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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

Éjféli riadó, Karl emelé festménye



Országos esemény Almádiban
BORÁSZATI LAPOK

Szőlészeti értekezlet Balaton-Almádiban.
— Megtartatott 1903. augusztus 30-án a „Hattyú“-szállodában. — .

Az 1880-as években ki
pusztult, majd folyamatosan 
újratelepített szőlők igen je 
lentős gazdasági tevékenysé
get és egyben megélhetési le
hetőséget jelentettek a Bala
ton-felvidék lakossága szá
mára. Érdekeik védelmében 
1902 év végén megalakították 
az Magyar Szőlőtermelők Or
szágos Egyesületétét és mint a 
BORÁSZATI LAPOK 1903 
januári híréből értesülhetünk 
várhatóan Almádiban alakul a 

M.Sz.O.E. első községi bizottsága. 

A tagok száma folyamatosan növe

kedett és a fent említett hetilap 
1903. március 15-i számában meg

kezdték a tagok névsorának közlé

sét. Az alakulóban levő Almádi köz

ségi bizottság tagjai sorába főleg al

mádi, vörösberényi és veszprémi 
szőlősgazdák jelezték belépési szán

dékukat.

A teljes névsor közlésére nincs 
módunk, de azért néhány ismert ne

vet idézni kell: “Báthory János kör

jegyző B.-almádi, Csonka Ferenc 

lelkész Vörösberény, Duda Ferenc 

sz.b. B.-almádi, Joó János plébá

nos Vörösberény, Kiss József mű

kertész B.-almádi, Kompolthy Tiva

dar sz. b. B.-almádi, Koszorus Sán

dor sz. b. Vörösberény, Kovács Gyu

la min. oszt. tan. B.-almádi, Olasz 
Pál sz. b. Vörösberény, Óvári Fe

renc dr. orsz. képv. B.-almádi, Óvá

ri Kálmán sz. b. B.-almádi stb.” (sz. 
b. = szőlőbirtokos).

A hetilap minden borászattal és 
szőlészettel összefüggő eseményt, 
szőlőművelési tanácsokat, tudniva
lókat és híreket közölt, természete
sen rengeteg reklámmal együtt. Ér
dekességként egy 1903. április 26-i 
híradás: “B.-Almádiban és környé
kén, mint tudósítónk írja, e hó 19.- 
én négy fok  hidegnél nagyrészben 
elfagytak a már kifakadt szőlők. A 
gyümülcstérmés teljesen elpusz
tult.” A vidéki értekezletek időpont
jait és helyét is közölte ugyanezen 
lap július 26-án. E szerint az első 
Nagyváradon augusztus 9-én, a má
sodik Balatonalmádiban augusztus 
30-án, a harmadik pedig Tokajban 
lesz, szeptember 8-án. E közlés 
alapján talán szükségtelen hangsú
lyozni Almádi és környéke akkori 
jelentőségét a szőlészet területén.

Így következett el 1903. augusz
tus 30-a, amikor az előzetesen kö
zöltek szerint került megtartásra az 
értekezlet Almádiban, amelyről a 
BORÁSZATI LAPOK csaknem tel
jes részletességgel, több oldalon ke
resztül számolt be. Ezt most nem te
hetjük meg, ezért csupán három do
logra térünk ki.

Először a résztvevőket illetően.
“Az értekezlet elnöke Bernáth 

Béla orsz. képv. a M.Sz.O.E. alelnö
ke, elnöktársak: dr. Óvári Ferenc 
orsz. képv. és Kolozsváry József al
ispán, jegyzők: ifj. Perczel Sándor 
és Paur Ödön, jegyzőkönyv hitelesí
tők: Bakó József orsz. képv. 
Kenessey Móricz és Kovács Gábor 
szőlő nagytermelők.” A kb. 200 
résztvevő közül néhány személyt 
azért még meg kell említeni: 
“Hertelendy Ferenc és László Mi
hály orsz. képviselők, dr. Herczegh 
Mihály egyet. tanár, Bíró Dániel Vö
rösberény, Kompolthy Tivadar B.
almádi, Kun László Vörösberény, 
Lőrincz Gábor Vörösberény, Nagy 
Ignácz Alsó-Eörs, Óvári Kálmán B- 
Almádi, Rada István kanonok Veszp

rém, Sebők Soma Alsó-Eörs, Suly 
László Veszprém, Szemenyei Gáspár 
Veszprém... Illusztris társaság jött 
össze, közöttük öt országgyűlési 
képviselő, ami kifejezte az ügy fon
tosságát.

Másodszor a vasút hiányának 
hangsúlyozása, amit Nagy Ignác fej
tett ki a következők szerint: “..egy 
véleményen van az előadóval a bor
adóra nézve, de a balatonmelléki 
szőlőtermelők különleges helyzetére 
kíván utalni, mert rajtuk a felsorolt 
dolgok mind sem segítenek, ha nem 
építik ki a balatonmelléki vasutat. 
Főleg Balaton-Almádi van ezen kö
rülmény által sujtva. Részletesen is
merteti a helyzetet, mely a termelők
nek szőlőik fenntartását trágyahiány 
miatt, úgyszintén szőlő- és gyü
mölcstermékeik értékesítését lehe
tetlenné teszik. A vasut építését min
denfaktor a földmivelésügyi minisz
tertől az utolsó vinczellérig elodáz
hatatlan kérdésnek tartja, de azért 
egyik év a másik után múlik el, anél
kül, hogy az ügy előrehaladna. ...a  
vasutat lehetőleg egyenesen Buda
pestről, de feltétlenül inkább Fehér
várról, vagy Lepsényről kell Almádi 
felé vezetni, mintsem Veszprémnek. 
Végül a jelenlevő szőlőtermelők osz
tatlan helyeslése közt kéri a megje
lent országgyűlési képviselőket, 
hogy hassanak oda, miszerint a

Balatonmellék a rég 
ígért vasutat mielőbb 
megkapja.

Harmadszor a helyi 
bizottság megalakítá
sa.

“Az értekezlet fe l 
oszlása után az egyesü
let jelenlevő tagjai 
azonnal ülést tartottak, 
melyen ifj. Perczel 
Sándor az egyesület 
lapszabályaira való hi
vatkozással, melyek ér

telmében minden olyan vidéken, hol 
az egyletnek legalább 50 tagja van 
helyi bizottság megalakítandó, in
dítványozza, hogy a bizottság azon
nal alakuljon meg. A maga részéről 
a bizottság elnökéül, dr. Óváry 
Ferencz, alelnökül Bakó József és 
László Mihály országgy. képviselő
ket, titkárul pedig kápolnai Paur 
Ödönt ajánlja. A jelenvoltak ehhez 
hozzájárulnak, a megválasztottak 
pedig a választást köszönettel elfo
gadják. Ezzel az ülés végetért.”

Mára is vonatkoztatható tanulsá
gok, kérdések:

- Nem árt ha néhány országgyű
lési képviselő található a meghívot
tak között, beválasztásuk valami
lyen helyi egyesületbe, vagy bizott
ságba igen szerencsés körülmény
nek tekinthető.

- Almádi akkoriban csak hajóval 
és lovas kocsival volt megközelíthe
tő, ezért a 200 fő körüli résztvevő 
rendkívüli jelentőséget mutat.

- A Hattyú vendéglő a hozzá tar
tozó gyógyteremmel együtt (ahol az 
értekezletet tartották) lebontásra ke
rült. Kérdés, hol is tarthatnánk meg 
ma egy ilyen jelentőségű értekezle
tet Almádiban? A választ 2002. au
gusztus 20-án minden bizonnyal 
megkapjuk!

Schildmayer Ferenc

ÁLMÁDIÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
Köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik városunk 
kulturális, művészeti tevé

kenységének segítésére lét
rehozott alapítványunkat az 

előző évben támogatták. 
Kérjük, hogy idén is vegyék 
fontolóra, hova ajánlják fel 

adójuk 1 százalékát.

Kérjük, minél többen 
támogassák alapítványunkat 

az 1%-kal.
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Ünnepelünk, ünnepelgetünk?
2000 és 1000 év távolából fur

csának látszanánk mi, keresztény 

magyarok. M ár ez a m ondat is 

furcsa többeknek, hiszen a két

ezerrel ezelőtti 1. év önkényes 

közm egegyezésen alapul egyes 

tudósok szerint, a magyar állam- 

alapításról nem is beszélve, mert 

azt se fogadja el minden történész 

fenntartás nélkül. A zután meg 

van aki nem kereszténynek, ha

nem keresztyénnek vallja magát 

közülünk is, de vannak viszont 

szép szám m al olyanok is, akik 

sem kereszténynek, sem keresz

tyénnek nem tartják magukat, de 

mégis ünnepelnek. Ami pedig a 

m agyarságunkat illeti ezzel is 

csínján kell bánni, mert ha netán 

m ellveregetve m ondjuk, akkor 

többen sietősen elhatárolják m a
gukat tőlünk, de akadnak olyanok 

is, akik szerint nem elég m esszi

re dübörög az a melldöngetés...

A többség pedig, úgy tűnik, 

hogy keresztény magyar a Bala

ton északkeleti szegletében is, ha 

h ihetünk a statisztikáknak. Ezt 

azért merem így leírni, mert vala

hogy m indig az összekötő kap
csokat keresgélem és keresgéltem 

a szét-választók helyett. Nem bí

belődöm ezért most sem a több

ség fogalmával, amely mindig re

latív, sem pedig a statisztikák bi
kiniszerű voltával, amelynek ér

telm ében az utóbbiak sok m in

dent megmutatnak, de a lényeget 

eltakarják.

N ekem  tehát a kétezer az 

2000, és az ezer az 1000, ráadá

sul kereszténynek és magyarnak 

tartom magam, de eredendő derű

látásom at kétségek árnyékolják 
olykor. Vajon miért nem a szere

tet megélése és gyakorlása a lé

nyeg egyrészről, valamint akár 

erdőszélen lakva is, miért ne le

hetnék büszke arra, hogy mezei 

magyarnak vallom magam. Lehet 

persze több más olvasata is ennek 

a kettős m illennium nak, egyre 

összetettebb, bonyolultabb, sőt 

cizelláltabb vagy egyenesebb, 

egyszerűbb illetve lényeglátóbb, 

de ha valam ire összpontosítani 

akarunk, akkor legalább a m a

gunk számára legyünk egyértel

műek. Mi sem nehezebb persze, 

mint egyszerűnek lenni és a fen

tebb leírt sorok is olyan

keszekuszának tűnnek m ásodik 

olvasásra, hogy szinte bántó.

M erészen hadd je len tsem  ki 

tehát, hogy idén ünnepelni aka

rok, nem  csupán ünnepelgetni 

vagy vegetálni. Van mit: itt példá

ul nem volt árvíz, nem jö tt fel a 

belvíz és ciános kotyvalék sem 

folyt végig a Remete-patakban, 

hogy a Balaton halait kiirtsa. 

Ahol pedig volt, ott előbb-utóbb 

helyreáll a rend, az élet visszatér 

a rendes kerékvágásba, mert nem 

a világvége jött el másutt sem.

Akár hiszik, akár nem, az ün

nepel igénknek két jelentése is 

van: 1. az ünnepet szokásos m ó

don megtart, 2. valam ivel vagy 

valakivel kapcsolatos örömét, tet

szését vagy lelkesedését fejezi ki 

az ember. Mivel a szokásos m ó

don egyre kevesebb ünnepet tu

dunk megtartani, legkevésbé ket

tős ezredévfordulót, nekem  in 

kább a második jelentés szimpa

tikusabb. Ha pedig valam ivel 

vagy valakivel kapcsolatos lelke

sedésünket akarjuk kifejezni, ak

kor nyilvánvaló, hogy egyedül

nem lehet ünnepelni: másokkal is 

meg kell osztanunk az öröm ün

ket. Néha csak egy kis közösség 

szeretné megmutatni saját örömét 

egy nagyobb közösségnek, mivel 

az szélesebb figyelem re m éltó, 

akár át is vehető. Mivel kis nép 

vagyunk felettébb szerencsés a 

kettős millenniumban, hogy más 

népekkel is együtt ünnepelhe
tünk.

Ennyi elméleti alapvetés után 

ideje Balatonalmádiról szólnunk, 

mert már elkezdtük az ünneplést 

várossá válásunk tizedik évfordu

lóján. M agunkba nézve egy k i

csit, be kell ismernünk, hogy van 

még mit fejleszteni helyi ünnepe

inken, mert a legjobb igyekezet 

ellenére sem sikerült minden kis 

közösséget bevonni az előkészü

letekbe, a lebonyolításba és az 

ünnepi hangulat átérzésébe. Vala

hogy mindig kevés embernek kel

lett kem ényen m egdolgoznia 

azért, hogy sokan érezhessék jól 

m agukat. Ebből a szem pontból 

még a városházi szilveszter is ke

vesek komoly erőfeszítése nyo

mán jött létre, bár sokkal többen 

kom m entálták kedvezően, m int 

az áprilisi megemlékezést. Tehát 

tudunk m ár örülni egym ásnak, 

csak az előkészületekbe kellene 

több em bernek bekapcsolódnia, 

valahogy úgy mint Vörösberény

ben, amikor a szüreti felvonulást 

szervezik.

