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

A kékfestő az egyik legrégebb textilművészet, 
amely kulturális örökségeink közül napjainkig 
fennmaradt. Kék alapon, fehérmintás textilt je 
lent, a fehér minta, az anyag festetlenül maradt ré
sze, amelyet az utólagos festéskor az anyagra fe l
vitt védőanyag hagyott meg eredeti színében.

A legrégebbi tárgyi bizonyíték egy egyiptomi 
gyermek-tunika, világoskék alapon fehér csillag és

folt-mintákkal. Az Achminban talált tunikát 
Forrer fedezte fe l 1894-ben. Európában 
Caesarius Arlesi püspök sírjában találtak ehhez 
hasonló, kézzel nyomott textilt. 

Hazánkban a 17. században terjesztették el az 
elszegényedett osztrák és német kékfestő mesterek. 
Az első műhelyek Nyugat-Dunántúlon és a Felvi
déken működtek.



Szállodaépítési tervek
anno 1933-34

A Balatonalmádi Fürdő és Építő 
Rt. 1918. október 20-án alakult meg 
és december 8-án jegyezte be a cég
bíróság. A vállalkozás tárgyát a kö
vetkezőképen határozták meg: „ ter
mészetes és mesterséges módon fü r 
dő, illetve gyógyfürdőüzem folytatá
sa, telkek vásárlása, azokon nyara
lóházak, szanatóriumok, szállodák 
és szórakozó helyek létesítése és 
üzemben tartása. . . "  Nagy lendület
tel láttak neki Almádi fejlesztésének, 
bár az 1920-as évek elején jelentke
ző hatalmas infláció nem volt kedve
zőnek számító körülmény. Ennek el
lenére sok mindent megvalósítottak 
terveikből, például a fövenyfürdő 
építése (ma Wesselényi strand), Pan
nónia szálloda, konyha és étterem, 
légsátor telep bővítése stb.

A fejlesztések ellenére az 1930-as 
évek elején nagy hiányát érezték egy 
modem, korszerű szállodának. 1933 
októberében készült egy 15 oldalas 
jelentés a „Balatonalmádi-fürdő ed

digi fe jlődésérő l és egy építendő  
szálloda szükségességéről, költségé
ről és idegenforgalmi je le n 
tőségéről.“ címen. A jelentés első 
részében részletesen taglalja a lehe
tőségeket a megvalósított beruházá
sok felsorolása mellett. „Különös 
súlyt helyez a részvénytársaság... 
sportolási lehetőségek biztosításá
ra... versenyméretű, vörössalakos 
teniszpályáin... evezős csónak park  
biztosítása... vitroláshajókat tart ál
landóan üzemben... Balatoni Yacht 
Club almádi osztálya biztosítja ver
senyzés lehetőségét.. “ A Fürdő Rt. a 
m. kir. Posta-takarékpénztári Tiszt
viselők Sport Egyesületének vezető
ségével együtt „ nyári idényben mo
dern kényelemmel berendezett klub
házat tart fenn... immár 3 éve orszá
gos teniszversenyeket rendez az a l
mádi pályákon. 1932 évtől kezdődő
en a Teniszszövetség felhatalmazása  
mellett már a Balaton bajnoka cí
mért, elsőrangú hazai versenyzőink 
részvételével és 1933 óta nemzetközi 
jelleggel. A Postatakarékpénztári 
Sport Egyesület 1932-ben és 1933- 
ban országos vívóversenyt is rende
zett Almádiban."

Majd a további tervekről is tájé
koztat jelentés. „ a fövenyfürdő mel
lett egy 50 méteres versenyuszoda is 
készülne, amely lehetővé tenné nem
zetközi úszó- és vízipólóversenyek  
rendezését is. Gondoskodás történt a 
szabadtéri torna, íjászás, pingpong 
bevezetésére nézve. Be kell azonban 
vallanunk, hogy Alm ádi, mely a 
sportoló fiatalság általában szeré
nyebb igényeit ki tudja elégíteni, a 
magasabb igényekkel bíró m eglet
tebb és általában ftzetésképesebb kö
zönség elhelyezése tekintetében.. 
nem tudja kielégíteni az igényeket. 
Balatonalmádi fejlesztésének azon
ban nemcsak az a feladata, hogy A l
mádit jobb hazai közönséggel meg
kedveltesse, hanem az is, hogy M a
gyarországra külföldieket is vonz
zon.

Padányi Gulyás Jenő építész el
készítette egy szálloda 1:200 léptékű 
terveit. (Az épületet nagyjából a ké
sőbbi Pannónia villa helyére tervez

te.) A szálloda jellemzői: 42 szoba 
(75 férőhely), 20 fürdőszoba, hall, 
társalgó, olvasóterem, étterem, ál
landó hideg-melegvíz, hűtő és fűtő 
berendezéssel ellátva. Az építési 
költséget 385.000,- pengőre kalku
lálták beleértve a telek megfelelő ki
alakítását (1 m feltöltés) a szobák, az 
éterem és konyha berendezését, kút 
fúrását (még nem volt Almádiban

vízvezeték) valamint „ Szennyvíz
tisztító berendezést a m. kir. Halélet
tani Állomás által előírt kivitelben. “ 
A „ Centrum Házépítő- és 
Ingatlanvállalat" által készített költ
ségvetés összege alapozás nélkül 
326.246,10 Pengő + 3% forgalmi 
adó összeget tett ki. Ezt a költségve
tést 1934. április 18-án megküldte az 
Rt. Padányi Gulyás Jenőnek, a terv 
további sorsát illetően nincs adat.

A tervezett szálloda tervei nem 
maradtak fenn, csupán a talajmecha
nikai szakvélemény, Padányi Gulyás 
Jenő által rajzolt távlati kép, vala
mint az épület modelljéről készült 
fotó lelhető fel. Az építési szándék 
komoly volt és a jelentés további 9

oldalon keresztül taglalja a megvaló
sítás lehetőségeit, amelyeknek je l
lemzője a saját tőke szűkös volta és 
ennek megfelelően a nem kis össze
gű hitel megszerzése. Az említett je 
lentésen túlmenően a Balatoni Inté
ző Bizottság számára is készült 
1934. november 19-i dátummal, egy 
7 oldal terjedelmű tájékoztatás, amit 
Tormay Béla írt. Ebben rövidebben 
indokolja a szálloda szükségességét 
a korábbi jelentésnél, viszont 62 
szobás, 14.000 légm3 nagyságú szál
lodát említ, 580.000,- Pengő teljes 
költséggel.

A szálloda a vázolt okok miatt, a 
jelentős lobbizás ellenére sem való
sult meg, ami a Balatonalmádi Für
dő és Építő Rt. számára, és termé
szetesen a település számára is nagy 
veszteséget je lentett, miután az 
1930-as évek végére a komoly fel
lendülést jelentő nemzetközi sport- 
eseményeket a megfelelő szállodai 
elhelyezés híján nem lehetett Almá
diban megrendezni. Ezeket más Ba
laton parti településeken, elsősorban 
Siófokon és Balatonfüreden bonyo
lították le.

Az „Újság" című lapban 1935. 

szeptember 5-én, Tormay Béla Pos

tatakarékpénztári vezérigazgató, a 

Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. el

nöke, Almádi lelkes barátja a követ

kező nyilatkozatot adta: „Csak egy 

baj van, hogy túl sok parcellázás tör

tént, elaprózták a telkeket és így rap

szodikusan fejlődik a vidék. Elüldö

zik a természetet, de úgy, hogy ennek 

helyét nem foglalja el az a kultúra 

amire szükségünk van.“ Vajon ma 

mit mondana a nyilatkozó látván Al

mádi képét, például a hajókikötő fe

lől nézve?

Schildmayer Ferenc

A szálloda képe a víz felől, Padányi Gulyás Jenő vázlata

A szálloda modelljének képe a vasút fe lő li nézetben

Wir haben einen 

DEUTSCHSPRACHIGEN 

STAMMTISCH

in Veszprém gegründet. 

Wer möchte teilnehmen?

Information unter:

Tel.:

06-30/9464-417

(László Nagy) 

oder

E-mail: nik@i-quadrat.de

(Nikolaus Jaschke)

mailto:nik@i-quadrat.de


SZÁLLÁSADÓK FIGYELEM!
Azok a szállásadók, akik szerepelni kívánnak a 2000. év őszén megjelenő városi szálláshely katalógusban, jelezzék 
szándékukat az Új Almádi Újsághoz mellékelt kérdőív kitöltésével.

Együttműködésüket köszöni:
Balatonalmádi Város Önkormányzatának 

Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottsága

Az éremnek nem csak 
egy oldala van...

Ez az írás nem a jogos reklamációk és 
panaszok kimagyarázása, a Felelőség elhá
rítása céljából íródott, hanem szeretné fel
hívni a figyelmet arra, hogy az “éremnek 
nem csak egy, mindenki által látható ol
dala van”.

A régóta és sokat szidott Almádi Kom
munális Kht. új vezetője a régi dolgozók
kal arra törekszik, hogy hatékonyan műkö
dő, a város valamennyi lakosa számára 
megfelelő szolgáltatást biztosító céggé vál
jon. Az évek óta azonos feltételek nehezí
tik azt a színvonalbeli változást, mely a la
kosság jogos elvárásainak megfelel. Az 
ősszel elkezdődött “belső takarítás”, azaz 
szemléletváltozás folytatódik, a panaszo
kat, reklamációkat igyekszünk mielőbb or
vosolni.

A panaszmentes szolgáltatás feltétele 
azonban nemcsak a dolgozók figyelmén, 
gondos, lelkiismeretes munkáján múlik. És 
most jöjjön az érem másik oldala: olyan 
állapotú a járműpark, mely a sűrű meghi
básodás miatt a hulladék elszállítását gyak
ran megnehezíti. Amíg biztosabb, üzemké
pesebb szállító járművekkel nem rendelke
zünk, a kiesésekért, késésekért elnézést, 
megértő türelmet kérünk. Sajnos gyakorta 
előfordul, hogy a rendeletben leírtaktól el
térő hulladék kerül a kukákba. Így pl. tűz
veszélyes anyagok kerültek lomtalanítás
kor a szeméttelepre, amely a súlyos anyagi 
kárral járó tüzet okozta. Tíz napon keresz
tül megfeszített erővel óvtuk a veszélyes 
szennyeződéstől, a tűz tovaterjedésétől a 
környezetet. Gyakran kerül sitt, építési tör
melék a kommunális hulladék közé. Ez a 
szállító jármű tartályát, a tömörítő berende
zést hamar tönkre teszi. Ezért ismételten 
kérjük ügyfeleinket, hogy építési törmelé
ket csak nyitott konténerekbe helyezzenek 
el.

A szemét szállításával kapcsolatos pa
naszokat, észrevételeket akár telefonon, 
akár a díjbeszedőkön keresztül hozzánk el
juttatják, lehetőségeink szerint gyorsan or
vosoljuk.

Nézzük egy másik érem oldalait!
Almádi vízelvezető árkai siralmas álla

potban vannak, nem különben útjai is. Az 
éremnek másik oldala is van Az idei esz
tendő első félévére megadott összegből az 
útjavításra már csak 2,2 millió Ft maradt. 
Az eddig felhasznált 2,3 millió Ft-ból lát
ványos javítás nem történt, csak baleset- és 
életveszélyes állapotokat szüntettünk meg. 
Sok utca vár javításra, az idegenforgalmi 
szezon pedig már a küszöbön. A jogos rek
lamálók, panaszosok -  kérjük gondoljanak 
arra, hogy mi csak meghatározott keretből 
gazdálkodhatunk.

A harmadik érem sem szívderítőbb!
Reméljük sokan észrevették a Szent 

Jobb ünneplése alkalmából végzett takarí
tási és szépítési munkák eredményét. Ter
mészetesen azon leszünk, hogy ez az álla
pot maradjon, sokáig tartson. De... A fris
sen kiültetett muskátlik erősen fogyatkoz
nak, a parkok virágágyásai a kutyák áldat
lan nyomait viselik, egyre több a szétszórt 
szemét, a gyorsbüfék göngyölegei.

