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ALMÁDI ÉS KÖRNYÉKE A RÓMAI KORBAN

A közelmúltban egy beszélgetés alkalmával
említésre került, hogy az  Alsóõrsi határutat át kel-
lene keresztelni Római útra, hiszen már abban a
korban használt út volt. ABalaton-felvidék a római
korban lakott volt, miután több hadjárat és lázadás
leverése után Kr.u. 8-tól a Dunántúl Pannónia
néven a római császár tartománya lett, és külön
helytartója, kormányzata és megszálló serege volt.
Az egységes tartományt Kr.u. 103-107 között ket-
téosztották, a nyugati részt Pannonia Superior
(Felsõ Pannónia), a keletit pedig Pannonia Inferior
(Alsó Pannónia) névvel jelölték. Diocletianus
(284-305) négy tartományra osztotta fel az eddigi
kettõt. Pannonia Superior két része Pannonia
Prima és Savia nevet kapta, Pannonia Inferior
pedig Pannonia Secunda és Valeria néven élt
tovább.

E felosztásnak következtében a Balaton-
felvidék két tartományhoz, nevezetesen Pannonia
Prima és Valeria tartományokhoz tartozott. Almádi

és közvetlen környéke a Pannonia Inferior, majd
Valeria tartományokban helyezkedett el a mel-
lékelt térkép- vázlat szerint. Megjegyzendõ, hogy
más térképek szerint az egész  Balaton (Pelso
Lacus) a Pannonia Superior provinciában volt, de
az elõbbi felosztást tekinthetjük elfogadottnak.

Egy korai munka, nevezetesen Rómer Flóris
(bencés tanár 1815-1889) “A Bakony természetraj-
zi és régészeti vázlat” címû, 1860-ban megjelent
mûve a Balaton-felvidéken tett saját utazásaival
foglalkozik, beutazván a vidéket “Szünnapi le-
velek”-ben írta meg tapasztalatait, gyûjtõ munkájá-
nak eredményeit, amelyet a Gyõri Múzeum
számára végzett. Az említett levelek közül a
XXVIII. szól közvetlen környékünkrõl Paloznak –
Alsóõrs – Felsõõrs és Szentkirályszabadja
településeket említve. Érdemes néhány mondatot
idézni Rómer  munkájából, hogy megismerhessük
tevékenységét. “Palaznakon meg kellett állanom,
mert már Savanyú-vizen hallottam, hogy az urasá-

gi majorban egy római
emlékkõ hever. Hallám a
kisérõ lelkész úrtól, mi-
szerént a káptalan malma
körül gyakran találtatnak
római maradványok”
Alsóõrsön is felkereste a
lelkészt, leírja a vele foly-
tatott beszélgetést.  Majd
Felsõõrs következett ahol
“Mórocza János felsõ-
õrsi lakos szöllejében egy
pár év elõtt nagyobb
számmal találtattak
vastag, két lábnyi hosszú
római téglák…melyet
múzeumunknak aján-
dékozni kegyeskedett.”
S z e n k i r á l y s z a b a d j a
következett ahol “Föl-
kerestem Véghelyi János
asztalos mestert, kinek
földjein – Szobahelynek
nevezik e dûlõt – a
fürediekhez hasonló négy

vörös kõoszlop találtatott. Megváltám múzeumunk
számára…”

1912-ben jelent meg báró Hornig Károly
veszprémi püspök kiadásában a “BALÁCZA” “A
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1912.
Augusztus 25-29. Veszprémben tartandó XXXVI.
Országos Vándorgyûlése Tiszteletére” címû
munka. A mû két részbõl áll, nevezetesen 
“I. Római telepnyomok és útirányok Veszprémmegye
déli felében Laczkó Dezsõtõl.  II. A baláczai ásatá-
sok eredményei Rhé Gyulától.” Laczkó Dezsõ 43
település római kori emlékeit sorolja fel, kezdve
Alsóõrssel és befejezve Vörösberénnyel. Érdemes
Almádiról és Berényrõl írtakat rövidítve idézni.

“Balatonalmádi. 1. Az almádii szõlõk lokhegyi
részén Somodari József telkén két csontváz,
cserépedényekkel. 2. 1865-ben ugyancsak a
Lokhegyen római sírok, sima kövekbõl összeállít-
va, edényekkel. 3.1895-ben római éremlelet. 761
drb. 4. Somogyi Dániel szõlõjében vörös homokkõ
oszlop és festett falmaradványok. 5. Lokhegyen,
Szigeti Károly telkén épületalapok, oszlopkövek,
téglák, fehér márványlap. Az  alapok mentén
kövezett úttest. 6. Az ugyanott (Plank Károly
telkén) végzett múzeumi ásatás kõbõl és téglából
épült kádforma sírokat hozott napfényre.
Mellékleteik: könyüveg és a bronzérmek a IV.
század végérõl. 7. A szomszédos telken (özv. Cseh
Gáborné földjén) épületalapok. Két darab
homokkõ oszlop a vármegyei múzeumban.”

“Vörösberény. 1. Weszprémi leközöl egy vörös-
berényi sírkõfeliratot, amelyet a jezsuita szõlõben
találtak s amelyben W. egy mélyen kivájt rekeszt is
látott, a könyüvegek elhelyezésére. 2. A községi
határ Balatonra dûlõ lejtõin kivált az Almádi
községgel közösen bírt Lokhegyen igen gyakori a
római lelet. Már régebben is találtak itt, kivált
szõlõforgatáskor, alapépítményeket, kõfarag-
ványokat, edényeket s másnemû szerszámokat és
érmeket. 3. 1903 tavaszán a Középujhegyidülõben,
Regenyei György szõlõjében  állítólag temetõre is
bukkantak, melybõl 11 csontvázat bolygattak meg.
Mellékleteit  nem ismerjük s így római voltuk is két-
séges.”

Laczkó Dezsõ munkájának második fele
“Római útirányok.” címet viseli, amiben kezdve a
II. századból fennmaradt Itineárium szerinti
utakkal foglalkozik  az akkori ismeretek szerinti
részletességgel. Külön tárgyalja a feltételezett
útirányokat a következõ indokolással. “A múzeu-
mi kutatások révén nyert adatok betérképezése
nyomán önkénytelenül merült fel az a kérdés, hogy
ennek az ókorban is jól benépesedett megye-
résznek a lakossága merre bonyolította le az
egymásközt lefolytatott érintkezést. És ha csak egy
figyelmesebb  pillantást vetünk is a berajzolt római
telepek földrajzi eloszlására, azonnal nyilvánvaló
leszen elõttünk az a tény, hogy ezt a vicinális
közlekedést is a terület geomorfológiai kialakulása
irányította. Ezen körülmény mérlegelésén alapul
az a kisérlet, hogy a területünkön talált római
telephelyeket szomszédos forgalmi útirányokkal is
igyekeztünk összekötni, hogy így ezen egész római
kultúrterületrõl egységesebb geografiai összképet
kapjunk.”

A mellékelt Laczkó-féle  térképen láthatóan egy
Sólynál kiágazó út összeköti a Balaton-felvidék
településeit, így Almádit is a szomszédjaival. E
rövid  ismertetés csupán ízelítõt ad településünk és
környékünk régészeti értékeirõl, de így is igazolja
azt a gondolatot, hogy az Alsóõrsi határút nevének
Római útra történõ változtatása kellõen indokolt.

Schildmayer Ferenc

Lackó Dezsõ térképének részlete

Pannónia késõrómai közigazgatási beosztása
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Felsõörsön jöttek rá a
piramisok építésének a titkára...

Még a sokat tapasztalt Vitray
Tamás is beleborzongott, amikor két
Balaton-felvidéki ember azzal a hír-
rel kereste meg, hogy a piramisok
építésének egy teljesen új elméletét
szeretnék vele megbeszélni. Vette
viszont a fáradságot, és végighallgat-
ta a Szerzõt, aki nem csupán minden
kérdésére azonnal felelt, hanem meg
is gyõzte a kétkedõ riportert az
igazáról. Ezért az olvasótól is csak
ugyanennyit  kérünk: ne ítéljen túl
gyorsan, de a végén vallja be, mit
gondol az egészrõl. Az eredeti
könyvet ezután akkor is elolvassa, ha
kétkedne! 

Jómagam Washingtonban megis-
mert magyar barátomtól hallottam
elõször Sörös Istvánról, aki  késõbb
jött haza mint én, de nem bírt magá-
val a könyv megjelenésekor, és
azonnal felhívott. Tessék elképzelni
azt a szituációt, amikor egy tárgyi-
lagosságáról és tartózkodásáról
ismert diplomata kezd el gyõzködni
egy történelem szakos mezei igaz-
gatót, hogy micsoda szenzáció van a
szomszédban. Másnap kezemben
volt a könyv a gimnázium melletti
könyvesbolt vezetõjének jóvoltából,
és együltömben olvastam végig. Be
kell vallanom , hogy kétkedtem, le-le
kapdostam magyar és angol
tankönyveket meg szakkönyveket a
polcaimról, ráadásul még sokat is
hümmögtem  az elsõ húsz oldalig.
Addig tartott ugyanis az elõszó, amit
Vitray Tamás írt, a bevezetés meg a
Szerzõ bemutatása Lékó Sándor tol-
lából, de utána megszólalt a felsõör-
si geodéta-építõmester-vitorlázó

Sörös István, és gyorsabban kezdtem
el olvadozni, mint az ereszünkrõl
lecsüngõ jégcsap.

Akár szerette valaki a történelmet,
akár nem, az egyiptomi piramisok
úgy megragadták a képzeletét, hogy
biztosan elmorfondírozott azon,
vajon miért nem tudunk még
négyezerötszáz évvel késõbb sem
ilyeneket építeni, ha már annyit ha-
ladtunk elõre, okosodtunk, meg
mifene. A tankönyvekben bájos kis
ábrákat lehetett látni a piramisok
építésérõl, és az általam ismert ma-
gyar meg angol nyelvû tankönyvek
mindig százezer emberre becsülik az
építõmunkások számát. Az igaz,
hogy emberfeletti teljesítménynek
tartják, de a fémek közül csak a rezet
ismerték, az meg közismerten nem
alkalmas sem a mészkõ, sem pedig a
gránit megmunkálására. azzal is ámí-
tották a kisiskolásokat, hogy száno-
kon, meg görgõkön szállították a
hatalmas kõtömböket, utána meg
állványzattal, emelvényekkel meg
rámpákkal emelték õket a helyükre.

Sörös István sem kapott különb
támpontokat a tankönyvekbõl, sõt a a
szak-könyvekbõl sem, az újságokról
nem is beszélve. Volt viszont olyan
tapasztalata, amelyet geodétaként,
azaz szakképzett földmérõként
szerzett, nem beszélve építõmesteri,
asztalos és vitorlás tapasztalatairól.
Rendelkezett azonban még valami
nagyon fontossal is, ez pedig az a
kiirthatatlan kutatószellem, ami nem
hagyta nyugodtan. A fordulópontot,
vagy az isteni szikrát is ez adta, mert
amikor egy múlt század eleji hetilap,

azaz Aller
Képes Családi
Lapja a kezébe
került, szabá-
lyosan fel-
bõszítette a
c í m l a p o n
virító “szenzá-
ció”. 1927 jú-
nius 3-án arról
értesítették a
nagyérdemû
olvasóközön-
séget, hogy
fellebbentet-
ték a piramis-
építõk titkát:
hatalmas rám-
pát építettek és
egy szabályos
emberfolyam
húzta, von-
szolta a kö-
veket és ripsz-
ropsz felépí-
tették a
Keopsz-pira-
mist. Majd-
nem pontosan
72 év múlva
F e l s õ ö r s ö n
végre valaki
neve t séges -

nek, logikátlannak és gyakorlatilag
megvalósíthatatlannak tartotta ezt az
egész agyszüleményt.

Azt hiszem mindig bosszantó, ha
primitívnek, gondolkodásra és
leleményre képtelennek tartjuk az
õseinket, még ha 4500 évet megyünk
is vissza a történelemben. Sörös
Istvánt pedig különösen bosszantotta,
mert az ésszerûséget fontosabbnak
tartotta mint a gyakorlattól elszakadt
fantazmagóriák ismétlését. Elõször
is a nagy épületekrõl az volt a
véleménye, hogy a messzirõl látha-
tóságot is szolgálhatták minden kul-
tikus sallang mellett is. Másodszor
meg, ha már építkeztek, akkor ott
vízszintezni is kellett, márpedig
iszonyú pontosan végezték ezt is az
õsi egyiptomi építõmesterek. Har-
madszor meg, az emberi erõ helyett
valami más energia-forrással is kel-
lett rendelkezniük, mert máskülön-
ben még több emberöltõ sem lett
volna elegendõ egy hatalmas, száz-
ötven méter magas, majdnem telje-
sen tömör piramis felépítésére.
Különben is legalább hatvan piramis
sorakozik a Nílus mentén.  Azoknak
az embereknek mást is kellet csinál-
niuk, nem lehetett százezer embert
állandóan készenlétben tartani, mert
akkor ki termeli meg az élelmet, ki
védi meg a birodalmat és ki szolgál-
ja ki a papi arisztokráciát? Vajon
milyen energiaforrás állhatott a ren-
delkezésükre szinte korlátlan men-
nyiségben, ha a szél-, a hõ- és a
napenergiát még nem tudták jó hatás-
fokkal hasznosítani. Csak úgy záró-
jelben kell megjegyezni, hogy igazán
jó hatásfokkal még a 21. századra
sem sikerült...

Így maradt a nyughatatlan fel-
sõörsi geodétának a vízenergia,
különösen annak a tükrében, hogy
Egyiptomot minden történész a
Nílus ajándékának írja le, az ókori
görög történetíró, Hérodotosz
nyomán. Amilyen makacs volt Sörös
István, nem elégedett meg a másod-
lagos forrásokkal, hanem maga akart
meggyõzõdni mindig, hogy pon-
tosan mit is írtak azok az õsi forrá-
sok. Hála Istennek nem sokat adott
arra, hogy a szobatudósok miként
vélekednek az építészetrõl, az állvá-
nyozásról, meg a konkrét kivitelez-
hetõségrõl, hanem a tényleges ada-
tokat meg a normális fogódzókat ke-
reste a maga gyakorlatias észjárásá-
val. Hérodotosz pedig, aki az idõ-
számításunk elõtti V. évszázadban
írt kétezer évvel azelõtti ese-
ményekrõl a sok spekuláció mellett
azt is lejegyezte, hogy a piramisba
“Nílus csatornáját” vezette bele!
Ebbõl a különbözõ korok történészei
mindössze annyira következtettek,
hogy a fáraó még halálában sem
vonulhatott akárhogyan a végsõ
nyughelyére, csak a temetési szer-
tartás céljából építettek egy tekinté-
lyes csatornát, hogy a legendás

Napbárka odaszállíthassa.
Ilyenkor kell egy normálisan gon-

dolkodó ember, aki nem hisz
egyetlen forrásban, vagy az egy-
könyvû diétában, és a józan eszét
próbálja használni. A Nílus biz-
tosíthatta a vízenergiát, csatornát
még hatvan temetésre sem építenek,
nemhogy egyre, a Napbárka pedig
nem egy exkluzív luxus-yacht céljait
szolgálta, hanem vízidaru volt,
hiszen a méretei erre tökéletesen
megfeleltek. Ha pedig vízidaru
lehetett, akkor emelésre szolgált, és
nem pedig kéjutazásokra, esetleg
alkalom-adtán halottszállításra, mert
akkor nem temetik el gondosan a
piramis mellett, hacsak a fáraó is
benne nem nyugszik, mint egyes
viking vezérek  kétezer évvel a
fáraók után. Vitorlás-ösztöne is azt
diktálta Sörös Istvánnak, hogy ha a
horgonyt bármilyen iszapos, vagy
köves talajból ki lehet cibálni egy-
szerû súlypont-áthelyezéssel, akkor
ezt már akár az ókorban is tudhatták,
sõt hasznosíthatták is.

