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A vendéglátás kezdetei Almádiban
III. rész

A vendéglátás legfontosabb helyei a vendéglõk
voltak, ahol étkezés és ivás mellett zenés
szórakozás, illetve alkalmi rendezvények lebonyo-
lítása is lehetséges volt. Mint már többször szó
esett róla, Almádi elsõ vendéglõje a Hattyú volt,
amelynek 1883-ban történt megnyitását meg-
elõzõen  az egyes szõlõkben rendezett mulatságok,
sõt bálok nyújtottak alkalmat a szórakozásra.

Egyik legkorábbi híradást a Veszprém címû
hetilap 1878 június 8-án megjelent számában
olvashatjuk:  “A vendégszeretõ szõlõbirtokosoknál
jó sokáig tartott elszórva a kedélyes vigasság,
melynek csak a hajnal hasadta vetett véget.” Majd
június 16-án megjelent hír szerint a csárda
(Torgyõpi,  másként Alsó csárda) elõtt volt mulat-

ság , amikor “…Alsó-Eörs felöl egy hajót láttunk
jönni jól megrakva nõk- és férfiakkal; 10 perc
múlva ezt  egy másik hajó is követte…rövid idõ
múlva –20 deli magyar ifjú és ugyanennyi jól
megtermett tiszta fehérruhás magyar leány szép
dalokat dalolva partra szállott a már ott levõ
közönséggel mulatott—, táncolt.”

A Hattyú megnyitása elõtti években zajlott
mulatságok lefolyását a fent említett hetilap 1878
július 28-i számában megjelent híradás kitûnõen
illusztrálja számunkra.

“Táncmulatság Almádiban. – Lapunk múlt
számában jelzett táncmulatság Simon Rudolf úr
szilvásában oly kitûnõen sikerült, hogy általa
Almádi jó hírneve csak öregbedni fog. A siker nagy
részben a rendezõk ügybuzgalmának köszönhetõ,
kik semmi fáradtságot sem kíméltek, hogy a meg-
jelent közönségnek kedves emlékûvé tegyék e hó
20. napjának estéjét. A tánchelyiség díszes és ké-
nyelmes volt; a világítást csinos lampionok és mé-
csesek eszközlék, mikhez késõbben a hold halavány
fénye járult, mely reszketve tört meg a fák lombjain

s a Balaton csendes nyu-
godt tükrén. A nõközön-
ség megérkeztével táncra
perdült a fiatalság s a
zöld fûben ép oly ügyesen
és biztosan lejtettek a
párok, mint akár a
’Korona’ kifényesített
tánctermében. A francia
négyeseket 12-14 pár
táncolta s csak azt
sajnáljuk, hogy a szép
táncos nõk neveit nem,
közölhetjük, mert hát e
sorok írója elõtt legna-
gyobb részök ismeretlen
maradt. Ha még megem-
lítjük, hogy a táncnak
jóval éjfél után lett vége,
szólhatunk egyéb dolgokról is. Legelsõ helyen áll
a nem táncolók asztala, melyet komoly férfiak
ülnek körül megemlékezve víg poharak csengése
közt a haza sorsáról, majd szétfoszlanak arcaikról
a redõk, a komolyságot humorra, dalra változtat-
va át. E cserére, talán fölösleges is említenünk,
jótékony behatással volt ama két akós hordó, mely
egy öreg diófa oltalma alatt csapra ütve szolgál-
tatá a nemes nedût. De mindezeknek koronáját a
batyu-vacsora képezé, mely õszinte elismerésünket

vívta ki mind az ételek
mennyisége mind fõleg
azoknak minõsége felett.
Él még  a jó magyar gaz-
daasszonyok faja! Jelen
sorokat azon óhajjal re-
kesztjük be, vajha enemû
mulatságok gyakrabban
történnének, hogy a kü-
lönben pezsgõ fürdõ-élet
még elevenebbé, vido-
rabbá tétethessék. Tehát
a viszontlátásra!” Itt kell
megemlíteni, hogy az
elsõ Anna-bált Almá-
diban 1881 július 24-én
tartották meg a Scherer-
féle szõlõben, nyilván az
elõbb leírtakhoz hasonló

módon.
Ez idõben már állt egy vendéglõ “bódé” a fürdõ-

ház elõtt, amiben a kocsmáros olyan rossz bort
mért, hogy a vendégek “..a korcsmáros szeme lát-
tára a földre öntötték a lõrét”, így sürgetve egy jó
vendéglõ megnyitását,
ami a Hattyú megnyitásá-
val meg is történt.

1898 május 1-én nyi-
totta meg kapuit a Zsák-
féle vendéglõ, amelyik
már bizonyos konkuren-
ciát teremtett a Hattyúnak
annak ellenére, hogy
kezdetben csak szezon-
ban volt nyitva, míg a
Hattyú egész évben állt  a
vendégek rendelkezé-
sére. Külön érdekesség,
hogy a Veszprémi Hirlap
és más helyi lapok min-
den a Hattyúban történt
rendezvényrõl részletesen

beszámoltak, a Zsák vendéglõrõl viszont alig egy-
két hír jelent meg évente. Erre csupán az a ma-
gyarázat lehetséges, hogy a Hattyú az Almádi
Fürdõ rt. tulajdona volt, mindent itt bonyolítottak
le és az igazgatóság tagjai valamennyien helybeli,
azaz veszprémi és almádi lakosok voltak 

1902-ben egy díszes pavilont állítottak fel a
parkban a Petõfi szobor és a fürdõház között, mely-
ben “ezután cukrászda és egyéb elárusítások
lesznek” olvashatjuk a híradást.

Az 1900-as évek elején még két vendéglõrõl van
tudomásunk, egyik a Tímár-féle vendéglõ, a másik
pedig Mester János vendéglõje. Mindkettõ
Budataván volt, Vörösberény területén, de mint
almádi vendéglõt említették a korabeli újságok és
a róluk kiadott képes levelezõ lapok. Sajnos
alapításuk, illetve megnyitásuk idõpontja nem
ismert, a korabeli sajtó “Hattyú-centrikus” volt és
egyéb vendéglátó helyekrõl ritkán tett említést.
Megemlítendõ, hogy a Pinkóci csárda még az
1940-es években is mûködött, viszont az Alsó csár-
da az 1900-as évek elején már más funkciót kapott.
Az említett budatavai vendéglõk egyike tovább élt
és  “Halászcsárda” néven vált ismeretessé. A ren-
delkezésre álló adatokból úgy tûnik, hogy a Tímár-
féle vendéglõbõl lett a Halászcsárda,  de ezt még
további kutatásokkal kellene igazolni.

Remélhetõleg az eddig írt három cikkbõl  az
1910-es évek elejéig kaphatunk általános  képet, az
Almádiban mûködött jelentõsebb vendéglátó
helyekrõl és üzletekrõl. 

Schildmayer Ferenc

Térkép részlet 1928-ból

Tímár vendéglõje 1910 körül

Mester János vendéglõje 1908 körül

“Balaton csárda”  Mester János vendéglõje, háttérben az õ fürdõházával,
1912 körül
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A REMÉNY ÉVSZÁZADA?!
Ritkán neveznek el évszáza-

dokat, hacsak a mûvészettörté-
nészek szép olasz neveit nem
számítjuk. A ’trecento’, a
’quatrocento’ meg a ’cinquecen-
to’ vannak olyan szépek, mint a
benne született mûvek, amennyi-
ben a szépmûvészeti alkotásokra
gondolunk. Kisdiákkoromban
még azt is értékeltem bennük,
hogy nem kellett morfondírozni,
hogy mikor is voltak, mert a
trecento az 1300-as, a quattro-
cento meg az 1400-as éveket
jelölte. A történelmi évszáza-
dokkal meg bíbelõdni kellett,
hiszen mindig le kellett vonni
egy számot az adott századból,
ha a tényleges éveket írtuk. A
huszadik század is végig 19-el
kezdõdött, most meg a 21. csak
huszassal. Tavaly még a megyei
napilapban is volt egy kis parázs
mûvita arról, hogy vajon mikor
kezdõdik a huszonegyedik szá-
zad. Mintha egyesek nem jártak
volna iskolába: azt vitatták, ami
egyértelmû volt már ezerötszáz
éve.

A mûvészek mindig szebbnek
ábrázolták az adott századot,
mint a történészek, mert az utób-
biak úgy általában a múltat tar-
tották szebbnek. A közgazdászok
és a statisztikusok pedig tren-
dekkel és grafikonokkal bizonyí-
tottak be majdnem mindent a
múltról és a jelenrõl, hogy a jövõt
kitapogathassák. Oscar Wilde, az
ír származású szellemesen csa-
pott szét közöttük: “A múlt nem
fontos. A jelen se fontos. A jövõ-
vel kell foglalkoznunk. A múlt
olyan ugyanis, amilyennek az
embernek nem lett volna szabad
lennie. A jelen meg olyan, ami-
lyennek az embernek nem
szabadna lennie. A jövõ pedig
olyan, amilyenek a mûvészek.”
Tényleg?

A huszadik század egykor a
“Közember Évszázada” néven
akart bevonulni az amerikai köz-
tudatba, méghozzá Henry A.
Wallace jóvoltából, aki 1941 és
1945 között volt az Egyesült
Államok alelnöke. Ezt a notóriu-
san rossz századot ráadásul még
a demokrácia évszázadának is ti-
tulálták, holott a diktátorok és a
totalitáriánus rendszerek csak

úgy tobzódtak benne. Egy
amerikai pszichológus, Erich
Fromm szerint a múltban az volt
a veszélyes, hogy az emberek
rabszolgák voltak. A jövõben
meg az, hogy robotok lesznek.
Igaz, ezt még a múlt század
ötvenes éveiben írta le, amikor a
tudományos fantasztikus iro-
dalomban még csak körvo-
nalazódtak a vadabbnál-vadabb
víziók. Nem véletlen, hogy az
egyik legjobbnak tartott sci-fi
író, Ray Bradbury 1992-ben
kifakadt: “Nem a jövõt próbálom
leírni. Megpróbálom megakadá-
lyozni.” 2001 szeptember 11-e
óta többen igazat adnak neki. A
millennium közeledtével erõsen
fellendült a futurológia, azaz
divat – sõt tudomány – lett a
jövõkutatás. A tudományos tö-
kélyre törekvõk és az apokalip-
tikus látomásokkal vívódók,
összeszedtek mindent, amihez
csak hozzáférhettek és rázúdítot-
ták a huszonegyedik századra,
mint valami víziót. Kapkodta is a
fejét a közember a sekélyes tele-
vízióhírektõl a selypítõ rádióri-
portokon át egészen az egyre
drágább sikerkönyvekig. Volt ott
egyénre szabott horoszkóp, éves
családi prognózis, országos
elõrejelzés, no meg nemzethalál
minden mennyiségben. Hadd vi-
duljon a magyar, úgy is csak erre
várt!

Barátaim révén kaptam meg
egy félelmetesen tehetséges
oxfordi történész, Felipe
Fernández-Armesto ’Millennium’
címû könyvét, amely az utóbbi
tíz évszázad globális történelmét
veszi górcsõ alá. Teszi ezt játszi
könnyedséggel, mert egyrészt
kitalálta azt a trükköt, hogy a
képzeletbeli jövõbõl néz vissza,
másrészt pedig esküszik arra,
hogy a kicsiny, de gazdag rész-
letek alakították az embereket
olyanná, amilyenek. Ezért is
engedi meg magának azt a
luxust úgy hétszáz oldal után,
hogy tudományos igénnyel tekint
ki a közelebbi jövõbe, hiszen õ a
távolabbi jövõ felõl vizsgálódga-
tott. Elõrejelzéseinek száma – a
futurológiától eltérõen – csak öt,
ráadásul szellemesen bizonyítja
is õket.

Elõször a népességnövekedés-
rõl fog kiderülni, hogy kordában
tartható és nem várható õrjítõ
összecsapás a csökkenõ lélek-
számú, de egyre gazdagodó
észak, valamint a növekvõ la-
kosságú, ámbár elszegényedõ dél
között. A gazdaság fejlõdése
“biztosítja” majd, hogy a csökke-
nõ lélekszám egyre több országra
lesz jellemzõ, miközben más
területeken a születések száma
fog csökkenni. 

Másodszor: visszatérnek a
totalitáriánus rendszerek, ha
másért nem, akkor a bûnözés, a
terrorizmus vagy a nemkívánatos
elemek kiküszöbölése céljából.
Az iszlám fundamentalizmus
mellett keresztény fundamenta-
lizmus is felütheti fejét, mert az
ajatollahok és a televíziós pré-
dikátorok mellett szaporodnak a
szekták és az önjelölt próféták. A
fasizmus és a kommunizmus
dinoszauruszai kihaltnak nyil-
váníttattak ugyan, de a klónozás
már lehetséges, sõt Jurassic park
is létrehozható – ideiglenesen!
Harmadszor: a nagy államok
tovább darabolódnak és eltûn-
nek, mint a régi hatalmas biro-
dalmak. A Szovjetúnió és Ju-
goszlávia után Brazília, Argen-
tína, majd Kína és Kanada, sõt
India is átalakul, akárcsak az
Egyesült Államok vagy az
Egyesült Királyság. Minél
centralizáltabb egy államala-
kulat, annál inkább szétpukkan-
hat... Negyedszer: a nagyvárosok
elsorvadnak, mert azok az elõjo-
gok és elõnyök, amelyek létre-
hozták õket, már másutt is meg-
találhatók. Munkahelyek, piacok
és egyetemek már nem feltét-
lenül zsúfolandók egy szûk
helyre, az életfeltételek pedig
lényegesen jobbak a túlnépe-
sedett Mexico Cityn, Sao Paulon,
Tokyon, illetve New Yorkon
kívül. A technológia rendel-
kezésre áll, a környezet lényege-
sen tisztább és emberarcúbb
kisebb településeken, a bizton-
ságról nem is beszélve. Az
egykori nagyvárosok viszont
megmaradnak monumentális
ünnepi összejövetelek céljára,
legyenek azok vallási, kulturális
vagy politikai események, mert a

mindennapi normális élethez
elengedhetetlenek az emberi
kapcsolatok, mint például a
szomszédok ismerete és segít-
sége.

Ötödször: a kezdeményezõ-
készség helyszínei továbbra is
változnak. A múlthoz hasonlóan
a Mediterrán-térség után az
Atlanti-térség következett, ame-
lyet valószínûleg a Csendes-
óceáni térség követ majd. Eddig
még nem mozgósított energiák
lappanganak Szibériában, Afri-
kában vagy Ausztráliában. Regi-
onálisan körülhatárolható civi-
lizációk váltogatták egymást
egyre sebesebb iramban – ha
ezeréves történelmi léptékkel
mérjük õket – de a kínai civilizá-
ció mindvégig fennmaradt. Nem
kell feltétlenül erre a területi
tagolódásra beszûkülni a közel-
jövõben, mert az információs
technológia könnyedén “terít-
heti” majd a közösségi felis-
meréseket, és akár világkultúra is
kialakulhat késõbb, ha már a
világcivilizáció megteremtõdött.