Tu djuk, a parkok füves területei, a 
közterületek ápoltsága a város képét 
erősen befolyásolják. A gyakori eszközja
vítás miatt elmaradt nyírások, kaszálások 
már nem az elvárt összhangot tükrözik. Jó 
érzés volt látni azt az együttműködést, 
szorgos környezetszépítést, mely a május 
12-i ünnepet megelőzte. Ha minden ingat
lan tulajdonosa a saját „portája” előtt (és 
nemcsak a kerítésén belül) tartana rendet, 
nekünk is könnyebb dolgunk lenne, több 
idő jutna a szó szerinti közterületekre. És 
ami a lényeg: városunk is sokkal szebb len
ne.

Végezetül annyit: továbbra is igyek
szünk rendelkezésükre állni, és továbbra is 
a városért tenni akaró, a város szépségét és 
tisztaságát fontosnak tartó, a környezetvé
delmet szolgáló cég lenni. Ehhez kérjük a 
hasonló gondolkodású almádiak szoros és 
segítőkész együttműködését.

Almádi Kommunális Kht.

Egyéves a Hattyú ABC
A Hattyú ABC megnyitásának első évfordulóját több napos rendezvénysorozattal ünnepli júni

us 22. és július 1, között.
Különböző kóstolóval és árubemutatóval egybekötött kereskedelmi akciók nyitják a sort, majd 

június 24-én a BSE-vel közösen rendezik az első „Tempo kispályás labdarúgó Kupát" a sportegye
sület pályáján nyolc csapat részvéteiével. Nevezések leadhatók június 9-ig a 88 438-506-os tele
fonszámon.

A rendezvénysorozat záróakkordjaként június 2-án (vasárnap) a Hattyú ABC előtti parkolóban 
13-tól 16 óráig játszóház, ezt követően térzene (lakodalmas zene) szórakoztatja az érdeklődőket.

A fenti időponttól kezdve az üzlet átáll a nyári, szezonális nyitva tartásra (7.00-20.00 óráig 
minden nap). (X)

HORGÁSZSAROK
Azt el kell ismernem, hogy egé

szen m ásként mutat egy országosan 
is komoly elismerést érdemlő hor
gászverseny belülről, a versenyző 
szem szögéből; m int kívülálló ké
nyelmes pozíciójából.

Tíz éven keresztül ez utóbbi „ál
lapotban” nézhettem végig a Sport
horgász -  Fidesz -  Balzer (az indu
láskor csak „Sporthorgász”) évad

nyitó versenyt. M ost barátaim un

szolására beneveztünk a jeles halfo

gók táborába. A csapat alapítása -  
ugye -  névválasztással kezdődik, s 
itt bizony sokáig egy helyben topo

rogtunk, nem tudván választani a 

rengeteg, jobbnál jobb ötlet közül. 
Végül megállapodtunk az „almádi 
őslakosok csapata” verziónál, s 

hogy mégsem ez lett a végleges név, 
az Szakáll Tamás al-főhalász és ál

landó vitapartnerem érdeme. A ne
vezés előtti percekben ilyet m on
dott, hogy: „Szóval ti vagytok az 
öreg ’tü kék ’.” A zonnal változtat

tunk, s így le tt végül belőlünk 
’Almádi Tükék C sapata’.

Sikeresen k ihúztuk a 31-es 
„placcot”, ami a mezőny közepén 

két oldalról hadonászó 6-8 m-es 
celőkéket jelentett, rendesen felbor

zolva a magányos, nádi horgászat
hoz szokott kedélyünket. Azért csak 

bevarázsoltuk az önetetős szerelé

ket úgy 50 m-re, dupla, vagy sem
mi alapon. Ha ugyanis jön egy ren
des kárász a 3x1,5 óra alatt, talán el
csípjük a „legnagyobb hal” kategó
ria első helyét. Néhány perccel a 

kezdést követően volt is egy ígére
tes húzásom , csak éppen nyakig 
m ustáros voltam  az összekent 

sültvirslitől, bal kezem et pedig a 

hozzá járó műanyag söröspoharat 

kellett biztonságba helyezni. M ás
fél órás penzumomnak ezek voltak 

a legizgalmasabb pillanatai. Amúgy 
nagyon békésen elüldögéltem a ké

nyelmes kempingszékben, nézeget
ve a közvetlen szomszédok ujjnyi 

küszöktől szaporodó zsákm ányát. 

(A távolabbi eseményekről -  hely
hez kötöttségem okán -  nem sokat

tudhattam.) Szóval elversenyezget

tem volna békésen, csak egy dolog 

zavart, de nagyon. D ezső Géza csa

pattársam és barátom elindult után

pótlás-beszerző körútra, ami a nagy 

meleg okozta folyadékveszteség 

miatt m ár időszerűnek látszott. Ú t

közben sajnos összefutott kedvelt 

háziorvosunkkal és elhúzódó konzí

liumba keveredtek. (A téma az or

vosi titoktartás m iatt nem  került 

nyilvánosságra.) Én pedig csönde

sen aszalódtam a napon, egyetlen 

kapás nélkül. Vigasztalt, hogy Géza

-  aki utánam következett -  sem járt 

jobban, legfeljebb többet izzadt, 

mert előrelátó volt az em lített folya

dékvesztést illetően. Halat viszont ő 

sem fogott. Harmadik csapattagunk 

Gál D ezső  mentette meg a ’tükék’ 

renoméját. Áttért az úszós küszfo

gásra, és így mégis csak mérhető 

eredményt tudtunk felmutatni.

Végigsétálva a 4m-es partján el

nézegettem a sokadalmat: mosoly

gó protokollfőnököket, nagyszerű, 

országosan ismert és elismert híres

ségeket, mobiltelefonhoz ragadt if

jakat és egyéb „fontos” üzletem be

reket. Úgy tűnik, tíz év alatt je len 

tős társadalmi eseménnyé nőtte ki 

magát a verseny. Ez nem baj, örü

lök neki, mert sokat használ a város

nak, m indannyiunknak, de ... hor

gászni inkább a budatavai nádasba 

járok. Nem olyan nyüzsgős!

Az Almádi Sporthorgász Egye

sület ifjú „versenyzőnője” az első 

általánosba járó  H erczeg E rzsike 

összetettben 8. helyen, a lányok m e

zőnyében első helyen végzett a 

Wesselényi strandon rendezett N yu

gati Horgászbolt Kupa gyermek- és 

ifjúsági versenyén, május 20-án.

Nagy Ferenc



Néhány sor 

a 115. hónapról 
a Városházán

2000. május

Sokat töprengtünk a mun

katársaimmal a hónap első 

napjaiban, hogy a Szent 

Jobb fogadására szabadtéri 

színpadot építsünk a Város

háza előtt, vagy esőre szá

mítva nagy sátrat állítsunk, 

netán mindkettőt. Végül a 

szabadtér mellett döntöt

tünk. Segítettek az égiek. 

Pongrác napja ellenére gyö

nyörű időnk volt.

A felem elő ünnepnél ta

lán még jobban örültem a 

készülődésnek. Már egy hét

tel május 12-e előtt nagyon 

sokan kerítést festettek, vi

rágot ültettek, hídkorlátot 

ácsoltak, zászlót tűztek ki. 

Soha nem volt ilyen szép, 

tiszta , rendezett és virágos a 

berényi csomópont, a Veszp

rémi út, a Városháza tér; a 

Baross út, az Óvári út, a 

Szent Imre Templom és a 

környéke. A nagy napon 

gyertyák gyúltak az út menti 

ablakokban.

Csoda történt. Rangos 

egyházi és világi vendégek, 

közelebbi és távolabbi 

szomszédaink képviselői, al

mádi polgárok és nyaralótu

lajdonosok, idősek , f ia ta 

lok, gyerekek igazi közösség

gé váltak a Szent Jobb által. 

M entsünk át az ünnepből 

minél többet a hétköznapok

ba!

Balatonalmádi -  Öreghegy, 

2000. június 2.

Kerényi László 

polgármester

Ö n k o r m á n y z a t i
Olvasóink előtt ismert, hogy a korai 

lapzárta miatt a Képviselő-testület ápri
lis 27-i ülésének tudósítása kimaradt la
punk májusi számából. Ennek következ
tében jó néhány téma hírértékét vesztet
te, mert más módon napvilágra került, il
letve több fontosabb esemény (pl.: 
„Szent Jobb“ fogadása, Millenniumi 
zászló átvétele stb.) megtörtént.

Az ülés egyébként Dr. Kerényi Lász
ló polgármester szokásos tájékoztatójá
val kezdődött. Elsőként említette azt a 
kulturális bemutatót, amelyet a Balaton
fűzfői Művelődési Központ Fűzfőgyár
telepi Kultúrcentrumában rendeztek 
„Kultúrával a Nyugat Kapujában” cím
mel. A Kelet-balatoni térség települései
ről érkezett kórusok, szólóénekesek, 
vers- és prózamondók, néptáncosok stb. 
között, városunk is képviseltette magát, 
méghozzá igen szép eredménnyel. A tár
sadalmi, illetve kategóriánkénti szak
zsűri a májusi szakági döntőbe juttatta 
prózamondásban Varga Borbálát, a kó
rusok közül a Balatonalmádi Vegyeskart, 
néptáncban pedig a Kökörcsin Gyermek
tánc-csoportot.

Dr. Bóka István országgyűlési képvi
selő kérésére rendkívüli ülést tartott a 
Kelet-Balatoni Területfejlesztési Önkor
mányzati Társulás, amelyen részt vett 
Gerlovicz Annamária a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium osztály- 
vezetője is. A téma a készülő „Balaton- 
törvény“ tervezetének megvitatása, mó
dosító javaslatok, észrevételek megtéte
le volt. Külön kiemelte, hogy a kistérség 
javaslatait, számottevően figyelembe 
vette a törvényelőkészítő, amire eddig 
még nem nagyon volt példa.

Szabó János plébános úrral és Ko
vács Piroska osztályvezetővel a Nemze
ti Kulturális Örökség Minisztériumában 
tárgyaltak egyházi kárpótlás ügyben, re
mélhetőleg kedvező eredménnyel.

Ezt követően meghallgatta a testület 
a bizottságok tevékenységéről és a város 
aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolókat. Ez utóbbi keretében Amb
rus Richárd őrnagy a Városi Rendőrka
pitányság Bűnügyi Osztályának vezető
je sajnálattal említette, hogy a szigorú 
szankciók ellenére egyre több az ittas 
járművezető. Szerencsére vaklármának 
bizonyult - éppen az ülés délelőttjén - a 
gimnáziumban elrendelt „bombariadó”. 
A rendőrség megkezdte a nyomozást az 
ismeretlen, felelőtlen tettes ellen. Czu
czor Sándor a gimnázium igazgatója a 
testület előtt fejezte ki őszinte elismeré
sét, köszönetét a rendőrség példás és 
gyors intézkedéséért.

A főnapirendeket „egy csomagban”, 
városunk szociális helyzetével kapcsola
tos előterjesztések adták. Elsőként a 
Képviselő-testülettől a polgármesterre 
átruházott szociális hatáskörök gyakor
lásának elmúlt évi tapasztalatait tárgyal
ta a testület, melyet Sveiczer Vilmos osz
tályvezető és munkatársai készítettek 
elő, igen tartalmas és színvonalas mó
don. Dr. Hegedűs Tamás jegyző ugyan
csak a szociális, valamint a gyámügyi

feladatainak ellátásáról tájékoztatta a 
testületet, majd a Városi Gyámügyi Hi
vatal tevékenységével foglalkozott 
Próder Valéria gyámhivatal-vezető elő
terjesztése alapján. (Ez utóbbiról lapunk 
mostani számában részletesebb tájékoz
tatást közlünk, ugyanígy a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 
is). A „csomag” befejezéseként a „Szo
ciális törvényben kapott felhatalmazás 
alapján” önkormányzati rendeleteket 
módosított a Képviselő-testület, neveze
tesen: a pénzbeli és természetben nyúj
tott szociális ellátásokról, továbbá a 
gyermekvédelmi-, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról.

