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Almádi temetõ. fotó: Milos József

Nagyné Sárfi Gabriella

Újjászületés

Isten szava szól szelíden
át az éteren;

a csend hullámain partod
rideg szikláit

lassan eléri. Megpihen.
Az élõ Ige

a holdbéli tájból pompás
dús éket teremt:

az omló anyagnak lelke nõ;
felragyognak a

hideg kõ míves csipkéi.

Simogató, éltetõ fény dereng.
A töredezett, árva part ismét

szép egész: fölötte galamb kereng.

Karácsony Miklós

Éjjel a parton
(részlet)

Csodálatos a Természet
Napról – napra újra éled
Vigaszt ad az elesettnek

És reményt a szenvedõknek

Abavári Tóth István

Szeressed az élõt!
(részlet)

Szeressed az élõt, g y á s z o l j a d   a holtat,
s ne zúgolódj: Isten metszhet, amint olthat,

hiszen a Teremtés nincs befejezve még,
és minden vég kezdet, és minden kezdet vég!
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Négy mécses lángja ragyogta be a Városháza nagytermét
2002. november 4-e délutánján.

Balatonalmádi város új Önkormányzati Testületének tag-
jai, a jelenlévõ vendégek tisztelegtek a 46 évvel ezelõtt – a
bevonuló szovjet csapatok által Fûzfõgyártelepen – kioltott
négy fiatal élet emléke elõtt…

Schildmayer Ferenc alpolgármester megnyitó szavait
követõen Fábián László, a helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a 2002. évi Önkormányzati Választások hivatalos
végeredményét. Városunkban a szavazásra jogosult 7 042 fõ
közül, 3 720-an (52,8%) járultak az urnákhoz. (A választá-
sok részletes végeredményét lapunkban külön közöljük.) 

Fábián László köszönetet mondott a választások lebonyo-
lításában résztvevõk lelkiismeretes és hatékony munkájáért,
külön kiemelve dr. Szûcs Sándor és Kovács Piroska tevé-
kenységét. Az újonnan megválasztott testület tagjainak eskü-
tétele után a megbízólevelek átadása következett. Pandur Fe-
renc polgármester eskütételével és megbízólevelének átvéte-
lével a Választási Bizottság munkája befejezõdött. 

Dr. Kerényi László, leköszönõ polgármester elsõként szólt
az új Testülethez:

Tisztelt Képviselõ Úr! 
Tisztelt Polgármester Úr! Képviselõnõk, Képviselõ Urak! 
Hölgyeim és Uraim! 
Az elsõ három szabadon választott önkormányzat tagja-

ként tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat abból az al-
kalomból, hogy a negyedik szabadon választott önkormány-
zat átveszi a stafétabotot. 

A hozomány: valódi áttörést hajtottunk végre a mûszaki
infrastruktúra – víz, gáz, csatorna, telefon, út – fejlesztése te-
rén; ha sok vargabetûvel is, de megalapoztuk a következõ ön-
kormányzati ciklus nagyberuházását, a szemétprobléma ge-
nerális megoldását; újjáépítettük a káptalani strandot, és pó-
toltuk a kulturális infrastruktúra hiányosságait.  

Van zeneiskolánk, van berényi iskolánk, megújítottuk a
berényi kultúrházat, segítettük a templomaink szépítését, ha-
marosan birtokba vehetjük a Kulturális Központot, és meg-
ágyaztunk a Györgyi Dénes Iskola tornatermének. Az iskola
fennállásának 100. évfordulójára, 2004-re elkészülhet. 

Egy Város persze nemcsak infrastruktúrából áll, hiszen
legfontosabbak a benne élõ, dolgozó, alkotó, közösség-
szervezõ emberek. Büszkék lehetünk a papjainkra, a közal-
kalmazottjainkra, a mesterembereinkre, a mûvészeinkre, a
vállalkozóinkra, a köztisztviselõinkre. Bizton számíthatunk
továbbra is a civil szervezeteinkre, az egyesületeinkre, az im-
már magasan jegyzett énekkarunkra.

És nem vagyunk egyedül. Jók a kistérségi és nagyobb tér-
ségi kapcsolataink, a Kelet-Balatoni Kistérségre, és a
Balaton-Nagytérségre gondolok. Esetenként meghatározó
szerepet játszottunk e szervezõdésekben. A nemzetközi
szintérre is kiléptünk. A Kelet-Balatoni Kistérség 14 önkor-
mányzatával közösen kerek 10 esztendeje ápoljuk kapcsola-
tainkat a Felvidéki Zoboralja 14 településbõl álló magyar szi-
getével. Csaknem ennyi idõre tekinthetünk vissza jólesõ ér-
zéssel testvérvárosunkat, a bajorországi Eggenfeldent
illetõen. Külön öröm, hogy mindkét relációban az egyesüle-
teink is bekapcsolódtak e tevékenységbe. 

Balatonalmádi Város polgárai bölcsen döntöttek, amikor
a folytatást egy olyan Testületre bízták, amelyik biztosítja a
folyamatosságot, egyben biztosítja a megújulást. Kérem az
új Testületet, hogy okos kompromisszumokkal kerüljék el
azokat a hibákat, amelyeket az elmúlt 4 évben elkövettünk.
Tennivaló van bõven. Reformra szorul a településüzemel-
tetés, új gondolatok szükségeltetnek a Wesselényi Strand, s
egyáltalában a vasútvonal alatti parti sáv vonatkozásában, új
munkaalkalmak kellenek. Sok lehetõségünk van a belföldi-,
ifjúsági-, sport-, kulturális, és konferencia-turizmus bõ-
vítésére, sõt a vallási turizmus megteremtésére. Pl. jövõ au-
gusztus 20-án zarándokbusz fog érkezni Nyitragerencsérrõl
a Szent Jobb fragmentuma okán. 

A magánerõ elõbb-utóbb megoldja a szabadi reptér polgá-
ri hasznosítását, létrehozza Almádiban a színvonalas szállo-
dát, a vitorláskikötõt, a fedett teniszpályát, késõbb a sport-
csarnokot. Ha anyagiakkal nem is, gyors ügyintézéssel, ál-
landó készenléttel és odafigyeléssel, a terület biztosításával,
a hatósági engedélyek kijárásával jelentõsen segítheti az ön-
kormányzat e tervek megvalósítását. 

Az elmúlt hetekben nagyon sok reménykeltõ javaslatot fo-
galmaztak meg programjaikban a jelöltek, akik most már a
negyedik önkormányzat felesküdött tagjai. E javaslatokból
remek ciklusprogram kerekedhet ki, melynek megvalósításá-
hoz kívánok nekik erõt, egészséget, kitartást, végül sikert.
Sok sikert szeretett településünk felvirágoztatásához, mind-
annyiunk hasznára, mindannyiunk örömére.  

Pandur Ferenc polgármester miután köszönetét fejezte ki
dr. Kerényi László 12 éves munkájáért, s átadta a Testület
ajándékát – városunk címerével díszített vázát -, elmondta
beiktató beszédét.

Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselõtársaim! Tisztelt jelen lévõk! 
Hölgyeim és Uraim! 
Ez év október 20-a valamennyiünk életében jelentõs dá-

tum volt. Különösen jelentõs azonban azoknak az életében,
akik környezetüktõl, Balatonalmádi választásokon résztvevõ
lakóitól a következõ 4 évre felhatalmazást kaptak arra, hogy
a település érdekeit képviseljék, ügyeiket intézzék. 

Óriási kihívás, nagy lehetõség az embernek, hogy egy kö-
zösség, egy település polgármestere legyen. Személyes éle-
tem az említett dátummal sorsfordulóhoz érkezett. Köszö-
nöm szüleimnek, feleségemnek és gyermekeinknek, hogy
munkámhoz a feltételeket biztosították – megértésükkel, tü-
relmükkel végig mellettem voltak. 

