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A VENDÉGLÁTÁS KEZDETEI ALMÁDIBAN
II. RÉSZ

Az 1890-es években nagyon nagy lendülettel folytak az építkezések Almá
diban és mind több hírt olvashatunk a korabeli veszprémi lapokban egy-egy 
új üzlet megnyitásáról. Ez időben az 1884-ben épült Szent Margit kápolna 
körül kezd kialakulni egy kis településközpont, a már itt működő piac köze
lében. Itt épült fel az 1890-es évek végén egy kisebb üzletház, amelyben Mar
ton Gábor fióküzlete nyílt meg, mint ezt a korabeli fénykép tanúsítja. A fiók
üzlet akkoriban azt jelentette, hogy egy veszprémi kereskedő nyitott Almádi
ban egy fióküzletet, rendszerint szezonális jelleggel.

Az 1904 körül készült képen már Kozarics György kereskedése volt az 
épületben. 1905-1910 között tovább bővítették az épületet, nyaraló csatlako

zott hozzá egy nagyon szép, akkoriban divatos faszerkezetű, fedett terasz épít
ménnyel, és ekkor már Pethe Viktor volt a tulajdonos. Ő szintén veszprémi 
kereskedő volt elődeihez hasonlóan. Róla, valamint özvegyéről, aki később 
folytatta a kereskedést, külön meg kell említeni, hogy önállóan adott ki na
gyon sok képes levelezőlapot Almádiról. Az egykori épületből már csak a 
nyaraló épület létezik (az egykori Gézike nyaraló, fiuk Pethe Géza után elne
vezve), alig felismerhetően átépítve.

Az említett településközpont kialakítását célzó épületet, a községházát 
1898 őszén kezdték építeni, a földszintjén végig üzletek sorakoztak, am e
lyeket 1899-ben és 1900-ban nyitottak meg. Az épület felső végén volt ez 
időponttól kezdve Pethe Viktor füszer-csemege üzlete, aki bérlő volt az 
épületben. A képes levelező lapok tanúsága szerint az akkori Almádi leg
jelentősebb boltja, saját, céges feliratú lovas kocsival végezteti a szállítá
sokat.

Valószínű, hogy 1910 körül helyezte át üzletét a Marton Gábor egykori 
üzlet helyére. Itt építette hozzá a nyaralóépületet, mint ezt fentebb láthattuk. 
Volt olyan időszak, amikor az üzlet nem működött, amit egy képeslap bizo
nyít. Hogy ez mely időszakban volt, illetve meddig tartott, nem ismert. Az 
üzlethelyiség később újra megnyitásra került, és az 1940-es évek közepéig 
működött.

A községházában 
levő fűszer-csemege 
üzletet Pethe Viktor 
után László Imre bé
relte, majd Hegyi Gé
za fűszer-csemege üz
letét ismerhettük ben
ne az 1940-es évek vé
géig. A községházá
ban levő többi üzlet- 
helyiségben is iparo
sok és kereskedők 
működtek hosszú évti
zedeken át. A Hangya 
Fogyasztási Szövetke
zet üzlete is ebben az 
épületben volt az 
1930-as években. Így 
a községházát kis 
megszorítással Almá
di első “üzletházának” 
is mondhatjuk.

Az üzletek mellett a 
vendéglőknek is fon
tos szerepük volt Al
mádiban. Ezekre a 
következő számunk
ban visszatérünk.

Schildmayer Ferenc

Márton Gábor üzletének képe 1898 körül

Kozarics György üzlete 1904 körül

Pethe Viktor üzlete a községházában 1904-ben

Községháza képe az üzletekkel 1910 körül

Pethe Viktor nyaralója, az üzlet nem működik 1920 körül



Ideiglenesen itthon, de mindenütt otthon
Az ecset nyugszik, az alkotó nem ... 
Hol telel a Zoográfosz ?
Újra füvet eszik a Nepi ! 
Szkoutariból Szépalmapusztára

Akármelyik címet is választa
nánk, mindegyiknek ugyanaz az ér
telme: Visszajött a Veszeli! Barátai, 
tisztelői és a művészetbarátok nagy 
örömére. Tessék elképzelni, hogy 
valakinek Szomáliából úgy írnak 
Szentkirályszabadjára, hogy Józsi
nak Vörösberénytől északnyugatra, 
a kettőskanyaron túl. Címnek cím, 
de kissé pontatlan, avagy postailag 
nyugtázva a „címzett megjelölése 
nem szabatos”. Nos , valami ilyesfé
le történt, amikor egy csendes estén 
baráti búsulásunkat elhessegetendő 
levelet írtunk Lajosnak. A címmel 
nem is bibelődtünk, mert a tartalom
ra kellett koncentrálni. Majd ráírjuk 
a borítékra, oszt föladjuk jelszóval 
„pingpong” levél született, egyszer 
egyikünk szerváit, utána meg a má
sik. Úgy négy-öt mondatonként ki
kaptuk a tollat egymás kezéből és ír
tunk, úgy ahogy akkor éreztük.

Másnap, sort kerítettünk a címzés
re: boríték volt, toll a kezünk ügyé
ben, majd csak össszehozzuk, ha a 
négyoldalas levéllel boldogultunk. A 
nevére is emlékeztünk, szépen ango
losan is tudtuk: Lajos Veszeli, 
painter-artist. Biztos ami biztos, 
odaírtuk görögül is, hátha a helyi 
postás nem beszél más nyelvet, bár a 
görög betűkkel már nem 
vesződtünk, mert akkor 
„ZOOGRAFOSZ” azaz fes
tőművész lett volna, de nekünk így 
is tetszett. Utcára egyikünk sem 
emlékezett (nekem nem kunszt, mert 
nem voltam még Szkoutariban), ház
szám szerintünk igazán csak zavaró 
adalék lett volna, ezért békésen ki
egyeztünk a Kavoulakosz Villa meg
nevezésben, és mellébiggyesztettük, 
hogy a telefon-fülkével szembeni 
kocsma alatt. Hát kérem, megtalálta 
a postás! Innen is gratulálunk neki, 
mert a megye, az irányítószám, meg 
a város lemaradt !

Szkutari viszont ott volt, amire a 
város elnevezés kissé túlzás, hiszen 
olyan nyolcvanfős kis halászfalu - 
talán Szárberényben laktak ennyien, 
amikor a veszprémvölgyi kolostor 
alapítólevelét írták, úgy ezer évvel 
ezelőtt. Veszeli Lajos persze csak tíz 
éve ismerte meg, amikor a neves 
athéni műgyűjtő, Alexis 
Kavolulakosz meghívásának eleget 
téve a „fecskékkel együtt vonulnak 
délre” az idézet szerzőjével, 
ihletőjével és alkotótársával, Évával 
együtt.

Ha magyarra fordítjuk a település 
nevét, Szkoutarit, akkor pajzsnak 
kell neveznünk, aminek tökéletesen 
meg is felel, hiszen egy felfordított, 
pajzs alakú dombra települt. Azon 
ritka helyek közé tartozik, amelyet a 
hódító törököknek sohasem sikerült 
elfoglalniuk. Volt ilyen nálunk is, 
csak Csobáncnak hívták. Véletlen 
lenne csupán, hogy az örök rebellis 
Veszeli itt találta meg természetes al
kotó közegét Szkoutari szellem é
ben?

Nemcsak a görög tájakon eltöltött 
tíz év festői tevékenységének, ha
nem egész művészi pályafutása 
nagy állomásának tartja athéni meg
hívását, mivel az európai civilizáció 
bölcsőjébe keveseket invitálnak. 
Athén Rózsadombján, a neves 
Karidisz Galéria adott otthont októ
ber 22-én a tőlünk indult 
művésznek. Mindezt saját művein 
túl dr. Pataki István néhai nagykö
vetünk áldozatos előkészítő munká
jának is köszönheti, aki haláláig 
szervezte a kiállítást. Nem akármi
lyen társaságban, hiszen a Millenni
umi Év rendezvényeinek sorába il
lesztett tárlat szorosan kapcsolódott 
az Oscar-díjas Szabó István filmbe
mutatójához.

A kiállításon szereplő 27 alkotás
ból nyolcat vitt itthonról, ötöt 
Kavoulakosz úr kölcsönzött, 14 ké
pet pedig három ihletett hét alatt fes
tett meg a megszállottan dolgozó 
„zoográfosz” a szkoutari halászok 
őszinte csodálatára. A kiválasztott 
meghívottak a falakon a görög mi

tológia alakjait láthatták, 
sajátosan groteszk tükrö
zésben, ahogy egy angolul 
beszélő diplomata je lle 
mezte, magának az alko
tónak. A triptichonok 
egyike-másika a szom
szédból kidobott 
ágyvégekből lényegült át 
művészi alkotássá. Ott 
volt persze a szeretett 
szkoutari táj filozofikus 
megjelenítése is. Az ottho
ni balatoni panoráma nél
kül nem lett volna teljes a 
paletta! A művészetpártoló 
galériaalapító G. Karidisz 
úr ugyanis végrendeleté
ben meghagyta, hogy ki
zárólag fiatal görög alko
tók és kivételes képességű 
külföldi művészek kap
hatnak itt kiállítási 
lehetőséget.

A magyar kolónia és 
nagykövetség m unkatár
sai kitettek magukért, és 
önzetlen munkájuknak 
köszönhetően összejött a 
várva-várt kiállítás, amely 
komoly diplomáciai eseménynek 
számított a görög főváros szívében. 
Székelyné Németh Mária ügyvivő 
asszony megnyitójában nagyon ta
lálóan jegyezte meg, hogy örömmel 
ajánlja a jelenlevők kitüntető figyel
mébe „ezt a nagyon magyar 
művészt, Görögország szerelmesét”.

Most engedtessék meg a 
szerzőknek, akik régóta ismerik és 
tisztelik a művészt, hogy a saját szá
juk íze szerint értelmezzék a fenti tö
mör meghatározást. Szerintünk 
ugyanis a gyökereket és a látásmó
dot senki sem tudja és akarja megta
gadni. Az, amit az átélt hazai évek a 
művésszel és velünk, illetve mind
annyiunkkal megtanítottak, a tú l
éléshez elengedhetetlen a humor. A 
groteszk pedig Örkény óta a humor 
egyik ismert itthoni műfaja és na
gyon kell nekünk akkor, amikor 
egyesek - némi gőggel - „Európába” 
akarnak bennünket visszafogadni.

Az Európai Únióban magyarként 
várnak ugyanis bennünket, akikre 
még a görögök is felnéznek, köszön
hetően az olyan kulturális nagyköve
teknek, mint Veszeli Lajos Balaton
almádiból a Kisberényi útról.

Téved az, aki ennyi kőkemény 
menetelés után azt hiszi, hogy 
művészünkre a jól megérdemelt la
zítás várt. Athén után 
Szépalmapuszta várta Zirc mellett, 
ahol a „Bakony-Balaton” címmel 
megrendezett tárlatán állhatott bará
tai elé akvarelljeivel. Ezen a ben
sőséges összejövetelen, másfél hó
napos távoliét után a barátok üdvö
zölhették őt és folytonosan megúju
ló művészetét. Már csak azt várják 
tőle, hogy a decemberben induló Új 
Balaton című folyóirat m utavány
számát záros határidőn belül ugyan
ilyen elegánsan hozza össze.

Czuczor Sándor - Nagy Ferenc

A Scutari öböl látványa a művész szobájának ablakából



Néhány sor 
a 133. hónapról 
a Városházán
2001. november
A hónap híre, hogy dr. 

Matolcsy György miniszter úr a 

munkatársaival, Szalai Emese 

igazgató asszonnyal, dr. 

Cséfalvi Zoltán helyettes állam

titkár úrral, valamint az ország- 

gyűlési képviselőnkkel, dr. Bóka 

Istvánnal együtt Balatonalmádi

ban, az Auróra Szálló különter

mében mutatta be a Balaton Ré

gió tízéves gazdaságfejlesztési 

programját. A zsúfolásig 

megtetelt teremben nagy öröm

mel hallgattuk a kulcsmondatot, 

mely szerint: “ Az elmúlt évtized 

bizonyította, hogy a Balaton Ré

gió egyedül, csupán önkormány

zati és vállakozói forrásokra tá

maszkodva nem képes m eg

birkózni az előtte álló kihívások

kal. Ezért a Balaton Régió, 

adottságainak jobb és hatéko

nyabb kihasználása érdekében - 

a Széchenyi Terv újabb tízéves 

fejlesztési programjába illesztve

- nem nélkülözheti a központi 

figyelmet és segítséget.”

A program száz milliárdos 

nagyságrendben tervez központi 

pézeszközöket négy alprogram 

megvalósításához, melyek a 

következők: az elérhetőség javí

tása (út, vasút, repülőtér), a 

minőségi turizmus fejlesztése; a 

tudásalapú gazdaság fejlesztése; 

az életminőség javítása. Megva

lósulni látszik mindaz, amiről 

eddig csak álmodhattunk. 2002- 

ben máris rendelkezésre áll 4,8 

m illiárd Ft (a három évvel 

ezelőttinek a 100-szorosa!), 

melyre mától kezdve folyamato

san pályázhatnak a balatoni ön- 

kormányzatok, vállalkozók, in

tézmények és magánszemélyek.

B a la to n a lm á d i-Ö re g h e g y , 

2001. december 1.

Kerényi László

polgármester

Önkormányzati hírek
Dr. Kerényi László polgármester 

úr távollétében, aki dr. M atolcsy 

György gazdasági miniszter tájékoz

tatóján házigazdaként vett részt az 
Auróra szállóban, Pandúr Ferenc al

polgármester vezette a november 29- 

i Képviselőtestületi ülést. Napirend 

előtt Balogh Csaba képviselő kért 

szót és elmondta, hogy a Képviselő 
Testület által jóvákagyott keretből, 
azaz 500 ezer forintból, négyszáz 

mázsa tűzifát juttattak almádi 

időskorú rászorultjainak. Egyúttal 
kérte a Gazdasági Bizottságot, hogy 

az Új Almádi Újságban tegye közzé 

a Wesselényi Strand építkezési mun

kálatait akadályozó tényeket.
Pandúr Ferenc alpolgármester úr 

azonnali válaszában köszönetet 

mondott a tűzifa akció lebonyolítá

sáért, illetve elmondta, hogy a strand 

építkezésének első üteme folyamat
ban van, a közbeszerzési eljárás ki

írása megjelent, december 12-én 
helyszíni bejárást tartanak az aján

lattevők részvételével. Az ered

ményhirdetés 2002. januárjában vár

ható.

A legutóbbi képviselőtestületi 

ülés óta eltelt időszak esem ényei 

közül kiemelte az október 23-i 
vetélkedővel összekötött futófeszti

vált, amelyet kilenc általános iskola 

részvételével rendeztek meg. A no
vember 14-én megnyitott „Kezem 

nyomán” amatőr alkotóművészeti 
kiállítást, amelyet Czuczor Sándor a 

Humánpolitikai Bizottság elnöke 
nyitott meg a Padlásgalériában. No

vember 18-án a polgármester úr 

részvételével a berényi általános is
kola melletti területen ötven darab 

mandulafa csemetét ültettek el lelkes 

balatonalmádi polgárok.

A bizottsági beszámolók sorát a 
Humánpolitikai Bizottság elnöke 

nyitotta meg, aki először is 

Steinbach József tiszteletes úr kö

szönetét tolmácsolta az almádi refor

mátus templom felújításának támo

gatásáért a képviselőtestület minden 
tagjának, illetve a templomavató ün
nepi istentiszteleten való részvéte

lért. Kiemelte a Bajor-Magyar Kap
csolatok Ezer Éve címmel megren
dezett kiállítás fontosságát, amely a 
vársoháza után a gimnáziumban és a 

Kelet-Balatoni Kistérség több tele
pülésén kerül bemutatásra. A tár

gyalt ügyek közül örömmel konsta

tálta, hogy ismét lakásépítési támo
gatásban részesíthettek egy megala

pozott helyi kérelmet.

Az összes bizottsági beszámolót 
egyhangúlag, kérdés nélkül fogad

ták el.

Grúber Sándor rendőrkapitány szo

kásos beszámolóját a városunkban 

előfordult sajnálatos drogesetttel kezd

te, amelyről bővebbet lapunk ren
dőrségi hírek rovatában olvashatnak.

Dr. Szűcs Sándor jegyző hívta fel 

a figyelmet az 2001. október 1 és ok

tóber 31 között megjelent fontosabb 

jogszabályokra: a lakáscélú állami 
támogatásról szóló rendelet újbóli 
módosítására, valamint az Országos 

Választási Iroda közleményére, 
melyből azt emelte ki, hogy a 
képviselőtestületnek a választásokig 

hátralevő időszakban önfeloszlatás
ra már nincs lehetősége.

A lejárt határidejű helyi rendeletek 

végrehajtásáról szóló napirend 26. 

pontjának tárgyalásakor jelezte a de

cember 31-ével megszűnő Vörösbe

rényi Iskoláért Közalapítvány meg

szüntetését, mivel az iskola felépült, 
az Alapítvány vállalt kötelezettségét 

teljesítette. A jelentést a testület elfo

gadta.

A 2001. évi költségvetés I-III. ne

gyedévi teljesítéséről szóló tájékoz
tatót a jelenlevő képviselők elfogad

ták. Harmadik napirendi pontként 

tárgyalták meg a 2002. évi költség- 

vetés koncepcióját, amelyet a bizott
ságok előzetesen már megtárgyal

tak, és adott alternatívákat jelöltek 

meg. Minden hozzászóló tudatában 

volt annak a ténynek, hogy minuszos 
költségvetéssel, azaz előrelátható 
hiánnyal kell számolni, de a bázis- 

szemléletű tervezés és a feladatalapú 

gondolkodás így is gerjesztett némi 

vitát. Egyetértettek viszont abban, 

hogy működési bevételek tervezésé
nél a saját bevétel növelésére kell tö

rekedni, s javítani kell a városi bevé

telek beszedésének hatékonyságát. 

A költségvetésben mimimum 2,5 % 
tartalékot kell képezni a képviselők 

többségének szavazata alapján, ame

lyet 7:3 arányban fogadtak el. A jövő 

év folyamán jelentkező többletbevé

telekkel elsősorban a város és intéz

ményei által benyújtott pályázatok 
önrészének fedezetét kívánják nö

velni. Jóleső érzés volt olvasni a 46. 

pontban előterjeszettt működési terv 
egyik bekezdését, mely szerint „a vi
torlás és horgászkikötő építéséhez 
szükséges területeket meg kell sze

rezni” . A költségvetési koncepció 

egészét egyhangúlag támogatta min
den képviselő.

A kommunális és szilárd hulladék 
gyűjtésére és elszállítására vonatko

zó szervezett közszolgáltatás igény- 

bevételéről szóló rendelet tervezetét 

némi pontosítással fogadták el a 
képviselők.

