
Ú J  Almádi Újság

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

2001. március III. szám

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

FOTÓ: MILÓS JÓZSEF



Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. története
III. RÉSZ

A jelentős sikerrel zárult 1927-es üzleti évet követő esztendőkben lénye
gesen szerényebb jövedelmi adatok jellemezték az rt. gazdálkodási eredmé
nyeit. Ezek a következő, viszonylag rövid ismertetéssel illusztrálhatok.

Az 1928-as üzleti évben befejezésre került az elmúlt évben megkezdett Li
get kávéház építése és elkészült az Irredenta örökmécses 3 250 P költséggel. 
Ezeken túlmenően parkosítás, új sétautak kialakítása, a régi utak javítása tör
tént meg. Néhány új légsátor is épült, valamint bekerítették a légsátor tele
pet. A fövenyfürdőn elkészült egy új, félkör alaprajzú napozó terasz a köz
ponti épülethez csatlakozóan, csónakhíd (stég) készült, bővült a kabinok szá
ma, berendezési tárgyakat vásároltak és strandhomokozást végeztettek.

A következő években a folyamatos karbantartási munkák, illetve kisebb 
épület átalakítások mellett, néhány nem nagyösszegű, ám fontos beruházás
ról kell említést tenni.

1929. Megépíttették a Pannónia Otthon éttermének jelentős méretű tera
szát, föléje kihúzható napellenző ponyvát szereltettek fel, ami esős nyári na
pokon is fedett helyet biztosított a vendégek számára.

1930. Elkészült a Pannónia Otthon területén a „kertészlak“, továbbá te
niszpályákat építtettek. (Az említett kertészlakban működött egykor a városi 
könyvtár.)

1931. A fövenyfürdőn felépült a zenepavilon, elkészült a Pannónia Ott
hon telkének kerítése és a „régi kőház“ (a légsátor telepen levő, 1886-ban 
épült bérházról, Almádi első szállodájáról van szó) tetejének cseréje is meg
történt.

1932. Fövenyfürdő előtti telkek feltöltési munkái mellett, kisebb átalakí
tások és strandhomokozás történt. A csónakkikötő szabályozása és csónak
ház építése jelentett nagyobb beruházást. Arról a csónakkikötőről van szó, 
amelyik a Sóhajok hídja alatt volt megközelíthető és a Remete patakból ki
ágazó csatornán lehetett beevezni a védett kikötőbe.

1933. Nádas irtást, 26 katasztrális hold feltöltését (a mai sportpálya he
lyén) és 464 méter „kőpart“ építését kell megemlíteni. Ekkor épült ki a Négy
méteres partszakasz mellett is partvédőmű.

1934. Az Öregparkban új kutat furattak, amely artézi kút néven vált is
mertté. Az 1927-ben épült „árusító tornyokkal“ azonos megjelenésű és 
méretű épületben volt a gépház, az onnan csövön kifolyó kiváló minőségű vi

zet sokan vitték demizsonokban otthoni ivásra. Ne felejtsük, Almádiban ak
kor még nem volt vezetékes víz, csak az ásott kutak nem minden esetben jó 
vize állt rendelkezésre.

1935-1936. Ezekben az években csupán kisebb bővítési, karbantartási és 
átalakítási munkák történtek, említésre méltó beruházás nem volt. Készült 
egy bevételi összesítő a fövenyfürdő bruttó bevételeiről a következők szerint:

1928 57 773,- P
1929 46 087,- P
1930 44 150,- P
1931 38 107,-P
1932 45 400,- P
1933 29 300,- P
1934 35 350,- P

A folyamatosan csökkenő tendencia érzékelhető, az 1928-34 közötti 7 év 
átlagos bevétele 42 167,- P volt, az 1935-36 évek átlaga pedig már csak 32 
325,- P-t tett ki.

Az 1935-ös év veszteséges volt, aminek az okát a következőkben jelölték meg:
-Kikötőfelügyelőség által épített partfal megrokkant, vita helyett saját 

költségen állították helyre.
-Pünkösd hetében két vihar volt. A Balaton elvitte a strand homokját és az 

orkán lesodorta a strand tetőzetét, 12 348 P-be került a helyreállítás. 
(Emlékeztetőül 1935-36 évek bruttó átlagbevétele 32 325,- P volt.) A meg
áradt Remete patak iszappal hordta tele a parkot, a Pannónia Otthon kertjét 
és a sétautakat. 5 200,- P volt a tisztítás és a javítás ára.

- Az rt. drágán fizette meg az 1924-25 évi olcsó építkezéseket, növeked
tek a tatarozási költségek.

- Pöcegödrök tisztítása ez évben 1 349,- P-be került.
- Ki kellett cserélni a Pannónia Otthonhoz vezető villamos vezetéket, 

amelynek költsége 2 233,40 P-t jelentett.
- Beruházások, és a parcellázási engedély megszerzése 3 éve húzódik, ed

dig nulla eredménnyel.
- Rossz időjárás volt, hiányzik a régóta emlegetett új szálloda.
Az Új Almádi Újságban ismertetett cikkben már esett szó arról, hogy 

mennyire hiányzik egy korszerű szálloda Almádiban. Tormay Béla az rt. el
nöke a BIB-hez 1934 novemberében írt levelében egy 62 szobás (110 ágyas) 
szálloda építéséről tesz említést, 14 000 légm3 nagyságban és 580 000,- P vár
ható költséggel. Írja „Cél a fizetőképes hazai és külföldi közönség megnyeré
s e ” (Nincs új a nap alatt! Több mint 66 éve nem változott a cél!) Padányi 
Gulyás Jenő neves építész készített tervet a szállodára, mint ezt korábbi szá
munkban már ismertettük, de sajnos anyagiak híján nem épülhetett meg.

1935. március 23-i keltezéssel Stetka Péter mérnök kidolgozott egy parcel
lázási tervet, amelyik a fövenyfürdőtől a Zsófia Gyermekszanatórium strand
jáig terjedő, 42 308 négyszögöl területet osztotta fel a következők szerint:

3 db telektömb, rét 8 197 n.öl
2 db sportpálya 2 738 n.öl
7 db díszkert parcella 1118 n.öl
Utak, sétányok, partfal 10 767 n.öl
51 db villatelek 12 905 n.öl
Balatonhoz csatolva 6 157 n.öl
Nádas szanatórium előtt 426 n.öl

összesen 42 308 n.öl
A megosztás csak terv maradt, mert nem volt rá se pénze, se engedélye az rt.-nek

Schildmayer Ferenc

Pannónia terasza 1930-ban.

Zenepavilon a fövenyfürdőn 1933 körül

Csónak kikötő képe 1930 körül



Kompromisszum után megegyezés
Rendeződik a volt Nevelőotthon területének ügye

Fogalm am  sincs hány em ber - helybéli vagy idegen, hazai vagy 

külföldi - autózik keresztül A lm ádin, de hogy m indegyikük m in i

m um  fejcsóválva szem léli a 71-es út m elletti volt N evelőotthon ál

datlan képet m utató területét, abban biztos vagyok. A leginkább k i

ürített szovjet laktanyákat idéző épületek, nádas, gazos, elvadult kert, 

igen lehangoló látvány. Kapott is a város m indenkori vezetése h ide

get, meleget, am iért ezt a különösen értékes ingatlant parlagon hagy

ja. Lássuk be, a kritikák jogosak  lettek volna, ha valaha is a tu laj

donában lett volna a szóban forgó terület. A bökkenő csupán annyi, 

hogy soha nem  is volt.

A  II. v ilágháború előtt Zsófia gyerm ekszanatórium  néven működő 

intézm ényt 1945 után állam osították, a M agyar Állam  tulajdonába 

került, kezelője pedig a Veszprém M egyei Tanács lett, s gyerm ekott

honként használták a kb. 5 ha-os ingatlant. A rendszerváltást követően 

egy, a Parlam ent 

által e lfogado tt 

tö rvény  k i

m ondta, hogy 

az állami ingat

lanok tu la jdon 

joga az aktuális 

kezelőt illeti. A 

Veszprém M e

gyei K özgyűlés 

te rm é s z e te s e n  

élt is a leh e 

tőséggel, és más 

Alm ádi ingatla

nokkal - Neptun 

strand, Berényi 

Kolostor, K em 
ping - együtt er

re is bejegyez

tette tulajdonjo

gát. 1993-ig 

m ég régi funk

c ió já t tö ltö tte  

be, m ajd k iürí

tették és azóta -

1-2 ham vában holt hasznosítási kísérletet leszám ítva - üresen áll, s 

m int ahogyan egy jegyzőkönyv találóan m egjegyzi „...gondozatlan 

seb a város frekventált területén” (amibe beékelődött egy önmagában 

hasznosíthatatlan önkorm ányzati tulajdon, a régi Bauxitkutató Válla

lat gépm űhelyének területe). 1993-tól kezdődően többszöri alkalom 

mal ültek össze az érintett felek, hogy valam ilyen egyezségre jussa 

nak. M egállapodás-tervezetek születtek ugyan, de az ellenérdekek m i

att az egyezség mindig elmaradt. Közben a M egyei Önkorm ányzat 

próbálkozott az értékesítéssel is, de a 300 m illiós ingatlanra nem 

akadt kom oly jelentkező. Almádi Önkorm ányzata pénzügyi forrás h i

ányában az ingatlant m egvásárolni nem tudta. Esetleges hitelfelvétel 

erre a célra m ár a kötelező feladatok ellátását veszélyeztetné. Városunk 

érdekeit megyei képviselő hiányában alig-alig lehetett elismertetni. 

1998-ban pártlis tán  végre városi képviselő  kerü lt a M egyei 

Közgyűlésbe Pandúr Ferenc személyében, aki fő feladatának tekintet

te, hogy „olyan értékarányos csere, illetve egyezség szülessen, amely 

m indkét érintett félnek érdeke, és elfogadható” .