Ezután már “csak” arra kellett
rájönnie a felsõörsi gyakorlati gon-
dolkodónak, hogy miért nem lehet
egy tût sem beilleszteni a piramis
hatalmas kövei közé, amelyek össze-
sen hatmillió tonnát nyomnak és
mindegyik pontosan illeszkedik.
Egyszerûen vízzárónak kellett
lenniük! Igen, még a több mint tíz-
tonnás egyedi daraboknak is, mert
különben nem lehetett volna
tökéletes vízszint és az ókori hajó-
daru sem emelkedhetett volna egyre
feljebb a piramist körülvevõ zsilipelt
mûtárgyak segítségével!

Minden további szellemi étvágy-
gerjesztõ helyett nézzük meg az
Isteni szikrát kiváltó egykori
illusztrációt, majd pedig vessük
össze Sörös István által megálmodott
megoldás fantázia-rajzát. Talán nem
tévedünk, ha csak annyit szögezünk
le, hogy a zseniális Szerzõ még a
vízben is két lábbal áll a földön. 

Úgy tizenöt évvel ezelõtt, amikor a
gimnázium épült, Sörös István
Budataván a szomszédos ktsz asztalos
mûhelyének volt a vezetõje. Akkor
elmulasztottam áthívni egy rendhagyó
történelemórára. Talán megbocsátja,
és most februárban átcsalogathatom a
szomszédos Felsõörsrõl, ha éppen
nem Egyiptomban kutat újabb tám-
pontok után.

Czuczor Sándor
Forrás: Sörös István: Vízben álló

piramisok, lebegõ kövek. Mandorfi
Bt. Felsõörs, 2001.
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Önkormányzati hírek

A Balaton-törvény értelmében
minden településnek felül kell
vizsgálnia a rendezési tervét. En-
nek azonban van két elengedhe-
tetlen feltétele. Az egyik az illeté-
kes önkormányzat által el-
fogadott településfejlesztési kon-
cepció, mellyel már rendel-
kezünk, a másik a Balaton jogi
partvonalának meghatározása,
ami a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium (FVM)
joga és kötelessége. Telekrõl-te-
lekre meg kell vizsgálni, hogy mit
mutat a telekkönyv, és mi a való-
ság. Csak ezután lehet javaslatot
tenni, hogy pl. hol épülhet vitor-
láskikötõ, vagy csónakmenhely,
hol létesíthetõ parti sétány, hol
kell esetleg bontani, netán kisa-
játítani, és így tovább. Mindezt
egyeztetni kell számos szak-
hatósággal és az érdekeltekkel. 

Bizony, nagy a versenyfutás a
balatoni települések között, hogy
melyik mikor kerül sorra, s hogy
kik végzik ezt a rendkívül kényes
és fontos munkát. Nekünk két hét-
tel ezelõtt sikerült megszervez-
nünk az indító értekezletet az
FVM megbízottaival, élükön Fe-
jér Vilmos úrral, a Balatoni Víz-
ügyi Kirendeltség igazgatójával,
valamint a rendezési tervünk ké-
szítõivel, akiket dr. Laposa Jó-
zsef úr, a Balaton-törvény egyik
“atyja” vezet. (Érdekességként
megemlítem, hogy dr. Laposa
József az egykori berényi refor-
mátus tiszteletes, Laposa Dániel
leszármazottja, aki ezért is szív-
ügyének tekinti ezt a munkát.)
Remélhetõ, hogy két hónapon be-
lül tisztázódik a partvonalunk, s
ennek birtokában év végére elké-
szülhet a következõ évtizede-
inknek irányt szabó rendezési
terv, melyet valószínûleg már az
októberben hivatalba lépõ új ön-
kormányzatnak kell megtárgyal-
ni, véglegesíteni, és elfogadni.
Balatonalmádi – Öreghegy,
2002. február 2.

Néhány sor
a 135. hónapról
a Városházán

2002. január

Dr. Kerényi László
polgármester

A2002. év nyitó ülését január 31-én
tartotta Balatonalmádi Képviselõ-
testülete. A megszokott napirendi
pontok mellett az aktualitások kere-
tén belül nem kevesebb, mint 14 té-
ma került terítékre az estébe nyúló
maratoni ülésen. 

Napirend elõtti felszólalásában
Balogh Csaba méltatta a Jégkarnevál
szervezõinek munkáját, köszönetét
fejezve ki a rendezvény magas szín-
vonaláért. Schildmayer Ferenc alpol-
gármester a szemétszállítási díjjal
kapcsolatban tette fel kérdését. 

A decemberi ülés óta eltelt egy hó-
nap eseményeirõl dr. Kerényi Lász-
ló polgármester számolt be a Testü-
letnek. Január 11-én a II. Világ-
háború tragikus eseményérõl a több
tízezernyi magyar áldozatot követe-
lõ doni áttörésrõl tartottak megemlé-
kezést városunkban. Január 24-én a
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Sió-
foki Kirendeltségével tárgyalták a
Balaton partvonalának meghatározá-
sával kapcsolatos teendõket. 

A Humánpolitikai Bizottság tájé-
koztatójában Pandúr Ferenc alpol-
gármester nem találta egyértelmûnek
a Veszprémi Petõfi Színházat illetõ
támogatási szándékot. Kérdésére a
Bizottság elnöke, Czuczor Sándor
adott választ. Szavazásnál a képvise-
lõk a bizottsági tájékoztatókat kér-
dés, illetve hozzászólás nélkül fo-
gadták el. 

Rendõrségi beszámolójában Grú-
ber Sándor alezredes kapitányságve-
zetõ elmondta, hogy városunkban
egy nagy értékre elkövetett bûncse-
lekmény történt. Vitorláshajót loptak
el ismeretlen tettesek utánfutóval
együtt, s a kárérték mintegy 1,5 mil-
lió forintot tesz ki. 

December hónapban – mint dr.
Szûcs Sándor megjegyezte – év végi
jogszabály-alkotási dömping volt ta-
pasztalható úgy az Országgyûlés,
mint a Kormány, illetve a Miniszté-
riumok részérõl. Terjedelmi okokból
csak a természetes fürdõvizek minõ-
ségi követelményeirõl, valamint a
természetes fürdõhelyek kijelölésé-
rõl és üzemeltetésérõl szóló kor-
mány-rendeletet ismertette. Ez utób-
biak kijelölésében nem kevesebb,
mint 8 szakhatóság mond véleményt,
és a település jegyzõje jelöli ki a
szükséges védterületet. Úgy tûnik,
hogy mindegyik almádi strand eseté-

ben új engedélyezési eljárást kell
kezdeményezni. 

A lejárt határidejû önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló
elõterjesztést a javaslatban foglaltak
szerint fogadta el a Testület. 

Második fõ napirendi pontként
tárgyalták a képviselõk Balatonal-
mádi Város 2002. évi költségvetési
tervét. A szakbizottságok elõzetes
tárgyalás után (a Humánpolitikai és
Pénzügyi Bizottságok változtatás
nélkül, a Gazdasági Településfej-
lesztési és az Idegenforgalmi Bizott-
ság kiegészítésekkel) elfogadásra ja-
vasolták a Testületnek. Az alapos
elõkészítésnek köszönhetõen csak
egy-két részletkérdésben alakult ki
némi vita a döntéshozók között, igaz,
hogy ezeket aztán részletekbe menõ-
en, s talán egy kicsit hosszasan járták
körül. Végül is az idei költségvetési
tervezetet a Testület egyöntetû igen
szavazatokkal fogadta el. 

A költségvetés terhére benyújtott
öt támogatási kérelem közül, négy
zöldutat kapott. Az Almádiért Köz-
alapítvány költségvetésben megha-
tározott támogatáson felüli kérelmét
(mely az Új Almádi Újság megjele-
nési nehézségeit hivatott áthidalni)
további egyeztetésre a Humánpoliti-
kai Bizottsághoz utalta vissza. Ezt
követõen dr. Szûcs Sándor jegyzõ
elõterjesztésében vizsgálták felül az
“Egyes szociális ellátásokról szóló”
önkormányzati rendeletet, melyet
egy módosító javaslat figyelembevé-
telével jóváhagytak, majd az ország-
gyûlési képviselõ választások helyi
szavazatszámláló bizottságainak
tagjait, illetve  póttagjait választották
meg.

Az Aktualitások sorát a Városi Ze-
neiskola elnevezésérõl szóló javaslat
nyitotta. A Humánpolitikai Bizottság
elõterjesztését, mely szerint az isko-
la Kósa György zeneszerzõ nevét ve-
gye fel,  Czuczor Sándor bizottsági
elnök ismertette. A név felvételét a
Testület egyhangúlag jóváhagyta.
Zana András mûszaki osztályvezetõ
szóbeli kiegészítésével került bemu-
tatásra a Györgyi Dénes Általános
Iskola tornatermének  építési terve. A
korábbi egyeztetések alapján végle-
gesített elképzelést a képviselõk jó-
váhagyták, és felhatalmazták a pol-
gármestert az építési engedélykére-
lem aláírására és benyújtására. 

Az Almádi Kommunális Kht.
2001. évi mérlegének és üzleti jelen-
tésének tárgyalásakor Boda Zsu-
zsanna  ügyvezetõ és Vági József a
Felügyelõ Bizottság elnöke  vála-
szolt a felmerült kérdésekre. A sza-
vazás eredményeként egy fõ nem
szavazat, kettõ fõ tartózkodás mellett
a Képviselõ-testület a beszámolót el-
fogadta. Ugyancsak jóváhagyták a
Kommunális Kft. telephely üzemel-
tetési  szerzõdés záradékát. 

Pandúr Ferenc alpolgármester elõ-

terjesztését  jóváhagyva felhatalmaz-
ta a Testület dr. Kerényi László pol-
gármestert, hogy a kegyeleti köz-
szolgáltatásról szóló szerzõdést a
Kommunális Kft-vel kösse meg.

A Városi Kulturális Központ  köz-
beszerzési pályázatán a villanyszere-
lésre vonatkozó részajánlatot ered-
ménytelennek nyilvánította a Képvi-
selõ-testület, ezért az ajánlati felhí-
vást meg kell ismételni. Ez ugyan 2-3
hét veszteséget okoz, de nem aka-
dályozza a folyamatban lévõ munká-
kat – mondta a témafelelõs Pandúr
Ferenc, akit egyöntetû jóváhagyással
bíztak meg a  képviselõk a felhívás
közzétételére.

Balatonalmádi közvilágításának
korszerûsítésére beérkezett ajánlatok
értékelése vita nélkül zajlott le. A
szóbeli kiegészítést követõen a leg-
kedvezõbb ajánlat benyújtója a Thorn
Lightning  Kft. végzett az elsõ he-
lyen, másodiknak a Toungsram Rt-t
jelölték meg a képviselõk. Ugyane-
zen napirendi pont keretében válasz-
tották ki a város közterületeire kerü-
lõ lámpatesteket is. A Testület egy-
hangúlag hozott határozata alapján
készfizetõ kezességet vállalt, és társ-
beruházói szerzõdést kötött a Vörös-
berény-Újhegy Beruházó Vízközmû
Társulattal. 

Hosszú és indulatoktól sem men-
tes vitát váltott ki az önkormányzati
lakások eladásáról benyújtott GTB
javaslat. Kerekes Csaba a Bizottság
elnöke szóbeli kiegészítésében kie-
melte, hogy az elsõdleges  cél a ve-
gyestulajdon megszüntetése volt.
Közel egy órás tárgyalást követõen,
végül a Testület módosított határoza-
ta szerint, az Ady E. u. 25. sz. alatti
ingatlant értékesítésre kijelöli, és fel-
kéri a jegyzõt, valamint a GTB elnö-
két, hogy az értékesítéssel kapcsola-
tos teendõket készítsék elõ és ter-
jesszék be a soron következõ testüle-
ti ülésre. A javaslatban szereplõ töb-
bi ingatlant pedig a bérlõk részére a
meghatározott összegben,  folyama-
tosan értékesíti. 

A Gazdasági Településfejlesztési
és Üzemeltetési Bizottság korábbi
döntését megerõsítve ismételten ja-
vasolta a Képviselõ-testületnek a
Széchenyi Terv Lakásprogrammal
kapcsolatos pályázatok benyújtását.
A vitát követõen a Testület 4 igen, 5
nem és 3 tartózkodás mellett a javas-
latot elutasította. A hátralévõ  6 napi-
rendi pontot zárt ülés keretében tár-
gyalta a Testület. 

A nyilvános ülésrõl szóló önkor-
mányzati jegyzõkönyvek, valamint a
zárt ülés határozatkivonatai  a Váro-
si Könyvtárban, ill. a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthetõk.

N.F.

Tisztelt Szerkesztõség !
Sajnálattal vettük tudomásul az Új Almádi Újság 2002. évi januári számában
is a "polgármesteri sarokban" megjelent valótlan állításokat. Sajnos az újság
e rovatának az utóbbi idõben ez jellemzõ tulajdonságává vált.
Köszönöm a megjelent Szerkesztõségi Közleményt, valamint külön köszönöm
azt, hogy a válaszadás jogát biztosítani kívánják.
"Akinek nem inge ne vegye magára" szól az egyszerû, ámde találó népi
mondás, ennek szellemében sem most, sem a jövõben alaptalan vádaskodá-
sokra nem kívánunk reagálni.
Balatonalmádi 2002. február 4.
Tisztelettel: Kerekes Csaba

Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottság Elnök
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• A vizuális mûvészetek intézményi és önkormányzati referensei szá-
mára Art-fórum címmel tartottak országos konferenciát Balatonal-
mádiban a Magyar Mûvelõdési Intézet szervezésében.  

• A Veszprém Megyei Önkormányzat 2001. évi utolsó munkaülésén a
közgyûlés dr. Molnár Ibolyát nevezte ki megyei aljegyzõnek. Megvá-
lasztották a Regionális Fejlesztési Tanácsok Monitoring Bizottságainak
képviselõit, módosították a testület hatályos költségvetési rendeletét, jó-
váhagyták a tavalyi év idõarányos költségvetési végrehajtását, valamint
elfogadásra került több rendelet, munkaterv, beszámoló is.

• A hulladékgazdálkodási törvény és az ún. “Balaton törvény” elõírá-
saival kapcsolatban szerveztek megbeszélést Veszprém Megyei Jogú
Város szervezésében, ahol napirendi pontként a komplex hulladékgaz-
dálkodás technológiái, a javasolt technológiák magvalósítási lehetõségei
és a települési szilárdhulladék éghetõ frakciójának erõmûvi felhasználá-
sára vonatkozó kérdések szerepeltek.

• Az Észak-Balatoni Térség hulladék-kezelési programjának elõkészí-
tésére egyeztetõ tárgyalásra került sor Balatonfüreden, melyen töb-
bek között részt vett dr., Bóka István a Balaton Fejlesztési Tanács elnö-
ke, Mazák György Veszprém és dr. Kiszeli Pál Balatonfüred alpolgármes-
terei, a Megyei Önkormányzati Hivatal részérõl pedig Horváth László
irodavezetõ. A megbeszélés során megegyezés született  a program szak-
mai tartalmáról.

FIGYELÕ:

Néhány változás ismertetésével kez-
dem ezt a cikket, amelyek ha közvet-
lenül nem is érintik a város közbiztonsá-
gát, hatásukat tekintve azonban minden-
képpen hozzájárulhatnak az annak javí-
tásáért folytatott erõfeszítéseink si-
keréhez.

A Fõkapitány Úr döntése értelmében
rövidesen megalakul a balatonkenesei
Rendõrõrs, amellyel lehetõvé válik,
hogy azon a területen is, a napi fela-
datok végrehajtásáért felelõs, hatéko-
nyan dolgozó egységet tudjunk kialakí-
tani. Továbbá reményeim szerint, ha ott
egy hatékonyan mûködõ, rendõrségi
„szûrõ“ fog dolgozni, akkor, különösen
a szezon idõszaka alatt, kevesebb bûnö-
zõ tud erre a területre „átjutni“, és ezt a
közvetett pozitív hatást mindenképpen
érezni fogjuk ebben a térségben is. Az
ottani létszám kialakítása lényegében
befejezõdött, az ittenieket ez nem érinti,
tehát nem lesz kevesebb rendõr a város
közterületein, mint eddig.