Csodálatos érzés érezni az emberek szeretetét, támogatá-
sát – volt ebben részem az elmúlt 2 hétben, nagyon sokan bá-
torítottak, bíztattak. Almádi, Vörösberény, Budatava,
Káptalanfüred lakóinak döntõ többsége megerõsítette azt az
irányt, amit belül én is akartam. Megköszönöm az 1816 rám
szavazónak, hogy engem választottak. Amost nem engem tá-
mogatóknak munkámmal bizonyítani akarom, bizonyítani
fogom, hogy érdemes vagyok a bizalomra. Számítok rájuk
is!

Hölgyeim és Uraim!
Érdekközpontú világunkban egy polgármesternek egyik

legnagyobb feladata, hogy települése egészének ill. lakói
többségének érdekeit juttassa érvényre. Kérek minden
képviselõtársamat, hogy egyéni érdekeit rendelje alá a több-
ség érdekének.

Nem feledkezhetünk meg értékeinkrõl sem, melyeket óv-
ni, megõrizni, újra felfedezni, gyarapítani kell. Csak a leg-
fontosabbakat említem: az ezeréves Vörösberény, a gyö-
nyörû templomaink, a civil szervezeteink, a mûvészeti-, kul-
turális- és sportéletünk, a gyermekeink, az õket tanítók, az
õket nevelõk; vállalkozóink s nem utolsósorban a városért
önzetlenül tenni akaró emberek.

Akorábbi képviselõknek, akik most nem kerültek be a Tes-
tületbe, megköszönöm munkájukat. Az elmúlt 4 évre vissza-
tekintve az egyik véglet a kisebbségé, ami a legutóbbi köz-
meghallgatáson is elhangzott valahogy így minõsítve min-
ket: nem csináltunk semmit. E kijelentéssel nem tudok egyet-
érteni, s cáfolják a tények: mûködött a város, teljesítettük a
törvény szerinti kötelezõ feladatokat, és megindult néhány, a
város jövõjét is formáló, meghatározó beruházás (Berényben
új iskola épült, megkezdõdött a Wesselényi strandrekonst-
rukció, befejezés elõtt áll a Kulturális Központ, elkészült a
Veszprém-Almádi kerékpárút elsõ szakasza, tavasszal indul
a második is). 

A dolgoknak az a természetes rendje, hogy egy új Testület
meg akarja és – nagyon bízom benne – meg is fogja haladni
az elõzõt. Erre most jó esélyünk van. 

Reményemet fejezem ki abban, hogy a közelmúlt elhozta
azt a felismerést: nem a NEM-ek cikk-cakkjából, hanem az
IGEN-ek egyenesébõl kell építenünk a jövõt. Célunk nem le-
het más mint, hogy itt, ezen a településen lehetõleg minden-
ki megtalálja boldogulását. Ebben az együttmûködésben
mindannyian teljes odaadással vegyünk részt. Mérgezett lég-
körben nem lehet jól élni és dolgozni. Mások kirekesztése
tartósan nem tehet boldoggá senkit sem. 

A közéleti munka, az önkormányzás meggyõzõdésem sze-
rint nem életre-halálra szóló küzdelem, hanem a résztvevõk
a megválasztottak megoldásra törekvése. Hinnünk kell saját
magunkban, egymásban, tehetségünkben. Békességet, har-
móniát kell teremtenünk magunk körül. Most már ne rivali-
záljunk – hiszen a kampánynak vége. Közösen keressük a

Önkormányzati hírek

12 évvel ezelõtt az akkori
fõszerkesztõtõl, Veszeli Lajos
úrtól elkértem ezt a hasábot,
hogy ide írhassam, amit a hó-
napról fontosnak tartok leírni.
Úgy terveztem, hogy ezt 144-
szer fogom megtenni. Isten se-
gítségével megtehettem mind a
144-szer. Az elmúlt hetekben
beszámolót postáztam Önök-
nek az utolsó 4 évrõl, majd
számadást a 12-rõl. Sokan nem
kapták meg. Amennyiben
igénylik, kérek jelzést, szívesen
megküldöm pótlólag. Köszö-
nöm, hogy az Önök többségé-
nek bizalmából 12 éven át pol-
gármesterként szolgálhattam
Balatonalmádit. A stafétabotot
átadom az utódomnak, sok si-
kert kívánva neki.

Balatonalmádi-Öreghegy,
2002. november 4.

dr. Kerényi László
expolgármester

Beköszöntõ

Megköszönöm a város vá-
lasztásokon résztvevõ, polgár-
mesterként ill. képviselõként
engem támogató lakóinak,
hogy szavazatukkal e megtisz-
telõ feladattal megbíztak. Mun-
kámmal igyekezni fogok meg-
szerezni a most távol maradók
és nem engem támogatók bi-
zalmát is.

Elismerésemet fejezem ki a
választások lebonyolításában
közremûködök hozzáértõ tevé-
kenységéért.

E hasábokon felajánlott le-
hetõséggel élni szeretnék, meg-
osztva gondolataimat az olva-
sókkal.

Balatonalmádi, 2002. no-
vember 4.

Néhány sor
a 144. hónapról
a Városházán
2002. október

Pandur Ferenc
polgármester
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legjobb megoldásokat. Így és csakis így lesz esélyünk. 
A részletes programra most nem térhetek ki, hiszen azt a következõ hetekben

kell kidolgoznunk, és széles körben elfogadtatnunk. 
Egy régi bölcsesség szerint: céltalan hajósnak semmilyen széljárás sem kedvez.

Mi nem ilyen hajósok leszünk. A városnak hosszútávú idegenforgalmi-turisztikai
koncepcióval kell rendelkeznie. Az Önkormányzatnak 4 évre vonatkozó ciklus-
programot, ennek végrehajtására éves ütemezést kell készítenie. A jelöltek kampá-
nyában megfogalmazott elképzelések jó alapként szolgálnak ehhez. 

Néhány elemet hadd említsek: 
Úgy gondolom valamennyien egyetértünk azzal, hogy az elmúlt évtized ered-

ményeire alapozva fõ célunk Balatonalmádi barátságos, vendégváró, otthonos ide-
genforgalmi településsé fejlesztése. Teljesíteni fogjuk a törvényekbõl adódó
kötelezõ feladatokat. Kidolgozzuk a város gazdasági programját, idegenforgalmi
stratégiáját, városfejlesztési koncepcióját. Befejezzük megkezdett beruházásain-
kat, új utakat építünk csapadék-vízelvezetéssel együtt, folytatjuk az önerõs útépí-
tést is. Forrásaink bõvítésére jó pályázatokat készítünk. 

A támogatások megszerzésében számítunk parlamenti képviselõnkre és vala-
mennyi segíteni tudó közremûködõre. Ahol lehetséges és indokolt, korrigáljuk ko-
rábbi döntéseinket, helyreállítjuk a közbizalmat. 

Elérjük, hogy parkjaink, közterületeink tisztábbak, gondozottabbak legyenek.
Munkánkban kellõ súlyt kap a szociálpolitika, az oktatás; a nagycsaládosokra és
nyugdíjasainkra  való odafigyelés. Személyes célom is a vállalkozókkal, civil szer-
vezetekkel való hatékony együttmûködés, párbeszéd. Egy széles látókörû Önkor-
mányzat tudja, hogy a kultúra fejlesztésében nincs kockázat. Értékteremtõ erõnek
tekintjük a város kulturális, mûvészeti életét, fontosnak tartjuk egyházainkkal az
együttmûködést, fejlesztési munkáik támogatását. 

Felelõsen gazdálkodunk a város vagyonával, azt gyarapítani fogjuk. Fontos dön-
téseinknél figyelembe vesszük a városlakók javaslatait, tanácsait. Az érintett tele-
pülésekkel összefogva megkíséreljük a japán hitel terheinek csökkentését. 