Minden ilyen jóslatnak meg-
van a maga sorsa, még akkor is,
ha tényekre alapozott, ha tudo-
mányos, sõt ha ráadásul még
logikus is. Ilyenkor ugyanis elõ-
ször mindenki kételkedni kezd,
utána egyre ismerõsebb lesz,
majd pedig lényegtelennek tart-
ják az egészet. Persze több em-
bert azért szíven üt ez az egész
elsõ hallásra, és annál fájóbb,
minél közelebbi környezetünkre
gondolunk. Az Újév beköszön-
tekor ünnepélyesebb a himnusz,
még ha magunk zanócosabbak is
vagyunk. Új remények ébrednek
minden pesszimista jóslat elle-
nére, és a fentiek nem is olyan
pesszimisták, ha Magyarország-
ra és azon belül Balatonalmádira
koncentrálunk. Igenis, nem
csökken annyira a népesség mint
korábban, sõt, itt növekedik.
Igenis, fennáll a veszélye hamis
próféták hitegetésének, de az
emberarcúbb ország és az ember-
arcúbb város is egyre láthatóbb.
Többen a Remény Évszázadába
léptünk. Azt is tudjuk, hogy nem
maradunk magunkra.

Czuczor Sándor
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Önkormányzati hírek

Sínre került végre a Városi Kul-
turális Központ és Könyvtár ügye.
Két évvel ezelõtt nyertünk hozzá
463 millió Ft-ot a Magyar Kor-
mánytól, biztosítottuk a 125 millió
Ft önerõt, valamint további 114
millió Ft-ot a kiegészítõ beruhá-
zások fedezeteként. Kiderült
azonban, hogy ennél minimum
150 millió Ft-tal többe került vol-
na a megtervezett és engedélyez-
tetett létesítmény. Mivel nem volt
lehetõség a hiányzó pénz elõte-
remtésére, elfogadtuk az építésze-
ti és beruházási kérdésekben kivá-
ló szakértelemmel és gazdag ta-
pasztalatokkal rendelkezõ almádi
polgároknak, Kovács Lajosnak, a
Balzer Hungária Kft, és Molnár
Pálnak, a Colombus Kft ügyveze-
tõjének javaslatát, miszerint ter-
veztessük át az épületet, mert a
kívánt kulturális és mûszaki tar-
talomhoz elegendõ kell legyen a
meglévõ pénz. Ehhez megadták a
szempontokat és alkotó módon
közremûködtek a folyamatban.
Elkészültek az új tervek, melyeket
sikerült újra engedélyeztetnünk a
hatóságokkal, két minisztérium-
mal, a Kormánnyal és az Ország-
gyûléssel. Ez két évig tartott. Most
azonban örömmel jelenthetem,
hogy decemberben megkezdõdött
a kivitelezés. Egy év múlva, az
eredeti határidõn és költségkere-
ten belül, felépül az almádi kultú-
ra új otthona a volt Auróra Étte-
rem helyén. Köszönöm Kovács
Lajos és Molnár Pál urak segít-
ségét. Kovács Lajosnak külön is,
mert kérésemre azután segített, és
a kivitelezést is végig figyelemmel
kíséri, hogy 2000. július 17-én le-
mondott külsõ tagságáról a Gaz-
dasági, Településfejlesztési és –
Üzemeltetési Bizottságban kibon-
takozó „légkör”, „stílus” és „a
személyes érdekek mind gátlásta-
lanabb érvényesítése” miatt (ld.
Új Almád Újság, 2000. szept. IX.
szám, 5. old.).
Balatonalmádi – Öreghegy,
2001. január 3.

Néhány sor
a 134. hónapról
a Városházán
2001. december

Dr. Kerényi László
polgármester

Nem ígérkezett sétagaloppnak
Balatonalmádi Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének 2001. évi
utolsó – december 20-án, délelõtt 9
órakor (!) kezdõdött – ülése. A zsú-
folt napirend komoly viták lehe-
tõségét vetítette elõre. 

Napirend elõtt dr. Kerényi László
polgármester a Városházát érintõ
úgymond „hivatali” eseményekrõl
tartott rövid tájékoztatót. Szólt a
Japán program pénzügyi felülvizs-
gálatáról (a revízió mindent rendben
lévõnek értékelt), a volt Auróra Étte-
rem átépítésének pénzügyi kezde-
térõl (mely 20 millió Ft felhasználása
után, immár visszafordíthatatlanná
vált), örömmel nyugtázta, hogy vég-
leg elkészült a Vörösberényi Álta-
lános Iskola. A fentiekkel kapcsolat-
ban külön köszönetet mondott a
hivatal dolgozóinak, elsõsorban Ko-
vács Piroska humánpolitikai osztály-
vezetõnek, Szabó Jenõ pénzügyi
osztályvezetõnek és Zana András
mûszaki osztályvezetõnek, akik te-
endõiket messze a munkaköri fela-
datukat meghaladóan, lelkes oda-
adással végezték. 

Ugyancsak napirend elõtt kért szót
több képviselõ. Balogh Csaba beje-
lentette, hogy a karácsonyi ajándék-
csomagok - túlnyomó többsége –
rendben megérkeztek a 70 éven
felüli almádi polgárok részére, majd
megköszönte a hivatal minden dol-
gozójának képviselõi munkájának
hathatós segítését. Boros László a
Városháza téren rendezett kará-
csonyi ünnepség okán szólalt fel,
melyre mindenkit szeretettel meghí-
vott. Czuczor Sándor egy Európa
naptárral lepte meg képviselõtársait,
amelynek szerkesztésében a gimná-
zium tanulói is részt vettek. Keszey
János a december 28-án Siófokon
rendezett balatoni városok teremlab-
darúgó kupájára toborzott résztve-
võket. 

Ezt követõen került sor 19 napi-
rendi pont megtárgyalására. Dr. Ke-
rényi László szóban tájékoztatta a
testületet a legutóbbi ülés óta történt
fontosabb eseményekrõl: december
11-én a Györgyi Dénes Általános
Iskola tornatermének tervezõjével
volt egyeztetõ tárgyalás; KBTT köz-
gyûlés volt Alsóörsön december 12-
én, amelyen a 71-es út új szakaszá-

nak nyomvonal-vezetési gondjairól
tartottak tájékoztatót, illetve Bala-
tonkenese és térsége bejelentette
Siófokhoz való csatlakozását az
ISPA pályázatban. 

Ezek után a bizottságok elnökei
kaptak szót. A négy beszámoló közül
a Humánpolitikai Bizottság elnö-
kéhez intéztek kérdést a sebészeti
ellátással kapcsolatban, különös te-
kintettel arra, hogy a Megyei Egész-
ségügyi Pénztár  nem kötött finan-
szírozási szerzõdést a Pro Vita Bt-
vel. Czuczor Sándor elnök sajnála-
tosnak tartotta, hogy egy ilyen fontos
ügyben az aktatologatás a lakosság
bõrére történik, és egyben ígéretet
tett, hogy minden lehetséges törvé-
nyes eszközt felhasználnak a sebé-
szeti szakrendelés városi mûköd-
tetéséhez.  

Grúber Sándor városi rendõrka-
pitány szokásos tájékoztatóját köve-
tõen dr. Szûcs Sándor jegyzõ szólt a
november hónapban fontosabb jog-
szabályokról. Kiemelte a kötelezõ
legkisebb munkabér 50 e Ft összegû
bevezetését, ami azt jelenti, hogy he-
tibér alkalmazása esetén 11.520,-Ft;
napibér esetén 2.304,-Ft, illetve óra-
bér alkalmazásakor 288,-Ft/óra fize-
tendõ. 

A 2001. évi költségvetési rendelet
módosítását a testület egyhangúlag,
kérdés nélkül megszavazta, mivel a
bizottságok már saját üléseiken ala-
posan megvitatták. 

Ezután került sorra a Képviselõ-
testület 2002. évi munkaterve, amely
az elõterjesztõ dr. Szûcs Sándor meg-
jegyzése szerint feszes ugyan, de
végrehajtható. A testület ezzel egyet-
értve a munkatervet jóváhagyta.

Komoly vitát váltott ki a helyi
adókról szóló önkormányzati ren-
delet felülvizsgálata, amelyet az ide-
genforgalmi szezon értékelése után
tárgyaltak a képviselõk. Döntésük
alapján az idegenforgalmi adó mér-
téke a 2002. évben 200,- Ft marad.
Közel egy órás vitát váltott ki a 2001.
évi idegenforgalmi szezon értéke-
lése, amely részletesen kitért a bala-
toni turizmus fõbb tendenciáira, a
város szálláskapacitására, a strandok
vendégforgalmára, és a beléptetõ-
rendszer mûködésének értékelésére
is. A vitához a képviselõkön kívül
hozzászólt az egyik civil szervezet
képviselõje is, aki élesen elmarasz-
talta az Idegenforgalmi Bizottság
szakmai munkáját. 

Az aktualitások között elsõként
tárgyalták meg a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár létrehozását.
Új intézményt a korábbi kettõ
megszüntetése után lehet csak létre-
hozni, és azt is csak két ütemben, te-
kintettel az építkezés jelenlegi álla-

potára. A Humánpolitikai Bizottság
néhány változtatást javasolt az in-
tézmény vezetõjének pályázatánál,
mivel szükségesnek tartotta a szak-
területen szerzett 5 éves vezetõi
gyakorlatot, illetve az általános
egészségügyi alkalmasság igazo-
lását, de a Képviselõ-testület mind-
két indítványt elutasította. A Pénzü-
gyi Bizottság javaslatára késõbb
döntenek az új intézmény személyi
létszámáról,  az Alapító Okiratot
pedig egyhangúlag elfogadták. A
Szervezeti és Mûködési Szabályzat
megtárgyalása elõtt a Humánpoli-
tikai Bizottság ragaszkodott a két
egyenrangú szervezeti egységhez,
azaz közmûvelõdési és könyvtári
egység fenntartásához. A testület ezt
az átmeneti idõben nem tartotta
fontosnak, és a majdan kinevezendõ
igazgató kompetenciájává nyilvání-
totta. 

Pandúr Ferenc alpolgármester
határozati javaslatot terjesztett be az
új kulturális központ körüli közte-
rület rendezésére, melyet a képvise-
lõk egyöntetû igen szavazattal hagy-
tak jóvá. 

Szintén  az alpolgármester terjesz-
tette  elõ a kulturális központ  épí-
tésének lebonyolítására vonatkozó
díjazás emelését, melyet a képvi-
selõk 8 igen és 4 nem szavazattal
fogadtak el. 

Szerzõdések és bérleti ügyek után
a Széchenyi-terv lakásprogramjának
tárgyalása váltott ki élénk vitát,
különös tekintettel Almádi pénzügyi
forrásaira, valamint a költségalapú
bérlakások árainak elfogadhatósá-
gára. Több képviselõ kifogásolta,
hogy közalkalmazottak, idõs nyug-
díjasok és pályakezdõ fiatalok a
magas bérleti díjak következtében
automatikusan kirekesztõdnek ezek-
bõl a lakásokból. Ezt követõen  4
igen, 2 nem és 6 tartózkodással a
testület végleg elvetette a GTB
elõterjesztését. 

Balogh Csaba képviselõ ter-
jesztette elõ Balatonalmádi 2001. évi
korfáját, amely 8313 állandó lakos
adatait összesíti. Megállapítható,
hogy (az 1-18 évesek kivételével)
minden korosztálynál a nõk vannak
többségben. Örvendetes a 14-31 év
közöttiek erõteljes létszámnöve-
kedése. (Errõl bõvebben lapunk 14.
oldalán olvashatnak). 

A testületi ülés délután  2 órakor
fejezõdött be.  

A nyilvános ülésrõl szóló önkor-
mányzati jegyzõkönyvek a Városi
Könyvtárban, ill. a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthetõk.

N. F.

Szerkesztõségi közlemény
Az Új Almádi Újság alapításakor az alapítók létrehoztak egy rovatot, melyet
felajánlottak a város mindenkori polgármesterének az elmúlt hónap legfon-
tosabb eseményeinek rövid összefoglalására. Így jött létre a polgármesteri
sarok, mely 13. éve hónapról-hónapra megjelenik. E hagyományt a szerkesz-
tõbizottság a továbbiakban is meg akarja tartani, ám élni kíván azzal a meg-
jegyzéssel, hogy a polgármesteri sarokban megjelentekkel nem feltétlenül  ért
egyet. Továbbá, az e rovatban érintetteknek biztosítja a válaszadás jogát –
havi lap lévén – a következõ, egy hónap múlva megjelenõ újságszámban.
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• Új társadalmi- és mûvészeti folyóirat jelent meg „Új Balaton” cím-
mel, melynek kiadója a Balatoni Mûvészeti Egylet Alapítvány. A tópart
és környéke kulturális értékeinek bemutatására életre hívott,
negyedévente megjelenõ kulturális folyóirat felelõs és mûvészeti
szerkesztõje Veszeli Lajos, olvasószerkesztõje Vermes Éva. 

• Az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen elkészült az 1996-2000 közöt-
ti évek átlagai alapján összeállított „Középiskolák sorrendje”, amit a
Köznevelés címû folyóirat ismertet 2001 év végi számában. A felvételi
írásbeli dolgozatok ötéves átlagai szerint sorba állított iskolákat 13 tan-
tárgyból, ugyanabban az idõpontban megírt országosan egységes felada-
tok megoldásával, egységes javítási útmutató szerinti, azonos feltételû
országos versenyben értékelik. A dolgozatok alapján a 949 középiskola
közül – a sorrendiség szempontjából – 662 vált értékelhetõvé. Elõkelõ
helyet foglalnak el ezek között Veszprém megye középiskolái.
10. helyezett: Lovassy László Gimnázium, Veszprém
43. helyezett: Magyar-angol Tannyelvû Gimnázium, Balatonalmádi
83. helyezett: Pápai Református Gimnázium, Pápa
99. helyezett: Öveges József Szakközépiskola, Balatonfûzfõ
Utóbbi iskola dicsérhetõségéhez hozzájárul még az is, hogy átlaga az
utóbbi öt évben jóval magasabb lett, mint az azt megelõzõben volt.

• Eszes Tamás egy futamgyõzelemmel 11. lett az olimpiai hajóosztá-
lyok hagyományos év végi vitorlásversenyén Spanyolországban.

• Gazdag színvilágú balatoni képeit a zalahalápi mûvelõdési házban
mutatta be Szöllõsi Máté. A tanár-festõmûvész – saját megfogalmazása
szerint – hazalátogatott Zalahalápra, hiszen több, mint egy évtizedig volt
a helyi általános iskola igazgatója.

FIGYELÕ:

Az év utolsó újságcikkének írása
lehetõséget nyújt a szerzõnek arra
is, hogy a konkrét történéseken
kívül néhány gondolattal visszaem-
lékezzen az elmúlt 2001-es évre.

Legelõször a konkrét történé-
sekrõl. A legutóbbi lapszámban
jeleztem Önöknek, hogy vissza-
térek a Baross G. utcai tûzeset vizs-
gálatának eredményeire. Az eljárást
befejeztük, melynek során nem
merült fel bûncselekmény gyanúja,
a tûzoltóság részérõl adott szak-
vélemény is ezt támasztotta alá,
tehát a fentiek értelmében az
eljárást bûncselekmény hiányában
megszûntettük, s az errõl szóló
határozatot az érintetteknek kiad-
tuk.