A következő m egbeszéléseken egyértelm űvé vált, hogy a M egyei 

Ö nkorm ányzat ingatlancserébe nem  egyezik bele, vagyis a kb. 1 ha

városi terület fejében nem adja át a N evelőotthon aszfaltozott kézi

labda pályáját és a N eptun strandot. Ez év januárjában kétfordulóban 

m egtartott tárgyaláson, m elyeken A lm ádiból Pandúr Ferenc alpol

gármester, Boros László és Kerekes Csaba képviselők vettek részt, 

végre körvonalazódott egy olyan terv, am ely m indenki szám ára elfo 

gadhatónak látszik: A lm ádi lem ondott a pálya és a N eptun strand tu 

lajdonjogának m egszerzéséről, (ez utóbbi különben elidegenítési ti

lalom  alatt áll), valam int a Felsőörsi út egyenes csatlakoztatásáról - 

m egyei tulajdonú területen keresztül - a 71-es számú útra. Így v i

szont értékén m egm arad a városi ingatlan. Egyezség született a m eg

oldásban is. Részletes rendezési terv kidolgozására kerül sor, am ely 

szerint az üdülőházas üdülőterület helyett, kertvárosias jellegű lakó

terü let kerül k ia lakításra , a M egyei Ö nkorm ányzat és egy külső 

befektető beruházásában. Ez annyit jelent, hogy - rem ények szerint -

3 éven belül kö 

zel 100 lakás 

épül Alm ádiban 

igényes e lren 

dezésben, igé 

nyes k iv ite le 

zésben , m in t

egy  1,5 m ill i 

árd F t értéket 

t e r e m t v e .  

A m ellett, hogy 

eltűnik  a város 

térképéről egy 

k ínosan fekete 

fo lt, egyéb  

előnyök is vár

hatóak. A laká

sok révén az 

adóbevétel nö 

v e k e d é s é v e l  

szám olhat az 

önkorm ányzat, 
az új

beköltözők  jö 

v ede lem adó já 
ból, illetve az üdülőtulajdonosok építm ényadójából. Talán a gyer

m eklétszám  is növekszik m ajd a városban, ezáltal gazdaságosabb lesz 

az intézm ények fenntartása is. Ez a terv egyik, nagyobbik szelete. A 

másik: Kuti Csaba elnök úr hathatós közbenjárására a M egyei Ön- 

korm ányzat egy M űvészte lep  k ia lak ításáró l is dön tö tt a régi 

nevelőo tthon i épületá llom ány  fe lhasználásával, á talak ításával, 

korszerűsítésével. A kiskastély adna otthont 10-12 m űvész szám ára 

pihenő és alkotóhely létrehozásával. A kazánházból belső galéria, a 

sportpályából és lelátó építm ényéből szabadtéri k iállítóhely válna.

A m it eddig leírtam, az csak a jéghegy csúcsa, nincs benne - hely 

hiányában nem is lehet - az a rengeteg m unka (felelős, jobbító szán

dékú gondolkodó em berek közös m unkája), tárgyalás, am it a 

jegyzőkönyvek rejtenek magukban.

A tervek valóraválásáig természetesen még sok vita, egyeztetés vár

ható. A lényeg mindenesetre az, hogy majd 10 éves vajúdás után vég

re megszületett egy reális kompromisszum, amely rendezheti a volt 

Nevelőotthon területének ügyét.

N agy Ferenc

Az 1911-ben Zsófia gyermekszanatóriumként fölavatott épületegyüttes, 
mely később (1992 szeptemberéig) nevelőotthonként működött



Néhány sor 

a 124. hónapról 

a Városházán
2001. február

A hónap legfontosabb híre, 

hogy megjelentek a földgépek 

az új Vörösberényi Iskola kö

rül, azaz m egkezdődött a II. 

ütem építése. Csaknem ponto

san tíz évvel ezelőtt hozta meg 

az első szabadon választott ön- 

kormányzat az iskolaépítésről 

szóló döntést. Tíz év alatt a 

legjobb szándékok is visszájá

ra fordulhatnak a körülm é

nyek alakulása folytán. Ese

tünkben azonban erről nincs 

szó. Egyfelől a törvényi köte

lezettség, hogy az Egyházak

nak vissza kell kapniuk egyko

ri tulajdonaikat, akkor is fen n 

állt, és ma is fennáll. Másfelől, 

ha csökkent is a gyerm eklét

szám, még mindig megtöltik az 

iskolát. (Hinnünk kell, hogy 

lesznek még többen is.) 

Berényi gyermekeink a két, sőt 

olykor három “telephelyről” 

hamarosan összeköltözhetnek 

az új iskolába. 1997-re sikerült 

összegyűjtenünk az I. ütem fe l 

építésének anyagi fedezetét, 

mára pedig a 11. ütemét.

Akik búzát vesznek, egy év

re terveznek. Akik diófát ültet

nek, ötven évre terveznek. Akik 

iskolát építenek, száz évre ter

veznek. Istennek hála, nekünk 

most ez megadatott.

Balatonalmádi-Ö reghegy, 

2001. március 2.

Kerényi László 
polgármester

H I R D E T M É N Y

Értesítem Balatonalmádi város Polgárait, hogy a 

KDT Környezetvédelmi Felügyelőség a környezeti 

hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek 

köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás rész

letes szabályairól szóló 152/1995.(XII. 12.)Korm. r. 

7.§ szerint közzététeti az alábbi dokumentációt:

Tárgy: SIÓFOKI SPORTHAJÓ kikötő 

(MAHART Rt.) bővítése előzetes 

környezeti tanulmány.

Készítette a Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.

A tanulmány megtekinthető: 2001. február 23. - 

március 23. között

- Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Műszaki 

osztály fsz. 6. szoba

Ügyfélfogadási időben: Hétfő-szerda 8-15 óráig 

Péntek 8-13 óráig

- KDT KF Székesfehérvár, Balatoni út 6.

A dokumentációval kapcsolatos észrevételek írás
ban benyújthatók az Önkormányzat Jegyzőjénél 

(Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi, 

Széchenyi sétány 1.) vagy a KDT Környezetvédel

mi Felügyelőségen (8000 Székesfehérvár, Balatoni 

út 6.).

dr. Szűcs Sándor 

jegyző

H I R D E T M É N Y

Értesítem Balatonalmádi város Polgárait, hogy a 

KDT Környezetvédelmi Felügyelőség a környezeti 

hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek 

köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás rész

letes szabályairól szóló 152/1995.(XII. 12.)Korm. r. 

7.§ szerint közzététeti az alábbi dokumentációt:

Tárgy: ALSÓÖRSI MAHART kikötő bővítése

előzetes környezeti tanulmány.

Készítette a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem 

Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke

A tanulmány megtekinthető: 2001. február 23. - már

cius 23. között

- Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Műszaki 

osztály fsz. 6. szoba

Ügyfélfogadási időben: Hétfő-szerda 8-15 óráig 

Péntek 8-13 óráig 

-KDT KF Székesfehérvár, Balatoni út 6.

A dokumentációval kapcsolatos észrevételek írás

ban benyújthatók az Önkormányzat Jegyzőjénél 

(Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi, 

Széchenyi sétány 1.) vagy a KDT Környezetvédel

mi Felügyelőségen (8000 Székesfehérvár, Balatoni 

út 6.).

dr. Szűcs Sándor 

jegyző

„Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi 

in g a tla n t:

Balatonalm ádi belvárosában a Baross G. u. 13. szám alatti 705 m2 területű ingatlant, am elyen egy 
lakóépület - félig bontott állapotban - és egy 2 üzlethelyiséget magábafoglaló épület áll.

Részletes pályázati feltételek 5.000,-Ft csekken történő befizetése ellenében átvehetők a Polgármesteri 
Hivatal Városgondnoksági osztályán.

Benyújtási határidő: 2001. m árcius 19. 12.00 óra

Cím: 8220 Balatonalm ádi, Széchenyi sétány 1., Telefon: 88/430-296“

Balatonalmádi, 2001.január 30.

„Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi in g a tlan t:

Balatonalmádi, Rákóczi u. 34. fsz. 1. szám alatti 17 m2 területű öszkomfortos lakást, 1 500 000 Ft-os 
minimális vételáron.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán, zárt borítékban kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2001. m árcius 19. 12.00 óra

A  lakás megtekinthető: 2001. március 12-én, 14.00-16.00 óráig.

Cím: 8220 Balatonalm ádi, Széchenyi sétány 1., Telefon: 88/430-296“

Som odiné”



Rendőrségi hírek

Kedvező hírekkel tudok szol
gálni cikkem elején, hiszen sike
rült végre elfognunk azt a sze

m élyt, aki hosszú hónapok óta 
okozott kom oly fejtörést azzal, 

hogy sorozatban követett el nya

raló betöréseket, e lsősorban a 
káptalanfüredi városrészben. M i

vel az ille tőnek  korábbi v ise lt 

dolgai m iatt “ta rtozása” volt a 
büntetésvégrehajtási intézetben, 

ezért pillanatnyilag jogerős bör
tön  bün te tésé t tö lti, de lám  

m egint egy példa a sajátos bírói 
gyakorlatra, a korábbi ítélete és a 
m ostani lebukásáig  terjedő 
időszakot sorozatbetörések elkö

vetésével töltötte el. M ennyivel 
egyszerűbb lett volna az élet, 
mennyi időt, energiát és bosszú
ságot spórolhattunk volna meg 

mindannyian, ha az illető egy k i
csit szigorúbb bírói megítélés alá 
esik. Talán az előélete okán is in 

dokolt le tt vo lna az ítéle tet 
követően azonnal m egkezdetni 

vele az éppen esedékes büntetés 

végrehajtást. Több más területről 
is tudnék hasonló példákat hozni 
Önöknek, azonban elgondolko

dásra, figyelem  felhívásra ez is 
elég. Nem  lehet tisztem az igaz

ságszolgáltatás gyakorlatának b í
rálata.