A másik változás, hogy a Belügymi-
niszter Úr rendeletének értelmében, há-
rom település, Vilonya, Királyszentist-
ván, valamint Papkeszi ez év január el-
sejétõl a Kapitányságunkhoz tartozik.
Ezt egyébként az érintettek elõzetesen,
testületi döntés alapján kérték, mivel et-
tõl a helyi közbiztonság javulását, a
rendõri jelenlét növelését várják, amely
elvárásoknak, úgy ítélem meg, kapi-
tányságunk, meg tud felelni. Ami a köz-
vetett hatást illeti, ebben az esetben az
mindenképpen pozitívum, hogy ezzel,
lényegében a Kelet-Balatoni Kistérség,
mint régió területével azonos a Kapi-
tányságunk illetékességi körzete. Ezzel
megítélésem szerint sokkal egyszerûb-
bé válik a területen jelentkezõ gondok
és problémák megoldása, lehetõség van
egy közvetlen párbeszéd kialakítására, a
közösen jelentkezõ igények, elvárások
megfogalmazására, valamint azok telje-
sítésére. A Rendõrõrs tényleges megin-
dulásáról, tevékenységérõl, a késõbbi
lapszámokban tájékoztatni fogom Önö-
ket.

A harmadik változás az, hogy ez 
év január elsejétõl, az idegenrendészeti
feladatokat egy másik, a Belügyminisz-
térium közvetlen irányítása alá tartozó
szervezet vette át, melynek körzeti köz-
pontja Székesfehérváron van, de kiren-
deltsége dolgozik Veszprémben is, a Fõ-
kapitányság épületében. Ez azért lénye-
ges információ az Önök számára is,
mert ha különösen a szezon alatt, külföl-
diekkel kapcsolatos gondok, problémák
merülnének fel, akkor ehhez a hivatal-
hoz kell elsõsorban fordulniuk. Termé-
szetesen kollégáim, ha szükségesnek
ítélik, kézséggel adnak felvilágosítást
minden konkrét esetben.

Ami az elmúlt idõszak történéseit il-
leti, megint elsõsorban a vagyon elleni
bûncselekmények voltak a meghatáro-
zók. Három betörésrõl kaptunk bejelen-
tést, a Felsõõrsi útról, a Fûzfõi útról, va-
lamint az Álmos utcából. Ez utóbbi

helyszínrõl egy utánfutóra állított vitor-
lást vittek el, az értéke kb. másfélmillió
forint. Két lopást jelentettek be, szemé-
lyes iratokat, készpénzt vittek el az
ismeretlen tettesek. Egy állampolgár, az
Ady utcából bejelentette, hogy az
ablakát ismeretlen tettes feltehetõen
légfegyverrel lõtte be. Ennél az esetnél
egy kicsit megállnék, hiszen az utóbbi
idõben Kapitányságunk területérõl több
bejelentés is érkezett, hogy légfegyver-
rel követtek el különbözõ rongálásokat,
illetve volt olyan is, amikor személyi
sérülést is okozott a lövés.

Ez az eszköz is veszélyes lehet, ha
nem az elõírásoknak megfelelõen hasz-
nálják, és fõleg akkor, ha felelõtlen em-
berek kezébe kerül. Azokban az esetek-
ben, és nagyon sok ilyen volt, amikor is-
mertté vált a tettes, vizsgáltuk a fegyvert
is, ugyanis nagyon sok légfegyver tor-
kolati energiája megfelelhet a lõfegyver
paramétereinek, és ebben az esetben
már nem szabálysértésrõl, hanem bûn-
cselekményrõl van szó, és ez bizony a
következmények súlyában is érezhetõ.

Éppen ezért kérem, akinek ilyen
eszköz van a birtokában, csak arra a
célra használja, amire a jogszabályok
lehetõséget adnak, ne legyenek köny-
nyelmûek, mert a következmények
nagyon súlyosak lehetnek.

Egy garázdaságról is be kell számol-
nom, amelynek kiváltó oka az ital volt,
hiszen az elkövetõ büntetlen elõéletû,
nem került még összeütközésbe a
törvénnyel. Az esetet megelõzõen azon-
ban jelentõs mennyiségû alkohol elfo-
gyasztása után az egyik kisüzem
ablakait törte be, amiért nem engedték
be, teljesen jogosan, majd menekülés
közben elesett és komolyan megsérült.
Az ügyet egyébként gyorsított eljárás-
ban, bíróság elé állítással zártuk le.

Ezzel az eseménykrónikának a vé-
gére is értem, amibõl az is kiderülhet a
Tisztelt Olvasó számára, hogy csendes,
szinte eseménytelen idõszak után
vagyunk. Annak érdekében, hogy ez így
is maradjon, kollégáimmal együtt min-
dent el fogunk követni. Ehhez tartozó
dolog, hogy természetesen nem csak a
rendõrök, hanem a polgárõrök sikere is
ez, hiszen a város nyaraló övezetének
legnagyobb részét Õk tartják folya-
matos ellenõrzés alatt. A jól mûködõ,
közvetlen kapcsolattartás, információ-
csere garantálja, hogy meg tudjuk õrizni
a továbbiakban is a város külsõ öveze-
teinek biztonságát. Ezt is erõsíti az,
hogy két rendõrkollégánkat ért az a
megtiszteltetés, hogy a Polgárõr Egye-
sület elnökségében tevékenykedve
segíthetik ezt a munkát.

Néhány gondolatot, hagyományaink-
nak megfelelõen a közlekedésrõl. Ezen
a területen nincs lényeges pozitív irányú
változás. Annak ellenére, hogy az útvi-
szonyok nem romlottak jelentõsen, csak
néhány olyan nap volt, amikor a síkos,
jeges utak tették próbára a gépjár-
mûvezetõket, mégis több, figyelmetlen-

ségbõl bekövetkezett baleset történt,
egy súlyos sérült, illetve több könnyû
sérüléssel járó következménnyel. A
legtöbb esetben szerencsére csak ko-
moly anyagi károk keletkeztek, azonban
ez csak a véletlennek, a körülmények
szerencsés alakulásának köszönhetõ.
Egyre több olyan eset van, amikor a
gépjármûvet vezetõk nem jól mérik fel
a saját, és a jármûvük képességeit, koc-
kázatos helyzetekbe mennek bele, ami-
nek a következménye aztán a baleset, és
azt hiszem, ebben egyetértünk, az utóla-
gos megbánás az, amelyet el lehetett
volna kerülni. Az elmúlt idõszak alatt
egyébként hat helyi polgárral szemben
indítottunk szabálysértési eljárást a
sebességhatárok jelentõs túllépése
miatt, illetve hárman ittasan ültek a vo-
lán mögé, az õ esetükben a bíróság fog
ítéletet mondani. Az elõttünk álló idõ-
szak legfontosabb feladata továbbra is a
nyaraló területek védelme lesz, azonban
éppen a fentiek miatt, jelentõsen fokoz-
zuk a közlekedési ellenõrzések számát
annak érdekében is, hogy megelõzzük a
baleseteket, azzal hogy a szabálykövetõ
magatartásra fogjuk kényszeríteni a
közúton közlekedõket. Tesszük ezt min-
den szabályosan közlekedõ többség
érdekében.

Grúber Sándor r.alezr.
rendõrkapitány

Vörösberényi
Nyugdíjas Klub

2002. február havi –
március  eleji

programja

Február
6-án Klub-nap, kártya, sakk játékok
13-án Élettörténeti beszámoló, ötórai

tea.
20-án Kézimunka szakkör 

Ea.: Zsapka Jánosné
27-én Születésnapi ünnepség
Március 
6-án Nõnapi ünnepség

13-án Élettörténeti beszámoló, ötórai
tea.

Köszönetnyilvánítás!
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub
vezetõsége köszönetét fejezi ki
mindazoknak a személyeknek, vál-
lalkozóknak, akik munkájukkal,
adományaikkal segítették a szilvesz-
teri vacsora sikerét. A vezetõség
nevében:              Boros Gyula elnök

Ha úgy érzi, hogy pszichiátriai kezelése során Önnel szemben
visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás,

bántalmazás, stb.) írja meg panaszát a következõ címre, 
vagy hívja az alábbi telefonszámot:

06-1-342-6355
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

1461 Budapest, Pf.: 182.
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!

Vizsla kutya (szuka) keresi gazdáját.

Érd: 06-20/537-5371
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
Ismert, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke 2002. április 7. és 21. napjára

kitûzte az országgyûlési képviselõ választások  elsõ és második fordulójának
idõpontját. Az is köztudott, hogy városunk a 2. sz. Országgyûlési Egyéni Vá-
lasztókerületbe tartozik, melynek központja Balatonfüred. Idõközben meg-
születtek azok a központi rendelkezések, amelyek a  választási eljárás fonto-
sabb határidõit és határnapjait állapítják meg. Nevezetesen: 

1. A választási értesítéseknek és az ajánlószelvényeknek a választópolgá-
rokhoz történõ kézbesítését  február 4-én kell megkezdeni és legkésõbb feb-
ruár 8-án befejezni. Városunkban  a kézbesítést a helyi Postahivatal végzi. 

2. A választópolgárok névjegyzékét február 6-tól, február 13-ig közszem-
lére kell tenni a Polgármesteri Hivatalban. Ugyanezen idõszak alatt lehet a
névjegyzékkel kapcsolatos  kifogást - kihagyás vagy felvétel miatt -  benyúj-
tani. (Bozzayné Koszteczky Zsuzsanna I. emelet 38-as szoba, Tel.:  88/438-
444 vagy  88/430-280).

3. Igazolást - a választás elsõ és második fordulójára egyaránt - április 5-ig
lehet kérni. (ld. 2. pontban megjelölt helyen). 

4. A jelöltet – amelyhez minimum 750 ajánlószelvény kell – a Balatonfüre-
den mûködõ Választási Bizottságnál lehet bejelenteni március 15-ig. Itt tör-
ténik a jelöltajánlás számítógépes ellenõrzése is. (Polgármesteri Hivatal, Ba-
latonfüred, Szent István tér 1. f.sz. 7. Tel.: 87/581-220,   87/581-226, 87/581-
228.)

5. Városunk Szavazatszámláló Bizottságaiba  a pártok, társadalmi szerve-
zetek, független jelölt által delegált tagokat, legkésõbb március 22-ig kell
(megbízólevél becsatolásával) a Polgármesteri Hivatalba bejelenteni. 

6. A választási kampány során városunk közterületén plakátot elhelyezni
csak a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelõen
lehet, és azt legkésõbb 2002. május 21-ig a kihelyezõ köteles eltávolítani.
Ezzel kapcsolatosan kérjük, hogy a plakátolni szándékozók elõzetesen egyez-
tessenek a Közterület-felügyelõkkel. (Polgármesteri Hivatal Városgondnok-
sági Osztály, II. em. 43-as szoba Tel.: 88/430-344).

A választási eljárásról szóló 1997. évi  C. törvény értelmében  az  alábbiak-
ban  tesszük  közzé a Helyi Választási Iroda  dolgozóinak névsorát, továbbá a
Képviselõ-testület által 2002. január 31-én megválasztott  Szavazatszámláló
Bizottságok tagjainak, póttagjainak (ld. lent), jegyzõkönyvvezetõinek szemé-
lyi összetételét. (A Szavazatszámláló Bizottságok összetétele a késõbbiek so-
rán még kibõvül a jelölõ szervezetek /pártok, társadalmi szervezetek, függet-
len jelölt / által delegált tagokkal.)

Helyi Választási Iroda: 
Dr. Szûcs Sándor vezetõ, Kovács Piroska ált.vez.h, Szabó Jenõ pü.vez.h.,

Kovács Tünde, Szabóné Mészáros Edit, Bozzayné Koszteczky Zsuzsanna,
Dobosné Kárpáti Emõke, Sveiczer Tibor, Bognár Ferenc, Földes Balázs,
Solymosi László, Varga Imre, Bogdán László, Mesterházy Andrea, Rácz
Istvánné (Jegyzõkönyvvezetõk: ld. a szavazóköröknél).

Szavazókörök, Szavazatszámláló Bizottságok: 

1.sz.szavazókör: Kéttannyelvü Gimnázium  Rákóczi u. 39. 
Elnök:     Bogdán Gyõzõ
Elnökh:   Lehoczky Balázs
Tag:        Kertész Tamás
Jk.vezetõ: Göndöcsné Sashegyi Csilla

2.sz.szavazókör: Györgyi Dénes Általános Iskola Bajcsy Zs. u. 30. 
Elnök:      Gergely Endre
Elnökh:    Kirchkeszner Ildikó
Tag: Hári Ilona
Jk.vezetõ: Somodiné Epres Anikó

3.sz.szavazókör: Közösségi Ház Baross G. u. 22. 
Elnök:       Sári János
Elnökh:     Siklósi Lajos
Tag:           Kócs Lajos
Jk.vezetõ:  Zana András 

4.sz.szavazókör: Váci Mihály Általános Iskola Verseny u. 1. 
Elnök:       Szegedi Józsefné
Elnökh:     Szentpéteri Zoltán
Tag:          Jandrasics Gáborné
Jk.vezetõ:  Pethõ László

5.sz.szavazókör: Mogyoró úti Óvoda  Mogyoró u. 1. 
Elnök: Sveiczer Vilmos
Elnökh:      Sári Jánosné
Tag:           Kovács Istvánné
Jk.vezetõ:   Risányi Erzsébet

6.sz.szavazókör: Vörösberényi Kultúrház,  Gábor Á. u. 6.
Elnök:        Mester Ferenc
Elnökh:      Jákói Sándor
Tag:           Borbély Zoltánné
Jk.vezetõ:  Previcz János

7.sz.szavazókör: Vörösberényi új Általános Iskola  Thököly I. u. 1. 
Elnök:        Némethné Virág Gyöngyi
Elnökh:      Berényi Sándorné
Tag:            Horváth Imréné
Jk.vezetõ:   Czukelter György 

SZB póttagjai: Bukvai Károly, Rehák Gézáné, Oláh Tamásné, Szekér Zol-
tán, Boros Ferenc.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

F E L H Í V Á S
Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosítása alapján, fel-

hívom azoknak az egyéni vállalkozóknak a figyelmét, akik 2000. november
1. napja elõtt kiadott egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek, hogy
ezen igazolványok 2002. június 30. napjával érvényüket vesztik. Kérem az
érintett egyéni vállalkozókat, hogy igazolványuk érvényesítése érdekében
ügyfélfogadási idõben keressék fel a székhely szerinti - körzetközponti fel-
adatokat ellátó - Polgármesteri Hivatal Okmányirodáját, mert az érvényesítést
2002. június 30. napjáig illetékmentesen kérhetik. Ezen idõpontot követõen
az alapeljárásra vonatkozó szabályok szerint kell az egyéni vállakozói igazol-
ványokat kezelnünk. Az érvényesítéshez kérjük hozzák magukkal egyéni vál-
lakozói igazolványukat, és a személyi azonosító igazolványukat. További in-
formációt a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában a
88/438-444-es vagy a 88/431-851-es telefonszámon ( Suha Annamária ügy-
intézõnél ) kérhetnek. 

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Igazgatási Osztályvezetõ

KÖZLEMÉNY
Az ebtartásra vonatkozó helyi rendelet módosításra került. A többször módosított,

egységes szerkezetbe foglalt 22/1993. (XI.25.) Ör. számú rendeletet az ebtartásról és
a többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 18/1994. (XI.29.) Ör. számú ren-
deletet az állatok tartásáról az Önkormányzat külön kiadványban  megjelenteti.

A rendelet szabályozza a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedéseket is. Minden
eb, amely felügyelet, póráz nélkül tartózkodik a közterületen, kóbor ebnek minõ-
sül és a gyepmester befogja, összegyûjti. Kérjük ezúton is az ebtartókat, hogy fi-
gyeljenek jobban állataik biztonságos tartására! A kerítés megfelelõ állapota, vagy
megkötve tartott eb esetén a lánc (egyéb mód) biztonságos kialakítása megakadá-
lyozza az ebek kijutását a közterületre.

2002 február 1-tõl a gyepmesteri szolgálatot az Önkormányzat megerõsítette.
Úti hullák (elgázolt állatok), kóbor kutyák bejelentése állandó ügyeleti számon:

Balatonalmádi Kommunális Kft.: 438-688.
Elveszett kutyák keresése: Sándor István gyepmesternél: 06/20/438-23-22.