December hónap egyéb iránt
szokatlanul csendes volt. Néhány
betörésrõl kaptunk bejelentést. A
város külsõ körzeteiben törtek fel 4
nyaralót, ahonnan használati tár-
gyakat, mûszaki cikkeket vittek el
az ismeretlen elkövetõk. 2 gépkocsi
feltörésrõl kaptunk továbbá beje-
lentést. A Tempo Áruház par-
kolójában törték föl a személygép-
kocsikat, amelyekbõl iratokat,
számlatömböket vittek el. A kará-
csonyi bevásárlás Almádiban is
jelentõs tömegeket mozgatott meg
ugyan, bár a városban sajnos nin-
csenek nagy bevásárló központok,
és a hideg, zord idõjárás miatt a pia-
con is erõsen visszafogott érdek-
lõdést tapasztaltunk. Kollégáink
civilben és egyenruhában folyama-
tosan ellenõrizték ezeket a helyeket
annak érdekében, hogy az ünnepi
bevásárlás õrömét ne árnyékolja be
semmi sem. Szerencsére az idei
évben nem történt zseblopás vagy
más hasonló bûncselekmény. Ami
bûnügyi szempontból gondot oko-
zott, az továbbra is a különbözõ
nemzetiségû, általában hajléktalan
személyek megjelenése a területen,
mert a tapasztalataink is azt
bizonyítják, hogy a betörések több-
ségét ezek a személyek követik el.
Több személyrõl vannak adataink,
akik már korábban követtek el ilyen
jellegû bûncselekményeket, de
talán, mert érzik, hogy szívesen
találkoznánk velük, ezért mû-
ködésüket vagy más területekre tet-
ték át, vagy visszamentek hazájuk-
ba. Komoly rendõri erõt kell biz-
tosítanunk arra, hogy folyamatos
ellenõrzés alatt tudjuk tartani a
város gyéren lakott területeit, és
ebben a tevékenységben biztosan
számíthatunk a Polgárõr Egye-
sületre, mert ennek az ellenõrzés-
nek az oroszlán részét õk vállalták
át. Közösen már jelentõs területeket
tudunk ellenõrzés alatt tartani, s a

járõr tevékenységet is célszerûen
össze tudjuk hangolni a megelõzés
érdekében.

Külön kell szólnom a közle-
kedésrõl, hiszen az elmúlt idõszak-
ban számos olyan nap volt, amikor
jelentõs mennyiségû havazás, vagy
éppen ónos esõ nehezítette a
közlekedést. A jármûvezetõk több-
sége természetesen kellõ körülte-
kintéssel, ahogy a szakzsargon
fogalmaz, az út- és a látási viszo-
nyoknak megfelelõen közlekedett.
Megint volt azonban példa arra,
hogy egy erõszakos kisebbség –
nagy értékû terepjárok védelmében
bízva – semmibe vette a
közlekedési szabályokat, és okozott
többször komoly balesetet. Ehhez
járult még hozzá az is, hogy nagyon
sokan voltak olyanok is, akik bízva
a vezetõi tudásukban, tapaszta-
latukban, nem kellõen felkészített
mûszaki állapotú gépjármûvel vet-
tek részt a forgalomban, amelynek a
következménye a kicsúszás, az
árokba fordulás; vagy rosszabb
esetben baleset okozás lett a
következménye. Szerencsére az
elmúlt hónapban nem történt halá-
los baleset. A kapitányság területén
két súlyos következménnyel járó
balesetrõl kaptunk bejelentést,
azonban jelentõsen megnõtt az
anyagi következményekkel járó
közlekedési balesetek száma. A
okok vizsgálatánál pedig szinte
minden esetben a fentiekben leírtak
játszották a döntõ szerepet. A
közlekedésnél maradva gondot
jelent az ittas vezetés, valamint a
gyorshajtás is. Az elmúlt hónapban
4 almádi állampolgárral szemben
kezdeményeztünk eljárást ittas
vezetés miatt, valamint 8 olyan is
akadt, akik a sebességhatárok jelen-
tõs túllépése miatt nézhetnek eljárás
elé. Azt hiszem sokszor leírtam
már, hogy mindkét esetben a
vezetõi engedélyek bevonására is
sor kerül, ami tapasztalatom szerint
a legérzékenyebben érinti a
vezetõket, bár a visszatartó ereje
mégis kevés, hiszen a statisztikai
adatok alapján évrõl évre emelkedõ
adatokat rögzítünk.

A bevezetõben jeleztem, hogy
szeretnék néhány gondolatot

megosztani Önökkel az elmúlt
évrõl. Általában - és remélem 
Önök is osztják a véleményemet -
sikerült megõrizni a közrendet, a
közbiztonságot Balatonalmádi vá-
rosában, és remélem néhány terüle-
ten javulást is könyvelhettünk el. A
betöréses lopások számának drasz-
tikus csökkenésére, az erõszakos,
garázda jellegû bûncselekmények
elkövetésének visszaszorítására
gondolok elsõsorban. Nem sikerült
elõre lépnünk azonban - különösen
a nyári idegenforgalmi szezonban -
a lopások területén. Többször
foglalkoztam már e témával e lap
hasábjain. Utaltam már rá többször,
hogy ez a bûncselekményfajta,
amely ugyan nem befolyásolja
alapvetõen kedvezõtlen irányba a
közrend, közbiztonság helyzetét, de
mégis sokakban hagy kellemetlen
emlékeket a várossal kapcso-
latosan. Ugyanakkor az ellene való
fellépés sem képzelhetõ el közös
összefogás nélkül. Át kellene
törnünk azt a közömbösséget,
amely lehetõvé teszi egyesek
gátlástalanságát. A cinkos hallgatás
a bûnözõket segíti, és ez rontja

városunk amúgy kedvezõ meg-
ítélését. Még egy jelenségre sze-
retném ismételten felhívni a figyel-
met. Különösen azon szakemberek
számára, akik a következõ év vagy
évek szezonját szervezik. A
vendégkör összetétele rendkívül
kedvezõtlen irányba változott.
Csoportosan jelennek meg a
Balaton-parton, és így városunkban
is olyan deviáns, szélsõséges ma-
gatartású személyek, akik szer-
vezetten vagy éppen spontán kere-
sik fel vidékünket, és az itt
tartózkodásukat különbözõ bûncse-
lekmények elkövetésére használják
fel. Komoly energiákat kellett
megfékezésükre fordítanunk. Úgy
tûnik számomra, hogy a következõ
szezonban is egyre markánsabban
fog ez a réteg megjelenni a Balaton-
parton.

Végezetül - bár a cikkben már
esett róla szó - egész évben segítette
munkánkat, és minden körül-
mények között számíthattunk a
Polgárõr Egyesületre, amely mû-
ködése bizonyította, hogy ha
közbiztonságról és köznyugalom-
ról beszélünk, akkor ez nagyon
komoly mértékben az Õ érdemük
is. Ezt a fajta összefogást és
együttmûködést szeretném kérni
minden Tisztelt Újságolvasótól is,
mert csak így képzelhetõ el szá-
momra, hogy megõrizhessük ne-
hezen megszerzett értékeinket.

Balatonalmádi, 2001. december 27.
Grúber Sándor r.alezr.

rendõrkapitány
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H I R D E T M É N Y !!!
a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás 2002. évi új díjairól

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Veszprém megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése az 1991. évi
XX. tv 19.§-ában elõírt feladatának
eleget téve 18/2001.(XII.07.) szá-
mon rendeletet alkotott a kémény-
seprõ ipari közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételérõl az 1995.XLII. tv.
2.§. és a 4.§. (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján.

A közszolgáltatást a  balatonalmádi
kéményseprõ körzetben nyilvánosan
meghirdetett pályázat útján a
KÜRTÕ Tüzeléstechnikai Szolgál-
tató és Kereskedelmi Bt (8230
Balatonfüred, Fürdõ u. 20.) látja el
2002. január 01-tõl 2006. december
31-ig az alábbi közszolgáltatási
díjtételek alkalmazásával:

Szilárd tüzelésû kémények
1. egyedi (Ft/db,év) 685,-
2. gyûjtõ (Ft/szint/év) 620,-
3. kisközponti 60 kW alatt 

64x64 cm alatt) F/m/év 142,-
4. nagyközponti 60 kW

felett(Ft/m/év) 480,-
Gáztüzelésû kémények
1. egyedi (Ft/db,év) 685,-
2. gyûjtõ (Ft/szint/év) 685,-
3. kisközponti 60 kW alatt

(64x64 cm alatt) F/m/év 142,-
4. nagyközponti 60 kW felett

(Ft/m/év) 480,-
Üdülõk (idõszakos tartózkodási )
kéményei (Ft/db,4év) 1.250,-
Tartalékkémények (Ft/db,év) 372,-
Mászókémény (Ft/db,év) 704,-
Szakvéleményadás 5.250,-

Megjegyzések: 
- az árak a 12 %-os ÁFA-t tartal-

mazzák
- a négyévenkénti mûszaki felül-

vizsgálat költségei az árakba be-
építésre kerültek

- az árak a kiszállás költségeit
magukban foglalják

- Kisközponti kémény: olyan ké-
mény, amely legalább két önálló
lakás vagy négy önálló helyiség
ellátására alkalmas, valamint
keresztmetszete kisebb (64x64
cm) 4096 cm2-nél és 60 kW-nál
kisebb teljesítményû tüzelõberen-
dezések füstgázának (égéster-
mékének) elvezetésére szolgál.

- Nagyközponti kémény: olyan
kémény, amelynek keresztmet-
szete (64x64 cm) 4096 cm2 vagy
annál nagyobb, továbbá kémény
keresztmetszettõl függetlenül  és
60 kW vagy annál nagyobb  tel-
jesítményû tüzelõberendezések
füstgázának (égéstermékének)
elvezetésére szolgál

- Egyedi kémény: az olyan kémény,
amely legfeljebb három önálló
helyiség, illetve egy lakás
ellátására alkalmas. 

Kivonat a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatások kötelezõ 

igénybevételérõl szóló rendeletbõl

Általános rendelkezések
1.§.

- A rendelet célja a kötelezõ
kéményseprõ-ipari közszolgál-
tatás ellátásának szabályozása, a
kéményekkel összefüggõ élet- és
vagyonvédelem biztosítása.

- A kötelezõ kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás (a továbbiakban:
közszolgáltatás) szervezett ellá-
tása kiterjed a lakásban és más
helyiségben épülõ vagy más hasz-
nálatban lévõ tüzelõberendezés
égéstermékeinek elvezetésére
szolgáló kémény – ideértve a tar-
talékkéményt is-, valamint tar-
tozékainak mûszaki felülvizs-
gálatára, ellenõrzésére, tisztítására
és szakvélemény adására. 

- A közszolgáltatás nem terjed ki
arra a kéményre, amely hasz-
nálaton kívül áll, és amelynek
bekötõnyílásait és tisztítónyílásait
befalazták vagy nem éghetõ
anyaggal tömören, illetõleg egyéb
nem oldható szerelési tech-
nológiával (kötéssel) lezárták és a
kéménytisztítás helyén jól látható
módon megjelölték. 

A közszolgáltatások ellátásnak
rendje és módja

4. §.

- A szolgáltató a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás végzésének vár-
ható idõpontjáról fél évvel, míg a
munkavégzés tényleges idõpon-
tjáról  legalább 8 nappal  meg-
elõzõen köteles a tulajdonost írás-
ban vagy hirdetmény útján, illetõ-
leg a helyben szokásos más módon
értesíteni. A szolgáltatónak az
ellenõrzési és a tisztítási munkákat
rendszeresen azonos évszakban
kell elvégeznie.

- Ha a tulajdonos a helyszínre
történõ bejutást, vagy a munka
akadálytalan elvégzését ismételt
szabályszerû értesítés (ajánlott
levél) ellenére akadályozza, a
szolgáltató köteles    az elsõ fokú
tûzvédelmi hatóságot írásban
értesíteni. 

- A szolgáltatónak a munkavégzés
során meg kell gyõzõdnie az
égéstermék maradéktalan és biz-
tonságos elvégzésérõl.

- Ha a szolgáltató a közszolgáltatás
ellátása során szabálytalanságot
észlel, írásban köteles felhívni a
tulajdonos figyelmét annak
megszûntetésére.

- A következõ esedékes munka-
végzéskor  a szolgáltató köteles
ellenõrizni, hogy a szabálytalansá-

gokat megszüntették-e. Ameny-
nyiben a szükséges intézkedés
nem történt meg, a szolgáltató az
elsõ fokú építésügyi, illetõleg
tûzvédelmi hatóságot köteles írás-
ban értesíteni. 

A közszolgáltatással érintett 
ingatlan tulajdonosát terhelõ

kötelezettségek
5. §.

- A tulajdonos a 3. §. (1) bekez-
désében megjelölt szolgáltató
közszolgáltatását köteles igénybe
venni, a szolgáltatás elvégzését
aláírásával igazolja.

- A tulajdonos köteles a közszolgál-
tatás elvégzését tûrni és az
ellátáshoz szükséges elõfeltétele-
ket biztosítani, így különösen:

a) az érintett helyiségekbe való
bejutás lehetõségérõl,

b)a kéménykiégetés alkalmával a
helyszínen,  illetve magas tetõs
épület esetén a padlástérben leg-
alább 10 liter vízrõl,

c) a koromzsák tisztításakor meg-
felelõ gyûjtõedényrõl gondoskod-
ni.

- A szolgáltató által feltárt szabály-
talanságot tulajdonosnak haladék-
talanul meg kell szüntetnie.

- Új kémény építését, meglévõ bon-
tását illetõleg felújítását, valamint
valamely kéménynek használaton
kívüli kéménnyé történt áta-
lakítását a tulajdonos köteles a
munka megkezdését megelõzõ 15
nappal írásban bejelenteni a szol-
gáltatónak.

- A közszolgáltatásért a tulajdonos
köteles az e rendelet 2. számú mel-
lékletében meghatározott díjat az
elvégzett szolgáltatás ellenértéke-
ként azonnal, illetõleg utólag a
számla alapján a szolgáltatónak
megfizetni. 

- A tulajdonos a közszolgáltatással
kapcsolatos panaszát vagy
szabálysértési feljelentését a 9.
§.(2) bekezdése szerint illetékes
jegyzõnél jelentheti be. 

A közüzemi szerzõdés létrejötte és
egyes tartalmi elemei

7. §.

- A közszolgáltatást igénybe venni
köteles tulajdonos és a szolgáltató
között – a Ptk. 388. §-ában szabá-
lyozott – közüzemi szerzõdéses
jogviszony jön létre.

- A közüzemi szerzõdés létrejön:
- a közszolgáltatás igénybevételével,

illetõleg a közszolgáltatás vég-
zésének a 4. §.(3) bekezdésének
megfelelõ  kiértesítésével,

- a bejelentési kötelezettség írásban
történõ teljesítésével, - a tulaj-
donos írásbeli megrendelésével.

- A szolgáltató a közüzemi szer-
zõdés megkötését nem tagadhatja
meg. A szerzõdés tartalmát csak
jogszabályban meghatározott
feltételektõl teheti függõvé.

- A szolgáltató a tulajdonossal
szemben a közüzemi szerzõdést
nem mondhatja fel.

- A tulajdonos a közüzemi szer-
zõdést felmondhatja, ha olyan
fûtési módra tér át, amelyik nem
igényel kéményt, feltéve, hogy a
tartalékfûtés lehetõségérõl egyide-
jûleg és folyamatosan igénybe
vehetõ többlet villamos energia
biztosításával gondoskodik. 

A közszolgáltatás díja
8. §.

- Év közben használatba vett
kéményeknél az idõarányos évi
díjat a használatbevételt követõ hó
elsõ napjától kel megfizetni.

- A tulajdonos a közszolgáltatás
díját fizetési felszólításra akkor is
köteles megfizetni, ha a szolgál-
tató a közszolgáltatás elvégzésé-
nek idejérõl idõben a 4. §. (3)
bekezdésének megfelelõen érte-
sítette, de a munka elvégzésében
megakadályozták, illetõleg a mun-
ka elvégzésének helyi feltételeit
nem biztosították.

- Ha a szolgáltatás teljesítése a
kéményseprõ hibájából marad el, a
tulajdonos díj fizetésére nem
kötelezhetõ. 

- A szolgáltató a díjat a szolgáltatás
elvégzését követõen azonnal,
illetõleg utólag a számla alapján
jogosult beszedni

Szabálysértés
9. §.