Hazánk gazdasági helyzetéhez 

hasonlóan városunk pénzügyei 

sem teszik lehetővé a nagyszabá

sú építkezéseket bár renoválások

ra azért sor kerül, és két-három 

éven belül kultúrközpontunk is 

lesz. Ez az év azért mégis lénye

gesen több eseményt vonultat fel, 

mint bármelyik megelőző. Az el

képzelések összesítése nyomán a 

millenniumi bizottság nagyon sok 

szervezet, egyesület és közösség 

ötletét gyűjthette össze. Együtt 

látni mindent már örömre adhat 

okot és remény van arra is, hogy 

közösen készítjük elő, valamint 

m indannyian elm együnk majd 

egy-egy rendezvényre. Ehhez ké

rem most a támogatásukat!

Czuczor Sándor

Egy élelmes megoldás
Többen már végleg búcsúztatták a C enter ABC- 

t, amikor tavaly ősszel hirtelen bezárt. Rebesgették 
a városban azt is, hogy megint eltűnt egy szebb jö
vőt érdemlő üzlet, amely ráadásul a városközpont
ban, annak is a legforgalmasabb helyén található. 
Sokan már azt is tudni vélték, hogy a tem pósan 
felépült konkurencia végleg lenyeli a közked
velt Centert, miután a Hattyút szó szerint be
kebelezte.

T évedtek, hiszen m árcius 1-jén újra 
megnyílt és szinte jelképe lehet a tavaszi 
megújulásnak. A szemfülesebb vásárlók 
már akkor szerdán gyümölcsdarabos 
joghurtokban dúskálhattak m éghoz
zá ingyen. Aki ezt lekéste, annak a kedvezményes 
árak maradtak, ami hovatovább elmaradhatatlan 
felvonása a boltnyitásoknak. Adja Isten, hogy hala
dó hagyománnyá váljon. A régi-új üzlet „CBA a z  
élelm es m eg o ld á s” jelszót választotta, am elyet 
még külön szórólapon is reklámoz. A jelszó szeren
csésen kétértelmű, m ert az élelem és az élelmes 
szellemesen ötvöződnek az utóbbiban.

Az új bérlő, Polyák Sándor  (44), nem  ism eret
len Balatonalmádiban hiszen az élelmes üzletem
ber letette m ár a névjegyét a Fórum vásárlóköz
pont létrehozásakor, amely egyidejű Balatonalmá
di várossá válásával. Nagyívű elképzeléseit sajnos 
nem  sokáig tolerálták a tulajdonosok így búcsúzott

el ideiglenesen: V eszprém ben le tt üzletvezető 
majd önállósította magát, m ert álma a holdingrend
szerről a kereskedőház felé való nyitás. Valahogy 
úgy, ahogy Nyugat-Európában is csinálják, m ég
hozzá sikeresen! Azóta Várpalota, Pétfürdő, He
rend, Balatonfüred és Arács után hetedik élelmi

szerüzletét nyitotta meg a vasútállomással szem
ben. Mindegyik üzlete a CBA hálózat része, 

amely M agyarországon a m ásodik legna

gyobb lánc az árbevételeket tekintve és 
nagyság-rendileg vetekszik a multinacio

nális cégekkel is. Képzeljenek el egy 
magyar tulajdonú beszerzési társulást, 
amely még nevével is jelzi a régi ABC- 

üzletekkel való szellemi rokonságát, hiszen a CBA 
fordítottja az előbbinek.

Valahogy tágasabb lett a régi-új üzlet és mégis 

több polc fér el az 500 m 2 alapterületen. Ennek az 
a titka, hogy a korszerű polcok felfelé terjeszked
nek, közben pedig sűrűbbek is lettek, ami megle
pően  sok árú tárolását teszi lehetővé. Sok pénztárt 
is lát az em ber ha belép, de a kultúrált kiszolgálás
hoz kell is ennyi. Polyák Sándornak a sok árked
vezmény mellett sem az olcsó bolt a követendő cél, 
hanem  a jó bolt, amely m indenütt versenyképes. 
A választék m eglepően gazdag és aki nem  hiszi, jár
jon utána.

(x)



Néhány sor 
a 112. hónapról 
a Városházán

2000. február

Jelentős döntést hoztunk a 
Kelet-Balatoni Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás
(KBTT) minapi közgyűlésén, 
Balatonalmádiban. Amint isme
retes, a KBTT-ben egyesült Lo
vastól Balatonvilágosig és 
Felsőörstől Balatonfőkajárig 15 
partmenti és partközeli telepü
lés, kistérségünk közös és össze
hangolt fejlesztése céljából. El
határoztuk, hogy megpályázzuk 
a Földművelésügyi és Vidékfej
lesztési Minisztérium által meg
hirdetett „SAPARD” (angol be
tűszó) elnevezésű agrár struktúra 
és vidékfejlesztési programot. 
Ennek során fe l kell mérnünk az 
erősségeinket és gyengeségein
ket, az ezekből fakadó lehetősé
geket és veszélyeket a következő 
címszavak alatt: természeti kör
nyezet, közműellátottság, mező
gazdaság, ipar, kereskedelem, 
szolgáltatások, emberi erőfor
rások.

Már maga a pályázat megírá
sa is rendkívül megfeszített mun
kát igényel attól a néhány em
bertől, akik felismerték a lépés 
elkerülhetetlenségét. Települé
senként adatok százait kell 
összegyűjteni, rendszerezni, ér
tékelni, prioritásokat meghatá
rozni, stratégiai irányvonalakat 
kijelölni. Ha eredményes lesz a 
pályázat, akkor következhet a 
stratégiai és operatív fejlesztési 
program kidolgozása és elfogad
tatása, melyhez meg kell nyerni 
a kistérségünk gazdálkodó és ci
vilszervezeteinek, mértékadó 
természetes és jogi személyeinek 
a közreműködését. Ezt a munkát 
fé l év alatt el kell végezni. Ellen
kező esetben semmi esélyünk 
nincs arra se településenként, se 
kistérségként, hogy az elkövetke
ző 6 évben egyáltalában pályáz
hassunk, ill. hogy a 2002-ben 
felálló új önkormányzatok pá 
lyázhassanak a bel-, és külföldi 
felzárkóztatási és vidékfejleszté
si alapokra.

Balatonalmádi - Öreghegy,
2000. március 4.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület március 2- 

i ülése több képviselő napirend 
előtti felszólalásával kezdődött. 
Dr. Huszár Gábor képviselő aggo
dalmát fejezte ki amiatt, hogy a ba
latonalmádi gyógyszertárak már

cius 1-jétől megváltoztatták ügye
leti rendjüket. E vonatkozásban 
ugyanis nem történt előzetes 
egyeztetés az orvosi ügyelettel, a 
két rendszer működésében ezáltal 
nincs meg az összhang. Kérte az 
ügy kivizsgálását. Bors Sándor 
képviselő nehezményezte, hogy 
az egyik ügyben a Képviselő-tes
tületnek címzett beadványt nem 
kapták meg. Kerekes Csaba képvi
selő -  csatlakozva az előtte szóló
hoz -  azt kifogásolta, hogy a neki 
küldött levél késve jutott el hoz
zá. Pandúr Ferenc alpolgármester 
tájékoztatást adott a kerékpárutak 
tervezett bővítésével kapcsolat
ban. A Veszprém irányú kerékpár
út eddig tisztázatlan nyomvona
lára vizsgálatok készülnek, ame
lyek alapján a Képviselő-testület 
döntést hoz a Balatonalm á
di-Szentkirályszabadja végleges 
nyomvonalról, ezt követően támo
gatás iránti kérelem benyújtására 
nyílik meg a lehetőség az ez évben 
ism ételten megjelenő regionális 
kerékpárút pályázatra. Az Alsóörs
-  irányú kerékpárút tervei elké
szültek, engedélyezésük folyamat
ban van, itt szintén támogatási 
igény benyújtására van lehetőség 
az önkormányzati kerékpárút pá
lyázatra. Dr. Dávid Gyula képvi
selő bírálta a Naplót és az Új Al
mádi Újságot, amiért az önkor
mányzat 2000. évi költségvetése 
tárgyalásáról, az akörül kialakult 
vitáról nem adott részletes tudósí
tást, és azt sem tartalmazta, hogy 
6 képviselő az elfogadás ellen sza
vazott. Keszey János  képviselő 
szóvá tette, hogy egyszerre több 
vizsgálat is folyik az önkormány
zati intézményekben.

Dr. Kerényi László polgármes
ter -  a két ülés közötti fontosabb 
események körében -  tájékoztatást 
adott a Városi Kulturális Központ 
beruházásának koordinálására lét
rehozott munkacsoport tevékeny
ségéről, s az ezzel kapcsolatos bel
ügyminisztériumi tárgyalásról.

A közelmúltban kétszer is járt 
Székesfehérvárott: először a Kö
zép-Dunántúli Regionális Fejlesz
tési Tanács ülésén vett részt -  a 71 - 
es főutat tehermentesítő elkerülő

út ügyében -  másodszor pedig az 
EU-s SAPARD Vidékfejlesztési 
Program Konferencián. Az utóbbi 
téma szerepelt a KBTT februári 
közgyűlésén is, s a jelen ülés egyik 
napirendi pontja is. A KBTT hatá
rozatban kérte a megyei rendőrfő
kapitányt arra, hogy -  még a nyá
ri idegenforgalmi szezon kezdete 
előtt -  a balatonkenesei rendőrőrs 
elhelyezést nyerjen és működni 
tudjon. Átadván a szót; Czuczor 
Sándor képviselő röviden beszá
molt az általa vezetett küldöttség 
eggenfeldeni útjáról, melynek 
eredményeként a két gimnázium 
együttműködési megállapodást 
kötött.

Fő napirendi pontként szerepelt 
az ülésen a számítógépes belépte
tő rendszer további alkalmazásá
nak kérdése. Bors Sándor képvise
lő -  az előterjesztés készítője -  
hangsúlyozta: „a tavalyi tapaszta
latok szerint azt mindenképpen 
üzemeltetni és tökéletesíteni kell.” 
Ennek érdekében:

-  gyorsabbá kell tenni a jegyki
bocsátást, változtatni kell a strandi 
pénztárak kialakításán a zökkenő- 
mentes áthaladás végett;

-  a nyilvántartási rendszert kö
zös nevezőre kell hozni a hivatali 
rendszerrel;

-  bővíteni kell a vendégkártya 
elfogadóhelyek számát, népszerű
sítésére pedig egy emblémát ter
veztetni;

-  a város területén lévő fizető 
parkolókban kedvezményes (50%- 
os) parkolási lehetőséget kell biz
tosítani annak, aki felnőtt vendég
kártyával, vagy szezonbérlettel 
rendelkezik;

-  jelentősen meg kell emelni a 
strandi belépőjegyek árát;

-  létre kell hozni egy munka- 
csoportot, amelynek feladata a be
léptető rendszer továbbfejlesztése, 
hatékonyabbá tétele.

A vita során Balogh Csaba kép
viselő és Pandúr Ferenc alpolgár
mester egyetértett az előterjesztő
vel, kivéve a jegyárak jelentős 
megemelését. Boros László képvi
selő és dr. Kerényi László polgár- 
mester a rendszer eredményessé
gét még nem látta bizonyítottnak a 
Polgármesteri Hivatalnak az ide
genforgalmi adóbevételről készí
tett kim utatására is hivatkozva, 
amely azt mutatta, hogy az elmúlt 
évek vendégéjszaka- szám növeke
dése lelassult. Mágori Erzsébet az

Idegenforgalmi Vállalkozók és 
Szobakiadók Egyesületének veze
tője pedig mind a mágneskártyás 
rendszer további alkalmazását, 
mind az adóemelést ellenezte. A 
pró és kontra érvek után a testület 
végül 12 igen és 1 nem szavazat 
mellett elfogadta a beléptető rend
szer további alkalmazását, egyút
tal továbbfejlesztésére 5 tagú 
m unkacsoportot hozott létre, 
melynek

vezetője:
Bors Sándor képviselő, 

tagjai:
Pandúr Ferenc alpolgármester, 

Lisztesné Biermann Mária 
Polgármesteri Hivatal 

vagyonkezelő,
Previcz János 

Polgármesteri Hivatal 
informatikus, 

Mesterházy Andrea 
Polgármesteri Hivatal 

adó ügyintéző.

A felnőtt vendégkártyák és sze
zonbérletek kedvezményét (50 %) 
kiterjesztette a város területén lévő 
önkormányzati tulajdonú parko
lókra is, a vendégkártyát népsze
rűsítő embléma (logo) tervezésére 
pályázatot írt ki. ( ld. az ÚAÚ mos
tani számában).

A GTB javaslatára -  Kerekes 
Csaba elnök előterjesztésében -  
ugyancsak pályázatot írt ki a testü
let az önkormányzati strandok és 
parkolók hasznosítására (ld. az 
ÚAÚ mostani számában).