Ugyanezen a telefonon kérhetõ egyéb gyepmesteri szolgáltatás (öreg, beteg álla-
tok elaltatása, stb.).

Megváltozott a hatósági állatorvos személye is: dr. Hülber József. Hívható:
06/88/329-286, vagy 06/20/397-98-12 telefonszámon.

Vigyázzunk kedvenc állatainkra és egymásra!
Némethné Kovács Júlia  környezetvédelmi referens
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A Kánya-villa egykori lakója:

Kánya Kálmán
1933 február 4 – 1938 november 28 között a Magyar Királyság külügyminisztere

Kánya Kálmán Sopronban szü-
letett 1869 november 7-én, olasz
eredetû családban (õseit még Ca-
nia-nak hívták). Már fiatalon Bécs-
be került, ahol az öt éves képzést
nyújtó konzuli fõiskola, a Császári
és Királyi Keleti Akadémia növen-
déke lett. Tanulmányait befejezve
külföldi állomáshelyeken (Kon-
stantinápoly, Szaloniki, Moszkva,
Szentpétervár stb.) teljesített szol-
gálatot. 1905-ben áthelyezték az
Osztrák-Magyar Monarchia közös
külügyminisztériumába, közismert
nevén a “Ballhausplatz”-ba, ahol
1909-ben a sajtóosztály vezetõje
lett. 1913 októberében kinevezték
a Monarchia rendkívüli mexikói
követévé és meghatalmazott mi-
niszterré. Az elsõ világháború vé-
géig Mexikóban maradt, majd ha-
zatért, s 1919 õszén szolgálattétel-
re jelentkezett a nemrég meg-
alakult önálló magyar külügymi-
nisztériumban. A Dísz téren öröm-
mel fogadták a tapasztalt, jó nevû
diplomatát, aki hamarosan a mi-
nisztérium vezértitkára lett, s meg-
határozó szerepet játszott az önálló
magyar Külügyminisztérium meg-
szervezésében. A sok helyrõl ösz-
szetoborzott, heterogén tisztviselõi
kart egységes szellemûvé formálta,
hatalmas munkabírásával, emberi
tisztességével megalapozta a ha-

marosan csak “Dísz térnek” neve-
zett minisztérium tekintélyét. 

Vezértitkári beosztásából Hor-
thy Miklós kormányzó 1925 októ-
berében berlini követté nevezte ki,
s egyúttal külügyminiszter-helyet-
tesi megbízást adott neki. Berlin-
ben maradt egészen 1933 januárjá-
ig, majd 1933 február 4-én a Kor-
mányzó kinevezte külügyminisz-
terré. Soha nem volt egyoldalúan
németbarát, mindvégig  kiegyen-
súlyozott külpolitika megvalósítá-
sára törekedett. A német hatalmi
törekvések ellensúlyozására az õ
külügyminisztersége alatt kötötték
meg (1936-ban) a hármas, olasz-
osztrák-magyar egyezményt.
Egyensúlyozó külpolitikája ered-
ményezte a  kisantanttal 1938-ban
aláírt bledi egyezményt is, ami az-
tán nagyban hozzájárult bukásá-
hoz. Az egyezményben a kisantant
országai elismerték hazánk fegy-
verkezési egyenjogúságát – cseré-
ben Magyarország lemondott ve-
lük szemben az erõszak alkalmazá-
sáról. Az egyezmény aláírását ép-
pen akkor jelentették be, amikor
Hitler arra akarta rábírni a nála
vendégeskedõ Horthy kormány-
zót, hogy Magyarország - Lengyel-
ország német megtámadásával
egyidejûleg -   rohanja le Szlováki-
át. Horthy - a bledi egyezményre

hivatkozva – könnyedén el tudta
hárítani ezt a követelést. Hitler, aki
a bledi ellenlépés értelmi szerzõjé-
nek – teljes joggal – Kányát tartot-
ta, tombolt a dühtõl, s már ekkor
követelte a külügyminiszter le-
mondását. 

Kánya Kálmán ott volt 1938 no-
vember 2-án Bécsben a Belvedere-
palota aranytermében, amikor a
döntõbíráskodásra felkért Német-
ország és Olaszország képviselõi
kihirdették az elsõ bécsi döntést,
amely visszacsatolta Magyaror-
szághoz a Felvidék magyarlakta
területeit. A november közepén új-
jáalakuló Imrédy-kormányban
még továbbra is külügyminiszter,
de a Kárpátalja magyar megszállá-
sa ellen tiltakozó németek ismét
követelték menesztését, s ez elõl
már nem lehetett kitérni. A német
nyomásnak engedve Kánya Kál-
mán 1938 november 28-án lemon-
dott hivataláról, és visszavonult a
politikai életbõl. Hatvankilenc
éves volt ekkor, egészsége sem volt
rendben, sokat kínozta rendszere-
sen visszatérõ vesegörcse.

Utolsó éveit az 1936-ban meg-
vásárolt - ma Kánya-villaként is-
mert (jelenleg óvodaként használt)
- házában töltötte Balatonalmádi-
ban. Még ma is emlékeznek Almá-
diban arra az idõs úrra, aki oly so-

kat sétált az egykori Erzsébet ki-
rályné (ma Bajcsy-Zsilinszky)
úton, s rendszerint dr. Pintér Sán-
dor plébános úrral együtt üldögélt
a Liget kávézó teraszán. Balatonal-
mádi képviselõtestülete (Majbó
Gábor, Henn Antal, Kerényi An-
dor, Kopár István és mások) 1938
december 18-án rendkívüli köz-
gyûlésen választotta Balatonalmá-
di díszpolgárává Kánya Kálmánt.
Az akkori jegyzõkönyv tanúsága
szerint a volt külügyminiszter
örömmel fogadta a döntést, s el-
mondta, nyugdíjas éveit Balatonal-
mádiban tölti, s részt vesz a község
társadalmi életében. A háborús
éveket itt élte át, a hatalomra került
nyilasok is innen, a villájából hur-
colták el Sopronkõhidára, ahonnan
csak röviddel halála elõtt bocsátot-
ták szabadon a nagybeteg egykori
minisztert. Az ostrom alatt halt
meg Budapesten, a Gellérthegy
alatt kialakított sziklakórházban.

Kánya Kálmán azon politikusok
közé tartozott, akik szolgálatnak
tekintették megbízatásukat. Saját
személyes életét hivatásának ren-
delte alá, családja nem volt, társa-
ságba keveset járt, visszavonultan,
csak a munkájának élt, reggeltõl
késõ estig keményen dolgozott.
Becsületes és eredményes politi-
kus volt, aki megszervezte az önál-
ló magyar külügyminisztériumot,
majd miniszterként mindig Ma-
gyarország érdekeiért küzdött, bát-
ran szembeszállva a német hatalmi
törekvésekkel is. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy Balatonalmádi
díszpolgárai közé választotta - bár
ez nem nyújtott menedéket számá-
ra a nyilas rémuralom idején. Ká-
nya Kálmán külügyminiszter mél-
tó arra, hogy emléktábla jelölje
utolsó éveinek lakhelyét, a Kánya-
villát. AHonismereti Kör és a Kon-
zervatív Kör kezdeményezi, hogy
az épület idén tervezett homlokzat-
felújítása után Balatonalmádi kö-
zössége márványtáblával adózzon
hajdanvolt díszpolgára emlékének.

Bálint Sándor

Képeslap 1938-ból Kánya Kálmán fényképével
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PPPP OOOO RRRR HHHH ÓÓÓÓ
(Néhai telek)

A gyermekkor telei annyira
mások. Azokra még akkor is szí-
vesen és jó érzésekkel emlé-
kezünk, amikor már semmi jót
nem találunk benne, és azt szeret-
nénk, ha nem is lenne, de leg-
alábbis csak néhány napig tarta-
na.

Gyermekként mindig izgalom-
mal vártuk az elsõ hó meg-
érkezését. Ha az idõ havazást
ígért, le nem vettük a szemünket
az osztályablakról, akármilyen
óra volt, akármilyen szigorú ta-
nár tartotta is, mindig akadt vala-
ki, aki felkiáltott; esik a hó! 

Ettõl kezdve felborult a rend.
Már senki nem tudott és nem is
akart figyelni. Szemünket az ab-
lakra, a szomszédos háztetõre
szegeztük, csodáltuk a sûrûsödõ
pelyheket, aggódva lestük, meg-
marad-e a földön is, vagy csak a
hideg háztetõn.

Örökkévalóságnak tûnt, míg
elérkezett a szünet és mi egymást
tiporva rohantunk le a lépcsõn az
udvarra, s már kotortuk is tenye-
rünkkel a vékonyka réteget, hogy
hógolyót gyúrjunk belõle, vagy
megmosdassuk vele a sivalkodó
lányokat. Mert õket is kicsalta a
kíváncsiság, bármennyire tudták,
mi vár rájuk. Sajnos a szünet csak
tíz percig tartott s csak azok vol-
tak szerencsések, akiknek osz-
tályfõnöki, vagy tornaórájuk
volt, mert ilyenkor legtöbbször
kegyesek voltak tanítóink s ma-
radhattunk a szabadban.

Az biztos, hogy rögtön el-
kezdtünk csúszkálni, amint le-
hetett. Az akkori bõrtalpú cipõk-
ben és bakancsokban ez remekül
ment is. Ha kellett, marékszám
hordtuk össze a csúszka-pá-
lyához szükséges havat, és liba-
sorban toporogva tapostuk ke-
ményre, hogy aztán nekifutásból
minél messzebbre csúszhassunk.

Micsoda öröm volt, mikor vég-
re a tanítás után hazaindulhat-
tunk. Ilyenkor nem széledt szét
az osztály, hanem rövid haditaná-
csot tartottunk a délutáni prog-
ramról s bár a gyártelepen nem
voltak távolságok, mégis egy-

másfél órába telt, míg hazatéved-
tünk. Cipõnk, ruhánk teljesen át-
ázott, s míg a másnapi leckét ké-
szítettük, megszárítkoztunk.
Legtöbbször a tanulást el is ha-
nyagoltuk s csak álltunk az
ablaknál, õriztük a frissen ér-
kezett telet, mintha attól féltünk
volna, ha nem nézzük, elszökik.

Még sötétedés elõtt, mihama-
rabb az utcára kellett menni, le-
hetõleg szánkóval és végigjárni
valamennyi szánkózó helyet, a
sövénnyel szegett Kis-utat, a
Templomdombot, a Doktorker-
tet, vagy a Rucskaidombot. Ott
idõztünk a legtöbbet, ahol a leg-
jobbnak bizonyult a pálya, vagy
ahol jobb társaság volt. Ez utób-
bi nagyon sokat számított, mert a
bandázás bevett szokás volt.

Milyen szerencse volt, ha
anyám délutános volt a gyárban.
Olyankor végsõkig kitartottam,
akár egyedül is képes voltam kint
maradni. Este tízkor szólt a gyári
sziréna, úgy mondtuk: “fúj a
gyár”, addigra mindenképp haza
kellett érni ahhoz, hogy meg-
ússzam a csavargást lebukás nél-
kül, és legalább színlelni tudjam
az alvást, amikor Édesanyám az
esti búcsúcsókot adja.

A csuromvizes holmit persze
meg kellett szárítani s a tûzforró
gõzradiátorra hamar ráégett a vi-
zes ruha, a zokni. Reggelre a ci-
põ bõrtalpa görbére száradt és
csontkemény lett. Alig lehetett
belebújni. Ilyen használat mellett
nem csoda hát, ha hamar levált a
talp s a faszegek kihullottak belõ-
le. Ilyenkor gyakran látogattuk
az iskola földszintjén lévõ ci-
pészmûhelyt.

Szerettem odajárni, ha lehetett
mindig megvártam a kisebb javí-
tásokat. Jókat szippantottam a
mûhely levegõjébõl, a friss bõr, a
sarokgumi a csiriz és az enyv, na
meg a használtcipõk furcsán ápo-
rodott szagából. 

Három-négy suszter dolgozott
általában. Érdekes módon vala-
mennyinek volt valami testi hibá-
ja. Kinek rövidebb volt az egyik
lába s mintha csak a céget reklá-

mozta volna, vastagtalpú orto-
pédcipõt hordott, ki meg púpos
volt, vagy csipõ-ficamos vagy
csak egyszerûen sánta. Kedves,
csendes emberek voltak mind.
Megengedték, hogy egy három-
lábú suszterszékre ülve várjuk
meg, míg elkészül a cipõ. Ha a
szájuk nem volt tele faszeggel,
még néha beszélgettek is.

A talpalást szerettem nézni leg-
jobban, ahogy a cipõvasra húzott
lábbelire az új bõrt kiszabták, ár-
ral meglyukasztották és az apró
faszegekkel gondosan a felsõ-
részhez szegezték. Hát ez bámu-
latos volt. Aztán, ahogy egy kis
éles, csupasz késpengével szabá-
lyosan, csinosan körbevágták az
új talpat, már csak néhány simí-
tás, suvickolás volt hátra s a cipõ
máris jobb volt, mint újkorában.
Hogy a sarok és az orr ne kopjon
túl gyorsan meg is vasalták. A
spiccvas aztán járás közben, ke-
ményen, hangosan kopogott az
utcán, vagy a folyosó kövén, így
mindig tudtuk, ha a tanár közele-
dett. Szóval a tél mindig sok
munkát adott a suszteroknak és
ilyenkor a gyerekcipõké volt az
elsõség.

A tél csak hóesésben igazi. A
hideg, önmagában kellemetlen,
csak fáztat, elkomorit. A hóesés
vidít, örömet okoz, szinte me-
legít. Gyermekszemmel külön-
leges boldogság a hóesést nézni,
érezni. Mindegy, hogy nappal,
vagy szürkületben, lámpafény-
ben csillogva, csak essen, essen
és minél tovább, és minél sû-
rûbben, hogy belegázolhassunk a
laza friss hóba, futkározzunk, ug-
ráljunk, hemperegjünk benne mi-
közben a hóval mosott tiszta le-
vegõtõl az ember, szinte megmá-
morosodik. 

Látványra legszebbek az óriás-
pelyhek. Lassan, kerengve eresz-
kednek alá, némelyik mintha so-
ha nem akarna földet érni, mi
meg egymással versengve, óva-
tosan kapunk a kiválasztott pe-
hely után, gyönyörködve nézzük,
ahogy tenyerünkön elolvad, vagy
a kabát ujján vizsgáljuk szép

kristály-alakját. Este az utcai
lámpák fényében még különlege-
sebb a látvány, ahogy a semmibõl
a fénycsóvába érve csillog, káp-
ráztat. A csend csak fokozza az
élvezetet. Legszívesebben regge-
lig elnézné az ember s ilyenkor
nyugtalan az alvás, és ha közben
megébred, nem rest az ablakhoz
rohanni, ellenõrizendõ, esik-e
még.

Legizgalmasabb a porhó. Nem
a látványa, hanem az érzete.
Ilyenkor mindig hidegebb van,
jobban fúj a szél és várhatóan to-
vább is marad meg a hó. Ami még
különleges benne, hogy porhóból
lesznek az igazán nagy hófúvá-
sok. Egy gyereknek, az valami
csoda. Máig is lenyûgöz a lát-
vány, ahogy sodorja, kavarja, ûzi,
szórja a lisztszerû port a szél. Fu-
ra, elképesztõ alakzatokat rak.
Kitányérozza a fák tövét, minden
apró akadály más-más formára
ihleti. Feldíszíti a száraz kórókat,
az elhalt virágbugákat, a fenyõk
tûlombját. Tejszínhabként túl-
csordul a tetõk ereszén, csoda
hogy ott marad.

A porhó az egészen más. Ha
erõs a szél, jó tömörre rakja, s
nagy élvezettel mászkál rajta az
ember, óvatosan szinte lebegve,
mígnem egy puhább helyen be
nem szakad, ami szintúgy öröm,
mert combig, hasig lehet süllyed-
ni a hóba, s az, jó. Versengve ke-
restük mindig a legnagyobb hó-
fúvásokat, képesek voltunk hét
határt bejárni e gyönyörûségért.
Nekifutásból ugráltunk bele, fet-
rengtünk, fürödtünk benne, s a
porhó, mint a liszt lepergett ró-
lunk, csak nyakunk, zsebünk lett
tele vele, de az sem számított.

