivonulások mennyi
ségét tűzeset és műszaki menté

sek szerint felbontva: 1998-ban 

43 kivonulás, ebből 37 tűzeset, 6 
műszaki mentés. 1999-ben 63 ki
vonulás, ebből 21 tűzeset, 42 

műszaki mentés. A tűzesetek 

nagy része elektromos tűz volt.
1999.12. 20-án. Közgyűlés - 

az 1999. év értékelése. Ea.: Hor
váth József elnök

A közgyűlésen bemutatkozó 

látogatáson vett részt Boda Zsu
zsanna az Almádi Kommunális 
Kht. ügyvezető igazgatója és egy 

rögtönzött előadást tartott. A sok 

közérdekű kérdésre kielégítő vá
laszt adott.

Vörösberényi 
„Fábián József" 

Kertbarátkor 
2000.1. félévi programja

Január 3. 18 óra Újévi köszön
tés - „Jelölőbizottság megválasz
tása“. Előadó: Horváth József 

Január 17. 18 óra Borkezelés - 
aktuális pincemunkák. Előadó: 
Ifj. Floidl Imre

Február 7. 18 óra Szerves hul

ladékok újrahasznosításának le

hetőségei. Előadó: Boda Zsuzsan

na

Február 21. 18 óra Dísznövé

nyek szaporítása - telepítése. Elő

adó: Takács Ferenc 

Március 6. 18 óra M ikrotáp

anyagok szerepe a mezőgazdaság

ban. Előadó: Dr. Borszéki János 

Március 20. 18 óra Tavasz a 

kertben. Előadó: Károlyi György 

Március 25. 16 óra BORVER

SENY

Április 3. 19 óra Allergiás be

tegségek, különös tekintettel a la

kóterületünkön. Előadó: Dr. 

Tóth József

Április 17. 19 óra Közgyűlés - 

vezetőség választás.

Május 1 .1 4  óra MAJÁLIS 

Május 6. 7 óra KIRÁNDULÁS

Horváth József 

elnök

Mindkét kertbarátkor a prog

ramváltozás jogát fenntartja.

Kertbarátköreink nevében 

eredményekben gazdag boldog 

újévet kívánok olvasóinknak:

Durst László

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fűtés
szerelő mester

8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

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

30/9384-453 
Információs zöld szám:

80/949-019

Tervezés, kivitelezés
Már 20 éve a lakosság szolgálatában!

BALU KAPITÁNY
SÖRÖZŐ-ÉTTEREM

É g é s z é v b e n  n y i t v a !
Vállaljuk bankettek, családi rendezvények, 

összejövetelek lebonyolítását. 

Ajánlatunk: pizza, velős ételek

Balatonalmádi, Töhötöm u. 10-12. 
Telefon: 88/439-666



Környezeti helyzetünk 2000 kezdetén
A polgármester beszámolója az önkormányzati törvény

ben megfogalmazott kötelezettségéből fakadóan; 

elhangzott az 1999. december 21-i közmeghallgatáson.

A Balaton térsége, régiója, ha
zánk egyik legjelentősebb idegen- 
forgalmi és üdülőövezete, egyben 
bortermelő vidéke. A vonzereje 
nagy.

A déli part kilométer hosszúsá
gú, sekélyvizű, homokos strandjai, 
és az északi part, a Balaton-felvi
dék szelíd pannon dombjai, termé
szeti szépségei, patinás, történelmi 
levegőt árasztó kisebb-nagyobb te
lepülései, mélyebb vize, vadregé
nyes nádasai százezrek, sőt milli
ók célpontjává vált, főleg a nyári 
szezonban.