A számos aktualitás közül említést 
érdemel, hogy az UTI Bakonytel Rt. 
megkereste az Önkormányzatot azzal, 
hogy a még hiányzó körzetek kiépítését 
folytatni kívánják a városban. A munká
latokat májusban szeretnék megkezdeni 
és még ez évben befejezni, amihez azon
ban a nyári munkavégzés is szükséges 
lenne. A hálózat telepítése örömteli, de -  
amint azt több képviselő is hangoztatta -  
az utak felbontása nem célszerű az ide
genforgalmi idényben. A testület végül is 
úgy döntött, hogy az egyes településré
szeken előre meghatározott időpontok
ban engedélyezhető az útfelbontás és szi
gorúan ellenőrizendő azok helyreállítá
sa.

Természetes, hogy érzékenyen rea
gált a Képviselő-testület az ország kele
ti régióját ért természeti csapásra, a tiszai 
árvízre, belvízre. Segítőkészségét azon
nal ki is nyilvánította abban, hogy -  a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatá
ra -  500 E Ft támogatást biztosított az ár
víz sújtotta Tiszasas település önkor
mányzatának az ottani árvízkárosultak 
megsegítésére. Mint más hírforrásokból 
bizonyára már sokak előtt ismert, hogy 
ezen a kis településen tört fel minden 
idők egyik legnagyobb és legveszélye
sebb buzgára, melyet szerencsére nagy 
nehézségek árán sikerült megfékezni, de 
még így is több száz hektár termőföld ke
rült víz alá.

Meglehetős vitát követően, de végül 
is a Képviselők többsége megszavazta az 
ez évi strandbelépők- és bérletek árát, 
melyet 1. sz. táblázatunkban teszünk köz
zé.

A Képviselő-testület június 1-jei ülé
se napirend előtti felszólalásokkal kez
dődött. Boros László képviselő üdvözöl
te a közterület-felügyelet újjászervezé
sét, egyúttal kérte, hogy rendszeresen 
járőrözzenek a város területén, nyitott 
szemmel járjanak, lehetőleg minden 
problémát vegyenek észre és azok meg
szüntetésére intézkedjenek. Ne a bírsá
golás legyen elsődleges céljuk, működ
jenek együtt a különböző helyi szerve
zetekkel, a lakossággal, annak érdeké
ben, hogy közterületeink, portáink elfo
gadható állapotba kerüljenek.

Bors Sándor képviselő jelezte, hogy 
a Noszlopy Gáspár utcában már régóta 
fel van bontva az út, sürgős intézkedést

kért a Műszaki Osztálytól. Bejelentette, 
hogy - Kerekes Csaba képviselőtársával 
együtt a Mogyoró úti óvodába új játszó- 
eszközöket vásároltak, s ugyanígy a 
Kövesalja úti játszótérre is. Balogh Csa
ba képviselő - a közelgő nyári szezon 
miatt is - felhívta a Kommunális Kht. 
ügyvezető igazgatóját, hogy a közterü
leteket a „tél maradványaitól” (szóró
anyag stb.), továbbá a levágott nyesedé
kektől tisztítsa meg. Keszey János kép
viselő bejelentette, hogy az információs 
táblák kihelyezése megkezdődött, de 
egyúttal felhívta a figyelmet a helyen
ként pontatlan jelzésekre és azok korri
gálására. Pandúr Ferenc alpolgármester 
tájékoztatást adott arról, hogy mind Ba
latonalmádi, mind Alsóörs vonatkozásá
ban eredményes volt a Balaton körüli ke
rékpárút belterületi szakaszainak meg
építésére a Közlekedési és Hírközlési 
Minisztériumhoz benyújtott támogatási 
pályázat. Balatonalmádi 35 millió, Alsó
örs pedig 40,5 millió Ft összeget nyert. 
A kerékpárút kivitelezési munkái várha
tóan az ősz folyamán megkezdődnek. A 
Veszprém -  Szentkirályszabadja -  Bala
tonalmádi között építendő kerékpárút 
Veszprém -  Szentkirályszabadja közötti 
első szakaszára Szentkirályszabadja ön- 
kormányzata 2000. május 31-én nyújtott 
be pályázatot regionális kerékpárút-épí
tési támogatásra. A pályázati kiírás sze
rinti 20 %-os saját erő Balatonalmádira 
eső részét önkormányzatunk biztosítja 
abban a reményben, hogy a majdan má
sodik ütemben megvalósuló Szentkirály
szabadja -  Balatonalmádi közötti - a ré
gi vasút nyomvonalán megvalósuló - 
szakasz kivitelezéséhez Szentkirálysza
badja és Veszprém önkormányzatai is 
arányosan hozzájárulnak. Lőrincz Atti
la képviselő a vörösberényi polgárok ké
rését tolmácsolva kérte a Polgámesteri 
Hivatalt, hogy az kezdeményezze a Ba
laton Volán Rt-nél a Budatava-Veszpré
mi buszjáratok menetrendjének felül
vizsgálatát oly módon, hogy a veszpré
mi irányba közlekedő buszjáratok a Sar
kos vendéglőnél is álljanak meg.

Dr. Kerényi László polgármester is
mertette a Nagycsaládosok Balatonal
mádi Egyesületének levelét, mely szerint 
a 2000. esztendőt akként is emlékezetes
sé kívánják tenni, hogy annyi fát ültetné
nek, ahány család alkotja közösségüket. 
Ezt követően a két ülés közötti fontosabb 
események közül említette az „Idősek 
napjá”-t, melyet a Vörösberényi Vörös- 
kereszt és Mester Ferenc szervezett meg, 
igen nagy gondossággal. Jól sikerült a 
BSE, Vörösberényi Polgári Kör szervez
te majális a futballpályán, és a 
Kéttannyelvű Gimnázium ballagási ün
nepsége, valamint a szezonnyitó hor
gászverseny a 4 m-esnél. Balogh Csaba 
képviselő szervezésében II. világhábo
rús „veteránokkal” emlékezetes kirán
dulást tettek a Pákozdi Emlékműhöz. 
Egyeztető tárgyaláson vett részt a Kör
nyezetvédelmi Minisztériumban az ISPA 
pályázattal kapcsolatban és Siófokon a 
BRT ülésén, melynek eredménye, hogy



az önkormányzat 4-5 millió Ft támoga
tás erejéig pályázhat az öregparki játszó
tér létrehozására, ahol nemrégen a Nők a 
Balatonért Egyesület Balatonalmádi 
Csoportja pihenőpadokat állított fel 
szponzorok támogatásával.

Ambrus Richárd rendőr őrnagy a vá
ros aktuális közbiztonsági helyzetéről 
szólt, külön kiemelve a szezonális bűnö
zésfajtákat (gépkocsi feltörések, strandi 
lopások).

A Bizottságok munkájáról szóló tá
jékoztatók közül mindenképpen említést 
érdemel az Idegenforgalmi, Környezet
védelmi és Sport Bizottság legutóbbi 
ülésén hozott azon döntése, amely az 
Idegenforgalmi Alap felhasználására be
adott kérelmek elbírálása tárgyában szü
letett. Külön kiemelendő, hogy a Babits 
úti murvás parkoló térburkolatának ki
alakítására 7 millió Ft-ot szavazott meg 
a Bizottság, melynek lehetőleg a szezo
nig el kell készülnie.

Főnapirendi pontként -  első olvasat
ban -  tárgyalta a Testület a város közok
tatási feladatellátási, intézményhálózat- 
működtetési és fejlesztési tervét, melyet 
Czuczor Sándor a Humánpolitikai Bi
zottság elnöke terjesztett elő. (Szerk. 
megj.: A nagy horderejű, terjedelmében 
és tartalmában igen színvonalasnak mi
nősített anyag elemzését most mellő
zöm, mert az intézményvezetők vélemé

nyezését követően az a következő testü

leti ülésen újból „terítékre” kerül).

Az aktualitások köréből megemlíten
dő a Váci Mihály Általános Iskola és a 

Vörösberényi Általános Iskola igazgatói 

pályázatának kiírása, az Almádi Kom

munális Kht. részére a szeméttelepi tűz 

eloltása költségeinek utófinanszírozása, 

a Wesselényi strandon „vízikarnevál“ 

rendezésének engedélyezése, valamint a 

városi közkutak felülvizsgálata. Keszey 

János képviselő sürgősségi indítványára 
1 millió Ft plusz támogatást biztosít a 

Testület az NB I/B-be feljutott MMH- 

BAU Balatonalmádi kézilabda klubnak 

abban az esetben, ha az egyesület a sze
repléshez szükséges többi költséget -  
mintegy 4 millió Ft-ot -  garantálja.

Végezetül zárt ülés keretében foly

tatta tanácskozását a Testület, ahol sa
ját tulajdonú ingatlanainak hasznosításá
ról és önkormányzati hatósági ügyekről 

tárgyalt.

A nyilvános ülésről szóló önkor
mányzati jegyzőkönyvek a Városi 

Könyvtárban, illetve a Polgármesteri Hi

vatalban megtekinthetők. A következő 

képviselő-testületi ülés tervezett idő

pontja: 2000. június 29.

Sz. S.

1. sz. táblázat
Belépő megnevezése 2000. évi jegyár Parkolási kedvezmény
Felnőtt napi belépő 240 nincs

Felnőtt heti bérlet 1200 nincs

Felnőtt idénybérl. helyi lakos 1500 50%

Felnőtt idénybérl. nem helyi lakos 4 500 50%

Gyermek, diák, 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező, 
katona napi belépő

120 nincs

Gyermek, diák, 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező, 
katona heti belépő

600 nincs

Gyermek, idénybérl. helyi lakos 
(14 év alatti) ingyenes nincs

Gyermek, idénybérl. nem helyi lakos 
(14 év alatti) 2 000 nincs

Gyermek, diák (14 év feletti), 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező, 
katona idénybérlet - helyi lakos

500 nincs

Gyermek, diák (14 év feletti), 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező, 
katona idénybérlet - nem helyi lakos

2 000 nincs

Ingyenes belépés 4 év alatt nincs

Felnőtt vendégkártya ingyenes 50%

Gyermek vendégkártya ingyenes nincs

70 év feletti vendégkártyával rendelkező ingyenes nincs

Csoportos kedvezmény (12 fő felett) 20% nincs

Bérlet pótlása 500

Kabinárak A kabinjegyek csak a kabin használatára, belépésre és 
parkolásra nem jogosítanak

3 személyes kabin - napi: 300

- heti: 1 800

idény: 9 000

4 személyes kabin - napi: 400

- heti: 2 400

- idény 12 000

Szekrényjegy 50

Rendőrségi Hírek
A szezonhoz közelítve egyre több 

bűncselekmény válik ismertté, s ha 
visszagondolnak a május hónapra 
szinte minden átmenet nélkül bekövet
kezett a kánikula. Már szezonbeli for
galomról beszélhetünk. Különösen a 
hétvégeken volt szembeötlő, s öröm
mel tapasztaltuk is, hogy a parkolók, a 
strandok környéke megtelt. Sokan vá
lasztották a Balaton-partot kikapcsoló
dás, pihenés céljára. Kíváncsiságból 
elővettem a tavalyi év hasonló idősza
kának bűnügyi statisztikáját, s megelé
gedéssel nyugtáztam, hogy még min
dig tart az a tendencia, amelynek alap
ján kapitányságunkon 20%-ot megha
ladó az ismertté vált bűncselekmények 
számának csökkenése. De térjünk vis
sza az elmúlt hónap esemény króniká
jához. 7 betörést regisztráltunk. Az Új 
hegyen, ahol nyaralókat törtek fel, a 
Baross G. utcában, ahol egy újságos 
pavilont, illetve trafikot, Káptalanfüre
den az egyik táborba törtek be, vala
mint a strandon az egyik büfé vált a bű
nözők célpontjává. Az Avar utcában 
egy lakásba törtek be, a dr. Óvári F. ut
cában pedig egy garázst feszítettek fel. 
Megjelent a besurranásos lopás is. 
Ilyen módszerrel őrizetlenül hagyott 
pénzt és műszaki cikkeket vittek el. Ez 
az első hónap, amikor gépkocsi feltö
résekről kaptunk bejelentést. 5 esetet 
regisztráltunk, változatos helyszíne
ken rádiótelefonokat, CD lejátszót, 
iratokat és készpénzt vittek el a jármű
vekből. Ilyen a Polgámesteri Hivatal 
előtti téren, Káptalanfüreden, valamint 
a Szúnyog utcában parkoló személy- 
gépkocsik tulajdonosainak sérelmére 
történt.