Ha már az eredményeknél tar

tok, még két elkövető elfogásáról 
adhatok számot. A Veszprémi út 
egyik garázsába tört be egy veszp
rémi hajléktalan, m ajd ezután rö

viddel egy rendőri ellenőrzés so
rán “bukott le” . E llene is több 

bűncselekmény elkövetését tud 
tuk bizonyítani, így ő -  lám az e l

lenpélda -  je len leg  30 napig 
előzetes letartóztatásban várja a 

vizsgálat befejezését. Különböző 
kiadványokat, am elyek egyéb 
ként ingyenesek, árultak pénzért 

fiatalkorúak, s állampolgári beje
lentés alapján ellenük is m egindí
tottuk az eljárást. Am i a bűnügyi 
krónikába tartozó további törté

néseket illeti, az elm últ egy hó

napban 7 nyaralót törtek fel a Vö
dörvölgyben, a Petőfi S. utca, a 
Bartók B. utca és az Akácfa utca 

területén. Ezek közül is három 
nak a tettesét sikerült felderíteni. 
Igaz, ezúttal az érdem a balaton
füredi kollégáké, hiszen az ő terü
letükön bukott le az a három  haj
léktalan , akik beism erték  több 

bűncselekm ény elkövetését, így 
hárm at a területünkön is. Az Au
róra volt éttermét törték fel ism e
retlen tettesek, s m inden bizony

nyal szorgalmas akvárium építők 
lehetnek, m ert több száz darab 

üveglapot -  egy kiállítás vitrinjei

nek tartozékát -  v itték  el. Az 
egyik szórakozóhelyről egy ven
dég pénztárcáját, valam int mobil- 

telefonját lopták el. Egy szállodá
ból televíziót vittek el ism eretlen 

tettesek. K ét gépkocsi feltörés 
történt, illetve egy autóról m ind 

a két rendszámtáblát leszerelték.
Minden lapszámban m ost már 

visszatérően foglalkozom az ittas 

járm űvezetés kérdésével. Talán 
célszerű, ha ennek a témakörnek 
állandó rovata lesz a jövőben. E n

nek oka nem  más, hogy dacára a 

szigorodó büntetési tételeknek, 

mégis indokolatlanul m agas az 

ilyen állapotban gépjárm űvet 

vezetők száma. Természetesen 
sokszor és sok embertől hallot

tam  és hallok utána különböző 

m agyarázatokat, hogy m iért is 
történt, m ilyen  körü lm ények  
késztették őket arra, hogy az ittas
ságuk tudatában is volán mögé 
üljenek.

Szeretném e lap hasábjain is 
leszögezni, hogy a fennálló törvé

nyek és jogszabályok értelmében 

az ittas járm űvezetés vagy sza

bálysértési eljárás keretében, 

vagy büntető eljárás során kerül 
“értékelésre” , tehát nem tartozik a 
bocsánatos bűnök közé. M ég 

egyszer kérek mindenkit, hogy jó  

alaposan gondolja meg, m ielőtt 
ilyen állapotban m egkezdené a 
vezetést. Bár a közlekedés egyéb 
területein jobb a helyzet -  annak 

ellenére, hogy a közlekedési fel

tételek összehasonlíthatatlanul 

jobbak, m int a tavalyi év hason
ló időszakában -  így a baleseti 

statisztikánk is nagyon sok pozi

tív elem et tartalm az, csökkenő 
baleseti számról tájékoztathatom 

Önöket. M erem  rem élni, hogy 

m indez az Önök, a közúton 

közlekedők közlekedési fegyel

mének, a vezetési morál javulásá
nak tudható be.

A napokban kerül sor a 

Polgárőr Egyesület tavalyi évet

értékelő, és az idei év feladatait 

meghatározó értekezletére. Ezen 

bizonyára m egtárgyalásra kerül 

majd a velünk közösen végrehaj

tott feladatok gyakorlata. 

M egelőzve az értekezleten e l

hangzottakat, ezúton is szeretném 

m egköszönni m inden po lgárőr 

ak tiv itását, segítségét. E nnek 

legfontosabb elem e az, hogy a

2000. évben m eghirdetett “Betö

réses lopások évé”-t, -  amely azt 

jelentette, hogy az ORFK vezeté

se feladatu l tűzte ki m inden 

rendőri egység szám ára, hogy 

érzékelhető és statisztikai adatok

kal alátám asztható csökkentést 

kell elérni e bűncselekmény kate

góriában -  kapitányságunk m es

sze tú lteljesítette . A polgárőr 

egyesüle tek , s így az alm ádi 

Polgárőr Egyesület segítségével

2000. évben 44% -os csökkenést 

tudtuk elérni e területen. Nagyon 

fontos, hogy a jövőben is -  ha 

nem is tudjuk ezt a nagy m értékű 

csökkenést tovább fenntartani -  

meg tudjuk őrizni a nyaraló terü

letek biztonságát. Ebben elsősor

ban az a legfontosabb, hogy a 

megelőző jellegű közterületi je 

lenlétet hasonló, vagy jobb szín

vonalon fenn tudjuk tartani. Eh

hez továbbra is szoros, napi kap

csolatot kell ápolnunk a polgárőr 

egyesülettel.

Az elm últ lapszám ban tá jé 

koztattam  Ö nöket a vendég 

könyvvel kapcsolatos jogszabá

lyi előírásokra. Sajnálattal kell 

megállapítanom , hogy csak n a 

gyon kevesen tettek eleget ez idá

ig ezeknek az előírásoknak. Csak 

em lékeztetni szeretném  Ö nöket 

arra, hogy a törvény különböző 

szankciókat is megfogalmaz, de 

rem élem , hogy erre nem  kerül 

sor, és az érdekeltek m indannyi

an eleget tesznek ez irányú köte

lezettségeiknek.

Balatonalmádi, 2001. február 26.

Grúber Sándor  

r.alezr. rendőrkapitány

Főszerkesztő 

változás
Ez év január hónapban 

Veszeli Lajos az Új Almádi 

Újság alapító szerkesztője és a 

kezdetektől fogva főszer

kesztője benyújtotta lemondá

sát az Almádiért Alapítvány 

kuratóriumának, az újság ki

adójának. Indoka: lehetősége 

nyílt egy nagyobb régiót átfo

gó művészeti újság, illetve fo

lyóirat szerkesztésére. Ezzel 

régi vágya teljesülne, és mű

vészi munkásságához is köze

lebb állna.

A Kuratórium tagjai indo

kolását m éltányolták, tudo

másul vették. Az elm últ 11 

évi önzetlen, lelkes, fáradt

ságot nem ismerő és akadá

lyokkal tűzdelt munkáját el

ism erve és m egköszönve 

elfogadták lem ondását. Az 

újság szerkesztő-bizottságá

nak javaslatát megtárgyalva 

a Kuratórium tagjai egyhan

gúlag megbízták Vecsey Kiss 

M áriát az újság főszerkesztői 

teendőinek ellátásával.

Az újság arculata, szelle

misége továbbra is változatlan 

marad, szem előtt tartva eddi

gi alapvető célját: a politika- 

mentességet. Elsősorban a ci

vil szervezeteknek nyilvános

ságot biztosítva, a város érté

keit figyelembe véve tájékoz

tatni az olvasókat a kulturális, 

Önkormányzati, sport és egye

sületi eseményekről. Továbbá 

minden olyan kérdésnek helyt 

adni, ami a város és lakóinak 

életével összefügg.

A szerkesztőbizottság tag

jai Veszeli Lajost örökös tisz

teletbeli főszerkesztőnek te

kintik. A régi főszerkesztőnek 

további eredményeket, az új 

főszerkesztőnek pedig sikeres 

munkát kívánnak a Kuratórim 

tagjai.

Schildmayer Ferencné 

a Kuratórium elnöke



Felhívás
Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

A Honismereti Kör munkájának köszönhetően 1991 óta márványtáb

la őrzi a második világháború balatonalmádi áldozatainak emlékét. Az 

akkori időkben összegyűjthető adatokat, neveket, lakcímeket, a halálese

tek körülményeit dicséretes szorgalommal kutatták fel a Kör tagjai. Or

szágos nyilvántartás híján azonban nem tudták feljegyezni azoknak a ba

latonalmádi férfiaknak a pontos személyes és katonai adatait, akik közel 

és távol lakóhelyüktől a magyar királyi honvédség állományában áldoz

ták életüket Magyarországért.

Kezdeményezzük ezért, hogy a Honvédelmi Minisztérium Központi 

Levéltára és Balatonalmádi lakossága segítségével egészítsük ki ismere

teinket, s gyűjtsük össze azoknak a mai Balatonalmádi területéről bevo

nult egykori katonáknak, honvédeknek, munkaszolgálatosoknak a pon

tos adatait, akik a második világháború alatt haltak hősi halált, pusztul

tak el hadifogságban vagy tűntek el nyomtalanul. Első világháborús hősi 

halottainkhoz hasonlóan emlékezzünk meg azokról a férfiakról is, akik 

településünk egykori lakosaként a második világháborúban tették azt, 

amit megkövetelt tőlük a haza.

A Központi Levéltár már megígérte, hogy nyilvántartásából megkül

di a rendelkezésére álló adatokat, de fontosnak tartjuk a helyi emlékezet 

újbóli felidézését is. Kérjük ezért mindazokat, akik az emléktábla készí

tésekor már adtak adatokat elesett, hadifogságban elpusztult vagy har

cokban eltűnt Balatonalmádiból bevonult magyar katonákról, s kérünk 

másokat is, akiknek vannak adataik ilyen katonákról, hogy az adatok fel

jegyzése érdekében keressék meg levélben a Honismereti Kört, vagy a 

Konzervatív Kört a Közösségi Házban (Baross Gábor u. 22.), vagy Bá

lint Sándort (Balatonalmádi, Dugonics u. 3., tel: 88/430-148). Minden 

információt, fényképet fel tudunk használni. Hősi halottaink össze

gyűjtött adatait kis könyvecskében kívánjuk majd megjelentetni. Segít

ségüket előre is köszönjük!

Honismereti Kör Konzervatív Kör

2001. február 2-án a Közösségi Házban dr. Szakály Sándor történész 

a H adtörténeti Intézet és M úzeum  főigazgatója tartott előadást A 

Trianoni Békediktátum  címmel. Fotó: Durst László

Tisztelt Új Almádi Újság
Azért szántam el magam e sorok írására, mert a februári számban 

olvastam a vöröskő-bánya történetét, és szeretnék hozzátenni még 
pár sort.

Az én szegény apám F Ű JÁNOS a 30-as évektől nyugdíjas koráig 
birkózott a hatalmas kövekkel, és akkor még nem volt robbantás. B i
zony sokszor csodáltam, és fájt a szívem érte, amikor reggelit vittem 

neki a bányába. Férjem, KRÁM LI FERENC, aki már kitanulta a 
kőfaragó mesterséget, és kincs volt kézügyességéért, szintén ott dol
gozott. Többek között síremlékeket, és a mai napig használható kan
dallókat tervezett és faragott, és ő  is dolgozott az almádi katolikus 
templomon is.