Tisztelt Képviselõtársaim! Tisztelt Munkatársaim! 
Nem vagyok hatalomra vágyó ember! Nem tekintem úgy, hogy gyõzelmemmel

hatalmat szereztem! HISZEM, hogy a választók bizalmából egy összetartó, egy-
máshoz õszinte, megértõ, aktívan tevékenykedõ kollektíva tagja, vezetõje lettem.
Szeretnék olyan testületben dolgozni, ahol nyugodt körülmények között folyik a
munka. Tettekkel kell bebizonyítanunk, hogy képesek vagyunk együttmûködni a
választók, a lakosság, a település érdekében. 

HISZEM, hogy ezt valamennyien így gondoljuk. Tudásotokra, ismereteitekre,
segítõkészségetekre nagy szükségem van. Számítok a hivatal és az intézmények
vezetõinek, munkatársaimnak szakértelmére és támogatására. Õk biztos bázist je-
lentenek együttes munkánkhoz. 

Sokan mondják, hogy minden körülményt figyelembe véve 4 nehéz év áll elõt-
tünk. Együtt elérhetjük, hogy 4 szép év álljon elõttünk. Létkérdés a bizalom, lét-
kérdés az egység, létkérdés a kompromiszszumképesség. 

Mindannyian tudjuk: azt várják az emberek, hogy betartsuk, megvalósítsuk ígé-
reteinket. Folytonosságot és változást is biztosító, szavatartó testület legyünk. 

Meggyõzõdésem, hogy csak együtt munkálkodva, közösen tudunk eredményt
elérni. Meggyõzõdésem, hogy elkötelezetten fogunk dolgozni településünk érde-
kében.  

Tisztelt Balatonalmádiak! Hölgyeim és Uraim!  
Programunkat, elképzeléseinket eredményesen végrehajtani akkor tudjuk, ha

Önök is támogatnak minket. Érdeklõdésükkel, idõben érkezõ véleményükkel, ja-
vaslatukkal kérem segítsék döntéseinket. 

Adjon a Jó Isten közös munkánkhoz szakértelmet, jószándékot, bölcsességet,
békességet, erõt és egészséget mindnyájunknak. 

Köszönöm szíves figyelmüket!  

Rövid technikai szünet után munkaüléssel folytatódott a program, melynek elsõ
pontjaként Szabó Jenõ képviselõ határozati javaslatait – az új polgármester illet-
ményét, valamint a leköszönõ polgármester jutalmát illetõen - a Testület egyöntetû
igen szavazattal fogadta el. Ezt követõen a képviselõi vagyonnyilatkozatok leadá-
sával kapcsolatos döntéseket hozták meg. A Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnöké-
nek és képviselõ tagjainak megválasztása következett: Pandur Ferenc polgármes-
ter javaslatára a bizottság elnökének Szabó Jenõt, tagjainak Felber Gyulát és
Keszey Jánost fogadták el. Az ülés 9. napirendi pontjaként szerepelt az alpolgár-
mester megválasztása, melyhez dr. Szûcs Sándor, városunk jegyzõje rövid kiegé-
szítést fûzött: az SZMSZ elõírása szerint a tárgyban kötelezõ a titkos szavazás. Is-
mertette ennek lebonyolítását, melynek idejére az elnöklõ Pandur Ferenc polgár-
mester szünetet rendelt el. A voksok leadása után Czuczor Sándor a Szavazatszám-
láló Bizottság elnöke hirdette ki a végeredményt: 14 érvényes szavazatból, 13 igen
egy nem szavazattal Schildmayer Ferenc kapott bizalmat az alpolgármesteri tiszt-
ség betöltésére. Utolsó napirendi pontként Balatonalmádi Város Önkormányzati
Testülete a Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatára, a módosítás
elõkészítésére illetõleg módosító javaslat elkészítésére eseti bizottságot hozott lét-
re.

A nyilvános ülésrõl szóló önkormányzati jegyzõkönyvek a Városházán
megtekinthetõk.

N.F.

Balatonalmádi település választási eredményei
Polgármester választás

A polgármester
Pandur Ferenc független jelölt

Önkormányzati választás
A települési önkormányzat tagjainak száma: 13 fõ

Az önkormányzat összetétele:
Bálint Sándor Almádi Konzervatív kör, MDF

Dr. Walter Rózsa Almádi konzervatív Kör, MDF
Balogh Csaba független, Boros László független
Czuczor Sándor független, Felber Gyula független
Gróf Tibor független, Dr. Hoffmann Gyöngyi független
Keszey János független, Kutics Balázs független
Lõrincz Attila független, Schildmayer Ferenc független

Szabó Jenõ független

Kisebbségi önkormányzati választás
A LENGYEL önkormányzat összetétele:

Károly Bozsena független, Koszorusné Schildmayer Etelka független
Szabó Marcin Julius független, Tarczy István független

Vargáné Drewnowska Ewa független

Tájékoztató adatok Balatonalmádi polgármester választás eredményérõl: Pandur Ferenc 
1 816, Keszey János 1 003, dr. Hoffmann Gyöngyi 721, Mágori Erzsébet 90 érvényes szavazat.
Tájékoztató adatok Balatonalmádi kislistás választás eredményérõl: Pandur Ferenc 
1 781, dr. Hoffmann Gyöngyi 1 584, Keszey János 1 514, Balogh Csaba 1501, dr. Walter
Rózsa 1 368, Felber Gyula 1 353, Szabó Jenõ 1 242, Czuczor Sándor 1 190, Lõrincz At-
tila 1 134, Kutics Balázs 1 076, Schildmayer Ferenc 1 062, Boros László 1 051, Gróf
Tibor 1 013, Dér András 924, Mester Ferenc 883, dr. Huszár Gábor 876, Tolner Dániel
867, Bors Sándor 822, dr Jósa Elemér 804, Vízl Péterné 788, Horváth Attila 761, dr. Ko-
vács Róbert 720, Lang László 695, dr. Dávid Gyula 681, Szabó Balázs Gyula 681, Tóth
István 669, Mágori Erzsébet 669, Nagy Péter 634, Horváth György 630, Kerekes Csa-
ba 617, Hansági Endre 561, Janzsó Tibor 561, Herczeg Sándorné 487, Molnár József
432, Gubicza Józsefné 297, Horváth József 266, Simon István 254, Csetényi Tamásné
Jákói Hedvig 230, Krátky Gábor 134 érvényes szavazat.
Tájékoztató adatok Balatonalmádi lengyel kisebbségi önkormányzat választás ered-
ményérõl: Koszorusné Schildmayer Etelka 1 238, Tarczy István 923, Vargáné
Drewnowska Ewa 848, Károly Bozsena 812, Szabó Marcin Julius 753 érvényes szavazat.

Veszprém megyei közgyûlés választásának eredménye
A megyei közgyûlés létszáma: 40 fõ. A mandátumszerzéshez szükséges 4%-os ha-
tárt elért szervezetek közötti mandátum kiosztás eredménye: a 10 000-nél több la-
kosú települések szavazatai alapján: 9 mandátumot szerzett az MSZP, SZDSZ szö-
vetsége, 7 mandátumot szerzett a FIDESZ-MPP, MKDSZ, Kisgazda Polgári Egye-
sület. A 10 000 és annál kevesebb lakosú települések szavazatai alapján: 11 mandátu-
mot szerzett az MSZP, SZDSZ szövetsége, 10 mandátumot szerzett a FIDESZ-
MPP, MKDSZ, Kisgazda Polgári Egyesület, 3 mandátumot szerzett az MDF.
A közgyûlés összetétele: Ács János, dr. Áldozó Tamás Róbert, dr. Bauer Nándorné,
Bors István, Farnadi Gyula, Galambos Szilvia, dr. Konrát Károly, dr. Kovács Zol-
tán, Könnyid István, Kropf Miklós, Maurer Konrád, dr. Nagy Zoltán, Pálfy Sán-
dor, Porga Gyula, Szabó Sándor, dr. Szijártó István György, Talabér Márta a
FIDESZ-MPP, MKDSZ, Kisgazda Polgári Egyesület jelöltjei,  dr. Horváth Balázs,
Kuti Csaba, Máhl Ferenc  az MDF jelöltjei, Baky György, Bebesi István, Boros Dé-
nes, Farkas Béla István, Geipl Miklósné, dr. Horváth József, Horváth László, Igaz
Sándor, dr. Karaszi Mihály, Kenézné Berei Györgyi, Kovács Zoltán János,
Leszkovszki Tibor, Pandur Ferenc, Pusztai István, Sibak András, Szente István,
dr. Szundy Béla Sándor, Tóth Imre Ferenc, Tóth István, dr. Zongor Gábor az
MSZP, SZDSZ jelöltjei.