Az ilyen szép telek aztán az idõ
múlásával eltûnnek. Csak az em-
lékezet õrzi meg õket, de csak ak-
kor tudod felidézni magadban a
régi érzéseket, ha lelkedben meg-
õriztél valamit gyermekséged-
bõl, ha tudsz még nyitott, csodál-
kozó szemmel nézelõdni a világ-
ban.

(R e m e t e i)
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A GYÕRGYI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA SÍTÁBORA
Január 20-án reggel 7 órakor indult útnak Ausztriába autóbuszunk, benne

„györgyis diákokkal” és szüleikkel. Rábafüzesnél léptük át a határt, ahonnét
egyre magasabb hegyek tárultak elénk. Útközben több km hosszú alagutakon
is áthaladtunk, míg elértük uticélunkat, Gaalt. Ez a kicsi falu Stájerországban,
Gráztól ÉNy-ra fekszik. Jelképe a szép Wasserberg kastély. Az itt élõ embe-
rek egy része „bozontos” szarvasmarha-tartással foglalkozik.

Megérkezésünk után gyorsan kipakoltunk a sípálya mellett lévõ szállásun-
kon, és még aznap felcsatolhattuk egy éve nem használt síléceinket. Két fel-
vonó és különféle nehézségû sípályák álltak a rendelkezésünkre. Másnép dél-
elõtt síoktatás, délután pedig szabadsízés volt a program. A kezdõket Peti bá-
csi ismertette meg a sízés tudományával, a haladó szintû síelõk  tudását Eszti
néni és Attila bácsi csiszolgatta tovább. Így ment ez minden nap. Sokat síel-
tünk, és minden nap kellemesen elfáradtunk. Kedden este, aki úgy gondolta,
hogy maradt még ereje, megpróbálkozhatott feljutni egy jéghegy csúcsára is.
Szerdán vacsora után Peti bácsi jóvoltából mindenkit vittek egy kört motoros
szánnal a sípályán. Jó gyorsan száguldozott, és a legkisebb ugratónál is leg-
alább 2 métert repült. Másnap délelõtt házi síversenyen vehettünk részt. Egy
szlalom-pályán kellett minél gyorsabban végigmenni, lehetõleg hiba nélkül.
Síelés után ellátogattunk a VW Duda-múzeumba, ami ott volt a faluban. Itt ré-
gi típusú bogárhátú autókat nézhettünk meg közelebbrõl. Majd következett az
est fénypontja, mikor a kezdõ síelõk „eskütételt” tettek, majd Eszti néniék fel-
avatták õket. Péntek délelõtt még csúszkálhattunk, és 13 óra körül elindultunk
hazafelé. Este fél 7 körül már az iskolánál voltunk.

Nekem nagyon tetszett a sítábor. Szép vidéken, jó sípályákon, friss levegõn
tölthettük el ezt a hetet. Mindenki megtanult síelni, mi pedig tovább
ügyesedtünk. Egybehangzó véleményünk volt, ha tehetjük, jövõre itt foly-
tatjuk…

Buday Katalin 8. oszt. tanuló

DICSÕSÉG MENNYBEN ISTENNEK

Ökumenikus imahét zajlott január 20-27 között,
s ennek keretében rendezték meg ezt nálunk, Ba-
latonalmádiban is. Mielõtt a helybeli események-
rõl beszámolnék, igyekszem rövid áttekintést adni
arról, mi is az az ökumené. Az OIKUMENE görög
szó egységet jelent. A kereszténység 2000 éves
fennállása óta számtalan nagy egyházra és még
több kisebb felekezetre szakadt szét. Mégis, min-
den tagja tudja, hogy Krisztus nagyoszthatatlan
Egyházához tartozik. 1740 körül alakult az a moz-
galom, amely céljául tûzte ki, hogy minden egyház
imádkozzék minden egyházzal együtt, egymásért.
1894-ben az addigi protestáns kezdeményezések
után XIII. Leó pápa szorgalmazta az „egységért
imanyolcad „gyakorlását.

Sok-sok újabb kezdeményezés után 1966-ban
történt, hogy az Egyházak Világtanácsa és a Vati-
káni Pápai Tanács közösen készítette elõ az imahét
szövegét.

1998-ban az Egyházak Világtanácsa 50 éves
fennállása alkalmából rendezett ünnepi gyûlésen
Magyarországon elõször vett részt a katolikus egy-
ház, megfigyelõkkel.

Reménységünk van arra, hogy a harmadik évezred
küszöbén, s mostani új évszázadunkban megtörténik
a megbékélés és kiengesztelõdés az egyházak között.
2001 áprilisában Strasbourgban Ömumenikus Char-
tát írtak alá, melyben kifejezték egységre törekvési
szándékukat az ökumenikus mozgalom tagjai. Ezért
lett a 2002. évi imahét vezérgondolata: „NÁLAD
VAN AZ ÉLET FORRÁSA“ (36. zsoltár)

Ha visszanézünk az eredethez, a forráshoz,
ahonnan együtt indultunk el, akkor találunk igazán
egymásra, akkor lesz a Biblia tanítása szerint egy-
séges Krisztus egyháza.

Nos, Balatonalmádiban sokkal régebben, már
15 éve imádkoznak közösen a felekezetek. A há-
rom történelmi egyház papjai rendre a másik fele-
kezet templomában prédikálnak, s a padokban is
vegyesen ülnek a hívek, igen örvendezve azon,
hogy ott láthatják a „vendégeket“ is. 15 esztendõ-
vel ezelõtt a római katolikus Illés Béla és Csoma
János atyák, Bolla Ferenc és Kurucz György refor-
mátus lelkipásztorok, valamint az evangélikus
Hernád Tibor lelkész úr testvéri szeretettõl ve-
zérelve, a keresztyén hit egységének meggyõzõdé-
sével kezdték el ezt a szolgálatot. Bár Hernád Ti-
bor kivételével már nincsenek az élõk sorában, az
ökunemikus gondolat élõ maradt, sõt egyre jobban
kiteljesedni látszik.

Ez évben a gyönyörûen felújított református
templomban kezdõdött az ünnepi sorozat, ahol is
Szabó János plébános atya szólt az egybegyûlt so-
kasághoz. Sokaságot mondok, hiszen számosan
állva hallgatták õt, mert „telt ház“ volt. Jézus
Bethesda tavi gyógyítása alapján szólt hozzánk.
Bíztatott bennünket, hogy segítsük szenvedõ, baj-
ba jutott, kételkedõ társainkat a gyógyító, életet adó
forráshoz. Így válhatunk mindnyájan misszionári-
ussá (küldötté) környezetünkben. A református li-
turgiát orgonajátékkal Varga Katalin kísérte. Szer-
dán az evangélikus templomban volt a találkozó.
ltt még a pótszékek is kevésnek bizonyultak, örült
a maroknyi gyülekezet, hogy otthona így megtelt.
Ekkor Steinbach József református lelkipásztor
igehirdetését hallhattuk. Õ az ötezer ember meg-
vendégelése történetérõl beszélt nekünk. Bíztatta
az egybegyûlteket, hogy mindennapi életük
„kenyérgondját“ is bízzák nyugodtan Jézusra. De
ne elégedjenek meg ennyivel, hiszen Jézus az Élet
Kenyerét - aki Õ maga - adja azoknak, akik hisz-
nek benne. A sok közös éneket Szelényi Pál kántor
kísérte.

Harmadik esténken a katolikus templomban
gyülekeztünk. Ezen az alkalmon Isó Zoltán evan-
gélikus lelkész hirdette Isten igéjét. A gazdag ifjú

példája alapján fejtegette, mint is kell cseleked-
nünk, hogy az örök életet elnyerhessük. Nyomaté-
kosan intett az egység keresésére, hiszen a minden-
kit foglalkoztató kérdésre: „akkor ki üdvözülhet?“
Jézus válasza válogatás nélkül mindenkihez így
szól: „Az embereknek lehetetlen, de az Istennek
nem, mert az Istennek minden lehetséges“. Az
énekkar számaiban gyönyörködve is elmélyedhet-
tünk. A gyújtott mécsesek világánál mondhattuk el
együtt közös hitvallásunkat. Az orgonát a karnagy
Cservenyák Judit szólaltatta meg.

A sorozat befejezéseképp katolikus testvéreink
agapéval, vagyis szeretetvendégséggel fogadtak
mindnyájunkat. Ez is szokás az ökumenikus ima-
héten.

Mindnyájunk örömére köztünk szolgál még dr.
Kögl Lénárd atya, aki zsoltárolvasással és áldás-
osztással járult hozzá az ünnephez. Minden isten-
tisztelet az egybegyûlt lelkészek áldáskívánásával
zárul, amely minden felekezetnél más és más, va-
lamint a köszöntésekkel is, ezek által is jobban
megismerhetjük egymást.

Dicsértessék a Jézus Krisztus-mindörökké
ámen.

Áldás, békesség- Istennek dicsõség.
Erõs vár a mi Istenünk
BÉKESSÉG A JÓAKARATÚ EMBEREK-

NEK! 
Dr. Péterfia Katalin
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Játékos  
Az ember õsidõk óta játékos lény.

A találékonyság, humor – a játék-
hoz kapcsolható fogalmak – segítet-
ték a túlélésben az evolúció folya-
mán. Hasonló stációkon megy ke-
resztül az egyed fejlõdése is, a kis-
gyerek a játék által tanul, készül föl
az életre, formálódik felnõtté, ala-
kítja ki egyéniségét. Ha játékossá-
gát, kíváncsiságát, kreativitását
meg tudja õrizni felnõttként is, ak-
kor szerencséje van, mert ezek a tu-
lajdonságok – akárcsak a törzsfejlõ-
dés folyamán – egész életében átse-
gítik a problémákon, nehézségeken. 

Ám a civilizált felnõtt általában
szégyell játszani. Mert hát – úgy-
mond – az “gyerekes dolog”, és õ
“komoly ember”, meg “ideje sincs
hozzá”. Titokban ezért mégis vá-
gyik rá, ezt kielégítendõ, legalább
megnézi, hogy mások hogyan ját-
szanak. Ezért olyan nagy a nézettsé-
ge a televíziós játékoknak, ahol fel-
nõttek játszanak felnõttekkel. Mert
azért mindig lehet találni vállalkozó
szellemû, játékba vihetõ embereket
országszerte, sõt, akadnak ilyenek
megyénkben, városunkban is. Itt
meg lehet mérni a tudás, intelligen-
cia fokát, ki lehet próbálni a szeren-
csét, ráadásul mindezt magas juta-
lom fejében. A “Legyen Ön is mil-
liomos” mûsorából Ajkára, Pápára
vittek haza hatalmas nyereménye-
ket. De nem panaszkodhat az almá-
di közgazdász: SZABÓ KÁROLY
sem, hiszen élvezetes játékkal, kitû-
nõ teljesítménnyel neki is sikerült
egy szép összeget megcsípni.

- Hogy jutott eszébe egy ország-
világ elõtt zajló játékra jelentkezni?

- Az egész családom szeret ját-
szani, és engem is érdekel minden-
fajta játék. Többször jelentkeztünk
már vetélkedõkre, ide sikerült be-
jutni.

- Hogyan készült föl rá?
- A konkrét kérdésekre nem lehet

készülni. Idõ sincs rá, hiszen a kiér-
tesítéstõl számított egy héten belül
már hívtak is játékra. Átlagos tudás-
szint, egy kis szerencse és hozzáér-
tõ segítõk szükségesek hozzá. Ez
utóbbit kell jól megszervezni.
Relaxálással, meditálással készül-
tem, hogy ne izguljak.

- És nem izgult?
- A játék alatt nem. Az olyan volt,

mint egy szürreális álom. Olyan
gyorsan történt minden, hogy szin-
te fel sem fogtam, el sem hittem.
Utána jött ki rajtam a feszültség,

JEGES – HEVES KARNEVÁL

AJÉG – HÉTvége két napos program keretében, remek
hangulatban várta az almádi móló jegére a családokat. 

A szervezõk hívó szavára sok százan korcsolyát húzva
mondtak igent, jól tudva: a szabadban eltöltött idõ aranyat ér.

A mindkét napon délelõtt kezdõdõ események nagy-
szabású jeges kínálatot jelentettek akár még azon érdek-
lõdõk számára is, kik a csere-bere/fogadom… börze ke-
retében sem jutottak korihoz, mivel bárki végre hajthatta
a számtalan vidám és mosolyfakasztó feladatot. A helyi
pedagógusok és animátorok vezetésével valamennyi kor-
osztály számára biztosítottak jeges – heves vetélkedése-
ket a nagyérdemû sokadalomnak, hisz a vállalkozó ked-
vû gyerekek, felnõttek és a felnõtt gyerekek is oklevele-
kért és egyéb díjakért mérhették össze képességeiket a
tréfás váltóversenyek során egyénileg és családban egy-
aránt.

Sokan ügyesen siklottak a jég-limbó léce alatt, próbál-
koztak a célbadobás, a családi vetélkedõ és a gyorskor-
csolya-viadal során. Aki a tó jegére lépett – csúszott, azt
garantáltan szóval és zeneszóval tartotta a TTT Program-
szerviz fõ koordinátora, Tari Tibor. A programgazda örült,
hogy a felmelegítésnek kínált tea és forralt bor mellé a
mozgás még annak is jólesett, ki párszor elesett.

A szombati délután egyik fõ attrakciójaként több mint

húsz (köztük osztrák nem-
zetiségû) jégvitorlás küz-
dött a minél jobb helyezése-
kért, hisz a szomszéd város-
ból induló jégtúra ered-
ményhirdetése is az almádi
jégen történt meg ünnepé-
lyes külsõségek között.

Óriási sikert aratott a ti-
nédzserek, sõt még a
hunédzsereknél is meglet-
tebbek körében a jégkorong
csapatok csatája, melyeket
Földes Jenõ bá eredeti an-
gol bobby síppal dirigált
mindkét napon.

A bátrabbak kayttal, sik-
lóernyõvel, vagy szörfdesz-
kára szerelt vitorlával szá-
guldoztak a nagy tó jegén.

A mindkét napon marci-
pán bohócfejjel értékelt
karneváli jelmezverseny
beöltözöttei pedig még a

legszomorúbb nézelõdõ arcára is mosolyt csaltak. Igazán
népes “zsûrorok” tapsoltak az egészséges mandarinnak, a
bohócnak, a sikolynak, a római katonának, a “legmele-
gebb” jegesmedvének, a párban járó szép boszorkáknak,
esetleg a varázslónak, vagy éppen a szimpatikus ifjú má-
sik varázslónak, Harry Potternek.

Vasárnap minden ott folytatódott, ahol az elõzõ esti ze-
neszó és színes villanyfény után a téli sportnak, mozgás-
nak hódolók hagyták Szabó Zoltánt (Abbázia Kft.) és a
segítõket.

Ekkor a fõvárosból érkezett utánpótlás-válogatott mû-
korcsolyázók roppant látványos kûrjeikkel tartottak jég-
tánc bemutatót a vasárnapi ebéd elõtt. S a fix programok
után, késõbb aki maga is táncolni kívánt: kori – rocky zár-
ta a számtalan közremûködõ anyagi és tartalmi segítségé-
vel megvalósuló hét – vég-ét. A feléjük tolmácsolandó
köszönet és HÁLATÁBLAa Hattyú Cukrászda elõtt még
mindig jelzi a kellemes lehetõséget nyújtó városi jégkar-
nevál sikerét.

Akásás jég, az esõ, az enyhe idõ után remélhetjük – lesz
még hasonló programokkal téli sportolásra alkalmas Ba-
latonunk.

Addig is: JÉG VELED!
Tari Tibor

Jelmezesek gyûrûjében a mûsorvezetõ

A limbó-hintó gyõztese (0,5 m) Fotók: Durst László
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almádiak
még a saját telefonszámomat is el-
felejtettem.

- Kik voltak a segítségei?
- Barátok, ismerõsök, ügyfelek.

Nálunk gyûltek össze, és várták a
telefonhívást. Igénybe is vettem
õket, így tudtam a kilencedik kér-
dést jól megválaszolni.

- Aztán a tizediknél majdnem
megállt.