Korábban is foglalkoztam már a 
családi botrányok, a garázdaság és ál
talában az ittas állapotban elkövetett 
bűncselekményekkel. Rövid szünet 
után úgy tűnik ismét jellemzője lett ez 
a fajta emberi magatartás a bűnügyi 
krónikáknak. Az elmúlt hónapban 
több családhoz kellett kivonulnia a 
rendőröknek intézkedni, de sajnos 
több eset is előfordult, amikor az ese
mények nem álltak meg az otthon fa
lai között, hanem az utcán, köztéren, 
vagy szórakozóhelyen folytatódtak. 
Azt is meg kell állapítani tárgyilago
san, hogy az elkövetők körében egyre 
markánsabban jelennek meg a szebbik 
nem képviselői, egyre gyakrabban tör
ténik, hogy nemcsak a családfővel 
szemben kell rendőri intézkedést kez
deményezni, hanem a család hölgy 
tagjaival szemben is. Ha az események 
a közterületen zajlanak, s anyagi

károk keletkeznek, abban az esetben 
mint garázdaság elkövetőit vonjuk fe
lelősségre az érintetteket. Persze kijó
zanodás után mindenki másképp látja 
szerepét.

Az elmúlt hónapban találkoztunk 
az önkormányzat képviselőivel együtt 
a Közútkezelő Közhasznú Társaság 
igazgatójával, s áttekintettük a Közúti 
Igazgatóság kezelésében lévő, a város 
területén átvezető utak helyzetét. Egy
felől több irányú lakossági elvárás az, 
hogy az utak jó állapotúak, könnyen 
járhatóak legyenek, de ugyanakkor 
egyre nagyobb nyomás nehezedik a hi
vatalos szervekre, hogy több helyütt 
engedjük meg a várakozást, a parko
lást, illetve a forgalom dinamikájának 
növelése érdekében tegyünk meg min
dent. Azt hiszem, ezekben a kérdések
ben egyetértve a szakemberekkel, 
olyan álláspontot kell képviselnünk, 
amely a többség érdekeit szolgálja. A 
város közútjain, terein számos balese
ti forrás, veszély van, amelyet lakos
sági jelzések alapján mi is számon tar
tunk és jelezzük is az illetékesek felé. 
Ilyen pl. a Bajcsy-Zs. út Veszprémi út 
kereszteződése, de ilyen pl. a 
Noszlopy út teljes szakasza, ahol az 
amúgy dekoratív sövény szinte telje
sen eltakarja a kereszteződéseket, ne
hézzé, veszélyessé teszi az ott közle
kedők helyzetét.

Ha már a közlekedés elemzésénél 
tartok, engedjenek meg egy rövid gon
dolatot a baleseti helyzetről. Kedvező 
tendenciákról adhatok számot, hiszen 
az elmúlt időszakban nem következett 
személyi sérüléses baleset a város te
rületén, ugyanakkor azonban nagyon 
sok a koccanásos, anyagi kárral járó 
baleset. A legritkább eset az, amikor a 
balesetben érintettek a helyszínen meg 
tudnak egyezni, többnyire a rendőr
ségtől várják igazukat. Továbbra is na
gyon magas az ittas járművezetők szá
ma. Érthetetlen számomra, hogy miért 
nem tudunk előrelépni ezen a terüle
ten, hiszen a bírságok egyre inkább 
emelkednek, s a különböző időtartamú 
eltiltások sem rettentik el az ittas jár
művezetőket.

Iskolai szünet lesz, megjelennek 
városunkban a gondtalanul vakációzó 
gyerekek. Kérek minden járművel 
közlekedőt, fokozottabban figyeljünk 
rájuk, hogy a nyaralás öröme ne váljon 
tragédiává.

Grúber Sándor 
r. őrgy., rendőrkapitány



Májusi eredmények a Váci Mihály Általános Iskolában
A tanévzárást megelőző hónap mozgalma

san telt iskolánkban. Egymást érték az országos 

és megyei versenyek, pályázatok, melyeken is

kolánk tanulói ez alkalommal is kiválóan sze
repeltek. Ízelítőül hadd büszkélkedjünk a leg
rangosabbakkal:

Országos versenyek döntői:
-  Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny 

(Kecskemét): Bors Eszter 7. o. 15. hely

-  Kalm ár László Szám ítástechnikai Verseny 

(Budapest): Szögedi Balázs 8. o. 16. hely

-  Kazinczy Szépkiejtési Verseny (regionális 
forduló, Balatonboglár): Varga Borbála 7. o. 
különdíj

Megyei eredmények:
-  Teleki Pál Országos Földrajz Verseny 

megyei forduló:

Kokas Márton 7. o. 4. hely 
Parragh Edit 8. o .  7. hely

-  Kalmár László Matematika Verseny 

megyei forduló:
Hosszú Éva 5 .  o. 1. hely 

Bors Eszter 7. o. 3. hely 

Palkovits Ágnes 6 .  o.  4. hely 

Szögedi Balázs 8. o. 5. hely 
Bors Gábor 5. o. 8. hely 

Kokas Gergely 5. o. 8. hely

-  Megyei angolverseny:

Czuczor András 7. o. 1. hely 

Bors Eszter 7. o. 9. hely

-  Megyei Atlétikai Verseny:

I. korcsoport -  Lány csapat 6. hely 

(Tisler Janka, Csizmadia Ágnes, 
Bodroghalmi Fruzsina, Varga Éva,

Horváth Bea, Csom or Kitti)

-  „Együtt a parlagfű ellen”
Országos Vetélkedő megyei fordulóján: 
alsó tagozatos csapat 2. hely 

(Szapáry Zsolt, Bodroghalmi Fruzsina, 
Dolezsai Balázs) 
fe lső  tagozatos csapat 3. hely 
(Parragh Edit, Koszteczky Eszter,
Keszey Veronika)

-  „Kultúrával a Nyugat kapujában” 

kulturális vetélkedő területi fordulóján: 
Bingyu Anna 1. o. (mesemondó) 1. hely, 
Varga Borbála 7. o. (vers) 1. hely

-  Diákolimpia:
Tenisz megyei forduló:
Fiú csapat: 1. hely
(Győri Viktor 5. o., Szapáry Zsolt 4. o.) 
Úszás megyei forduló:
Nyitrai Balázs 8. o. 50 méter mell
50 méter gyors 2. hely
Nyitrai Levente 5. o 50 méter mell 3. hely,
Nyitrai Szabolcs 4. o 50 méter mell 2. hely

-  BAFIT (Balaton-felvidéki Iskolák 
Találkozója) Balatonfüred:
Matematika: egyéni:
Bors Eszter 7. o. 1. hely,
Polgár Dávid 3. o .  2. hely, 
csapat: 4. hely
Néptánc kategóriában a 2-3. osztály 
táncosai arany minősítést kaptak.

-  Városi Váci Mihály Versmondó Verseny: 
Bingyu Anna 1. o. 1. hely
Kiss Fruzsina 5. o. 2. hely 
Pintér Dóra 7. o. 2. hely 
Palkovits Ágnes 6. o. 3. hely

-  Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi 
csoportjának pályázata:
„Ismerjük meg Balatonalmádi kincseit” 
Baracskai András 6. o. 2. hely

Az 1999/2000-es tanév tanulmányi, kulturális és sportver
senyein legeredményesebben szereplő tanulóink. (A fe lira 
tos póló az iskola Szülői Munkaközösségének ajándéka, me
lyet az iskola valamennyi tanulója átvehetett a hagyomá
nyos Váci-napon.)

A Váci Mihály Általános Iskola 
továbbtanulási statisztikája

(2000/2001. tanév beiskolázása)

8. évfolyam létszáma 35 fő

Felvételi eredmények:

-  Kéttannyelvű gimnázium 3 9%

-  Gimnázium (tagozatos osztály) 12  34% 

Gimnázium összesen: 15 31% 

Szakközépiskola 11 31 %

Érettségit adó iskola 26 74%

(gimnázium + szakközépiskola)

9-10. osztály, szakképző iskola, stb. 9 26 % 

Felvételt nyert összesen: 35 100%

Westel 900 A KAP CSOLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

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

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219
Konyha-, szobabútor, üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése.
Ajtó-, ablakgyártás, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ 

MÉRETRE VÁGÁSA.
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221



Április 22.: Pirostojás-túra a Malom-völgybe. (Ebédre várva)

Április 15.: Kirándulás Várgesztesre
Április 8.: Városi és körzeti tájfutó 
bajnokság, Márkó

Május 1.: Almádi Duatlon (Befutó és 
eredményhirdetés)

R é s z l e t f i z e t é s i  l e h e t ő s é g

C

P

U

S z á m í t á s t e c h n i k a i

s z a k ü z l e t  é s  s z e r v i z

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

Balatonalmádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130

Ú j  m á r k a  a  s p o r t d i v a t b a n

NYITVA: hétköznap 9-17, szombaton 9-12 óráig, ebédszünet 12-13 óráig 
B a la to n a lm á d i, Fűzfői u . 6 9 . (benzinkút mögött) 

Tel.: 3 0 /2 1 7 9 -7 1 8

l a k a t o s  v á l l a l k o z ó
l é p c s ő k  •  k o r l á t o k  •  k e r í t é s e k  

k a p u k  •  k ö n n y ű s z e r k e z e t e s  c s a r n o k o k  
e g y é b  l a k a t o s m u n k á k  

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



Nyitott kapuval...

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatról
Segítséget kérni.
Nehéz. Bárkitől, bárhol, bármi

kor. Mert kiszolgáltatottnak, elesett

nek, hozzá nem értőnek tüntet fel. 

Legalább is így érezzük, így érezhe

ti bárki, akit a nehéz hétköznapok 

közepette megérint a gondolat, hogy 

segítséget kér, mert egyedül nem 
m egy...

Segíteni.
Nehéz. Mert folyamatos figyel

met, szerető odafordulást, állandó 

bátorítást, mély em pátiát követel 
mindig, minden körülm ények kö 

zött.

Segítséget kérni és segíteni egy

más nélkül erőtlenül semmivé lesz

nek. A segítő és a segítséget kérő 

egymásra találása azonban egy le

hetséges út, amely a változás felé ve

zet.

A Családsegítő és Gyermekjó
léti Szolgálat közel egy éves fennál

lása óta sok-sok segítő kapcsolat 

született, amelyekben bebizonyoso

dott, hogy minden nehéz helyzetben 

van megoldás, lehet megoldás, és 

nem csak egy megoldás van.

Számos élethelyzetben sikerült a 

szolgálatot felkeresőkkel, önökkel 

együttműködve m unkatársaim nak 

megoldást találni.

Az indulás pillanatában m eg

ajánlott számos program mellett 

(Idősek Klubja, családsegítés, étkez
tetés, gondozás, védőnői szolgálat) a 

napi jelzések, igények hatására min

dig újabb és újabb szolgáltatással 
gyarapodik intézményünk kínálata.

Kiket várunk?
Az Idősek Klubja szeretettel vár

ja  azokat a nyugdíjasokat, akik sza
badidejüket szeretnék jó  hangulat
ban, társaságban eltölteni.

Gondozási csoportunk étkezte
téssel és házi segítségnyújtással 
azoknak a jelentkezőknek nyújt se
gítséget, akik önmaguk ellátására sa

já t erőből nem, vagy csak részben 
képesek.

A családsegítő és gyermekjóléti 
csoport bármilyen egyéni, szociális 
és lelki probléma esetén segítséget 
nyújt. Például, ha életvezetési nehéz
ségekkel küszködik, lelki természetű 
problémái vannak, családi kapcsola

tain szeretne javítani, gyermekneve

lési gondjai vannak, elakad hivata

los ügyeinek intézésében, lakással, 
lakhatással kapcsolatos gondjai 
vannak, munkát keres és az elhelyez

kedéshez kér segítséget, jogsegélyre, 
jogi tanácsokra van szüksége.

Intézményünkben több klub, ön
segítő csoport is alakul(t), rendszere
sen kínálunk közösségi programokat 
(családi játszóházak, előadások, ki
rándulások)

Kik dolgoznak szolgálatunk
nál?