Ötödik napirendi pontként tár

gyalták meg az állatok tartásáról 

szóló 18/1994 (IX.29) számú önkor

mányzati rendelet felülvizsgálatát. 

Az előterjesztők nevében dr. Szücs 

Sándor jegyző fűzött kiegészítést a 

leírtakhoz, majd ezek után a testület 

a B. változatra adta áldását. Ennek 

értelmében az állattartó övezetek ha

tára változik: a II-III. övezet határa a 

Thököly u. - Veszprémi u.- Kisberé

nyi u. - Vessző u. - Töltés u. - Vécsey 

u. - Felőörsi Határút. Az ebtartásról 

és az állatok tartásáról szóló ren 

deleteket egységes szerkezetben az 

Önkormányzat külön kiadványban 

adja közre.

A környezetvédelemről szóló ren

delet felülvizsgálatakor majdnem 

minden képviselő szenvedélyesen 

fejtette ki álláspontját a kerti hulla

dék és avar égetéséről, holott ennek 

a rendeletnek idevonatkozó paragra

fusát évente meg kell újítani, így a 

hosszadalmas vitát követő döntés 

már formálisnak tűnt. Bővebben 

lásd 8. oldal.

A lakbérrendelet módosítása az 

önkormányzati tulajdonú lakások 

lakbérének mértékén változtatott: 

összkomfortos (1998. 01.01. után 

épült lakások esetén) 250 Ft/hó/m2, 

az összkomfortos, de 1998. 01. 01. 

előtt épült lakások esetén 

160Ft/hó/m2, komfortos 130 Ft/hó /m2, 

félkomfortos 70 Ft/hó/m2 és a kom

fort nélküli 30 Ft/hó/m2. Ez a rende

let a testület döntése alapján 2002. 

janár első napján lép hatályba.

A Beruházó Vízközmű Társulat 

tevékenységéről Martinné Staszny 

Éva elnök-asszony tartott tájékozta

tót, melyben kérte a testületet, hogy 

alkossák meg rendeletüket a közmű

fejlesztési hozzájárulás kivetéséről, 

illetve felvetette a nemfizetők prob

lémáját. Kerekes Csaba a GTB elnö

ke javasolta, hogy a nemfizetők ne 

csupán a tartozásukat, hanem a tár

sulat ezzel kapcsolatos összes felme

rült költségét térítsék meg - kivéve a 

szociális okból hátralékban levőket. 

Minderről 2002. áprilisára várható 

döntés, mert a koncepciót részlete

seen és gondosan ki kell munkálni.

Az aktualitások között szereplő 

tizenegy témakör közül egyet levett 

a napirendről, hármat pedig zárt ülé

sen tárgyalt meg a testület.

A nyilvános ülésről szóló önkor

mányzati jegyzőkönyvek a Városi 

Könyvtárban, ill. a Polgármesteri 

Hivatalban megtekinthetők.

N.F.



Rendőrségi hírek
Bűnügyi szempontból szerencsére ese

ménytelen hónapot zártunk. Mindössze 
négy betörésről kaptunk bejelentést első
sorban a város küső perifériális 
nyaralóterületeiről. Egy vendéglátó egy
séget törtek fel,mely ebben az időszakban 
nem üzemel, s onnan különböző beren
dezési tárgyakat vitt el az ismeretlen 
elkövető. Több garázda jellegü bűncse
lekményben intézkedtek kollégáim. Az 
ügyek vizsgálatánál elsősorban az alko
holt lehet megjelölni,mint legfőbb kivál
tó okot,de két esetben az utólagos vizsgá
latok megállapították a kábitószer jelen
létét is.Mindkét emlitett eset érintettjei 
bűncselekmények miatt már többször ke
rültek látókörünkbe Ellenük tehát nem
csak garázdaság, hanem kábitószerrel 
való visszaélés miatt is folyik bün
tetőeljárás. A legutóbbi lapszámban tájé
koztattam Önöket a Baros G. utcai 
tűzről. Annyiban utalok vissza az ott 
leírtakra, hogy az ezzel kapcsolatos vizs
gálatot napokon belül le fogjuk zárni, 
ugyanis nincs arra utaló jel,hogy a tűz 
kiváltó oka valamilyen szándékos embe
ri magatartás lett volna. A továbbiakban 
egy olyan jelenséggel szeretnék foglalkoz
ni, amely egyre több energiát követel 
tőlünk. Ezek a családi botrányok, vala
mint az olyan események, amelyek eredői 
között az alkoholt lehet ismét csak tetten 
érni, amelyek következményeként szom
szédok vitáinak, vagy magánházak, la
kások falain belüli veszekedéseknek kell 
rendőri eszközőkkel véget vetni. A családi 
botrányok képlete aránylag 
egyszerű.Általában a családfő, de sajnos 
többszőr e tekintetben egyetértésben, férj 
és feleség egyformán hódol az alkohol él
vezetének. Ilyen állapotban törvény
szerű, hogy vita, veszekedés a következ
mény, amelynek azonban többnyire 
szenvedő alanyai a gyerekek, és kéretlen 
hallgatói a szomszédok, akik általában 
kihívják a rendőrséget. A másik, amely 
egyre inkább a város nyaralóövezetének 
ingatlantulajdonosaira jellemző, ami
kor valamilyen korábban ért sérelem mi
att, amely vélt vagy valós, elmérgesedik a 
szomszédok viszonya, s éveken keresztül 
tartó veszekedés, pereskedés a következ
mény. Itt is sokszor fellelhető motiváló 
tényezőként az alkohol. Az ellenfelek ál
talában a rendőrségtől várják - mintegy 
itélő bírótól - problémáik, gondjaik meg
oldását, azonban a rendőrség korábban 
és a jövőben sem fog ilyen eszközökkel 
rendelkezni. Kollégáim minden esetben 
igyekeznek tárgyilagosan megadni a 
lehetőségekről az érdekelt felek számára 
a felvilágosítást. Ezzel is módot adva az 
érintetteknek, hogy a törvények keretein 
belül rendezzék egymás között vitáikat, s 
ehhez ne próbálják eszközül felhasznál
ni a rendőrséget. Sajnos azonban - és ez 
az oka annak is, hogy e témát felhoztam 
- csak kevés sikerrel, hiszen ezek az 
elmérgesedő veszekedések, viták már nem 
viselnek el emberi kompromisszumokat, 
az érintettek általában nem hajlandók 
ilyen megoldásra.

Az idei szezonban újdonságként az 
Önkormányzat és a Megyei Rendőr
főkapitányság megállapodást kötött arra 
vonatkozóan, hogy a Rendőrség a helyi 
hatályú önkormányzati rendeletekbe 
ütköző állampolgári magatartások ese
tén is intézkedni fog.Ez a megállapodás 
alapot nyújt arra, hogy a kollégák min

den olyan állampolgári bejelentésre is re
agáljanak, amelyek a fenti tárgykörbe 
tartoztak.

A kedvező tapasztalataim alapján 
olyan információim vannak, hogy a jövő 
év egészére szeretnék ezt a hatályt kiter
jeszteni, és ehhez ez Önkormányzat biz
tosítani fogja az anyagi alapokat. Váro
sunkban egyre több szolgáltató szünteti 
meg a helyi ügyeleteit, s ezért több olyan 
bejelentést is kapunk, s feltehetően kap
ni fogunk a jövőben is, amely különböző 
problémákat jelez a város területén. Ter
mészetesen ezekben az esetekben is fo
gadjuk az állampolgárok hívását, s to
vábbítjuk azok felé, akik ebben illetéke
sek. Itt szeretném Önöket tájékoztatni ar
ról, hogy a Balatonalmádi Rendőr- 
kapitányság korábbi 431-462, valamint 
a 438-710-es számai helyett az 593-910- 
es és a 593-520-as számok élnek. Ezen kí
vül természetesen a 107-es számon is a 
kapitányság ügyelete jelentkezik be. Az 
eddig megszokott többi szám továbbra is 
hívható.

A város külső területein - mint ahogy 
a bevezetőben is jeleztem - fokozott ve
szélynek vannak kitéve az őrizetlenül ha
gyott nyaralók. Az, hogy évek óta 
csökkenő betőrés számról tájékoztatom 
Önöket, a rendőri munka hatékonyságá
nak javulása mellett a Polgárőr Egyesü
let aktivitásának is köszönhető. Mind
annyian egyetérthetünk abban, hogy 
nélkülük már nehezen lehetne elképzel
ni eredményes rendőri munkát. A közel
múltban tartott elnökségi ülésén is a kö
zös és hatékony feladat-végrehajtás té
mája szerepelt. Itt szeretnék ismételten 
köszönetet mondani a mindannyiunk 
érdekében végzett tevékenységért. Ezt a 
fajta munkát is elismerte Polgármester 
úr akkor, amikor az Országos Polgárőr 
Versenyen I. helyezést elért csapat tagja
inak, valamint a pályájukat idén kezdő, 
korábban ugyancsak polgárőr rendőr 
kollégáknak nyújtott át jutalomtárgyat. 
Nagyon jól esett ez a fajta figyelem, ami 
azt is kifejezi számunkra, hogy továbbra 
is mindent meg kell tennünk városunk 
köznyugalmáért, közbiztonságáért.

Végezetül szeretnék emlékeztetni mid
nen gépjárművezetőt arra, hogy az előt
tünk álló szélsőséges útviszonyokat hozó 
téli időszakban fokozott gondot fordítsa
nak a járművek műszaki felkészítésére. A 
város területén is vannak olyan neural
gikus pontok, amelyek még a jól felkészí
tett járművek számára is gondot jelen
tenek. Mindezek mellett - bár az elmúlt 
hónapban ittas járművezetés miatt nem 
kellett eljárást indítanunk egyetlen helyi 
állampolgárral szemben sem - kiemelten 
fontos az is, hogy ezekben a nehéz 
időszakokban minden szempontból al
kalmas állapotban üljünk a volán mögé.

Mire ez a lapszám az Önök kezébe 
kerül, már nagyon közel leszünk az 
évvége ünnepeihez. Ezért kérem, enged
jék meg, hogy a kollégáim és a magam 
nevében mindannyiuknak békés, szere
tetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánjak!

Balatonalmádi, 2001. november 26.
Grúber Sándor r. alezr.

Rendőrkapitány

FIGYELŐ:
Balaton-díjat kapott dr. Kerényi László, városunk polgármestere a 

Balatoni Szövetség elnökségétől a tó és a régió érdekében végzett kiváló 
munkájáért.
A megváltozott gazdasági kondíciókra hivatkozva kérte a kormányzattól 
Várpalota, Pétfürdő, Tés, Öskü, Berhida és Balatonalmádi önkormányza
ta a japán-hitel összegének csökkentését, a kölcsön visszafizetésének 
módosítását. A kormány azonban semmiféle eltörlési akció támogatására 
nem hajlik, így valószínűleg változatlanok maradnak a hitel
visszafizetés terhei.
A balatoni rendezési terv szeretné megszüntetni a fürdéshez, 
horgászáshoz vágott illegális bejárókat, és visszaadni közösségi 
használatra a tó partvonalának legalább 30%-át minden településen.
Célkitűzései közé tartozik a jogszabályokkal, ill. a közösség érdekeivel 
ellentétes parthasználat megszüntetése.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és a svájci székhelyű 

Európai Gasztronómiai Szövetség közös Védnöki tábláját a bala
tonalmádi Liget Kávéház is elnyerte, amit Szabó Zoltán, a vendéglátó- 
egység vezetője Budapesten, az MTA klubjában vehetett át.
A Művészetbarátok Egyesülete helyi szervezetének vezetője, Láng 

Miklós -  aki lapunkban is közli nyelvművelő írásait -  a Nemzeti Kulturális 
Örökség M inisztériuma által kiírt Anyanyelvi pályázatra küldött 
munkájáért 100 000 forint pályadíjban részesült.
A zirci Néptáncosok Találkozóján sikerrel lépett fel a balatonalmádi 
Kökörcsin gyermek-néptáncegyüttes is.
Megyei asztalitenisz bajnokságon Horváth József a 60 éven felüli 

szeniorok között első helyet szerzett.
A “Top 10” asztalitenisz versenyen az ifjúságiak között Nyúl Krisztián 
a 7. helyet szerezte meg.
Az erőemelők országos pontversenyében a Herkules Gym. csapata 39
értékelt egyesület között a 20. helyen végzett az éves összesítés alapján. 
A csapat versenyzői: Drexler Gábor, Véghelyi László, Csibrák Zoltán, 
Tóth Tamás, Gyurkó Péter.
Sági Sándor egyik értékes festményét ajánlotta föl a veszprémi önkor

mányzatnak azon a válogatott anyagból rendezett kiállításán, amelyet a 
Veszprém Városháza aulájában Asztalos István alpolgármester nyitott meg. 
A Cholnoky Ferenc Megyei Kórházban kialakítandó Sürgősségi 
Betegellátó Osztály felszereléséhez 19 ajánlat érkezett az orvosi gép-  
és műszer állomány közbeszerzési eljárásra. A kórház-rekonstrukció 
keretein belül átalakításra kerülő “A” épület munkálatai jövő év 
januárjában kezdődnek.
A Balaton Szövetség elnökségi ülésén támogatta a DRV Rt. által ter

vezett kéttényezős díjrendszer bevezetését, és javasolta, hogy az 
állandó lakosság díja ne legyen magasabb a jövő évben. A
fizetővendéglátás szabályozásával kapcsolatban támogatta a tevékenység 
szezonális jellegének figyelembe vételére és a jövedelemszerzés helye 
szerinti adózás bevezetésére tett javaslatokat.
November elsejétől háromhavonta olvassa le a DRV Rt. a vízórákat, 
és havonta történik majd a számlázás.
A Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban hetedik 

alkalommal rendezték meg a Lőrincze Lajos Emléknapot, amelyen 
Grétsy László nyelvészprofesszor előadását az általános- és középiskolás 
versmondók vetélkedője követte.
A megyei önkormányzat Egry József Emlékmúzeum átépítéséhez kiírt 
hat millió forintra szóló pályázatát befogadta a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács.
A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány idei utolsó ülésén 

megvitatták és elfogadták az alapítvány 2002. évi pályázati felhívását, 
mely november végéig nyilvánosságra kerül. A pályázatok beküldésének 
határideje 2002 január 31. (Űrlapok a megyeháza címén Patka Lászlótól 
és Németh Sándornétól igényelhetők.)
A Magyar Kultúra Evének a francia régióban megrendezett pro
gramjai lezárásaként szervezett konferenciát “Magyar-francia kapcso
latok hozzájárulása Magyarország integrációs felkészüléséhez” címmel a 
Balaton Régió franciaországi partnere, a Loire vidék Régiója.
Csalás miatt folytat eljárást az almádi rendőrség T. István ellen, aki 
gázbekötés ürügyén csalt ki nagyobb összegeket Almádiban és 
környékén. A büntetett előéletű férfi több esetben nem saját nevén 
mutatkozott be, a pénzt pedig mindig előre kérte a megrendelőktől.



BESZÁMOLÓ
A Magyar Vöröskereszt Balatonalmádi Lakóhelyi 

Alapszervezet sokéves munkájáról röviden

Balatonalmádiban a vöröskereszt 
alapszervezetet 1966-ban alakította 
meg egy kis csoport, majd 1976-ban 
új, 9 tagú vezetőség vette át a vezetést. 
M unkájukat kizárólag társadalmi 
munkában végezték, és végzik ma is.

A vezetőség 1 elnök, 1 titkár és 7 
reszortfelelősből állt. Kéthavonta tar
tottunk vezetőségi ülést, de ha kellett 
akár hetente is összejöttünk. Sokol
dalú tevékenységünket szeretném rö
viden ismertetni.

Első dolgunk volt az akkori ta 
náccsal, egészségüggyel, postahiva
tallal, iskolákkal, nevelőotthonnal, a 
településen működő üzemekkel, tár
sadalmi szervezetekkel felvenni a kap
csolatot, akiktől munkánk során ko
moly segítséget kaptunk.

Összeírtuk az idős, beteg, rokkant, 
mozgássérült embereket, ügyes-bajos 
dolgaik elintézésében segítettünk.

Minden évben megtartottuk és 
megtartjuk az idősek napját, ahol va
csorával, süteménnyel megvendégel
jük a megjelenőket, tombolatárgyak
kal, zenével próbálunk jó hangulatot 
teremteni. Évente vöröskeresztes bált 
szerveztünk, a belépőjegyek és a tom
bolából összejött pénzt aztán a kará
csonyi csomagokra költöttük.

Bevételeink kicsik voltak, így a kép
viselő urak segítettek ahhoz, hogy 
70-80 csomagot készíthessünk és el
ju ttassuk a rászorulóknak. A kö
rünkből eltávozó vöröskeresztes tag
jainktól virággal búcsúzunk. A 90 
éveseket üdvözlő lappal köszöntjük 
születésnapjukon. 3 éven át az egyik 
vendéglőtulajdonos egy ünnepi ebéd
del megvendégelte a 90 éven felüli al
mádi lakosokat, ekkor a polgármester 
úr és a főorvos asszony oldották meg 
a vendéglőhöz a szállításukat, vala
mint virággal köszöntötték őket. Je
lenleg 25 fő 90 éven felüli idős ember 
él városunkban.

Dr. Kerényi László polgármester 
úr 1992-ben megkérdezte miben tud
na segítségünkre lenni. Ekkor a tit
kár azt kérte, ha mód van rá minden 
70 éven felüli almádi lakos kará
csonyra kaphasson 1.000,- Ft-ot. 
Meg is kapták, ami azóta ugyan cso
magra változott, de ezt is hálásan 
fogadják. Kértük: legyen Almádiban 
idősek otthona, Budataván gyógy
szertár és körzeti orvosi rendelés, ját
szótér a gyerekeknek. Nagyon jó ér
zés, hogy mindez a polgármester úr és 
a testület jóindulatával megvalósult.

Az 1980-as évek elején szerveztünk 
először véradást, akkor 150-200 rend
szeres véradónk volt. 1983 októberé
ben az ENSZ keretén belül 17 ország 
orvosai részvételével Budapesten kon
ferenciát tartottak többek között a vér
adásról is. A véradás gyakorlati szer
vezésének, lebonyolításának bemuta
tása a mi feladatunk volt, amit a kon
ferencia résztvevői megtekintettek itt

B.almádiban. Nagy megelégedéssel és 
elismeréssel nyugtázták munkánkat. 
Ugyancsak B.almádiban jöttek össze 
budapesti tárgyalás után a Bolgár 
Vöröskereszt és az ottani KÖJÁL, va
lamint a Magyar Vöröskereszt és KÖ
JÁL tapasztalatcserére, ekkor a mi 
feladatunk a megvendégelésük meg
szervezése volt. Ismét kiválóra értékel
ték munkánkat. A Megyei Vérellátó 
Állomás a véradók megbecsülése és a 
szervezőmunkánk elismeréseként éven
te egy alkalommal 45 fő (véradó) ré
szére jutalomkirándulást finanszíro
zott. Jó hangulatú belföldi és külföl
di kirándulásokon vettünk részt. Saj
nos ez 3 éve megszűnt pénzhiány mi
att. Évente 3 alkalommal tart kiszál
lásos véradást városunkban a Vérel
látó Állomás, ennek megszervezése -  
hely, időpont egyeztetés, véradók kiér
tesítése, plakátolás stb a mi felada
tunk. Sajnos jelentősen csökkent a 
véradók száma a rendszerváltás óta. 
Általában 70-90 véradó jelenik meg 
egy-egy véradáson. Véradó ünnepsé
get egy évben egyszer szervezünk, 
amelyen kitüntetést ad át a Vérellátó 
Állomás vezetője a sokszoros véradók
nak. A legmagasabb véradásszámot, 
230-szoros véradást 1 fő érte el.