Az elmúlt évtizedekben régi
ónkra a spontán fejlődés volt a jel
lemző. Létezett ugyan a Balatoni 
Regionális Rendezési Terv, ennek 
az előírásait azonban nem tartották 
 nem tartottuk be. A kívánatosnál 

sokkal nagyobb lett a beépítettség, 
mely nem járt együtt az infrastruk
túra kellő mértékű fejlesztésével. 
A “fejlődésnek” meglett az ára. A 
környezet nem bírta a fokozott ter
helést, a tóvidék ökológiai állapo
ta folyamatosan romlott, komoly 
problémák jelentkeztek a vízminő
séggel. Döglött a hal, babásodott a 
nádas, beindult az algásodás. Múlt 
időbe tettem az igéket, ám sajnos 
még a jelen idő is aktuális.

Aktuális, annak ellenére, hogy 
ma már elmondhatjuk: a bajok, ve
szélyek felismerése megtörtént, 
sokéves előkészítő munka után el
érhető közelségbe került a Balaton 
Régió Új Területrendezési Terve, 
és számos jelentős gyakorlati lépé
sen is túl vagyunk, melyek a rossz 
tendenciák megállítását és előbb- 
utóbb a visszafordítását segítik 
elő.

Mindez fokozottan érvényes 
szűkebb pátriánkra, Balatonalmá
dira, sőt, a helyzetünket súlyosbít
ja a szomszéd ipartelep környezet
szennyezése.

A levegőnk tisztaságát az ipari 
emisszió, a közlekedési emisszió, 
különösen a 71-es út és a Veszpré
mi út mentén, valamint a helyi fű
tési emisszió veszélyeztette és ve
szélyezteti. (Emisszió alatt a leve
gőbe kerülő nitrogéndioxid, szén
monoxid, por, pernye és bűz érten
dő.) Ezen a téren az elmúlt évek
ben jelentős javulást konstatálha
tunk. Az ipari emissziót a Nitroké
mia érezhetően csökkentette. Ami 
a háztartási emissziót illeti, polgá
raink és az első két önkormányzat 
erőfeszítéseinek eredményekép
pen, a kb. 700 millió Ft-os gázbe
ruházás következtében megszűnt a

90-es évek elején még meglévő 
budatavai, téli szmog, melyet a 
szén-, és fatüzelés okozott. Ugyan
akkor a közlekedési emisszió a fő
szezon egy-két hónapjában nehe
zen elviselhető mértékűre nőtt. En
nek kiküszöbölése számunkra lét
fontosságú. A bajban nem vagyunk 
egyedül, társainkkal, Lovastól Vi
lágosig, a Kelet-Balatoni Önkor
mányzatok Térségfejlesztési Tár
sulása (KBTT) zászlaja alatt küz
dünk a 71-es út elkerülő szakaszá
nak megépítéséért. Néhány éven 
belül jó esélyünk van a sikerre.

A talajunkat, a felszíni, és a fel
szín alatti (karszt) vizeinket mér
téktelen vegyszerezéssel, szemete
léssel és kb. 5000, zömmel át
eresztő emésztőgödörrel szen
nyeztük és szennyezzük. Az ily 
módon Balatonba kerülő, nagy- 
mennyiségű foszfor az algásodás 
egyik fő oka.

Örömmel jelentem, hogy az 
5000 emésztő több, mint a felét 
1998-ig megszüntettük, a csator
názottsági szintünket 35%-ról kb. 
75%-ra emeltük közel 1 milliárd 
Ft-os beruházással a polgáraink 
hozzájárulásaiból, az önkormány
zat bevételeiből, pályázatokon 
szerzett sok száz millió Ft-ból és a 
japán hitelből. Azonban nem állha
tunk meg, el kell érni a 90, majd a 
95 %-ot. A harmadik önkormány
zat sem állt meg, az idén megépí
tettük a Veszprémi úti, és a Kos
suth Lajos úti gerincvezeték hiány
zó szakaszát. Az emésztőgödrök 
megszüntetése után és mellett fi
gyelmünket a berényi Séd és a Re
mete patak megtisztítására kell 
fordítanunk.