- Szabálysértést követ el az,
a) aki a szolgáltatót a közszolgál-

tatási feladat ellátásában bármi-
lyen módon akadályozza,

b) aki a közszolgáltatással összefüg-
gõ jogszabályban meghatározott
kötelezettséget nem teljesíti.

- A szabálysértési eljárás lefoly-
tatása az érintett építmény
fekvése, illetõleg a tulajdonos
lakóhelye szerint illetékes jegyzõ
hatáskörébe tartozik.

A rendelet 2002. január elsején lép
hatályba, amelynek teljes szövege a
Városháza hirdetõtábláján
megtekinthetõ.

Dr. Szûcs Sándor
jegyzõ
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Tisztelt
Olvasók!

A Millennium záró esztendejének végéhez közeledvén sokakkal együtt

reménykedünk hazánkon belül Veszprém megyében is, hogy a baljós-

latúan kezdõdött új évezred, évszázad – Karácsony szent ünnepén és az új

évben – mégiscsak megbékélésbe fordul  át. 

Ilyenkor, Advent havában testben és lélekben megnyugvásra, szeretetre

vágyunk, és kicsit a számvetés is mindennapjaink részévé válik: mit tet-

tünk jól, mit mulasztottunk el, kivel bántunk felebarátként méltatlanul,

követtünk el netán oktalan tettet.

Megyénkre a 2001. évben joggal lehetünk büszkék, hiszen ezer esz-

tendõs államiságunk és a kereszténység felvételének sok-sok maradandó

emlékét sikerült megyeszerte felidéznünk emlékhelyekkel, emlék-

mûvekkel, könyvekkel, kulturális, mûvészeti rendezvényekkel. 

A sok közül külön említésre méltó, s szívünket-lelkünket melengetõ

volt a magyarpolányi Euro-Passió Találkozó jó néhány megható, felemelõ

pillanata, amikor a varázslatos fekvésû falu apraja-nagyja szereplõként és

közönségként közösen részesülhetett a megváltás-történet magasztos pil-

lanataiból, vagy amikor Ópusztaszeren, a Megyék III. Országos

Találkozóján becses nemzeti ereklyénk, az Árpád vezér emlékmûve körül

létrehozott szoborpanteonban megyénk szülötte, Mádl Ferenc

Köztársasági Elnök jelenlétében felavathattuk a mi ajándékunkat, Diénes

Attila szobrászmûvész alkotását, I. András király mellszobrát. Ez az

uralkodónk alapította a most gyönyörûen megújuló, ékszerdobozzá váló

Tihanyi Apátságot, s örök nyughelye is az altemplomban õriztetik. Az õ

szellemisége vezérelhet bennünket a Balatonból és a Bakony hegyvonu-

lataitól ölelt városainkban, falvainkban, közöttük a nemrég várossá ava-

tott Herenden és Balatonfûzfõn, további jeles cselekedetekre. 

A számtalan tavaly és idén történt eseményt, emlékmûvet, emlékhelyet

- a teljességre csak törekedni tudván - adtuk közre a Millenniumi

Emlékkönyvben, s a hajdan volt, már nem élõ jeles személyiségeket

magába foglaló Veszprém Megyei Életrajzi Lexikont követõen két kötet-

ben megjelentettük a Kortárs Életrajzi Lexikont. Ebben több mint kétezer

megyénkben élõ, itt született, ide kötõdõ, a közéletben, a tudományokban,

az  oktatásban, a kultúrában és a mûvészetekben kiemelkedõ teljesítményt

nyújtó polgártársunk szerepel, eddigi életútja, életmûve legfontosabb

adataival.

Ez is tanúsítja, hogy megyénk mérhetetlenül gazdag szellemi kincsek-

ben, s a ritka természeti értékekkel párosultan arra ösztönöz mindannyi-

unkat, az itt élõket, szorgoskodókat, hogy víg, termékeny és tevékeny esz-

tendõnek nézhessünk elébe, kívánhassunk a Karácsony jegyében egymás-

nak békés, boldog új évet.

2001. december

Kuti Csaba

A Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke

Tisztelt Balatonalmádi
Polgárok!

A balatonalmádi Polgárõr egyesület a 2001. évet sikeresen zárta, melyhez
a lakosság is nagyban hozzájárult. Elmondhatjuk, hogy a város területén jelen-
tõsen lecsökkent a bûnesetek száma. A nyári idõszakban sajnos a besurraná-
sos lopások száma jelentõs, melyhez nagymértékben járult hozzá az a tény,
hogy a nyaralótulajdonosok, illetve a vendégek, az elemi biztonsági szabá-
lyokat sem tartják be. Nem egy esetben történt meg, hogy a lakást nem zárták
be, és ezt azzal tetézték, hogy kintrõl jól látható helyen helyezték el értékeiket.
Ezért nagy tisztelettel kérünk minden lakástulajdonost és vendéget, hogy
értékeikre fokozottan figyeljenek, és minden gyanús esetet a rendõrségnek,
vagy ennek hiányában a polgárõrségnek jelezzenek. Mi a magunk részérõl,
természetesen továbbra is folytatjuk a járõrtevékenységeinket az Önök biz-
tonsága érdekében is polgárõreinkkel (2001. évben 2000 órát, illetve 5000 km-t
töltöttünk közterületen). Ezen kívül közös járõrözéseket folytatunk a
rendõrkapitányság állományával. Ehhez a munkához elengedhetetlen a jelen-
tõs anyagi forrás, támogatás. Jelenleg Balatonalmádi Város Önkormányzata,
a  nyaralótulajdonosok, illetve a lakosság adójának 1%-a (aki ide utalja) nyújt
anyagi fedezetet munkánk elvégzéséhez. Pályázatokon céleszközöket
nyertünk.

Tisztelt Lakosság,  illetve  helyben dolgozó Vállalkozók!
Ahhoz, hogy munkánkat továbbra is folytathassuk a város közbiztonsága

érdekében, kérjük Önöket, hogy erkölcsileg és anyagilag is támogassanak
bennünket, adójuk 1 %-ának átutalásával polgárõr egyesületünk részére;
számlaszámunk: 11748083-20013781. Egyben kérjük Önöket, hogy akik
elkötelezettséget éreznek a közbiztonság fenntartásának érdekében, azok
jelentkezzenek egyesületünknél polgárõrnek. Rendõrség telefonszáma: 107
ingyenes, polgárõrség telefonszáma: 06/30-265-5059, 06/88-438-216,
06/88-431-745.

Dolgozzunk együtt a város jó közbiztonságáért!
Balatonalmádi Polgárõr Egyesület

Anyanyelvi rovat

Úgy… mint…
Tótfalusi István Magyar nyelvhelyességi kéziszótárában a fenti címszó alatt

a következõket olvashatjuk:
„Ez a mutató névmás és a hozzá tartozó kötõszó kifogástalan a hasonlító

értelmû mondatokban: Úgy szeretlek, mint galamb a tiszta búzát… Annál
kevésbé örülhetünk az efféle példáknak: a gazdasági nehézségek úgy az ipar-
ban, mint a kereskedelemben éreztették hatásukat.

Nyelvvédõink régóta hadakoznak az ilyen szerkesztésmód ellen. Joggal
bélyegzik germanizmusnak, mert a német so… wie szópár hatására jött létre.
Helyettesítésére leginkább a mind… mind… szerkezetet szokták ajánlani:
mind az iparban, mind a kereskedelemben… Élõszóban éppúgy, sõt még
inkább megteszi az is… is… kötõszópár, mert természetesebben hangzik: az
iparban is, a kereskedelemben is… Szópár helyett egyetlen határozó is kife-
jezheti az egybefoglalást, némi szórendi átalakítással: Agazdasági nehézségek
egyaránt éreztetik hatásukat az iparban és a kereskedelemben.”

Eddig az idézet a könyvbõl, és most hadd idézzek (mint általában kritikus
szokásom) lapunk 2000. évi decemberi számából, a 10. oldalon megjelent
hirdetésbõl: „Örülünk annak, hogy üzleteink törzsvásárlói köre egyre bõvül;
ez egyben arra kötelez minket, hogy áruválasztékunkat folyamatosan bõvít-
sük úgy mennyiségi, mint minõségi szempontból.“

A könyv tanácsa alapján fogalmazzuk át ezt a mondatot a többféle
lehetõséggel is élve:

„… arra kötelez minket, hogy mind mennyiségi, mind minõségi szempont-
ból.” Vagy: „… arra kötelez minket, hogy áruválasztékunkat mennyiségi és
minõségi szempontból is bõvítsük.” Vagy: „… arra kötelez minket, hogy
választékunkat folyamatosan bõvítsük, és minõségét javítsuk.” Ez az utóbbi
fogalmazás lenne a legjobb, mert „az áruválaszték folyamatos bõvítése men-
nyiségileg” szószaporítás, hiszen az áruválaszték bõvítése éppen azt jelenti,
mint a mennyiségi bõvítés. Minõségi szempontból bõvíteni pedig – értel-
metlenség.

Tanulság: A hirdetések tisztelt megfogalmazóira is érvényesek nyelvünk
szabályai!

Láng Miklós
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Globalizáció a Balatonnál?
A Balatoni Fejlesztési Tanács és a

Balatoni Integrációs KHT. elké-
szítette a balatoni kiemelt üdü-
lõkörzet 164 települését (41 vízparti
és 123 háttértelepülését) érintõ
Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési
Programját, (BRSFP) amely a
térségbe 2002- 2006 között 390 mil-
liárd forint  befektetését tervezi. Egy
ilyen jelentõs összeg elköltésével
kialakítandó, magas színvonalon
mûködõ régióban a tervezet “Turiz-
mus Fejlesztési Alprogramjának”
megvalósítása milyen hatással lehet
a térségben lakó, vagy nyaralóingat-
lannal rendelkezõ emberek ingat-
lanvagyonára, a magánszoba- kiadók
és a jelenlegi “ tömegturizmusra”
épülõ vállalkozások jövedelmére?

Apartközeli települések szálláshe-
lyein egyidõben 500.000 ember
helyezhetõ el. A program nem vizs-
gálja, hogy a Balaton vize elbírja-e
félmillió ember egyidejû jelenlétét.
Ha  nem, akkor fel kéne vetni a jelen-
legi állapot létrehozóinak felelõs-
ségét, ha mégis elbírja, akkor másik
turizmus- fejlesztési programot kell
kidolgozni. Mi  a BRSFP jelenlegi
turizmusfejlesztési alprogramját
vizsgáltuk meg. A 41 vízparti tele-
pülésen lévõ strandok területe kb.
200 hektár, ez 170.000 ember
egyidejû elhelyezésére elegendõ. A

Balaton 235 km hosszú vízpartjából
jelenleg 135 km magán, vagy önkor-
mányzati tulajdonú lezárt partsza-
kasz, melynek megnyitását éppen
úgy nem tervezik, mint a balatoni
strandok területének bõvítését. A
strandok korszerûsítését, új szolgál-
tatások kialakítását támogatni
fogják, de területbõvítésrõl egy szó
nincs. Ez 330.000 ember vízpartról
történõ kitiltásának programja. A
hétvégén érkezõ több százezer- nem
a régió szállásain lakó - vendég víz-
parti igényeit pedig elégítse ki
valamelyik halastó?

A behozhatatlan versenyelõnyt
élvezõ közvetlen vízparti (0 forint
vételárért, vagy a forgalmi érték
töredékéért privatizált) volt vállalati
üdülõk, campingek stb. fejlesz-
téséhez, férõhely növeléséhez a
BRSFP több tízmilliárd forint vissza
nem térítendõ pénzt adna. Mindezt a
jelenlegi óriási szálláshely túlkínálat
mellett. A meglévõ magánházak
szálláshelyeinek korszerûsítésére
egy fillért sem szánnak. 1990-tõl a
balatoni kb. 250.000, magánházak-
ban lévõ férõhely vendégszámát a
volt vállalati üdülõk, újonnan épült
panziók, nyaralók, és a külföldi tulaj-
donba került ingatlanok  férõhely
száma- közel 60%-kal csökkentette.

A balatoni háttértelepülések

magánszoba kiadói a falusi turiz-
mushoz tartoznak. Ez évi 400.000 Ft.
árbevételig adómentességet és szál-
lásférõhelyek építéséhez, korsze-
rûsítéséhez jelentõs vissza nem térí-
tendõ állami támogatások elnyerését
biztosítja számukra. Ez a helyzet a
balatoni magánszoba kiadók
vendégszámát tovább csökkenti. Ez
azért is döbbenetes, mert vendégeik
is a szûk keresztmetszetet jelentõ,
állítólag védendõ egyetlen Balatont
használják. A balatoni többszörös
szálláshely túlkínálat eredménye,
hogy 1998-tól a törvényes keretek
között végzett magánszállás
értékesítés árai alacsonyabbak a
költségfedezeti árnál. Mindez olyan
térségben történik, ahol nincsenek
munkahelyek, a lakosság egyetlen
bevételi lehetõsége a turizmus. A ba-
latoni- tíznél kevesebb vendéget
fogadó- szobakiadók bevételei nem
fedezik a szálláskorszerûsítés és
ingatlanfenntartás költségeit. Ezek
után a BRSFP tervezett 390 milliárd
forintjából korszerûsítésre egy fillért
sem kaphatnak. Az eredmény
felülmúlhatatlan lesz: az õ vendégeik
biztosan nem szennyezik a  Balaton
vizét, mert vendégük sem lesz. A
magánszoba kiadókat letörlik a tu-
risztikai piacról. Mennyi jövede-
lemkiesést jelentene a szobakiadók-

nak és a turizmusból jelenleg élõ vál-

lalkozóknak? A magánszállás férõ-

helyek száma 200.000- 250.000 db.,

átlagos értékesítési idõtartam: 30

nap,  az egy fõre jutó napi összes

pénzköltség: 10.000 Ft / nap /

vendég. A vendégek összesen el-

költött hetven milliárd forintja közel

200.000 embernek jelent bevételt.

Így egy idegenforgalomból élõ vál-

lalkozó átlagosan 350.000 Ft-tal

kevesebb bevételhez jutna.

A magánházak kiadhatatlansága

átalakítaná az ingatlanvagyon

értékét. A BRSFP 54.608 lakóingat-

lannal számol, átlag 15 millió forint

forgalmi értékkel. A kiadási

lehetõség megszûnése esetén az

ingatlanok forgalmi értéke várhatóan

a jelenleginek 50%-ára esik vissza,

így a lakosság ingatlanvagyon

vesztése négyszázhatvan milliárd

forintra tehetõ.

Mágori Erzsébet

Balatonalmádi Idegenforgalmi

Vállalkozók és Szobakiadók

Egyesületének elnöke

Zajosak vagyunk?
Igen. Köszönhetõ ez a motorizált világunknak -  mindenhová kocsival

járunk –, a felfokozott tempónak. Megváltozott szokások között van a zenélés,

zenehallgatás,  szórakozás is. Ennek szabályozására – a központi jogszabá-

lyok kötelezõ érvényû elõírásai szerint – módosította a Képviselõ-testület a

helyi zaj és  rezgésvédelmi szabályokat. A 2000. évi CXII. törvény – mely a

“Balaton törvény” köznapi nevet kapta – rendelkezik arról, hogy a város tel-

jes területe üdülõterület a zajszempontú megítélés tekintetében. Ennek

következménye, hogy a nappali idõszakban (6.00-22.00 óra között) 45dBA

zajterhelést okozhat bármely tevékenység, az éjjeli idõszakban  (22.00-6.00

óra között) pedig 35dBA zajterhelést.