Ezúton szeretném megköszönni mind a 924 választónak azt,
hogy bizalmukkal és szavazatukkal megtiszteltek.

Dér András

Tisztelt Választók!
Köszönöm, hogy ajánlásukkal, szavazataikkal támogattak az önkormányzati
választáson. Köszönöm azon cégek és dolgozóinak segítségét, akik hozzájárultak
választási kampányom sikeréhez. Dr. Hoffmann Gyöngyi

Független képviselõ

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok !
Köszönöm támogatását mindazoknak, akik bíztak bennem az önkormányzati
választáson. Az elkövetkezõ négy évben mindent elkövetek azért, hogy e bizalom
tartós legyen! Gróf Tibor 

Képviselõ

Tisztelt Választók!

Köszönöm minden rám szavazónak, hogy támogatott az Önkormányzati választáson.

Kutics Balázs

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretnénk megköszönni megtisztelõ bizalmukat.
Tisztelettel:

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
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HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG
1998-2002.

Okafogyottnak tûnhet beszámolót készíteni a bizottság négyéves
tevékenységérõl, hiszen az Új Almádi Újság rendszeresen beszámolt a
képviselõtestületi ülésekrõl és az ott született döntésekrõl. A választások után
pedig magyarázkodásnak tûnhet bármilyen írás, mert a félidõben már megje-
lent egy rész-beszámoló, a teljes idõszakról viszont még a választások elõtt il-
lett, vagy kellett volna megkérdezni a bizottság tagjait.

A Humánpolitikai Bizottság azon kevesek egyike volt, amelynek minden
tagja adott részterület szakemberének számított az oktatás, mûvelõdés, kultú-
ra, az egészségügy és a szociális ellátás vonatkozásában. Abizottság képviselõ
tagjai – Czuczor Sándor elnök, Balogh Csaba és dr. Huszár Gábor – mellett
dr. Piri Ida és Borbáth Erika külsõ szakértõk segítették munkánkat és a négy
év folyamán egyetlen tag sem hiányzott két alkalomnál többször. Dr. Piri Ida
sajnálatos 2000. augusztusi lemondása után dr. Árkai Anna fõorvos asszony
látta el példásan az egészségügyi külsõ szakértõi feladatot.

Üléseink ezért is lehettek szakszerûek, idõtartamuk nem haladta meg az ese-
tenkénti három-négy órát és döntéseink kedvezõ fogadtatásra találtak az in-
tézményeknél és az érdekeltek körében. A hatályos jogszabályok maradékta-
lan betartása és betartatása nem kis erõfeszítésünkbe került, hiszen az állan-
dósuló törvénykezési változásokat csak a humánpolitikai és a szociális osz-
tály szakapparátusával együtt tudtuk nyomon követni. Még így sem tudtuk
megoldani a városi sebészeti ellátást – pedig dr. Mikola István akkori minisz-
ter segítségét is kértük! Megtartottuk viszont a városi labort, amelyrõl sokan
már-már lemondtak. Városunk elsõ orvosi praxis átadását is sikeresen oldot-
tuk meg és a praxisok szakellátáshoz szükséges minimum-feltételeket a
gyógyászati eszközök vonatkozásában maradéktalanul teljesítettük.

Az egészségügyi intézményekhez hasonlóan elsõrangú feladat volt a neve-
lési- oktatási intézmények zökkenõmentes fenntartása, esetenként pedig a
napközi-otthonos és menzai ellátás bõvítése. Nem kis áldozatot vállalva biz-
tosítottuk még a nyári napközis tábort is, amelynek igénybevétele még ennek
ellenére sem érte el a kívánatos mértéket. Intézménybezárásra egyedül Bala-
tonalmádiban nem került sor, sõt örvendetesen bõvült a 10 éves zeneiskola és
a Nevelési Tanácsadó tevékenységi köre – kistérségi feladatok ellátására is al-
kalmasak.

A fiatalok mellett az idõskorúak szociális ellátását is mintaszerûen sikerült
megoldanunk, hiszen 70 éven felüli polgáraink a kommunális szemétszállítá-
si díját 50 százalékkal csökkentettük. A helyi szociális rendelet alapos módo-
sítására idén többek között azért került sor, hogy lakásfenntartási támogatás-
ban is részesíthessük a rászoruló idõsebb városi polgárainkat, a hagyományos
karácsonyi csomagok mellett. Immár második alkalommal csatlakoztunk a
Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíjrendszerhez, amelynek szigorú felté-
telei ellenére egyre többen pályáznak városunkból is.

Tennivalója azért maradt még bõven az új testületen belül kialakítandó új
bizottságnak, hiszen a Györgyi Dénes iskola tornaterme tovább már nem ha-
logatható. Kulturális Központ és Könyvtár igazgatójának megválasztása, il-
letve az épületkomplexum optimális kihasználása sem mindennapi feladat, de
remélem sikerrel birkózunk meg vele. Az általános iskolából kikerülõ és
különbözõ közép-, illetve felsõfokú intézményeket látogató, avagy munkába
álló fiatalok kultúrált szórakozási és továbbképzési lehetõségeit, egyáltalán az
“itt-tartásukat” is fel kell vállalnia az új bizottságnak.

AHumánpolitikai Bizottság minden belsõ és külsõ tagja nevében köszönöm
a Kovács Piroska vezette Humánpolitikai Osztály, Svejczer Vilmos illetve

Göndöcsné Sashegyi Csilla vezette Igazgatási Osztály, valamint a Szabó Jenõ
vezette Pénzügyi Osztály hathatós elõkészítõ és bennünket segítõ áldozatkész
munkáját.

Czuczor Sándor
elnök

IDEGENFORGALMI, KÖRNYEZETVÉ-
DELMI ÉS

SPORT BIZOTTSÁG
1998-2002.

Balatonalmádi Város Képviselõ-testülete 1998.évi alakulásakor létrehozta
az Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottságot.

A Bizottság elnöke: Keszey János, képviselõ 
(repülõgép üzemmérnök,
nemzetközi rendezvényszervezõ)

A Bizottság tagjai: Dr Dávid Gyula, képviselõ
(belgyógyász szakorvos)
Dr Jósa Elemér, képviselõ
(szülész-nõgyógyász szakorvos)
Lõrincz Attila, képviselõ
(mezõgazdasági technikus)
Felber Gyula, külsõ szakértõ
(sportszervezõ) 
Ifj. Horváth György,  külsõ szakértõ
(útépítõ mérnök) 
Boda Zsuzsanna, külsõ szakértõ 1999. októberig
(geológus, környezetvédelmi mérnök)
Németh Ervin, külsõ szakértõ 1999.októbertõl
(erdõmérnök)

A Képviselõ-testület a Bizottságot az alábbi feladatokkal, hatáskörökkel ru-
házta fel:

A Bizottság feladatai:
Idegenforgalom területén:
- Javaslatot tesz a város idegenforgalmi fejlesztési terveire vonatkozóan. 
- Véleményt nyilvánít a települést is érintõ idegenforgalmi fejlesztési kon-

cepciókról, tervekrõl. 
- Javaslatot tesz a település idegenforgalmi értékeinek feltárására, bemuta-

tására, propagálására. 
- Ellátja az idegenforgalommal, környezetvédelemmel és sporttal kapcsola-

tos helyi irányítási, ellenõrzési feladatokat.
- Kapcsolatot tart a Tourinform Irodával. 
- Elemzi a település idegenforgalmának alakulását 

Környezetvédelem, valamint a hozzá kapcsolódó területeken:
- Javaslatot tesz települési környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokra, e

területet érintõ helyi rendeletek megalkotására, felülvizsgálatára. 
- Jogszabályi kereteken belül javaslatot tesz a helyi természeti értékek vé-

delmére. 