Az iskolákban környezetvédelem
ről, tisztaságról, egészséges életmód
ról, táplálkozásról, tisztálkodásról 
szerveztünk felvilágosító előadásokat, 
filmvetítést, rajzos vetélkedőket, vala
mint elsősegélynyújtó és csecsemő
gondozó tanfolyamokat és versenye
ket. A legügyesebb tanulókat könyv- 
jutalomban részesítettük.

A nevelőotthonos gyerekekkel is so
kat foglalkoztunk (amíg működött a 
nevelőotthon).

Vasárnaponként meghívtunk 10- 
15 gyereket az idősek klubjába, ott 
nagymamát választottak, akikkel be
szélgettek, szeretetet kaptak tőlük.

1982-ben patronáltuk a szőci Szo
ciális Otthont, ahova színes TV-t, 
magnót, hajszárítókat, Szokol rádió

kat, édességet vit
tünk az ott élőknek. 
Mindezekre a pénzt a 
megye több nagyvál
lalata adta. E lláto
gattunk Dobára és 
Kamondra is a Szo
ciális Otthonokba, 
ide ruhaneműt és 
édességet szállítot
tunk.

1985-ben a föld
rengés okozta károk 
felmérésében is segí
tettünk.

Virágvásárokat szerveztünk, hogy 
szebb, virágosabb legyen települé
sünk, „Tiszta udvar, rendes ház“ 
mozgalmat indítottunk.

1998-ban az Önkormányzat és az 
egész város fantasztikus összefogásá
val és segítségével ruhaneműt, élel
met és gyógyszert szállítottunk Viskre 
/ Kárpátalja / az árvízkárosultak ré
szére, majd innen 35 fő általános is
kolás gyereket hoztunk 2 hétre, aki
ket családok láttak vendégül.

2001-ben szintén árvíz miatt élel
miszert, ruhaneműt szállítottunk 
Beregdarócra és Csarodára.

A Magyar Vöröskereszt Veszprém 
Megyei vezetősége a Vöröskereszt VI. 
Kongresszus és VII. Kongresszus 
(1982-1987) közötti időben végzett 
munkáról pályázatot hirdetett, váro

si, nagyközségi és kisközségi alap
szervezetek részére. A megyében a 
nagyközségek sorában a mi alapszer
vezetünk pályázata lett az egyik leg
jobb.

1995-ben az önkormányzat segítsé
gével megnyitottuk az ország harma
dik vöröskeresztes boltját. Az önkor
mányzat térítésmentesen adta a hely
séget, annak rendbetételéhez homo
kot, meszet stb biztosított. Almádi és 
Vörösberény apraja-nagyja pedig in
gyen munkában adta munkaerejét. A 
nyitáshoz az árukészletre a Polgár- 
mesteri Hivatal 500 000,- Ft-ot bizto
sított, mivel a Megyei Vöröskereszt
nek nem volt pénze. A boltvezető vö
röskeresztes tag, 30 éves kereskedelmi 
múltjával, otthagyta munkahelyét, 
hogy ezt a boltot vezesse. A bolt áru
val történő feltöltéséhez kapott 
500 000,- Ft mellett a vezető ismeretsé
ge révén a BakonyCOOP és más nagy- 
vállalatok segítségével, utólagos fize
téssel sikerült árut biztosítani. Még a 
környékbeli községekből is jöttek na
ponta a vásárlók. A bolt tisztessége
sen, jól működött, végül 3 év után, 
rajtunk kívülálló okok miatt bezárt.

Karitatív szervezet lévén munkán
kat mindig ellenszolgáltatás nélkül 
végezzük. Eredményes munkánkhoz 
hozzájárult az önkormányzat, a la
kosság, a vállalkozók, cégek, Kft-k, 
Bt-k támogatása, amit ez úton is há
lásan köszönünk.

Minden támogatónknak, segítőnk
nek, a város minden lakójának szere
tetteljes, békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk.

Tőke Emilné

F O R R Á S
TAKARÉKSZÖVETKEZET

Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

Engedje meg, hogy megragadjuk az alkalmat a takarékszövetkezetünk bemu
tatására!

Megszólításunk azt sugallja, hogy úgy érezzük, tudunk az Ön számára is olyan szol
gáltatást ajánlani, ami elnyeri tetszését és hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Reményeink alapja, hogy takarékszövetkezetünk igazgatósága és kollégáink minden 
tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink az Ön maximális 
megelégedésére szolgáljanak. Fontosnak tartjuk, hogy olyan termékekkel álljunk 
ügyfeleink rendelkezésére, melyek kondíciói a lehető legkedvezőbbek, kiszámíthatóak, 
könnyen érthetőek annak érdekében, hogy a választás ne okozhasson problémát.

Úgy gondoljuk, talán fontos az Ön számára, hogy pénzügyeit a lehető legkényelme
sebben, kellemes környezetben intézhesse kirendeltségeinken, mindig kedves, szak
mailag felkészült kollégák szolgálják Önt ki.

- Számlavezetési kondícióink alternatív választási lehetőséget kínálnak a kisebb és 
a jelentősebb számlaforgalmú ügyfeleinknek. (Kisebb forgalmú ügyfelek számára 
számlavezetés 1.300,- Ft/hó összköltséggel, nagy forgalmú ügyfelek részére 0,9 
ezrelék utalási költség!!!)

- Lehetőséget biztosítunk arra, hogy átutalásait irodájából, vagy otthonából küld
hesse el hozzánk a legnagyobb biztonság fenntartása mellett. (Homebank szolgál
tatás: ingyenes csatlakozási lehetőség!!!)

- Folyószámla hitel konstrukcióink pedig nagyobb likviditást adhatnak társaságának. 
-Az 5,5-11 % közötti betéti kamatok pedig önmagukért beszélnek.
- Rugalmas lakossági hitelügyintézéssel és számlavezetéssel állunk még 
ügyfeleink rendelkezésére!

Az alábbi kirendeltségeink bármelyikén igénybe veheti szolgáltatásainkat! Kérésére 
részletes kondíciós listát küldünk Önnek!

Veszprém, Ady E. u. 3., Tel: 88/406-417 
Balatonfőkajár, Kossuth u. 16., Tel: 88/483-051 
Balatonkenese, Táncsics u. 2., Tel: 88/481-484 
Várpalota, Szabadság tér. 6., Tel: 88/472-695

Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., Tel: 22/311 -273 
Balatonalmádi, Jókai u. 2/a., Tel: 88/438-350
Berhida, Szabadság tér 6., Tel: 88/455-168

KÍVÁNUNK MINDEN ÜGYFELÜNKNEK ÉS LEENDŐ ÜGYFELEINKNEK 
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!

FORRÁS TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYVEZETÉSE

Polgárőr hírek
2001. november 17-én dr. Kerényi László Polgármester úr a városházán jutalom

ban részesítette azokat a polgárőröket, akik 2000-ben és 2001-ben az Országos pol
gárőr bajnokságon második és harmadik helyezést értek el.

Polgárőreink Veszprém megyét is képviselték ezen a bajnokságon.
Csapattagok:
Csapatvezető: Hansági Endre alelnök
Ifjúsági tagozat: Balogh Boglárka, Pirgi Róbert, Magyar Zoltán, Horvát Balázs.
Felkészítésünkben komoly segítséget adott Szabó Lajos rendőrhadnagy (jog és 

elmélet), és Mikóczi Károly rendőr törzszászlós (önvédelemből).
Polgármester úr kiemelte a polgárőrség, a lakosság és az üdülők érdekében végzett 

példamutató munkáját. Ezért a Képviselő-testület és a maga nevében könyvjutalmat 
adott át, és sok sikert kívánt a további munkához. H. Gy.



P á r i z s b a n  j á r t . . .

Nemcsak az ősz, hanem Balatonalmádiból néhány, a Lóczy Lajos gimnáziumba 
járó gyerek is. Cserediák-kapcsolat révén októberben viszonoztuk a tavaszi látogatást.

Izgatottan készültünk az útra, hiszen nemcsak a közeli szomszédok egyike, ha
nem két napos autóbuszos utazás előtt álltunk. A fárasztó út után mozgalmas egy 
hét következett. Minden napra valami különleges programot terveztek a Saint- 
Michel des Perrais középiskola szívélyes vendéglátói. Jártunk a tengernél, ennek 
később orrfacsaróvá vált emlékei (csigák, kagylók, csillagok) külön élményt jelentet
tek hazafelé és itthon a kicsomagolás után.

Megcsodáltuk Párizst, Versaillest, egy teljes napot töltöttünk Mont Saint-Michel és 
Saint-Malo nevezetességei közt. Sajnáltuk, hogy a dagályt nem volt időnk megvárni, hi
szen mégis más látni, mint elképzelni a szigetté váló Mont Saint-Michelt. Nem baj, van, 
ami miatt visszavágyjon az ember erre a csodaszép vidékre.

Jó hangulatú közös rendezvényeink voltak a helyi gyerekekkel, akikkel az angol 
volt a közös nyelv.

Kora reggel indultunk vissza, hogy elegendő időt tölthessünk Disneylandben. 
Óriási élmény volt valamennyiünk számára, itt még a felnőttek is újra gyerekek let
tek. Az éjszakát és a következő napot utazással töltöttük, és alig vártuk, hogy haza
felé közeledjünk.

Boldog üdvrivalgással fogadtuk az első magyar feliratokat és a mobiltelefonok 
magyar bejelentkezését. Szép országokban jártunk utunk során, de hazaérkezni ed
dig nem ismert, belülről jövő megrendítő örömmel tudtunk.

Köszönetet mondunk az Almádiért Közlapítványnak, hogy támogatásával hozzá
segített minket ezekhez a páratlan élményekhez.

Az öt almádi diák nevében: Horváth Zsófia

Mi újság a Móra Ferenc utcában?
Megvalósítás előtt áll az utca végében felhagyott vörös homokkő-bánya tájrendezé

se. Több éve tartó “pályázatkezelés” után igazi fordulat következett be október 18-án! 
A bánya tájrendezési munkálataiban érintettek helyszíneltek s értekeztek a kőbányában.

A bányavállalkozóra át nem hárítható tájrendezés kivitelezését a Környezetvédel
mi Minisztérium finanszírozza, megtörtént a kivitelezők pályáztatása, s Almádiban 
üdvözölhettük a nyertes cég (UNITRANSZ COOP kft. Győr) képviselőjét.

Felelős műszaki vezetője: Boda Zsuzsa (B.almádi), műszaki ellenőrét a KöM je
löli ki. A munkálatok befejezését 2002 áprilisra ígérték.

A környékbeli lakosok október végétől számíthatnak a munkavégzéssel járó, vagy 
azt kísérő gépzajjal, esetleg porképződéssel.

A tervezett tájrendezés táji, természeti értékmegőrző megoldásai, területfejlesztési 
és újrahasznosítási céljai összhangban vannak a Balatonalmádiban elfogadott ön- 
kormányzati rendelettel, amely szabályozza a megszűnt anyagnyerőhelyek rekulti
vációját, idegenforgalmi hasznosítását. Ennek megfelelően “Bányapark”-ot alakí
tunk ki, ahol az idelátogató pihenőhelyet, szabadidő kreatív eltöltésére alkalmas he
lyet talál.

Mi lesz? Tereprendezés, kerítés, korlát, lépcsősor megvalósításával egyrészt a ren
dezetlenség megszüntetése, másrészt a biztonságos gyalogos közlekedés megteremté
se a cél. Körbejárható, kilátóhellyel és pihenő-hellyel tagolt sétaút kialakítása. Al
kalmi hangversenyek megvalósítására pódium és “nézőtér” kialakítása. A pódium 
és a nézőtér közötti széles vöröshomokkő lépcsősor (közel faltól-falig tartó) kialakí
tásával, jóléti típusú asztal és pad állításával a pihenés, az üdülés kulturált mód
ját kívánjuk bővíteni Balatonalmádiban.

DÍSZFAÜLTETÉS AZ 
ÖREGPARKBAN

Ezer év emlékére

Államalapításunk 1000 éves évfor
dulójának tiszteletére a magyar kor
mány a 2000. január 1-től 2001. au
gusztus 20-ig tartó időszakot a Mil
lennium Evének nyilvánította. E kü
lönleges másfél esztendős interval
lum alatt emlékeztünk meg Szent Ist
ván király művéről, a magyar állami
ság létrejöttéről.

A millenniumot sokan sokfélekép
pen ünnepelték. Az elmúlt másfél év 
alatt az ország minden településén 
kopjafákat, szobrokat és emléktáblá
kat avattak, így tisztelegve a történe
lem ezer éve előtt. Almádiban is szá
mos rendezvény emelte a millenniumi 
év fényét, ám az időszak lezárásával a 
városban még nem ért véget az ün
neplés.

A Balatonalmádi Nagycsaládosok 
Egyesületének legfontosabb célja, 
hogy az embereket, kicsiket és nagyo
kat egyaránt közelebb hozza egymás
hoz, s közösségeket teremtsen ebben a 
mai, kissé elidegenedett világban. Tö
rekvéseiknek egyik szép szimbóluma 
lehet az a díszfa is, melynek ünnepé
lyes elültetésére egy verőfényes, ám hi
deg novemberi szombaton került sor 
az új játszótér mellett, az Öregpark
ban.

Ez alkalomból a városi zeneiskola 
növedékei kedves furulyaszóval kö

szöntötték a szép számban egybegyűl
teket, akik között a település vezetői is 
jelen voltak. Dr. Kerényi László pol
gármester beszédében a fa szimbolikus 
jellegét hangsúlyozta, hiszen a most el
ültetett mocsári ciprus generációkat kí
sér majd végig életútján, s büszkén 
magasba törő ágai hirdetik majd a ma
gyarság dicsőségét. Az ünnepélyes al
kalomból az egyesület egyik alapító 
tagja, Vecsey Kiss Mária szavalta el egy 
költeményét.

A kis fa ismert fajta Almádiban, 
hiszen a frissen elültetett csemete már 
a harmadik mocsári ciprus az Öreg
parkban. Annak ellenére, hogy ez a 
fa eredetileg a trópusokon honos, a 
Balaton-parti mediterrán jellegű klí
mát meglepő módon jól viseli. Várha
tóan pár éven belül a most plántált 
csemete is társaihoz hasonló, tekinté
lyes méreteket ölt.

A díszfa elültetését az egyesület tag
jai közösen végezték, még a legkisebbek 
is lelkesen ásót fogtak, s flakonból lo
csolták a csemetére az életet adó vizet. 
Az ünnepség végén az egyesület elnö
ke, dr. Péterfia Katalin leplezte le a 
díszfa elültetését jelző réztáblát, amely 
megőrzi az utókor számára e fontos 
esemény időpontját.

Vince Eszter

Fotó: Durst

Fontos szempont a terület tájra jellemző növénytakarójának a megóvása, a táj
idegen fajok kiszorítása, a Balatonalmádi ipartörténetéhez tartozó kőbányászati esz
közök és termékek szabadtéri bemutatóhelyének kialakítása. Ez úton is kérjük a la
kosságot, hogy gyarapítsa ma még szegényes gyűjteményünket a vereskő bármilyen 
rendeltetésű faragott emlékével. De, szeretnénk egy képes táblát is készíteni a 
kőbányászati eszközökről, műveletekről.

Ha a kertépítészeti munkák, a tereprendezés során letisztuló bányarészek földta
ni természeti érték bemutatására alkalmas feltárással szolgálnak, a geológiai bemu
tatás lehetőségét is megragadjuk. Eddigi kutatásaink során a helyszínen nem ta
láltunk erre alkalmas tanúfalat. (A következő tájrendezési munkálatok helyszíne 
/Köcsi-tó/ inkább alkalmas geológiai és természeti értékek kibontására.)

A bányapark terméskőkerítést kap, amelyen át a gyalogosforgalom szabad, a gép
kocsiknak azonban kívül lesz a helyük.

A tájkép látvány-változását a megtelepítendő fás-bokros növénytársulások ked
vezően befolyásolják, mivel a zöld terület növekedésével a tájkép zavartalanabbá vá
lik a bánya környezetében.

A tájseb eltakarása, a terület rendezettsége megszünteti a bányászat okozta jelen
legi konfliktushelyzeteket, remélhetőleg visszatartja az illegális hulladéklerakást is!

A rendezettséggel a környező terület magasabb értékűvé válik.
A táj természeti és kulturális értékeit bemutató Vörös Homokkő Tanösvény egy 

magas színvonalú bemutató- és pihenőhely megállóval gazdagodik.
A város iskoláinak környezeti nevelési eszköztára bővül egy terepi lehetőséggel.
A TELJES KIVITELEZÉST A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM 

“KAC” FEDEZI, A BÁNYAVÁLLALKOZÓKRA ÁT NEM HÁRÍTHATÓ (ELMA
RADT) TÁJRENDEZÉSI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ RÉSZÉNEK FELHASZNÁLÁ
SÁVAL

A BÁNYAPARK A VÁROSÉ LESZ, A VÁROS LAKÓI VIGYÁZNAK MAJD RÁ.
Knauerné Gellai Mária



Jövő év elején indul a 
Balaton-régió tíz éves 

gazdaságfejlesztési programja
A kormány által megtárgyalt tíz éves balatoni gazdaságfejlesztési program- 

sorozat társadalmi vitára bocsátásának első állomása Balatonalmádi volt. A 
november 29-én megtartott fórumnak a Hotel Aurora adott helyet, ahol 
Matolcsy György gazdasági miniszter felvázolta a résztvevők előtt a program 
leglényegesebb pontjait. A kormány tisztában van azzal -  mondta hogy a 
Balaton az ország egyik legnagyobb kihasználatlan lehetősége, a XXI. szá
zad sikeréhez szükséges fontos forrásokkal rendelkező, óriási kiaknázatlan 
rejtett kincs. A gazdaságfejlesztési program 2 alappillérre támaszkodik és 4 
alprogramot tartalmaz (az elérhetőség javítása, a minőségi turizmus fejlesz
tése, a tudásalapú gazdaság fejlesztése, az életminőség javítása), amely nem
csak a turizmus fejlesztésére, hanem a térség gazdasági fejlődésének elő
mozdítására is alkalmas. Ezért a kormányzat ezt a nagyszabású tervet -  mi
vel az itt élők egymaguk nem is tudnák megvalósítani -  jelentős anyagi hoz
zájárulással támogatja. Tapasztalatok és számítások szerint 1 forint állami be
ruházáshoz 4 forint üzleti tőke társul; 160 milliárd forint vissza nem térítendő 
állami támogatás számítható a tíz évre betervezett 600 milliárd forint fejlesz
tési összeghez.