A nyár folyamán a panaszok kivizsgálása során 6 szórakozóhelyet

ellenõriztünk mûszeres zajvizsgálattal, néhány esetben visszatérõen, más

napokon is. A 11 mérésbõl 7 alkalommal határérték túllépést állapítottak meg

a szakértõk. Ennek következménye egy hatósági eljárás, mely során zajbírság

kerül megállapításra. 

A helyi szabályokat tartalmazó 9/2001.(VII.15.) számú környezetvédelem-

rõl szóló rendeletet az Önkormányzat az Új Almádi Újsággal mindenkihez

eljuttatta egy tájékoztató füzet formájában. A leírtak betartása békés egymás

mellett élést eredményezne városunkban!

Némethné Kovács Júlia

referens

A Nõk a Balatonért Egyesület

Balatonalmádi csoportja

hagyományos

Városszépítõ jótékonysági bált
szervez

2002. január 26-án 18 órától

Az Auróra Hotel Éttermében

Fõvédnök: Latorczai János ügyvezetõ igazgató

Zene: Póker-Duó

Mûsor: Bonita Sporttánc Egyesület

A Kiskegyed felhívására „Bál Szépe“ választás!

A rendezvényt az Almádiért Közalapítvány támogatja!

Szeretettel várjuk a szép hölgyeket, asszonyokat és az õket kísérõ urakat!

Jegyek rendelhetõk: Ottilia Étterem, tel.: 88/438-219

Asztalfoglalás fizetés sorrendjében!
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Hatékony segítség II.
A balatonalmádi Családsegítõ

és Gyermekjóléti Szolgálat
nevében hordozza két alapvetõ,
törvény által elõírt feladatát.
Mindkettõt külön szakmai cso-
port látja el az intézményen belül,
munkájuk azonban nem különít-
hetõ el élesen egymástól, hiszen
sok területen szükségszerû közöt-
tük az együttmûködés. (Folytatás)

Családsegítés

A családsegítõ csoport mun-
katársai (Melnecsukné Vati Judit,
Pintér Katalin) szociális és lelki
problémák esetén személyes gon-
doskodást nyújtanak. A második
körbe tartozik az életvezetési
tanácsadás családi vagy munka-
krízis kapcsán. Ebben a munkában
pszichológus is közremûködik, aki
terápiát azonban nem végez,
csupán diagnosztizál. A szociális
gondoskodásokhoz tartozik a
hivatali ügyintézésekben való
közremûködés (ez nem azt jelenti,
hogy minden feladatot átvállalnak
a családsegítõk a klienstõl!).
Támogató segítségre számíthatnak
azok, akik elveszettnek érzik
magukat a hivatali útvesztõkben,
vagy az ügyintézés során szerzett
rossz tapasztalat miatt feladják
például a munkahelykeresést. (A
mai napig elõfordul a funkcionális
analfabétizmus is.) Gyakori, hogy
az emberek még jogosultságaikkal
sincsenek tisztában, és ennek a
“politikai szegénységnek” ered-
ményeképpen jelentõs hátrányba

kerülnek. Ilyenkor a családsegítõk
átvállalják az érdekképviseletet,
valamint rengeteg információt
tudnak nyújtani az ügyintézéshez.
A családsegítõ csoport szolgáltatá-
sai önként vehetõek igénybe, azaz
az elsõ lépést a kliensnek kell
megtennie azzal, hogy felkeresi az
intézményt. A szakemberekhez
bizalommal lehet fordulni, hiszen
titoktartás kötelezi õket, és a disz-
krét ügyintézésnek a tárgyi
feltételei is adottak a vörösberényi
volt iskolaépületben (Ady utca 2-
ben).

A családsegítõ csoport munka-
társainak tapasztalata szerint ügy-
feleik legtöbb bajának okozója a
szegénység. A megélhetési, lakha-
tási problémákkal küszködõk
hajlamosabbak az ön- és környe-
zetpusztításra. A deviáns visel-
kedés pedig, a dominóelvhez ha-
sonlóan, újabb problémákat ered-
ményez, így családi konfliktu-
sokat. (Ezen a ponton érintkezik
egymással a családgondozói és a
gyermekvédelmi munka.) Az
intézmény saját  statisztikájában
kiemelkedik az alkoholizmusból
eredõ mentális és egészségi prob-
lémák száma, amelyek elsõsorban
a negyvenes korosztályt és az
ennél idõsebbeket sújtják. A velük
való törõdés mellett 2000 má-
jusában indult el az aktívkorú
tartósan munkanélkülieket a mun-
ka világába visszasegítõ program,
amely minden esetben egyénre
szabott. Az ebben való részvétel
csak az önkormányzati szociális
segélyben részesülõknek kötelezõ,

de másoknak is ajánlott.
Jelentõségét növelte a fûzfõi papír-
és vegyipar leépülése, amely során
sok almádi veszítette el munkahe-
lyét. A munkahelykeresõ program
rövidtávú szakaszában a pszi-
chológus mentális felmérést végez
a kliensnél, míg a humánszervezõ
szakvéleményt készít az egyén
munkaerõ-piaci helyzetérõl. A
feltárt tények alapján szakemberek
hosszú távú cselekvési programot
határoznak meg. Ennek a mód-
szernek a segítségével már sokak
jutottak munkához, vagy kerültek
nyugállományba. A szociális
tevékenységeket azonban min-
denképpen nehezíti, hogy nem
létezik a település lakosságának
szociális helyzetét bemutató
felmérés.

Amunkanélküliséggel összefüg-
gõ jelenség a hajléktalanság, amely
habár statisztikai értelemben nin-
csen Balatonalmádiban, gyakorla-
tilag mégis létezik. Az ellent-
mondás abból adódik, hogy az
intézmény munkatársai szerint a
hajléktalanság inkább életformá-
nak tekintendõ. Városunkban is
vannak olyan állandó lakcímmel
rendelkezõ lakosok, akik szívessé-
gi lakáshasználatra kényszerülnek.
Közülük néhányan az alapvetõ
higiéniai feltételeket is nélkülözni
kénytelenek. A hajléktalansággal
azok a férfiak a leginkább veszé-
lyeztetettebbek, akik váláskor a
tartásdíj fizetése helyett az ingat-
lanbeli résztulajdonukról le-
mondanak.

A válások számának meredek

emelkedésébõl fakadóan sok az
egyszülõs család városunkban is. A
gyermekeiket egyedül nevelõk
részére alakult meg az Egyszü-
lõsök klubja. Ennek keretében sza-
kemberek adnak jogi, pszicholó-
giai, nevelési tanácsokat a fog-
lalkozásokon. A csoport baráti tár-
saságként is mûködik, hiszen
gyakran nyílnak meg egymás elõtt
a tagok, akiknek gyermekeik is
életre szóló kapcsolatokat köthet-
nek egymással az Egyszülõs klub-
bal egyidõben tartott Szivárvány
játszóházban. Itt a gyermekek
programjairól a gyermekjóléti cso-
port gondoskodik. Minkét klub a
Szociális és Családügyi Minisz-
térium támogatásával valósulha-
tott meg. A diszkrét, hatékony
munka híre újabb és újabb rá-
szorulókat bátorít arra, hogy
önként felkeressék a családsegítõ
munkatársait, akiknek természete-
sen jól esik a bizalom.
Mindemellett azért ebben a cso-
portban is nagy szerep jut a
jelzõrendszernek, mert sokan sze-
mérmesebbek annál, mintsem ma-
guktól megosszák másokkal prob-
lémáikat, vagy egész egyszerûen
még maguknak sem merik beis-
merni azokat. Õket kell a
leginkább felkarolni. 

Az intézmény munkatársai a tör-
vényi elõírásoknak megfelelõen, a
kompetencia határokat betartva se-
gítik a hozzájuk fordulókat, azon-
ban a pénzbeni juttatások nem tar-
toznak a hatáskörükbe.

Józsa Péter

A 2002-es évben új néven, de a régi szervezetben dolgozó
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelõség határozatához igazodva végzi
tevékenységét. 

Az elõírások szerint nem kerülhet elõkezeletlen hulladék a
Megyehegyen lévõ lerakóra. A válogatáson átesett, elõkezelt kommunális
hulladék szerves, komposztálható része értékes takaróanyagot biztosít a
rekultiválandó szeméttelepen (a beszállított mennyiség 36-38%-a). Az
összes hulladék 62-64%-a tömörítve, 25-28 m3-es konténerekbe rakva
kerül továbbszállításra, majd végleges lerakásra a Polgárdiban lévõ
szeméttelepen.

Az elõkezelés (válogatás) a Megyehegyen lévõ lerakó elõterében
kialakított területen történik. Továbbra is lehetõség van a konténeres szál-
lításra, mely során az építési törmelék, zöld hulladék és termõföld le-

rakható. Ezeket az anyagokat megfelelõ kezelés után a szeméttelep rekul-
tivációjához (takarásához) fogjuk felhasználni.

Ebben az évben a lakossági szemétdíj (gyûjtés, szállítás, elõkezelés, le-
rakás):

145 Ft/kuka/ürítés

Az állandó lakosok számára évi 61 ürítésre vonatkozóan 8.845 Ft,
a nyaraló tulajdonosok számára 35 ürítésre vonatkozóan 5.075 Ft
(július és augusztus hónapokban heti kétszeri, azon kívül heti egyszeri

ürítés).

Alakossági hulladék elszállításának idõbeni rendje változatlan, az elõzõ
évben megadott napokon történik.

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.

ADALÉK A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSHOZ...
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2001 december 19-én igazi kará-

csonyi ünneplés fogadta a nyugdíjas

pedagógusokat a városháza nagyter-

mében. Meghatottan hallgattuk a

Váci Mihály Általános Iskola ta-

nulóinak karácsonyi köszöntését,

amiért hálásak vagyunk a felkészítõ

Németh Béláné, Horeczki Tünde és

Cservenyák Judit tanároknak. Az

ünneplés tovább folytatódott Köcski

Emerencia nyugdíjas pedagógus

aranydiploma átadásával.  Kerényi

László polgármester úr méltatta a

kitüntetett tanítónõ életútját, aki a

Váci Mihály iskolából ment nyugdíj-

ba, ezért Németh Béla igazgató, tan-

testülete kíséretével vett részt az

ünnepségen. A régi munkatársak és

vendégek csodálkozva hallgatták

Köcski Emerencia elmondott verseit,

hisz senki sem tudta mi rejlik az

aranydiplomás szívében.  

B.K.

Ismered a kicsi gyermek lelkét?
Nem ismered, mert nem könnyû dolog.
Ezer színbõl fonódott szivárvány
Melynek közepén kis szíve dobog!

Kacaj, bohóság hála él benne,
Igazán csak õk tudnak szeretni.
Hancúrozó, pajkos csalogányok
Kikben az ember örömét leli.

Minden belefér kicsi szívébe
Mosolygó könnyek, ezüst gyöngyszemek
Apró énjükbõl kedvesség ered.

Ragaszkodó kicsi lelkét bírni
Mit pénzzel megfizetni nem lehet,
Legnagyobb öröm tudni, hogy szeret.

Új év, új ember
Gondolják ezt sokan, és se szeri, se száma az újévi fogad-

kozásoknak. Van aki a dohányzásról akar leszokni, van aki az
ivásról – ezért Szilveszterkor rendszerint “még utoljára” jól
felönt a garatra -, vannak akik egyéb rossz szokásaiktól, netán
a kilóiktól szeretnének megszabadulni, és akad olyan is, aki
más emberré formálódva, merõben másmilyen életvitelt szán
magának. Persze mindenki tudja, hogy ezeknek a fogadal-
maknak a töredéke sem teljesül, de az év végén szinte kötelezõ
egyfajta számvetés, értékelés, önvizsgálat: mit csináltam jól,
mit rosszul, és ilyenkor rátör az emberre a változtatás igénye.
Azért mégis vannak olyanok, akiknek ez sikerül, ám ehhez
többnyire igen nyomós ok szükségeltetik. Édesapám is így
szokott le egyik napról a másikra a dohányzásról. Két csomag
Tervet szívott el akkoriban naponta egészen addig, amíg az
orvos az angina  pectoris rémével meg nem fenyegette. Akkor
eldobta az utolsó doboz cigarettáját, és azóta – 29 éve –
egyetlen szálat sem vett a szájába. 

Dicséretes dolog, ha valaki szembe tud nézni rossz-
önmagával. Még dicséretesebb, ha ezen javítani tud. De
leginkább becsülendõ, ha valaki úgy él, hogy szokásain,
jellemén egyáltalán nem is kell változtatnia.

Vecsey Kiss Mária

Évfolyamzáró az
Új Almádi Újságnál

Karácsonyi „évfolyamzáró” összejövetelt tartott az Új Almádi Újság

szerkesztõsége, melynek meghívottjai  voltak az újságot kiadó Almádiért

Közalapítvány kuratóriumának képviselõi, valamint minden belsõ- és külsõ

munkatárs. A találkozó résztvevõi baráti beszélgetés keretében értékelték az elmúlt

évi munkát, és „lélekben felkészültek” a következõ évfolyam indítására. A kis

közösség összetartozását az ünnepvárás fényében az egymás iránti tisztelet kedves

gesztusai fejezték ki.

Köcski Emerencia     

A legnagyobb
öröm

A “csapat” tagjainak egy része Fotó: Durst

Szöllösi Máté: Kerek templom

Nyugdíjas pedagógusok karácsonyi

ünneplése a városházán
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Talán többen vagyunk olyanok,
akik az utolsó pillanatra is hagynak
még bevásárolnivalót. Nem szeren-
csés, nem célszerû és fõleg nem
követendõ. Különösen akkor nem ,
amikor Murphy melléd áll és kora
reggeltõl nem is tágít mellõled.
Kezdte az autóval, amelyben békésen
szendergett az akkumulátor és hosz-
szabb noszogatásra sem nyikkant
egyet sem. Nosza felébresztjük a
család tolóképes tagjait, akik nem
repesnek az örömtõl, de tolni azért
tolnak. Még a fázós szomszéd is
besegít, pedig a keze majdnem
odafagyott a cekkerekhez. Ha a sima,
jeges úton nem ugrik be, majd megló-
dul a lejtõn jeligével eltolnak a Móra
Ferenc utcáig, aminél meredekebb

utca kevesebb van Almádiban. Re-
zisztens egy akkumulátor lehetett,
mert rá se hederített a lejtõre, így
aztán megállsz a lejtõ alján és
nézegetsz erre-arra, hiszen a
tolóbrigád a lejtõ tetején megnyu-
godva visszafordult és békésen
lihegve hazatért.

Többen megállnak melletted,
barátságosan üdvözölnek. Van aki
megkérdi, vajha miért szellõztetem a
motort ebben a friss 18 fokos hideg-
ben. Mosolygós barátomat meg-
nyugtatom, hogy csak az akkumulá-
tort élesztgetem, de ekkora lejtõ sem
tudta észhez téríteni. Hát akkor már
csak telefonálni lehet, mert másik
autó sem tudja behúzni. Szerencsém
van és a barátom családját is fel-

verve sikerül telefonálni egy har-
madik barátnak, aki éppen
bevásárolni indul és ha már erre jár
hoz egy akkumulátort is. Újat,
életerõset és tettrekész formában.
Úgy látszik a motorral lehet valami
“hücök”, mert csak nem indul. Az
ékszíj szinte tökéletes, a gyertyák
kevésbé. Ha már eddig eljutottunk,
akkor már csak négy új gyertya kel-
lene. Sebaj, szól a barátom, haza-
ugrom azért is. Amíg visszaér, többen
többedszer üdvözölnek a lejtõ alján,
és mindenkinek van egy jó szava,
vagy tanácsa. Szerencsére nem kell
megfogadni õket, mert barátom
íziben visszatér, és becsavarja a
gyertyákat, megigazít még négy-öt
dolgot, és – láss csodát – a motor

indul. Barátságosan durmolva indul,
és mindenki örül. Hát még én!