Az IKSB elnöke, Keszey János 
előterjesztésében tárgyalta a Kép
viselő-testület a 2000. évi idegen- 
forgalmi szezonra, illetve a millen
niumi eseményekre való felkészü
lés helyzetéről szóló tájékoztatót, 
melyet tudomásul vett. Szintén az 
IKSB javaslatára módosította a 
testület a Idegenforgalmi Alapról 
szóló korábbi rendeletét, misze
rint: „Nem részesíthető támogatás
ban az, akivel szemben az önkor
mányzatnak a pályázat benyúj
tásakor adótartozás, vagy egyéb 
más jogcímen lejárt követelése áll 
fenn” . Egyúttal elfogadta az Alap
tól adható -  az idegenforgalom fej
lesztését, szolgáló -  támogatás pá
lyázati kiírását (ld. az ÚAÚ mos
tani számában) és az ahhoz kap
csolódó szerződés-tervezetet.

A testület -  a GTB és az IKSB 
együttes előterjesztése alapján -  a 
Véghely D. utcai sportpálya hasz



nosítására kiírt pályázatot ered

ménytelennek nyilvánította. A 

sportlétesítményt -  ez év decem

ber 31-ig történő hasznosításra -  a 

BSE-nek adta, ellenérték nélkül. A 

vita során Kerekes Csaba képvise

lő felvetette, hogy az önkormány

zat esetleg elidegeníthetné ezt az 

igen értékes helyen lévő ingatlant, 

s helyette építhetne máshol sport

pályát. Ugyanakkor megbízta az 

említett két bizottságot azzal, hogy 

a sportingatlan hosszú távú hasz

nosítására vonatkozó elképzelése

ket dolgozza ki. Felhatalmazta 

egyúttal dr. Hegedűs Tamás jegy

zőt, hogy a sportpályán lévő gond

noki lakás kiürítése érdekében to

vábbi tárgyalásokat folytasson a 

bérlővel.

Az aktualitások körében felül

vizsgálta és módosította a testület 
a központi orvosi ügyeleti szak- 

szolgálat ellátására között szerző

dést. Döntött a „Bélai család 

adománya“ díj odaítéléséről, neve

zetesen: Szögedi Balázs tanulót 68 

EFt összeggel, a Váci Mihály Ál

talános Iskolát -  számítástechnikai 

eszközök beszerzésére -  32 E Ft- 

tal támogatja. A „Veszprém Megye 

Tűzvédelméért 105“ közalapít
vány kuratóriumi tagságára ismé

telten Papp József tűzoltó alezre

dest javasolta a testület.

A Képviselő-testület kinyilvá
nította azon szándékát, hogy részt 

akar venni az EU SAPARD agrár

struktúra és vidékfejlesztési prog
ramban. M egbízta a KBTT-t és 

egyben felhatalmazta annak elnö

két, hogy a FVM által a „Kistérsé

gek vidékfejlesztési programjai el

készítésének támogatására” kiírt 

pályázati felhívásra pályázatot 

nyújtson be, és a szükséges jognyi

latkozatokat tegye meg.

Ezt követően Pandúr Ferenc al

polgármester indítványára -  ön- 

kormányzati üzleti érdek védelmé

re hivatkozva -  a testület zárt ülé

sen folytatta tanácskozását, ahol az 

Árnyas Panziót a sport-támogatás 

keretből 1 251 600 Ft összegű tá

mogatásban részesítette ifjúsági 

turizmus céljára.

A nyilvános ülésről szóló ön- 

kormányzati jegyzőkönyvek a Vá

rosi Könyvtárban, illetve a Polgár- 

mesteri Hivatalban megtekinthe

tők. A következő képviselő-testü

leti ülés tervezett időpontja: 2000. 

március 30.

Sz. S.

R e n d ő r s é g i  h ír e k
Február hónapban 8 helyen törtek 

be nyaralókba, családi házakba. Ami 
azonban kedvező, hogy az Erkel F. 
utca, Bartók B. utca környéki betö
rések tetteseit, valamint a Vödör- 
völgy körzetéhez tartozó nyaralók 
sérelmére elkövetett korábbi betöré
sek tetteseit az almádi körzeti meg
bízotti csoport tagjai felderítették, az 
elkövetőket elfogták. A polgárőrök 
segítségével fogtunk el további 4 
személyt, akik ugyan nem Balaton
almádi város területén követtek el 
bűncselekményeket, de elkövetett 
cselekményeikért már több hatóság 
körözte őket.

Betörés történt a Budatava Étte
rembe, ahonnan cigarettát és külön
böző italféleségeket vittek el. A 
Tempo Áruházhoz tartozó bekerített 
részről sörös rekeszeket loptak el. 
Az egyik általános iskolát egy isme
retlen gyermekhang bomba robban
tással fenyegette meg, melynek kö
vetkezményeként a teljes iskolát ki 
kellett ürítenünk, és az épületet erre 
kiképzett és felkészített kollégák 
vizsgálták át, szerencsére eredmény
telenül.

Az esemény krónikához tartozik 
még, hogy többször kellett kollégá
imnak intézkedniük randalírozó fia
talokkal szemben, akik néhány késő 
éjszakáig nyitva tartó szórakozó
helyről távozóban hangoskodtak és 
zavarták a város éjszakai nyugalmát. 
Mindezidáig mivel komolyabb ese
mények nem történtek, úgy ítéltem 
meg, hogy velük szemben elsősor

ban a figyelmeztetés eszközével 
élek, és nem indítok szabálysértési 
eljárást. Teszem ezt azért, hogy lehe
tőséget adjak arra, hogy ők is meg
tanulják és alkalmazzák is az embe
ri együttélés írott és íratlan törvénye
it.

Március 1-jétől hatályba lép az új 
szabálysértési törvény, melyből né
hány kivonatos, általam fontosnak 
ítélt részről szeretném tájékoztatni 
Önöket. Legelőször meghatározásra 
került a kiszabható pénzbírság leg
alacsonyabb (1000 Ft) és a legmaga
sabb (150 000 Ft) összege. A hely
színi bírságként kiszabható összeg 
500 Ft-tól 10 000 Ft-ig terjedhet.

Változott a szabálysértések elkö
vetése miatt alkalmazható büntetés, 
amely lehet elzárás, melyet BV Inté
zetben kell letölteni, illetve lehet 
pénzbírság is. A rendőrhatóság a sza
bálysértővel szemben alkalmazhat 
intézkedést is, adott esetben a jármű- 
vezetéstől eltiltást, elkobzást, vagy 
külföldi állampolgár esetében kiuta
sítást.

Különböző kényszerintézkedé
sek is alkalmazhatók szabálysértési 
eljárás keretén belül. Ezek általában 
az állampolgári és emberi szabad
ságjogok korlátozásával járnak.

Ilyenek
-  a feltartóztatás és előállítás 

szabálysértési őrizet,
-  elővezetés,
-  ruházat, csomag- és járműát

vizsgálás, -lefoglalás.

A rendzavarás, amely fogalom 
mögött verekedés, vagy kihívóan 
közösség ellenes magatartás, vagy 
hatóság, illetve más hivatalos sze
mély intézkedésével szembeni enge
detlenséget jelent, akár 150 000 Ft 
pénzbírsággal is büntethető.

Veszélyes fenyegetés, amely tar
talmát itt most nem részletezném, 
szintén 150 000 Ft-tal vagy elzárás
sal büntethető.

A valótlan bejelentés, amely pl. 
valamilyen hatóságot indokolatlan 
intézkedésre kényszerít 100 000 Ft- 
ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Nagyon gyakori a személyazo
nosság igazolásával kapcsolatos kö
telességek megszegése is. Ennek a 
bírság tétele is rendkívül magas lett, 
100 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
lehet az elkövetőt sújtani.

Jelentősen megemelkedett a köz
lekedésrendészeti szabálysértések 
miatt kiszabható bírságok összege is. 
Az ittas vezetés szabálysértéséért -  
túl a vezetői engedély bevonásán -  
100 000 Ft pénzbírság is kiszabható. 
Ugyanekkora összeg szabható ki ar
ra a személyre, aki a közúti közleke
dés rendjét megzavarja, mások éle
tét, testi épségét gondatlanságból ve
szélyezteti.

Hasonló súllyal értékeli a jogsza
bály azt, aki a kötelező gépjármű fe
lelősségbiztosítási szerződést nem 
köti meg és ilyen járművel vesz részt 
a forgalomban.

Komoly mértékben megszigo
rodtak a szabálysértési törvényben 
kiszabható büntetések, intézkedé
sek. Ezzel együtt az is, hogy a ható
ságnak szigorúbb felelősségre voná
sokat kell alkalmazni.

A szabálysértési törvényben sze
repel, az, hogy a szabálysértési ható
ság határozata ellen benyújtott kifo
gást a helyi bíróság bírálja el. A bí
róság a kifogás beérkezését követő
en 8 napon belül megvizsgálja az 
ügyet és érdemben dönt arról.

Grúber Sándor 
r. őrgy. rendőrkapitány

A Balatonalmádi Közösségi Ház márciusi programja
Március 10. 17 óra 10 éves a Közösségi Ház Ünnepi 

megemlékezés 
Március 11.18 óra Szántai Lajos magyarságkutató 

előadása: Március 15 jegyében . 
Március 14. 18 óra 1848-as emléktábla avatása a 

Világháborús Emlékműnél 
(Baross G. u.)
Köszöntőt mond: Majbó Gábor 
tiszteletbeli alpolgármesster 

Március 14. 18.30 Fáklyás felvonulás a Közösségi 
Háztól a Kossuth szoborig 

Március 15. 10 óra Ünnepi megemlékezés
a forradalom és szabadságharc 
tiszteletére

Március 17. 17 óra Almádi és a városhoz kötődő 
művészek Tavaszi Tárlatának 
megnyitása

A tárlatot megnyitja:

Dr. Fodor Zsuzsa, a Veszprémi 
Laczkó Dezső múzeum igazgatója 

Március 25. 18 óra Szeles Imre felolvasó estje 
Március 31. 17 óra Szelényi Pál előadása

a Művészetbarátok Egyesületének 
rendezésében 

Április 8. 18 óra A Költészet napja

Filmklub
Március 16. 18 óra Feltámadott a tenger c. magyar film
Március 23. 17 óra Macskafogó c. magyar rajzfilm
Március 30. 18 óra Ötödik pecsét c. magyar film
Április 6. 18 óra Szexmisszió c. lengyel film
Április 13. 18 óra Kopasz kutya c. magyar zenés film



Képes tudósítás a Balatoni Városok Sporttalálkozójáról
Kispályás labdarúgás

Balatonalm ádi - Keszthely 9:0

- B a la ton le lle  2:2 

-B a la to n fö ld v á r  5:1

- Siófok 2:3

- B a la to n fü red  1:4 

Ö sszesítésben: III. helyezés

Különdíjas: Duna Lajos, aki a legtöbb gólt rúgta

Férfi kosárlabda

Balatonalm ádi - B .-füred  27:34

- B a la to n b o g lá r 47 :38

- Keszthely 45:30

- Siófok44:43 

Ö sszesítésben: II. helyezés

Női kézilabda

Balatonalm ádi - Siófok 10: 9

- B a la to n b o g lá r  10:14

- Keszthely 11: 6

- B a la to n fü red  14:15 

Ö sszesítésben: III. helyezés

Asztalitenisz

B alatonalm ádi - B ala ton le lle  3:2

-B a la to n b o g lá r  4:1

- B a la to n fö ld v ár 5:0

- Siófok 0:5 

Ö sszesítésben: III. helyezés

Női kosárlabda

Balatonalm ádi - Keszthely 65:38

-S ió fo k  61:26

- B a la to n b o g lá r  48:12 

Összesítésben: I. helyezés

Teke

Szénási A n d rá sn é  199 fa

B oros L ászló  252 fa

V ékony László 264 fa

Perényi A n d rás  292 fa

Összesítésben: 1007 fa

III. helyezés

Sakk
Fáncsy  L ászló  

E gyed  E rnő  

H o rv á th  Is tván  

Z ám odics Ferenc 

Ö sszesítésben: 14,5 pont 

V. helyezés

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
FORGALMAZÁSA, SZERELÉSE

Gyártmányainkkal minden típus- és 

egyedi méretben, formában, széles skálájú 

színválasztási lehetőséggel állunk 

az Ö nök rendelkezésére.

Régi nyílászárók cseréjével 

3 0 -5 0  %-os energia-megtakarítás érhető el.

F E H É R  A B L A K

Márkaképviselet: Hansági Endre
8 2 2 0  Balatonalmádi, Vöröshegyi út 8.

Tel.: 8 8 /4 3 1 -7 4 5 , 0 6 -3 0 -9 9 7 2 -1 5 3

MEGHÍVÓ
A Veszprém Megyei Vívó Szövetség - Balatonalmádi város 

támogatásával 2000. március 25-én 9 órai kezdettel
országos leány és fiú párbajtőrversenyt rendez 

BUCSY BALÁZS EMLÉKVERSENY - néven

a vörösberényi új iskola tornacsarnokában.

A versenyre minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak 
a verseny fővédnökei: 

Dr. Bóka István országgyűlési képviselő 
Dr. Kerényi László Balatonalmádi város polgármestere 
Kuti Csaba Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

Belépés díjtalan.

Német nyelv oktatását, korrepetálását alap és középfokon egyénileg 

és csoportosan (max. 10 fő) is vállalom.