Szociális munkás, szociálpeda
gógus, családpedagógus, pszichope
dagógus, védőnő, óvónő, szociális 
gondozó-ápoló, szociális asszisz

tens, pszichológus, családterapeuta, 
kineziológus, jogász, humán szerve

ző-munkaügyi tanácsadó szakembe
rek.

Intézményünket Balatonalmádi 

város Önkorm ányzata tartja fenn, 
minden szolgáltatása ingyenes.

Ha megtisztel bizalmával és fel
keres minket, közösen végiggondol
hatjuk, mi okozza problémáit és mit 

lehet tenni megoldásuk érdekében. 

Örömmel fogadjuk javaslatait, hasz
nos ötleteit, szolgálatunkkal kapcso

latos észrevételeit is és várjuk segí

teni akaró helyi lakosok jelentkezé

sét is.

Címünk: Ady E. u. 2. T: 430- 

274, Györgyi D. u. 11. (idősek klub

ja) T.: 431-938

Nyitvatartási idő: H, K: 8-16.30, 

Sz, Cs: 8-17.30, P: 8-14

Szeretettel várjuk önt munkatár

saimmal együtt:

Sajtos Ildikó 

intézményvezető

Váci Mihály szavalóverseny
A „Nyugdíjas Padagógusok 

Egyesület”-be  május hó 16-án tartot
ta a három általános iskola tanulói 
között a megszokott szavalóver
senyt.

A jelentkezett tanulók zsűri előtt 
mondták el a kötelező Váci Mihály 
költő versét és egy szabadon válasz
tott költeményt.

A M illennium évre tekintettel, 
az alsósok a Himnusz 1-1 versszaka
szát, a felsősök a Szózat 1-1 verssza
kaszát is elmondták.

A versmondók értékelése cso
portonként történt!

1. csoport:
1. Bingyu Anna
2. Bolla Boglárka

2. csoport:
1. Lisztes Mónika
1. Németh Bálint

2. Szalay Karolina

3. Dolezsai Balázs

3. csoport:

1. Holpert Adám

2. Kiss Fruzsina

3. Palkovics Ágnes

4. csoport:

1. Németh Viktória

2. Pintér Dorottya

2. Szász Melinda

A 2. és 4. csoportban 2-2 tanuló 

egyenlő értékelést kapott, ezért a he

lyezésük megegyezik. A győztesek 

oklevelet és könyvet kaptak.

Szép versm ondásért oklevelet 

vehetett át: Gungl Szandra és Hor

váth Ágnes.

B . K .

forrás üzletház
Ön is tudja, hogy nem mindegy, 

Ml VAN a ruha alatt?
K Í N Á L A T U N K :

-  FEHÉRNEMŰK (női, férfi, gyermek,
nemcsak manöken alkatúaknak!)

-  HARISNYÁK, ZOKNIK
-  HÁLÓRUHÁK
-  RÖVIDÁRUK

Bő és egyre bővülő választékban
családias hangulatú üzletünkben, figyelmes kiszolgálás mellett 

tartós, jó minőségben, kellemes árakkal várjuk Önöket! 
Címünk: FORRÁS ÜZLETHÁZ 

Balatonalmádi-Vörösberény, Veszprémi u. 114. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sz: 8-12 óráig, Vas: zárva

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
FORGALMAZÁSA, SZERELÉSE

Gyártmányainkkal minden típus- és 

egyedi méretben, formában, széles skálájú 

színválasztási lehetőséggel állunk 

az Önök 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
8220 Balatonalmádi, Vöröshegyi út 8.

Tel.: 88 /431-745, 06-30-9972-153



Tájékoztató  
a Balatonalmádi Városi Gyámhivatal 

tevékenyégéről
A m agyar gyám ügyi igazgatás 

története W erbőczy István 
“Hárm askönyvé”-ig (Tripartitum) 
nyúlik vissza, mely a róm ai jog  
gyámságra és gondnokságra vonat
kozó rendelkezéseire alapoz.

Az 1877 évi XX. törvénycikk, 
Magyarország első gyámsági törvé
nye, kifejezetten közigazgatási ha
táskörbe utalja a gyámügyeket. (Né
hány kérdésben alapít bírósági hatás
kört, pl.: gyermektartásdíj megálla
pítása.)

A  II. világháborút követően hatá
lyon kívül helyezték a gyámsági tör
vényt, tehát hiányzott a gyermekvé
delem és gyámügyi igazgatás átfogó, 
törvényi szintű szabályozása.

A jelenleg hatályos 1997 évi 
XXXI. tv. “A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról” nagy je 
lentőségű, m ert M agyarországnak 
ismét van önálló törvénye a gyerme
kek védelméről.

A törvény a gyermekek érdeké
ben meghatározza a helyi képviselő- 
testület, a település önkormányzatá
nak jegyzője és a városi gyámhivatal 
feladatait.

Balatonalm ádi Városi Gyám hi
vatal feladatait az Önkormányzat 
Polgárm esteri H ivatalának önálló 
feladat-és hatáskörrel rendelkező 
ügyintézője látja el.

A városi gyámhivatal 
feladat- és hatásköre:

1. Gyermektartásdíj megelőle
gezése:

Megelőlegezésére akkor kerülhet 
sor, ha a jogosult már kérte a bírósá
gi határozatban megállapított gyer
mektartásdíj bírósági végrehajtását 
és a kötelezett munkabérére, vagy 
más rendszeres jövedelmére vezetett 
végrehajtás eredménytelen volt.

2. Otthonteremtési támogatás:
Az átmeneti és tartós nevelésből

kikerült fiatal felnőttek anyagi támo
gatása az önálló életkezdéshez.

Mindkét ellátást az önkormány
zat előlegezi meg és az állam téríti 
vissza.

A gyermekvédelmi gondosko
dás keretébe tartozó hatósági in
tézkedések:

1. Családbafogadás:
A szülő egészségi állapota, indo

kolt, tartós távolléte vagy más csalá
di ok miatt a gyámhivatal hozzájáru
lását adja ahhoz, hogy a gyermeket
-  szükséges ideig -  más család, vagy 
családtag átmenetileg befogadja, 
gondozza.

2. Ideiglenes hatályú elhelye
zés:

Azonnali intézkedés a gyermek 
súlyos veszélyeztetettsége esetén.

3. Átmeneti nevelésbe vétel:
Ha a gyerm ekjóléti szolgálat,

jegyző megelőző intézkedésitől 
eredmény már nem várható, a gyer
mek nevelése családban nem bizto
sítható, átmeneti nevelésbe vételt 
kell elrendelni.

4. Tartós nevelésbe vétel:
Szülői felügyelet hiánya vagy a

szülő örökbeadási nyilatkozata ese
tén kerülhet rá sor.

5. Utógondozás, utógondozói 
ellátás:

A gyermekvédelmi rendszerben 
maradt fiatal felnőttek segítése a 24. 
életév betöltéséig.

A GYVT. (1997 évi IV. tv.) 111. 
§-117. §-ai szerint a városi gyám
hivatal még az alábbi feladat-és 
hatásköröket látja el:

- gyerm ek családi jogállásának 
rendezése

- gyermek örökbefogadásával 
kapcsolatos döntések

- perindítás (szülői felügyeleti jo 
gok, számadási perek, tartási kötele
zettség elmulasztása,

gyermek sérelmére elkövetett 
bűncselekmény)

- szülői felügyeleti joggal, illetve 
a gyerm ektartásdíjjal kapcsolatos 
ügyek, (kapcsolattartás, kiskorú 
végleges külföldre távozása, szülői 
ház elhagyása, kiskorú házasságkö
tésének engedélyezése)

- gyámsági, gondnoksági ügyek
- kiskorúak, gondnokoltak va

gyoni ügyeiben a törvényes képvise
lő jognyilatkozatához hozzájárulás

- szakértő kirendelés, felmentés, 
díjmegállapítás

Nemzetközi vonatkozású  
gyámügyek:

Magyarországon talált, ismeret
len szülőktől származó, hontalan 
szülőktől Magyarországon született 
gyermekek ügyeinek intézése, ha
lasztást nem tűrő esetben a magyar 
jog alkalmazása, ideiglenes intézke
dések megtételével.

A gyerm ekvédelm i törvényben 
vázolt gyámhivatali feladatok válto
zása nem biztosíték arra, hogy a 
gyermekvédelemben minden prob
léma megoldódik, de a gyermekek 
érdekében feltehetően hosszabb idő 
és gyakorlati alkalmazás után remél
hetően pozitív előrelépést jelent az 
újabb nemzedék egészségeses testi
lelki fejlődéséhez.

Próder Valéria 
gyámügyi tanácsadó

Gondolatok gyereknap után
Mint köztudott, sajnálatosan megszaporodott az országban a 18 év 

alatti szabálysértők és a bűncselekményt elkövetők száma, melyek az erő
szakos brutális gyilkosságokban csúcsosodnak ki. Elgondolkoztató, hogy 
egy fejlődés útján járó országban, mi készteti a gyerekeket arra, hogy a 
törvények, szabályok ellen vétsenek. Nagyon sok felmérés, dolgozat ké
szült ezekben a témákban, de a megállapításaik olyan általánosításokkal 
záródnak, hogy azokból nem látszik a kiút. Balatonalmádira vonatkoztat
va is elmondhatjuk, hogy nőtt azon 18 év alatti gyerekek száma, akik va
lamilyen ok miatt szembekerültek a törvénnyel. Gondoljunk a temető fel
dúlására, a parkokban elhelyezett padok, szemetesládák rongálására, a 
városba kihelyezett virágok, letépésére, kitaposására. Mondhatnánk erre, 
hogy ezek a problémák régen is megvoltak, és mégis felnőttek a gyere
kek és becsületes emberek lettek. Ha csak erről lenne szó, én sem írnám 
most e sorokat. De sajnos itt többről van szó! Ezek a fiatalok nem tudnak 
mit kezdeni magukkal, nem tudnak mit kezdeni az idejükkel. Nincs szá
mukra törvény, nincs szabály, nincs önkontroll, s így az egyén, vagy a 
társaság viselkedése teljesen véletlenszerűen alakul, s csak a legritkább 
esetben tart jó  irányba. Előkerülnek a hangadók, akik a saját elképzelé
süknek megfelelően (s itt már az esetek többségében ittasan) terelik a tár
saságot, a jó, vagy a rossz irányba. Felmerül a kérdés mit tehetnénk a 
gyerekek védelmében mi felnőttek? Tapasztalatom szerint a megoldás 
kulcsa a családban van. Nekünk szülőknek, nagyszülőknek ha tetszik, ha 
nem tudomásul kell vennünk, hogy a gyerek eredendően sem jónak, sem 
rossznak nem születik, de a nevelése, a családi háttere valamely irányba 
tereli, s ez még felnőtt korban is meghatározó. Mai rohanó világunkban 
elferdült az értékrend, mert érték az autó, a nyaraló, de gond a család, a 
gyerek. Számtalanszor elhangzik: nem tudok elmenni szórakozni, mert a 
gyerekre kell vigyázni, vagy az idős szülőre. Sajnos a gyerekről csak be
szélünk, de vele nem beszélünk, mert arra nincs idő. Úgy gondolom, hogy 
itt kezdődnek a gondok, legyen az jómódú vagy szegény család. Gondol
junk bele, mit várhatunk el a gyerekeinktől akik érzik, hogy sok esetben 
a szülő nem tud mit kezdeni velük és tehernek érzi őket, akik sok eset
ben nem kém ek semmi mást, mint egy közös sétát, beszélgetést, és sok- 
sok szeretetet. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy rendezzük életünket 
és ne az önsajnálattal teljenek napjaink, hanem az élet értelmével a gye
rekkel. A gyerekkel, aki lényegében tovább visz bennünket. Nem igaz, 
hogy egy gyerek javíthatatlanul rossz, csak nem kapott meg valami fon
tosat, a szülői szeretet, a személyes gondoskodást. Az állam, az önkor
mányzat a maga módján megpróbál segíteni, a gyermekjóléti szolgálat, a 
gyámügy, a szociális gondoskodás rév én , de a családi hátteret csak a szü
lők tudják biztosítani. Nagy riadalmat kelt a családban, ha rendőrség, 
vagy a gyámügy értesíti a szülőket, hogy csemetéjük valami törvénysér
tő dolgot követett el. Azonnal az a szülői védekezés kerül előtérbe, hogy 
“nem is értem hogy történhetett”, „én mindent megadok neki”, „nálunk 
a családban ilyen még nem fordult elő”. Végül kiderül, hogy a gyerekkel 
már napok óta nem tudott beszélni, mert a munkája nem tette lehetővé, 
az iskolai ellenőrzőjét hetek óta nem látta, és kiderül az is, hogy fogalma 
sincs arról kik a gyerek barátai, hova járnak szórakozni. Szerencsés eset
ben ha a szülő is partner és a továbbiakban a gyerekével szoros kapcso
latot tart - rendeződnek a problémák. De ahol folyamatosan jelentkeznek 
a gondok és sem az iskola, sem a rendőrség, sem a gyámügy nem tud je 
lezni, ott ki fog segíteni a gyereknek, ha a szülő nem ér rá? Én ezúton is 
kérem a város polgárait, a szülőket, nagyszülőket, rokonokat, ismerősö
ket, nevelőket, hogy figyeljenek oda, figyeljünk oda mindahányan a fia
talokra, a gyerekekre a csecsszopóktól a tizen- és huszonévesekig! Figyel
jünk rájuk és ne a tárgyi ajándékokkal, hanem szeretettel halmozzuk el 
őket.