A gazdasági miniszter a programból kiemelte a különleges tudás-alapú gaz
dálkodás fontosságát, amelyet a szintén különleges természeti kincsű, sajátos 
klímájú tó megkövetel, és amelyhez mintául az európai minőségi turisztika szol
gál.

A program pontjainak részletezése után (egészségturizmus, útépítés, köz
lekedés, szennyvíz-elvezetés, gazdasági-, kulturális szempontok) a meghívott 
előadók felszólalásainak tükrében folyt tovább az eszmecsere. A fórumot rö
vid sajtótájékoztató zárta.

Vecsey Kiss Mária

Az avarégetésről
Az ősz beköszöntével a természet törvénye szerint megkezdődött a faleve

lek hullása. A kert téliesítése során is több növényi rész halmozódik fel. So

kan ezeket a kerti hulladékokat égetéssel semmisítik meg. (A kertbarát kö

rök rendezvényein már több alkalommal hangzott el előadás a komposztálás 

fontosságáról és hasznosságáról!)

Az avarégetéssel egyidejűleg megindult a füst miatti panaszáradat is.

Ezek leggyakoribb oka, hogy az avarégetés nem a helyi rendeletben előír

tak szerint történik. A 9/2001. (VII. 15.) számú, környezetvédelemről szóló 

rendelet 2001. december 31-ig úgy rendelkezik, hogy “a kerti hulladékot és 

avart hétfő-péntek-szombati napokon délelőtt 10 óra és délután 15 óra kö

zött szabad égetni, maximum 30 perc időtartamig, maximum 1 m3 mennyi

ségben a tűzvédelmi szabályzat betartásával. ”

A panaszok a bűzös füstölésre, valamint az esti órákban való füstölésre vo

natkoznak. Felhívom a figyelmet arra, hogy az égetni kívánt növényi hulla

dék száraz legyen, így gyorsan és kevésbé bűzösen ég. Nagyon fontos a jó 

időjárási körülmények kiválasztása: száraz, szélcsendes idő napközben. Ek

kor a felszálló légáramlat gyorsan elviszi az élettérből a füstöt, és nem ter

jeng a saját és szomszédos ingatlanokon. A tüzet nem szabad felügyelet nél

kül hagyni, és az eloltására is előzetesen kell felkészülni.

Fontos még a tűz helyének megválasztása: közterületen, aszfalton, tilos a 

tűzgyújtás!

Tilos egyéb anyagot, hulladékot a növényi részek közé keverni, és olajos, 

zsíros anyagokkal megöntözni!

Eddigi tapasztalataink szerint nem mindenki tartja be a vonatkozó előírá

sokat. Már több szabálysértési eljárás is indult, az elkövetők 30.000,-Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújthatok. A Képviselő-testület a 2001. november 29-i 

ülésén módosította az avarégetés szabályait: 2002 . január 1-július 14., vala

mint szeptember 1 -decem ber 31. között hétfő-péntek-szombati napokon 10 

óra és 15 óra között szabad égetni a tűzvédelmi szabályzat betartásával.

Kérjük mindazokat, akik a kerti hulladékot és avart égetéssel kívánják meg

semmisíteni, tartsák be a rendeletben foglaltakat.

Némethné Kovács Júlia 

környezetvédelmi referens

A Balatonalmádi Közösségi Ház programjából:
December 13.19:00 Csütörtök

Filmklub: Sodrásban c. magyar film Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium 
December 16. 16:00 Vasárnap

A Városi Vegyeskar és a Zeneiskola növendékeinek Adventi koncertje Helyszín: 
Vörösberényi Művelődési Ház 

December 20.17:00 Csütörtök
Művészetbarátok Egyesületének összejövetele Téma: Vidovszky Béla festőművész 
munkássága Helyszín: Közösségi Ház 

December 20.19:00 Csütörtök
Filmklub: Brian élete c. angol film Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium 

December 21.17:00 Péntek
Városi Karácsony Helyszín: Városháza 

December 22.15:00 -18:00 Szombat
Családi délután: Karácsonyi játszóház Szórakoztató programsorozat az egész 
Családnak! Helyszín: Közösségi Ház 

December 28. 20:00 Péntek
Session koncert (Led Zeppelin emlékzenekar) Helyszín: Közösségi Ház 

Január 03.19:00 Csütörtök
Filmklub: Cinema Paradiso c. olasz film Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium 

Január 10.19:00 Csütörtök
Filmklub: Valahol Európában c. magyar film Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium

Olvasói levelekTisztelt Szerkesztőség!
Ezúton szeretnék válaszolni a no

vemberi számukban megjelent „Ta
lizmánok, bűvös számok...“ című 
cikkére a szerzőnek. Kérem, hogy le
velemet teljes egészében, változtatás 
nélkül közöljék le az újságban.

Tisztelettel: Szabó Diána
Balatonalmádi, Városháza tér 3.

Az utóbbi időben életünket egyre 
nagyobb mértékben szövik át a külön
féle okkult praktikák. Mind a nyom
tatott, mind az elektronikus média 
ontja magából, és ezáltal népszerűsíti 
ezeket a ’titkokkal terhes’ álvalóságo
kat (pl horoszkópok, jóslások, rontá
sok, bájitalok). A könyvesboltokban 
ezerszámra fogynak Nostradamus 
könyvei, és persze a gyerekek körében 
oly népszerű Harry Potter könyvek, 
ill. a különböző szerepjátékok. Ezek 
nagyban befolyásolják az emberek 
gondolkodásmódját a természetfölöt
ti dolgokról. Az ember kíváncsi lény, 
és vonzódik az ismeretlen, a megfog
hatatlan és láthatatlan dolgok iránt. 
Sokszor azonban bele sem gondo
lunk, hogy tulajdonképpen mik 
rejtőznek ezek mögött.

Szemléljük csak meg egy kicsit 
közelebbről pl. a Harry Potter 'je len 
séget’.

A cikkben az állt, hogy a könyvben 
megtalálható a szeretet, a szánalom 
és több jó emberi tulajdonság is, a 
rémségesnek hitt dolgokat pedig csak 
azok látják benne, akik ezt akarják 
kiolvasni a könyvből. Ezek után kér
dés az, hogy egy gyerek (vagy akár fel
nőtt) hogyan dolgozza fel az olyan 
mondatokat, mint pl.: "oktatja, hogy 
ez a sötét hatalom tartozik a fekete 
mágia körébe” és, hogy “a pallérozott 
elme számára a halál nem más, mint 
egy új kaland kezdete”. Ahol a 
’ Kiválasztottság ’ és az ’Erő’ negatív 
értelemben vett fogalma kerül 
előtérbe, és ahol főhősünk homlokát 
egy villám alakú sebhely ékesíti (ami 
a sátánizmus egyik jelképe), és ahol a 
könyvben a “mugliknak” azaz az át
lagembernek nincsen jó és értékes tu
lajdonságuk.

Tisztában kell lenni azzal, hogy 
nincs önmegváltás, és hogy nem  
mindegy, hogy honnan, vagy hogy 
kitől kapjuk az erőt!

Vannak, akik azt gondolják, hogy 
mindez csak fikció, mese, de vannak 
olyanok is, akik valós alapot adnak 
ezeknek a dolgoknak. Szerintem, ez 
utóbbi csoportnak van igaza.

Az ember sok mindenre képes. Kép
lékeny, tanítható, és abszolút befo
gadóképes. A Harry Potter ’jelenség’, 
és az ehhez hasonló okkultizmushoz 
kapcsolódó jelenségek az ember elmé
jét, és a szellemét egyaránt befolyá
solják.

Sokan vannak, akik úgy gondol
ják, hogy az Almádiban indított “va
rázslatos hét” nagyon egészségtelen 
volt. Egy felnőtt felelősséggel tartozik 
a gyermekek iránt. Lehet, hogy mind
ez most jó mókának tűnt, de megvan 
rá az esély, hogy egy gyerek komolyab
ban kezd el foglalkozni a boszorkány
sággal, vagy a mágiával és egy kemé
nyen ezzel a témával foglalkozó köny
vet emel le a polcról. /A statisztikák 
máris kimutatták, hogy Harry Potter 
kapcsán az interneten rengeteg hor
rorral és mágiával foglalkozó 
weboldalt kerestek fel a gyerekek, 
sajnos)/. Az okkultizmus lényege, 
hogy a természetfölöttiből merít, amit 
kontrollálni nem nagyon lehet, hi
szen beláthatatlan következményeire 
már sokszor volt példa.

Ahhoz, hogy egy gyerek rájöjjön, 
“milyen képességek rejlenek benne”, 
mai modern korunkban többféle 
lehetőség nyílik erre, a különböző 
készség- és tehetségfejlesztő foglalko
zások igénybevételével. A 9-14 éves kor 
az egyik legfogékonyabb időszaka a 
gyereknek: nem mindegy, hogy indít
juk útjára!

Szerintem nem ártott volna egy 
alaposabb előtanulmányozás ezen a 
területen, hogy kiderüljön, valójában 
mihez is kezdtek hozzá.......

UI.: Próbáljuk meg együtt szebbé 
és értékesebbé tenni gyermekeink éle
tét ebben az amúgy is túl sok szennyel 
teli világban!



Olvasói levél 
egy újságcikk 

margójára!
Kissé megkésve kaptam kézhez az 

Új Almádi Újság novemberi számát, 
de annál nagyobb érdeklődéssel ol
vastam abban Szelényi Pál írását KÁ
TÉ ISTVÁN hegedűművész életútjá
ról. Régi élmények sorozatát elevení
tette föl bennem már első pillantásra 
is a művész kifejező fényképe, amit 
számtalan esetben szemtől-szembe, 
élőben is láthattam húsz éven át 
Veszprém Város Vegyeskara tagjai so
rából, a hangversenyek közös izzású 
hangulatában ...

Az egyébként igen átfogó, a kvali
tásokat jól érzékeltető és pedagógiai 
vonatkozású jellemzésekből hiá
nyoltam Káté István azon érdemeinek 
kidomborítását, melyekkel közvetle
nül segítette Veszprém rangosító ha
tású zenei életének megújítását és 
magas szintű működtetését a XX. szá
zad második felében. Kezdettől fogva 
első számú művészi partnere volt 
Zámbó Istvánnak, aki Veszprém Vá
ros Ének- és Zenekara megalapításá
val indította el a zenei élet megújítá
sát 1956-ban, de később is mindvégig 
a legstabilabb segítő vezetőtárs ma
radt a Szimfonikus Zenekar és a 
Vegyeskar különvált működésű, de 
közös karnagy irányítású idősza
kában. Káté István zenekari koncert
mester segítsége még a Vegyeskar egy
re magasabb ívelésű teljesítményeivel 
is összefüggött. Amolyan közös edző 
produkcióknak számítottak az 1965- 
től rendszeressé váló oratórium és 
más zenekari kíséretes előadások, me
lyek az állóképességet, az egymásra fi
gyelés készségét és a fellépési rutint 
erősítették az együttesben. A hosszabb 
időn át összeszokott koncertmester és 
a később már jelentős kapcsolatokkal 
rendelkező Liszt-díjas karnagy 
később is gyümölcsöző munkát végez
tek a veszprémi zenei élet fejlesztésé
ben, a világverseny győzelmek, Nem
zetközi Éneklő-Hetek, Kamarazene- 
kari Fesztiválok sorozatának virágzó 
időszakában. Káté István mindig sta
bil művészi pillére volt ezeknek a ter
veknek és eseményeknek.

Úgy gondolom, hogy hivatásszol
gálati elismertség szempontjából 
ezeknek az érdemeknek megemlítése 
is indokolt lehet az egyéni művészei 
pályastációk felsorolása mellett. Le
het, hogy az önvallomásból ezek sze
rénység miatt maradtak ki. A pótló ki
egészítés reánk, a kortárs tanukra 
hárul. Többszáz egykori veszprémi ze
nekari- és kórustag emlékezhet erre, 
akik közül többen most a Balatonal
mádi Vegyeskarban énekelnek.

Egyetértést remélek a cikk szer
zőjétől is, hisz annak idején rendsze
res szakíró krónikása volt a legendás 
eseményeknek.

Lechner László 
Káptalanfüred-Budapest

Hatékony segítség
A balatonalmádi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat ne
vében hordozza két alapvető, 
törvény által előírt feladatát. 
Mindkettőt külön szakmai cso
port lát el az intézményen belül, 
munkájuk azonban nem különít
hető el élesen egymástól, hi
szen sok területen szükség- 
szerű közöttük az együtt
működés.

Gyermekjólét

A nemzetközi New York-i Egyez
mény nyomán fogadta el a magyar 
Országház 1997-ben a gyer
mekvédelemről szóló XXXI. tör
vényt, előtte hazánkban a jog csak 
alacsonyabb szinten szabályozta ezt 
a témakört. A Magyar Közlönyben 
négy éve megjelent törvény amellett, 
hogy kimondta, anyagi okokból csa
ládjától gyermeket elszakítani nem 
lehet, kötelezővé tette az önkor
mányzatok számára a gyermekjóléti 
szolgálatok létrehozását. Erre rea
gálva városunkban két megbízott lát
ta el a gyermekvédelmi és a család- 
segítői feladatokat egészen 1999 vé
géig, amikor a törvényi előírásoknak 
megfelelően megalakult az intéz
mény. Városunkban Bíró Zoltán cso
portvezető, Feketéné Zsóka és Sikos 
Rita tartják kézben a gyermekek vé
delmének rendszerét. Munkájukat 
pszichológus segíti heti egyszeri ta
nácsadással. A gyermekvédelmi fel
adatok struktúrája három fő ellátási 
csoportra tagolódik. Az elsőbe pénz
beli segítségek tartoznak, így a rend
szeres és rendkívüli gyermekvédel
mi valamint otthonteremtő támoga
tás, és a gyerm ektartási díj 
megelőlegezése. A második kör a 
személyes gondoskodásoké, am e
lyek további három csoportra oszt
hatóak. Az alapellátások része a 
gyermekjóléti szolgáltatás, a gyer
mekek napközbeni ellátása és átme
neti gondozása. Szakmai feladat a 
gyermekvédelem és az otthont nyúj
tó ellátás (nevelőszülők, gyermek- 
otthon), míg hatósági intézkedést 
igényelnek (legtöbbször jegyzőit) a 
védelembevétel, családbafogadás, 
ideiglenes elhelyezés, az átmeneti 
vagy tartós nevelésbevétel, örökbe
fogadás. Ezek mellett felsorakoztat
ható az utógondozás, amely az álla
mi gondozásból kikerülő fiatalok 
reszocializációját segíti huszonné
gyéves korukig. (Sok esetben még a 
családban nevelkedett nagykorúak
nak is gondot jelent a tanulás vagy a 
szálláshoz jutás.) A pénzbeli és sze
mélyes segítségek mellett a rendszer 
harmadik nagy csoportját alkotó el
látási formákra, a természetbeniekre 
városunkban nincs szükség. A leg
újabb jóhír, hogy december harma
dikától már van helyettes szülője a 
gyermekjóléti szolgálatnak, aki leg
feljebb fél év időtartamra két, átme

neti gondozásra szoruló gyermeket 
tud fogadni otthonában. Egy másik 
jelentkező most végzi a feladat ellá
tásához feltételül szabott tanfolya
mot.

Látható, hogy az élet milyen sok 
területére terjednek ki a szolgáltatá
sok, ezért a rászorulók felkutatása 
csak a jelző team közreműködésével 
lehetséges. Ebbe a csapatba 
védőnők, pedagógusok, gyermekor
vosok, a gyámhivatal- és a rendőrség 
munkatársai tartoznak, akik 
felelősségüket átérezve jelzik a gyer
mekjóléti szolgálatnak, ha tudomá
sukra ju t egy-egy intézkedést 
igénylő eset. Az ellátásban azonban 
mindenki önkéntes alapon részesül
het, a gyermekek veszélyeztetettsé
gének néhány hatósági esetét kivéve. 
Még ebben a munkában is fontos a 
teendők szervezése, lapunk megjele
nésével egyidőben egy összejövete
len már a jövő évi terveket beszélik 
meg a csapattagok. A kis- és fiatal
korúak védelmében nagyon fontos a 
megelőzés, melyben legnagyobb 
szerepe a gyermekjóléti csoport által 
szervezett programoknak van. Pél
dául rendszeresen járják a gyerekek 
az országot a Vadvirág túraklubbal,
2000 nyarán pedig kétszer egyhetes 
táborban vehettek részt a szociálisan

hátrányos helyzetű iskolások.
Jövő ősszel szintén külső anyagi 

segítséggel szeretnék az intézmény 
munkatársai megvalósítani a K in
csesláda alkotótábort, amely népi 
iparművészek közreműködésével 
hívná múltbéli barangolásokra a diá
kokat, akik hagyományőrző foglal
kozásokon vehetnének részt. Az 
egyik védőnő munkatárs egy egész
séges életmódra nevelő nyári tábort 
szeretne megvalósítani, és ehhez 
nyújtotta be a pályázatát. A munka 
tervezésekor azonban figyelembe 
kell vennie a Családsegítő és Gyer
mekjóléti Szolgálatnak, hogy a szo
ciális törvény változtatásai újabb fel
adatokat rónak a munkatársakra az 
elkövetkezendő egy-két éven belül.

A tapasztalatok szerint a gyerme
kekkel előforduló problémák leg
többször anyagi okokra vezethetők 
vissza. A magatartási zavarok vagy 
egy-egy fiatalkorú által elkövetett 
szabálysértés mögött is általában a 
családi pénzszűke húzódik meg. 
Fontos tehát kihangsúlyozni, hogy 
az előbbiekben leírt szolgáltatások 
önként is kérhetőek, és mind térítés- 
mentesek, csakúgy mint a család- 
segítő csoport szolgáltatásai.

Józsa Péter

Megújuló postahivatal
2001 március elseje óta új vezetője van az Almádi 1. sz. Körzeti 
Postahivatalnak. Az egészségügyi okok miatt távozni kényszerülő Kovács 
Lászlóné feladatkörét Husztiné Zernovácz Judit vette át, aki az almádi hivatal 
vezetése mellett a Balaton északi partján -  Balatonvilágostól Edericsig -  26 
kisposta vezetői feladatát, és Balatonszőlős postamesteri tevékenységét látja el. 
A feladat nem kevés -  mondja a gyermekgondozási segélyről visszatért körzeti 
postavezető; ez idő alatt rengeteg változáson, fejlesztésen ment át a postai 
munka, tehát a kiesett időt is pótolni kellett.