Nevük nem szerepelt a felsoroltak között, kérem tisztelettel, pótolják.

özv. Krámli Ferencné szül. F ű  Ilona

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások részére 
teljes körű ügyviteli szolgáltatás, adótanácsadás

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

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

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

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

PAPÍR- ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT

2001.FEBRUÁRTÓLNYOMTATVÁNYOK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

FÉNYMÁSOLÓPAPÍR A4/500LAP 949.-
FILMKIDOLGOZÁS INDEX KÉPEKKEL IS.

B.ALMÁDI, SZABOLCS U .21 . TEL.:88/430-967 
B.ALMÁDI, BAROSS G .U .51 . TEL.:88/432-967



Nők a Balatonnért Egyesület (NABE) hírek:

Folytatjuk a város szépítését
Idén 3. alkalommal szerveztük meg hagyományos Városszépítő Jótékony- 

sági bálunkat az Auróra Hotel éttermében. A résztvevők száma és visszajelzé
sei alapján úgy véljük, ismét sikeresen.

Mivel magunk is szeretjük a kellemes meglepetéseket, úgy készültünk, 
hogy ez a bál se okozzon csalódást senkinek. A szokásos vendégváró virág és 
pezsgő mellett szerencsesütikkel örvendeztettük meg az érkezőket, melyekkel 
apró mütyürkéket nyerhettek.

Fővédnökünk, Latorczai János vi
dám megnyitó beszéde megteremtette 
az alaphangulatot, mely eztán csak fo
kozódott, köszönhetően a Poker - Duo 
zenéjének, a finom vacsorának és ter
mészetesen Faluvégi András és 
Ujszászi Dorottya tüzes latin táncbe
mutatójának. Tombolánk nyeremé
nyeit - a terjedelem szűkössége miatt - 
nehéz lenne felsorolni.

Két hosszú asztal roskadozott a 
rengeteg ériékes és csábító tombola
tárgy alatt. Felettük városunk jeles 
művészeinek alkotásai késztették vá
gyakozó pillantásokra a vendégeinket.

Valamennyi támogatónknak szeret
nénk ezúton is megköszönni, hogy eb
ben az évben is hozzájárultak bálunk si
keréhez. Köszönjük Tari Tibornak a bál 
hangulatos levezetését és a Hotel Auró
ra valamennyi dolgozójának, hogy is
mét igen jól érezhettük magunkat.

Kedves báli vendégeinknek és támogatóinknak köszönhetően folytathatjuk 
az Öregpark szépítését, melynek eredményeiről reményeink szerint nyár ele
jén már tudósíthatjuk Önöket.

További programjainkról csak címszavakban:
Márc.: Pályázat kiírása 
31-én: Szemétgyűjtés
Ápr.: “Szép, tiszta, virágos Almádiért” verseny meghirdetése
21-én: Virágvásár, virágjegyek beváltása
Máj:
1-jén: Majálison vetélkedő, játék szervezése 
Parlagfű-akció indítása

Júl.: Pályázat értékelése,
Almádi Napokon “Szép, tiszta, virágos Almádiért” verseny és a parlagfű ak

ció díjainak átadása.
Egész évben: elemgyűjtés, használt olaj gyűjtés.
Továbbra is várunk tagjaink közé mindenkit (férfiakat is!), akik nemcsak 

„elméletben”, hanem valójában szeretnének hasznos dolgokat tenni a városért.
Állandó „találkáink” időpontja: 

minden hónap utolsó hétfője. 
helye: Ottilia étterem 
A Nők a Balatonért Egyesület bala

tonalmádi csoportja ILYENNEK SZE
RETNÉNK LÁTNI A BALATONT 
AZ ÚJ ÉVEZREDBEN címmel pályá
zatot hirdet.

A pályázat műfaja kötetlen, lehet 
vers, próza (max. 4 oldal terjedelem
ben), rajz, képzőművészeti alkotás 
(technikai megkötések nélkül). Az írá
sos munkákat 2 példányban kérjük be
nyújtani.

Pályázóink korhatárát nem szabjuk 
meg, szeretnénk, ha idén több felnőtt 
pályázna, mint az elmúlt években.

Valamennyi pályázathoz kérjük 
csatolni a pályázó nevét, címét, életko
rát, tanulók esetében iskolájának, illet
ve felkészítő tanárának nevét is.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2001. június 15.

A pályázatok beküldhetők címünkre:
Nők a Balatonért Egyesület:
8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 33.
Tel: 06 (20) 952-1396
E-mail: nabe@freemail.hu
illetve leadhatók az Ottilia étteremben.
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 19. (Hotel Aurórával szemben).
A pályázókat személy szerint értesítjük a díjátadás időpontjáról, melyet az 

Új Almádi Újságban is olvashatnak majd.
A legjobb pályamunkák készítőit értékes nyeremények várják

Schottné Molnár Annamária

Városszépítő Jótékonysági Bál 2001. január 27. 
A vendégeket fogadó hölgyek és ifjak

BRIGITTAKÁVÉZÓ

Egész évben nyitva!
Hétfő kivételével m inden nap: 14.00-23.00 

Balatonalmádi, Szent Imre herceg út 5. 

(A  T E M PO A BC-vel szemben) 

Mindenkit szeretettel várok!

Nosztalgiaest Balatonalmádiban a

Hotel Aurórában
2001.03.17-én 18.00-02.00 

óráig a múlt század slágereivel 
a SILVERADO együttes előadásában. 

Részvételi díj 1.500,-Ft/fő, 
mely a büfévacsorát (18-21 h-ig) is tartalmazza. 

Asztalfoglalás a 
06 88/438-810-es telefonszámon. 

Bármilyen felmerülő kérdésével kapcsolatban 
állunk szíves rendelkezésére. 

Üdvözlettel:
HOTEL AURÓRA

Varga Györgyi

mailto:nabe@freemail.hu


M á rc iu s  id u s á n
Március 15-e a magyarság számára mindig 1848 márciusá

nak pesti eseményeit jelenti: „a tömeg lelkes közreműködé
sével a Márciusi Ifjak által kivívott szabadságot” -  ha csak 
rövid időre is -  és a sajtószabadságot.

A történtek a történelem felfokozó, gyakran megszépítő táv
latából jól megszervezett, összehangolt eseménynek tűnnek, 
de hogy is volt ez valójában? Aprólékos részletességgel végig
kísérve a jeles napot kitűnik, hogy mennyi esendő emberi do
log, mennyi spontán véletlen irányította a kossuthi reform-li
berális javaslattal párhuzamosan futó, azt szinte teljesen 
lefedő, azzal egyező célú forradalmi ifjúsági tettet. De hát ez 
természetes is. A hősök is emberek, akik éppúgy tudnak örül
ni, lelkesedni, félni, bizonytalankodni, szorongani, tépelőd
ni, vagy éppen hirtelenkedni, mint a hétköznapi emberek, s 
akiket -  saját személyes tulajdonságaikat, emberi nagyságu
kat sem figyelmen kívül hagyva -  gyakran az események hul
lámai sodorják egyre nagyobb tettek felé. Éppen az teszi őket 
nagyszerűvé, ahogy saját esendőségükön fölülemelkedve 
nőnek fel tetteikhez, s válnak egy nép hősiességének szimbó
lumává.

Március 14-én délután a Pilvax kávéházban a radikális if
júság a liberális nemességgel a már előző nap megfogalmazott 
12 pont előterjesztésén vitatkozik, amikor megérkezik Pestre a 
bécsi események híre. Ezután mindenki egyetért abban, hogy a 
12 pontot forradalmi úton, a pesti nép határozataként kell nyil
vánosságra hozni. A szabadság kiindulópontjának a sajtósza
badságot tekintik, és nagy izgalommal válnak el este azzal, 
hogy másnap ismét összegyűlnek.

Petőfi, aki forradalmi hírekre érkezik Pestre (mint írja, nagy 
levegőt vett, mint a fuldokló, örült, hogy nem kezdődött el nél
küle a forradalom), tele van boldog zaklatottsággal. Az ifjú 
írók csoportja tőle várja az irányítást, és ő  nem tudja, mit is 
kell most tennie. A csöpörgős, esős napon Jókaihoz megy, aki
nél néhányan már türelmetlenül toporognak, s a huszonéves 
ifjak tépelődve tanácskoznak. Vasvári izgalmában Petőfi séta
pálcájával hadonászik, aminek végéből kirepül egy tőr, és Bécs 
felé mutatva áll meg a falban . Petőfinek eszébe ju t, hogy ma 
szerda van, és ő  szerdai napon kötött házasságot Szendrey Jú
liával, a két dolog együtt nem fogható fö l másnak, mint Isteni 
Jelnek.

Együtt mennek a Pilvaxba, ahonnan az Esti lapok segéd- 
szerkesztője, Sükei Károly már elindult a 12 ponttal, hogy ez
zel fejtsen ki forradalmi propagandát a pesti utcán. A 25 éves, 
dadogó fiatalember több száz fős tömeget verbuvál össze, és ve
zeti őket a Pilvaxhoz. Petőfiék ekkor lépnek ki a kávéházból, és 
irányításukkal a tömeg elindul a városba, ahol az egyetemi if
júság is csatlakozik hozzájuk. 11 óra körül több ezren érkez
nek a Landerer és Heckenast nyomdához, hogy kinyomtassák 
a 12 pontot. Landerer útjukat állja, mondván, hogy hivatalos 
írásbeli engedély nélkül ez nem lehetséges. Jó idő telik el 
megint tépelődő tanácstalankodással, amikor megoldásként 
maga Landerer súgja meg Petőfinek, hogy a nép nevében le kell 
foglalni a nyomdát. A kinyomtatott 12 pont és a Nemzeti dal 
példányaival a zsebükben sebtiben megebédelnek, és délután 3 
óra felé a Nemzeti Múzeum elé vonulnak.