Tel.: 88/439-399, 451-645, 20/9436-037



Tenisz-hírek Balatonalmádi 
„TENNIS CLUB” 1925

- A Balatonalmádi “TENNIS 
CLUB” 1925 ismét megszervezi vá
rosunkban és környékén sportolók
nak, és mindenkinek aki szereti a 
sportot az IDÉNNYITÓ SPORT
BÁLT.

Hagyományteremtő jelleggel a 
nyári időszámításra való átállás nap
ján, azaz idén március 25-én szom
baton 19 órakor kezdődik bálunk az 
Auróra Szálló éttermében. A nyitó
tánc után kétféle menü közül lehet 
választani:

„A” Sonkasaláta,
Hawai pulykamell mazsolás rizs

zsel,
Képviselő fánk.
„B” Vitaminkoktél,
Sertésborda Gordon Blue módra,
Tejszínhabos parfait.
Az éjféli svédasztal kínálatából 

bárki bármit választhat:
- Korhelyleves,
- Vörösboros marhapörkölt,
- Apró töltött káposzta,
- Pikáns pulykatokány,
- Köretek, saláták.
Zenél a Viktória együttes.
Jegyek rendelhetők Dudás Zsolt

nál a 30/216/16/76-os telefonszá
mon, vagy megvásárolhatók az 
Ottilia étteremben. A belépők ára 
3500.-F t / fő

MÁS:
- A diákok közt is egyre népsze

rűbb tanfolyamokra bárki jelentkez
het, aki szabadidejét színvonalas 
sportolással, a tenisz tanulásával 
szeretné jó hangulatban eltölteni. 
Legyen az gyerek vagy felnőtt, kez
dő vagy haladó, mindenkit szívesen 
vár a klub.

- A klub tagságának a figyelmét 
újra felhívom, hogy a tagdíjak befi
zetésének határideje lejárt. Kérem a 
pótlólagos befizetéseket megtenni 
Dudás Zsoltnál , vagy az Ottilia ét
teremben.

- Ígéretemhez híven közlöm a 
2000. évre tervezett versenynaptá
runkat:

Április 29. Idénnyitó nyílt férfi 
páros bajnokság

CSAPATBAJNOKI OB-III. Má
jus 6.- június 4. Tavaszi forduló

Május 31. KIHÍVÁS NAPJA. 
Mindenkinek ingyenes sportolási le
hetőség.

Június eleje: Megyei korosztá
lyos egyéni és csapatbajnokság

Június 10.: A három általános is
kola korcsoportos bajnoksága.

Június 24-25 (Sz-V): Pedagógu
sok Országos Teniszversenye.

Július 28-29-30 (P-SZ-V): 
Áfrány Mihály emlékverseny az 
Almádi Napok keretén belül.

Augusztus 19-20 (sz-v): Szent 
István Kupa

Országos kiírású utánpótlás és 
felnőtt női bajnokság.

Csapatbajnoki OB -  III.: Szep
tember 09. -  október 08. Őszi fordu
ló

Szept. 2-3.: ZoSo kupa PÉNZ
DÍJAS. Országos pontszerző F2 és 
F12

Okt. 7 szombat: A három általá
nos iskola korcsoportos bajnoksága.

Okt. 14-15 (sz-v): Almádi Idény
záró Nyílt egyéni és korcsoportos 
bajnokság.

- Ismételten szeretném megkö
szönni azoknak a sportbarátoknak, 
akik 1998. évi jövedelemadójuk 1 
%-val támogatták egyesületünket. 
Ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy 
klubházunk mihamarabb megépül
hessen.

Amennyiben idén is a sport támo
gatása mellett dönt, kérem személyi 
jövedelemadója 1 %-át az Almádi 
Ifjúsági Sportjáért Alapítványon ke
resztül a 18915679-1-19 adószámra 
utalni.

Dudás Zsolt

HORGÁSZSAROK
Február 16-án a Napló-ban 

m egjelent egy rövidke híradás, 
miszerint a halászok kifutottak a 

Balatonra, s m egkezdték a hal
fogást. Másnap már csörgött is a 
telefonom és a felháborodott almá
di horgászok egymás után hívták 
fel a figyelmet az em lített cikk 
melletti képre, amelyen többféle 
hal mellett jónéhány süllő is 
látható. Jóllehet februárban nincs 
még süllőtilalom,de régóta 
nehezményezzük, hogy ívás előtt 
fogják ki a Balaton „legdrágább” 
halait. A halászok ugyan visszau
tasítják a -  szerintük alaptalan
gyanúsításokat, így aztán nem 
jutottunk dűlőre ebben a vitában 
sem. Most végre megvolt a 
bizonyíték. Fényképen is, letagad
hatatlanul.

Azonnal feltettem a kérdést a 
halászok balatoni üzemigazgatójá
nak (ez a titulusa, mert számukra a 
Balaton: “üzem” .) Vakarta is a 
fejét, meg szolidan káromkodott is 
a baki miatt, én pedig gondolatban 
már hegyeztem a toliam, hogy 
most aztán leszedem a keresztvizet 
a halászokról, de végre úgy, 
ahogyan már régóta szerettem 
volna. Az igazgató úr nagyon 
tapasztalt ember, mindig feltalálja 
magát. Most is! Azt mondja: álljon 
meg a gyászmenet. Ez a -  képen

látható -  halakkal teli bárka még 

nincs is vízen! Ott heverészik a 

siófoki kikötő fövenyén. A felvétel 

még tavaly nyáron készült, csak a 

Naplósok ezt nem írták a fotó alá. 

Érdekes kifogás, érdemes utá

nanézni. Áfrány Gábor -  a fotó 

készítője megerősítette a tényt: ’99 

nyarán járt utoljára kinn a vízen a 

halászokkal. Az ő szavában nincs 

okom kételkedni. Így aztán féket 

behúzni, gőzt kiereszteni, tollat le. 

Nincs más hátra, mint megállapí

tani, hogy már megint megúszták 

a balhét a halászok. Mert ugye, azt 

mindannyian tudjuk, hogy a 

húzóháló nem szelektál munka 

közben. Kivesz az mindent, ami 

útjába akad. A halászhajók pedig 

már itt jártak a 4 m-es előtt.

Az esetről Rejtő Jenő egyik 

legendás alakja ju t eszembe: a 

Török Szultán, aki mindig zűrös, 

gyanús ügyletekbe keveredik, de 

mielőtt a barátai agyonütnék, 

kim agyarázza magát. Egyszer 

csak késni fog ez a magyarázat. Én 

kivárom!

Bakancsos Híradó
G y a lo g o s  te lje s ítm é n y tú r a -k iír á s

BAKO NY 50, 25
2000. március 25., szombat

BAKONY 50. Minősítési pontér
ték: MTSZ 93, MSSZ B kat. 60/7,5.

Indítás: Veszprém vasútállomás, 
6 - 8 óráig. Útvonal: Veszprém vá.
- Séd-völgy - Csatár-h. - Márkói híd
- Herend vá. - Nagy-Nyerges - Öreg
hálás - Pápavár-alja Németbánya, 
Jáger-rét - Városlőd. Emelkedő: 
900 m. Menetidő: max. 12 óra

BAKONY 25. Minősítési pont
érték: MTSz 45, MSSZ D kat. 29/4. 

Indítás: Herend vasútállomás, 7
- 9 óráig. Útvonal: Herend vá. - 
Bors-telek - Nagy-Nyerges - Öreg
hálás - Csehbánya - Torna-patak - 
Városlőd. Emelkedő: 400 m. 
Menetidő: max. 6 óra.

Hozzájárulás a rendezési költ
ségekhez: Március 20-áig 150 Ft/fő, 
a helyszínen mindenkinek 250 Ft/fő. 
Kedvezmény:kizárólag helyszínen, 
érvényes MTSZ igazolvány felmuta

tása esetén 50 Ft/fő. Befizetés posta- 
utalványon az egyesület címére, 
vagy a Balatonalmádi OTP, Bauxit
kutató TSE 11748083-20015264 
számra.

Sportorvosi engedély nem kell, 
de a túrán mindenki saját felelőssé
gére indul. A rendező szervektől, ill. 
a rendezőségtől kártérítés semmi
lyen címen nem igényelhető.

Az indulók útvonalvázlattal ellá
tott ellenőrző lapot, a teljesítők elis
merő oklevelet és kitűzőt kapnak.

Egyéb: Csomagszállítás a rajtból 
a célba 50 Ft/csomag. A Bakony 50 
részvevőinek zseblámpa erősen 
ajánlott. Előzetes bejelentés (márci
us 15-ig) és kellő létszám esetén 
19°°-kor autóbusz különjáratot indí
tunk a célból Veszprém vá.-ra.

K. Gellai Mária 
a BXTSE elnöke

Gipszkartonszerelés
Tetőtér-beépítés
Válaszfal, 
álmennyezet
Radon Kft. Balatonalmádi

Tel.: 30/9064-480



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor

2000. 2. 8. A gyümölcsfák tűzel
halás elleni védelme, fagyálló fajták 
ismertetése.

E.a.: Takács Ferenc szaktanár
- A tűzelhalás nem új keletű beteg

ség. New York államban 1780 óta 
pusztít. Európában elsőként Anglia 
fertőződött az 1950-es években. A 
szakirodalom alapján feltételezhetjük, 
hogy valamennyi európai ország fertő
zött. Ezért rendelet írja elő, hogy a fer
tőzött országokból a kórokozó gazda
növényeit április 16 és október 31 kö
zött tilos behozni. Az almafajták közül 
erre a betegségre fogékonyak: Jonatán, 
Idared, Jonagold, M.9 és M.26. A kör
te és a birs különösen fogékony, ezért 
azonnal el kell távolítani a beteg növé
nyi részeket. Védekezési módszer a 
szakszerű metszés, a vízhajtások eltá
volítása, a permetezőszer behatolását

elősegítő koronaforma és az optimális 
hajtássűrűség kialakítása. A szerszá
mokat tiszta szesszel fertőtlenítsük. 
Vegyszeres védekezésre réztartalmú 
készítményekkel rügyfakadáskor, 
majd a pirosbimbós állapotig lemosó 
permetezést végzünk.

- Fagyálló gyümölcsfákkal kapcso
latos tudnivalók: fagytűrők és beteg
ségnek ellenállók legyenek.

Alma fajták: Regina, Golden.
Körte fajta: Lajos.
2000. 2. 22 Télvégi növényvéde

lem.
E.a.: Dr. Bodrossy Erik szaktanár
A gyümölcsfákról a száraz ágakat 

vágjuk le, a vastag ágakat először alul
ról fűrészeljük be, majd felülről, így 
nem reped be a fa. A sebhelyeket ken
jük be festékkel, vagy fabalzsammal, 
ezzel megvédjük a fát a mézgá
sodástól. A letisztítás után fagymentes 
időben lemosó permetezést végez
zünk. Lisztharmat ellen a lemosást 
rügyfakadás előtt kell elvégezni.

Vörösberényi „Fábián József” 
Kertbarátkor

2000. 2. 7. Szerves hulladékok új
rahasznosításának lehetőségei.

E.a.: Boda Zsuzsanna ügyvezető 
igazgató

A háztartási hulladékokat különvá
lasztva kell gyűjteni, ami nálunk nehe
zen oldható meg, nagy anyagi vonzata 
miatt. A szerves hulladékokból, külön
féle növényi, állati és mezőgazdasági 
hulladékokból kitűnő szerves trágya 
készül, ez a komposzt. Tápanyag vis
szapótlásra, talajjavításra használjuk. 
A komposzt készítés több fázisból áll. 
Az első fázisban 45 °C, majd 65 °C-ra 
melegszik fel, az utolsó fázisban 45

°C-ra visszahűtjük. A komposztáló 
anyagot lazán kell tartani és sűrűn kell 
forgatni. 3-4 hónap múlva már hasz
nálható. 8 hónap múlva földszerű 
komposztot kapunk. Egyes gombákkal 
meg lehet gyorsítani a komposztálás 
idejét!

2000. 2. 21. Dísznövények szapo
rítása - telepítése.

E.a.: Takács Ferenc szaktanár
Leggyakoribb a magról való szapo

rítás. A hibrid vetőmagok a legmegbíz
hatóbbak.

Ivartalan szaporítás: dugványozás 

különböző módjai.

- Bujtás: földbe lehajtva gyökerez

tetés.

- Levél dugványozás: levelet víz

ben, vagy földben gyökereztetni, pl. 

Fokföldi ibolya.

- Hajtás dugványozás: vízben elő

gyökereztetés, pl. Vízi pálma.

- Kalapácsos dugvány: aranyeső 

szaporításnál alkalmazzák.
- Fás dugvány: pl. Spirea (gyöngy

vessző).

A két kertbarátkor nevében:

Durst László

Nekrológ
Fekete zászló leng a Közösségi 
Ház falán, BUCS FERENCet, a 
Kertbarát-kör elnökét gyászoljuk. 
Feri bácsi megválasztása óta nem 
csak elnöke, motorja volt a cso
portnak, fáradhatatlanul szervezte 
programjaikat, közösségi ren
dezvényeiket. Az idei gyümölcsfa
metszést már másra kell bízni, a 
szlovéniai kiránduláson sem bővít
heti ismereteit. Ám abban biztos 
vagyok, hogy pincelátogatás során 
a tagság egy pillanatra megáll, és 
tisztelettel koccint vezetőjük 
emlékére. Nyugodj békében Feri 
bácsi, emlékedet megőrizzük!
A Közösségi Ház nevében:

Gróf Tibor 
igazgató

A Vörösberényi Polgári Kör felhívása
Vörösberényi Polgári Kör ez

úton tájékoztatja tagságát, hogy a je 
lenlegi vezetőségének megbízatása 
2000. márciusában lejár.