Ne csak a tévé, a játékautomata vagy a kocsma legyen számukra tár
saság, hanem a szűkebb (családi) és a tágabb (rokoni, baráti, települési) 
közösség. S csak ha így teszünk, csak ha példát mutatunk, akkor remél
hetjük és várhatjuk el, hogy környezetünkben ne történhessék meg az, 
ami másutt, s ami - ahogy bevezetőmben is említettem -  a mi kis kon
szolidált városunkban is egyre gyakoribb.

Mikor e sorokat írom május vége van és gyermeknap.
Öröm látni a tiszta, szép, vidám gyermekarcokat.
Rajtunk múlik, hogy ilyenek maradjanak ezek az arcok, s a miénk is 

akkor lehet ilyen vidám és tiszta, ha megteszünk értük mindent.

Hát kérek mindenkit: figyeljünk a gyerek(eink)re!

Balogh Csaba képviselő



Jót, s jólKellemes meglepetés volt számomra az a 
sok jó szándékú ember -  meséli Polyák Ist
ván, a Vörösberényi Polgári Kör márciusban 
megválasztott elnöke akik összegyűltek a 
jó cél érdekében, és a Szent Jobb érkezésére 
segítettek „felöltöztetni” a Séd-hidat, virá
gokkal beültetni a katolikus templom mellet
ti forgalomelterelő szigetet. Két napon át fes
tettek, fúrtak, földet hordtak, virágosítottak 
egymást toborzó, önként vállalkozó emberek, 
így készült el a jeles napra a négyszáz faelem

ből fölrakott hídkorlát, s a „virágsziget”. Az 

anyagot és a szakmunkát is ingyen kaptuk Né

meth Ervin, Hégely Sándor, Ujj Mészáros Ist

ván vállalkozóktól, festékre, ecsetre pénzt a 

Kommunális Kht-tól. Körülbelül fél millió 

forintos értéket hoztunk így együtt létre. A jö 

vő héten pedig -  szintén társadalmi összefo

gással -  a fél áron kapott betonszegély felra
kásával véglegesen elkészül a terelősziget.

Ebben a kemény, elüzletiesedett világban 
üdítően hat, hogy még mindig vannak, akik 
idejüket, erejüket, anyagiakat nem sajnálva 
önzetlenül hajlandók tenni a közjóért. Ezen 
fölbuzdulva egyeztettük civilszervezeteink 
programjait, hogy erőink szétforgácsolása 
nélkül, egymást is segítve érhessünk el minél 
többet a közösség -  a magunk -  javára.

V K. M.

Köszönet- 
nyilvánítás

A „Vörösberényi Nyugdí
jas Klub“ köszönetét fejezi ki 
azoknak a nyugdíjas társak
nak, Vöröskeresztes szervezet 
tagjainak, Kertbarátkor tagok
nak, Polgári-kör tagoknak, 
akik 2000. május 11-12-én 
munkájukkal segítették a 
Szent Jobb Balatonalmádiba 
érkezésének előkészítését. 
Közös összefogással széppé 
varázsolták a berényi elágazó 
virágoskertjét, valamint a 
Séd-híd vaskorlátját fa kerí
téselemekkel látták el.

Tisztelettel a többi szerve
zet nevében is

Boros Gyula elnök

A Millenniumi nap megrendezéséhez 
segítséget nyújtottak

(Sorrend nélkül, hiszen mindannyiuk támogatására szükség volt)
Szabó János plébános úr és 

valamennyi segítője, a Történel
mi Lovastúra Egyesület Buda
pest (Diószegi György elnök) 
(ősmagyar öltözetű kísérők, zász
lók), a „Hunyadi huszárok” 
(Márffy Bence) Paloznakról, a 
Magyar Légierő Zenekara (Kato
na János karnagy), Városi 
Vegyeskar (Demel Eszter), Vö
rösberényi Énekkar (Bobkó Gab
riella) a Györgyi Dénes, Váci Mi
hály és Vörösberényi általános is
kola valamint a Kéttannyelvű 
Gimnázium tanulói, - akik a kö
zös éneklésben részt vettek - és 
felkészítő tanáraik.

Vacula István asztalos (térel
választók, ereklyetartó asztal), 
Veszeli Lajos és csapata (Hódosi

Ákos, Pócsik Zoltán, Molnár Gá
bor, Mesterházy Andrea, Balikó 
Eszter a színpadkép kialakítása), 
Odor Gáspár (színpad helyének 
előkészítése, forgalmi táblák), 
Tóth Zoltán és a Tradeorg nyom
da (újság, meghívók, plakátok), a 
Közösségi Ház (Gróf Tibor), a 
Polgármesteri Hivatal, az Almádi 
Kommunális Kht dolgozói, a 
rendőrkapitányság munkatársai, a 
Millenniumi Bizottság tagjain 
kívül Balogh Csaba képviselő úr 
és Pandúr Ferenc alpolgármester, 
Schildmayer Ferencné zászló
anya, s a zászlóátadásban részt ve
vő fiatalok: Bernáth Georgina, 
Hoffer Nikoletta, Horváth Lász
ló, Vajai Péter, a Vörösberényi 
Polgári Kör tagjai (a híd korlátjá
nak elkészítése), a vörösberényi 
templom előtt virágosítók és 
mindazok, akik a Szent Jobb út
vonalán takarítottak, virágosítot
tak, zászlót tűztek ki. Zaharovits 
Sándorné és segítői (a páncélautó 
felvirágozása), a Váci iskola di
ákjai, akik növényfűzért készítet
tek a színpad díszítéséhez,

Bogdánné Kull Mónika 
vezetésével, a vörösberényi isko
la diákjai Lokody Ákos Taás 
irányításával növények ültetése. 
Lakó László, aki kölcsönözte a 
dísznövényeket. Dégi Lajos vál
lalkozó, a Györgyi Dénes iskola 
diákjai, akik a nemzeti színű pa
pírzászlókat ragasztották. Burján 
Andor (Zirc), akitől az emlékbé
lyeg ötlete származott, Kovács 
László (elektromos segítség), 
Kócs Lajos (padok felújítása), 
Varga Csaba (a Szemafor parkoló 
ingyenes átengedése), Jándi Fe
renc (a Wesselényi parkoló ingye
nes átengedése), Milos József (fo
tó), Öböl Tv (30 perces összeállí
tás az ünnepségről, a videokazet
ta nemsokára kapható lesz), 
Lenthár József a DRV Rt igazga
tója (aki a péntek déli berényi 
csőtörést elháríttatta, az útról a 
hordalékot lemosatta)

Köszönet mindannyiuknak!

Millenniumi Bizottság

Villamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

Telekvillamosítás

Épületek villanyszerelése

Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése

Hibaelhárítás

Bojlerjavítás

Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

E L K O  9 9  K F T .

B a r o s s  G . u . 1 9 .

T E L /FA X : 8 8 / 4 3 9 - 0 5 8 ,  6 0 / 3 9 6 - 8 3 7

FIGYELEM!
Április 6-án elveszett egy 7 
éves fekete, szürke, rajzos 

ordas farkaskutya. 
Bobi névre hallgat. 

A megtaláló vagy 
nyomravezető 

10 000 Ft jutalomban 

részesül. 
Köszönjük! 

Földesi Ferenc, 
Balatonalmádi, 

Kisberényi út 14. 

Tel.: 430-084,30/9873-110
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Ej, haj május!
„Leveles a május, virágos a rét / majálisra men

ni, jaj, de csodaszép / búzavirág koszorú, ma senki 
se szomorú / ránk ragyog az ég / ej, haj május cso
daszép” -  énekeltük a zöldbe borult ösvényeken ban
dukolva hajdanvolt kirándulásainkon. Remekül 
szórakoztunk egyetlen pöttyös labdával, fogócská
val, bújócskával, a számháború izgalmaival, éhsé
günket májkrémes-vajas kenyérrel vertük el, szom
junkat pedig kristálytiszta forrásvízzel oltottuk. Ha
zafelé készülődve a „nem felejtettél itt valamit?” kér
dése az üres májkrémes dobozra vonatkozott, mást 
nem nagyon volt mit ottfelejteni. Mégis, de jó volt.

Hogy milyenek a mai kirándulások? Ugyanilyen

jók, ha a madárcsicsergésbe bele nem pittyeg a mo
biltelefon, bele nem dörgöl a szuperlóerő, virágok, 
fák szépségeiről nem vonja el a figyelmet a sok cso
dajáték, csodacsoki, csodachips. És azok az 
ösvények...

Mint a város utcái lomtalanításkor... a kirakott 
és hetekig kint hagyott, el nem szállított lestrapált 
ócska holmik mellett a sok megunt, fölösleges lim
lom. .. a fogyasztói társadalom átkai.

A kedves kis tavaszi dal már akár így is kezdőd
hetne: szemetes a május...

Vecsey Kiss Mária

Társalgás a zene világnyelvén
Balatonalmádi Városi Zeneis

kolája - a maga teremtette hagyo

mány szerint - ismét házigazdájá

ul szegődött a Balaton-parti zene

iskolások kamarazenei találkozó

jának, május 6-án.

A népszerű rendezvény, immár 

a hetedik az évek során, az idén 

12 iskola 23 kamaracsoportját 

vonzotta Almádiba, egy kis mu

zsikás eszmecserére, zenei társal

gásra. Akadtak közöttük régi is

merősök, de újdonsült zenebará

tok is érkeztek szép számmal, 

szerencsét próbálni.

A hetedik éve hűségesen vis
szajáró zsűri, Pájer Sára, László 
Attila és Kendeh Gusztáv szemé
lyében ismét elégedetten nyug
tázta a társas muzsikálás változat
lanul magas színvonalát.

Nem a versengés volt a cél: a 
találkozás! Olyan gyerekemberek 
találkoztak itt egymással, akik 
mindahányan egy különleges 
nyelv értői, művelői: a ZENÉÉ! 
Ahol, kezükben a hangszerekkel, 
összeülnek ők, ott valamiféle 
egyensúly, harmónia, valami ne
mesen emberi születik. Játszanak 
magyar honban vagy bárhol má

sutt a világon, ezt a nyelvet min
denütt meg fogják érteni.

A zene: világnyelv! Egyete
messége éteri tisztaságában rej
lik: ott zeng benne, ami önmagá
nak is létfeltétele, a derű, a békes
ség, az egymás iránti jóindulat, 
türelem ...

A zene valóban világnyelv! A 
mi gyerekeink pedig ezt a külön
leges jelrendszerű nyelvet szere
tettel, lelkesedéssel, tehetséggel 
művelik.

Ezt igazolta a zsűri értékelése
is:

Arany fokozatot ért el:
Balatonalmádi 
Balatonboglár 
Balatonfüred 
Balatonszemes (kettőt!) 
Enying
Keszthely (kettőt!) 
Veszprém

Ezüst fokozatot kapott:
Balatonfüred
Balatonszemes
Enying
Siófok (hármat!) 
Veszprém (kettőt!)