Ekkorra már ott van Pest vármegye liberális reformnemes
sége is -  Nyáry Pál, Klauzál Gábor -, akik nemrég még gúnyo
lódtak Petőfiék forradalmi játékain. A városházára mennek a 
tanácsurakkal is elfogadtatni a pontokat. Rottenbiller Lipót al
polgármester aláírja a 12 pontot, és elfogadja azt az ország- 
gyűlésben intézendő kérelmezésként. Ezután forradalmi vá
lasztmányt alakítanak -  köztük van Petőfi -, és elindulnak a 
várba a helytartótanácsot felszólítani, hogy törölje el a cenzú
rát, és engedje szabadon a sajtóvétség miatt bebörtönzött 
Sztancsicsot (Táncsics Mihályt). Nyáry Pál garanciájával kora 
estére kiszabadul Táncsics, akit éljenző tömeg -  a lovakat ki
fogva -  kocsin visz át Pestre.

Közben Ráday Gedeont, a Nemzeti Színház igazgatóját ráve
szik arra, hogy az aznap esti előadás helyett Katona József Bánk 
Bánját tűzze színre. Az előadás sajátos kakofónia közepette zaj
lik -  a tömeg énekelget izgatott hangzavarban várják 
Táncsicsot Budáról, aki helyett hatalmas kokárdával a mellén 
Jókai lép a színpadra, és megáll a halált éppen féltérdre eresz
kedve váró Gertrudissal szemben. Laborfalvi Róza lelkesültségé
ben kiszakad a szerepéből, hirtelen felindulással Jókai karjaiba 
veti magát, és megcsókolja. Sírig tartó szerelem az első látásra, 
amely szimbólumszerű sorsszerűséget sugall: a múlt konzervati
vizmusa egyesül a jövő polgári radikalizmusával (Jókai a „feslett 
nővel”  kötött házassága miatt elveszti nemesi vagyonát).

„Ma született a magyar szabadság” — írja késő éjjel napló
jába Petőfi.

Vecsey Kiss Mária

ÜNNEPI MŰSOR:

14-én 18:30 Fáklyás felvonulás a Közösségi Háztól a Kossuth szoborig

Ünnepi köszöntőt mond: Nagy Dávid, a Magyar-Angol Tannyelvű 

Gimnázium Diákönkormányzatának elnöke.

15-én 11:00 Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére

Ünnepi köszöntőt mond: Várhegyi Attila, a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának államtitkára.

Közreműködnek: Pintér Tibor és Janza Kata színművészek.
Helyszín: Petőfi szobor



Garai Gábor

Magyarul
Miféle beszéd ez?

Idegen nem érti.
S aki csak ezt beszéli -

mindenütt idegen.

Vízözön örvényében elárvult égi fészek, 
hogy tudtál megmaradni,

keselyük őrületében, 
lomb-szőtte gerle-szállás,

testvértelen magányban?

Ki hoz neked naponként olajágat?
Ki nógat a partra:

megtérhetsz szárazon?!
Hisz vérhabos sziklák közt  értél partot te mindig, 
s örök forgásban kerülget a téboly, 
mint pontot a pörgő tér,

a bezárult kör közepében...

Nap. Ég. Hal. Kő. Szél Víz...
Szeretsz?

Szeretlek!

Viszlek magammal, anyám sütötte kenyérkét. 
Megáztatlak idegen tengerekben, 
s tisztán kiemellek a hullám-törte hínárból.

Mint testté lett csoda - létem a rendjeled: 
százszor kiirtott néped -

ki tudja, hogy? -
élve maradt! 

No lám, a boldogabbak bámulva körülállnak - 
s egy árva szót sem értenek az egészből.

De mint élő vizet ízlellek én: 
hitvallásom vagy, s álorcám, ha kell; 
lég-gyökerem,

megtartóm messzi-földön,
s haza-vezérlő pásztor-csillagom.

Tóth Árpád

Március

Március hónapra nem vagyok zavarban: 

Ibolyadivat lesz a barna avarban,

Beljebb az uccákon s kijjebb a tereken 

Ott is friss csokrait nyitja a szerelem.

Drága, szép, vad hónap, mely még hóval csapkod, 

De félkézzel már a rügyek selymén kapkod,

Nyílik a kénytelen hosszú szobafogság,

S édes szájjal kurjant az ifjú Szabadság.

Petőfi hónapja! közibénk suhanva,

Bár lennél szabadság új, tündéri anyja,

Anyja szabad szónak s másnak, ami kell még,

Ne csüggednének a magyar szívek s elmék!

Kossuth Lajos azt izente...
Kossuth Lajos azt izente:

Hibázik a regimentje:

Ha hibázik kettő, három,

Lesz helyette tizenhárom.

Éljen a magyar!

Kossuth Lajos azt izente:

Nincsen elég regimentje.

Ha még egyszer azt izeni,

Mindnyájunknak el kell menni.

Éljen a magyar!

Népdal az 1848-49-es szabadságharc korából



POLGÁRŐR HÍREK

Új év kezdődött, ilyenkor mindenki számvetést készít az elmúlt évről, lás
suk mi is a 2000-es évet a számok tükrében, a leadott járőrlapok összesített 
adatai alapján.

Járőreink közel 480 alkalommal mentek ki az utcákra, és összesen 1300 
órát töltöttek a közterületek, nyaralók ellenőrzésével; rendezvények (iskolai 
bálok, felvonulások) biztosításával. Külön kiemelném a városunk számára 
különösen fontos eseményeket: a Szent Jobb idelátogatását, Almádi napokat, 
szüreti felvonulást, veterán motoros találkozót melyeknek zavartalan lebo
nyolításához nyújtottunk segítséget. Az alig 30 fős aktív létszámunkhoz ké
pest tagságunk igen jelentős munkát végzett, miközben 5000 km-t tettünk 
meg gépkocsival, és ennél is többet gyalogosan az utcákat járva! Visszatérve 
a tavalyi évhez, járőrözéseink során több esetben zavartunk meg rongálókat, 
illetve betörőket. Az év során közel tíz alkalommal közösen járőröztünk a 
rendőrséggel. Tavaly ünnepeltük egyesületünk megalakulásának ötödik év
fordulóját melynek méltó megkoronázása volt, hogy a július 15-én megren
dezésre került Országos Polgárőrnapon csapatunk az előkelő II. helyezést ér
te el. Itt kell megjegyeznem, hogy a legeredményesebb polgárőrünk a tava
lyi évben ismét Szabó András volt, aki 85 alkalommal teljesített szolgálatot, 
ami mintegy 340 járőrórát jelent.

Egyesületünk éves rendes közgyűlését 2001. február 26-án tartotta, ahol 
a kiemelkedő munkát végző polgárőröket jutalomban részesítette a balaton
almádi rendőrkapitány, illetve a polgárőrségünk elnöksége.

Kérem, eredményeink elismeréseként támogassák egyesületünk közbiz
tonságot javító munkáját adójuk 1%-ával! A rendelkező nyilatkozaton a ked
vezményezett adószámánál kérjük a 18919123-1-19 adják meg. Támogatá
sukat előre is köszönjük!

Kérjük, hogy aki valamilyen gyanús eseményt észlel, vagy tudatni akar 
valamit a polgárőrséggel, hívja az alábbi mobil számot: 06-30/265-5059

A jutalmazottak: Szabó András, Balogh Csaba, Hansági Endre, Juhar József, 
Vámos Tibor Fotó: Durst László

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
március 20-ig munkanapokon 9-17 óráig és a 

06/80/200-074 ingyenesen hívható zöld számon
nyújt tájékoztatást civil szervezetek adatairól, adószámáról, 

tevékenységéről az SZJA 1 % felajánlásának módjáról.
A szolgáltatás mobiltelefonokról a 06/1/202-0233 

számon érhető el.
A több mint 5000 szervezet adatát tartalmazó, 

bármely civil szervezetnek 
nyilvánosságot biztosító, naponta frissített adatbázis és a felajánlási 

útmutató
az Interneten is megtalálható a www.nonprofit.hu címen.

A Társalgó Kör hírei
Február 8-án a Társalgó meghívta első beszélgetésére a Balatonalmá

diban működő civil szervezetek, egyesületek képviselőit. A találkozónak 

az ismerkedésen túl célja az volt, hogy a korábban megfogalmazott vita

anyagot szélesebb körben is megbeszéljük, megismerjük az azzal kapcso

latos véleményeket, újabb információkat, ötleteket kapjunk a közélet 

megélénkítésére, a széleskörű együttműködésre. Az idő rövidsége miatt 

nem minden szervezetet sikerült felkutatni és elérni, amiért tőlük elné

zést kérünk, de a folytatásban, a következő találkozókra már mindenkire 

számítunk.

A megjelent 12 fő tizenhárom szervezetet képviselt. Az érdeklődés, a 

hangulat, a vitaanyag fogadtatása egyaránt jó volt. Az igény a további, 

hasonló összejövetelekre, a közös cselekvésre és együtt gondolkodásra 

őszintén egyöntetű volt. Majd mindenki kifejezte azt az óhaját, hogy sze

retne megismerkedni, más szervezetek életével, részt venni azok rendez

vényein, összehangolva azokat és segítve, hogy minél sikeresebbek le

gyenek. Foglalkozni kell a jövőnkkel, a település gazdasági és szellemi- 

kulturális fejlődésével, hosszú távú, hasznos célok megfogalmazásával. 

Azzal kell foglalkoznunk, hogy a most jelenlevő kedvezőtlen jelensége

ket megváltoztassuk, hogy Almádit, élő, lüktető, dinamikusan fejlődő 

kisvárossá tegyük, lakóit pedig kedves, sikeres, mosolygós, aktív polgá

rokká.

Február 22-én ismét összeült a Társalgó, hogy konkrét programjának, 

feladatainak meghatározásával foglalkozzon. Ez a munka még folyamat

ban van, így az eredményről később tudunk tájékoztatást adni, a civil 

szervezetekkel, egyesületekkel történt újabb találkozó után.

A Társalgó megköszöni mindenkinek az eddigi észrevételeket, javas

latokat, a leveleket, amiket a jövőben is szeretettel várunk mindenkitől.

Levelezési címünk továbbra is: Társalgó Kör, Közösségi Ház

Balatonalmádi, Pf. 540.

Társalgó Kör

EGZAKT BT.
v á l l a l j a

magánszemélyek adó
bevallásainak elkészítését, 
egyéni vállalkozások 

bevallásainak összeállítását, 
felülvizsgálatát.