A Vörösberényi Polgári Kör
1999. évi taggyűlésén a jelenlévők 
megválasztották a vezetőségválasz
tás előkészítésére a jelölőbizottsá
got. A jelölőbizottság tagjai:

Balikó Ferenc,
Gerván Károly 
Vörös Lajosné
Vörös Lajosné, aki időközben 

kooptálással a régi vezetőség tagja 
lett, jelölőbizottsági tagságáról le
mondott.

A jelölés nehéz feladatát tehát 
Balikó Ferenc és Gerván Károly tag
társak végzik.

Kérjük, hogy javaslataikat juttas
sák el hozzájuk.

A Vörösberényi Polgári Kör ez 
évi taggyűlését, amelyen a jelenlegi 
vezetőség beszámol az 1999. évi

munkájáról, és amelyen a tagság 
megválasztja a következő négy év 
vezetőségét

2000. március 27-én 17.30 óra
kor tartja a Vörösberényi Kultúrház
ban.

Amennyiben 17.30 órakor a je
lenlévők a tagság 51%-ánál kisebb 
létszámban lesznek, a megismételt 
taggyűlést az eredeti programnak 
megfelelően

2000. március 27-én 18,00 óra
kor tartjuk.

A megismételt taggyűlésen a je
lenlévők jogosultak elfogadni az
1999. évről szóló beszámolót, és jo
gosultak megválasztani a Vörösbe
rényi Polgári Kör vezetőségét. Az 
ügyek fontosságára való tekintettel a 
Polgári Kör minden tagját várjuk a 
közgyűlésre!

A Vörösberényi Polgári Kör 
vezetősége

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

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

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

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

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

Új szolgáltatásaink:
-  autómosás (kézi  -  gépi)

-  VESZKOMP számítástechnikai szaküzletünk 

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

IDÉNYNYITÓ SPORTBÁL
A Balatonalmádi „TENNIS CLUB” 1925 

2000. március 25-én 19 órától ismét

SPORTBÁLT
szervez az Auróra Hotel éttermében.

Jegyek rendelhetők Dudás Zsoltnál 

a 30/2161-676-os telefonszámon, 

vagy személyesen az Ottilia Étteremben



Tisztelt Szerkesztőség
A januári számukban megjelent három írásukhoz szeretnék néhány 

sorban reflektálni.
A Nyitott kapu a városházán c. beszámolóban örvendezik a szerző, 

hogy városunkban szilveszter éjjel „ismerős és ismeretlen egyetértés
ben... kívánt boldog új évezredet.” A megyeszékhelyen viszont „a 
helyszíni tudósítás elmaradt” Én azt gondolom, azért, mert Veszprémben 
még várnak egy évet, amikor valóban eljön az ezredforduló.

Szentesi István azzal kezdi írását a Ló és ember-ről, hogy a ló volt 
előbb. Igaza van, ui.: az Ószövetségben, Mózes első könyvében 
olvashatjuk, hogy Isten a hatodik napon teremtette a szárazföldi állatokat 
és az embert, ebben a sorrendben.

A Polgármester úr Gyorsmérleg 99 c. beszámolójában szép ered
mények, sikerek mellett megemlíti, hogy bizony volt amit elrontottak, 
elmulasztottak, elhibáztak. Jó ezt is olvasni, mert ezek elhallgatása nem 
oldaná meg a gondokat. Thomas Mann óta pedig tudjuk, hogy „csak az 
ostobák nem ismerik el tévedéseiket ”

Üdvözlettel: 
Szabó László

Polgárőr hírek
2000. február 29-én tartotta 

Egyesületünk rendes évi közgyűlé
sét, melyen elfogadásra került a múlt 
évi elnöki és gazdasági beszámoló, 
és az idei költségvetési terv is. A 
meghívottak között szerepeltek a 
megyei, városi rendőrkapitányság és 
a megyei polgárőr szövetség, illetve 
a kenesei polgárőr egyesület vezető
ségének tagjai is. A hozzászólások
ban mindenki méltatta az egyesület 
munkáját, a rendőrkapitánysággal és 
a környező polgárőr egyesületekkel, 
helyi civil szervezetekkel kialakított 
kivételesen jó viszonyát. Az ellenőr
ző bizottság az elmúlt évben nem ta
lált semmilyen szabálytalanságot az 
egyesület tevékenységében, és a fe
gyelmi bizottság is munka nélkül 
maradt, mivel fegyelmi vétség a ta

valyi évben sem történt. Reméljük, 
hogy ez lesz jellemző egyesületünk 
ez évi munkájára is. Sajnos a kapi
tánysággal való rádiós kapcsolattar
tás még nem problémamentes, ezért 
az ez évi céljaink között szerepel egy 
polgárőr frekvencián dolgozó URH 
rádió telepítése is a rendőrségen. 
Azoknak, akik adójuk 1 %-ával tá
mogatták egyesületünket, ezúton is 
szeretnénk kifejezni köszönetünket. 
A befolyt pénzösszeget technikai be
rendezések beszerzésére fogjuk for
dítani. Továbbra is várjuk azon pol
gárok jelentkezését, akik szívesen 
részt vállalnának munkánkban és 
egyetértenek céljainkkal.

Lázár Róbert 
titkár

Újabb kezdeményezés a magánszállás-kiadók részéreÚgy tűnik, végre testet ölthet egy 
olyan ötlet, mely sokak igényét 
igyekszik kielégíteni és bár koránt
sem nevezhető új keletűnek, vala
hogy mindig hiányzott egy-két felté
tel a teljes megvalósuláshoz.

Hiánypótló szeretne lenni egy 
olyan kiadvány, melyre mind váro
sunk szobakiadói, mind a nálunk 
nyaralni óhajtók részéről igény mu
tatkozik. Ez természetesen a szállás- 
katalógus.

Miként szeretné Balatonalmádi 
város a szálláshelyeit bemutatni?

Első lépésben az igényeket sze
retnénk felmérni és egy átfogó képet 
tárni az érdeklődők elé, azaz össze
gyűjteni az alapadatokat és ezeket a 
turista információs irodába betérők
kel megosztani. Betekintésre alkal

mas, egypéldányos gyűjtőmappánk
ból mindenki a kedvére valót vá
laszthatná ki, utána a szobakiadóval 
személyesen beszélné meg a további 
feltételeket.

A későbbiekben, elegendő számú 
szálláskiadó jelentkezése esetén az 
adatok felhasználásával színes, kül
földre is postázható ill. vásárra vi
hető füzet készülhetne. Ennek lehe
tőségét - az egyéni hozzájárulás mel
lett - az Idegenforgalmi Alap terem
tené meg.

Kiket várunk?
Mindenkit, aki a magán szálláski

adásban érdekelt. Jelentkezhet tehát 
állandó lakos és nyaraló tulajdonos; 
utazási irodával szerződést kötött és 
egyéni szobakiadó; az, aki már ön

kormányzati nyilvántartásba van vé
ve és az, aki még csak most szeretne 
vendégeket fogadni.

A jelentkezés kötelezettséggel 
nem jár, pénzbe nem kerül.

Mi a teendő?
Kérjük, fáradjanak be a 

Tourinform irodába (Baross G. u. 2. 
nyitva: 8.30-16.30) vagy a Városhá
za portaszolgálatához és töltsék ki a 
csak erre a célra használt kérdőívet. 
A jelentkezéskor kérjük, hozzanak 
magukkal egy fényképet is a szállás
helyről, melyet az anyaghoz csato
lunk.

Az iroda - miként neve is mutat
ja - nem utazási iroda, és nem adó
hatóság. Vendéget nem közvetít, 
nem ellenőriz sem árat, sem szolgál

tatást, sem szobafoglaltságot. A te
vékenységéért nem kér jutalékot sem 
a szállásadótól sem a vendégtől és a 
kurtaxát sem szedi be. Feladatunk, 
hogy a hozzánk fordulókat minél 
szélesebb körben kiszolgáljuk. A 
mappával ill. később a katalógussal 
a keresletet és kínálatot szeretnénk 
egymáshoz közelíteni.

A vendéglátók és a turisták to
vábbra is egyénileg állapodnak meg 
egymással.

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, 
hiszen ezáltal ingyen juthatnak ven
déghez nyáron és elősegítik az elő
zetes foglalásokat is a főszezonon 
kívüli levelezés idején. Szeretettel 
várjuk Önöket irodánkban illetve az 
Önkormányzat épületében.

Koszorusné Schildmayer Etelka 
Tourinform iroda
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S zámítástechnikai
szaküzlet és szerviz

Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása. 

INTERNET-előfizetés: 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra 

CD-írás, archiválás, iratmásolás 

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

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

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!



Vecsey Kiss Mária

Készülőben
M ostanában sokat ülök vonaton. M ár am i

kor járnak. M ost is itt kucorgok egy ablak 

melletti kopott ülésen, és mivel rossz híreket 

kaptam közeli családtagom egészségi állapo

táról, süketen és vakon m eredek m agam elé. 

Lassan azért oldódik ez az állapot, szememről 

foszlik a hályog, fülem ből lopózik a tom pa 

moraj.

Szem ben velem fiatal lány ül, térdén köny

vek, jegyzetek. Idegesen kapkod hol az egyik, 

hol a m ásik után, cserélgeti m aga előtt a pa

p írhalom -részleteket. A m ennyire ki tudom  

venni, nyelvi teszteket, történelmi, gazdasági 

témákat böngészget. Készül valahova. Iskolai 

felvételre, álláshirdetésre, ki tudja? Az én tás

kám ban is jegyzetek lapulnak, tölthetném ha

sonlóképpen az időt, de erre most nem va

gyok képes.

M ellettem két asszony tárgyalja egyikük 

apósának kórházi esetét. „Urológia, prosztata, 

rosszindulatú” -  ütik m eg a fülem et a negatív 

értelmű szavak. Nekem is csak ez hiányzik -  

gondolom , és próbálok  nem  oda figyelni. 

Egy m obilkészülék jelzőhangja segítségem 

re van. Gazdája harsányan telefonál, informá

ciókat kér partnerétől, utasításokat osztogat. 

Üzlet van készülőben.

Hátam m ögött egy házaspár kerti m unkák

ról társalog, egykedvűen hallgatom a m ondat

foszlányokat: -  ... tavaly még fölm ásztam  a

létrára, idén megkérem a ... -  Persze -  helye

sel a feleség. -  Fölásod azt a darab földet, én 

meg eldugdosom  a palántot. Aztán m eglát

juk, m it tudunk még beleszorítani a hétvégé

be...

M ár megint egy új tavasz -  pislantok ki az 

ablakon. Szántóföldek kezdenek zöldülni, 

rügyek, barkák itt-ott. Távolabb egy traktor 

forgatja a földbe az elkorhadt kukoricaszára

kat, ekék, boronák dolgoznak. Pedig a dom 

bok aljában riadtan bújnak még a megrekedt 

hókupacok, kisebb tavakban, tócsákban az 

összegyűlt hólé.

Nézelődök, hallgatózok. M inden és m in

denki készülődik valam ire. Életre, halálra. 

Fogom  a holm im , és én is készülődni kezdek. 

Leszálláshoz.

1848

„Landerer, aki még a legmérsékeltebb liberalizmusnak is 

megrögzött ellensége, tegnap este ... a szokottnál nagyobb  

mennyiségű papírt áztattatott másnapra, munkásainak pedig 

szigorúan meghagyta, hogy reggel valamennyien időben he

lyükön legyenek.

-H a llja , maga Glutsch, ma okosnak kell lennie. Tudja, a fi

atalság tegnap gyűlést tartott a Pilvaxban, és elhatározták, 

hogy valamit kinyomtatnak, Mingyárt itt is lesznek. Hát ma

ga csak legyen az eszénél. Ha kevesen lesznek, hogy a nyom

daszemélyzet elbír velük, akkor ki kell verni őket. Ha sokan 

lesznek, isten neki, csinálják meg, amit akarnak. Csak okosan, 

Glutsch, okosan!”

Tisztelettel meghívjuk Önt és 
kedves családját 

márciusi ünnepi rendezvényeinkre:
Program:

M árcius 14. 18.00 Emléktábla avatása a Világháborús 

em lékm űnél. (Baross G. u.)

K öszöntőt mond:

M ajbó G ábor  tiszteletbeli alpolgármester 

18.30 Fáklyás felvonulás a Közösségi Háztól a 

Kossuth szoborig 

A szobornál megemlékezést tart:

Patkás János , a M agyar-Angol Tannyel

vű Gimnázium Diáktanácsának elnöke 

M árcius 15. 9.30 Térzene

10.00 Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es for

radalom és szabadságharc tiszteletére. 