Az Új Almádi Újság szerkesztõsége felkérte a város polgármesterét: dr. Kerényi Lászlót és a 4 bizottság elnökét - Gazdasági,
Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság: Kerekes Csaba, Humánpolitikai Bizottság: Czuczor Sándor,
Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottság: Keszey János, Pénzügyi Bizottság: Brenner Kálmánné -, hogy a
lakosság tájékoztatására bocsássa a lap rendelkezésére  a 4 éves ciklus önkormányzati munkájának beszámolóját. Ennek
megjelentetését a fõszerkesztõ az újság 2002. októberi számában tervezte, de a szerkesztõbizottság (Czuczor Sándor, Gróf
Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc) határozott kérésére az anyag átkerült a novemberi számba. Mivel Kerényi László
- a novemberi, választás utáni megjelentetést “esõ után köpönyeg”-ként aposztrofálva(?) – saját anyagát  már eljuttatta a
város polgáraihoz, az újság csak a bizottsági elnökök beszámolóját tudja közzé tenni. (Ez egyben a válasz is dr. Kerényi
“1998-2002. A polgármester beszámolója” címû, magánterjesztésben megjelent anyagának koncepciózus kiemelésére.)

Vecsey Kiss Mária, fõszerkesztõ
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- Javaslatot tesz a kommunális szilárd hulladék, ill. folyékony hulladék
gyûjtésével, elszállításával kapcsolatos rendeletek megalkotására, felül-
vizsgálatára. 

- Javaslatot tesz a növényvédelemmel, természetvédelemmel, zaj- és rez-
gésvédelemmel, levegõtisztaság- védelemmel kapcsolatos feladatok ellá-
tására. 

- Javaslatot tesz a helyi Környezetvédelmi Alap felhasználására az éves
költségvetési rendeletben.

Sport: 
- Javaslatot tesz a helyi sportkoncepció meghatározására és megvalósításá-

ra.
- Együttmûködik az illetékességi területén tevékenykedõ testneveléssel és

sporttal foglalkozó szervezetekkel. 
- Kidolgozza a testneveléssel, sporttal foglalkozó szervezetek normatív tá-

mogatási rendszerét. 
- Véleményezi az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenn-

tartási, mûködtetési kérdéseit.
- Támogatja a diák és szabadidõsport, a verseny- és élsport igényeinek ki-

elégítése érdekében a sportlétesítmények építését, fenntartását és fejlesz-
tését. 

- Támogatja az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek meg-
teremtését.

A Bizottság Képviselõ-testülettõl átruházott hatáskörei:
- Gazdálkodik az Idegenforgalmi Alappal, saját hatáskörben dönt az idegen-

forgalmi fejlesztést szolgáló pályázati támogatásokról, a maradék felhasz-
nálására javaslatot tesz a Képviselõ-testületnek.

- Pályázatot ír ki és bírál el a bizottság szakterületébe tartozóan az Önkor-
mányzat mindenkori éves költségvetésében biztosított költségvetési fede-
zet keretén belül. 

- Jóváhagyja a Tourinform iroda Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. 
- Felügyeli az Önkormányzat várospropagandára fordított kiadásait 
- A költségvetés keretein belül meghatározza a sporttal foglalkozó helyi

szervezetek normatív támogatási  rendszerét. 
- Véleményt nyilvánít minden olyan – a Bizottság szakterületébe tartozó –

kérdésben, melyben törvénynél alacsonyabb szintû jogszabály az Önkor-
mányzat álláspontjának kikérését írja elõ. 

A Bizottság a számára meghatározott feladatokat végrehajtotta, hatásköré-
be utalt kérdéskörben eljárt. 

A véleményezési, javaslattételi jogával a Bizottság minden rátartozó eset-
ben, a Kt elé kerülõ kérdésekben élt, ezen túlmenõen néhány feladat megva-
lósulásáról konkrétan: 

Létrehoztuk az Idegenforgalmi alapot, s ahhoz kapcsolódóan a vendégkár-
tya rendszert.

2000. évben 28 millió, 2001. évben 28 millió, 2002. évben 32 millió Ft állt
rendelkezésre.  Szállásadóknak idegenforgalmi fejlesztési célra, pályázati
rendszer keretében 2000. évben 8.224 eFt, 2001. évben 13.628 eFt, 2002.
évben 16.980 eFt került támogatásként kifizetésre, a fennmaradó összegbõl az
alábbi városi fejlesztések, felújítások történtek:

a Wesselényi strandrekonstrukcióhoz hozzájárulás, virágosítás, Kommuná-
lis Kht eszközvásárlás,  új  szemetesek, padok kihelyezése, a Móló elõtti dísz-
kút kialakításához, 

Örökmécses  környezetének felújításához hozzájárulás, a Vörösberényi
díszkúthoz forrás biztosítás, Postaparkoló, Városház téri parkoló, Tempo mel-
letti parkoló, orvosi rendelõ körüli  parkoló burkolása, városi díszvilágítás, új
buszvárók.

Elindítottuk az egységes Városi Információs Rendszert, információs eliga-
zító táblák kerültek kihelyezésre. 

Hozzájárultunk reklám és propagandaanyagokban való városi megjelenés-
hez. 

Létrehoztuk Balatonalmádi  internetes honlapját. www.balatonalmadi.hu
Támogattuk az Országos Mazsorett és Fúvószenekari találkozó és fesztivál

létrejöttét, hagyományteremtõ, évenkénti megrendezését, a Kulturális és Rög-
bi Fesztivál megrendezését.

Kialakítottuk a város sportkoncepcióját, idegenforgalmi fejlesztési  terv,
koncepció kialakítására nem került sor.

Kialakítottuk a sportegyesületek normatív támogatási rendszerét. Támogat-
tuk a diákok, fiatalok sportversenyeken való részvételét. 

A város költségvetésébõl sportcélokra 1999. évben 3.619 eFt-ot, 2000. év-
ben 8.000 eFt-ot, 2001. évben 8.624 eFt-ot, 2002. évben 9.328 eFt-ot fordítot-
tunk. 

A Sportpálya felújítására ISM-tól nyert pályázati forrással együtt 3,9 millió
Ft-ot fordítottunk.

Megalapítottuk a “Jó tanuló, jó sportoló”  és a “Balatonalmádi Sportjáért
díjakat, amelyek évente, év végén kerülnek odaítélésre.

A Környezetvédelem területérõl: Megvitattuk, és javaslatunkra a Kt. jóvá-
hagyta a környezetvédelemrõl és városüzemeltetésrõl szóló , valamint az eb-
és állattartásról szóló rendeletet. 

Keszey János
IKSB elnök

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

A Pénzügyi Bizottságtól nem érkezett beszámoló. Brenner Kálmánné, a bi-
zottság elnöke köszöni a lehetõséget, de nem kíván élni vele.

GAZDASÁGI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-
ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

1998-2002.

Tisztelt Olvasók!

Az Új Almádi Újság Szerkesztõsége levélben kért fel, hogy mint a Gazda-
sági, Településfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság elnöke, írjak beszámo-
lót az elmúlt 4 év munkájáról az Önök tájékoztatására. A felkérésnek köte-
lességszerûen eleget téve, tisztelettel ajánlom figyelmükbe az alábbiakat:

A bizottság 1998. december 8. napján tartotta elsõ ülését, amelyen javasla-
tot tett a külsõ szakértõ tagok személyére, valamint az átruházott feladat és ha-
tásköreire.