Örvendetes az a tény is, hogy 
egyre többen felismerik a túlzott 
vegyszerezés káros hatását. A 
szomszéd Fűzfőn egyre inkább 
környezetbarát szereket állítanak 
elő, a polgáraink pedig előszedik a 
kamrák mélyéből a kapát, a taka
ros szőlősorokban éktelenkedő 
gyüvőtin és aszat ellen a méregdrá
ga mérgek helyett.

A szeméttelepünket minél 
előbb be kell zárni, és rekultiválni. 
Anyagi erőnket messze meghaladó 
költségekről van szó. E téren ered
mény még nincs, annál inkább in

tenzív munka a környező önkor
mányzatokkal és a megyei önkor
mányzattal közösen annak érdeké
ben, hogy a szükséges forrásokat 
bel-, és külföldi, jelesül brüsszeli 
környezetvédelmi alapokból meg
szerezhessük. Hamarosan a törvé
nyi kényszer is fenn fog állni: a 
már említett új Balatoni Terület- 
rendezési Terv 2002-ig az összes 
part menti szeméttelepet bezárásra 
ítéli.

Különleges érdekünk fűződik a 
nádasaink megőrzéséhez. Sajnos 
az utóbbi években szinte egyszer 
sem sikerült learatni a nádast az 
enyhe telek miatt. Ha mégis lehe
tett egy-két hétig aratni, a kézi ka
pacitás szűknek bizonyult, a gépi 
pedig több kárt okozott, mint hasz
not. Szorgalmaznunk kell legalább 
két csónakmenhely megépítését, 
és az illegális bejárók megszünte
tését. Számítunk a horgászaink 
megértésére és segítségére. Bala
tonfűzfő Önkormányzatával közö
sen kértük a nádasaink besorolását 
a Nemzeti Parkba, hogy nagyobb 
legyen az esély a fokozott védelem 
megvalósítására.

Környezetünk minőségét befo
lyásolja a zaj-, és rezgésártalom is. 
Amivel együtt kell élnünk, az a 
vasútvonal mentén tapasztalható.

Megszoktuk, és értünk van. Azt hi
szem, sokan szívesen szenvednénk 
az egykori Öreghegyi vasút zajár
talmától is. Speciális zajártalom
mal küszködünk viszont nyaranta, 
településünk több pontján a zene
szolgáltatás miatt. Számos króni
kus konfliktus alakult ki, melyek 
hátterében a pihenés és a megélhe
tés joga ütközik egymással. Csak 
kölcsönös engedményekkel kép
zelhető el ezen konfliktusok enyhí
tése, oldása.

Néhány szót a környezeti neve
lésről. Siralmas az erdőszéleink, 
árokpartjaink, útpadkáink állapo
ta, szórjuk a csikket, nejlonzacs
kót, rozsdás kivénhedt szerkezete
ket szanaszét. Nekünk felnőttek
nek meg kell javulni, a gyermeke
inket pedig apró koruktól környe
zetérzékenységre nevelni. Látok 
már biztató jeleket, elkötelezett 
pedagógusok, civil szervezetek, 
különösen a Nők a Balatonért 
Egyesület áldásos tevékenysége 
folytán.

Szólni kell még a lassan közel
lenséggé váló parlagfűről is. Az ir
tására jó kezdeményezések szület
tek az utóbbi években. Ki kell eze
ket teljesíteni, mert egyre többen 
szenvednek az allergiától Almádi
ban is. Ezen a példán érzékelhet
jük közvetlenül, hogy ha megóv
juk a környezetünket ettől a káros 
gyomtól, akkor valójában magun
kat, az embert védjük. Ne feledjük, 
a környezetvédelem egyúttal em
bervédelem is.

K Ö Z L E M É N Y
Ezúton is értesítjük a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 
Adóügyi Osztálya -  2000. január 1-jétől -  a Városháza föld
szintjére költözött (volt M unkaügyi Központ Kirendeltsége). 
Ezentúl a fsz. 15-16-17- 18-as szobákba -  változatlan ügyfélfoga
dási időben -  várják ügyfeleiket.