Ünnepi köszöntőt mond: K uti C saba , 

a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke 

M űsort adnak: a Györgyi Dénes 

Általános Iskola tanulói 

Közreműködik: Balatonfüred Város 

Fúvószenekara 

Helyszín:

Balatonalmádi, Öregpark, Petőfi-szobor

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata Idegenforgalmi, 

Környezetvédelmi és Sport Bizottsága 
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET 

Balatonalmádi 
idegenforgalmának fejlesztését szolgáló 

vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
Az elnyerhető összeg a befizetett idegenforgalmi adó 80 %-a.

A részletes pályázati kiírás és a pályázathoz szükséges űrlapok 
beszerezhetők 

a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán 
(Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.,1.em. 25. szoba,) 

és a Tourinform irodában (Balatonalmádi, Baross G. u. 2.).



Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2000. (03.02.) sz. határoza
ta alapján pályázatot hirdet a vendégkártya-rendszer népszerűsítése céljából embléma 
megtervezésére.

Ez az embléma hivatott jelölni azokat az elfogadó helyeket, ahol a vendégkártyával a vendég 
valamilyen kedvezményre jogosult.

Az emblémát matrica formájában kívánjuk használni. Ennek megfelelő technikákat kell alkal
mazni a tervezéskor.

A pályázat nyertesét egyszeri 30 000 Ft jogdíjban részesítjük, további jogdíj kifizetésére nem 
tarthat igényt.

A pályázatokat 2000. március 21 -én 16.00 óráig kell benyújtani zárt, cégjelzés nélküli boríték
ban a Polgámesteri Hivatalban (em. 25. sz. szoba). A pályázatot tartalmazó beadványban, le
zárt borítékban kell elhelyezni a pályázó nevét és lakcímét tartalmazó azonosítót.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Em blém apályázat“

Balatonalmádi, 2000. március 3.
Balatonalmádi Város Önkormányzata

Pályázati felhívás
1. Balatonalmádi Város Önkormányzata 2000. április 10-től - 2003. október 30-ig tartó időtar
tamra meghirdeti a Budatava-strand és parkoló üzemeltetését.
Részletes pályázati feltételek 10 000 Ft csekken történő befizetése ellenében átvehetők 
2000. március 10-től a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán.

2. Balatonalmádi Város Önkormányzata 2000. április 10-től 2003. október 30-ig tartó idő
tartamra meghirdeti a Káptalanfüredi-strandok és parkoló üzemeltetését.
Részletes pályázati feltételek 10 000 Ft csekken történő befizetése ellenében átvehetők 
2000. március 10-től a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán.

3. Balatonalmádi Város Önkormányzata 2000. április 10-től - 2003. október 30-ig tartó időtar
tamra meghirdeti a Wesselényi-strand üzemeltetését.
Részletes pályázati feltételek 10 000 Ft csekken történő befizetése ellenében átvehetők
2000. március 10-től a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán.

4. Balatonalmádi Város Önkormányzata 2000. május 1 -jétől 2003. október 30-ig tartó időtar
tamra meghirdeti a Wesselényi strand parkoló bérletét.
Részletes pályázati feltételek 10 000 Ft csekken történő befizetése ellenében átvehetők
2000. március 10-től a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán.

Balatonalmádi, 2000. március 3.
Balatonalmádi Város Önkormányzat

Anyanyelvi rovat

Csak nyelvelgetek. ..
N yelvel am. felesel, fe le l... 

Ezt szeretnék én is ebben a rovat

ban: felelni olyan anyanyelvi kér

désekre, amilyenek szinte napon

ta szemünk elé kerülnek.

A m ikor a szerkesztőség fö l

kért ennek a rovatnak a m egindí

tására, szerkesztésére, örömmel 

vállaltam , m ert látom, hogy az 

anyanyelvi “őrjáratoknak” ered

m ényük van.

Akit anyanyelvünk szépsége, 

tisztasága, helyessége őszintén 

érdekel, az m egelégedéssel ta 

pasztalhatja, hogy egyre több új

ságban, fo lyóiratban található 

nyelvművelő cikk. Nyelvészeink 

helyet kapnak a televízióban és a 

rádióban is. A könyvüzletekben 

egyre több, e témával foglalkozó 

irodalom m al találkozhatunk , s 

ezekre fogok magam is tám asz

kodni, am ikor olvasói levelekre 

válaszolók, vagy a médiából vett, 

javítani való példákkal hozako

dok elő. Első célpontom  az Új 

Alm ádi Újság lesz, m ert szíve

men viselem, hogy saját lapunk 

minél szebb nyelvezetű legyen.

A szakirodalomból különösen 

a következőkből fogok idézni:

A magyar helyesírás szabályai, 

XI. kiadás,

M agyar helyesírási szótár -  

Akadémiai Kiadó 1999

M agyar szókincstár -  Tinta 

Könyvkiadó 1999

Hivatalos nyelvünk kéziköny

ve - P. M . 1976

M agyar értelmező kéziszótár -  

Akadémiai Kiadó 1975

Úgy hiszem , hogy e kiadvá

nyok közül jó  néhány m egvan a 

magyar polgári családok könyv

tárában. Talán já r is néhány csa

ládban az Édes A nyanyelvünk c., 

évente ötször m egjelenő fo lyó

irat, am elynek előfizetési ára egy 

évre mindössze 450 Ft. De ha va

laki belép az A nyanyelvápolók 

Szövetségébe (évi tagdíj 700 Ft, 

nyugdíjasok 500 Ft), akkor a tag

díj m agában foglalja a folyóirat 

előfizetését is.

M agam ról annyit, hogy sok 

éve vezetem a Gyógyszerészet c. 

szaklap anyanyelvi rovatát, és az 

itt szerzett tapasztalatokat is fel 

kívánom  használni az Új Almádi 

Újságban.

Érdeklődéssel várom  olvasó

ink leveleit.

Láng M iklós

Máll László víz-gáz-központifűtés szerelő mester
Szerelés tervezéstől a kivitelezésig 

Gázfogyasztó készülék 
üzembe helyezése

MÁLL LÁSZLÓ 
Balatonalmádi, Madách I. út 7. 

Telefon: 88/432-151, Mobil: 30/9599-503

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 

IRODABÚTOROK,
MÁSODKÉZBŐL A

WAPPLER ÉS FLOSS GbR.
MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉN

BALATONALMÁDI, 

RÁKÓCZI U. 41. SZ. ALATT

INTÉZMÉNYEK, HIVATALOK, 

MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS 

KEDVEZMÉNYEK

ÉRD: tel: 430-915; 438-943



BESZÁMOLÓ
Az Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottság 

első évi munkájáról

Balatonalm ádi város Idegen- 
forgalmi, Környezetvédelm i és 

Sport Bizottsága 1998. december 

9.-én kezdte meg munkáját. Ek

kor tett javaslatot külső szakértő
ire, valamint a bizottság feladat

köreire és átruházott hatásköreire.

Ennek következtében az alábbi 

személyi összetételű bizottság jött 
létre.

Bizottsági elnök Keszey János 

üzem m érnök, képviselőtestületi 

tagok: Dr. Dávid Gyula belgyó
gyász szakorvos, Dr. Jósa Elemér 

nőgyógyász szakorvos, Lőrincz 

Attila mezőgazdasági vállalkozó. 

Kültagok: Boda Zsuzsa környe
zetvédelmi mérnök, Felber Gyula 

sportvezető, vállalkozó, ifj. Hor

váth György útépítő mérnök. 

Boda Zsuzsa Kommunális KHT 
élére történt kinevezése után a bi
zottság Németh Ervin erdőmérnö

köt választotta helyére.

A bizottság munkáját szakrefe

renseként Nagyné Szintai Margit, 

jegyzőkönyvvezetőként Suha An
namária segíti.

A bizottságunk feladatai a kö
vetkezők:

- Javaslatot tesz, illetve véle

ményt nyilvánít a települést érin

tő idegenforgalmi, környezetvé
delmi fejlesztési koncepciókról, 
tervekről.

- Javaslatot tesz a város ide
genforgalmi értékeinek bemutatá

sára, propagálására.

- Felülvizsgálja a környezetvé

delemmel kapcsolatos helyi ren
deleteket és javaslatot tesz a mó
dosításokra.

- Javaslatot tesz a növény véde

lemi, term észetvédelm i, zaj- és 
rezgésvédelm i, levegőtisztaság
védelmi feladatok ellátására

- A testneveléssel, sporttal fog
lalkozó szervezetek normatív tá

mogatásának kidolgozása.
- Támogatja a diák és szabad

idősport, a versenysport igényei
nek kielégítése érdekében a sport- 
létesítmények építését, fenntartá
sát és fejlesztését.

A Képviselő Testülettől átruhá
zott hatáskör szerint:

- Pályázatokat ír ki és bírál el a 
szakterületébe tartozó, az Önkor
m ányzat m indenkori éves kö lt
ségvetési fedezet keretén belül.

- E llátja az idegenforgalom 

mal, környezetvédelem m el és 
sporttal kapcsolatos helyi irányí
tási, ellenőrzési feladatokat.

- Ellátja a Tourinform Iroda te

vékenységével kapcsolatos irá
nyítási, ellenőrzési feladatokat.

A fenti bizottsági feladatokból 
és hatáskörökből adódóan az aláb

bi ügyekkel foglalkoztunk a tel

jesség igénye nélkül, csak a fon

tosabb konkrétum okat em lítve 
(összesen 82 db. határozatot hoz
tunk).

Az 1999-es évben városunk la

kói és vendégeink megelégedésé
re a bizottságunk javaslatára és dr. 
Jósa Elemér hathatós támogatásá
val az Önkormányzat 162 kande

láberre muskátlikat helyezett ki. 
Az idén tovább kívánjuk bővíteni 
a virágosítást!

Javaslatainkkal és aktív közre

működésünkkel hozzájárultunk a 
vendégkártyán alapuló beléptető

rendszer sikeréhez, amivel a város 

jelentős többletbevételt könyvel

hetett el. Nem kérdés számunkra, 

hogy a rendszert tovább kell fej

leszteni, annál is inkább mivel 

szakmai körökben a rendszert Al

mádi modellként emlegetik.

A Gazdasági, Településfejlesz

tési és Üzemeltetési Bizottsággal 
együtt kidolgoztuk a vendégkár
tya-rendszerhez kapcsolódó Ide

genforgalmi Alap létrehozásáról 

szóló rendeletet. A rendelet célja, 
hogy az itt élő polgárok nagy ré

szének megélhetését jelentő ide
genforgalm i szolgáltatásának 

színvonala emelkedjen. Ennek lé

nyege, hogy a befizetett idegen- 

forgalmi adó 80 %-ának megfele
lő összeget pályázat útján a fenti 

célok m egvalósulása érdekében 

visszajuttatjuk a befizetőknek. A 
pályázat kiírása folyamatban van.

A Tourinform iroda zavartalan 

m űködéséhez, inform ációs és 
marketing tevékenységének kibő

vítéséhez, hazai és külföldi vásá

rokon való m egjelenéséhez is 
hozzájárultunk.

A tavalyi évben is elkészült az 

Információs Füzet megújult kül
sővel, belső térképpel, a korábbi 
évekhez hasonló belső tartalom

mal. Augusztus elején már csak 

korlátozott számban lehetett az 
igényeket kielégíteni.

1999. áprilisára elkészült a Vö

rös Homokkő Tanösvény, amely 

jelzett útvonala természeti, kör

nyezeti, kultúrtörténeti értékeket 
fog egybe, s programkínálat bőví
tését szolgálja mind a várost fel

kereső vendégek, mind az itt élők 

számára.

1999. szeptember 22.-én dön

töttünk, és elhatároztuk Balaton

almádi város inform ációs rend

szerének kiépítését. Ennek lénye

ge, hogy három évre lebontva ki

alakítjuk a város csomópontjaiban 

az útbaigazító információs táblá

kat, valam int m egkezdjük az 

utcanévtáblák cseréjét.

Megkezdtük a sporttelepen lé

vő öltözők felújítását. Erre az Ön- 

korm ányzat 3 millió Ft. keretet 

biztosított. Ebből 2.7 millió Ft-ot 

ráköltöttünk az épületre. Évköz

ben az ISM-től pályázat útján 1.5 

m illió Ft-ot, a M egyei Ö nkor

mányzattól 50 ezer Ft-t nyertünk 

ugyanezen célokra.

A tavalyi évben a sportegyesü

letek térítésmentesen használhat

ták az objektumokat, viszont jo 

gos követelményként támasztot

tuk a jobb állagmegóvást. 2000- 

ben a helyzet annyit változott, 

hogy a sporttelepet üzemeltetésre 

meghirdettük, nem utolsó sorban 

a jobb állagm egóvás és kihasz

náltság érdekében.

M eghatározó jelentősséggel 

bírhat a jövő tekintetében a Tenisz 

K lubbal létrejött megállapodás, 

melynek keretében önkormányza

ti beruházásként az egyesület fog

ja  lebonyolítani a klubház meg

építését. A beruházáshoz az Ön- 

kormányzat biztosítja a területet 

és ötmillió Ft-ot, az egyesület pe

dig a hiányzó összeget teremti elő.