Képviselõ-testületi jóváhagyás után a személyi összetétel a következõk
szerint alakult: Elnök: Kerekes Csaba Tagok: Bors Sándor, Lõrincz Attila,
Pandúr Ferenc képviselõk, Juhász Nagy Sándor, Kovács Lajos, Piedl
György külsõ szakértõk. Pandúr Ferenc alpolgármesterré választása miatt
Boros László, Kovács Lajos lemondása miatt Bálint Sándor került a tagok
közé.

A bizottság munkáját a polgármesteri hivatal részérõl referens segítette, ezt a
feladatot Lisztesné Biermann Mária, majd 2000 júliusától Horváth Emese látta el.

A személyi összetétel – valamennyi kültag elsõ számú cégvezetõ, a
képviselõ tagok közül ketten hosszú évek óta saját vállalkozásuk elsõ számú
vezetõi - biztosította a magas színvonalú szakmai munkát, amelyre sajnos a
képviselõ-testület számos esetben nem tartott igényt.

Abizottság fõ feladatai: bérleti szerzõdések kezelése, vagyongazdálkodás,
település fejlesztési-ügyek, és lakásügyek.

Bérleti szerzõdések kezelése:
A bérleti díjszabás piaci viszonyoknak megfelelõ egységesítésével azo-

nos feltételeket alakítottunk ki a strandi bérleményekre vonatkozóan. A le-
járt bérleti szerzõdések szakszerû újrafogalmazásával az Önkormányzat pia-
ci értékeken alapuló érdekérvényesítését, többletbevételeket biztosítottunk.

A strandüzemeltetési szerzõdések átalakításával az önkormányzat nem csak
a szezon végén, hanem folyamatosan, heti elszámolással jutott hozzá a stran-
di jegyár bevételekhez, mely bevételek a beléptetõ rendszernek is köszön-
hetõen növekedtek.

A bizottság egyöntetûen támogatta, és számításaival segítette az idegenfor-
galmi alap létrehozását, amelynek keretében a lakosság a befizetett idegenfor-
galmi adó 80 %-ának megfelelõ, saját fejlesztésekhez, környezetünk szépíté-
séhez felhasználható visszatérítésben részesült.

Vagyongazdálkodás
Felülvizsgáltuk az önkormányzati vagyonrendeletet, és annak módosításá-

val dinamikusabbá tettük a város vagyongazdálkodását.
A városközpontban tevékenykedõ vállalkozókat segítettük. Megszüntettük



6 ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2002 - NOVEMBER

a vegyes tulajdonokat, piaci áron értékesítettük részükre (pl.: Porció
Vendéglõ) az ingatlantulajdonukkal szomszédos helyiségeket, foghíj telkeket.
Vállalták, hogy fejlesztéseket fognak végrehajtani. Van, aki betartotta az ígé-
retét, és van, aki nem.

Jelentõsebb vagyonelemek közül értékesítésre került a Liget Kávéház, be-
ruházási kötelezettséggel a Magtár ingatlan, valamint a mozi melletti telek a
Baross Gábor utcában, amelyen üzletház és lakások épültek.

A megelõzõ ciklus önkormányzatának 5 millió Ft készpénz támogatásához
ingyenes ingatlan juttatással helyzetbe hoztuk a Balatonalmádi Tenisz Klubot
új klubház építésére, sajnos ígéretüket nem tudták megvalósítani, így a pénz
is, a telek is maradt az önkormányzatnál.

Településfejlesztés, Nagyberuházások
A Wesselényi strand rekonstrukciója során kellõ támogatás hiányában

nem sikerült megakadályozni a funkciónak nem megfelelõ, hibás tervezõi
koncepció érvényesülését, emiatt a szerkezetkész büfépavilonok 217 ezer, a
vizesblokkok 366 ezer forintjába kerülnek négyzetméterenként Balatonal-
mádi városának. Hasonló tervezõi koncepcionális hibákba ütköztünk a Vá-
rosi Kulturális Központ kivitelezése során, amelynek eredményeképpen az
eredeti költségvetéshez képest 200 millió Ft-tal többe került volna a beru-
házás. A javaslatunkra létrehozott külön szakértõi csapat (amelyet a neki tet-
szõ idõben Kerényi polgármester feloszlatott) akadályozta meg azt, hogy
Balatonalmádi fõterén egy “Görög Falu jelenség” alakuljon ki.

Támogattuk és segítettük a kerékpárút építését, a közvilágítás kor-
szerûsítését.

Kiemelt eredménynek tartom az Önerõs útépítések támogatását, és az ilyen
konstrukcióban elkészült utak számának nagyságrendi megemelkedését.
2000-ben 2,9 millió Ft összköltséggel 2 utca, 2001-ben 15,6 millió, összkölt-
séggel 8 utca, 2002-ben 39,4 millió Ft összköltséggel 15 utca aszfaltozása és
vízelvezetése történt meg ily módon.

A kommunális szolgáltató cég
A bizottság sajnálattal vette tudomásul, hogy a teljesen önkormányzati tu-

lajdonban levõ Almádi Kommunális Kht. évek óta veszteségesen mûködik,
vagyonának több mint a felét elvesztette, az elmúlt négy évben egy fillért sem
kapott fejlesztésre.

Új ügyvezetõ kinevezésével, támogatásával a cég nyereséges lett. A Kht.
Kft-vé történõ átalakításával sikerült szakmai befektetõket bevonni a cégbe,
ezáltal negyven munkahelyet megõrizni, a szükséges fejlesztési forrásokat
biztosítani.

Ezzel a témával kapcsolatban rengeteg valótlanságot olvashattunk olyan
ember tollából, akinek az üzletrész, a gazdasági társaság, a taggyûlés, a társa-
sági vagyon, a tulajdonosi felelõsség fogalmak teljesen ismeretlenek.

Lakásprogram
Új lakáskoncepciót dolgoztunk ki 2001-ben. A Széchenyi Terv lakásprog-

ramja keretében meghirdetett, az Önkormányzatok Bérlakásállomány-
Növelésének Támogatása nevû pályázatra a Hadak útjai ingatlanon 16 db
költségalapon meghatározott lakbérû bérlakás építésére nyújtottunk be pá-
lyázatot.

A bírálati idõszakban történõ konzultációk során a bírálók jelezték, hogy
magasak az egy lakásra jutó fajlagos építési költségek. Szakmailag elfogad-
ták azt az érvelésünket, hogy az építési költségek része az elvégzendõ
közmûfejlesztés és az építési telek kialakítása, de a számukra meghatáro-
zott normatívák miatt tudomásul kellett vennünk a pályázat elutasítását. Az
elõbbiekben jelzett szakmai probléma megoldására - talán a mi hatásunkra

is - a Széchenyi Terv kiegészült a Közmûvesített Építési Telek kialakítása
címû pályázattal, amelynek segítségével már sikerült olyan pályázatot ké-
szíteni, amelyben az elvárt fajlagos költségek a bírálati normatívákon be-
lül maradtak. A lakások bérleti díja így 25-35 ezer Ft/hónap közötti lehetett
volna, fiatal családok letelepedéséhez biztosított volna lehetõséget. A pá-
lyázathoz szükséges saját erõt az Önkormányzat a tervek szerint, egyrészt
a telek 40 millió Ft értékben, másrészt az úgynevezett lakásalapból 20 mil-
lió Ft értékben készpénzben biztosította. (A lakásalap az önkormányzati la-
kások értékesítésébõl származik, és kizárólag új lakás építésére, vagy a
meglevõ lakásállomány karbantartására fordítható.) Minden szakember,
szakértõ egységes támogatása ellenére a képviselõ-testület - a lakásonkén-
ti 25-35 ezer forintos havi bérleti díj nagyságára hivatkozva - a második pá-
lyázat beadását nem hagyta jóvá, ezzel a bírálatot is lehetetlenné tette. Ek-
kor derült ki számomra ismét egyértelmûen, hogy Kerényi polgármester a
szakmai érvek ellenére is képes oly módon mesterkedni a testület tagjainál,
hogy megakadályozza a város érdekének megfelelõ szakmai, gazdasági
döntést.