(Közvetlen telefonszám: 430-285).

F E L K É R É S
Kérem azon Balatonalmádi polgárainkat, akik a II. világháborúban 
harcoltak és életben vannak, személyesen vagy telefonon jelentkez
zenek a Városházán. (Telefon: 438-012, 438-181 Kovács Tünde). 
Január második felében ugyanis szeretnénk egy közös találkozót 
szervezni a „veteránok” számára.

Balogh Csaba képviselő 
a Humánpolitikai Bizottság tagja



Ayres-terápia Almádiban
Néhány gondolat az Ayres (ejtsd: érisz) 
terápiáról:

AYRES A. Jean amerikai orvos a 60- 
as 70-es években fejlesztette ki elméletét 
és praxisát Szenzoros integrációs terápia 
néven. A módszer ma világot hódít. 
Lényege, hogy a tanulási és magatartási 
zavarokat mutató gyermekeknél a 
tünetek hátterében álló alapvető ideg- 
rendszeri organizációs zavarokat kell 
gyógyítani.

Terápiája tehát a tüneti kezelést 
meghaladó oki terápiás foglalkozásnak 
tekinthető. AYRES úgy gondolja, hogy a 
szenzoros tapasztalatok legjobb 
szervezője maga a mozgás, az olyan 
mozgás, amelyben a gyermek játékosan, 
kreatívan, örömtelien kísérletezve 
tapasztalhatja meg önmagát és a világot.

Terápiájának „eszközei”: a men
nyezetről lelógó háló, amelyben magza
ti helyzetben pöröghetünk, repülhetünk, 
a sokféle hinta, billenő játékok. 
Mindezek olyan világot varázsolnak, 
amelyek ősidők óta természetes szín
helyei voltak a gyermeki, sőt az emberi 
létnek. Itt a mozgásnak értelme van, a 
fantázia, a mesék világába visz el, 
képességeket teremt és fejleszt. Paradox 
módon éppen ebben a mozgó világban 
teremtődnek stabil tájékozódási pontok, 
szemben a nagyvárosok kőrengetegével, 
amelyben, miután elveszítette mozgá
sunk bensőséges kapcsolatát a 
környezettel, mi is megmerevedünk, 
vagy -  az okok közösek „hiperaktívvá 
válunk”...

Mind az Óvoda, mind pedig a 
Nevelési Tanácsadó több éves közös

munkája fontosnak tartja a gyermekek 
nevelésében, fejlesztésében a preven
ciót. Erre ismét egy új lehetőség e 
terápia létrehozása.

Mindezek figyelembevételével: 
Kinek jó, hasznos az AYRES terápia -  
foglalkozás?

Olyan 2-8 éves gyermekeknek, 
akiknek mozgása, viselkedés habitusa, 
érzékelése vélhetően elmarad, vagy 
erősen eltér életkorát tekintve az 
átlagétól. Ha ilyen vagy hasonló megfi
gyelése van egy szülőnek, pedagógus
nak, ajánljuk, hogy keresse fel az 
AYRES-terápiát.

A rendszeres foglalkozások a Bajcsy 
Zs. úti Óvoda tornaszobájában kezdőd
nek 2000. február 1-én heti 3 órában.

A foglakozások díjtalanok, a költ
ségeket a Városi Nevelési Tanácsadó 
fedezi. Az eszközöket az Óvoda pályáza
ton nyerte a Veszprém Megyei 
Közoktatásért Közlapítványtól 1999- 
ben.

A foglalkozásvezető: Tóth Gézáné 
AYRES-terpeota lesz.

Minden érdeklődőt szívesen látunk.
Információ kérhető: Sári Jánosné 

óvodavezetőnél, 1. sz. Óvoda Bajcsy Zs. 
u. 33. Tel.: 88/438-561

Ui.: Köszönet Vishy István nyugd. tanár
nak a TESZT-ért, amit a Nevelési 
Tanácsadónak adományozott.