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

szombaton 10-14 óra között

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

http://www.nonprofit.hu


Tájékoztató a 2001. évi szemétszállításról
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Balaton
almádi Város Önkormányzatának 
28/1995.(XI.30.) sz rendelete értelmé
ben a város belterületén, valamint a be
épített külterületén lévő ingatlanok tulaj
donosai számára kötelező igénybe ven
ni a háztartási szemétszállítást, mint 
közszolgáltatást. A háztartási hulladék- 
gyűjtést, mint közszolgáltatást 2001. év
ben is az Almádi Kommunális Kht. vég
zi. A 20/2000.(XII .31.) sz. Önkormány
zati. rendelet értelmében a 2001. évi 
háztartási hulladékelszállítás díja az 
alábbi:

-  állandó lakosok éves díja:
7.920,-Ft/ingatlan

-  nyaralótulajdonosok díja:
4.752,-Ft/ingatlan

(április 15. -  október 15.)

A rendszeres hulladékszállítás janu
ár 1. -  december 31. közötti időszak
ban heti egy alkalommal, illetve július
1 .- augusztus 31. között heti két alka
lommal történik. A 2001. évre érvényes 
szállítási napok a 2000. évivel meg
egyeznek. Kérjük, hogy a hulladékgyűj
tő edényzetet a szállítási napokon reg
gel 6 óráig az ingatlana kerítése mellé 
szíveskedjen kihelyezni.

A kukaedénnyel nem rendelkezők 
2001. évben a kommunális hulladék el
szállítására csak a kht.-nál vásárolt sár
ga zsákot (63,-Ft) használhatják, a 
kötelező szállítási díj befizetése mellett. 
Aki nem kommunális hulladékot szeret
ne szállíttatni (pl. kerti hulladék), úgy azt 
emblémás sárga zsák vásárlásával 
(224,-Ft) teheti meg, amely magában 
foglalja a szállítási díjat is.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
kukába, valamint az általunk forgalma
zott sárga zsákokba sem veszélyes 
hulladékot, sem építési törmeléket 
nem lehet kihelyezni, így elszállítását 
sem vállaljuk!

Jelen tájékoztatónkat minden Ingat
lantulajdonos postán keresztül megkap
ja, mellyel együtt megküldjük a 2000. év
ben kibocsátott számlákat egyenleg- 
közlő kíséretével, amiből kitűnik, hogy 
az előző évekről van-e fizetési elmara
dás. 2001. évben szintén negyedéven
ként készítünk számlát, melyet megkül
dünk ügyfeleink részére. A számla ki- 
egyenlítése történhet lakossági folyó
számláról, csekk befizetéssel, díjbesze
dőnek vagy a kht. pénztárába történő 
befizetéssel.

A 70 éven felüli, egyedül élő -  
fizetővendéglátással nem foglalkozó -  
balatonalmádi állandó lakos az éves díj
ból 50 %-os kedvezményben részesül 
az Önkormányzat által készített lista 
alapján.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyel
mét, hogy tulajdonosváltozás esetén
a szolgáltatónak történő bejelentés 
napjáig (az új tulajdonos adatainak a 
szolgáltató felé írásban történő közlésé
ig) a szolgáltatás díját a régi tulajdo
nos viseli.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos 
egyéb információk és ügyintézés céljából 
hétfőn és pénteken 7 - 1 5  óráig, (július
1. -  augusztus 31 -ig szombaton is 8 -12  
óráig) állunk az Önök rendelkezésére.

Kiegészítés a fenti tájékoztatóhoz:
A 2000. évben érvénybe lépett Hul

ladékgazdálkodási törvény valamint az 
ahhoz kapcsolódó rendeletek vala
mennyi szolgáltató számára előírják

azokat a költségelemeket, melyek alap
ján a szolgáltatási díjat meg kell határoz
ni. Ezeket a szempontokat figyelembe 
véve állítottuk össze a 2001. évre vonat
kozó díj-javaslatunkat a Képviselőtes
tületnek. A fent megadott díjak melletti 
döntést két fontos tényező befolyásolta:

1. A Megyehegyen lévő szeméttelep 
befogadó kapacitással már gyakorlati
lag nem rendelkezik. A hamarosan sor
ra kerülő bezárást követően úgy kell a 
felszínét és környezetét kialakítani (az
az rekultiválni) a környezetvédelmi 
előírások szerint, hogy a már nem mű
ködő lerakó a környezetére semmilyen 
veszélyt ne jelentsen, visszaadva a ter
mészetnek, tájba illő képet nyújtson. A 
szemétdíjba kötelezően beépített “re
kultivációs” költség, ha töredékében is, 
de a fenti tájrendezési munkálatokat is 
tartalmazza. (Az Önkormányzattal 
együtt két pályázatunk is folyamatban 
van a rekultivációra.)

2. A szeméttelep bezárásával egy
idősben számolnunk kell azzal a többlet- 
költséggel, mely a távolabbi hulladékle
rakóra való szállítás, valamint az új lera
kási díj költségeit tartalmazza.

Aki nyitott szemmel jár településün
kön, úton-útfélen mindenféle zsákokat 
lát, szerencsés esetben egyben. A zsá
kos szemétgyűjtés egy kényszerű meg
oldás, melyet manapság egyetlen szol
gáltató sem támogat. Vannak azonban 
olyan esetek, melyeknél ez a tárolási 
módszer a praktikus. Szeretnénk azon
ban kihangsúlyozni, hogy legkésőbb 
március 1 -tői csak a nálunk vásárolható 
műanyag zsákokat szállítjuk el. Cégünk 
külön erre a célra szolgáló zsákokat 
gyártat, melyek szakító szilárdsága lé
nyegesen jobb az egyéb forgalomba 
lévőknél. A minőség mellett szól az az

érv is, hogy a cégünknél való vásárlás 
esetén ellenőrizni tudjuk az adatokat 
(befizetett szemétszállítási díj, valós tu
lajdonosi, illetve (ingatlan)használói 
adatok (stb.), és bármilyen panasz ese
tén nem fordulhat elő vita a jogosságot 
illetően.

Számításaink szerint a következő 
nagy lépést az jelenti, hogy a válogatott 
szemétgyűjtéssel - természetesen a la
kosság segítségével - növelhetjük az új
rahasznosítható hulladékok mennyisé
gét, a végleges lerakásra kerülő hulla
dékkal szemben. Akkor korrekt módon a 
szemétdíj már csak a csökkentett men
nyiségű, a hulladéklerakóra kerülő sze
métmennyiségre fog vonatkozni. Beve
zetéséhez, szélesebb körű kiterjeszté
séhez megfelelő eszközöket, valamint a 
teljes feldolgozó (újrahasznosító) ipari 
hátteret kell biztosítani.

Amíg ez megvalósul, sok tenniva
lónk van szűkebb és tágabb környeze
tünkben, parkjainkban, erdőszéleken 
.(és még sorolhatnánk).

Az Önkormányzattal és a jóérzésű 
emberekkel összhangban, mint szolgál
tatónak nekünk is az a célunk, hogy kör
nyezetünk szebb, tisztább és egészsé
gesebb legyen. A törvények és rendele
tek szerint törekszünk a színvonalas 
szolgáltatásra (lehetőségeink szerint) a 
lakosok és nyaralók (tulajdonosok) 
megelégedésére.

Amennyiben az év során szolgálta
tásunkkal valamilyen oknál fogva nin
csenek megelégedve, kérjük telefonon 
vagy írásban mielőbb jelezzék, hogy 
problémájukat mielőbb orvosolhassuk 
(a panaszok jogosságát az idő múltával 
arányosan nehezebb elbírálni).

Boda Zsuzsanna 
ügyvezető igazgató

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2001. március havi és április eleji programja

Március: 7-én NŐNAPI köszöntés (zenével)
14-én Klub-nap
15-én Nemzeti ünnep (koszorúzás)
21-én Vezetőségi ülés 15,00 órakor

Napjaink időjárása 17,00 órától 
Ea.: Németh Lajos meteorológus 

28-án Születésnapi köszöntések, zenés vacsorával

Április: 4-én Klub-nap
11-én Klub-nap

Húsvéti kézimunka 
Ea.: Zsapka Jánosné

Boros Gyula 
elnök

K Ö Z L E M É N Y
A  „V örösberényi N yugdíjas K lub“ k irándulást szervez 

2001. augusztus 19-20-21 -én (2 éjszaka) 

Debrecenbe a Virágkarneválra.
E lőrelá tha tó  költségek: 5 -6000,- F t/fő  

A  nyugdíjas k lub tagok  kedvezm ényben  részesülnek. 

Jelentkezés, érdeklődés k lub-napokon, 

illetve Z sapka Jánosnénál.

HORGÁSZSAROK
Civil Egyesületek - mint a Bala

tonalmádi Sporthorgász Egyesület - 
életében a legfontosabb fórum a köz
gyűlés, amikor is a tagság közvetlen 
módon szólhat bele egyesülete életé
be, mondhatja el véleményét, választ
hatja meg vezetőségét.

Alapszabályunk értelmében 5 
évenként kell megújítani vezetősé
günk mandátumát, s erre most 2001- 
ben kerül sor. A februárban megvá
lasztott jelölőbizottság Szenthe Lász
ló vezetésével jelenleg is gőzerővel 
dolgozik. Lehetőségük szerint minél 
több egyesületi tagunkat keresik fel, 
kikérve véleményüket a leendő 
vezetőség személyi összetételéről.

Kérjük, javaslataikkal segítsék 
munkájukat.

Szeretném felhívni horgásztársa
ink figyelmét arra, hogy a köz
gyűlésen szavazati joggal csak érvé
nyes tagsági igazolvány birtokában 
vehetnek részt. Magyarán szólva, szí
veskedjenek Pásztai Ferencnél befi
zetni a 2001. évre szóló tagsági díjat,

ha a horgászengedélyt ilyen-olyan 
okból még nem is váltják ki. Minél 
többen vegyenek részt a szavazásban, 
hogy a következő 5 évre megválasz
tott vezetőség összetétele valóban az 
egyesületi tagság akaratát tükrözze.