Kerényi polgármester javaslata szerint a lakásalapból 20 millió Ft-ot úgy
kell felhasználni, hogy kettõ darab 25 négyzetméter alapterületû, közös kony-
hával rendelkezõ garzonlakás épüljön Vörösberényben fiatal, egyedülálló
rendõrök számára.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy 20 millió Ft készpénz és hosszú-hosszú
évek óta gazosodó rendetlen telek felhasználásával 16 db korszerû bérlakást,
vagy szintén 20 millió Ft készpénz felhasználásával a kor színvonalának meg
nem felelõ, közös konyhás garzont kell-e építeni az adófizetõk pénzébõl. A
döntést Önökre bízom.

Kiemelten szeretném a Tisztelt Olvasók figyelmét felhívni arra a tényre,
hogy korábban ebbõl a lakásalapból 30 millió Ft oly módon került felhaszná-
lásra, hogy ezen összegért kettõ darab száz négyzetméter alapterületû lakást
alakítottak ki a városi zeneiskola épületében, amelyek bérleti díját 10,000.-
Ft/hó (!) összegben határozták meg.

A lakáskoncepció keretén belül kedvezményes kondíciókkal értékesítettük
a vegyes tulajdonban levõ Rákóczi utcai önkormányzati lakásokat. Az ebbõl
befolyó pénz is növeli a lakásalapot, amely így megközelítõen mintegy 70 mil-
lió Ft lesz.

A lakásgazdálkodás során leírt anomáliák, amelyek sajnos más területeken
is érvényesültek, jelzik, hogy az elmúlt négy évben a Gazdasági Bizottság ál-
tal a képviselõ testület számára megfogalmazott szakmai javaslatok számos
esetben nem lettek figyelembe véve. Ennek fõ oka Kerényi polgármester fo-
lyamatosan a testületet, a közéletet, az embereket szándékosan megosztó 
magatartása. 

Végezetül néhány számadat a bizottság munkájáról:
A Gazdasági, Településfejlesztési - és Üzemeltetési Bizottság által hozott

határozatok éves bontásban:
Év Határozatok száma Ebbõl átruházott hatáskörben
1999. 194 116
2000. 207 109
2001. 196 91
2002. 132 72
Összesen: 729 388
A Gazdasági, Településfejlesztési - és Üzemeltetési Bizottság által hozott

határozatok tartalmi bontásban:

Ügyrendi Lakás Bérleti Település- Városren- Építési Ingatlan - Ingatlan - Társasági Részvény Egyéb
fejlesztési dezési   - értékesítés vásárlás
-RRT- telekrende-
strandrek. - zés 

33 12 94 12 27 2 6 1 2 1 4 

31 7 104 27 17 2 10 1 4 3 1 

38 10 77 30 14 0 11 0 9 4 2 

20 4 69 13 6 1 6 2 9 0 2 

122 33 344 82 64 5 33 4 24 8 9

Kerekes Csaba 

GTB Elnök
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KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi város Önkormányzata az idei évben is a 70 év feletti állandó

lakosok részére karácsonyi ajándékcsomagot készít. Kérjük az érdekelteket,
hogy az ajándékcsomagot december 1-je és december 20-a között személye-
sen, (vagy megbízott által) a Polgármesteri Hivatal 13-as szobájában vegyék
át. (Munkanapokon 9-15 óráig).

A Képviselõ-testület kéri szíves megértésüket, hogy a csomag-kiszállítást
csak igen szükséges esetben tudja megoldani. Balogh Csaba 

Képviselõ

Az „Almádiért“ Közalapítvány Kuratóriuma   nevében – részben törvényi
kötelezettségünknek is eleget téve – ezennel közzétesszük a  2000. évi  604 eFt
SZJA 1 %  felhasználásáról szóló beszámolónkat , mely  az elõzõ számból  ter-
jedelmi okok miatt kimaradt.  Ismételten köszönetet mondok  a kultúrát
szeretõ és pártoló  támogatóinknak,  akik az idén is megtiszteltek bizalmukkal
és ránk bízták jövedelemadójuk 1%-át.  Célunk továbbra is Balatonalmádi kul-
turális, irodalmi és zenei életének gazdagítása, fiatal tehetségek, mûvészek
pártolása, valamint a lakosság és az ideérkezõ vendégek széleskörû tájékoz-
tatása az “Új Almádi Újságon” és más kiadványokon keresztül. Részt veszünk
Balatonalmádi vonzóbbá, “otthonosabbá” tételében környezetünk szépítése,
virágosítása, régi mûvészeti-építészeti értékeink felújítása, valamint új
értékek létrehozása révén. Kérjük, hogy a fenti célok megvalósítása érdekében
továbbra is támogassák alapítványunkat! Bankszámla számunk: OTP
Balatonalmádi 11748083-20005760.

(Csekk a Polgármesteri Hivatal portáján található)
Tevékenységünket az elõzõekben leírtak szellemében tovább folytatjuk . A

befolyt  pénzeszközök felhasználásáról  a jövõben is az “ÚJ ALMÁDI
ÚJSÁG” hasábjain tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat.

Schildmayer Ferencné
a kuratórium elnöke

Az „Almádiért Közalapítvány“ 2001. évi alapítványi tevékenysége
a számok tükrében

Alapítványi célú bevételek
Kapott támogatások 3 541 eFt

Magánszemélyektõl 480 eFt
Társaságoktól 334 eFt
Más társadalmi szervezettõl 60 eFt
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 120 eFt
Veszprém Megyei Önkormányzattól 90 eFt
Balatonalmádi Önkormányzattól 1 573 eFt
Képviselõi, polgármesteri  keretekbõl 884 eFt

Kapott bankkamat 112 eFt
Egyéb  bevételek 972 eFt

SZJA 1% 604 eFt
Rendezvények bevétele 368 eFt

Régi zene koncertek jegyárbev. 138 eFt
Kézmûves kiállítás nevezési díjak 50 eFt
Harry Potter tábor részvételi díjak 180 eFt

2001. ÉVI ALAPÍTVÁNYI CÉLÚ BEVÉTEL  ÖSSZESEN 4 625 eFt

Alapítványi célú kiadások
Rendezvények támogatása 2 409 eFt

Gyermeknapi programok 
(hajókir., bábszinház ) 190 eFt

Mazsorett találkozó 34 eFt
IV. Országos Ifjúsági Népi Kézmûves kiállítás 307 eFt
„Régi Zene“  rendezvény“ 467 eFt
Balaton Tárlat 176 eFt
Berényi búcsú 356 eFt
Kéttannyelvû Gimnázium „Lõrince Napok“ 35 eFt
Harry Potter tábor 387 eFt
Irodalmi est 65 eFt
Óvodai gyerekprogramok (bábszínház) 57 eFt
Karácsonyi ünnepség 195 eFt
Veszeli Lajos kiállítása (katalógus) 140 eFt

Városi Vegyeskar támogatása 313 eFt
Katolikus Plébnia Kórus támogatása 13 eFt
Fiatal tehetségek támogatása ( 8 fõ ) 180 eFt
Városszépítõ tevékenység kiadásai 41 eFt

Óvári Kilátó  karbantartás 31 eFt
Hõsi emlékmû karbantartás 10 eFt

Egyéb kiadások 96 eFt

2001. ÉVI ALAPÍTVÁNYI CÉLÚ KIADÁS  ÖSSZESEN 3 052 eFt

Beszámoló  SZJA 1 % felhasználásáról

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
Annak ellenére, hogy a szezont köve-

tõen egy csendesebb, nyugodtabb idõ-
szakot tudhatunk magunk mögött, mégis
megjelentek az erre és a következõ hó-
napokra jellemzõ bûncselekmények,
mint például a betöréses lopás. 6 nyaralót
“látogattak meg” hívatlan vendégek, de a
Jókai úton, valamint a B.fûzfõi úton két
családi házban is követtek el ilyen bûn-
cselekményt. A Magtár utca egyik épít-
kezési területérõl szalagparkettát vittek
el, míg az egyik szórakozóhelyre pony-
vakivágás módszerével hatoltak be és
tulajdonítottak el különbözõ dohányáru-
kat. Az egyik üdülõ területérõl 12 db tuját
ásott ki és vitt el a minden bizonnyal
kertészkedni kívánó elkövetõ. 2 lopásról
érkezett továbbá bejelentés, melyek sze-
rint készpénzt, és személyes tárgyakat
tulajdonított el az ismeretlen elkövetõ.