Mindenki jókedvû, aranyos és
segítõkész. Barátom ráadásul pénzt
sem fogad el, pedig nem õ gyártja az
akkumulátorokat meg a gyertyákat,
csak profi szerelõ. Mi az hogy
szerelõ: MESTER! Így nagybetûvel
és felkiáltójellel. Azzal hárítja el a
köszönetet, hogy ha neki kellett volna
sürgõs fordítás, akkor biztosan
engem háborgatott volna. 

Nevét se engedte leírni, ezért aztán
csak annyit mondhatok, hogy nekem
és a családomnak csodálatos Kará-
csonyt varázsolt pillanatok alatt
Szeretetbõl és önzetlenül. 

SPL

SSzzeenntteessttee rreeggggeelléénn

Karácsony Almádiban
Gyújtsd fel, Isten, szent napod,
S égi gyertyád fent ragyog.
Fagyban láng, zöld ünnep,
Adj Megváltót földünknek!

(Kemény Géza: A kisded hava)

Az adventi idõszak módot adott
arra, hogy legszebb ünnepünkre test-
ben s lélekben méltóképpen fel-
készülhessünk. A népi hagyományok
mára már sokat vesztettek korábbi
jelentõségükbõl, de kissé megkopva
még jelen vannak rohanó éle-
tünkben. 

Közülük is az egyik legfontosabb
a jószívû Miklós püspök ünnepe,
melyrõl december elején emléke-
zünk meg. A Télapót a legkisebbek
várják a legjobban, hiszen az egész
éves jó magaviselet végre elnyerheti
megérdemelt jutalmát. Ajándékosz-
tásra Almádiban a Városháza elõtti
téren került sor, ahová a Télapó
krampuszai és hótündérei kísére-
tében érkezett. A város apróságai

szüleikkel együtt vettek részt a ren-
dezvényen, így igazi családi ünnep
volt ez a délután. A Mikulás lovas-
szánjából a csomagok is elõkerültek,
melyek csupa finomságot rejtettek,
bár néhány virgács is lapult az alján.
A frissen esett hó valódi téli hangu-
latot teremtett, s vele együtt megkez-
dõdhetett Almádiban is a karácsony-
várás örömteli idõszaka. 

A több mint egy évtizede mûködõ
Almádi Vegyeskar hagyományos ad-
venti koncertjével járult hozzá az ün-
nep fényéhez. A Vörösberényi Mû-
velõdési Ház zsúfolásig megtelt ér-
deklõdõkkel, sokak közülük izgatot-
tan várták a Városi Zeneiskola nö-
vedékeinek szereplését, akik szín-
vonalas blokkal járultak hozzá az est
sikeréhez. A kórus adventi han-
gulatot idézõ kánonokkal vezette fel
a rendezvényt, majd a település ifjú
tehetségei mutatták be tudásukat. A
zongora, a gitár, a fuvola és a hegedû
által ismert s az ünnepet köszöntõ

dallamok csendültek
fel. Az est fõszerep-
lõjeként a kórus vallási
jellegû énekek mellett
vidám téli dalokat is
elõadott, majd a ha-
gyományoknak meg-
felelõen a közönséggel
kánonban énekeltek a
gyönyörû, titokzatos
éjrõl. 

Az Almádi Önkor-
mányzat és a Közös-
ségi Ház a rendszer-
változatás óta a tele-
pülés lakóit meghívva ünnepli a
karácsonyt. Szakítva a korábbi
szokásokkal, a város vezetõi helyett
idén Steinbach József tiszteletes
köszöntötte az egybegyûlteket, s
beszédében régi karácsonyok em-
lékét elevenítette fel, s felhívta a
figyelmet az ünnep legfontosabb ap-
ropójára, a szeretetre és az összetar-
tozásra. A Györgyi Dénes Általános
Iskola diákjai zenés mûsorral léptek
a közönség elé, melybõl a dalok mel-
lett a versek sem hiányoztak. A
népitánc elemeit felhasználva a
falusi karácsonyok hangulatát is
felidézték, majd rendhagyó színpadi
játékkal elevenítették fel az ezer év-

vel ezelõtti betlehemi éjszaka esemé-
nyeit, ahogy a napkeleti bölcsek a
csillag fénye által vezérelve viszon-
tagságokkal teli út során lelték meg a
kis Jézust. A mûsor végén a megér-
demelt ajándékosztás sem maradha-
tott el, s a szervezõk gyümölccsel és
édességgel kívántak kellemes ünne-
peket a város minden lakójának.  Az
Almádi Társalgókör a Városháza
térre, a Nagykarácsonyfához hívta
közös vendégségbe az almádiakat.

A karácsonyi ünnepkör a 21. szá-
zad elején látszólag elvesztette a
korábban oly kiemelt szerepét, hi-
szen az ajándékozás, és a fényûzõ va-
csorák látszólag elfoglalták a

szeretet és az együtt-
lét helyét. Az
Almádiban szerve-
zett programok azon-
ban egyértelmûen
azt bizonyítják, hogy
a szellemi kincsek és
érzések még ma is
fontos értékeket kép-
viselnek az emberek
lelkében. 

És a városháza
Szilveszter éjjelén is
nyitott ház volt.

Vincze EszterAz Almádi Vegyes Kar adventi hangversenye Vörösberényben

Ünnepi mûsor a városházán

Karácsonyi élõkép a nagy karácsonyfánál a Városháza
téren. Fotók: Durst László
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A balatonalmádi (Pinkóczy)
önkormányzati kezelésû temetõ
alsó részén nyugvó magyar és
német katonasírokról van szó. Az
ide 1944-45 években elhantolt hõsi
halottak sírjai ma még – több mint
félévszázad után is – ugyanúgy
elhagyatottak, gazosak, a névtáblák
rég elkorhadtak. Az elsõ változás
akkor történt, amikor a német
katonák földi maradványait az
illetékes német szervezet exhumál-
tatta, és a Veszprémben létesített
katonai temetõben eltemettette. Ez
történt akkor a vörösberényi teme-
tõben nyugvó magyar és német
halottakkal is. Maradt tehát szé-
gyenünkre a fenti sírok ren-
dezetlensége. Még kedvezõtlenebb
a látvány, ha kontrasztként a közel-
ben álló szovjet katonákat szim-
bolizáló nagyméretû gránit emlék-
mûvel hasonlítjuk össze mulasztá-
sunkat.

A közelmúltban egy Svédország-
ban élõ magyar, id. Rusz Pál levél-
ben fordult az Önkormányza-
tunkhoz, fenti szomorú képet ele-

mezve. Ugyanis, az õ Édesapja is itt
nyugszik, Erdélybõl származottan,
volt magyar katonaként. Õk a meg-
maradásért fémtáblát csináltattak
részére, így maradt fenn a mai napig
látható emléke két másiknak is,
táblával, kopjafával jelezve.  A
többiek valóban jeltelen sírokban
alusszák örök álmukat. Számuk
különféle forrásokból ismerhetõen
kétszámjegyû. Ilyenformán nyi-
latkozik a temetõhöz közel állt volt
gondnok családja, ezenkívül az
almádi katolikus és református egy-
házközség halotti anyakönyvi
kivonata. A városnál található
dokumentumok 29 fõ magyar halot-
tat említenek. Egy másik dokumen-
tum szerint a volt Járási Hivatal
1948-ban adott engedélyt a Postás
Üdülõnél ideiglenesen elhantolt 17
hõs halottnak exhumálásáról, egy-
ben a temetõben való újrate-
metésérõl. 

Tehát a jelenlegi tarthatatlan
helyzet konkrétan 3 fõ nevét ismeri.
A további névsor feltételezésen ala-
pul, fenti forrásokból származik. 

Szándékomat a Képviselõ-
testület felé elõterjesztettem, kérve
véleményüket, ellenvéleményüket,
segítségüket, tanácsaikat stb. Ez
ügyben konkrét segítséget kaptam a
testülettõl, általuk jóváhagyva az
általam 2002-re kért 400 e Ft-ból
300 e Ft felhasználhatóságát. Ebben
az összegben még három általam el-
képzelt és felvállalt munka megva-
lósítása is benne foglaltatik. Neve-
zetesen a vörösberényi “Jordán” kút
helyreállítása, a temetõben gróf
Zichy Herman sírjának megmen-
tése, Almádiban az Aradi vértanuk
emléktáblájának elkészítése, elhe-
lyezése. Jól tudom, hogy a pénz
mindig kevés, de a szégyenteljes
mulasztás feltétlen sürgõs meg-
oldást igényel. A németek 1993-ban

rendezték hõsi halottaikkal szem-
ben kötelezettségüket, a múlt rend-
szer megtisztelte az itt elhunyt
orosz katonákat, csak a magyar
áldozatok, hõsök azok, akikrõl nem
volt igazán szabad szólni, tenni.

Egy évtizede itt a lehetõség.
Akadt segítõm, aki a múlt években
is tette az önként vállalt dolgát.
Kovács Pista barátom hathatós
segítségével megoldjuk a legége-
tõbbet, ország világ elõtt. Az anya-
gi források szûkre szabása nem
lehet akadály. Kül- és belföldi ma-
gyarok anyagi és egyéb támo-
gatásával, 2002 májusában a Hõsök
Napján, ökonomikus avatásra, áta-
dásra kész kell, hogy legyen az
Almádi temetõben  Hõsi Halottaink
sírkertje. Kérem, segítsenek ne-
künk!

A közeljövõben a jelzetten ott
nyugvók, valamint a feltételez-
hetõen ott eltemetettek névsorát is
ismertetni fogjuk.

Majbó Gábor 

Kemény Géza:

Honvágy, alkonyatkor

Ahol a föld a napot szívére húzza
ott a hazám és haza kéne mennem,
rögével takarózni, mint a búza
s elnyújtózni a suttogó szelekben.

Itt napok óta szaggató vihar van,
tengert tép szét sirályló habokra.
Befordulok az örökkévalóságnak,
s átszundítok a csillagokba.

Így lett. December 11-én hajnalban a költõ befordult az örökké-
valóságba. Korán ment el, 64 évesen. Annyi terve volt még, annyi
önmagára kiszabott, vállalt feladata.

Most éppen Juhász Ferencrõl kezdett tanulmányt írni, és válogatott ver-
seit gyûjtögette összegzõ kiadványba. Fájó beletörõdéssel lépett túl a
“költõ-társadalomban” is tetten érhetõ méltánytalanságokon, kis-
szerûségeken, e “mai kocsmán”, és aszkéta-szigorúságú belsõ parancsra,
nemes egyszerûséggel dolgozott.

A legnagyobb gonddal, felelõsséggel küzdött meg minden egyes képért,
szóért, hogy láttató erejû hasonlatai, metaforái a legszebben szóljanak.
Különleges ízû, különlegesen szép szavú költészet volt az övé. Balladai
mélységû gondolatai, ritmusos, dallamos szókapcsolatai, az ércesen
zengõ rím-párok verseinek varázslatos hangulatot teremtettek. 

Vérbeli pedagógus volt. A “leg-
megátalkodottabb” diákot is irodal-
mi szövetségesévé tudta tenni.
Szeretem õket, hát õk is szeretnek
engem – szokta mondani mély bari-
tonú férfias gyengédséggel. Ezért
jöttek el annyian volt középiskolai
tanítványai az alig egy hónappal
ezelõtt, Balatonalmádiban megren-
dezett irodalmi estre. Évek,
évtizedek emlékeit hozták maguk-
kal, hogy beszélgethessenek kicsit
vele, láthassák, hallhassák a sze-
retett tanár-költõt.  Senki sem tud-
hatta akkor, hogy utoljára.

Régóta volt lakáshoz, ágyhoz
kötött beteg. Ám testileg meg-
rokkanva sem veszítette el lelki
tartását. Sõt, sokaknak õ szolgált
támaszul; bölcsességébõl, tisztes-
ségébõl, segítõkész útmutatásaiból
bárki erõt meríthetett. Fizikai teljesítõképessége azonban nem tudott
lépést tartani szellemi, érzelmi, intellektuális nagyságával; a Tanár Úr
“átszundított a csillagokba”.

Nagy erkölcsi ûrt hagyott maga után. De itt hagyta azt is, amivel ez
betölthetõ: “csillagszavú emberségét”. Amit a termékeny évek alatt “rá-
csókolt a homlokunkra”. Sokan vagyunk, akik életünk végéig viseljük e
jelet. S aztán… Géza Bácsi! Aztán úgyis találkozunk!

Vecsey Kiss Mária

JELTELEN SÍROK

“Nincs kitõl feloldozást kérned - az õrzõk
törvényeit éled, szikla-hitedben gyökerezel”

Meghalt Kemény Géza
író, költõ, tanár
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Elhunyt Kurucz György református lelkész

Az új esztendõ elsõ napjaiban
futótûzként terjedt a hír, Vörösbe-
rényben, Almádiban, Budataván,
Káptalanfüreden, hogy eltávozott a
nagytiszteletû úr, Gyuri bácsi. Akivel
csak találkoztam, a fájdalom és
megrendülés hangján beszélt arról az
emberrõl, akit mindenkor nagy tisz-
telet övezett. Igen, Kurucz György
református lelkész úgy élt kis tele-
pülésünkön, hogy szinte észrevét-
lenül, de mindenkor ott volt körülöt-
tünk, intelmei, szeretete, szerény
mosolygós lénye, beleívódott min-
dennapjainkba. Hiánya felbecsül-
hetetlen! Mert Õ igenis hiányzik
mindannyiunknak, elsõsorban szere-
tett családjának, vörösberényi fele-
kezetének, akiknek lelkipásztora volt
26 esztendõn keresztül. Hiányzik
városunknak Almádinak, hiányzik a
Református Egyházmegyének, az itt
élõ katolikusoknak, vagy más fele-
kezetûeknek, hiányzik az embe-
reknek. 

A temetése január 5-én volt Veszp-
rémben. A szikrázó hideg ellenére

hatalmas tömeg zarán-
dokolt el. Ünnepélyes, mély
gyászt éreztem. A
gyászbeszédekbõl kitûnt,
hogy egy hitében rendít-
hetetlen lelkésztõl, egy
közösségformáló tiszta,
különleges embertõl bú-
csúzunk, akit az Úr el-
szólított közülünk. Ott,
akkor vívódtam magamban.
Miért, - miért kell egy ilyen
becsületes életnek korán
bezárulnia? Miért: aztán
lassan végiggondoltam,
Gyuri bácsi megtért oda,
ahova vágyott, Urához,
Istenéhez, - elvégezte földi
teendõit, megtett minden
tõle telhetõt, ebben a zilált
XX. században. Soha nem
hallottam rosszról beszélni,

soha nem hallottam panaszkodni,
talán csak az utóbbi idõben, ha
betegségrõl, fájdalomról esett szó.
Mindig biztatást, reményt éreztem
tekintetében, és ami a legfontosabb,
Õ volt nekem a megtestesült harmó-
nia, az állandóság. 