Vezetőségválasztó közgyűlésün
ket 2001. május 6-án vasárnap 9 
órakor az egyesület Horgásztanyá
ján (Balatonalmádi-Káptalanfü
red, Kócsag utca, a gázcseretelep 
mellett) tartjuk, összekötve az 
egyesület 50 éves jubileumi ünnep
lésével.

Nagy Ferenc



Suzuki a mi autónk
Januári számunkban Polyák Sándor személyében egy sikeres vállal

kozót mutattunk be kedves olvasóinknak, aki egy dinamikusan fejlődő 

üzletlánc vezetője. Folytatva a sort ezúttal az üzleti élet más területén 

jeleskedő almádi polgárt ismertetünk meg önökkel. Annak ellenére, 

hogy cége a megyeszékhelyen működik, most már ezer szállal kötődik 

városunkhoz, s nem elhanyagolható módon évek óta az Almádi Napok 

rendezvénysorozat fő támogatója. PÁSZTI GYÖRGGYEL, a Suzuki 

Pászti tulajdonosával készült az alábbi beszélgetés.

- M ennyire érzi m ár magát igazi almádinak?

P.G y.: Am ióta elkészült a házam, és állandó lakos vagyok - teljes 

mértékben. Ám meg kell, hogy m ondjam  korábban is kötődtem  a vá

roshoz, hiszen a rokoni szálakon kívül sok helyi ügyfelem  volt. Azt 

is mondhatom, hogy az alm ádiak jelentősen tám ogatták és bízom  ben

ne, hogy a jövőben is támogatják a vállalkozásomat. Cserébe szeret

nék én is a helyi közéletbe bekapcsolódni, értelmes kezdem ényezése

ket támogatni. Például az Alm ádi Napokat ilyennek tartom.

- Em lékszem  nem  is olyan régen az impozáns Suzuki szalon helyén 

egy lakóház és egy egyszerű szerelőműhely állt.

P.Gy.: Így van. 1984-ben egy állami cég viszonylag nyugodt állá

sát feladva kezdtem az önálló életet. Autókat mostam , m ajd később 

szereltem, kis lépésekkel haladtam  céljaim felé. M inőségi változást je 

lentett, amikor a feleségem et is elcsábítottam korábbi munkahelyéről, 

ő autósboltot nyitott.

- Nem néztek gyanúsan a férfiak, hogy egy hölgy áll a pult mögött?

P.Ciy.: Eleinte biztosan, de am ikor rájöttek, hogy a Pásztiné ad jó

tanácsokat, A-Z-ig ismeri az autókat, m egerősödött a bizalom. Erre tö

rekedtünk egyébként mindig is és nem csak az ügyfelekkel szemben, 

hanem  saját dolgozóinkkal is. M ert szerencsére úgy alakultak a dolga

ink, hogy ‘93 óta tucatnyi em bernek adok munkát, s azóta csupán 

egytől kellett megválni.

- Az igazi fellendülést gondolom a Suzuki megjelenése hozta. Kik 

tartoznak a kuncsaftkörébe?

P.Gy.: Zöm ében a takarékos, bérből és fizetésből élők a fő vásárló

im. Ez érthető is, hisz a Suzuki kis fogyasztású, m egbízható autó, és 

a fenntartása is az olcsók közé sorolható. A zt szokták mondani, ahány 

km  van az autóban, annyi Ft-ba kerül a szervizelése is. Na, én nyu

godtan állítom, ennél a márkánál csak a felébe. Él egyébként A lm ádi

ban egy köztiszteletben álló személy, akinek piros Suzukija van, vele 

sem a szervizben szoktam találkozni.

- A zért az árfekvésből ítélve csak  van valam i gyengéje is az au 

tónak!

P.G y.. A gyenge karosszériát szokták emlegetni, de így ez sem igaz. 

Tény, hogy a lemeze lehetne erősebb anyagból, de az csak a küllem. 

A tartószerkezet, az alváz, a m erevítések ugyanolyan jók, mint más is

mert típusoké. N em  az a lényeg, hogy az em beren milyen balonkabát 

van, hanem milyen erős a csontozata.

- Befejezésül ejtsünk szót a jövőről. M ilyen tervei vannak még ?

P.Gy.: A közelm últban elkészült az autószalon, ez minőségi válto

zást jelent, hisz sokkal kultúráltabb körülm ények között tudjuk fogad

ni a vásárlókat. Ezután is szolgáltatásaink javítására törekszem. Saját 

inform atikust alkalm azok, aki szoftverfejlesztést végez. M agam  is 

odavagyok a számítástechnikáért, minden előnyét igyekszem a dina

mikus színvonalemelés érdekében kihasználni.

- K öszönöm a beszélgetést.

G.T.

500.000,- Ft 
vissza nem térítendő 

állami támogatás igényelhető
az

1994 előtt épült magántulajdonban lévő 
családi-iker-társas házak nyílászáróinak cseréjére, 

fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárókra. 
A kivitelezési - gyártás, bontás, szerelés - költség 30 %-át, 

pályázat útján az állam biztosítja, max. 500.000 Ft-ig. 
A  pályázatok elbírálása folyamatos, 

az erre biztosított összeg erejéig. 

Részletes felvilágosítás, árajánlat, teljeskörű ügyintézés.

Hansági Endre - márkaképviselő

FEHÉR ABLAK Kft.
88/431-745; 30/99-72-153

Balatonalmádi, Vöröshegyi u.8.

„ P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S „

A SAL-X Kft. - mint a Balatonfűzfő-Tobruk önkormányzati strand 

üzemeltetője - az alábbi kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységek ellá

tására jelen nyílt pályázati felhívást tesz közzé.
1. strandparkoló üzemeltetése

2. büfékocsis (4 db) árusítás

3. sporteszköz kölcsönzés

4. egyéb szolgáltatások

A pályázati kiírás Fűzfőgyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban

5.000,-Ft pénztári befizetés ellenében személyesen vehető át.

A pályázatok beérkezési határideje: 2001. április 17., 10 óra.
A pályázatok bontása és értékelése: 2001. április 17., 12 óra

Palafelújítást és javítást, 
palamosást és homlokzatmosást, 
palafestést és homlokzatfestést 

vállalunk.
Nagy és Szénási

Tel.: 8 8 / 4 3 0 -2 9 5 ;  431-713



Az év bortermelője városunkban

Színvonalas borkultúráról szóló és gasztro
nómiai előadásnak lehettek tanúi azok, akik el
látogattak az almádi Kakas Csárda Borozóba 
március elsején. A Közösségi Ház szervezésé
ben Figula Mihály borász tisztelte meg Almádi 
polgárait, aki már negyedszer lett az “Év borá
sza Balatonfüreden” és az “Év bortermelője 
Magyarországon 2000-ben”.

A rendezvény kezdetén Petőfi Sándor, Ivás 
közben című versét hallgathatták meg a 
résztvevők Kiss György elkápráztató 
előadásában. Ezután Figula Mihály történeti 
beszámolót tartott a balatoni szőlőtermesztésről 
és bortermelésről az ókortól napjainkig.

Bemutatkozó beszédében elmondta, hogy

több mint tíz hektáros területen termeszt külön
féle fajta tájjelegű szőlőt. Kizárólag palackozott 
borral jelenik meg, 70 százalékban a hazai, 30 
százalékban a külföldi piacon. Bora ma már 
nem hiányozhat a legnevesebb hazai szállodák 
és éttermek gasztronómiai kínálatából. Családi 
vállalkozását három gyermek segíti, akik közül 
az egyik már borász diplomával rendelkezik, 
felesége pedig ugyanezen a területen elismert 
szakember.

A helyi szőlősgazdáknak tematikusán felépí
tett diskurzust tartott a pincemunkákról, a 
borkezelésekről, a vegyi anyagok használatá
ról, különböző borok értékeléséről és elbírálá
sáról.

A vendégek kérdéseket tehettek fel a 

szőlőtermesztéssel, a bortermesztéssel és a bo

rokkal kapcsolatban, melyekre tudományos 

szintű válaszokat kaptak. A program borkósto

lóval zárult, ahol a füredi borász öt féle borát 

(Olaszrizling, Tramini, Savignon Blanc és 

Semillon, Pinot Gris, Chradonnay) mutatta be. 

Sajttal, almával és pogácsával megterített asz

taloknál a résztvevők hangulatos környezetben 

kóstolhatták végig Figula Mihály díjnyertes 

borait.

Köszönjük, hogy megtisztelte városunkat!

Hódosi Ákos 

szervező

A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor:

2001. február 13. Szemzésekről és oltásokról gyakorlati bemutatót tartott 
Fekete Alajos borász. Ismertette a kézi oltást, az oltófogó és az oltógép alkal
mazását. Az oltóvesszőn az alsó és felső szem között 40-50 cm távolság le
gyen. A zöldoltást június első felében kell végezni. Az oltás és szemzés az 
ábrán látható.

2001. február 27. Ajánlott permetezőszerek, azok beszerzése, alkalmazá
suk. Előadó: Forgácsné Balatoni Andrea agrármérnök.

- PEROTOX, MILTOX, RÉZOXIKLORID hasonló tulajdonságú perme
tezőszerek. Szőlőben peronoszpóra, gyümölcsösben, burgonyában, zöldség
félékben gombabetegségek elleni kontakt hatású megelőző védelemre alkal
mazhatók.

- A PERETRIX műtrágya három féle összetételben készül. Betegségek 
megelőzésére, gyógyítására alkalmas, terméstöbbletet eredményez. A növény 
a talajból több tápanyagot képes felvenni, aktuális növényvédelmi munkák
kal egy műveletben kijuttatható, gomba és rovarölő, valamint gyomirtó sze
rekkel keverhető.

- DELAN 750 SC felhasználható: almás termésűekben, varasodás ellen, 
őszibarackban tafrinás levélfodrosodás és levél-lyukasztó betegség ellen, 
meggyben, cseresznyében szintén levél-lyukasztó betegség ellen, szőlőben 
peronoszpóra ellen.

- NEVIKÉN “olajos mészkénlé” gyümölcsösben, szőlőben, lisztharmat és 
tafrina gombák, pajzstetű és egyéb atkakártevők ellen alkalmazható kora ta
vaszi lemosó szer.