- Túl egyszerûnek tûnt a válasz,
úgy éreztem, ez a fokozat nem lehet
ennyire könnyû, és megijedtem. Itt
kérdeztem meg a közönséget – akik
között ott ült a feleségem, a fiam és
a munkatársnõm is -, és õk megerõ-
sítettek a válaszadásban.

- Hányadik kérdésig jutott el?
- A tizenkettedikig. Az egy sport-

kérdés volt, és én abban bizonytalan
vagyok. Nagy szerencsém volt,
hogy addig könnyû kérdéseket kap-
tam.

- Relatív dolog persze, hogy kinek
mi a könnyû. Mi történt ezután?

- Fölvehettem a nyereményt,
aminek már akkor megvolt a helye.
Azt azért tudni kell, hogy ez össze-
vonandó, szellemi tevékenységbõl
származó jövedelemnek számít, és
40% adóelõleget levonnak belõle.
De nekünk így is nagyon jól jött, be-
lefolyt az építkezési kölcsön tör-
lesztésébe. Egyébként elõttem egy
hónappal egy vörösberényi férfi-já-
tékos, azt megelõzõen egy almádi
hölgy szintén nyert. Másoknak is
ajánlom, hogy próbálkozzanak.

- Általában  szerencsés embernek
érzi magát?

- Ezen kívül még soha semmit
nem nyertem, de annak érzem ma-
gam. Ha nem lennék az, a most fel-
épített házam sem állhatna. És a
családi életemrõl meg az egész élet-
vitelemrõl is ezt mondhatom. Per-
sze ezért sok mindent meg is teszek.
Az egyik módszerem a Reikiben
rejlik, ami nem más, mint az univer-
zális életenergia jógája. Ez segíthet
a testi-lelki-szellemi energiarend-
szert harmóniában tartani.

- És ha ez megvan, az már maga
a szerencse.

- Ez a legnagyobb szerencse, én
is úgy gondolom.

Vecsey Kiss Mária

„Miért nem jöttél hamarabb?!”

Tavaly egy ritka felajánlás érke-
zett Balatonalmádi polgármeste-
réhez. A levélben egy idõs hölgy a
több mint száz darabból álló baba-
gyûjteményét kínálta örökségül a
városnak. A nemes gesztust termé-
szetesen szívesen fogadta a település
vezetõsége, amelynek nyomán már
a végrendelkezés is letétbe került.

Egy januári, tavasziasnak mond-
ható napon meglátogattam otthoná-
ban a felajánlást tevõ VARGA
ISTVÁNNÉT. A 84 éves özvegy
hölgy “Almádi Gréti nénije”-ként
mutatkozott be, és hozzátette,  hogy
tudniillik talán õ az egyetlen Gréti
néni a városban.

Az elõszoba  falait díszítõ tárgyak
rögtön árulkodnak a ház lakójának
szenvedélyérõl. A legyezõk és díszek
vendéglátómnak a tárgyak ajándéko-
zóit juttatják eszébe, míg nekem a ja-
pán kultúrát idézik. Mielõtt leülünk
beszélgetni, a már hallomásból is-
mert gyûjteményhez megyünk. Való-
ban ámulatba ejtõ a világ minden tá-
járól származó, népviseletbe öltözte-
tett babák sokszínûsége. Ruhájuk
alapján nagyszerû élmény ráismerni
származási helyükre. A párját ritkító
gyûjteményben a távol-keleti, man-
dulaszemû figurák számítanak iga-
zán ritkaságnak. Gréti néni kedvence
a több mint egy-évszázados, fából fa-
ragott, mexikói indiánt formázó bá-

bu, amelyet egy amerikai antikvári-
um után most õ õriz vitrinében. A ba-
bák száma a hosszú évtizedek alatt
eléggé megszaporodott, így a bábeli
sokadalom már az asztalon is helyet
követel magának.

Amikor Gréti néni ráeszmélt saját
mulandóságára, elhatározta, hogy
nem hagyja veszendõbe menni az
összegyûjtött értékeket, hanem a vá-
rosnak adományozza azokat. Indok-
lásul csak annyit mondott, hogy ami-
óta Almádiba került, úgy érzi, mint-
ha itt született volna. Szerinte az itte-
ni emberek is befogadták õt, és ígé-
retet kapott az önkormányzattól,
hogy a most épülõ kulturális köz-
pontban  majd méltó helyet kap az
eddig még soha be nem mutatott
gyûjtemény. Csupán azt sajnálja,
hogy azokkal az emlékekkel nem
gazdagodhatnak a tárlatlátogatók,
amelyeknek tárgyiasult formái lettek
ezek a babák.

A fûtetlen “babaszobából” átsétá-
lunk a szomszédos, kellemes hõmér-
sékletû helyiségbe, és miközben
Gréti néni a családsegítõ szolgálat
ebédet hozó munkatársát várja, fény
derül a gyûjtemény történetére. Eb-
bõl pedig kikerekedik az idõs hölgy
eddigi élete is.

Gréti néni Miskolcon élt nagyon
sokáig. Ifjú korában itt kezdett ver-
senyszerûen szertornázni. Bizony ez
régen volt, ma már csak lassacskán,
botjára támaszkodva mozog, csont-
ritkulásban szenved. Meg is jegyzi:
“milyen mozgékony voltam, és mivé
lettem”. Mivel mindig szeretett tevé-
kenyen élni, fiatal felnõttként egy
eszperantó egyesületnek is tagjává
vált. Viszonylag rövid idõn belül el-
sajátította az egyszerûsége miatt
könnyen megtanulható nyelvet,
amelynek késõbb nagy hasznát vette.
Társai és újságok révén olyan levele-
zõpartnerekre talált, akikkel évtize-
deken keresztül ezen a nyelven cse-

rélte ki gondolatait. Leveleire a vá-
lasz gyakran sokat késett, de õ kitar-
tó volt, nála az írás egyfajta mûvészi
hajlam. Több “tollbarátjának” hét-
köznapjait részleteiben is megismer-
te, és éveken keresztül követte sorsu-
kat. Mégsem ölelhette meg õket egy-
szer sem. Csupán egy olasz levelezõ-
társát látogatta meg Bolognában,
amely így utólag nagy merészségnek
tûnik, hiszen egy hölgy számára ide-
gen országban, “ismeretlen ismerõs-
sel” találkozni sohasem volt veszély-
telen vállalkozás. 35 éves korában,
amikor a tornát abbahagyta, egyik
klubtársától kapott kedvet a baba-
gyûjtéshez. A gyûjtésben levelezõ-
partnereinek volt nagy érdemük,
nagyrészt õk küldözgették postán a
nagyszerû ajándékokat.

Gréti néni 63 éves koráig nem osz-
totta meg senkivel sem életét. Ekkor
azonban jelentõs fordulat következett
be életében. Habár mozgalmas napjai-
nak köszönhetõen sohasem tudta,
hogy mi a magány, egy özvegy isme-
rõsének unszolására  hirdetést adott
fel az Új Ember címû katolikus újság-
ba. Ezen keresztül talált rá késõbbi
férjére, a közismert almádi kertészre,
Varga Istvánra. Hét boldog esztendõt
töltöttek el együtt, házasságuk úgy
tündökölt mindvégig, mint a kertjük-
ben gondozott  virágok. Gréti néni az-
óta tudja mi az igazi egyedüllét, ami-
óta férje “elment”.  Egy-egy sötét té-
li estén elkomorulnak a gondolatai, és
eszébe jutnak István bácsi egykori
szavai: “miért nem jöttél hama-
rabb?!” Ilyenkor azzal ûzi el rossz-
kedvét, hogy legalább az emlékek
megmaradtak, van mit feleleveníteni.
Az is bántja, hogy nem születtek gye-
rekeik. Ababái nyújtanak számára vi-
gaszt. Idõnként kézbe veszi õket, rá-
juk mosolyog, azok kedvesen, olykor
huncutul visszamosolyognak. És me-
sélnek, mesélnek…

Józsa Péter
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Decemberben még úgy látszott,
gond nélkül zajlik le a nádvágás ezen
a télen, hiszen korán befagyott a Ba-
laton és ráadásul még a Karácsony
környéki mínusz 18 °C-ok is alapo-
san meghizlalták a jeget. Igaz, hogy
a Vízügyesek házatáján támadt egy
kis zavar - személycserék miatt – így
kb. egy hónapos késéssel január ele-
jén kaptuk meg a pályázati eredmé-
nyeket. Ettõl még eltûnhetett volna a
nád a Balatonról. Hogy a levágandó
kb. 800 ha. nagy része még január
végén is lábon áll, nem ennek az ok-
nak tudható be. 

A kisgépekkel (kétkerekû önjáró,
motoros nádvágó szerkezetek) ren-
delkezõ vállalkozók reményei, hogy
tudniillik most aztán legalább egy
hónap áll rendelkezésre a normális
munkavégzéshez, percek alatt váltak
köddé, amint lementek a nádasokba,
és végig járták területeiket. A tavalyi
évhez hasonlóan újfent az idõjárás
szólt közbe, csak míg akkor a jég hi-
ánya, most az utóbbi évtizedek leg-
alacsonyabb vízállása a ludas. A sió-
foki vízmérce 110 cm helyett 58-at
mutat, így az úgymond mélyvízi nád
“babásodó” torzsája kb. 60 cm-rel
emelkedik a jégszint fölé.  Ilyen ma-
gasan pedig kisgéppel lehetetlen ná-
dat aratni. Sajnos nem jobb a helyzet
a partmenti mocsaras nádasban sem.
Víz hiányában nem alakulhatott ki a
szilárd, teherbíró jégtakaró, így nem
maradt más, mint a rothadó növény-
zet, amelyet csak a 6-8 kerekû mo-
csárjáró Seiga aratógép képes végig-
járni. Mi is órák hosszat kínlódtunk,
mire elsüllyedt gépünket kibányász-
tuk a budatavai nádasból. Le is
mondtunk további használatáról.

Évekkel ezelõtt a Kertészeti
Egyetem kutatói, a Környezetvé-
delmi Minisztérium és a  civil termé-
szetvédõk egyöntetû állásfoglalást
tettek közzé, mely szerint a nagy gé-
peket (Seiga) ki kell tiltani a Bala-
tonról, mert hatalmas hordószerû
gumikerekeikkel több kárt okoznak
a nádas állományban, mint amennyi
hasznot hajtanak, és mindenképpen
szorgalmazni kell a kisgépes, illetve
kézi nádvágást. Véleményüket rend-

szeresen és mindenütt hangoztatták,
úgy tûnt érvényt is szereznek akara-
tuknak, ezért aztán meglehetõsen
furcsán néztem egyik ismerõsömre,
aki két évvel ezelõtt több millió fo-
rintot befektetve vásárolt egy hasz-
nált Seigat.  Akkor kidobott pénznek
tûnt az üzlet, az idõ és az idõjárás vi-
szont õt igazolta. A tavalyi aratási
szezonban – mint említettem – jég
híján csak õ tudott dolgozni a kör-
nyéken, az idén más okból, de szin-
te ugyan ez a helyzet állt elõ. Az ipa-
rilag hasznosíthatatlan nád vágásá-
ért fizet ugyan a Vízügy, de kézi erõ-
vel, motoros kaszával az alacsony
hatásfok és a magas költség miatt, ha
nem is fizet rá az ember a munkák-
ra, de hogy nyeresége nem lesz rajta
az elõre kiszámítható. A hasznosít-
ható nádért pedig még fizetni is kell,
ebben az esetben több mint biztos a
deficit. Kisgéppel a terepviszonyok
miatt lehetetlen dolgozni, így végül
nem marad már, mint a mocsárjáró.
Az ellene tiltakozó hangok is, mint-
ha elhalkultak volna, hiszen arra az
érvre, hogy mi a jobb (vagy mi a ki-
sebb rossz) némi széttaposott nád,
vagy több ezer tonna rothadó szer-
ves anyag a Balatonban, sajnos egy-
szerû a válasz: újfent teret nyertek a
Seigak. 

A Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
szakértõi szerint legalább 3 – csa-
padékban rendkívül bõ – esztendõ-
re van szükség ahhoz, hogy a tó op-
timális vízszintje visszatérjen. Le-
het, hogy ez idõ alatt végleg helyre-
áll a nagygépes nádvágás renomé-
ja?

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROKNem tudom más munkahelyen hogy vannak ezzel, de szerintem egy munkál-
tató leghálátlanabb feladata a beosztottak aktuális bérét megállapítani. Legalább
is ott, ahol a teljesítményt nem számszerûsített norma, vagy a cég nyeresége
alapján mérik. Mi közalkalmazottak nem ilyenek vagyunk! Minket az alapján
ítélnek meg, hogy milyen és mennyi rendezvény volt, recsegett-e a hangszóró
az ünnepség alatt (azt nem kérdezik, mikor volt lehetõségünk új technika be-
szerzésére), több kiállítást rendeztünk-e, mint a hozzánk hasonló szomszéd te-
lepülés. Aztán azt is mondják (még a barátaim közül is sokan), hogy minket az
állam tart el, mi a termelõ szféra által megtermelt javakból élünk.

Hát lássuk, hogyan?
A Közösségi Háznak öt fõállású dolgozója van, s e létszámot tekintve bi-

zony jócskán elmarad a hasonló feladatot ellátó városok létszámától. Ha azt
veszem, hogy két létesítményt és nyári idõszakban a Padlásgalériát üzemel-
tetjük, igazán nem rózsás a kép. Persze nem panaszkodunk, hiszen máshol in-
tézményeket zárnak be, Almádiban pedig most már biztos, hogy jövõre egy
régen várt új mûvelõdési központnak örülhetünk. A mostani szûkösebb idõk-
ben ajándék ez a várostól és ne legyünk hálátlanok, az államtól is (mert õ is
adott hozzá bõven), de nézzük milyen áron.

A minap 51 éves kollégám ez évi bérét számoltam a megfelelõ instrukciók
alapján az alábbiak szerint.

Jól megérdemelt 50.500 Ft-os bruttó  fizetésére rátettem az önkormányzat
által elfogadott 7 %-os béremelést, majd az állam által megállapított ez évre
vonatkozó szorzók alkalmazásával jött  ki idei keresete: 48.300 Ft. Megnyug-
tattak, ennyi nem lehet, hiszen már 50.000 a minimálbér! Örömmel „adtam
meg” az 1.700 Ft emelést, mikor hírnök jõ, s közli: 

„Fizetéscsökkenés csak fegyelmi eljárás alapján történhet!” Ennek köszön-
hetõen 7 %-os (helyi) emelés után kollégám ismét átveheti tavalyi kiugró jö-
vedelmét. Csak remélni tudom, felesége nem olvassa ezeket a sorokat, bár
emiatt nem munkatársamnak kell magát szégyellnie… S még jó néhány köz-
alkalmazottnak városunkban! Nem is a fenntartónak, hisz az megtette a tõle
telhetõt. Gondolkodjanak el azok, akiknek hétszámjegyû a fizetése és szintén
a köztõl kapják, akik milliárdokat herdálnak el sporttámogatás címén (nagyon
ingerült lehetek, hogy ilyeneket írok, hiszen nekem is zöld-fehér a vérem) és
egy választási gyõzelemért településnyi költségvetést  vesznek ki a zsebünk-
bõl. Hallják meg õk ezeket a hangokat, s kétdiplomás kollégám is nekik üze-
ni: köszöni, bruttó 150 Ft-os idei béremelését megkapta! Gróf Tibor

„Köszönetnyilvánítás”

Polgárõr hírek
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,

hogy a polgárõrség folyamatosan látja
el a feladatát. A januári hónapban is,
annak ellenére, hogy az idõjárás nem
kedvezett, több mint kétszáz órát
járõröztek polgárõreink, gyalogosan,
ill. gépkocsival. Egy térségbõl kap-
tunk jelzést, hogy betörésre utaló
nyomok vannak, ezt perceken belül
jeleztük a rendõrségnek, akik azonnal
intézkedtek. Kéréssel fordul a polgár-
õrség vezetõsége minden lakoshoz,
hogy fokozottan ügyeljen javaira, és

kísérje figyelemmel szomszédjaiét is.
További kérésünk, hogy akik a köz-
biztonság javításának hívei, jelent-
kezzenek a polgárõrségbe. A polgár-
õrség civil szervezet, független, saját
alapszabályában rögzítettek szerint
végzi feladatát. Avezetõséget a tagság
választja. Jelentkezni lehet, illetve a
polgárõrség állandó hívószáma:
06/30-265-5059 mobil telefon,
06/88-438-216 számon. Rendõrség
ingyenes 24 órás száma: 107.