Örömteli hír -  bár az ezzel járó kényelmetlenségek úgy a hivataltól, mint a 
lakosságtól fél évig tartó türelmet igényelnek -, hogy elkezdődik az almádi 
postahivatal régen várt felújítása. A korábban 2000-re ígért, majd két évre elha
lasztott átépítés munkálatai a november 24-ei költözködéssel elkezdődtek. A 
hivatal a postaépület melletti szolgálati lakásba (a Jókai u. 7. szám alatti ház) 
és öt konténerbe költözött. A házban van a csomag-, levél-, pénzfelvétel, itt ren
dezkedett be a főpénztár és a csomagraktár. Az udvarban felállított három kon
ténerben találhatók a fiókbérlő szekrények, a posta-shop és a rovatolás. A posta 
melletti parkolóban álló két konténerben dolgozik a postavezetés, a munkaügy, 
itt kaptak helyet a kézbesítők, itt történik a hírlap-dolgok és a tévé ügyintézése, 
valamint a biztosítások intézése. A posta dolgozói a költözködés után átadják 
a munkaterületet az építőknek, akik a tervek szerint 2002 júliusáig befejezik a 
felújítást.

A magasított tető kiképzésével megnövekszik majd a tetőtér, és tető kerül a 
körbefutó terasz fölé is. A főbejárattól balra futó teraszrészt is beépítik, az 
ajtókat, ablakokat kicserélik, és díszes kiképzést kapnak a külső falak. A közép
ső rész belső elrendezése változik, bár változatlanul ez marad a közönségtér, a 
helyiségek átalakításával praktikusabbá és tetszetősebbé válik. Az alagsori részt 
szintén átalakítják, a falak eltolásával kibővítik.

Mindez némi kényelmetlenséggel fog járni, amit a munka sikeréért, a végső 
eredményért el kell tűrni. Husztiné Zernovácz Judit a lakosság megértését kéri, 
és ígéri, hogy a posta dolgozói mindent megtesznek a lehető legteljesebb szol
gáltatás érdekében. Igyekeznek a karácsonyi forgalmat kellőképpen lebonyolí
tani, sőt, terveik szerint az évek óta megszokott Nagykarácsony, a 
Postásmikulás és egyéb akciók, kedvezmények sem maradnak el.

A felújítási munkák okozta nehézségeket egy tetszetős és praktikus, újszerű 
postaépület öröme fogja feledtetni, egy szégyenfoltot letörölve a város központ

jának képéről. Vecsey Kiss Mária



REMÉNY, RAKJ FÉSZKET!
Zenés irodalmi est

A zene, az irodalom és a festészet, 
mint művészeti ágak jól kiegészítik 
egymást, hiszen mind a vizuális, 
mind az akusztikai élmény átélhető 
általuk. S amikor mindhárom egy
szerre jelen van, akkor hajthat iga
zán fejet az ember a kultúra nagysá
ga előtt.

A zenés irodalmi est alapgondola
ta ez év tavaszán született meg, ami
kor Vecsey Kiss Mária költőnek és 
Cserép Bélának - az Auróra Szálló 
igazgatójának - egy beszélgetése 
kapcsán kiderült, hogy az idegenfor
galmi szakember munkája mellett 
lelkes pártolója a művészeteknek, 
főként a költészetnek. A szervezés 
ezután kezdődött el, s az alapgondo
lat megszületéséhez nagyban hozzá
járult az is, hogy Cserép Béla nem
csak erkölcsileg, hanem anyagilag is 
támogatta az ötlet megvalósítását, 
hiszen valódi vendéglátóként nem
csak a különtermet bocsátotta ren
delkezésre, de a szellemi táplálék 
mellé egy kis üdítőitalt, harapnivalót 
is felkínált. A további támogatók so
rába az Almádiért Közalapítvány és 
a helyi Közösségi Ház lépett, és az 
est anyagi hátterének alapjait az ön- 
kormányzat Humánpolitikai Bizott
ságának egy kulturális célokra kiírt

pályázatán elnyert pénzösszeg bizto
sította, mely pályázatra a 
Művészetbarátok Egyesületének Ba
latonalmádi Csoportja adta be a ne
vezést. Ily módon, az elképzelés 
megvalósításához csaknem az egész 
város megmozdult, és segítette az est 
létrejöttét. Köszönet ezért mindenki
nek.

A novemberi csütörtökön szinte 
zsúfolásig megtelt az Auróra Szálló 
különterme, megszámolni is nehéz 
volt, de körülbelül 170 kultúra- és 
művészetkedvelő almádi polgár tisz
telte meg jelenlétével az estet. A há
zigazda szerepében Láng Miklós, a 
Művészetbarátok Egyesületének ba
latonalmádi csoportvezetője nyitotta 
meg a műsort. Beszédében felhívta a 
figyelmet az olvasás, az irodalom és

a költészet szeretetére, melynek 
2001-ben, az olvasás évében kiemelt 
szerepe van.

A festészetnek tisztelegve Láng 
Miklós röviden szólt a teremben ki
állított kamaratárlatról is, melyet ő 
szervezett, s amely egyértelm űen 
növelte az irodalmi est fényét. 
Vidovszky Béla festőművésznek, a 
20. századi Európa egyik leghíre
sebb enteriör festőjének képei mára 
szinte feledésbe merültek, s a

művészetbarátoknak köszönhető, 
hogy ismét megcsodálhattuk őket!

Az est középpontjában azonban az 
a három művész állt, akiknek versei
ből felépült a műsor. Azzal, hogy ők 
mindhárman személyesen jelen vol
tak, s költeményeik mellett szemé
lyesen is bemutatkoztak a közönség
nek, még közelebb hozták az irodal
mat az emberekhez, hogy mindan
nyian átélhessék a csodát és varázs
latot, mely a költészet birodalmára 
olyannyira jellemző.

Baranyi Ferenc, József Attila díjas 
költő verseiben az állásfoglaló ma
gatartásmód jelenik meg, ő a mai na
pig a realista, “közszolgálati” líra je 
les képviselője. Költeményeiben 
nagy szerepet játszanak a zenei 
effektek, hiszen zeneművészeti ta 
nulmányokat is folytatott, s mindig 
azt vallja: “zene + költészet = egy 
dolog”

Kemény Géza verseinek alaphan
gulata a népköltészet képi és forma
világáig nyúlik vissza. Ízesen és íz
lésesen játszik a magyar nyelv színt, 
zenét hordozó hangszerén. Ösztönö
sen érzi a szavak súlyát, láttató erejű 
metaforái könnyedén és tévedhetet
lenül fejeznek ki súlyos, mély 
értelmű lényeget. Mégis, költemé
nyeiben ott bujkál a vidám játékos
ság, a derű és a kiegyensúlyozott
ság. Sok régi tanítványával ma is 
tartja a kapcsolatot, egyikük éppen a 
Hotel Aurora igazgatója, Cserép 
Béla. Betegsége ellenére mindig 
akad tennivalója, jelenleg eddigi 
verseinek összegző kiadványán dol
gozik.

Vecsey Kiss Mária költeményei 
egy igazi asszonyi lélek töprengő

gondolatait öntik szavakba, melyek
ben az őszinteség, a csend sóhajai és 
egy tiszta életérzés jelenik meg. Ver
sei mellett szívesen ír kisprózákat, 
jegyzeteket, tárcákat, glosszákat, 
tárcanovellákat, szeret az irodalom 
és az újságírás határterületén mozog
ni. Népes családja mellett újabb kö
tetének összeállításán dolgozik, s 
főszerkesztője a város havi lapjának, 
az Új Almádi Újságnak.

A három költő legszebb verseiből 
a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 
készített színvonalas összeállítást. 
Sz. Csordás Éva, Horváth Imre és 
Felföldi Gábor méltóan tolmácsol
ták a művészek érzéseit, és értőn s 
érzőn adták át az alkotásokban rejlő 
gondolatokat. Marosfalvi Imre 
hegedűje csodálatos, lírikus hátteret 
teremtett, a megzenésített költemé
nyeket pedig Csejteiné Ríz Ilona és 
Kassai Franciska előadóművészek 
gitárkísérettel nyújtották át a hallga
tóságnak.

A nagyszerű est valódi szellemi 
felfrissülést jelentett napjaink elgé
piesedett világában, s reméljük, a 
jövőben többször és gyakrabban 
gyűlhetünk így össze, hogy együtt 
hódoljunk a művészeteknek.

Vince Eszter

Vásznain a szépség reménye
Hajós Hollanda Éva kiállítása december 15-éig tekinthető meg a Közösségi Házban

Igényes közönség mindig ráérez 
az értékre! Így történt legutóbb is vá
rosunkban, amikor a Közösségi Ház
ban jöttek össze nagy számban a 
művészetpártolók a Budapesten élő 
Szőnyi tanítvány, 1964 óta itthon és 
külföldön is kiállító Hajós Hollanda 
Éva festőművész tárlatának megnyi
tójára. Bánffy György Kossuth díjas 
Kiváló Művészünk értő, mélyen érző 
gondolatokból építette föl lebilin
cselő méltató beszédét. A hazánk 
áradó szépségét sugárzó képek ihle
tésében megidézte költészetünk 
klasszikusait. Anyanyelvünk zeng
zetes ékességével ötvözte közös él
ményünkké a művészet és a líra egy
másba fonódó varázslatát. Van re 
mény, ha megannyi ártalommal 
küszködő világunkban akadnak 
értékőrző alkotók -  hangoztatta. 
Akik szívósan, küldetésükhöz hűen 
őrködnek az emberi szépségesz

mény fölött. Akik a modernizmus 
váltakozó divatjaival szemben vál
lalják a hagyományban gyökerező 
művészetszemléletet. Hirdetik a ter

mészet és az ember összetartozását.
Hajós Hollanda Éva színgazdag, 

emlékeztetésre, elmélkedésre 
késztető műveit méltán érezhetjük 
magunkénak. Benne vagyunk ebben 
az ismert, szeretett tájékban, ami
képp maga a tájék is éltető része éle
tünknek. Magunkban hordozzuk, ide 
kötődünk ragaszkodásunk boldog 
bilincseivel. Sok mindenre tanít ké
peivel. Sugallja, hogy meg kell lát
nunk, akár újra és újra föl kell fedez
nünk szülőföldünk, pátriánk látható 
és rejtett értékeit, hogy az egyete
mest is megérthessük. Témáiban az 
oly annyira áhított harmóniára, az ál
landóság szépségére, avagy a szép
ség állandóságára mutat. Mesterien! 
Alkotásaiban a látványt fogalmazza 
színekbe. Fényekből, párákból, szik
rázó és áttűnő tónusokból, hangula
tokból, érzelmekből komponálódó 
talányos, ám mégis megfogható vi

lágunkat. Egyszóval a csodát! A 
szépség reményével festett vásznait 
feszíti elénk!

Mély tüzű, belülről izzó színeivel 
a hulló, illanó időről, rólunk szól. 
Természet adta jelenségekben fogal
mazza meg emberi utunkat. Gondja
ink tengerében is rendre megújítva a 
rem ényt... Épülésünkre és örömünk
re. Tájképei, a Hajnal és az Alkony, 
a Balaton, a sokarcú négy évszak, és 
a szárnyas időben fogant csendéletei 
színes, vidám és magyar világunk 
méltóságáról mesélnek. A békére és 
nyugalomra alapozott élet megélt 
bölcsességével. Hajlítva bennünket a 
benső átélésre: “ .. .ölel a fény, és ölel 
a csend, árad belém, és újjá teremt. 
Nem teszek semmit sem, csak enge
dem, hogy szeressen az Isten.”

Varga Borbála hangzatos fuvola
szóval emelte az ünnepi hangulat fé
nyét. Albrecht Sándor



Karácsony

Hallelúja, hallelúja,

itt van most Karácsony újra.

Adassék hát békesség, 

fenyőfára ékesség, 

gyertyák is, meg édesség!

Jászolban a Kisded: még 

bölcsőben a Bölcsesség, 

de Övé a tisztesség, 

ünnepelni Ót tessék, 

mert a gyermek Mária 

kisjézusa, ám fia  

annak, aki vigaszul 

küldte, s véle igazul 

meg a világ, hisz’ az Úr 

ajándékozta nékünk, 

örvendezzetek vélünk!

Hallelúja, hallelúja, 

milyen szép a kicsi ujja, 

kicsi keze, kicsi lába, 

anyukája boldogsága.

Anyukája boldogsága: 

mind a világ boldogsága, 

világnak világossága, 

aki Menny és fö ld  Királya.

Hallelúja, hallelúja, 

itt van mos Karácsony újra: 

adassék hát békesség, 

a legszebbik ékesség!

Abavári Tóth István verse

A boldogság fokmérője
Ismét itt van az év vége, méghozzá olyannyira, hogy az Új 

Almádi Újság következő számának címlapján, az elmúlt 
tizenkét hónapban megszokottól eltérően, már 2002 lesz 
fe ltüntetve. Ilyenkor mindenki számba veszi szeretteit 
(szerencsés, akinek olyan sok van, hogy számba veheti őket), 
visszagondol az elmúlt háromszázhatvanöt nap magánéleti 
történéseire. (A nagyvilági eseményeket a média úgyis 
fe lidézi.) Emlékezni jó , állítólag még az időt is kitágítja. De az 
évek azért csak múlnak! Amikor az óra elüti az esztendő utol
só éjfélét, és felcsendül a Himnusz, az a legédesebb pezsgőt is 
megkeseríti.

Hogy jó l telt-e az elmúlt év vagy sem, azt az emlékidézés 
ellenére is nehéz eldönteni. Talán azért, mert nem létezik ennek 
elbírálásához tárgyilagos módszer, vagy azért, mert nem  
tudjuk, hogy kétezeregyes cselekedeteink megfelelő alapot 
jelentenek-e majd a jövőbeniekhez. Kísérletezni azonban lehet! 
Van, aki felidézi legutóbbi újévi fogadalmait, és megállapítja, 
hány százaléka teljesült óhajainak. Ez a módszer azonban, be 
kell látni, kissé önző (persze éppen ezért e világi). Akik ezt 
választják, azok megfeledkeznek arról, hogy az élet minőségét 
nagymértékben befolyásolják az emberi kapcsolatok. Ezek 
egyik csorba fokmérője lehet, ha összeszámoljuk hány üdvöz
lőkártyát kapunk az ünnepekre. Elüzletiesedett világunkban 
azonban erre sem hagyatkozhatunk, hiszen elég csak pénzt köl
tenünk valahol, és máris kiérdemelhetjük az adventi alkalmi 
postai küldeményt (rosszabb esetben mellékelik hozzá a cég 
legújabb ajánlatát is).

Nem árt tehát a szívünkre hagyatkozni, és végiggondolni, 
hogy az elmúlt esztendőben kik töltöttek be igazán fontos  
szerepet életünkben. Ők azok, akik kifejezetten megérdemlik, 
hogy karácsonyra, újévre képeslapot kapjanak tőlünk néhány 
kedves, őszinte jókívánsággal. És akinek évről évre gyara
podik a címzettlistája, az boldog kell, hogy legyen!

JÓPÉ

Karácsonyi 
finomságok

Gesztenyével töltött alma:
Közepes nagyágú almákat meghámozunk, magházukat eltávolítjuk, az 

üregeket megtöltjük gesztenyemasszával. Készítsünk elő több almát pluszban

-  személyenként egyet -, ezeket vajas sütőpléhben süssük meg (kb. 20 perc), 

tálaláskor rakjuk a pulyka köré.

Töltött pulykamell:
1 kg körüli pulykamellet nagyobb téglalap alakúra veregetünk, szétterítjük 

rajta a következő tölteléket: A vöröshagymát apró kockára vágjuk, olajon 

üvegesre sütjük, hozzáadjuk az ugyancsak apró kockára vágott májat és gom

bát, és két-három percig kevergetve sütjük, majd félretesszük. A zsemléket is 

apró kockára vágjuk, kevés olajon rózsaszínűre pirítjuk, leöntjük a tejjel és 

hagyjuk, hogy megszívja magát. Keverőtálba töltjük az eddig elkészült 

adalékokat, majd hozzá adjuk a tojást, az apróra vágott petrezselymet, és tet

szés szerint a fűszereket. A húst megtöltve összegöngyöljük, hústűvel 

összetűzzük és megsütjük úgy, mint a dagadót. Mirelite levelestésztát 

felengedünk, akkorára nyújtjuk, hogy belegöngyölhessük a húst. Tetejét 

bekenjük tojással és tálalás előtt húsz percig frissen sütjük. Felszeleteljük, 

mint a bejglit, de úgy tesszük hústálra, mintha egyben lenne, csak egy kissé 

megdöntjük. Nagyon finom és mutatós étel. Köré tehetünk sült almákat. (A 

kivájt magház helyére tölthetünk gesztenyemasszát, vagy szilvát, vagy meg

gyet, vagy lekvárt, esetleg diót.)

Narancsos fantázia hat személyre -  
könnyű édesség a nehéz ételek után:

Szép nagy narancsokat -  személyenként egyet -  megmosunk, szárazra tör

lünk. A tetejéből egy nagyobb kalapot levágunk. A belsejüket kanállal úgy 

vájjuk ki, hogy a leve és a húsa használható legyen.

Krém: 1/2 liter tejet 10 dkg cukorral és egy vaníliás pudingporral sűrű 

krémmé főzünk, amikor langyosra hűlt, hozzákeverjük két narancs levét, két 

narancs apróra vágott húsát, 2 dl tejszín kemény habját, amit 5 dkg porcukor

ral verünk fel. Megtöltjük a narancsok belsejét, fóliával letakarjuk, 2-3 órára 

hűtőbe tesszük. Tálalás előtt nyomjunk rá tejszínhabot és tegyük vissza a levá

gott kalapkát.

Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és jó étvágyat kíván:

Pusztai Irén

Békés, boldog Karácsonyt és 
szerencsés új esztendőt 

kívánunk minden kedves 
olvasónknak, hirdetőnknek, 

támogatónknak és
munkatársunknak.

az Új  Almádi Újság szerkesztősége



“Jövőnk a család!”

CIVILIADE 2001.
Nagy megtiszteltetés érte a Bala

tonalmádi Nagycsaládos Egyesületet, 
midőn minket hívtak meg az “Állam
polgárok a jövő Európájáért” című 
konferenciára és a hetedízben meg
rendezett Civiliadéra. Csodálatos él
mény volt a Parlamentben úgy jelen 
lenni, hogy ott a munkánkra számí
tanak, s nemcsak nézelődünk. Mint 
hallottuk, kevés ország van Európá
ban, amelyben a civil szervezetek 
országos összejövetelét a Parlament
ben tartják meg.