- Az almatermésűek tűzelhalás betegségre az almafajták közül fogéko
nyak: a Jonathán, Idared, Golden, R.Gala, Jonagold. A hatékony védekezés 
lehetőségei korlátozottak. Vegyszeres védekezésre réztartalmú növényvédő 
szerek alkalmazhatók. Az orbánc betegség a szőlőleveleket támadja meg. A 
levelek elhalnak és lehullnak. A lehullott leveleket égessük el.

- A szőlő károsítói elleni védekezések időszaka:
Peronoszpóra: május 3., június 1., 2., 3., július 1., 2.,3., és augusztus 1.,

2. dekádja.
Lisztharmat: április 2., 3., május 1., 2., 3., július 1., 2., 3., és augusztus

1., 2. dekádja.
Orbánc: május 1., 2., 3., június 1., 2., 3., július 1., 2., 3., augusztus 1.,2. 

dekádja.
Szürkerothadás: június 1.,2.,3 dekádja.
Levélatka és gubacsatka: április 2., 3., május 1., 2., 3., június 1., 2., júli

us 3., augusztus 1., 2. dekádja.
Keresztes és nyerges szőlőmoly: május 3., június 1., 2., 3., július 1., 2.,

3. augusztus 1., 2. dekádja.

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkor:

2001. február 5. Felkészülés a tavaszi munkákra. Előadó: Takács Ferenc 
kertészmérnök tanár.

A kiteleltetett virágokat hamarosan átültethetjük, ha szükséges nagyobb 
edénybe ültessük át friss virágföldbe, komposztba. Vékony réteg Alginitet is

használhatunk. A 
zöldségek vetemé
nyezése előtt ajánla
tos csíráztatást vé
gezni, így a csíra 
mennyiséget száza
lékos arányban meg
állapíthatjuk és an
nak megfelelően vet
jük el a magot vagy 
másikat vásárolunk 
helyette. Már bio 
vetőmagot is árusíta
nak. A füvesítéshez 
is használhatunk 
Alginitet, amitől 
szép üde zöld lesz a 
pázsit. Itt van a 
szőlőmetszés ideje, 
valamint a második 
borfejtés ideje. A 
p e r m e t e z é s e k e t  
lehetőleg szakem
berrel végeztessük. 
A fák héját kaparjuk 
meg. Az oltócsapo
kat előkészíthetjük.

2001. február 19. Amerikai “INDIÁNOK” élménybeszámoló. Előadó: 
Czuczor Sándor gimnáziumi igazgató.

Az előadó az Egyesült Államok keleti partvidékén élő indiánok népszo
kásait és életmódjukat mutatta be videó felvételeken.

2001. február 24. A kertbarátkor küldöttsége részt vett Alsóörs szülöttje, a 
Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkor névadójának emléktábla avatásán.

A 2001. évi borversenyek időpontja:

Balatonalmádi Kertbarátkor: 2001. március 10-én 17 óra.
Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör: 2001. március 24-én 16 óra.

A két kertbarátkor nevében:
Durst László



V i l l a m o s s á g i  s z a k ü z l e t  

v i l l a n y s z e r e l é s

E l e k t r o m o s  i p .  s z a k v á l l a l k o z á s

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. 19 .
TEL./FAX: 8 8 /4 3 9 - 0 5 8 , 3 0 /2 7 7 - 4 4 8 2

Balatonalmádi-Vörösberény, Veszprémi u. 114.
Ö n  is  t u d j a ,  h o g y  n e m  m in d e g y ,  

M l  V A N  a  r u h a  a l a t t ?
K Í N Á L A T U N K : _____________________________
-  FEHÉRNEMŰK (női, férfi, gyermek, nemcsak manöken alkatúaknak!)
-  HARISNYÁK, ZOKNIK
-  HÁLÓRUHÁK
-  RÖVIDÁRUK
-  GOBELIN KÉPEK, GOBELIN FONALAK 272 SZÍNBEN
-  KÖTŐFONALAK

E h a v i a k c ió s  a já n la tu n k :

S logg i női a lsó k

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sz: 8-12 óráig, Vas.: zárva

M A S S Z Ő R , G Y Ó G Y M A S S Z Ő R
tevékenységemet 

Balatonalmádi, Baross G. u. 9. sz. alatt
az Or Gold Fodrász Szalonban megkezdtem. 

Nyitvatartás: H-P. 8-19 óráig, Sz.: 8-14 óráig 
Tel.: 30/906-3749 

Szeretettel várom kedves vendégeimet!
Kárpát Olivér gyógymasszőr

B A L A T O N  S P O R T
B a l a t o n a l m á d i ,  T u l i p á n  u d v a r  

( á l l o m á s s a l  s z e m b e n )

C

P

U

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

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

S Z Á M F I R A  I S T V Á N

V í z - ,  gáz-, f ű t é s 

s z e r e l ő  m e s t e r

8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

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

30/9384-453 
Információs zöld szám :

8 0 /9 4 9 - 0 1 9

T e r v e z é s ,  k i v i t e l e z é s

M á r  2 0  é v e  a  l a k o s s á g  s z o l g á l a t á b a n !



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

Új Nyitás 

CARTED'OR KÁVÉHÁZ 

COCTAIL BÁR 

A TULIPÁN UDVARBAN
Várjuk kedves vendégeinket 

különlegességekkel 

Születésnap-Névnap-Rendezvények 

Nyitva tartás 

péntek-szombat-vasárnap 10-20 óráig 

Tel: 06-20-916-8299

Berényi Kisbolt
(Gábor Á. u. 9.)

továbbra is várja kedves vásárlóit
Nyitvatartás: 

H-P: 7-17 óráig, 
Sz.: 7-12 óráig, V: 7-11 óráig

FOTÓSTÚDIÓ
Balatonalmádi, Fűzfői u. 65.

Tel.: 88/431-019 06-30/217-9675

Igazolványkép készítése azonnal, színesfilm kidolgozás 

24 óra alatt, fényképezőgépek, fotócikkek, esküvők, 

rendezvények fényképezése, videofelvételek készítése. 

Nyitva tartás: H-P.: 9-17 óráig 

Sz.: 9-12 óráig

I s m é t  n y i t v a

Kávé 
különlegességek, 
koktélok

Biliárd Flipper Darts
Nyitva tartás: 1400 - 2400

POWER HOUSE II.
A 150 m2-es helyiségben turbó 
szolárium, 23 gép, 700 kiló 
kézi súly, egyénre szabott 
edzéstervek, laboratóriumban 
fejlesztett és tesztelt minőségi 
táplálék -  kiegészítők állnak a 

látogatók rendelkezésére.

Nyitvatartás: H-P: 900 - 1200 
14.00 - 21.00 

Sz-V: 10.00 1800

Balatonalmádi, Baross G. u. 19.



Az új évezred első jelentős csillagászati eseménye, amit A lmádiban is 

tökéletes viszonyok mellett két órán keresztül élvezhettünk, a január 

9-i teljes holdfogyatkozás volt.

A felvételeket készítette: Boros Hanga

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik városunk kul

turális, művészeti tevékenységének segítésére létrehozott alapít
ványunkat az előző évben támogatták.

Kérjük, hogy idén is vegyék fontolóra, hova ajánlják fel adó
juk  1 százalékát.

Kérjük minél többen támogassák alapítványunkat az 1 %-kal.
Adószám: 19262259-2-19

“Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány
Adószám: 18919879-1-19

“Vörösberény! Iskoláért” Közhasznú Közalapítvány
Adószám: 19266820-1-19

Balatonalmádi Herkules SE Közhasznú Szervezet
Adószám: 19263573-2-19

Erwin Birnmeier festőművész 
kiállításának megnyitója.

A képen balról: Dr. Lőrincz Zoltán egyetem i tanár, 

művészettörténész, jobbra Erwin Birnmeier festőművész.

Fotó: Durst László

K Ö Z L E M É N Y
A GÉGÉSZETI SZAKRENDELÉS, Balatonalmádi Baross G.u.44. 

Telefonszáma megváltozott, új száma: 88/432-892

Dr. Síró Edit gégész szakorvos

Apróhirdetés
“dr. Wilde, bőrgyógyász, 424-383”

SEGÍTS! Egész évben mindenféle munkát áron alul vállalok. 
Komáromi Zoltán, nyugdíjas 

Cím: 8416 DUDAR, Petőfi út 19.

Társkereső irodámban megtalálja társát!
Fényképes, számítógépes irodánk 

közel 2000 fős taglétszámmal várja jelentkezését! 
Veszprém-Séd Társkereső Iroda 

Tel.: 88/421-698; 06/30/348-2165

Német nyelvből korrepetálást, nyelvvizsgára való felkészítést 
(egyéneknek és kiscsoportnak) vállalok.

Tel.: 439-399; 20/943-6037

É rtesítjük  tisz te lt h irdető inket, hogy 2001. m árciusátó l 

hirdetési áraink változnak:

1 hasábos (5x10) keretezett hirdetés: 5000 Ft

2 hasábos (10x10) keretezett hirdetés: 9000 Ft

1 éves előfizetés esetén 1 havi hirdetés ingyenes.

A Balatonalmádi Közösségi Ház 
márciusi programja:

8-án 8:00-17:00-ig Nőnapi Virágvásár 

Helyszín: Közösségi Ház

14-én 18:30 Fáklyás felvonulás a Közösségi Háztól a Kossuth szoborig 

Ünnepi köszöntőt mond: Nagy Dávid a Kéttannyelvű Gimnázium 

Diákönkormányzatának elnöke

15-én 11:00 Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és 

Szabadságharc tiszteletére

Ünnepi köszöntőt mond: Várhegyi Attila a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának államtitkára

Közreműködnek: Pintér Tibor és Janza Kata színművészek 

Helyszín: Petőfi szobor

16-án 17:00 Almádi és a városhoz kötődő művészek Tavaszi Tárlatának 

megnyitója

A tárlatot megnyitja: Talabér Márta a Megyei Közgyűlés alelnöke 

Helyszín: Közösségi Ház 

20-án 10:00 Bábszínház: Csodavilág címmel 

Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola

22-én 17:00 Művészetbarátok egyesületének összejövetele.

Meghívott vendég: Zachar István tanár Helyszín: Közösségi Ház 

28-én 19:00 Filmklub: Sinkovits Imrére emlékezünk 

Az Isten hozta őrnagy úr című film vetítése 

Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium
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