Úgy ’82. tájékán vetõdtem el
hozzá elõször. A parókián fogadott,
hosszú délelõttöt beszélgettünk,
ettünk drága felesége fõztjébõl, és
ittunk egy jó pohár bort. Éreztem,
hogy számomra e nap meghatározó
lesz. Az a légkör, ami Õt körülvette
esztétikai szempontból is a harmó-
nia, a kiegyensúlyozottság mintája
lett számomra. Milyen jó érzés volt,
amikor kalauzolt, történelemrõl be-
szélt a templom ódon falai között.
Eggyé olvadt akkor és ott elõttem a
templom és az Õ alakja. Hallgattam
megadóan és ittam minden szavát.
Megjelent írásom nemsokára a temp-
lomról készült rajzzal, ahol egy csil-
lag is ragyogott az égbolton. Az a
csillag most már tudom miért került
oda. Késõbb kért a rajz nyomataiból,

hogy tudjon adni valamit az
odatévedt vándoroknak. A
grafika most már 20 év távla-
tából megsárgult, de a csillag
él élénken a templom fölött.
Akkor is ott ragyogott, 1987
karácsonyán, amikor koncert-
re gyülekeztünk, felszerel-
kezve fûtõtestekkel. Csak jött,
jött a nép a karácsonyi kon-
certre a templomba. A szerve-
zés nehéz volt abban az idõ-
ben, a pártbizottság nem adott
engedélyt, az egyházügyi hi-
vatal húzta az idõt, nem vála-
szolt. De meglett a koncert, és
soha nem felejtem azt a csodás
érzést, ami azon a karácso-
nyon hatalmába kerített. S
azóta, mennyi-mennyi karácsony
Vörösberényben, a mindenki kará-
csonyfája elõtt. A nagytiszteletes úr
intõ, óvó szava, a hit és a szeretet
hirdetése. Az Almádiért Alapítvány
Kuratóriuma, a rendszerváltás elsõ
kerekasztala, ahol természetes volt,
hogy Gyuri bácsi ott van közöttünk.
Mit segíthetek, - hallom kedves
hangját. Mit, tiszteletes uram? Nem
is tudom, csak azt, hogy legyél
közöttünk. Úgy gondolom mindenki
ezt érezte akkor és késõbb
Vörösberényben, majd Almádiban.
Csak legyél közöttünk a vörös-
berényi bálokon, legyél közöttünk
ünnepeinken, legyél közöttünk a har-
mónium mellett és egyáltalán, - Te
mindig legyél közöttünk. Tudom,
édesanyám halálos ágyán is ezt gon-
dolta, amikor nap mint nap idõt sza-
kítottál a vigasztalására és simogat-
tad a kezét. Tudom, megannyi ház-
ban most gyertyát gyújtottak, Neked,

- Neked hiszen észrevétlenül minden
háznál és betegnél elõfordultál és
vigasztalást adtál. 

Most, hogy utolsó földi utadon ott
szorongott mindenki, akinek számí-
tottál, akik hallgattak Rád, akiknek
szeretetet, hitet, erõt adtál, ott simo-
gatták remegõ kézzel koszorúidat
volt pápai lelkésztársaid méltó
feketébe burkolva fájdalmukat, ott
voltak egyházi elöljáróid, a megye, a
város vezetõi, ott voltak okumenikus
tudós társaid, és ott volt szeretett
családod, akiket Te mindig nagyra
becsültél. 

Hûséges lelkipásztor és humánus
ember voltál, szerettünk és hiányozni
fogsz Gyuri bácsi. Emlékedet meg-
õrizzük! 

Nézem a rajzomat, ahol egyre job-
ban ragyog egy csillag, amely nem
hullhat le, mert a Tiéd mindörökké
fénylik, nekünk, halandóknak. 

Veszeli Lajos

A temetésen elhangzott Almádi polgármesterének beszéde

Nagytiszteletû Kurucz György Uram!
Kedves Gyurka,

A falud Berény, és a városod Almádi önkormányzatának képviseletében
köszönök el Tõled egy kis idõre.

Kis idõre, mert Te nem örökre távozol most közülünk, hanem Urad hívására
elõremész oda, ahová majd mi is követünk Téged.

Ahol vasárnaponként majd megint Te hirdeted az igét, és megint Te énekled
a zsoltárt a Tieidnek.

Ahol karácsonyonként majd megint Téged hallgat a falud és városod apra-
ja-nagyja a fõtéren.

Ahol majd megint a nagytiszteletû asszonnyal, Saroltával együtt fogadod a
vendégeiteket a templomi koncert után pogácsával, pohárka borral, jó szóval,
barátsággal.

A Mennyei Polgári Olvasókörben megint nem lesz rendezvény nélküled,
legyen az kertbarát, vöröskeresztes, idõsek napja, vagy szüreti bál. Mely alkal-
makon kérlek, viseld majd a kitüntetésedet, amivel falud és városod kifejezésre
juttatta köszönetét a munkádért.

A munkádért, ami esetedben több volt, mint munka: létforma és küldetés.
Jó lesz újra találkozni Veled.
Ezért csak annyit mondok még Neked, hogy viszontlátásra, Gyurka.
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Balatonalmádi állandó lakosság szerinti
korfája 2001-ben

Balatonalmádiban az állandó lakosok száma 2000-ben: 8313 fõ volt.

Kor Férfi Nõ Összes
0-18 évig 800 744 1544
19-62 évig 2567 2669 5236
63-100 évig 641 892 1533
Mindösszesen 4008 4305 8313

A grafikon az Almádiban állandó lakáscímmel rendelkezõ lakosokat
mutatja – külön nõi és férfi “bontásban” – 0-100 éves korig. Kiolvasható
belõle a korosztályok növekedése, illetve csökkenése, a lakosság kor sze-
rinti megoszlása. (1. sz. melléklet)

Az óvodai és iskolai létszámok alakulásának feldolgozásából (1989-2001
között) további következtetések vonhatók le.

Elmondható a városról, hogy az országos átlag képét mutatja. Bár ennek
ellentmond az a tény, hogy a város összes állandó lakossága folyamatosan
nõ. A területi eloszlás szerint az állandó lakosság száma lényegesen eltér.

A belvárosban lakók létszáma 14,6-szor több mint Káptalanfüred lakói-
nak száma. Vörösberénnyel szemben 2,5 – szörös a többlet a belváros
javára.

Az almádi térképre ránézve ezek az arányok már magyarázhatók, hiszen
a számokhoz tartozó területek nagyságának szorzószáma is hasonló a lét-
száméhoz. 

Az adatokból egyértelmûen mutatkozik /országos tendencia is/, hogy a
nõk többségben vannak. Ennek aránya 6,8%. Érdekessége az adatoknak,
hogy  a 0-18 évet betöltötteknél a férfiak aránya 7 %-kal több, viszont a 62
– 100 év közötti  nõk aránya 28 %-kal többet mutat.

A korfa grafikonja mutatja az átlagtól való eltéréseket és mutatja az egyes
korosztályok tendenciózus növekedését, vagy csökkenését. Szembetûnõ,
hogy 14 – 31 év között erõteljes létszámnövekedés tapasztalható, melynek
késõbbi demográfiai változásait kezelni kell. A statisztika szerint a gyer-
meklétszám növekedésére lehet számítani.

Ugyanez jelenleg nem mondható el a gyermekek születési adatairól,
melyek folyamatosan csökkenõ tendenciát mutatnak. Ezt mutatja az óvodai
össz.létszám is. Az elmúlt 13 év alatt 36 %-kal csökkent az óvodába
beiratkozottak száma. (2. sz. melléklet)

Ennél az adatnál vizsgálni kellene,
hogy hány gyermek jár  máshova
óvodába /Veszprém/, de errõl nincs
adat. Ennek okait keresve elsõ helyen
áll, hogy a városban nagyon kevés az
állandó munkahely, második helyen áll
az a tény, hogy az önkormányzatnak
nincs szabad építési területe, nincs
szabad bérbe adható lakása. A fiatal
házasok “helybentartásáért” a jelenlegi
trend megváltoztatásáért nagyon nagy
munkát kell végeznie a képviselõ-
testületnek. Itt kell megjegyezni, hogy
a városnak jelenleg nincs egy
mûvelõdési központja, a mozija nem
kielégítõ, színház Veszprémben van, de
a közlekedés /busz/ sem igazán
megoldott. Meg kell jegyezni, hogy a
mûvelõdési központ építése meg-
kezdõdött és záros határidõvel
elkészül.

1995. évtõl egy stabil trend alakult ki
az általános iskolák létszámában. (3. sz.
melléklet)

Mivel városunknak nincs saját felsõ-
fokú iskolája, így a város diákjait a
környékbeli iskolák fogadják be. A
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diákokról szinte lehetetlen adatokat

beszerezni, ez egy fontos feladata

lesz a bizottságnak, illetve illetékes

tagjainak.

A lakosság munkaképes részének

nagyobb hányada ingázásra

kényszerül, mert helyben nem talál

munkalehetõséget. Az új munkahe-

lyek teremtése állandóan visszatérõ

problémája a városnak. Kemény

képviselõi munka szükséges ahhoz,

hogy ezen változtatni lehessen.

Sajnálatos módon minden

országnak, minden városnak van-

nak olyan lakói, akik a saját

hibájukon kívül hátrányos

helyzetbe kerültek. Itt helyt kell

állni az államnak, amely ezt a

helytállást az önkormányzatokon

keresztül végzi. A rendszer folya-

matosan változik, egyesek kikerül-

nek, mások anyagi gondjaik

következtében bekerülnek a rend-

szerbe. Összességében elmond-

ható, hogy városunkban a szociális

segélyezés jól kezelhetõ, magas

színvonalú.

A lakosság háziorvosi, illetve

egészségügyi ellátása:

4 fõ általános háziorvos, 2 fõ házi

fogorvos, 2 fõ házi gyermekorvos

Szakorvosi ellátás: szemészet,

orr-fül-gégészet, nõgyógyász, bel-

gyógyászat, bõrgyógyászat, reuma-

tológia, labor, ill. sürgõsségi

ügyeleti ellátás áll a lakosság ren-

delkezésére.

Végezetül elérkeztünk a lakosság

azon rétegéhez, akik hosszantartó

nehéz munka után elérték a nyugdí-

jas kort. Egy ország, de egy város is

megítéltetik azzal, hogyan látja el

rászorultjait.

Az elkészített táblázatok és mel-

lékletek  minden olvasó  számára -

s  az adatok újszerû összehason-

lításával,  más szemszögbõl történõ

elemzésével, csoportosításával -

további következtetések levonására

adnak alkalmat.

Balatonalmádi, 2001. november 30.

Balogh Csaba

képviselõ

“… Csak jókedvébõl is / Vitéz próbálni indul…”

MORZSÁK ÉS SZILÁNKOK

A DIÁK SPORTKÖR ÉLETÉBÔL
-  A Megyei Tenisz Szövetség rangsorolta a 2001-es

megyei CSB-ban  szereplõ csapatokat. A Váci Mihály
Általános Iskola III. osztályában szereplõ fiúk csapata a
B csoportban, a 2. helyen végzett, miután legyõzte a Pét
és az Almádi Tennis Club csapatát; de vereséget
szenvedett a zirci III.  Béla Gimnázium együttesétõl. Nõi
csapatunk a IV. lett a megyei I. osztályban. 

-  Decemberben meghívást kaptam a helyi Tennis Club évi
rendes közgyûlésére. Örömmel vettem részt, és hoz-
zászólásomban felajánlottam a klubnak a fenti két csa-
patot; miután a megyei CSB-ban való szerepeltetésük
meghaladja diák sportkörünk anyagi erejét.
Bízunk a kedvezõ fogadtatásban. 

- Diáksportkörünk megrendezte a 2001-es év utolsó
versenyét, a karácsonyi terem-kupát. A résztvevõk két
csoportban versengtek a helyezésekért. Eredmények: 
I. csoport: 1. Berényi Krisztina, 2. Nagy Ottília, 
3. Takács Renáta és Szlovencsák Henrietta. II. csoport:
1. Fehér Mihály, 2. Kiss Gergely, 3. Hidegkéti Gábor és
Rideg Péter. Az érmeket a DSK biztosította mecénásai
támogatásából. A kupákat a szülõk és a nagyszülõk
Jézuskája helyzete el a karácsonyfa alá.

Békés, egészségtõl megáldott új évet kívánok kedves
Mindnyájuknak:

Varga László
Diáksportkör vezetõ

Jó és rossz hírek Káptalanfüred
közlekedésében

Örömmel tapasztaltuk, hogy a
közelmúltban elkezdõdött bozót-
tisztítással és járdaburkolással
végre használhatóvá válik Káp-
talanfüreden a Fecske utca gya-
logjárójának folytatása a Posta
utcától tovább, ami nyaranta a leg-
forgalmasabb és legveszélyesebb
gyalogút volt eddig. Az áthelyezett
buszmegállónak is jobb helye van
itt, fõleg az újraindítás szempont-
jából. Helyreállhat most már a
folyamatos járdás közlekedés a
71-es úton túlra is, hisz ezen a sza-
kaszon szintén ugyanez oldalon
van kiépített járda egészen a vasúti
átjáróig. Persze ehhez még a
zebrás átkelõt is át kell helyezni
erre az oldalra.

Köszönet és elismerés illeti az
Önkormányzatot ezért az intéz-
kedésért. Kevésbé örömteli újdon-
ság viszont, hogy a MÁV nem
tisztelte meg különösebben
figyelmességével a káptalan-

füredieket a téli menetrend
szerkesztésekor.

Emberemlékezet óta mindig
volt egy olyan vonat, ami reggel
fél nyolc körül indult Bp. Déli pu.-
ról és azzal 10 óra elõtt
Káptalanfüredre érkezhetett az
ember. Most ez a lehetõség
megszûnt, mert a 7,30-kor induló
sebesvonat Csajág és Balatonfüred
között csak Alsóõrsön  és Bala-
tonalmádiban áll meg, csatlakozó
személyvonata nincs, Balaton-
almádiból továbbmenõ autóbusz
8,44 és 11,05 között ugyancsak
nincs. Ezért végszükségben már
csak olyan ravasz megoldás jöhet
szóba – amit már többen eddig is
kényszerültek igénybe venni -,
hogy az ember elutazik Alsóõrsig
és onnan félórával késõbb vissza-
utazik Káptalanfüredre a személy
ellenvonattal. Igaz, hogy a
korareggeli celldömölki gyorsról –
ha éppen nem késik – Csajágtól

kezdve át lehet szállni a helyközi

személyre, vagy netán Almádiban

a még lóhalálában elérhetõ buszra.

Ennek a vonatnak az igénybevé-

teléhez viszont hajnali kelés,

bizonytalan várakozás, átszállási

kockázat, vagy kudarc elviselése

szükséges, ami nem szerencsés

megoldás a téli leutazásoknál,

pláne ha gyerekekkel, unokákkal

történik a kirándulás. Átszállás

nélküli zavarmentes utazásra Bp.-

rõl délelõtt csak a 11,10-kor induló

személyvonat marad, amivel

legkorábban du. 14 órára lehet

leérni, amikor lassan már fordul-

hatnánk is vissza.

Az ilyenre szokták mondani,

hogy: “Hát azért ez furcsa!”

Lechner László,

Budapest-Káptalanfüred

Az 1. csoport gyõztese és helyezettjei
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Balatonalmádi Kertbarátkör:

2001. december 11-én: Az újbor vizsgálata és elemzése  Ea.: Söptei Géza
Az elõadók a tagság által hozott új borokat vizsgálták kénessav mérõvel és

az eredményeket elemezték. A tapasztalatokat ismertették és az esetleges
hibák kijavítására tanácsot adtak. Szüretkor fontos a gyors és minõségi fel-
dolgozás. Ha az erjedés nehezen indul be, fajélesztõvel segítsük elõ. A must
erjedése 16 C°-on történik, ha 25-30 C° fölé emelkedik, hûteni kell. Derítéssel
8-10 nap után szép tiszta borunk lesz. A vörösbor erjedési ideje 5-6 nap.