Balogh Csaba mb. titkár

„JÖVÕNK A CSALÁD“

Nagycsaládos hírek
Kedves Balatonalmádiak!
A hosszú, és másnak? oly csöndes téli estéken a nagycsaládos otthonokban

zajos élet és szorgos munka folyik. Most tanulnak gyermekeink a legtöbbet, s
most készül akár 3-4 gyerek is a félévi osztályzatok elnyerésére.

A gyönyörûen befagyott Balaton közülünk is sokakat kicsalt néhány jó kor-
csolyázásra. Így lassan el is felejtjük, hogy az Egyesületi év vége nálunk a Mi-
kulás eljövetele volt. Az Öreg ezúttal kitett magáért, ajándékokkal halmozta
el a kicsiket. A nagyok sem panaszkodhattak, mert közel 20 adományozó jó-
voltából mindenki megrakodva térhetett haza, de legalábbis akkor este bizto-
san nem maradt éhes.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt év során támo-
gattak bennünket. Akár adójuk 1 %-val, akár ajándékokkal, akár-mint a kép-
viselõtestület tagjai- pénzzel járultak hozzá munkánk sikeréhez tudhatják, jó
helyre adták a jó szívbõl jövõ segítséget.

Noha kicsinyek és olykor rászorulók vagyunk, mégis tudtunk segíteni a még
elesettebbeken.

Használt ruha akciónk túlnõtt azon, hogy saját szükségletünket fedezze, így
módunkban állt 2-2 nagy csomagot küldeni a Tessedik Sámuel anyaotthonnak
és az Ökumenikus szeretetszolgálatnak, sõt 20 zsák ruhát a Máltai szeretet-
szolgálaton keresztül a megye hajléktalanjai és az erdélyi rászorulók részére
juttattunk el. Ebben az évben is vállaljuk az adományok ilyen elosztását. To-
vábbra is számítunk a város polgárainak segítségére, adójuk 1%-ának javunk-
ra juttatásával is.

Adószámunk: 18916357-1-19. A befolyt összegen csakúgy, mint más év-
ben kirándulni szeretnénk és tanulmányi segélyt osztunk.

Üdvözlettel
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének elnöksége
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BBBBáááálllloooozzzzttttuuuunnnnkkkk  iiiissssmmmméééétttt
Január 26-án, negyedik alkalommal rendeztük meg Városszépítõ bálunkat.
18 órától folyamatosan érkeztek elegáns kísérõik társaságában a szebbnél

szebb hölgyek, akiket a bejáratnál egy szál rózsával és valamennyiüket pezs-
gõvel köszöntöttük.

A vacsorát követõen jó hangulatú nyitótánc bemutatóval kezdõdött a mu-
latság. A talpalávalóról a Póker duó gondoskodott nagy sikerrel, hiszen a rö-
vid szüneteket leszámítva kicsinek bizonyult a táncparkett.

Ottilia, jó házigazdához illõen igyekezett mindenkivel néhány szót váltva,
személyesebbé, közvetlenebbé tenni a kapcsolatot a vendégeinkkel. 

Támogatóinknak köszönhetõen hihetetlen mennyiségû és értékû tombola-
tárgyat tudtunk kisorsolni éjféltájban.

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy minden kedves felajánlónak kö-
szönetet mondjunk a bál sikerében való aktív részvételért, hiszen nélkülük bi-

zony nem lehetett volna ilyen fényes a bál.
Ennek az évnek a különlegességeként Bál Szépe választást tartottunk a Kis-

kegyed újsággal karöltve. Ugyan diszkréten nézegették az urak a hölgyeket,
mégis szép számmal érkeztek a szavazatok. Éjfél után a bál fõvédnöke adta át
a szalagot és egy csodálatos virágcsokrot, valamint egy kristály vázát a kivá-
lasztott hölgynek.

Az éjféli büfé utánpótlást biztosított a folytatáshoz, a hangulat tovább foko-
zódott és a tánc nem szünetelt a bál végéig.

A vendégek hajnalban kicsit fáradtan, de jókedvûen így köszöntek el a há-
zigazdáktól:

Jövõre ugyanígy, ugyanitt, Veletek!
A Nõk a Balatonért Egyesület Szervezõi

A bál résztvevõi

A szervezõk

NyitótáncA bál szépe
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A DIÁK SPORTKÖR
ÉLETÉBÕL

A Váci Mihály Általános Iskola
tenisz sportcsoportja elkészítette a
2002-es év versenynaptárát. Ebben
15 esemény szerepel. Gerincét a  BÍ-
RÓ JÁNOS  mesteredzõ emlékére
rendezett versenysorozat adja, mely-
ben tavasztól, õszig – a különbözõ

korosztályok részére országos sza-
badidõs – versenyen emlékezünk a
mesterre: személyén keresztül hir-
detjük a sportszerûség elsõdlegessé-
gét. A fenti módosítással is megerõ-
sítjük néhai Bíró János tömegsporttal
kapcsolatos nemes gondolatait. Õ
ugyanis meggyõzõdéssel vallotta: a
sportosan élõ ember nemcsak fizika-
ilag, de szellemileg is tovább friss
marad.

Egyetértünk Janó bácsival, és
hozzátesszük; sportosan élni nem-
csak focit, teniszt, kerékpározást,
stb. jelent, hanem jelenthet naponta
egy kis kocogást, egy jó sétát is, ami-
hez elég a két lábunk! (Tudják, a láb
mindig kéznél van!)

A 2002-es versenynaptár elsõ
eseménye a márciusi mini-tenisz te-
remverseny. A pontos idõpontról az
érintettek idõben értesítést kapnak.

Varga László   DSK
sportcsop.vez.

A karácsonyi teremverseny 2. cso-
portjának gyõztese (Fehér M. jobb
szélen) és helyezettjei

ETKA-JÓGA Balatonalmádiban
Jól sikerült évzárót tartottak a rendszeres jógázók a Balatonalmádi, Györ-

gyi Dénes általános iskolában.
Az ETKA-JÓGA Nemzetközi Egyesület az egészséges öntudatos életért, a

természet, önmagunk és egymás megértéséért munkálkodik. Ez tulajdonkép-
pen egy speciális torna, amely nem csak a testre, az izmokra hasznos, de el-
sõsorban a légzés szabályozásával a lélekre, a pszichére is megnyugtató ha-
tással van. Felszínre hozza a velünk született természetes légzés- és mozgás-
készségünket. Megtanít a nap 24 órájában úgy mozogni és lélegezni minden
élethelyzetben, hogy külön idõráfordítás nélkül, minden mozdulatunkkal, lé-
legzetünkkel segítsük életmûködésünket. A torna segítségével érezzük, és tu-
datosan irányíthatjuk légzésünket, vérkeringésünket, izmainkat, mozdulatain-
kat, életünket. Képessé leszünk arra, hogy békét és nyugalmat teremtsünk ön-
magunkban, elérhetjük azt, hogy egyre jobban érezzük magunkat, mindig fris-
sek, mozgékonyak, kiegyensúlyozottak, jókedvûek és egészségesek legyünk.
A boldogságért, az egészségünkért tornászunk, és ez az  ETKA-JÓGA!

A Györgyi Dénes Általános Iskolában szerdánként 18 órakor tartanak fog-
lalkozást, melyre mindenkit szeretettel várnak 

Tóth János

SSSSzzzzáááámmmmffff iiii rrrraaaa--GGGGáááázzzz
AAAAllllmmmmááááddddiiii   KKKKuuuuppppaaaa

Harmadik alkalommal rendezte meg a Herkules SE és az Ergo-Med ’96

Sportszolgáltató  KFt. a Számfira-Gáz Almádi Kupa hegyi futóversenyt. Az

eseményre ezúttal már a végleges versenypályán, a Vödör-völgy - Öreg hegy

útvonalon került sor.

Három kategóriában hirdettünk meg pénzdíjat, futóatléták, igazolt amatõr

sportolók és szabadidõsportolók részére. 

Köszönetet mondunk Számfira Istvánnak a rendezvény pénzdíjainak fel-

ajánlásáért és a Családsegítõ Szolgálatnak a versenyközpont biztosításáért.

Eredmények:

N 14/4 km I. Kaszás Orsolya 23,55

N 18/6 km I. Kaszás Szilvia 31.26

N 19/6 km  I. kategória

I.  Kiss Melinda 26.38

II.  Kulics Bea 27.55

N 19/6 km  II. kategória

I.  Bacsó Krisztina 29.32

II. Kaszásné Boa Ágnes 32.00

III.  Szalay Tímea 35.55

N 40/6 km I. Ludvig Ágnes 38.44

F 12/2 km I. Pandúr Attila 24.48

II. Lakos Krisztián 30.10

III. Solymosi Péter 44.15

F 14/4 km I. Gál Gergely 21.15

II. Domán Rajmund 22.43

F 16/6 km I. Silingi Csaba 25.53

II. Csizmadia Zoltán 27.59

III. Rajnai Gábor 31.53

F 18/6 km I. Lovasi Gábor 26.44

F 19/10 km I. kategória

I. Muhari Gábor 38.22

II. Szirbek Zsolt 40.48

F 19/10 km II. kategória

I. Vajda Zsolt 41.46

II. Egei Tamás 42.24

III. Nagy Ferenc 42.27

F 40/6 km I. Domán Gábor 26.55

II. Szántó Tibor 30.02

III. Gál István 32.38

F 40/10 km I. Wimmer László 45.54

II. Kaszás György 46.28

III. Kerényi Dénes 49.50

F 45/6 km I. Kiss Zoltán 37.42

F 50/6 km I. Ládi János 25.54

II. Kaján László 30.44

F 50/10 km I. Zsenticsko István 52.00

F 55/6  km I. Boros László 39.26

BBaallaa ttoonnaallmmááddii   „„HHaatt tt yyúú““  CCuukkrráásszzddaa
Valentin napi meglepetéssel

sütemények – torták

széles választékával

várja kedves vendégeit.

MM ee gg rr ee nn dd ee ll éé ss ::   22 00 // 99 55 44 55 -- 66 55 00

NN yy ii tt vv aa   tt aa rr tt áá ss ::   88 .. 00 00 –– 11 88 .. 00 00   óó rr áá ii gg

Mindennap szívesen látjuk
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Kispályás foci…
Kérem a kispályás focicsapatok szervezõit, hogy nevezésüket 

2002. február 28-ig adják le.

Felber Gyula, tel.: 06-30-9574-830.

Karate – Hírek
Balatonalmádi Karate Klub szervezésében ismét megtartotta, immár hagyományos év végi ünnepi versenyét 2001. dec. 15-én. Ahogy az az elmúlt években

is, most is nagyon sok gyermek akarta megmérettetni magát. A versenyzõk három korcsoportban indultak. Három versenyszámban lehetett nevezni.: KATA,
KIHON, KIHON-KUMITE (formagyakorlatok és küzdelmek). Nagyon jó hangulatban zajlottak a küzdelmek. A szülõk együtt izgultak és szurkoltak a gyer-
mekeikért. Ezen a napon ismét bebizonyosodott, hogy a karate nem csak sport, hanem annál magasztosabb célja is van, mégpedig, hogy már gyermekkorban
elkezdõdjön a testnek és a léleknek az egyensúlyban tartása, mely a felnõtt korukban fog majd igazán kamatozni.

I. korcsoport KIHON I. korcsoport KIHON-KUMITE II. korcsoport lány KATA
1.Szabó Dániel 1.Zab Róbert 1.Füstös Orsolya
2.Takács Claudia 2.Bors Máté 2.Horváth Dóra
3.Kreiner András 3.Földesi Péter 3.Komáromi Lili

II. korcsoport lány KUMITE II. korcsoport fiú KATA II.korcsoport fiú KUMITE 
1.Csordás Alexandra 1.Zab Péter 1.Szakál Dániel
2.Horváth Dóra 2.Reikort Barna 2.Ács István
3.Füstös Orsolya  3.Komáromi Márkó 3.Földesi Péter

III. korcsoport lány KATA III. korcsoport lány KUMITE III. korcsoport fiú KATA
1.Sikos Ágnes 1.Páli Brigitta 1.Kubiczky János
2.Mikóczy Renáta 2.Sikos Ágnes 2.Reikort Dávid
3.Szabó Edina 3.Mikóczy Renáta 3.Mikóczy Richárd

III. korcsoport fiú KUMITE
1.Fehér Dávid
2.Kubiczky János
3.Mikóczy Richárd

A gyermekek decemberi megmérettetése után ez év január 11-12-én egy újabb, ha lehet mondani számukra még nagyobb megmérettetés várt. Hiszen most
már nem csak a szüleik és az edzõik elõtt kellett bizonyítani eddig megszerzett tudásukat, hanem egy, a fõvárosból érkezett nagytudású öt danos /Szenszej/
nagymester elõtt is. Minden egyes ilyen nagy edzõtábor a karatékák életében egy fontos mérföldkõ. Hiszen itt tehetnek tanubizonyságot mindarról a tudásról,
amit eddig életük során a karate sportban megtanultak. Ahogyan nõnek és ügyesednek a gyerekek, úgy gyarapodnak az õveiken a kis színes szalagok, melyek
az ebben a sportágban elért tudásuknak megfelelõ fokozatot jelöli. Errõl az Országos Szövetségtõl akreditált nagymester állít ki bizonyítványt a gyermekek-
nek. Nagy létszámú, közel 60-fõ vett részt ezen a két napos edzõtáboron. Ebbõl 28 gyermek sikeres vizsgát tett, melyhez ezúton szeretnék gratulálni.

OSSZ
Nyúl Csaba

Klubelnök

Tájékoztató-tervezet

KÖZÖSSÉGI  HÁZ
ASZTALITENISZ  KUPA
A Közösségi Ház szép, világos, nagyterme nagyrészt a kultúrát és mûvésze-

tet szolgálja, hiszen hírneves festõk, grafikusok tartanak rendszeresen kiállí-
tásokat, de itt készül fel fellépéseire az Almádi Vegyeskar is. 

Január 19-én, szombaton délelõtt azonban a látogatókat ettõl eltérõ látvány
és hangulat fogadta.

A fõként helybeli fiatal és középkorú vállalkozó férfiak mérték össze asz-
taliteniszben játékerejüket és így pingpong labdák pattogásától, a mérkõzések
izgalmából eredõ zsivaj töltötte be a máskor áhítatot és csendet igénylõ kör-
nyezetet.

A résztvevõk két csoportba sorsolva, körmérkõzéses rendszerben verse-
nyeztek, a csoport-elsõk közötti versengésben dõlt el a végeredmény, amely
szerint az alábbi rangsor alakult ki:

I. helyezett: Kiss Zoltán;  II. Gróf Tibor;  III. Vankó László; IV. Varga Sán-
dor.

A Közösségi Ház igazgatója a gyõztesek sikerét oklevéllel jutalmazta.
Sportszerû és baráti magatartás jellemezte a verseny hangulatát, az a kérdés

maradt csak nyitva: Mikor lesz legközelebb? Reméljük mielõbb...

Versenybíróság

Asztalitenisz Hírek
Tavaly januárjától újabb sportággal, asztalitenisz szakosztállyal bõvült az

MTTSZ Karate Klub tevékenysége. Már áprilisban jól kezdõdött a bemutat-

kozás az V. Fûzfõ Kupa Áfrány Mihály emlékversenyen. Minden verseny-

számban elhoztuk az elsõ díjat, és számos 2. és 3. helyezést. Májusban az Or-

szágos Diákolimpián az általános iskolások között, a Györgyi Dénes Általá-

nos Iskola  7-es tanulója , Nyúl Christian 2. helyezést ért el. Majd az év má-

sodik felében, a Berendi Gábor, Nyúl Christian és Nyúl Csabával felállt csa-

pat a Veszprém városi Asztalitenisz bajnokság õszi fordulójában a 2. helyen

végzett.