Tölgyesi György 
a Nevelési Tanácsadó igazgatója 

Sári Jánosné 
óvodavezető

Mikulás-járás 1999-ben 
Vörösberényben

Mikulás est! Várakozó tekintetű 
gyermekek figyelnek, nem hallat
szik-e vajon már a Mikulás bácsi 
csengettyűje? Jön-e a Mikulás bácsi, 
és ha jön, mikor?

A válasz, a várva várt csenget
tyű megszólal. Megérkezett a Miku
lás bácsi! Pontosabban nem is egy, 
hanem mindjárt két Mikulás jelent 
meg az ajtóban. Az egyik, a kezében 
tartott nagy könyvből olvassa a ne
veket és kérdezi a gyermekektől:

Csenge, Tündi, Erika jó kislány 
voltál-e? Misike, Pisti, Levente 
összeraktad-e a játékaidat minden 
nap?

A másik Mikulás nagy zsákjából 
veszi elő és adja át az ajándékokat. 
A megszeppent tekintetű gyermekek 
válaszai először alig hallhatóak, né
hány perc elteltével azonban az ol
dottabb légkörben már vidáman vá
laszolnak a Mikulásnak.

A Vörösberényi Polgári Kör Mi
kulásai az 1999. évben is nagyon sok

gyermeknek okoztak örömet. De
cember 6-án az iskola és az óvoda 
meglátogatása után a családokhoz 
látogattak el. Nem könnyű, de na
gyon szép munkájukat már az előző 
nap megkezdték, mert a nagyon sok 
személyes kérést, a gyermekek, uno
kák meglátogatását csak így tudták 
teljesíteni.

Örvendetes, hogy évről-évre nö
vekvő számú kérés érkezik a Miku
lás bácsihoz, hogy tegye lehetővé a 
személyes találkozásokat. A Polgári 
Kör örömmel továbbítja a kéréseket, 
amely kéréseknek eddig minden al
kalommal eleget tudott tenni a Mi
kulás.

A Vörösberényi Polgári Kör ez
úton is megköszöni a Mikulás-járás
ban résztvevő Horváth Józsefnek, 
Radnóti Mihálynak és Csornai Jó
zsefnek áldozatos munkájukat. Kü
lön köszönjük a Szentesi István által 
nyújtott segítséget is.

Dr. Kaliczka László

Fél évszázad 
kéz a kézben

M anapság, amikor oly sokat hallunk arról, hogy 

válságban van a család intézménye, külön 

öröm, ha aranylakodalomra hívják az embert. 

Budataván a Csetényi házaspárhoz igyekszem a Rákóczi utcában.

A második emeleti lakás ízlésesen berendezett szobájában ne

hezen indul a beszélgetés. Mit is lehet az együtt töltött ötven év

ről mondani? Ha akarjuk, napokon keresztül lehetne mesélni 

rosszról, jóról egyaránt. De azt is mondhatjuk: ez bizony elsza

ladt. A kezdetek? Csetényi László kőfaragó, almádi lakos 1949. 

december 17-én feleségül vette Dömötör Julianna szintén almá

di lakost, akit szép hangjával és nótás kedvével hódított meg. 

Az esküvő után -  ahogy mondani szokás, kezdődtek a szorgos 

hétköznapok, ami egy kőbányász számára leginkább kimerítőnek 

nevezhető. A “Mama” pedig nevelte, szolgálta a családot, amely 

a következő évben egy fiúgyermekkel, 53-ban az ikerlányokkal, 

és 58-ban még egy fiúval gyarapodott. Négy gyermeket felnevel

ni már akkor is kemény munkát és sok-sok találékonyságot kö

vetelt. Közösen oldották meg minden gondjukat, s Julika néni 

akkor sem esett kétségbe, ha férjeura műszak után be-betért a 

Sterlik kocsmába. Időközben a bányát bezárták, váltani kellett. 