2001. december  18-án: II. félévi munkaterv értékelése.
2002. I. félévi munkaterv jóváhagyása, Óév búcsúztatása.  E.a.: Kiss Béla

elnök.
A II. félév elõadásai a munkaterv szerint történtek. A szeptember 11. és

október 9. közötti  három elõadásra nem terveztünk külön szakelõadót. Kiss
Béla vállalta az elõadások megtartását. Október 24-én: Borok fejtése, tárolása.
E.a.: Árkovics József borász volt. 

November 13-án Takács Ferenc szaktanár tartott elõadást, a konyhakerti
növények, termékek tárolásáról. (A november 27-i és a december 11-i elõadás
betegség miatt fel lett cserélve.) November 27-én “Balatonalmádi 1880-1950
között” diafilmen keresztül címmel tartott elõadást Schildmayer Ferenc és
Durst László. December 11-én Söptei Géza és fia az újbor vizsgálatáról és
elemzésérõl gyakorlati bemutatót tartott. Söptei Géza Balatonfüreden élõ
borász, fia pedig Angliában dolgozik szõlészeti-borászati szakon. 

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör:

2001. december 3-án: Pincemûveletek – az újbor kezelése-borhibák. E.a.:
Floidl Imre borász.

Az elõadáson részt vett, mint vendég, Mazák György a sólyi kertbarátkör
elnöke is. A pincemûveletek a szürettel kezdõdnek, majd a feldolgozás, a
hordók megfelelõ elõkészítése. A borkezeléssel sokat foglalkozunk, mégis
elõfordulhatnak kezelési problémák. Az elsõ fejtést minél elõbb levegõs
fejtéssel végezzük.

Gyakoribb borbetegségek:
- Barnatörés: fejtéssel, töltögetéssel, kénezéssel javítható.

- Ecetesedés: esetsav baktérium okozza. Általában nem javítható. Enyhébb
esetben meg lehet próbálni kénezéssel, fejtéssel.

- Kénhidrogén szag: élesztõ baktériumok okozzák. Levegõs fejtéssel,
kénezéssel javítható.

- Záptojás szag: kénnel érintkezik a szõlõ vagy a must. Kénezéssel, szel-
lõztetéssel javítható.

Amint látjuk minden borbetegség részben kénezéssel javítható. A ként
mindig szükség szerint alkalmazzuk.

Kénezés: borkén g/hl
Igen enyhe kénezés: 5 g/hl  -  Gyenge kénezés: 7-10 g/hl  -  Közepes kénezés:

15-20 g/hl  -  Erõs kénezés: 25-40 g/hl  -  Igen erõs kénezés:40-46 g/hl

2001. december 17-én: Ünnepi közgyûlés “Karácsonyi elõzetes”
Szervezõk: Horváth József elnök és Leffler Endre elnökhelyettes
A múlt évben Kurucz György ref. Lelkész úr olyan ünnepi mûsort állított

össze, ami méltóan tükrözte az ünnepi hangulatot, de sajnos Õ már nincs
köztünk.

Leffler Endre elnökhelyettesre újabb nagy feladat várt, aki a múlt évi ren-
dezvény szervezésében is nagy részt vállalt. Felkereste Steinbach József
református lelkész urat, megkérte, hogy ez alkalommal Õ tegye ünnepélyessé
“Karácsonyi elõzetes” mûsorunkat. Õ szívesen eleget tett kérésünknek.
Bevezetõként megemlékezett a közelmúltban elhunyt Kurucz György lelkész
úrról, méltatta annak munkáját, majd a tagsággal együtt imádkozott lelki
üdvéért.

A Tiszteletes úr megemlékezett Jézus születésérõl is, utána karácsonyi
énekekkel folytatódott ünnepi mûsorunk, ahol közremûködtek a Vörösberényi
Általános Iskola tanulói és az Angol-magyar tannyelvû Gimnázium énekkara
is. Ezúton mondunk köszönetet Steinbach tiszteletes úrnak, Czuczor Sándor,
valamint Tóth Attila igazgató uraknak és a közremûködõ szereplõknek, hogy
hozzájárultak a 2001. Karácsony méltó megünnepléséhez. 

Végül Horváth József elnök 3 tagnak kiemelkedõ munkájuk elismeréséül
tárgyjutalmat adott át.

A két kertbarátkör nevében:
Durst László

A Balatonalmádi Kertbarátkör
2002. évi I. féléves munkaterve

Január 8. Tájékoztató lakóterületünk közbiztonságáról
Január 22. Szabadprogram, aktuális kérdések megbeszélése
Február 5. Gyümölcsfák telepítése

Régi és új, telepítésre ajánlott fajták
Február 16. Farsangi bál a Budatava Étteremben
Február 19. Tavaszi veteményezés a kiskertekben
Március 9. Kirándulás a szombathelyi kertészei árudába
Március 12. Szõlõ metszése, gyakorlati bemutató
Március 16. Borverseny a Közösségi Házban
Március 26. Szõlõ és gyümölcsfák permetezése

Permetezõszerek beszerzése
Április 9. Egészségvédelem a permetezõszerek alkalmazása közben
Április 23. A 2002. évi I. félév munka értékelése

A II. féléves munkaterv összeállítása
Május 1. Majális a Paprika csárdában

A borverseny értékelése, oklevelek kiosztása
A foglalkozások 17.00 órakor kezdõdnek, az egyéb programok pedig a

megbeszélt idõpontban.
Kiss Béla elnök

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör
2002. I. félévi munkaterve

Január 7. 18 óra. Közgyûlés-beszámoló a 2001. évrõl – programis-

mertetés. E.a.: Bucsku Péterné, Horváth József

Január 21. 18 óra. Felkészülés a borversenyre – aktuális pincemunkák.

E.a.: Zsebõk Zsigmond

Február 4. 18 óra. Itthon vagyunk e Európában? E.a.: Czuczor Sándor

Március 4. 18 óra. Szõlõk és gyümölcsfák telepítése – fajta választás.

E.a.: Scher József

Március 18. 18 óra. Növényvédelem a szõlõben és a kertben. E.a.: Károlyi

György

Március 23. 16 óra. Borverseny – batyusbál. Szervezõ: Horváth József

Április 8. 19 óra. Genetika szerepe a gyógyításban E.a.: dr. Tóth József

Április 22. 19 óra. Évadzáró

Május 1. 16 óra. Kertbarátkör majális Lõrincz Csabánál.

Május 4-5. Kirándulás. (Pécs, Harkány,Villány) Szervezõ:

Bucsku Péterné.

Horváth József  elnök
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Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület

M E G H Í V Ó
Egyesületünk vezetõsége minden tagját tisztelettel meghívja

a 2002. február 2-án  ( szombat ) 10.00 órakor a balatonalmádi
AURÓRA SZÁLLÓ Tanácskozó termében tartandó éves
közgyûlésére.

NAPIREND:
1.   A vezetõség beszámolója 2001. évben végzett munkáról

– elõadó: Schweiczer Vilmos titkár
2.   Beszámoló az egyesület gazdálkodásáról – elõadó:

Szekérné Böröczki Zsófia gazd.vezetõ
3.   A Felügyelõ Bizottság beszámolója – elõadó: Róth Antal

elnök
4.   A Fegyelmi Bizottság beszámolója – elõadó: dr. Szûcs

Sándor elnök
5.   Vita és határozathozatal
A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük pontos

megjelenésüket. Kérjük továbbá, hogy  horgászigazolványát
szíveskedjék magával hozni. Köszönjük.

Szeretettel meghívjuk minden tisztelt horgásztársunkat
és családját az AURÓRA SZÁLLÓ éttermében 2002.
február 2-án este  tartandó horgászbálunkra.   Vacsora,
tombola, zene.

Belépõ és vacsora ára:   3.500.-Ft.
Horgászüdvözlettel:  

az Egyesület vezetõsége

Vörösberényi

Nyugdíjas Klub

2002.   január havi –

február eleji  programja

Január 9-én Élettörténeti beszá-

moló, Ötórai tea

16-án Klub-nap. Kézimunka-

szakkör, vezeti: Zsapka Jánosné

23-án Hasznos eszközökkel az

egészségért (Tupperware bemutató,

fõzöcske) elõadó: Tóthné Sarvajecz

Maianna

30-án Beszámoló közgyûlés, szü-

letésnapi köszöntések

Február 6-án Klub-nap, kártya,

sakk, ping-pong

Köszönetnyilvánító! A Vörösbe-

rényi Nyugdíjas Klub vezetõsége kö-

szönetét fejezi ki  mindazoknak, akik

tevékenységükkel, anyagi adomá-

nyaikkal segítették a klub mûkö-

dését.

Kívánunk mindenkinek Békés,

boldog Új évet, erõt, egészséget!

A vezetõség

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Januári program
Felhívom Tagtársaim szíves figyelmét arra, hogy ez évben

(az I. negyedévben bizonyosan) minden hó utolsó péntekjén
tartjuk klubdélutánunkat. Így januárban 25-én talál-
kozhatunk 17 órakor a Közösségi Házban

Balázs  Lászlóval

Aki IV. Károly királyunk 1921-évi visszatérési kísér-
leteirõl tart elõadást. Ezt számunkra még azzal teszi érdeke-
sebbé, hogy tájékoztat a király utolsó hetérõl, amit a Tihanyi
Apátságban töltött. 

Kérem Tagjainkat: szánják rá azt az együtt tölthetõ 1-2
órát havonta, hogy jobban megismerjük egymást,
megbeszélhessük gondjainkat, elmondhassák program-
javaslataikat, meghallgassák a mûsorokat – és jelen-
létükkel is megtiszteljék azokat a fölkészült elõadóinkat,
akik jó szívvel (térítés nélkül) tárják elénk ismereteiket
akár képzõmûvészetrõl, irodalomról zenérõl vagy
történelemrõl.

Az is öröm, ha Tagjaink vendégeket hoznak; és várjuk a
fiatal érdeklõdõket is!

Tagjainknak és Balatonalmádi minden lakójának boldog új
évet, jó egészséget és a találkozások örömét kívánom!

Láng Miklós

1 9 2 6 2 2 5 9 – 2 – 1 9

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményzett adószáma:

A kedvezményezett neve:

Ennek kitöltése nem kötelezõ.

TUDNIVALÓK

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja

meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen.

FONTOS!

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a

borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tünteti fel.

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

✁

✁

Aki az idén is az Almádiért Közalapítványnak - vagy az Új Almádi Újságnak - ajánlja

fel adójának 1%-át, ezen a kivágott, kitöltött nyomtatványon is megteheti.

Köszönjük!
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2002-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója
2x1 százalékáról rendelkezhet. Az egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott
alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára jut-
tathatja.
A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a 2001. évi költségvetési
törvényben meghatározott kiemelt elõirányzat javára adományozhatja.
A nyilatkozata csak akkor érvényes, ha az 1 százalék legalább a 100 forintot eléri.
A lezárt borítékot a 2001. évrõl szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy
borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor
mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele.
Ha az Ön 2001. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkoza-
tát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot 2002. március 25-éig a munkál-
tatójának adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhi-
vatalnak. Ebben az esetben a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezûleg írja alá!

ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL

Közlemények

Aki technikai okok miatt a kará-

csonyi ajándékcsomagot nem

tudta átvenni, januárban a Polgár-

mesteri Hivatal 13-as szobájában

átveheti, illetve jelezze, ha akadá-

lyozva van az átvételben.

Balogh Csaba

képviselõ

**

2002. február 16-án Táncház lesz

a vörösberényi Kultúrházban 16

órai kezdettel a Néptánccsoport

megalakulásának 5. évfordulója

alkalmából. Szeretettel várjuk a

Tánccsoport  volt  tagjait és min-

den érdeklõdõt. 

Mester Ferenc

szervezõ

ÉRTESÍTÉS

A balatonalmádi I. számú és II. számú háziorvosi körzet  rendelési
ideje 2002.  január 1-tõl felcserélõdik:

I. háziorvosi körzet: Dr. Sarkadi Antal, Baross G. út 32.
Rendelési idõ: H: 7.30-12, K: 13-17.30, Sz: 7.30-12, Cs: 13-17.30, 
P: 7.30-12

II. háziorvosi körzet: Dr. Huszár Gábor, Baross út 32.
Rendelési idõ: H: 13.30-18, K: 7.30-12, Sz: 13.30-18, Cs: 7.30-12, 
P: 13.30-18

SZÉPSÉG
TORONY
Balatonalmádi, Fûzfõi út 9. 
(a Skoda Szalon mellett)

Ha Ön
~ gyönyörû frizurát,
~ alakformáló fogyasztást, vagy
~ tartós sminket,
~ gyönyörû, ápolt kezeket,
~ bronzbarna bõrt,
~ egészségére vigyázó 

gyógymasszázst
szeretne, keresse fel

SZÉPSÉG TORNYUNKAT
ahol szeretettel várja régi és új

vendégeit
MÁRTI a mesterfodrász

és szuper csapata!

(Árpád út 28. szám alól végleg
elköltöztünk ide, a Balatonalmádi,

Fûzfõi út 9. szám alá.)

Érd.: 06/20-957-2967
Délelõtt: 9-12-ig             V-H 
Délután: 15-19-ig         Zárva
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Konyha-, szobabútor, üzletberendezés,
egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás,
mûanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,
hôszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.,

Építôk u. 1/A

Telefon: 593-940, 439-219

SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fûtés- szerelô

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

Tervezés,
kivitelezés
Már 21 éve
a lakosság

szolgálatában!
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PÁSZTI AUTÓSZALON
meste

A mi autónk

SUZUKI

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40. Tel: 88/426-985, 429-788  Szerviz: 88/421-280
Nyitva: 8.00–12.00, 12.45–17.00 • Szo: 9.00–12.00 www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

Suzuki új személy- és kishaszon-
gépjármûvek forgalmazása, garanciális
szervizelése, garanciaidôn túli javítása,
mûszaki vizsgáztatása.
Használt gépkocsik forgalmazása 
Eurotax index alapján.

P-Top garancia

Kenôanyagok: Castrol, Mobil olajak
márkakereskedése.
Futómû geometriai 

ellenôrzése
Fék diagnosztika 

Karosszériajavítás
Autorobot

technológiával.
Minden személy

és kishaszon
jármûtípust vállalunk.

On-line szerviz bejelentkezés
Csereautó

Áraink a partner biztosítók által elfogadottak
Assistance szolgálat a nap 24 órájában.Virtuális autópiac  www.paszti-suzuki.hu/autopiac

Adás-vétel, bizományosi értékesítés.

Hitelközvetítés On-line hitel

Eredeti és utángyártott alkatrészek: kipufogók, ka-
rosszéria elemek, Fram és Armafilt levegô-, olaj és
üzemanyagszûrôk. Gates ékszíjak és vezérmûszíjak.

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
SSzzeerrkkeesszzttôôbbiizzoottttssáágg:: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc
FFõõsszzeerrkkeesszzttôô:: Vecsey Kiss Mária
AAllaappííttóó:: Veszeli Lajos
CCíímm:: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 06-88/438-444 Fax: 06-88/438-643
KKiiaaddóó:: Almádiért Közalapítvány
TTiippooggrrááffiiaa:: Kiss Csaba
KKéésszzüülltt:: Tradeorg Nyomda Kft. Füzfôgyártelep, FFeelleellôôss vveezzeettôô:: Tóth Zoltán
EEnnggeeddééllyysszzáámm:: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a
hirdetés idôtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel,
írásban adják le az önkormányzat portáján: Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1.

Apróhirdetés
Súlyos pattanásosság kezelése! dr. Wilde, bõrgyógyász: 88/423-383.