A kétnapos konferencia anyagát 
teljes mélységében nem tudom ismer
tetni kedves Olvasóim, csak néhány 
nagyon jelentős gondolatot osztanék 
meg Önökkel a továbbgondolás szán
dékával.

A ma Magyarországon működő 
kb. 60.000 civil szervezet (több mint 
21.000 részesül az adó 1%-ból) közül 
514 képviselte itt az ország minden 
részéből a legváltozatosabb célokért 
dolgozókat.

A konferenciát dr. MADL F E 
RENC köztársasági elnök nyitotta 
meg, méltatva a civil társadalom ki
alakulásának fontosságát, és már el
ért eredményeit Magyarország törté
nelme során. STUMPF ISTVÁN mi
niszter úr szerint a civil társadalom a 
minőségi fejlődés állapotában van, s 
politikai célokra nem használható 
fel. A kormány intézkedései a civil 
szervezetek “helyzetbe hozását” és 
vezetői továbbképzését segítik elő 
anyagi források biztosításával. Me
gyénként “civil házak” működnek 
(működjenek), s a teendők között ott 
szerepel az Európai Unióhoz való 
csatlakozás, ehhez kell az informáci
ós társadalom kiépülése és civil köz
pont létesítése Brüsszelben.

H ALÁSZ JÁNOS, az
Országgyűlés Társadalmi Szervezetek 
Bizottságának elnöke szerint a civil 
szervezet “annyit ér, amennyit hasz
n á l” Működéséhez anyagi erőforrá
sok is kellenek, ezt szolgálja az 1%-os 
törvény módosítása. Így sokkal több 
szervezet juthat pénzforráshoz. 
Elérhető lesz, hogy működésre is le
hessen támogatást kapni, nem csak 
feladatokhoz. 1700 szervezet nyer a 
pályázatokon, esetleg többször is.

Őrömmel vettük a hírt, hogy Békés 
megyében, mely a felzárkóztatásra vá
ró országos régióba tartozik, már 
működik olyan egyesület, mely a kö
zösségfejlesztéssel foglalkozik. Titká
ruk, POCSAJINÉ FÁBIÁN MAG
DOLNA a civil szervezetek oldaláról, 
a mi közvetlen gondjainkról beszélt. 
Az egyéni cselekvésre nagy súlyt he
lyezve bíztatott az önbecsülésre, a 
spontán cselekvési kedv felhasználá
sára.

Mindannyiunk gondja, hogy kevés 
az aktív fiatal szervezeteinkben, sőt 
azok is, akik sokat dolgoznak. Szer
vezeteinknek nehéz anyagi alapokat 
találni, s rengeteg az adminisztratív 
teendő. Jelentős sikerekről is beszá
molt.

A kongresszust számos külföldi is 
meglátogatta, így az Európai Bizott
ság magyarországi Delegációjának 
több tanácsosa. ALAIN BOTHOREL

arról szólt, hogy milyen is legyen a 
jövő Európája. Fontosnak tartotta, 
hogy hatékonyabb legyen a párbeszéd 
a civil társadalommal, az állampol
gárokat jobban be kell vonni a dön
téshozatalba. Szeretné, ha Brüsszel 
nem lenne olyan távoli. Beszédében 
kitért arra, hogy a “hálózatszerű” 
Európa láncszemei melyek lennének: 
a civil társadalom tiszteletben tartá
sa, a törvények magas színvonala 
anélkül, hogy bonyolultak lennének, 
közös piac és pénz, mindenkinek ál
lampolgári státusz. Ezek egy része 
már megvalósult az EU-ban.

Megtisztelt bennünket jelenlétével 
KUMI NAIDOV a Civil Szervezetek 
Világszövetségének főigazgatója is. Ő 
a Délafrikai Köztársaságban számta
lan nyomorúságot megélt gyermekből 
vált a globalizáció nagy harcosává. 
GONDOLKOZZ GLOBÁLISAN, 
CSELEKDJ LOKÁLISAN! Szerinte 
a globalizáció az egyetlen út, melyen 
elkerülhetők a Földön a jelenlegi sza
kadékok 20-30 év múlva bekövetkező 
mérhetetlen tragédiái.

A jobb és igazságosabb társadal
mak felé az út egyrészt az anyagi ja
vak jobb elosztásán, másrészt a civil 
társadalom megerősödése révén vezet. 
Miközben másoktól tanuljunk, érté
keljük eredményeinket. Így példa Eu
rópában a mi 1 %-os törvényünk.

A terrorizmus miatt kialakult új 
helyzetben felértékelődött a civil szer
vezetek szerepe, s ez újabb társadalmi 
forradalomhoz vezet, pl. Kínában is 
már ez zajlik.

Kedves és készséges házigazdánk 
BARABÁS MIKLÓS az Európa Ház 
igazgatójának mottója a “Beszélni 
kell” volt. Beszélni a kormányoknak 
a társadalommal. Mi természetesnek 
tartjuk, hogy részesei vagyunk Euró
pának, de az EU-közösség még képlé
keny, sok benne a változás, s rajtunk 
is múlik az együttműködés mikéntje. 
Legyen önbizalmunk, mert bizony mi 
adni szeretnénk az EU-nak.

A Parlamentben utolsóként GERD 
GREUNE, a brüsszeli
Együttműködés és Szolidaritás Egye
sület elnöke szólt hozzánk. Vélemé
nye szerint az immár 290 millió la
kost tömörítő, és új pénzzel ren
delkező Európai Unióban nincs to
vábblépés, amíg a kormányfők egy
mással vitatkoznak. Mivel az állam
polgárok nem kívülállók, hanem ők 
alkotják a közösséget, csakis a civil 
társadalom fokozottabb bevonásával 
lehet jó döntéseket hozni. Már eddig 
is óriási szerepe volt a civil társada
lomnak, pl. a hidegháború megszün
tetésében. A “civilek” 8-10 évvel előbb 
foglalkoznak a problémák megoldá
sával, mint ahogyan arról a kormá
nyok döntenek. Az Európai közösség 
legyen valódi szövetségi állam, min
denki számára biztosított alkotmá
nyos jogokkal.

A dús program a Károlyi Palota 
csodálatos épületében folytatódott. A 
több tucat civil szervezet kiállítását 
két napig volt alkalmunk böngészni. 
Örömmel fedeztem fel a Nagycsalá
dosok Országos Egyesülete standját 
is, de sok szép és értékes könyvet is vá

sároltam, miközben majszoltam a ki
csi kifliket, amiket ingyen osztogattak 
mosolygós leánykák.

Az impozáns Petőfi teremben, a de
koratív Tükör teremben, a gyönyörű 
Bártfai teremben és a csodálatos 
könyvtárban érdekfeszítő beszélgeté
sek zajlottak súlyos és fontos 
kérdésekről, párhuzam osan zajló 
szekciókban. Így: Vita Európa, az 
Európai Unió jövőjéről, továbbá: Ho
gyan tovább? a magyarországi civil 
stratégia esélyeiről, és még: Az Euró
pai Bizottság 2001-es országjelen
tésének bemutatása, valamint hogy
2001 szeptember 11-e fordulópont a 
világpolitikában. Igen fontos volt a 
Barabás Miklós által vezetett 
" ...hogy otthon érezzük magunkat 
Európában” című szekció is, ahol 
élénk vita keretében dőlt el sok kérdés, 
a magyar civil szervezetek számára 
Brüsszelben nyíló irodával kapcsolat
ban. Nagyon fontos számunkra, 
hogy Brüsszelben két ottani civil szer
vezet ingyenes irodahasználatot aján
lott fel. Így fél éven belül megnyílhat 
ott egy újabb magyar hídfőállás, és ez 
éppen a civil szervezetek jelenléte lesz. 
Fontos lenne a jó szolgálat érdeké
ben, hogy az itthoni civil szervezetek 
egymásra találjanak, és együtt, ne pe
dig vetélkedve tudjanak dolgozni.

Egy következő előadásból megtud
hattuk: “Hogyan szerezzünk

pénzt?”, egy másikból pedig, hogy 
miképpen lehet elkészíteni egy euró
pai uniós pályázatot? Az E U. főbb  
prioritásai a civil szférában: a kör
nyezetvédelem, a gazdasági élet fe j 
lesztése és a szociális gondoskodás te
rületei.

Végezetül, de nem utolsó sorban 
szólok arról, milyen nagy öröm volt 
számomra ott szűkebb hazámból, A l
mádiból való ismerősökre találni. A 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi
um tanulói igazgatójuk vezetésével 
vettek részt a Civiliádén, s Czuczor 
Sándor igazgató úr, m int a 
Generation Europe Alapítvány alel
nöke a külügyi szekcióban előadást is 
tartott Európa Balatonalmádiban és 
Balatonalmádi Európában címmel. 
Kovács Karola tanárnő és két diák, 
Rigó Balázs és Sőth Veronika külön 
díjban is részesültek az iskolák szá
mára kiírt verseny eredményhirdeté
sén, s standot is működtettek.

Bízom benne, hogy Balatonalmá
di jól fogja magát érezni az Európai 
Unióban, és ebben számos civil szer
vezetünk is szerepet kap majd.

Legyen ehhez önbizalmunk, hi
szen, mint minden ház, az Európa 
Ház is sok-sok kicsi téglából és icipi
ci csavarokból, szegekből épül fel. 
Mindenkinek jó kedvet kívánok a 
munkájához!

dr. Péterfia Katalin

Megalakult a Balatonalmádi -  
Vörösberény Lovas Egyesület

A Veszprém Megyei Bíróság 2001. 
november 5-én jegyezte be a város leg
újabb egyesületét.

Az egyesület célja a helyi amatőr, 
szabadidős hagyományőrző lovas tu
risztikai és versenysport megteremtése, 
a ló -  mint hazánk egyik szimbóluma, 
és mint környezeti elem -  helyének biz
tosítása környezetünkben. Elő kíván
ják segíteni minél szélesebb rétegek 
kapcsolatba kerülését a lóval, céljuk a 
hagyományőrzés, a városi rendezvé
nyek támogatása, színvonalának eme
lése. Meg kívánják teremteni a lovag
lás bekapcsolásának lehetőségét az is
kolai oktatásba, valamint elő kívánják 
segíteni a mozgáskorlátozottak és a lo
vak kapcsolatát is.

Kimondottan versenysporttal, ver
senyzéssel nem akarnak foglalkozni, 
azonban a támogatók megnyerésével 
és a technikai feltételek megteremtésé

vel segítik az ilyen igények kielégítését.
Az egyesületnek máris nyolcvannál 

több tagja van, a tagok több mint fe
le 6-18 év közötti fiatal. Bárki belép
het, aki vállalja az alapszabály előírá
sainak betartását.

A megalakulást kimondó közgyű
lésen elnökké Szentesi Istvánt válasz
tották, aki az egyesület megszervezésé
ben a legaktívabban vette ki a részét.

Kifejezetten a hagyományőrzést, az 
elődök tiszteletét szolgálja az a gesz
tus, hogy megemlékeztek lovas előde
ikről. Posztumusz tiszteletbeli taggá 
nyilvánították Vitéz Szenczi Feördeős 
Gyula (1902-1967) ny. csendőr őrna
gyot, és dr. Cseresnyés József (1894- 
1984) ny. kir. századost.

A tiszteletbeli tagságot igazoló ok
leveleket dédunokáik, Szentesi Vajk 
és Futó Anna vették át. FeGyu

Lovak és lovasok a természetben.



Megújult a Református Egyházközség temploma
Balatonalmádiban

“...Ő szólt, és m eglett...” (Zsolt. 33,9)

2001. november 25-én, vasárnap 
délután két órakor egy teljesen felújí
tott templomba hívta a harang hála
adó istentiszteletre Almádi református 
gyülekezetét. A templom megújulásá
val együtt emlékeztek a hívek a gyüle
kezetalapító és templomépítő lelkészre, 
Bolla Ferenc tiszteletes úrra, akinek 
emléktábláját ugyancsak azon a dél
utánon avatták fel.

A Balatonalmádi Református Egy
házközség a vörösberényi egyházköz
ség fiók egyházközségeként született 
meg 1925-ben, s a balatonfűzfői gyü
lekezettel társulva vált önállóvá 1942- 
ben. Templomukat 1944-ben alakítot
ták ki egy korábban üzletházként szol
gáló épületből, haranglábat 1948-ban

emeltek, s 1956-ban már a vöröskő to
ronyban szóltak a harangok. A temp
lomot 1958-ban szentelte fel Győri 
Elemér püspök.

A gyülekezet megalapítója, Bolla 
Ferenc tiszteletes úr 1940-től 1988-ig 
szolgált Balatonalmádiban. A lelkek 
építése mellett gondja volt az istentisz
telet méltó helyének megteremtésére is. 
Nem csupán az almádi templom meg
építése fűződik nevéhez, hanem a 
fűzfőgyártelepi protestáns imaházé, és 
a balatonfűzfői református templomé 
is. Baditz Erzsébettel kötött házassá
gát három gyermekkel ajándékozta 
meg az Isten. Önzetlenségét és hívei 
iránti szeretetét mutatja, hogy a csa
ládja számára felajánlott villát az egy
házközségnek adományozta, mint lel
készlakást. Bolla Ferenc tiszteletes úr 
a nehéz időkben is igaz hittel állt 
helyt, 48 éven át hűséggel Istenhez, 
Egyházához és híveihez.

A régi templom megújítása az 
utód, Steinbach József lelkész úr buz
góságát dicséri. Az épület a mai kor 
műszaki követelményeinek megfelelő 
új tetőt, tetőteret, gáz központi fűtést, 
hőszigetelt falakat, új villamos háló
zatot, hangosító rendszert, új ablako
kat és új vakolatot kapott. A tetőtér
ben vallási centrumot alakítottak ki, 
hittantermekkel, könyvtárral, irattár
ral, a vallási turizmus céljait szolgá
ló helyiségekkel. Megújult a templom 
előtti tér burkolata, s befejezték a fél
behagyott csonka tornyot is, amely 
most bástyaként emelkedik a magas
ba, kilátóként szolgálva a híveket.

Ez a néhány mondat hatalmas

munkát takar. Az adományozók, a 
tervezők és a kivitelezők hosszú-hos
szú sora látható azon a szép kiállítá
sú Meghívón, amely az ünnepi isten- 
tiszteletre invitálta a közösséget. Ha 
egyáltalán szabad kiemelni a névsor
ból valakit, akkor az adományozók kö
zül a Millenniumi Vallási Alapot (Or
bán Viktor miniszterelnök), a Gazda
sági Minisztériumot, a Nemzeti Kul
turális Örökség Minisztériumát, az If
júsági és Sportminisztériumot, a Du
nántúli Református Egyházkerületet, 
a a Veszprém Megyei Fejlesztési Taná
csot, a Balaton Fejlesztési Tanácsot és 
Balatonalmádi Város Önkormányza
tát, a tervezők közül Szabó Imrét, 
Wéber Jánost, Csóka Sándort, Fülöp 
Bélát, Hamar Olgát és Bukvai Ká
rolyt, a kivitelezők közül pedig a mun
ka nagy részét végző BOVA 2001 Kft-t 
kell megemlíteni.

A vasárnapi ünnepi eseményre na
gyon sokan eljöttek. Kicsinek bizo
nyult nemcsak a templom, de még a 
hittanterem is, sokan a templom előt
ti téren hallgatták a kihangosított 
ünneplő szavakat. A gyülekezeti ta
gok mellett ott voltak a testvéregyhá
zak helyi vezetői, tagjai, a városi 
képviselőtestület, Balatonalmádi és 
környéke hívő és nem hívő polgárai. 
Az istentisztelet bevezető szavait Né
meth Gyula, a Veszprémi Református 
Egyházmegye esperese mondta, az 
imádságot és az áldást pedig dr. Már
kus Mihály, a Dunántúli Reformá
tus Egyházkerület püspöke.

Az istentiszteletet követő ünnepi 
közgyűlésen a Kormány képviseleté

ben dr. Vonza András földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter -  aki 
egyébként református főgondnok is - 
tartott beszédet. A templom nem csu
pán az istentisztelet helyszíne, de fon
tos szerepet játszik a vidék népességé
nek megtartásában, a helyi közössé
gek formálásában is, ezért támogatja 
a Kormány a templomok építését és 
felújítását - hangsúlyozta a miniszter. 
Az ünnepi beszéd után a Demel Esz
ter vezette Városi Vegyeskar követke
zett, hogy megint csak igazolja megér
demelt hírnevét, majd az Egyházköz
ség vezetői ismertették a felújítás törté
netét. A Veszprémi Református Egy
házközség Ifjúsági Zenekarának 
műsora után szót kaptak a református 
egyház jelen levő felsőbb vezetői, de 
azok a közéleti szereplők is, akik hat
hatósan támogatták a templom felújí
tását, így dr. Bóka István ország- 
gyűlési képviselő, és dr. Kerényi Lász
ló polgármester.

A Himnusz eléneklése után dr. Már
kus Mihály püspök leplezte le Bolla Fe
renc tiszteletes úrnak a templom falán 
elhelyezett emléktábláját, majd Németh 
Gyula esperes áldásával, s a záróének
kel fejeződött be az ünnepi hálaadás hi
vatalos része. A vendégek, és a gyüleke
zet ezután átmentek a szomszédos Kö
zösségi Házba, hogy szeretetvendégség
gel folytassák az ünneplést. Hogy az 
étel-ital mellett volt miről beszélgetni a 
hatalmas munka résztvevőinek és a 
közreműködőknek azt az is igazolja, 
hogy egészen a késő délutáni órákig 
tartott a szeretetvendégség.

Bálint Sándor

A Balatonalmádi Református

Egyházközség megújult temploma
Fotó: Durst László

Érintő kezek
November 25-ig volt látható a Városháza Padlásgalériájában a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Kezem nyomán című 
amatőr kiállítás. Ezzel immáron második alkalommal kaptak lehetőséget 
Almádi “kézművesei”, hogy az alkotásaik nyújtotta örömöt másokkal is 
megoszthassák.

A szervező intézmény munkatársai tavaly hagyományteremtő szándékkal 
indították útjára a terveik szerint évente megrendezésre kerülő tárlatot. Már 
akkor is meglepő volt, hogy milyen sokan kívántak a közönség előtt bemu
tatkozni, idén azonban vitathatatlanná vált a siker. Mi sem bizonyítja job
ban, hogy nagyszerű ötlet az amatőr almádi alkotók seregszemléje, hogy 
augusztus óta folyamatosan érdeklődtek a családsegítőknél, lesz-e ezúttal is 
k iá llítás. Akik első alkalommal csak befogadóként nézelődtek a 
Padlásgalériában, azok közül többen most kiállítóként jelentek meg. Ennek 
köszönhetően közel harminc egyéni alkotó művei töltötték meg a falakat, 
tárolókat. Emellett a városi óvodák, iskolák tanulói is kiállítottak, ami 
újdonság volt. A művészeti technikák rendkívül széles tárháza mutatkozott 
meg a kiállításon. Olyan sokfélék voltak az alkotások, mint alkotóik. A folt
varrástól a graffiti rajzon keresztül a gyufatemplommal sem bezárólag szinte 
mindent együtt lehetett látni. A tárlatot Czuczor Sándor, a önkormányzat 
Humánpolitikai Bizottságának elnöke nyitotta meg csakúgy, mint tavaly. Az 
esemény rangját emelte, hogy a megnyitón megjelent a város több promi
nens személye is. A tárlat a Nap mint nap -  365 nap Kft. (papír-, írószer-, 
könyvesbolt) és a Közösségi Ház segítségével nyithatta meg kapuit.