Laci bácsi elszegődött a Nitrokémiához fegyveres őrnek. A nyug

díjig aztán itt is maradt. A gyerekek felnőttek, kirepültek, de 

visszajárnak. Hozzák a hét unokát és dédunokát.

Ötven évnyi házasság után hogyan érzik magukat? Köszönik 

jól megvannak. Öregesen, de még mindig a régi megértében. Mi 

a titka a hosszú, jó házasságnak? Ezen még nem nagyon töpreng

tek, de most, hogy szóba került, talán leginkább a szeretet és a 

megértés. Igen, bólintanak egyszerre, valóban a szeretet és a meg

értés.

Azzal gratulálunk a Csetényi házaspárnak aranylakodalmuk 

alkalmából, legyen részük még sok-sok szeretetben és megértés

ben.

N. F.

Csetényi László és neje 50. házassági évfordulója
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„Ifjúságbarát önkormányzat" 
pályázat 1999

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése második alkalommal 
hirdette meg az „Ifjúságbarát Önkormányzat" pályázatát, amelyre Balaton
almádi Önkormányzata is nevezett a Herkules Sportegyesület által készí
tett tervvel. A pályázat eredményhirdetésére december 15-én a Megyehá
za Szent István termében került sor ünnepélyes keretek között. Balatonal
mádi Önkormányzata a városok kategóriájában I. helyezést ért el, amely 
az emlékplaketten és kerámia szobron kívül 100 000 Ft pénzjutalommal is 
járt. A díjakat dr. Kerényi László vezette delegáció vette át dr. Talabér Már
tától, a Megyei Közgyűlés alelnökétől. A  pályázat dokumentációjaként kül
dött anyagot a Megyeháza előcsarnokában kiállított tablókon tekinthette 
meg a nagyközönség. Köszönjük a munkáját azoknak az egyesületeknek, 
civil szervezeteknek, intézményeknek, akik sokat tettek a településen la
kó, tanuló gyermek és ifjúsági korosztályért, a pályázaton nyert pénzös
szeg köztük kerül felosztásra. Az a megtiszteltetés érte városukat, hogy az 
ünnepi műsort Almádi gyermekek adhatták, így élvezhettük a Váci Mihály 
általános iskola tanulóinak néptánc bemutatóját és a Városi Zene iskola 
növendékeinek színvonalas műsorát. Köszönet érte a felkészítő tanárok
nak. Külön köszönet illeti a Manna Tex lakástextil üzlet vezetőjét, aki a nép
tánccsoportot öt szoknya ingyenes elkészítésével támogatta.

Nagyné Szintai Margit

A Balatonalmádi Idősek Klubjában 2000. január 26-án 14 órai kez
dettel Dér András mentőtiszt a háztartási balesetekről tart előadást. 
Cím: Balatonalmádi, Györgyi D. u. 11.

T Á J É K OZ TA TÓ
A megváltozott gazdasági körülmények cégünk 

számára is szükségessé teszik a szolgáltatási dí
jak változtatását. Ezúton tájékoztatjuk Balatonal
mádi állandó lakosait, nyaralótulajdonosait a 2000. 
január elsejétől érvényes szolgáltatási árainkról.

Az állandó lakosok éves díja:
5750 Ft + 12% áfa (690) = 6440 Ft 
A rendszeres hulladékszállítás egyedi hulladék- 

gyűjtéssel kiszolgált belterületen egész évben he
ti egy, illetve július l.-augusztus 31. között heti két 
alkalommal, azaz összesen 61 alkalommal törté
nik.

A nyaralótulajdonosok éves díja:
3391 Ft + 12% áfa (407)= 3798 Ft 
Beépített külterületen, valamint a nyaralóknál 

az ürítés április 15. és október 15. között heti egy
szer, illetve július I. és augusztus 31. között heti két 
alkalommal, azaz összesen 36 alkalommal törté
nik.