Az Idegenforgalm i, K örnye

zetvédelmi és Sport Bizottság a 

Képviselő Testület által a tavalyi 

költségvetésben m eghatározott 

sportcélú keretből a normatív tá

m ogatáson túlm enően 659 ezer 

Ft-ot fordított pályázat útján tö 

meg és ifjúsági sport támogatásá

ra.

A város történetében először 

„Balatonalmádi szabadidő sport

jáért“ és „Jó tanuló- jó  sportoló” 

díjak odaítéléséről döntöttünk, 

így 3-3 felnőtt, illetve tanuló ré

szesült elismerésben.

Az idei évben tovább folytat

juk  a m egkezdett munkát, mely 

még nagyobb feladatokat és fele

lősséget jelent elég, ha csak a volt 

Auróra étterem  átépítését em lí

tem, de nem feledkezhetünk meg 

az idei tél által okozott károk 

helyreállításáról sem.

Keszey János 

IKSB. elnök

B O R O S T Y Á N
virág és ajándékbolt

KÍNÁLATUNK

-  vágott- és cserepes virágkülönlegességek
-  selyem- és szárazvirágok
- sírcsokrok és koszorúk egyedi kötészeti 

stílusban
- esküvői csokrok 

(az első kedvezménnyel!)
- növényvédő szerek és tápoldatok
- ajándék- és dísztárgyak

Balatonalmádi, Fűzfői út 69.
(a benzinkút mögött)

T e l . :  0 6 - 3 0 - 2 4 7 4 - 0 6 8  
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-14



Köszönettel tartozunk

Jótékonysági bál 
a Vörösberényi Óvoda javára

A Vörösberényi Óvoda Szülői 
Munkaközössége február 26-án si
keresjó  hangulatú jótékonysági bált 
tartott, melynek bevételét az óvoda 
fejlesztésére kívánja fordítani.

A megnyitó után a Vörösberényi 
Néptáncegyüttes műsorát tekinthet
ték meg vendégeink.

A lelkes diákokból álló együttes 
mátyusföldi és gömöri táncokat mu
tatott be.

A bál jó hangulatáról Csorba Ta
más gondoskodott.

Éjfélkor következett a tombola
húzás, majd a jótékonysági ajándék- 
kosár kisorsolása.

Örömmel töltött el bennünket, 
szervezőket, hogy évről évre akad
nak olyanok, akik nemes célokért 
cselekedni tudnak. Így jöhetett létre 
ez a bál is, mely óvodáskorú gyer
mekeink javát szolgálja.

Köszönetet kell mondanunk 
mindazoknak -  Óvó néniknek, szü
lőknek, magánszemélyeknek, vállal
kozóknak -  akik a bál sikeréhez hoz
zájárultak.

Abbázia Vendéglátó Kft.

Almádi Fürdő Rt

Bartók Mini ABC - Orosz Katalin

Bitoys Bt.

Báder Józsefné - Halászkert 

Étterem 

Belle Femme Szépségszalon 

Béndek Zoltán, Mini ABC 

Bajcsy-Zs u. ABC 

Budai Sándor -  Balatonalmádi 

Budatava ABC 

Colombus Kft.

Dr. Baglyas Péter Szilveszter 

Drink Italnagyker.

Dudás Zsolt 

ELKO- Balatonalmádi 

Enyedi János

Fábián László grafikusművész 

Flora Top Kft.

Frics Márta női-férfi fodrász 

Fundamenta - Bakonyvári Mihály 

Garázs Bolt

Gazdabolt-Balatonalmádi 

Gitta Im re-Autósbolt 

Gönci Anita -  Horgászcikk-Bala

tonalmádi 

“Gulyás-Böbi” Bt.

György Patika 

Himáné Tarsó Tünde 

Hegedüs Kornél kádár 

Herendi Gábor

Herendi Gáborné Kiss Ilona 

Hollender József -  Cigaretta 

Center 

Horváth Győzőné fodrász 

Húsárú Gmk. Balatonalmádi 

Hús-Koktél Kft. Balatonalmádi 

Irisch Pub

Jáger István grafikusművész 

Katkó Gézáné 

Kopár Attila 

Kuti Mihály

Lézer Plaszt Kft. Balatonalmádi 

Lovas Lajosné

M & M Élelmiszer Vörösberény 

Mayer Mária kozmetikus 

Mester Ferenc 

Mészáros Attila 

Miki Büfé

Mógor Dénes-Kék madár 

kereskedés 

Nagy László

Neon Villamossági Szaküzlet 

Non-stop Fitness Szentesiné 

Brazsil Márta 

Nyúl Csaba 

Obermayer Bt.

Party Szolgáltató GMK.

Balatonalmádi 

Pax Gyógyszertár 

Pirgi István 

Polyák István

Popeye Horgászbolt Budatava 

Pufi Pékség 

Rendesné Szabó Éva 

Silstar Horgász Nagyker 

Veszprém 

Skoda Autószalon 

Somodi és Tsa Bt.

Sonneveld 

Szabó Pékség 

Szentesi István

Szentesi Istvánné Brazsil Márta 

Szóládi Ferenc

Szőlősi Lajos- Szőlősiné Séllei 

Katalin 

Tarsó Lászlóné 

Tóth István

V. Tihamérné Hetesi Mária 

Varga Tanás-Power House II. 

Virágpaletta - Veszprém 

Vollain Pál

Vöröskereszt Vörösberényi 

Szervezete 

Vörösberényi Néptáncegyüttes 

(Szabó Sándor - Végh Viktó

ria)

Zab István

Dudásné Pirik Mariann 
a Szülői Munkaközösség 

nevében

REHAU VIESSMANN

V álla lom  c sa lád i  h á z a k ,  n y a ra ló k

víz -  gáz -  fűtés 
TERVEZÉSÉT ÉS KIVITELEZÉSÉT
CSIZMADIA JÓZSEF

víz-fütésszerelő  

Tel.: 0 6  3 0 / 9 4 6 3 - 1 3 4

Vaillant viega

Ló és az ember III.
Az „összetartozás” ahogy a 

történelem haladt a maga útján, 

mindig változott. Az ember a ter

mészet más erőforrásaihoz hason
lóan mindig a saját érdekét figye

lembe véve „változtatta” a lovat. 

Amikor fürge, kitartó hátasra volt 

szüksége, akkor azokat a fajtákat 
tenyésztette erőteljesen, amelyek 
ezen igényét kielégítették. A m i

kor nehéz munkára fogta (bányá

szat, erdei favontatás stb.) előtér
be kerültek a hatalmas testű h i
degvérűek. Amikor a mezőgazda

ságban még nem a traktor volt a 

meghatározó és a hadseregnek is 
szüksége volt a lóra a „rámás”, de 
mégis jól mozgó vonalakat szedte 
elő az ember. És ez a nemes cso

dálatos állat mindig szolgálta az 
embert. Ma is ezt teszi, pedig nem 

könnyű. Hisz ma, hogy egyesek 
fogadni tudjanak, őrült sebesség

gel vágtatunk vele, csúcsteljesít
ményre késztetjük, ugyanolyan 

természettől elrugaszkodott mód

szerekkel tesszük ez t, mint az em 

ber maga magával is teszi, atléti

kától vízilabdáig. Szerencsére kis 

hazánkban terjed a lótartás azon 
körökben, ahol nem kell 230 cen

timétert ugrani magasba a lónak, 

nem kell hogy első legyen a ga

loppon, viszont ott kell legyen a 

család közvetlen közelében, ha 
kell kocsit húz, ha úgy adódik há

tasként áll helyt a nem éppen tö

kéletes tudású lovas alatt. Nem 

szabad félnie autótól, kutyától, 
egy-egy hétvégén háromszor- 

négyszer akkora terhelést kell el
bírjon, m int az em ber szám ára 

dolgos hétköznapokon. És a hob
by-ló ezt a feladatát teljesíti.

Az em ber le akarja győzni a 

természetet, holott tudja, hogy ez 

nem lehetséges. A minap a Spekt
rum TV-ben bemutatták a világ

legmagasabb szeméttelepét (a Mt. 

Everest megmászása előtti utolsó 

táborhely) tengerszint felett 6000 

m magasban. Van ott oxigéntar

tály, sátorvas, hálózsák „és te 

tem ”, méghozzá azon emberé, aki 

le akarta győzni a természetet, de 

nem sikerült neki...

A m agyar virtus egyébként 

mindig fellelhető lovastársadal

munkban. A legendás Buffaló Bill 

138 éve fennálló világcsúcsát (24 

óra alatt 483 km megtétele lóhá

ton) Pintér M iklós 1999 őszén 

megdöntötte, az új világcsúcs 486 

km. 24 lóval teljesítette a 10,8 

km-es köröket hegyen-völgyön- 

aszfalton, utakat, vasutakat ke

resztezve, és ez 25 km/h átlagse

besség 24 órán át nem akármilyen 

teljesítmény. Ez a csúcskísérlet 

nekem azért tetszett, mert itt nem 

a ló volt kockára téve (hisz ők vál

tották egymást), hanem az ember 

magát kockáztatta. A csúcs után 

Pintér Miklós azt nyilatkozta, so

ha még egyszer meg nem próbál

ná ezt a csúcskísérletet.

Az ember nem tehet mást, mint 

hogy visszatér a természethez, ez 

meggyőződésem. Február 27-én a 

gyönyörű időben biztos több mint 

100 felnőtt és gyermek csodálta 

meg Glória nevű kancám 2 hetes 

kiscsikóját, ahogy vidám an kö

vette a lovagló társaságot 20 per

cenként kikövetelve a soros szop

tatást.

Mi lovasok nap mint nap kap

csolatban vagyunk a természettel, 

de túráink során októbertől febru

árig nem találkoztunk összesen 30 

em berrel, pedig a hófedte erdő 

sem akármi.

Szentesi István

Információs Füzet 2000
Balatonalmádi Város Önkor

mányzata az idén is megjelenteti a 

már jól ismert Információs Füze

tet. A már itt levő vendégeknek, 
nyaralótulajdonosoknak, helybéli

eknek ajánljuk, ingyenesen ter

jesztjük.

Az aktuális információkat tartal

mazó füzet megjelenésének terve
zett időpontja május ill. június ele

je.

Március 31-ig várjuk azoknak a 

cégeknek és vállalkozásoknak a je 

lentkezését, akik színes vagy feke

te-fehér hirdetést kívánnak elhe

lyezni a füzetben.

További információ és jelentke

zés a Polgármesteri Hivatalban, 

Nagyné Szintai Margit idegenfor

galmi referensnél (tel.: 438-400,1. 

em. 25. sz. szoba)



A NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET BALATONALMÁDI 
CSOPORTJA A MILLENNIUM TISZTELETÉRE

Pályázatot hirdet két kategóriában:
14 éven felüli korosztály és 

általános iskolás korúak részére

ISMERJÜK MEG 
BALATONALMÁDI KINCSEIT”

címmel.

A pályázók két téma közül választhatnak:
-A z  első téma helytörténeti jellegű: a város, vagy egy városrész, 

intézmény vagy épület, illetve a benne élő, dolgozó emberek múltjá
ba való bepillantás.

-  A második téma: egy olyan, Balatonalmádiban -  a múltban vagy jelen
ben -  élő személyiség bemutatása -  lehet művész, író, pedagógus, 
mérnök stb. -  aki közéleti tevékenységével, munkásságával öregbítette 
városunk hírnevét.

Az írások szabadon választott műfajban készülhetnek, terjedelmük ne 
haladja meg a négy gépelt oldalt. A pályázó tüntesse fel a felhasznált iro
dalom jegyzékét, valamint -  ha igénybe veszi -  segítő tanárának nevét.

A pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban kérjük beküldeni 
címünkre:

Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja,
8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 33. Tel. 06/20/9521-396

A beküldés határideje: 2000. május 10.
A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi.

Az első három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül.

Valamennyi pályázó emléklapot kap. A díjak kiosztására 2000. 
májusában, egyesületünk padátadó ünnepségének keretében kerül sor.

Kérjük, támogassa egyesületünket személyi jövedelemadója 1 % -ával!
Egyesületünk adószáma: 18918548-1 -19 

Mert ezzel könnyebbé teheti a 
NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET
munkáját,

mert ezzel segítheti közhasznú céljainkat:

-  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjeszés

-  kulturális örökség megóvása 
-természetvédelem, állatvédelem,

környezetvédelem

Kakas Csárda-Borozó
Február 25-tő l ú jra  nyitva!

Ételeink:- Kakastöke-pörkölt- Tatárbeefsteak- Velős pirítós- Házisonka, kolbász

és sajttálak- Néhanapján vadpörköltek

Italaink:

- Villányi, Somlói és Balatoniminőségi folyó- és palackozott borok

- Üveges sörök: Zlaty Bazant, Heinekkenés a többiek- Röviditalok

Az Auróra Szálló kertjében 
Tel.: 06 209 574 129

Sikeres városszépítő bál
Ismét magunk mögött tudhatunk 

egy sikeres esztendőt! -  mondhatják 
mások, hisz nekik az új időszak 
január 1-jével kezdődik. A Nők a 
Balatonért Egyesület almádi tagjai -  
legalábbis mi, akik aktívan részt vet
tünk a városszépítő bál 
szervezésében -  már csak báltól 
bálig gondolkodunk. Vagyis a mon
dat így hangzik: Ismét magunk 
mögött tudhatunk egy sikeres bált, 
immár a másodikat!