Bronz oklevelet érdemelt:
Alsóörs
Balatonboglár (kettőt!) 
Balatonfőkajár 
Berhida 
Fűzfőgyártelep

Mindnyájatoknak gratulá
lunk! Viszontlátásra, a jövő esz
tendőben!

Városi Zeneiskola 
Nagyné Sárfi Gabriella

G U L Y Á S -B Ö B I
Gyártó, javító, kereskedelmi és szolgáltató Bt.

Teljeskörű építőipari munkák,

javítástól a kulcsrakészig

Víz, gáz, központi fűtés, csatorna, lakatos és

bádogos munkák

Ingatlanközvetítés

Kertgondozás és gondnokság

HERCZEG LÁSZLÓ ügyvezető igazgató 

Tel.: 06-30-2676-231 

06-20-3377-359 

06-20-9508-380

Osztály- 
találkozó

A Györgyi Dénes Általános Is

kola, mely nemrég ünnepelte 

fennállásának 50. esztendejét, 

úgy tűnik valóban jó „Alma 

mater“-nek bizonyult. Az intéz

ményben 1981-ben végzett 8. A 

és B osztály rendezett osztályta

lálkozót május 6-án a Liget ká

véházban.

A végzett 40 volt diákból 35- 

en jöttek össze. Ennyi év után 

igazán szép dolog !

Öröm volt látni, hogy a volt 

tanítványok mennyire örültek 

egymásnak. A 19 szál rózsás kö

szöntés emlékeztetett az eltelt 

évekre. A szeretet, a hála meleg 

szavai és az ajándék elérzékenyí

tettek bennünket.

Öröm volt hallani rövid beszá

molójukat munkájuk, életük, 

családjuk alakulásáról. Kérésükre 

ezt mi is megtettük. A köszönté

sek és beszámolók után jött a re

mek vacsora, a fényképek nézege

tése és a jó hangulatban töltött 

baráti beszélgetések.

Nem kis dolog egy ilyen ös

szejövetelt megszervezni, de ér

demes, mert érezhető volt a régi 

diákok sugárzó szeretete egymás, 

volt iskolájuk és lakóhelyük 

iránt.

Köszönjük mindenkinek, akik 

még messziről is eljöttek, hogy 

együtt lehessünk. Külön köszö

net illeti a fő szervezőket, Keszei 

Marikát, Csendes Évát és Szabó 

Zoltánt. Minket, volt osztályfő

nököket pedig meggyőzött arról, 

hogy tevékenységünk nem volt 

hiába való.

Nekünk ez az öröm volt a leg

nagyobb élmény! Ezen az estén 

az ott levők tőlünk mind jeles 

osztályzatot kaptak.

Magdi néni és Jenő bácsi



A világ labdarúgó-csillagai A-Z-ig
Még jó 15-20 évvel is érdemes 

volt a lapok sportoldalára elhelyez
ni egy-egy hirdetést, hisz az olva
sók zöme először ott nyitotta ki. 
Persze akkor még volt foci, volt 
miről írni, érdekelte az embereket. 
Manapság már csak az szolgál hír
értékül, hogy a Megyeri úton ép
pen milyen botrány miatt marad 
félbe egy mérkőzés, ha egyáltalán 
kiállnak a csapatok. Hiába, változ
nak az idők ! Persze a futballszere
tetei még ilyen rossz focival sem 
lehet mindenkiből kiölni, s erre jó 
példa volt egy kiállítás-megnyitó 
május végén a Közösségi Házban. 
Sportfotókból készült tárlatra gyü
lekeztek az érdeklődők, ahol Mol
nár István solti gyűjtő osztotta 
meg kincseit a nagyérdeművel. Ve
le készült az alábbi rövid beszélge
tés.

-  Korod alapján semmiképpen 
nem nevezhető életmű kiállításnak 
ez a gyűjtemény, de gyanítom nem 
sokan büszkélkedhetnek hasonló
val az országban.

M. I.: -  Tizennégyéves korom
ban, éppen 25 éve kezdtem el gyűj
teni a világ híres futballistáinak 
képeit, s mára kb. 3000 fotót sike
rült megszereznem. Valóban nem 
tudok arról, hogy az országban ha
sonló méretű anyaga lenne valaki
nek.

-  A Közösségi Ház falain 
ugyan csak 600 fotó látható, de az 
feltűnt, hogy valamennyi játékos 
dedikálta azt.

M. I.: -  Ez egy fontos kritéri
um! Nekem valóban csak az a kép 
kell, amelyiken az eredeti aláírás 
szerepel.

-  Milyen érdekességgel szolgál
hatsz a kiállított anyagot illetően?

M. I.: -  A tablókon látható a 
modernkori labdarúgás összes 
Aranylabdás játékosa, Lev Jasin 
kivételével, az Aranycsapat játéko
sai, Pelé például öt dedikált fotó

val. Eddig talán te mondtál olyan ne

vet, akinek a fotója ugyan megvan, 

de most nem került ki a falakra.
-  Oszd meg velünk a titkot! Mit 

teszel azért, hogy egy ilyen fotó a 

birtokodba kerüljön?

M. I.: -  Viccesen azt is mond
hatnám, hogy én vagyok a posta fő

szponzora. Rengeteg levelet írok, 

keresem a kapcsolatokat, s mint a 

példa mutatja - eddig eredménye

sen. Persze kitartás is kell ehhez a 

szenvedélyhez. Az első levelemet 

például egy olasz futballistának

Altafininek küldtem. 21 év után 

meg is jött a várva-várt válasz.

-  Családod hogy viseli a hó

bortodat?

M. I.: -  Aktív közreműködő

ként, hisz feleségem rendszerezi az 

anyagot, ő állítja össze a tablókat.

-  Mi a terved a gyűjteménnyel, 
hol állítod ki legközelebb?

M. I.: -  Örülök, hogy Balaton
almádiban láthatták először ezt a 
válogatást, és nyáron a turista sze
zonban szívesen visszajönnék. 
Szerintem a németek is szívesen

megnéznék Beckenbauert, Schnel

lingert és a többi nagyágyút.

-  Reméljük, hogy így lesz.

U. I. A kiállítás anyagi hátteré

nek biztosítását a győri székhelyű 

Aszklépiosz Alapítványnak kö

szönhetjük.
Gróf Tibor

A képen balra a gyűjtő Faragó Jánossal, a kiállítás támogatójával

Együtt majálisoztunkA Polgári kör vezetősége úgy 
döntött, hogy ez évben (miután a 
Vörösberényi Általános Iskola 
magának kérte a szokásos Ma
lomvölgyi majális megszervezé
sét) közös majálist szervez a Ba
latonalmádi Futball Clubbal és a 
Közösségi Házzal a focipályán. A 
lázas szervezőmunka nem volt hi
ábavaló. Reggel vidám percek ke
retében került felállításra a két 
szép májusfa. Már délelőtt elkez
dődött a focival a programsoro
zat. Ebéd után a hölgyek is küz
dőtérre léptek a népes közönség

nem kis örömére. A kezdőrúgást 
a profi focista hírében álló ország- 
gyűlési képviselőnk, dr. Bóka 
István úr vállalta magára, és 
ahogy illik el is végezte. Már ek
kor érezhető volt a „gulyáságyú“ 
környékén a finom illat, és hála 
az Önkormányzat és a támogatók 
hathatós segítségének, az emész
tőnedvek lekötését a nagyérdemű 
ezúttal zsebbenyúlás nélkül ab
szolválhatta. Kár, hogy aki a Bü

fé kitelepülését ígérte nem tette 
meg, mert komoly sorban állást 
követően tudta csak szomját olta
ni, a megrendelt jó időben, fel
nőtt és gyermek egyaránt. A há
rom lónak percnyi szünet nélkül 
volt utasa fél kettőtől este 6-ig. 
Közben a színpadon folyamato
san szórakoztatták a szép számú 
közönséget táncosok, karatésok, 
énekesek, a pályán elsősorban a 
fiatalok mutathatták be ügyessé

güket különböző versengések ke
retében, folyamatosan egész dél
után. Biztos, hogy lehetett volna 
sok mindent még jobban szervez
ni, még színesebbé tenni, de ös
szességében azt hiszem megérte a 
fáradozást a majális. Végre egy 
olyan közös rendezvényt is meg
értünk, ahol együtt örült Almádi, 
Budatava, Káptalanfüred és Vö
rösberény városrészből érkezett 
valamennyi majálisozó, és úgy 
festett, hogy jól is érezte magát. 
Magára vessen, aki nem volt ré
szese.

Szentesi István



A nők ismét tettek Almádiért
A hűvösre fordult idő ellené

re számos érdeklődő gyűlt össze 
az Öregparkban május 21-én dél
után. Mindenki kíváncsian várta 
a Nők a Balatonért Egyesület al
mádi csoportjának összejövete
lét. A résztvevők tudták, hogy a 
tavalyihoz hasonlóan most lehet 
majd először megtekinteni az év 
során befolyt adományok „tárgyi
asult formáját”, továbbá itt kerül 
kihirdetésre az “Ismerjük meg 
Balatonalmádi kincseit” pályázat 
eredménye.

Tari Tibor bevezető szavai 
után dr. Kerényi László polgár- 
mester méltatta a csoport elmúlt 
évi munkáját, majd ünnepélyes 
keretek között felavatta azt a 14

pihenőpadot, mellyel a csoport 
ebben az évben szépíteni kívánta 
városunkat. Beszédében megem
lítette továbbá, hogy mindez még 
nem minden, hisz néhány héten 
belül egy új ivókúttal is kiegé
szül a móló bejárata, mely szin
tén a nőegylet jótékonysági bevé
teleiből készül el.

Ezt követően ismertették az 
írásbeli pályamunkák eredménye
it. Almádi mindhárom általános 
iskolájából, továbbá gimnáziu
mából érkeztek beadványok a ver
senyre. Ezek mindegyikét az ala
posság, a lelkiismeretesség és a 
lakóhelyhez való szeretet hatotta 
át.

Ezután Gecs Mónika és Bors 

Kata részleteket olvasott fel a be

érkezett pályamunkákból.

Az ünnepélyesség percei után 

citerazenekar élő előadása szóra

koztatta a közönséget, és hogy 

senki se maradjon étlen-szomjan, 

a gondos házigazdák megvendé

gelték a jelenlevevőket. A borocs

ka és az üdítő mellé előkerült Otti 
néni város szerte híres pogácsája,

sőt a gyerekek jégkrémet is nya
logathattak.

A jól sikerült rendezvény vé

geztével még mindenki sétálgat

hatott családjával a parton, vagy 

rögtön kipróbálhatta az új pado

kat, melyekről csak remélni tud

juk, hogy nyár végére is ilyen 

szépek és sértetlenek maradnak, 

mint május 21 -én délután voltak!

H. É.

NABE millenniumi ünnepség az Öregparkban

A Nők a Balatonért Egyesület 
balatonalmádi csoport

Ism erjü k  m eg B a la ton a lm ád i k in cseit p á lyázatán ak  nyertesei:

1. Horváth Gábor, pályaművének 
címe: Riport a hajnali verőfén
nyel, avagy egy mű születése

2. Bors Eszter, pályaművének címe: 
A vörösberényi református temp
lom

3. Baracskai András, pályaművének 
címe: A régi Vörösberényről

Különdíjasok:
Pacsuné Fodor Sára, Nyíró Zsófia, 
Simon Anikó Judit, Kiss Zsuzsanna, 
Keszey Veronika, Tóth Judit.

Nyerteseinket a Somogyi Lajos 
keram ikusművész által felajánlott 
kerám iák m ellett egy Kalocsa- 
Ópusztaszer kirándulással, különdí

jasainkat ugyancsak kirándulással és 
színházlátogatással, valamint csoko
ládéval jutalmaztuk. Valamennyi pá

lyázónk em léklapot és csokoládét 

kapott. Külön köszönet illeti a Váci 

Mihály Általános Iskolát, ahonnan a 

legtöbb pályázat érkezett, és 

Hegyessy Éva, valam int Dudásné 

Pirik Mariann tanárnőket, akik a ta

nulókat segítették a felkészülésben.