Évi négy alkalommal a hulladékszállításról 
számlát bocsátunk ki, melyet a cégünk által megbí
zott díjbeszedőnek kell kifizetni. Ugyanakkor to
vábbra is fenn áll a lehetőség a lakossági folyó
számláról történő számla-kiegyenlítésre.

A díjbeszedő várhatóan február-március hónap
ban fog jelentkezni a 2000. év első negyedéves dí
jának beszedése céljából. Díjbeszedők által fogjuk 
az 1999. évre vonatkozó utólag kiállított szemét- 
szállítási számlánkat, egyenlegközlőnket, valamint

a további, a szolgáltatással kapcsolatos informáci
ókat a lakossághoz eljuttatni.

Az idegen beszállítók számára a szeméttele
pen a hulladék lerakási díja:
900 Ft/m3 +12%  áfa (108) = 1008 Ft/m3

A Baross Gábor úti piac helyhasználati díjait is mó
dosítani kellett, mely szerint:
Zöldségárusítás beton asztalról:
1 egész asztal 330 Ft/nap
1/2 asztal 165 Ft/nap
Virágárusítás beton asztalról:
1 egész asztal 330 Ft/nap
1/2 asztal 165 Ft/nap
Palántaárusítás ládánként: 30 Ft/nap
Saját tulajdonú használtcikk:
1 egész asztal 300 Ft/nap
Iparcikk, ruházati termék: 
beton asztalról
(vásározók, kereskedők) 500 Ft/m2
saját sátorból (vásározók, kereskedők) 300 Ft/m2 
Gépjárműről történő zöldségárusítás 2 000 Ft/nap 
A fenti helyhasználati díjak az áfát is tartalmazzák! 

Társaságunk a jövőben igyekszik a szolgálta
tás színvonalán javítani, a lakosság igényeit a leg
messzebbmenőkig kielégíteni.

Balatonalmádi, 2000. január 4.
Boda Zsuzsanna ügyvezető igazgató

K Ö Z L E M É N Y
A Balaton jegén való tartózkodás szabá
lyait az alábbiakban teszem közzé:

1. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapi
tányság (Siófok) közlése értelmében -  fi
gyelem m el a 6 /1995. (III. 22 .) BM rendelet
ben foglaltakra -  a Balaton jegén minden
ki csak saját felelősségére tartózkodhat. 
A jégre lépés előtt meg kell győződni arról, 
hogy a jég kellő szilárdságú és nem olvad, 
illetve nem mozog.

2. Tilos a Balaton jegén tartózkodni:
a) éjszaka
b) korlátozott látási viszonyok között
c) kikötők területén
Kérjük az állampolgárokat -  a balesetek meg
előzése érdekében -  a fenti szabályok betar
tására.

Balatonalmádi, 1999. december 29. 

Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatal 
dr. Szűcs Sándor aljegyző

A Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal jegyzője

P Á L Y Á Z A T O T  H I R D E T
városgondnoksági osztályvezetői állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, összeférhetetlenség hiá

nya
- közgazdasági felsőoktatási intézmény gazdasági szakán szerzett 

végzettség, műszaki egyetemi végzettség, vagy felsőfokú iskolai 
végzettség és felsőfokú pénzügyi

- számviteli szakképesítés
- közigazgatási szakvizsga letételének igazolása
- városgazdálkodási és vagyonkezelési gyakorlat előny
- kinevezés előtt a közterület-felügyelői vizsga letétele 

Pályázathoz mellékelni kell:
- pályázati kérelem
- önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány
- az oklevél, bizonyítványok másolatai 
Bérezés a köztisztviselői törvény alapján.
Az állás 2000. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
A Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 15 napon belül. 

A pályázat elbírálásának határideje:
A benyújtási határidőtől számított 30 napon belül.
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a követ
kező címre:

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal 
Dr. Hegedűs Tamás jegyző 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel.: 88/438-181

Másfélszobás apartmann, magánvillában, centrumban, fiatal házaspárnak 
(gyermekkel is) kiadó. Tel.: 438-718
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