A szervezők már elérték céljukat, amit csupán folytatni kell. Sikerült meg
mozgatniuk Almádi jónéhány kreatív lakóját, akik büszkék arra, hogy itt 
élnek, és ennek a közösségnek a tagjai. Az együvé tartozás közöttük még 
szorosabbá vált a kultúra hidjai által. A siker egyik legszebb bizonyítéka, 
hogy egy idős bácsi csak ezen a kiállításon szerzett tudomást arról, hogy az 
általa már három évtizede ismert barátja is alkotó. Azonban nem csak ők, 
hanem a kiállítók keze nyomán még sokan mások is közelebb kerültek 
egymáshoz.

JÓPÉ

“Amelyik nap nem 
olvasol, vesztesz!”

Ez volt a jelmondata az “OLVASÁS ÉVE” alkalmából november 22-én ren

dezett versenynek. A Vörösberényi Általános Iskola alsós 

munkaközösségének tagjai úgy érezték, vissza kellene szerezni a könyv 

becsületét, az olvasás szeretetét. Most nemcsak magunk között akartunk 

vetélkedni, hanem meghívtuk a környék legjobban olvasó kisdiákjait. Öt 

iskola fogadta el meghívásunkat a versenyre. A zsűri tagjait tanító néni, 

könyvtáros és tankönyvkiadó referens alkotta.

Az “olvasást” szavalat, majd Tóth Attila Igazgató Úr köszöntő szavai 

előzték meg. A tanulók először a magukkal hozott szöveg olvasásából adtak 

ízelítőt. Ezután a 2. osztályosok egy meséből, a 3. osztályosok mondából, a 

negyedikesek pedig egy elbeszélésből részletet olvastak, előzetes felkészülés 

után.

A tanulók a zsűri véleménye szerint jól olvastak. Díj nélkül egyetlen isko

la sem, üres kézzel pedig egyetlen tanuló sem távozott. Emléklapot, matricát, 

s apró ajándékot kaptak azok is, akik nem értek el helyezést.

A versennyel talán hitet, kedvet tudtunk ébreszteni tanítónak, könyvtáros

nak, szülőnek ahhoz, hogy még többet tegyen azért, hogy egyetlen tanuló se 

maradjon ki a legnagyobb emberi ajándék az “olvasás” tudásának birtok

lásából.

Navratyil Jánosné 

a verseny szervezője



TÍZ ÉVES A HERKULES SE.
Az 1991. november 11-én alakult 

sportegyesület mára meghatározó 

színfoltjává vált Balatonalmádinak.

A jelenleg több, mint 150 taggal 
rendelkező egyesületben am atőr

sport szinten a tájfutással, tájékozó
dási kerékpározással, női kosárlab
dázással és erőemeléssel foglalkoz

nak sportolóink.
Jelen vagyunk minden nagy váro

si szabadidősport rendezvényen: a 
lakótelepi sportnapokon, a körzeti 

tájfutó, triatlon versenyeken, ünnepi 

rendezvényeken. Részt veszünk futó 
akciókon, félmaratonikon. Szervez

tünk nyári táborokat, úszótanfolya

mokat, női tornát.
Fenntartjuk és hasznosítjuk a 

budatavai sportlétesítményt, hasz

nálható állapotba hoztuk és haszno
sítjuk a volt Auróra munkásszállót.

Korszerű edzőtermet hoztunk lét

re a Györgyi Dénes Általános Isko

lában.
Ötven és ötvenöt éven felüli férfi 

szenior kategóriában országos szin

ten is jelentős erőt képviselő csapat
tal rendelkezünk.

Legeredményesebb versenyzőnk 

Bikki Sándor és Felber Orsolya.
Tíz éves fennállásunk megkoroná

zása a lány 16 éves kategóriában 
megszerzett csapatbajnoki cím.

Felber Gyula 
sportszervező

Bajnok a célban: Felber Orsi

Tájfutók a Postás-kupán - és néhány „súlyemelő“

Tájfutók egy versenyen Erőemelők

Nyári tábor-túra Kosarasok

Mountain-bike Edzőterem



Mazsorett évzáró

Az Auróra Szállodában rendezte évzáróját november 23-án az ezévben alakult 
Balatonalmádi Hattyú Mazsorett Csoport.

Városunk programkínálatának bővítését szolgáló mazsorett fesztivál gondolata 
Kovács Piroskától és Logodi Balázstól származik. A megvalósításába nagy vehe
menciával bekapcsolódó Silló Piroska szervezte meg végül is a három napon át tíz 
település színes csapatait felvonultató programot. Ha van program, miért ne lehetne 
nekünk is saját csapatunk? Megkezdődött a szervezés. Barna Anikó művészeti 
vezetőt sikerült megnyerni az ügynek, aki a székesfehérvári csapatnál is ilyen szerep
körben tevékenykedik. Kézenfekvő volt tehát, hogy az évzáróra meghívták a “testvér” 
csapatot is.

A mi kis csapatunk a Hattyú nevet viseli. Mint dr. Kerényi László polgármester 
bevezetőjében megemlítette, legendás ez a név városunkban. A ma már más nevet 
viselő ABC helyén állt valaha a Hattyú vendéglő, mely annak idején a város szelle
mi életének egyik központja volt, de volt Hattyú cukrászda, és híres volt a 
közelmúltig megszervezett Hattyú-bál is.

A béke és tisztaság színeibe, kék-fehér csillogó-villogó “egyen”-ruhába öltözött 
kislányok produkció nélkül is felemelő látványt nyújtottak. A belőlük áradó derű 
fennkölt hangulatot kölcsönzött előadásuknak, mely egy-egy gyors átöltözés után 
pergő ritmusban zajlott a mintegy nyolcvan fős, szülő-nagyszülő-testvér alkotta 
közönség ütemes tapsa kíséretében.

A Barna Anikó által előadottak szerint a csoport tizenkét gyerekkel indult, ma tizen
nyolcan vannak. Két hónap gyakorlás után már részt vettek az Almádi Napok keretében 
szervezett fesztiválon, majd Tácon falunapon szerepeltek sikerrel.

Ezt a fellépést már megmérettetés követte Budapesten, ahol nemzetközi ifjúsági 
fesztiválon négyezer mazsorett vett részt. Ez egyben a Magyar Mazsorett Országos 
Bajnokság is.

A csapat óriási sikert ért el azzal, hogy alig több, mint fél éves működés után a 
“tradicionális fúvószenekari induló” kategóriában harmadik helyezést szerzett. Ezt 
a rendezvényt egyébként a Fővárosi Nagycirkuszban bonyolították le, előtte a 
résztvevők látványos felvonuláson vettek részt a Hősök-terén.

Nem véletlen tehát, hogy a város immár magáénak tekinti a csoportot, mely abban 
is megnyilvánult, hogy ezen az estén a “Balatonalmádiért Közalapítvány” édes gyer
mekévé fogadta. Elismerő szavak kíséretében a Kuratórium Elnöke, Schildmayer 
Ferencné, Magdi “néni” adta át most már ünnepélyesen az almádi közönség előtt 
a harmadik helyért járó serleget. A csoport nevében Lisztes Mónika tamburmajor 
meghatódottan vette azt át.

A továbblépéshez az kell, hogy gyermekeink jelentkezzenek a csoportba, akár 
fiúkat is szívesen látnak. Annál is inkább szükség lenne erre, mert ezeknek a cso
portoknak az egyöntetűség is jellemzője. Náluk a csapat még heterogén, a csöpp 
lánytól a serdülőig vannak együtt, a csoportbontás a művészeti vezető szerint cél
szerűvé válik.

A polgármester úr szerint az utánpótlás egyébként a nagyszülők ölében ült ...
Természetesen, ki-ki lehetősége szerint pénzzel is támogathatja a csoportot az 

Almádiért Közalapítvány számlájára átutalt összeggel.
Az est zenével kísért vacsorával, beszélgetéssel zárult. F.Gy.

A VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
DIÁK SPORTKÖRÉNEK ÉLETÉBŐL

Befejeződött a Vértanúk emlékére 
rendezett versenysorozat. A Váci isko
la tanulói, a tenisz sportcsoporthoz 
kapcsolódó megyei I. osztályú női és 
a megyei III. osztályú középiskolás 
vegyes csoport tagjai részére kiírt ver
senyen 57-en vettek részt. Sajnos a 
szeniorok emlékversenye elmaradt.

Igazuk van azoknak, akik azt 
mondják, hogy a szabadidős verse
nyek, amiket diák- sportkörünk szer
vez; nem országos, még csak nem is 
megyei jelentőségű események. De bá
torkodom megjegyezni, ha 1976 óta 
nem lett volna minden évben 10-20 
ilyen szabadidő verseny -  tavasztól, 
őszig a pályákon -  télen a berényi 
Művelődési Házban, illetve az iskolák 
tornatermeiben, ahol versenyzővé for
málódtak a Kovács Lajosok, ifj. Var
ga Lászlók, Hitter Csabák, Rajnai 
Csabák, Solymosi Lászlók, 
Szentpéteri Zoltánok, Murgás Mar
cellek és sorolhatnám..., akkor lehet, 
hogy ma nem lenne Almádinak or
szágos bajnokságban szereplő tenisz
csapata. Azt hiszem, joggal mond
hatjuk; igen, az APRÓ dolgoknak 
NAGY a jelentőségük, ha folyamato
san, következetesen dolgozunk érte.

“Csípős” megjegyzések hangza
nak el arról, milyen diák-sportkör az 
olyan, ahol a megyei csapatbajnok
ságban 16-50 évesek is játszanak?! 
Elfogadom a bíráló hangokat! Ment

ségemül hadd mondjam 
el, hogy mi késztetett en
gem a két megyei csapat 
létrehozására?! Úgy 
éreztem hasznos dolog 
az, ha diák-sportkö
rünk átmenetet képvisel 
a felnőtté válás folya
m atában. Továbbá: az 
általam mozgósított ti
zen- és huszonéveseket 
nem “aktivizálta” sen
ki! Visszacsalogattam 
őket a “FEH ÉR
SPORT” berkeibe, ahol 

siker- és kudarcélményeket szerezhet
tek. Hasznosan tölthették el azt a ke
vés szabadidőt, amit a tanulás és a 
munka még meghagyott számukra. 
Végezetül az sem utolsó szempont, 
hogy a 20 évesek és a negyvenesek 
(Uram bocsá’.... hetvenesek), olyan 
légkört tudnak megteremteni a diák- 
sportkörön belül, melyben Ady üze
nete megvalósulhat:

“...Hős harc az élet és megélni 
szép, / ha hozzáedzik tüzes szív-kohók 
/ ifjú vitézlők lengeteg szívét.

Ha élet zengi be az iskolát, / az élet 
is derűs iskola lesz. / S szent frigyü
ket így folytatják tovább..

(A cikk írója jelen idézettel szeret
ne szerényen megemlékezni a “Sport
rovat” oldalán a XX. század költő
óriásáról -  születésének évforduló
ján.

Ady Endre 1877. november 22.)

Adós vagyok még a legkisebbek 
eredményének ismertetésével. A 8-10 
évesek két csoportban mérkőztek a he
lyezésekért.

1. csoport: 1. Kovács Kristóf, 2. 
Dudás Tamás, 3. Ottó Gergely és Né
meth Klaudia

2. csoport: 1. Herczeg Márk, 2. Tá
rai Ákos, 3. Járó Balázs és Nánási 
Ákos

Varga László 
DSK sportcsop. vez.

A legkisebbek egyik csoportja Szabó Gyula tenisz-oktatóval.

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA SPORTEREDMÉNYEI

A Labdarúgó Diákolimpia körzeti versenyein a csoportmérkőzéseken:
I. korcsoport (1-2. osztályosok)
Vörösberény -  Irinyi 6 - 1 ,  Csajág -  Vörösberény 2 - 0 ,  Irinyi - Csajág 5 - 1
I. Vörösberény 6 - 3  (3), 2. Irinyi Fűzfőgyt. 6 - 7  (3), 3. Csajág 3 -  5 (3)
II. korcsoport (3-4.osztály)
Vörösberény -  Jókai 12 -  0, Vörösberény -  Szabadi 5 - 1 ,  Vörösberény -  Györgyi 
D. 2 -  1, Györgyi D. -  Szabadi 3 - 0 ,  Györgyi D. -  Jókai 2 - 0, Jókai -  Szabadi 0 -1  
1. Vörösberény 19 - 2 (9), 2. Györgyi D. 6 - 7 (6), 3. Szent.kir.szab. 2-8 (3), 4. Jókai 
B.fűzfő 0-15 (0)
III. korcsoport (5-6. osztly)
Vörösberény -  Szabadi 1-0, Vörösberény -  Váczi 2-0, Váczi -  Szabadi 2-1 
1. Vörösberény 3 - 0  (6), 2. Váczi M. 2-3 (3), 3. Szent.kir.szab. 1-3 (0)
IV. korcsoport (7-8. osztály)
Vörösberény -  Váczi 4-0, Szabadi -  Vörösberény 0-1, Szabadi -  Váczi 0-0,
1. Vörösberény 5-0 (6), 2. Szent.kir.szab 0-1 (1), 3. Váczi M. 0-4 (1)
Az őszi váltófutó csapatbajnokságon a IV. korcsoportos lányaink az 1. helyen 
végeztek (Böhm Ildikó, Csentei Noémi, Bocskay Renáta és Horváth Katalin)

Testnevelő tanárok

Gyalogos teljesítménytúra kiírás 
II. V ö d ö r v ö l g y i  Mikulás 15 

2001. DECEMBER 8 - GYALOGOS 
TELJESÍTMÉNYTÚRA -15 KM KÖRTÚRA!

Indítás: Szentkirályszabadja, József A. u. 6. Iskola, 8 - 8:30 óráig.
Balatonalmádi, vasútállomás, 8 - 8:30óráig.
Vörösberény, Családsegítő Szolgálat, Ady E. u. 2., 8 - 8:30 óráig. 

Útvonal: Szentkirályszabadja, Iskola - Malomvölgy - Vörösberény, Családsegítő 
Szolgálat (Ady E. u. 2.)- Balatonalmádi vasútállomás - Széchenyi sétány (Busz pu) 
- Blaha Lujza sétány - Remete-völgy - Vödörvölgy keleti oldala - Apáca fara - 
Szentkirályszabadja, iskola. Emelkedő: 200 méter. Menetidő: max. 4 óra

CÉL: megegyezik az indítás helyével, Ellenörzőpontok: az indító helyek + a 
Vödörvölgyben vagy a Malomvölgyben az úton járkáló Mikulásnál

Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 100 Ft/fő, kizárólag helyszínen, érvényes 
MTSZ igazolvány felmutatása esetén 100 % engedmény:

Sportorvosi engedély nem kell, de a túrán mindenki saját felelősségére indul. A 
rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető.

Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző térképlapot, az első 100 teljesítő 
kitűzőt kap.

K. Gellai Mária sk. Baross Gábor sk.
BXTSE elnöke VMTSz elnök



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkör:
2001. nov. 13-án: Konyhakerti növények, termények tárolása. E.a.: Takács Ferenc.
A konyhakerti növényeket hűtőládában, veremben szalmával védve, vagy pincé

ben, homokba ágyazva tároljuk. Homok helyett célszerű perlitet használni. A ká
posztafélék -  8 C°-ig bírják a hideget. A bimbóskel fagyosan is fogyasztható.

Az almát és körtét szeptember 15-ig le kell szedni, mert a kései szedés nem tárol
ható. A diót a moly károsítja, kénezéssel védekezhetünk ellene a következőképpen. 
Egy nagy rostába tesszük a diót és egy szál kénlapot égetünk el alatta. A meztelen 
csigák ellen is kénezéssel lehet védekezni. Sok fajta gyümölcsből készíthetünk kom
pótot, lekvárt. Egyes gyógynövények is alkalmasak lekvárnak pl.: kökény, csipkebo
gyó, hamvas szeder. Sok gyógynövényt teának, szárítva tárolhatunk.

2001. nov. 24-én: Katalin bál a Budatava Étteremben.
2001. nov. 27-én: Diavetítés Balatonalmádiról. E.a.: Schildmayer Ferenc, Durst 

László.

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkor:
2001. nov. 5-én: Növényeink -  terményeink téli betárolása. E.a.: Takács Ferenc. 

(Az előadás tartalma azonos a Balatonalmádi Kertbarátkor november 13-i előadáséval).
2001. nov. 10-én: Márton napi pincelátogatás.
Szent Márton a szőlőművelők védőszentjetiszteletének alkalmából, a “Fábián Jó

zsef” Kertbarátkor meghívta a zánkai Kertbarátkor tagjait egy viszontlátogatásra, 
ugyanis a berényi tagság ebben az évben már volt Zánkán. Három pincét látogat
tunk meg, ahol tapasztalatcsere, baráti beszélgetések folytak, jó új bor mellett. A ne
gyedik helyszín, a Művelődési Ház volt, ahol finom marhapörköltet vacsoráztunk 
(Márton napi libahús helyett). Vacsora után tangóharmonika-szó mellett vigadott 
a tagság. Ezt a baráti kapcsolatot továbbra is fenn akarja tartani a két kertbarátkor.

2001. nov. 19-én: Életkörülmények -  életminőség az idős korban. E.a. Dr. Piri Ida.
Magyarországon a fiatalok és a 60 éven felüliek népességi aránya majdnem azo

nos. A nyugdíjasoknál nagy életszínvonal különbség áll fenn. 60 év felett már 
különböző betegségekben szenvednek az emberek. Nehezen viselik el az egyedüllétet, 
a magányosságot. Az idős korban gyakori a memória zavar, tudat kiesés, a daga
natos betegségek, a rákbetegségek. Gyakoriak a tüdő és májbetegségek, amit a mér
téktelen dohányzás és alkoholfogyasztás is okozhat. Egészségünk megvédése érde
kében menjünk el a tüdőszűrésekre és, ha egészségünkre panaszunk van, azonnal 
forduljunk orvoshoz. Statisztika szerint a férfiak életkora 66 év, nőké 76 év. Ma már 
jól felszerelt szociális otthonok vannak, de az idős emberek nagy része mégis a ma
gányt, a megszokott szegényes otthonát választja öreg napjaira.