K öszönjük a tám ogatást Ódor 

Gáspár vállalkozónak és az Almádi

ért Alapítványnak!

Használt olaj gyűjtési akciónk 

nyertesei:

áprilisban: Simon Éva 

májusban: Szabó Károly 

Nyereményüket átvehetik az 

Ottilia étteremben!

Schottné Molnár Annamária 

NABE Balatonalmádi csoport vezetője

Ú J  S Z O L G Á L T A T Á S !

TESTMASSZÁZS
h é t f ő  1 4 - 1 8 - i g ,  s z e r d a  10  -  18 - i g ,

h í v á s r a  h á z h o z  m e g y e k !
Csizmadia Kati okleveles gyógymasszőr

Tel: 06-30-2706-469
az

ED I T
KOZMETIKA és FODRÁSZATBAN!

SZOLGÁLTATÓHÁZ - POSTAPARKOLÓ
hétfő 9-13
kedd
csütörtök 9-18 
péntek
szombat 9-12 

Tel: 06-30-2724-828

hétfő 10-18 
kedd 8-13
szerda 10-18
csütörtök 8-13
péntek 10-18
szombat: bejelentésre
Tel.: 06-20-3178-374

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

-  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

BŐVÜLŐ KÍNÁLATTAL!
Balatonalm ádi, Fűzfői út 6 9 .

(a benzinkút mögött)
T e l . :  0 6 - 3 0  2 4 7 4 - 0 6 8  

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-14 V: 8-12



A kertbarátkörök életéből
A kertbarátkörökben az elmé

leti foglalkozások szeptembertől
- április végéig tartanak. Ezután 
következik a majális ünnepélyes 
megtartása, majd az év végi ki
rándulások.

A Balatonalmádi kertbarátkor 
2 napos szlovéniai kirándulásáról

a múlt havi számunkban már rö

viden beszámoltunk, most ké

pekkel illusztrálom a látottakat. 

A „Fábián József” kertbarátkor 

szombathelyi kirándulásáról, a 

jövő havi számban számolok be.

Durts László

A vendéglátónk pincéje. Lendva, Szlovénia

Szlovéniai táj, Lendva

Öreg prés az út mentén

Anyanyelvi rovat 3.

Kerül, amibe kerül...
Idézet az Új Almádi Újság

ból: „Az év utolsó versenyére 
szeptember 25-én került sor.” -  
„Az ... általános iskola tornater
mében. .. 18-án került sor a kara
tésok 1999. év végi versenyére.”
-  „A verseny 2000. április 15-én 
Balatonfüreden kerül megrende
zésre.” - „Az emléktábla-avatásá
ra ... az épület bejáratánál kerül 
sor.”

Idézet a Hivatalos nyelvünk 
kézikönyvéből: „A kerül ige 
rendkívül sok szókapcsolatnak 
alaptagja. Ezek egy része 
kifogástalan... Pl. felszínre, föld
be, szóba kerül valami... A sajtó
nyelvben azonban mindennapos a 
kerül ige teljesen fölösleges hasz
nálata szószaporító kifejezések
ben. Önálló jelentését elveszített 
segédigeként ma már szinte min
den -ás, -és képzős, cselekvést je
lentő főnévhez hozzákapcsolják, 
indokolatlanul. Nem kívánatos 
tehát az ilyenfajta szövegezés: a 
rendelet közzétételre kerül... Ak
kor járunk el helyesen, ha a kerül- 
lel alkotott kifejezések helyett 
egyszerű igét használunk... Be
szédünk így nemcsak tömörebb, 
de pontosabb is.”

Ezek figyelembe vételével ja
vítsuk ki a lapunkban megjelent 
mondatokat: „Az év utolsó verse
nyét szeptember 25-én tartották 
(rendezték meg).” -  „Az ... álta
lános iskola tornatermében ... 
18-án volt a karatésok 1999. év 
végi háziversenye.” -  „A verseny 
2000. április 15-én Balatonfüre
den lesz.” Vagy: „A versenyt ... 
Balatonfüreden rendezik (rendez
zük) meg.” -  „Az emléktábla ava
tása ... az épület bejáratánál lesz.” 
Vagy: „Az épület bejáratánál levő 
emléktáblát ... avatjuk (avatják) 
fel.” Megjegyzem, hogy a záró
jelbe tett változat azt mutatja, 
hogy a kerül igével a fogalmazó 
el akarja kerülni a „színvallást”: 
mi avatjuk, ők avatják..., ezért ha 
erre mégsem akarunk utalni, ak
kor használjuk nyugodtan: ez 
vagy az lesz.

Végül néhány példa a kerül 
ige helyes használatára: bajba ke
rül, kézre kerül, sorra kerül, szó
ba kerül...

Talán nem volt haszontalan, 
hogy ez a téma most szóba 
került...

Láng Milós

Polgárőr hírek
Itt a nyár és befejeződött ápri

lis közepén a rendszeres téli nyara
lóellenőrzés. Örömmel közlöm, 
hogy a polgárőrség által fokozot
tan ellenőrzött ingatlanok közül 
egyet sem törtek fel, a tavaly októ
ber 15. és idén április 15. közötti 
időszakban.

Járőresemények: március 31- 
én este a káptalanfüredi vasútállo
mást járőreink feltörve találták, és 
értesítették a rendőrséget. Április 
10-én járőreink szemtanúi voltak, 
amikor az öregparkban, a „gom
bák“ előtt egy feltehetőleg erősen 
ittas személy, személygépkocsijá
val elütött egy szabályosan közle
kedő biciklist, majd segítségnyúj
tás nélkül továbbhajtott. A járőrök 
az enyhén sérült biciklist először 
elsősegélyben részesítették, majd 
a rendőrségnek jelentették az ese
tet és a cserbenhagyó rendszámát, 
akit később a rendőrök elfogtak. 
Részt vettünk a megyénkbe látoga

tó államfők útvonal-biztosításá
ban, és a Szent Jobb Balatonalmá
diba érkezésének tiszteletére, és a 
Millenniumi emlékzászló átvételé
re rendezett ünnepségek biztosítá
sában is.

Cittelné Töltési Erzsébet pol
gárőrtársunk, az egyesületnek 
ajándékozott egy mobiltelefont, a 
könnyebb elérhetőség érdekében, 
amit ezúton is szeretnénk megkö
szönni neki.

Kérjük, hogy aki valamilyen 
gyanús eseményt észlel, vagy tu
datni akar valamit a polgárőrség
gel, hívja a következő mobil szá
mot: 06-30/265-5059.

Továbbra is várjuk azon polgá
rok jelentkezését (a fenti mobil 
számon), akik szívesen részt vál
lalnának munkánkban és egyetér
tenek céljainkkal.

Lázár Róbert titkár



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

balatonalmádi csoportja 

az árvízkárosultak megsegítésére 

pénzgyűjtést szervez.
Számlaszám:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

MKB Rt. 

10300002-20102898-70073285

BALATONALMÁDI HAJÓÁLLOMÁS
Balatonalmádi, Móló, Véghely D.u. 5. Tel.: 88/438-860

HAJÓK ÉRKEZÉSE ÉS INDULÁSA

Érvényes: 2000. VI. 3.-2000. IX. 3.

B.-KENESE
9.30

B.-ALMÁDI
10.05

ALSÓÖRS
10.40

CSOPAK
11.05

B.-FÜRED
11.30

TIHANY
11.50

TIHANY
16.00

B.-FÜRED
16.25

CSOPAK
16.50

ALSÓÖRS
17.15

B.-ALMÁDI
17.50

B.-KENESE
18.20

Érvényes 2000.VII. 1.-2000. VIII. 27.

B.ALMÁDI
10.35
17.20

ALSÓÖRS
11.10

SIÓFOK
11.50
18.20

SIÓFOK
9.30

16.00

ALSÓÖRS

16.45

B.-ALMÁDI
10.30

17.15

Művészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoportAlapítva 1973

Meghívó
Megbeszélésre hívom az Al

mádiban és környékén élő, dol
gozó festő-, grafikus- és szob
rászművészeket.

Ismertetem a 27 éves múltú 
Művészetbarátok Egyesületének 
a képzőművészeket felkaroló te
vékenységét, a képzőművészek 
számára hiányt pótló Művészet 
és Barátai című, évente ötször 
megjelenő folyóiratát, amely 
naprakész tájékoztatást ad a kü
lönféle kiállításokról, a m űvé
szeti élet híreiről. Vázolom a fő
városi kiállítási lehetőségeket, 
amik minden tagtársunk előtt 
nyitva állnak, akik bemutatásra 
kész, színvonalas alkotásaikkal 
Budapesten is be kívánnak mu
tatkozni.

A megbeszélés a Közösségi 
Házban lesz, június 17-én 
(szombaton) 18 órától.

Láng Miklós 
szerkesztő, a helyi csoport 

vezetője

Köszönet
Balatonalmádiból való elköl

tözésem miatt szeretném kö

szönetemet kifejezni 

Palkovics Jánosnak és felesé

gének (Dózsa Gy. u.) önzetlen 

segítségéért, mellyel meg

könnyítették napjaimat.

Berláné Balogh Mária 

mozgássérült 

(volt Noszlopy u. 1. sz.

alatti lakos)

Nyári 
sporttábor

Időtartama:
2000. június 26-július 8-ig. 

Részvételi költség:
7000 Ft/10 nap 

Jelenkezés: 88/430-050, vagy 

06-20/210-633-as telefonon, 
vagy Felber Gyulánál 

(Balatonalmádi, Görgey u.4.)

A Balatonalmádi Közösségi Ház 
júniusi programja

Június 10. 19.00 óra: az Ajkai Reneszánsz Együttes koncertje, az 
Öregparkban a Zenepavilonnál. Közreműködik a 
Csalinga gyermektáncegyüttes 

Június 16. 17.00 óra: Balogh Ervin festőművész önálló kiállításá
nak megnyitója a Városháza Padlásgalériájában, a tárla
tot megnyitja Dr. Pogány Gábor művészettörténész. 

Június 17. 18.00 óra: Művészetbarátok Egyesületének gyűlése a 
Közösségi Házban. A megbeszélésre várunk minden 
Almádiban és környékén élő festőt, grafikust és szob
rászművészt

Június 19. Flóra Extrém Park a Balatonalmádi Posta parkolójában
-  23. Naponta: 17.00-23.00-ig Játékkavalkád gyermekeknek! 

Június 24. 18:00 óra: Kloó Bernadett, Kádárné H. Vera, Pfeiffer
Péter énektriójának előadása az Öregparkban a 
Zenepavilonnál.
Részletek musicalekből, népszerű slágerek, spirituálék. 

Június 24. Irix vízikamevál a Wesselényi strandon
-  25. Naponta 10.00 - 17.00-ig Vízi és szárazföldi játékok! 

Június 26-tól hagyományos kézművestábor indul a Közösségi
Házban igénytől függően 1, ill. 2 hétig, naponta: 
8.00-16.00-ig

Korosztály: 6 - 1 5  éves korig 
Jelentkezés: június 24-ig a Közösségi Házban személyesen ill. a 

következő telefonszámon: 88/438-011
A gyermekek megismerkedhetnek az ősi mesterségek fortélyaival! 

Kultúrált szabadidős programokat biztosítunk számukra!

Nemzetközi kiállításról hozott díjat 
a DATAQUA Elektronikai Kft.

Színvonalas pályázatok közül 
ítélte kiemelkedőnek a bala
tonalmádi székhelyű társaság -  
gázok és folyadékok nyomását, 
szintjét és hőmérsékletét nagy 
pontossággal mérő -  műszerét az 
Industria 2000 Nemzetközi ipari 
szakkiállítás. A több éves 
fejlesztőmunka eredményeként 
létrehozott, korszerű, intelligens, 
programozható, távméréshez, 
automatizáláshoz használható 
elektronikus mérőeszköz Indust
ria különdíjban részesült.

V.K.M.

A P R Ó H I R D E T É S

Lakáslehetőséget adok egy hölgynek centrumközeiben lévő, nagykertes magánvillá
ban (különbejáratú szoba, külön konyha, fürdőszoba WC) idős fekvőbeteg édes
anyám ápolásáért, gondozásáért. Rezsihozzájárulást kérek. Telefon: 438-718.
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