Mi a receptje egy ilyen jó bál
nak? Nem titok!

1. Jelölj meg egy nemes célt: 
városszépítés

2. Végy két fantasztikus, fárad
hatatlan szervezőt: Markó Rafaelné 
Ottilia és Horváthné Szokola 
Julianna személyében, akik 
mozgósítják családjaikat férjestől, 
unokástól

3. Nyerd meg ügyeteknek azokat 
az embereket, akik szívesen 
segítenek:

Almádiért Alapítvány, Almádi 
Húskoktél, Anita Kisállat eledel, Balzer 
Hungária Kft, Bódiss József Nitroprint 
Kft, Bodor Bt Bodor Barna, Borostyán 
Ajándék és Virágbolt, Cigi Center, Clívia 
Virágbolt, Colombus Kft, CPU 
Számítástechnika, Csatáry és Társa Kft, 
Dá-Ni Bt, Debreczeny Zoltán fes
tőművész, Dr. Kerényi László pol
gármester, Drexler Ferenc Glóbusz 
Csárda, Elko ’99 Kft, Fábián László fes
tőművész, Fejérné Nödl Magdolna, Frics 
Márta, Frizura Generál Jármay Tamásné, 
Fülöp Lajos festőművész, Gitta Imre 
Autósbolt, Grawe Életbiztosító Rt, Gumi 
Tóni Veszprém, Gurszky János

Vendéglátóipari felszerelések, Gyűrűsi 
Károly Zöldségbolt, Hégely és Társa Kft, 
Hollender Bt, Húsáru Gmk, Jutka Butik, 
Kaczor Istvánné, Kék Madár Papír Írósz
er, Képviselő Testület tagjai, Kiss Tibor 
Magánmosoda, Kleopátra Szalon, Könyv 
és Illatszer Baross utca, Lang Cukrászda, 
Manna Textil, Miki Büfé, Molnár József 
Háló Kft, Molnár Katalin vállalkozó, Nyúl 
Csabáné Rövidáru, Obermayer Bt, OTP 
balatonalmádi fiók, Öböl TV, Pax 
Gyógyszertár, Popeye Horgászbolt, Príma 
Parfüméria, Rajó László Rajó Építőipari 
és Szolgáltató Kft, Schottné Molnár 
Annamária, Sinus-Fair Pénzügyi 
Tanácsadó Kft, Szabó Pékség, Számfira 
István, Szentesi István, Szentesi Istvánné 
Brazsil Márta, Szóládi Ferenc cukrász, 
Tari Tibor, Tempo Hattyú Virágbolt, Tóth 
Béla Patikus, Vágfalvi Ottó festőművész, 
Vendégváró Egyesület, Veszely Lajos fes
tőművész, Zöldforg Kft Veszprém, 
Zöldsas.

Köszönjük a támogatást, azoknak 
a cégeknek és magánszemélyeknek 
is, akik kérték a nyilvánosság mel
lőzését. Szeretnénk külön 
megköszönni bálunk résztvevőinek 
a tombolajegy vásárlást és a Hotel 
Auróra vezetőinek és dolgozóinak 
segítőkészségét, hiszen nélkülük 

nem tudtuk volna ilyen színvonalú 
rendezvénnyel indítani a millenniu
mi évet.

Végezetül szeretnénk idézni a 

bálról elköszönő vendégek szavait: 
„Találkozzunk jövőre, a következő 
bálon!“, melynek időpontja: 2001. 
január 27.

M ELIDÓRA
BABABOLT
(Balatonalmádi, Szabolcs u.)

Téli ruházat és gyermekruhák 140-170-ig 

50% engedménnyel 

Kabát, overál, póló, szabadidőruha, pizsama, 

farmernadrág, lánykaruha 

Autóülések 10% kedvezménnyel 

Orrszívó, porszívó készülék 1320 Ft 

100 db-os popsitörlő utántöltő 339 Ft 

Pamut kertésznadrág 56-104-ig 890-1090 Ft

Nyitva tartás: hétköznap 13-17 óráig 
szombaton 9-13 óráig



A  II. világháborúban és 
hadifogságban 

részt vettek találkozója
2000. február 2-án a Városházán 

találkoztak a háborúban részt vett 
veteránok. Kellemes meglepetésben 
volt részünk, hiszen harmincan jöt
tek el, hogy találkozzanak, beszél
gessenek, felidézhessék fiatalságuk 
egy szörnyű, de meghatározó részét. 
(Általában 5-10 fő szokott összejön
ni az ilyen rendezvényeken szerk.) 
Köszöntötte a részvevőket dr. Keré
nyi László polgármester úr, és 
Schmidt Ferenc úr volt parlamenti 
képviselő, aki Várpalota és környé
kén szervez ilyen jellegű találkozó
kat. A köszöntök után egy szép ver
set is elszavaltak, mely már akkor 
könnyessé tette a szemeket. Cse
kélyke kis invitálásra megnyíltak 
ezen idős emberek, szemükben, lel
kükben visszaidézték a szörnyű múl
tat, és meséltek -  meséltek. Ekkor 
már fiatal katonák voltak, akik kü
lönböző helyeken szolgáltak ugyan, 
de a hazatérés vágya, és a parancs 
teljesítése volt a cél. A hallgatóság 
nagyon hamar rádöbbent, hogy itt 
nem mesélnek, itt tényeket monda
nak, megjelenik a front, a hadifo
golytábor, a halál sikoly, a vég és a 
remény. A szemek csillognak, van, 
aki két kezébe takarja arcát, mert ér
zi a könny ízét szájában, szorul a to
rok, elakad a szó, de visszatérnek a 
valóságba; egy nagy sóhaj és valami 
láthatatlan megnyugvás - hát túlél
tem itthon vagyok. Aztán elfogyott a 
szó, hogy egy kis borocska egy po
gácsa mellet újra belendüljenek a be
szédbe, de ekkor már a mai hetven -

nyolcvan évesek beszélgettek, akik 
percekkel ezelőtt még fiatal katonák 
voltak. Hogy akkor és ott hősök vol
tak-e vagy nem, tőlem, aki akkor 
még nem is élt, ne kérdezze senki, de 
akikkel én most itt találkoztam, azok 
hősök. Nem siránkoztak, hogy itt 
fáj, ott fáj, nem rótták fel, hogy mél
tánytalanul, nehéz öregkori életük, 
egyszerűen örültek annak, hogy élet
ben vannak, hogy gondoltak rájuk, 
hogy szólhattak. Ők nem mondták 
ki, de innen üzenem helyettük is a 
politikának, soha többé háborút, az 
ember nem azért születik, hogy ér
telmetlen módon haljon meg egy kis 
vasdarab által. Nem a katonák rob
bantották ki a háborút, a nagy politi
ka emberei küldték őket a szenve
désbe a hazára való hivatkozással. A 
mai nap is jó tudni, a katona paran
csot hajt végre, és ezt a parancsot 
mások hozzák. Köszönöm a veterá
noknak, hogy eljöttek, kívánok az 
életükben jó egészséget, háborútól 
mentes boldog napokat.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 
Pákozdi emlékműhöz tervezett uta
zásról a májusban megjelenő újság
ban számolok be. Továbbra is várom 
azon rövid történeteiket a háborúval, 
vagy a hadifogsággal kapcsolatban, 
melyeket szeretnének megjelentetni 
az újságban.

Balogh Csaba 
képviselő

Hóvirágtúrán...
2000. február 26.-án nagy örö

münkre kisütött a nap. A Családsegí
tő és Gyermekjóléti Szolgálat által 
szervezett túrára, kicsik és nagyok 
hátizsákkal a vállukon érkeztek reg
gel 9 órára az Ady E. u. 2-be. Itt al
kalom nyílott arra is, hogy a csalá
dok megismerjék az Intézményt, il
letve megismerkedjenek a Szolgálat 
munkatársaival.

Segítségünkre volt Knauerné 
Gellai Mária (Csilla) a Bauxitkutató 
Természetjáró SE elnöke, aki hasz
nos információkkal gazdagította a 
túrázni indulókat, megismertette ve
lük azokat a „zöld szabályokat” 
amiket minden rendes természetjá
rónak illik betartani. Ezután elindul
tunk együtt a Malomvölgyben, hogy 
felfedezzük az ébredő természetet. 
Stoky a Családsegítő házőrzője sem

maradhatott ki, nagy boldogan ro
hant a gyerekekkel, alig győzték tar
tani a pórázon. A Malomvölgyből a 
zöld jelzéssel kísért útvonalat követ
tük az erdőben, csak pár kidőlt fa 
akadályozta meg a haladást. Fel
másztunk az Ember sziklára és a 
szép kilátásban gyönyörködtünk, 
közben hóvirágot szedtünk, de vi
gyáztunk arra hogy ne szakítsuk ki 
hagymástól.

A kis hóvirágcsokorral a kezünk
ben ballagtunk hazafelé, már 
Stokynak is lógott a nyelve. Délre 
kellemesen elfáradtunk, alig vártuk 
az otthoni ebédet.

Reméljük, hogy a közeljövőben 
tervezett túránk is ilyen sikeres lesz 
és bízunk abban, hogy egyre több 
család tölti velünk a szabadidejét.

S.R.

Felhívás
Kérem a Balatonalmádiban lakó 1950. évben született Hölgyeket és Ura
kat, ha (és amennyiben) kedvük és lehetőségük van egy jubileumi talál
kozóra, úgy jelentkezzenek az alábbi címen. Ötleteket és szervezőket ke
resek egy jó hangulatú bulihoz. Jelige: az „ötvenesek napja”

Balogh Csaba képviselő 
8223 Balatonalmádi Szabadságkilátó út 21., 

vagy a Városháza portáján leadni.

Művészetbarátok egyesülete 
Balatonalmádi csoport

Március 31-én, pénteken: 
Szelényi Pál művészeti író előadása. 
Címe: Visszatekintés a XX. század 
festészetére.

Április 28-án, pénteken: Dr. M. 
Tóth Antal egyetemi tanár tart 
előadást, a millennium tiszeteltére a 
magyar zene ezer évéről -  sok zenei 
illusztrációval.

Május 26-án, pénteken: 
Beszélgetés a nagyszülők és az 
unokák kapcsolatáról, különös te
kintettel a közeledő nyárra. 

A beszélgetést a téma szakértői 

vezetik be.

A klubdélutánok 17 órakor 

kezdődnek, a közösségi házban. 

Júniusban és júliusban nyári szünetet 

tartunk. Az őszi szezont augusztus 

25-én, pénteken nyitjuk meg.

További tájékoztatásért az alábbi 

címre fordulhat:

Láng Miklós, Lozsánati u. 7.

Tel: 430-767
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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

HÁZTARTÁSI ÉS FESTÉKBOLT
B.-almádi, Petőfi S. u. 6. Tel.: 88/438-582

Kinti és benti munkákhoz:

-  festék

-  csavar- 

zár-lakat

- háztartási és 

vegyi áru

-  kerti szerszám

- cserép, 

balkonláda, 

virágföld, 

tápoldat

Nyitva tartás: 
H-P: 7-30-17.00, Szo.: 730-13.00

E
L
K
O

Értesítjük Tisztelt 
Vásárlóinkat, Megrendelőinket 

hogy V IL L A M O SSÁ G I  
SZ A K Ü Z L E T Ü N K

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

Baross G. u. 19 sz. alá

Továbbra is vállaljuk: 
Villanyszerelési anyagok forgalmazását 

Telkek villamosítását 

Épületek villanyszerelését, felújítási 

Hibaelhárítást 

Bojlerjavítást

E L K O  ’9 9  K f t .
T e l./fa x : 8 8 /4 3 9 -0 5 8 ,  6 0 /3 9 6 -8 3 7

Ú j Suzuki a Pásztitól!

K a m a tm e n te s
HITELLEHETŐSÉG!

Két korábbi 
sikeres szín -  

egy új 
sportmodellen!

Extrák:
sárga, metáltekete 

festett hátsó spoiler 

kék hátterű műszerfal 

sport ülések elöl 

egyedi kárpit 

könnyűfém felnik 

távirányítós 

központi zár 

krómozott 

kipufogóvég 
első ködlámpák 

színre fújt külső 

tükrök

rádiósmagnó 4x30 W 

kétoldali légzsák

árelőny: 280 000 Ft

PÁSZTI AUTÓSZALON
Veszprém, Almádi út 40.

Tel.: 88/426-985,
421-280, 429-788 

http://auto.netura.hu/paszti

Ruházati 

v a s á r  a  

C o l o m b u s n á l !
colombus

kft.

Folyamatos feltötés!

Árengedmény

Skoda Auto Piedl
8220 Balatonalmádi, 
Álmos u. 2.

f e l v é t e l r e  k e r e s :
-AUTÓÉRTÉKESÍTŐT

-  AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT

-  AUTÓMOSÓT

valamint KŐMŰVESMESTERT

saját beruházás lebonyolítására.

Jelentkezés írásban a fenti címen.

Balatonalmádiban, a 71-es út mellett,

300 m2-es tetőtéri üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni a
8 8 / 4 3 0 - 14 3 -a s  telefonon lehet.

http://auto.netura.hu/paszti