Segítsük az öregeket, a rászorulókat!
2001. nov. 24-én: Hagyományos Katalin bál.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog újévet kívánok 

a két kertbarátkor nevében:
Durst László

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
2001. decemberi programja

December 5-én 15 órától vezetőségi ülés 16 órától Klub-nap
12-én Karácsonyi kézimunkák vezeti: Zsapka Jánosné 
19-én ZENÉS KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG vacsorával 

Születésnapi köszöntések 
30-én ZENÉS SZILVESZTERI VACSORA 

érdeklődni a szerdai napokon 16 órától 
a Művelődési Házban (Vörösberény)

Közlemény! A Vörösberényi Nyugdíjas Klubban megalakult a Fürge újjak 
kézimunkaszakkör. Vezeti: Zsapka Jánosné

SEMJÉN ZSOLT, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes 
államtitkára előadással egybekötött fórumot tart időszerű egyházpolitikai 
kérdésekről a Szent Imre Plébániatemplomban december 17-én, hétfőn, a 17.00 
órai szentmise után. A szentmisére és az azt követő előadásra mindenkit szeretet
tel várunk.
Római Katolikus Plébánia Konzervatív Kör

Művészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973 Decemberi program
Mint már korábban is jeleztem, decemberi klubösszejövetelünket 20-án, 
csütörtökön 17 órai kezdettel a Közösségi Házban tartjuk. Ekkor kerül sor 

Vidovszky Béla festőművész 
(1883- 1973)

alkotásaiból 50 diakép levetítésére, és az elmúlt század jeles mestere életének, 
munkásságának ismertetésére.
Vidovszkyt az elmúlt rendszerben méltánytalanul mellőzték, ezért emlékbi
zottság alakult, hogy neve a művészek világában a helyére kerüljön.

Láng Miklós 
az emlékbizottság elnöke

HORGÁSZSAROK
Kezdetben, volt az aranykor. Mármint 

jelen esetben a horgász és a képviselet 
szempontjából a MOHOSZ uralta a pá
lyát. Ment rendesen minden a maga út
ján, voltak ugyan halastavak, székhá
zak, miegyéb, volt apparátus, (ahogy il
lett), dolgoztak, írtak jelentéseket (min
den nagyon szép, mindennel meg va
gyunk elégedve). Érdek, vagy képviselet? 
Az is működött persze, csak saját esetre. 
Egészen addig, míg tartott a vagyonból, 
az pedig a ’90-es évek elején valahogy el
fogyott. Átlényegült a közös, egyéni va
gyonná. Kiüresedett a MOHOSZ kassza, 
ezzel együtt csappant az apparátus lelke
sedése is. A munka formálissá vált. A 
horgászok gondjai pedig egyre csak sza
porodtak. Elég, ha vízhasználati jogok 
sorozatos elsinkófálását nézzük. Persze 
előfordult olyan eset is, hogy a horgá
szok elunták a “felülről jövő segítséget”, 
és saját kezükbe vették a dolgok irányí
tását, egymás után alakultak a külön
böző szövetségek. Itt a környékünkön 
például a Balatoni Horgász Szövetség. 
Persze, hogy érdeket sértett, és a sértettek 
mindent megtettek, hogy lejárassák az 
újakat. Komolyan dúlt a háború, s a 
fegyverek teljes tárházát felvonultatták, 
nem mindig szalonképes formában. 
Egyszer csak az újak azt vették észre, 
hogy “régiek” lettek, mert még újabb szö
vetségek alakulta. A kör bezárult, avagy 
minden kezdődik elölről!?

Reméljük, hogy tapasztalatokkal 
gazdagodva a balatoni horgászérdekeket 
szem előtt tartva jut egyezségre a már 
működő, és a most november 24-én ti
zenegy tóparti horgászegyesület által lét
rehozott Balatoni Regionális Horgász 
Szövetség. Az ötletgazda Petrenka János 
nem ismeretlen az almádi horgászok kö
rében. Szervezője és fő mozgatórugója 
a városunkban évente megrendezésre 
kerülő Fidesz-Balzer-Sporthorgász Ku

pának. Mint elmondta, a három megye 
(Veszprém, Zala, Somogy) főleg vízparti 
településeiről jöttek alapító tagjaik. Az 
új szövetség legfontosabb tennivalói kö
zül kiemelte a Balatoni Halászati Rt-vel 
való szoros együttműködést. Feltétlenül 
szükségesnek látja, hogy a balatoni hor
gászok képviselője az rt. igazgatói taná
csában döntési joggal vehessen részt. A 
Balaton Fejlesztési Tanács ülésein szak
mai vélemény-nyilvánítással közvetlen 
tárgyalási lehetőségekkel szeretnék véde
ni a horgászok érdekeit. Az önkormány
zatok regionális szövetségeivel 
együttműködve a helyi döntésekben azok 
végrehajtásában részt kívánnak venni, 
véleményezési joggal.

A tihanyi Limnológiai Intézet kutató
munkáját figyelemmel kísérnék termé
szetesen segítve a gyakorlati munkákat 
is. Fontosnak tartják a közvetlen kap
csolatot a Dunántúli Környezetvédelmi 
Felügyelőséggel a Balaton ökológiai 
egyensúlyának fenntartása érdekében. 
Nem lenne haszontalan, ha az illetékes 
szervek minden esetben kikérnék vélemé
nyüket, tanácsaikat a horgász turizmus 
fejlesztésében, hiszen a nyári szezon 
meghosszabbítása immár elengedhetet
len a tó környékén lakók megélhetése ér
dekében. A fenti fórumokon kívül is min
den lehetőséget igyekeznek kihasználni a 
horgász érdekek érvényesítésére.

Az újonnan alakult szövetség székhe
lye Révfülöpön található a Villa Filip tér 
6. szám alatt. Szívesen látnak minden 
érdeklődőt a fenti címen.

A Balatonalmádi Sporthorgász Egye
sület vezetősége is képviseltette magát az 
alakuló gyűlésen, és úgy döntött, hogy a 
csatlakozásról szóló javaslatát a 2002. 
februári közgyűlésen a tagság elé tárja.

Nagy Ferenc

Kispályás foci

Véget ért a kísérleti jelleggel, egyenlőre csak őszi fordulóra kiírt kispályás 

városi labdarúgó bajnokság. Folytatására ill. új bajnokság indítására jövő 

tavasszal kerül sor tavaszi-őszi rendszerben. Indítását március közepére ter

vezzük, az időjárástól függően. Jelentkezhetnek azok a csapatok is, akik ezen 

a tornán nem szerepeltek. A kiírást az újság februári számában közöljük.

A bajnokság végeredménye:

1. Zánka borozó 12 ponttal, 2. Soprano’s 9 ponttal, 3. Ászok 8 ponttal, 

4. Amoretto 7 ponttal, 5. Trükkösök 4 ponttal, 6. Miki büfé 3 ponttal.

Vége a meccsnek...



Kiváló minőségű üzemanyagok, 

Quartz kenőolajcsalád, 

magasnyomású kézimosó, 

Boutique, Café Bonjour ételbár. 

Magánszemélyek részére 

üzemanyagkártya, 

vállalkozásoknak előrefizetés és 

hitelkártya lehetőség. 

TOTAL Klub törzsvásárlói kártya 

tankolásonként pontfelírás.

Kézi autómosó: alsó- felsőmosás, 

motortérmosás, 

gépi polír, 

automata viaszolás, 

belső takarítás, 

kárpittisztítás.

Nyitva: 8-17 óráig.

Akció: Minden 6. külső mosás ingyenes!

Minden mosás alkalmával ajándék: 

TOTAL utastér illatosító.

REZIDENCIA 2001. Ingatlanközvetítő iroda
Balatonalmádi Huba u. 2.

A 71-es főúton a PROFIL ÁRUHÁZ-zal szemben 
Keresünk és kínálunk:

családi házakat, nyaralókat,
építési telkeket, lakásokat.

Értékbecslés , ingyenes nyilvántartásba vé te l, teljes körű ügyintézés.

TEL.: 88-432-607. 20-390-1979

Az év vége felé közeledve az “ALMÁDIÉRT” Közalapítvány nevében nagy 
tisztelettel köszönöm meg mindazoknak a magánszemélyeknek, egyéni vál
lalkozóknak és társaságoknak a segítségét, akik a kultúrát és a művészeteket 
pártoló tevékenységünket valamilyen formában támogatták.
A jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, a korábbi 
évekhez hasonlóan a közalapítványunk által kiadott igazolás alapján 
meghatározott adókedvezmény illeti meg azokat a magánszemélyeket, akik 
alapítványunkat pénzügyi támogatásban részesítették.
Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is köteles alapítványunk a kiadott iga
zolásban szereplő összegről az APEH-et is tájékoztatni. Ehhez az adatszol
gáltatáshoz viszont szükségünk van a támogatók adóigazolványon szereplő 
tízjegyű adóazonosító jelére.
Kérjük, hogy akik az alapítványunk részére támogatásként befizetett összeg 
után járó adókedvezményt igénybe kívánják venni - és a korábbi években adóa
zonosító jelüket még nem küldték el számunkra - az alábbi adatlapot 
olvashatóan kitöltve címünkre legkésőbb 2002. január 20-ig juttassák vissza. 
Címünk: Almádiért Közalapítvány 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóazonosító jel hiányában sajnos nem 
adhatjuk ki az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást, mivel az APEH 
felé történő adatszolgáltatási kötelezettségünknek nem tudunk eleget tenni. 
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük !

............................................ itt levágandó !...........................................

ADATLAP

Név : ............................................................................................................................

L ak c ím :.......................................................................................................................

Adóazonosító jel : .............................................................

D á tu m :...................................................................  .....................................
aláírás

Kismamák, nagycsaládosok figyelem !

Terhes kiskönyv, vagy születési anyakönyvi kivonat 

bemutatása fejében:

- törzsvásárló kártyát adunk, mellyel folyamatosan 5-10% 

kedvezmény jár

- az első 1500,- Ft feletti vásárlás összegéből 500,- Ft-ot 

elengedünk

- harmadik gyermek esetén a kedvezményt 10-20%-ra duplázzuk!

Babakocsik nagyker. áron, 2 funkciós 14.300,- Ft-tól! 

Játékok Karácsonyig -20%

Téli overál 1990,- Ft, sztreccs zokni 100 Ft 

Hálózsák, ágynemű nálunk a legolcsóbban !

MELIDÓRA Bababolt Balatonalmádi, Szabolcs u. 19. 

Nyitva tartás H-P: 12-17, Sz: 9-13.

Vállalkozások teljeskörű könyvelése, 

munkaügyek intézése, pénzügyi tanácsadás. 

Új ügyfeleinknek az első hónapra 

50 % kedvezmény!

Dorimel Kft. 88/431-503 

Kérésére felkeressük Önöket!

BUDATAVAI GARÁZSOK
Balatonalmádi Építő u. és Lozsánta u. sarkán 

garázsok építését tervezzük.

A garázsok bérleti és tulajdonjoga is megvásárolható. 

Érdeklődni lehet a Tóka Centerben 

(totózó a Mól benzinkút mögött),

Vagy a Víz-Szerviz Kft. Balatonalmádi, Építő u. 8. sz. 

alatti irodájában.

Apróhirdetés
A SZARU -  Ajándék bolt (CBA mellett) nyitva tart 2001. december 10-től!

Kereseti lehetőséget kínálunk egy jobb minőségű élet megteremtéséhez - 
másodállásban. Időpont egyeztetés: 06-30/301-8684

Szeretne Ön egészségesen sok pénzt keresni?
Hívjon! Időpontegyeztetés: 06-20/972-6645

BALA TO N A LM Á D I V Á R O S LAPJA
Szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc 
Főszerkesztő: Vecsey Kiss Mária 
Alapító: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 06-88/438-444 Fax: 06-88/438-643 
Kiadó: Almádiért Közalapítvány 
Tipográfia: Kiss Csaba
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Füzfőgyártelep, Felelős vezető: Tóth Zoltán 
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860



Balatonalmádi központjában 
a Balatontól 300 méterre 
10 lakásos társasházban 
44-76 m2-es új lakások 

16-25 m2-es üzletek

ELADÓK
Értékesítés: 06-30/300-7050

BORA fotó

Balatonalmádi Baross Gábor u. 48.

- S Z ín es film  K id o lg o zá s  H eLyB eN : 

1 óra, 1 3 nap alatt.

- I G A Z O L V Á N Y K É P  A Z O N N A L

- Filmek, elemek, képkeretek, albumok, 
fényképezőgépek árusítása.

- V álla lju k : esk ü vők , csa lád i esem én yek , 
rendezvények, gyereksorok fényképezését.
Minden nálunk kidolgoztatott tekercs után 

új filmjét kedvezményes áron vásárolhatja meg!

A Nők a balatonért Egyesület Balatonalmádi csoportja hagyományos

VÁROSSZÉPÍTŐ JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
szervez

2002, január 26-án 18 órától
az Auróra Hotel éttermében 

Fővédnök: Latorczai János ügyvezető igazgató 
Hungaro-Just Igazságügyi Szakértő Kft. 

Zene: Póker-Duó 
Műsor: Bonita Sporttánc Egyesület 
Művészeti vezető: Lunk Gabriella 

M e n ü v á l a s z t é k

A menü:
Vajas pástétom Hercegnő módra 

Szűzsült sertéshálóban 

Burgonyapüré, 
vajas karotta 

Somlói Galuska

B  menü
Sonkapástétom almapürével 
Gesztenyével töltött pulykamell 
Rizs, vajas kelbimbó, vajas spárga 

Tejszínes túrótorta

C menü:
Brokkoli puding sajtmártással 
Vegetáriánus tál (Csőben sült 
karfiol, töltött gombafej) 
Rántott hagyma, 
zöldségropogós, rizsrolád 

Gesztenyével töltött körte

T om bola  
Éjfél után büfé választék

Szárnyas galatin - Haltekercs - Franciasaláta - Vörösboros marhapörkölt 
Mini töltött káposzta - Tejszínes Gombás Pulykatokány 

Jegyek rendelhetők: Ottilia Étterem, tel.: 88/438-219 
Asztalfoglalás fizetés sorrendjében!



FELÚJÍTÁS UTÁN 
a

M A Y A  

C U K R Á S Z D A

Szeretettel várja kedves vendégeit! 

- tortákkal 
- süteményekkel, stb. 

Nagyobb rendeléseknél
kedvezményt biztosítunk!

Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 1. 
Tel: 06/30-9691-368

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

PÁSZTI AUTÓSZALON

Suzuki új személy- és kishaszon
gépjárművek forgalmazása, garanciális 
szervizelése, garanciaidőn túli javítása, 
műszaki vizsgáztatása.
Használt gépkocsik forgalmazása 
Eurotax index alapján.

P-Top garancia

A  mi autónk

Eredeti és utángyártott alkatrészek: kipufogók, ka
rosszéria elemek, Fram és Armafilt levegő-, olaj és 
üzemanyagszűrők. Gates ékszíjak és vezérműszíjak.

Kenőanyagok: Castrol, Mobil olajak 

márkakereskedése. 

Futómű geometriai 

ellenőrzése 

Fék diagnosztika 

Karosszériajavítás 

Autorobot 

technológiával. 

Minden 

személy és kishaszon 

járműtípust vállalunk. 

On-line szerviz bejelentkezés 

Csereautó

Áraink a partner biztosítók által elfogadottak 

Assistance szolgálat a nap 24 órájában.

Hitelközvetítés On-line hitel 

Adás-vétel, bizományosi értékesítés.

Virtuális autópiac www.paszti-suzuki.hu/autopiac

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40.
Nyitva: 8.00-12.00,12.45-17.00 • Szo: 9.00-12.00

Tel: 88/426-985, 429-788 Szerviz: 88/421-280 
www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

http://www.paszti-suzuki.hu/autopiac
http://www.paszti-suzuki.hu
mailto:info@paszti-suzuki.hu


SZILVESZTERKOR NEMCSAK APRAJAFALVÁN VAN BULI, HANEM 
ALMÁDI CSÁRDÁNKBAN IS LESZ!

A balatonalmádi Pinkóczi Csárda szeretettel várja Önt, 
kedves családját és barátait a

XXI. század, a harmadik évezred első 
Szilveszteri vigasságára

welcome-drink 
a menüsor mellé pezsgő 
tomboló tombola 
zene, tánc addig, amíg a 
Szecsődi Band eljátssza az 
“Arra várunk, hogy 
elmenjetek...” című 
lélegzetelállító oratóriumot!

A pompás büféasztalon:
Különféle ízvilágú hideg ételek 
Tradicionális szilveszteri meleg főétel 
Salátabár -  sajttál 
Nem rémes, édes finomságok 
Éjféli újévköszöntő második szedés

Meghívó igényelhető:
5x2000 Ft-ért személyesen, 
vagy a 88/43-93-15 telefonon

Ne B Ú (jj) É K Szilveszterkor ágyba, 

Jöjjön a Pinkóczi Csárda mulatságába!

Boldog Karácsonyt 
kívánunk!

Papír-Írószer és könyvesboltjai:
Balatonalmádi, Baross G.u.51.Tel.: 88/432-967 
Balatonalmádi, Szabolcs u.21. Tel.:88/430-967 

/  megújult környezetben/

Minden vevőnk könyv vásárlás esetén ajándékot kap!
Új szolgáltatásunk:

Papír-Írószer nagykereskedelem
Tel./Fax.:88/430-967 /házhoz szállítással is/

G E O PROSPER
KUTATÓ ÉS FÚRÓ KFT.

Földtani kutatófúrások 

Vízkutak 

Talajmechanika 

Csősajtolás 

Fúrószerszámok
Kellemes ünnepeket kíván a 

GEOPROSPER KUTATÓ ÉS FÚRÓ KFT. 

H-8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 37. 

Tel.: 36-88/438-312,432-820  

Tel./Fax: 36-88/438-912  

E-mail: geopros@sednet.hu

M ik i  B ü f é

Balatonalmádi, 
Szabolcs u. 21.Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fűtés- szerelő 
mester

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Tel./fax: 88/438-910 

Tel.: 30/9384-453

Tel.: 80/949-019 

E-mail: szamfira@mail.uti.hu 

www.szamfira.hu 

Kellemes Karácsonyt kívánunk

Tervezés, 
kivitelezés 
már 21 éve
a lakosság 

szolgálatában!

M in d e n  ré g i és ú j v á s á rló já n a k  békés k a rá c s o n y i 
ü n n e p ek e t és e red m én yekben  g azd ag ,

boldog ú j évet k ív á n :

T E R R A -M O T A
ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELMI KFT. 
8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi F. u. 35.
Tel.: 88/438-458

Az Új Almádi Újság színes, ünnepi borítólapja a Tradeorg Nyomda Kft. és hirdetőink támogatásával készült

mailto:geopros@sednet.hu
mailto:szamfira@mail.uti.hu
http://www.szamfira.hu