Nyúl Csaba

Klubelnök
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Balatonalmádi Kertbarátkör:
A január 8-ai foglalkozáson Grúber Sándor rendõr-alezredes, rendõrkapi-

tány a lakóépületek közbiztonságáról tájékoztatta a tagságot. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a téli idõszakban elszaporodnak a villa- és pince betöré-
sek. Január 22-én Scher József falugazdász tartott elõadást a falugazdász-tevé-
kenységrõl. Elmondta, hogy a kormány célja a magyar mezõgazdaság fejlesz-
tése, Uniós szintre hozása. Pályázatokhoz, támogatások elnyeréséhez õster-
melõi igazolvány szükséges. A mezõgazdasági termeléssel kapcsolatos összes
tevékenység a falugazdász hatáskörébe tartozik. 

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör:
2002. január 7-én: Közgyûlés – beszámoló 2001-rõl és a 2002. I. félévi

program ismertetése.
Ea.: Horváth József elnök, Bucsku Péterné gazdasági vezetõ.
Az ülésen részt vett Balogh Csaba önkormányzati képviselõ és Kiss Béla a

Balatonalmádi Kertbarátkör elnöke. Horváth József javaslatot tett Dalányi Jó-
zsef (90 éves) tiszteletbeli taggá választására, aki a “Fábián József”
Kertbarátkör elsõ elnöke volt, majd 3 új tag felvételére került sor. Az elnök
felkérte Balogh Csaba képviselõ urat, hogy tájékoztassa a tagságot a humán-
politikai dolgokról, civil szervezetek támogatási lehetõségeirõl. Bucsku
Péterné ismertette az év közbeni kirándulási terveztet és egyéb rendezvénye-
ket, továbbá az elnökkel együtt elmondták azokat a lehetõségeket, ahol a tag-
ság társadalmi munkában részt tud vállalni. Leffler Endre elnökhelyettes a
Miskolci Kertbarátkörnél való látogatásukról számolt be.

Január 21-én Zsebõk Zsigmond tartott elõadást a borversenyre való felké-
szülésrõl és az aktuális pincemunkákról. Bucsku Péterné ismertette
Vörösberény és Balatonalmádi rendezvényeit, amirõl a tagságot idõben fogja
értesíteni!

A két kertbarátkör nevében: Durst László

Február 07. 19:00, Csütörtök
Filmklub: Szállnak a darvak címû film vetítése, Helyszín: Kéttannyelvû
Gimnázium

Február 15. 20:00, Péntek
Valentin napi koncert: Fellép a 111 zenekar, Helyszín: Közösségi Ház

Február 21. 19:00, Csütörtök
Filmklub: Napfivér holdnõvér címû film vetítése, Helyszín: Kéttannyelvû
Gimnázium

Február 22. 17:00, Péntek
Mûvészetbarátok összejövetele, Helyszín: Közösségi Ház

Február 23. 15:00 – 18:00, Szombat
Farsangi játszóház, Helyszín: Közösségi Ház

Február 28. 19:00, Szombat
Filmklub: Édentõl keletre címû film vetítése, Helyszín: Kéttannyelvû
Gimnázium

Február 28. – Március 05.
Csodák Palotája kiállítás, Helyszín: Közösségi Ház

Március 07. 10:00, Csütörtök
Kis Mukk címû bábelõadás, Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola

Március 08. 17:00, Péntek
Almádi és a városhoz kötõdõ mûvészek Tavaszi Tárlatának megnyitója,
Helyszín: Közösségi Ház

Ismét beindul a felnõtt táncos torna a Közösségi Házban hétfõnként: 17:15 – 18:00-ig!

A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár februári programja

Tájékoztató
A “Vörösberényi Iskoláért” Közalapítvány Kuratóriuma tájékoztatja az

Alapítványt támogató Állampolgárokat, hogy a Közalapítvány fõ célja meg-
valósult. A Közalapítványt Balatonalmádi Város Képviselõ-testülete meg-
szüntette. 

Kérjük, hogy 2001. évi jövedelemadójuk 1 %-át már ne a Közalapítvá-
nyunk javára, hanem az “Almádiért” Közalapítvány javára ajánlják fel.

AKuratórium köszönetét fejezi ki mindazoknak az Állampolgároknak, akik
a Közalapítványt támogatták.

Egyben tájékoztatást adunk arról, hogy a “Vörösberényi Iskoláért” Köz-
hasznú Közalapítvány (adószám: 19266820-1-19) javára 1998. évben az
APEH 213.004 Ft-ot (azaz: Kettõszáztizenhárom-ezernégy forintot) utalt át.
Ezt az összeget a Közalapítvány az iskola I. ütemének beruházására (elsõ esz-
közbeszerzésre) fordította.

1999. évben kapott támogatást, 123.901 Ft-ot a Közalapítvány az iskolaépí-
tés II. ütemére tartalékolta.

2000. évi felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-át 2001. év októberé-
ben az APEH átutalta, összege: 119.403 Ft.

Felhasználása: A Kuratórium a teljes összeget az Alapító Okiratnak megfe-
lelõen

- a Vörösberényi Általános Iskola javára (számítógép-rendszer kialakításá-
ra) utalta át.

A Vörösberényi Általános Iskola létrehozása megtörtént, de a beruházással
kapcsolatosan pótmunkák merültek fel.

A tartalékolt 123.901 Ft-ot a pótmunkák (rokkantak részére kiépítendõ fel-
járó) elvégzéséhez a Balatonalmádi Város Önkormányzat javára utalta át.

Balatonalmádi, 2002. január 21. Csomai Géza sk.
a Kuratórium elnöke

A Nõk a Balatonért Egyesület 2002. április 13-án Balatonfüreden
vetélkedõre hívja a Balaton régióban mindazokat, akik szívesen mesélnek
és õrzik a Balaton regéit, mondáit.Aversenyen 10 éves kortól akár 80 éves
korig mindenki részt vehet. Kérjük, a zsûri munkájának megkönnyítésére,
jelöljék meg a választott szakirodalmat és küldjék el az alapul szolgáló
szöveget. (Balatonfüred, Keöd József u. 7.)

Részletes tájékoztatást (elõdöntõ, döntõ pontos helye, idõpontja, stb.) a
jelentkezések beérkezése után, a versenyzõk név szerint kapják  meg.

Jelentkezési határidõ: 2002. február 15. Nõk a Balatonért Egyesület

CIMBORA-PARTYK ÉS CIMBORA-
DÉLELÕTTÖK

2002. I. negyedévi  RENDEZVÉNYEK

Farsangi Bál – Népmûvészeti Múzeum
Cimbora délelõttök
Február 16. – Néprajzi Múzeum
Március 2. - Iparmûvészeti Múzeum
Március 9. - Budapesti Történeti Múzeum
Március 23.  - Néprajzi Múzeum
Április 6. -   Budapesti Történeti Múzeum
Április 20. - Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Május 4.   -  Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Május 18.  - Iparmûvészeti Múzeum
Gyermeknap – Hûvösvölgyi Nagyrét – Május 26.
Az e-mailben jelentkezõknek rendszeres hírlevelet küldünk a várható
eseményekrõl.
Címünk:  cimbora@westend.hu

FELHÍVÁS
A vörösberényi kultúrházban 2002. február 16-án

16 órai kezdettel táncház lesz.
A táncházat vezeti: Szabó Sándor

a Vörtösberényi Néptánccsoport mûvészeti vezetõje.
Közremûködik: a Jurta zenekar

Szeretettel várjuk a tánccsoport  régi és jelenlegi tagjait, 
és minden  kedves érdeklõdõt!

A belépés díjtalan. A szervezõk

SEGÉLYKIÁLTÁS  A  BALATONÉRT!!!

címmel tartja következõ rendezvényét a Balatonalmádi Idegenforgalmi
Vállalkozók és Szobakiadók Egyesülete.
A rendezvény helye:
Balatonalmádi Közösségi Ház, Balatonalmádi, Baross G. u. 13.
Idõpont:
2002. február 21. (csütörtök), 15 óra
Téma:
a Gazdasági Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Fejlesztési
Terveinek megakadályozása.
Témavezetõ: Mágori Erzsébet
Kérem a Balaton iránt felelõsséget és kötõdést érzõ emberek megjelenését

Mágori Erzsébet 
A Balatonalmádi Idegenforgalmi Vállalkozók

és Szobakiadók Egyesületének elnöke
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Febuári program
Február 22-én, pénteken 17 órától - szokás szerint - a Közösségi

Házban tartjuk meg e havi klubdélutánunkat.
Abban a házban, amelyet Almádi lakossága jól ismer, hiszen szám-

talan értékes rendezvény színhelye volt már. Éppen ezért nagy érdek-
lõdéssel várjuk

Gróf Tibornak

a Ház igazgatójának elõadását, amelyen beszámol az intézmény
munkájáról, tájékoztat a múltjáról, és elénk vetiti a jövendõ terveit.

Kérem Tagjainkat, jöjjenek el minél többen, de szívesen látjuk
Almádi minden érdeklõdõ polgárát, vendégeinket is.

Rendezvényeinken alkalom kínálkozik új tagok belépésére,
valamint a közel 30 éves egyesületünk Alapszabálya teljes szövegének
átolvasására is.

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 Közalapít-
ványnak - vagy az Új Almádi Újság-
nak - ajánlja fel adójának 1%-át,
ezen a kivágott, kitöltött nyomtatvá-
nyon is megteheti. Köszönjük!

Felkérés
A XX. század rendkívül mozgalmas volt hazánk életében.

A magánéletekben is sok rendkívüli esemény történhetett, pl. menekülés,

baleset, gyógyulás reménytelen helyzetben, különleges találkozás, érdekes

utazás, ikrek születése, sikeres fordulat az életben stb.  De nyomot hagyhat-

nak a sorsokban a háborúk vagy olyan esemény, mint a hadifogság, árvíz, föld-

rengés. Mindezek jelentkezhetnek a családi levelezésekben. 

Az a kérésem, hogy aki megõrzött ilyesféle eseményeket tartalmazó leve-

lezést, bocsássa rendelkezésemre a fénymásolatukat, vagy ha nem kívánják

tovább õrizni e leveleket, akkor az eredeti példányokat. Ezek egy része

könyvben is megjelenhetne, ezért kérem, hogy a felajánló nyilatkozzon arról,

hogy a levélben elõforduló nevek közölhetõk-e. Természetesen ezek – kíván-

ságra – kihagyhatók. 

Fáradozásukat, felajánlásukat elõre is hálásan köszönöm.

Láng Miklós 8220 Balatonalmádi, Lozsántai u.7.

Egyéni vállalkozások, társaságok könyvelése,
bérszámfejtése, adóbevallások készítése,

teljeskörû ügyintézéssel.
Új ügyfeleknek az elsõ hónapra 50 % kedvezmény.

DDOORRIIMMEELL KKFFTT
Balatonalmádi, Viola u. 36.; Bejelentkezés: 88/431-503.

Az „Almádiért“ Közalapitvány
Kuratóriuma  nevében  ezúton kérem
a kultúrát szeretõ és pártoló balaton-
almádi lakosokat  és  nyaralótulajdo-
nosokat, valamint mindazokat,  akik
valamilyen módon kötõdnek váro-
sunkhoz,  hogy a korábbi évekhez
hasonlóan az idén is tiszteljenek meg
bizalmukkal és bízzák  ránk  jöve-
delemadójuk 1 %-át. Célunk to-
vábbra is Balatonalmádi kulturá-
lis, irodalmi és zenei életének gaz-
dagítása,  fiatal tehetségek, mûvé-
szek pártolása, valamint a lakosság
és az ideérkezõ vendégek széleskörû
tájékoztatása az “Új Almádi Újsá-
gon” és más kiadványokon keresz-
tül. Részt veszünk Balatonalmádi
vonzóbbá, “otthonosabbá” tételében
környezetünk szépítése, virágosítá-
sa, régi mûvészeti-építészeti értéke-
ink felújítása, valamint új értékek lét-
rehozása révén. Az elmúlt évtõl tá-
mogatjuk a Balatonalmádi Hattyú
Mazsorett csoport, a Kökörcsin
Néptáncegyüttes mûködését, vala-
mint az iskolások és az óvodások
kulturális programjait.

Szja bevallásukhoz kérem csa-
tolják az “ALMÁDIÉRT” Közala-
pítvány adószámát - 19262259-2-
19 - tartalmazó rendelkezõ nyilat-
kozatot ! 

A befolyt pénzeszközök (adományok, SZJA 1%) felhasználásáról  a
jövöben is az “ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG” hasábjain  tájékoztatjuk tisztelt támo-
gatóinkat. Schildmayer Ferencné

a kuratórium elnöke

F I G Y E L E M !
Szerezzen jogosítványt helyben!

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak, kedvezö áron, 
részletfizetési lehetöséggel

Érdeklõdni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/9163286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.
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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

Szeretne a Széchenyi Terv

nyertese lenni?
Társuljon velünk!

Ha hõszigetelt üvegû ablakot-ajtót 

kíván cserélni, állunk rendelkezésére! 

Ingyen elkészítjük a pályázatot,

Önnek csak megrendelnie kell a munkát!

Részletes információ:

HÉGELY ÉS TÁRSA KFT.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Tel.: 20-383-2261, 20-9685-221

KISMAMÁK

FIGYELEM!
- Készpénzért azonnal vásáro-

lunk kiváló állapotú bébihol-

mikat, autóüléseket, kocsikat

stb.!

- Márciustól bizományi érté-

kesítés az új árucikkeken 

kívül.

- Új kocsik, ágynemûk tovább-

ra is Nagyker áron.

- Az elsõ 1500 Ft feletti vásár-

lásból 500 Ft-ot elengedünk.

MMMM EEEE LLLL IIII DDDD ÓÓÓÓ RRRR AAAA

BBBB AAAA BBBB AAAA BBBB OOOO LLLL TTTT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 19.

Nyitva:  H – P : 12-17 óráig,

Szo: 9-13 óráig.

KEDVES KISMAMÁK
ÉS ANYUKÁK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a

HHHHÜÜÜÜVVVVEEEELLLLYYYYKKKK  MMMMAAAATTTTYYYYIIII
BBBBAAAABBBBAAAA--BBBBIIIIZZZZ IIII
Hamarosan megnyílik

Vörösberényben,
a  LAPOSA DÁNIEL ÚT 8/B. sz. alatt.

Várjuk azokat, akik bizományba szeretnének adni
járókát, kiságyat, etetõszéket, pelenkázót, babakocsit,

gyermekülést, bébihordozót, megkímélt használt ruhákat
(0-12 éves korig), cipõket, játékokat stb.

Várjuk azokat is, akik kultúrált környezetben 
szeretnének, olcsóbban vásárolni.

Érdeklõdni lehet a fenti címen, 9-16 óráig,
vagy az alábbi telefonszámokon:

88/432-508; 06-30/471-0701

500.000,- Ft állami támogatás
az energia-megtakarítást eredményezõ beruházások megvalósítására.
A Széchenyi Terv pályázatok lehetõvé teszik családi házak, társasházak
(iparosított technológiával építettek is) nyílászáróinak cseréjét fokozott
hõszigetelésû mûanyag nyílászárókra. Vissza nem térítendõ támogatás,
a kivitelezési költség 30 %-a, maximum 500.000,-Ft.
Felvilágosítás, teljes körû ügyintézés: Hansági Endre, márkaképviselõ

FEHÉR ABLAK KFT
Fax: 88/431-745, Tel: 30/99-72-153
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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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Apróhirdetés
Súlyos pattanásosság kezelése! dr. Wilde, bõrgyógyász: 88/424-383.

Hégely
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,
hôszigeteltüveg gyártás

Hagyományos ablakok átalakítása
hõszigetelt üvegezésûre.

Balatonalmádi, Építôk u. 1/A
Tel./fax: 88/593-930, 06-20/350-9175

Bútorlap és lemez méretre vágása. 
Konyha-szobabútor és üzleti berendezések

egyedi elképzelés szerinti kivitelezése is.
Balatonalmádi, Veszprémi út 124.

Tel./fax: 88/439-219, 06-20/350-9177

Ajtó és ablakgyártás mûanyagból és fából.
Vállalkozóknak és viszonteladóknak

kedvezményt adunk!
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.
Tel.: 88/593-940 Fax: 88/593-950

06-20/968-5221