Egy bûncselekményre bõvebben is
szeretnék kitérni, hiszen érthetõen nagy
port vert fel, mivel ilyen bûncselekmény
szerencsére nagyon ritka városunkban.
Sokszor évek telnek el, míg ilyenrõl
beszámolhatok Önöknek. A történések-
rõl annyit, hogy a késõ éjszakai órákban
egy állampolgár hazafelé tartott a Széche-
nyi sétányon. Elmondása szerint vala-
ki megtámadta és elvette a táskáját, ben-
ne személyes iratok, illetve sportfel-
szerelés volt. Annak ellenére, hogy ebben
az idõszakban szinte alig lehet emberrel
találkozni a város területén, az azonnal
megindult keresés a tettes elfogására
sajnos nem vezetett eredményre. A
nyomkövetõ-kutya sem tudott érdem-
leges segítséggel szolgálni. A bejelentõ
által megadott személyleírású emberrel
nem találkoztak kollégáink. Mivel más
információval nem rendelkezünk, így
jelen esetben csak a sértett által elmon-
dottakra, valamint az általa megnevezett
közvetett tanúkra támaszkodhatunk. Ké-
rem a Tisztelt Újságolvasókat, segítsenek
nekünk abban, hogy e súlyos bûncselek-
mény elkövetõjét elfoghassuk. Ehhez
azonban szükségünk van arra, hogy aki
2002. október 18-án éjfél és hajnali 5 óra
közötti idõben egy 180 cm-nél maga-
sabb, 80-85 kg testsúlyú, rövid hajú, fel-
tehetõen dzsekiben vagy belebújós ka-
pucnis kabátban lévõ személlyel találko-
zott, tájékoztasson bennünket. Sajnos
ennél részletesebb, leíróbb adatokkal
nem rendelkezünk az elkövetõ szemé-
lyére vonatkozóan, de mint ahogy utal-
tam is rá, ebben a kora õszi idõpontban
csak nagyon kevesen jártak az utakon,
tehát valakinek feltûnhetett ez a személy
is. Segítségüket elõre is köszönöm!

Ahogy a cikk elején is említettem már,
az elõttünk álló hónapokban a legna-
gyobb gondot az õrizetlenül hagyott nya-
ralók védelme, a félbehagyott építkezé-
seken található értékes anyagok megõr-
zése jelenti. Ebben a munkában ter-
mészetesen számítunk és számíthatunk a
helyi Polgárõr Egyesület aktív tagjainak
segítségére, hiszen ma már nagyon kevés
olyan fehér terület van, amelyet nem tu-
dunk rendszeresen ellenõrizni ily módon.
Folyamatosan kapunk információt a Pol-

gárõr Egyesület szolgálat-ellátásáról, és
napi kapcsolatban fogunk a jövõben is
maradni annak érdekében, hogy váro-
sunk közbiztonságát megõrizzük. 

Külön kell foglalkoznom továbbra is a
közlekedés területével. Azzal együtt is,
hogy vannak kedvezõ jelek, hiszen egyre
kevesebb közlekedési baleset történik, de
mégis talán valamilyen “fronthatásnak”
köszönhetõen, vannak napok és idõsza-
kok, amikor egyszerûen fogalmazva el-
szabadul a pokol a közutakon. Ilyen volt
például október 14., amikor csak ezen a
napon 9 balesetrõl kaptunk bejelentést
kapitányságunk illetékességi területérõl.
Ebbõl 3 esetben Balatonalmádi városa is
képviselte magát. Szerencsére csak egy
járt könnyû sérüléssel, a többi esetben
jelentõs anyagi kár keletkezett. Ez sem
elsõsorban a vezetõk ügyességén múlott,
hanem csak a vakszerencsének köszön-
hetõ ez a sajátságos eredmény. Kollégá-
immal vizsgáljuk azokat az útszaka-
szokat és közterületeket, ahol az utóbbi
egy-két évben több baleset is történt.
Vizsgáljuk ennek kiváltó okait is ter-
mészetesen, s egyfelõl azokat az objektív
okokat, amelyek elháríthatóak. Az illeté-
kesekkel együtt meg fogjuk tenni a szük-
séges lépéseket, másfelõl fokozottabb
rendõri jelenléttel igyekszünk elejét
venni azoknak az okoknak, amelyeket
valamilyen emberi felelõtlenségnek tud-
hatunk be. 

Külön fejezetet érdemel a sebességha-
tárok be nem tartása, valamint az ittas ve-
zetés. Az elõbbinél tetten érhetõ legtöbb
esetben az az agresszív, durva, a szabá-
lyokat semmibe vevõ vezetõi magatartás,
amelyet említhettem volna a balesetek
bekövetkezésének egyik legfõbb oka-
ként is. A fentiek értelmében úgy ítélem
meg, hogy a szabályosan közlekedõ
többség egyetértésével találkozik az a
szándékunk, hogy a lehetõ leghatározot-
tabban és a következményeket tekintve a
legszigorúbban fogunk eljárni az ilyen
vezetõi stílust követõkkel szemben. Az
elmúlt hónapban 8 olyan helyi polgár
akadt, akik ittas vezetés miatt kerülnek
különbözõ eljárások hatálya alá. Azért
írom ezt így, mert közülük 3 személy bí-
róság elõtt fog felelni ezért, míg ötükkel
szemben a rendõrség folytatja le a sza-
bálysértési eljárást. Itt szeretném megje-
gyezni, hogy mindkét eljárás eredménye-
képpen az érintettek biztosak lehetnek
abban, hogy a vezetõi engedélyüket hosz-
szabb ideig az okmányirodák fogják õrizni.

Azt hiszem mindannyian egyetértünk
abban, hogy szükség van a szigorításra,
hiszen ki kell szûrnünk azokat, akik
potenciális veszélyt jelentenek a közle-
kedés rendjére. Az elõttünk álló hónapok
idõjárása nehezedõ feltételeket fog
támasztani az autósokkal szemben, még
inkább igényli a nagyobb koncentrációt,
odafigyelést. Hogy ez meglegyen, mi
rendõrök is kint leszünk a közutakon,
hogy emlékeztessük erre Önöket. 

Balatonalmádi, 2002. október 22.
Grúber Sándor r.alezredes

rendõrkapitány



8 ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2002 - NOVEMBER

Gyalogos teljesítménytúra kiírás
III. Vödörvölgyi Mikulás 15

2002.  DECEMBER 7.  - GYALOGOS TELJESÍT-
MÉNYTÚRA - 15 KM -KÖRTÚRA!

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

Útvonal: Szentkirályszabadja, Iskola - Malomvölgy - Vörösberény,
Családsegítõ Szolgálat (Ady E. u. 2.)- Balatonalmádi vasútállomás - Szé-
chenyi sétány (Busz pu) - Blaha Lujza sétány - Remete-völgy - Vödörvölgy
keleti oldala - Apáca fara - Szentkirályszabadja, iskola.   Emelkedõ: 200 mé-
ter.  Menetidõ: max. 4  óra

CÉL: megegyezik az indítás helyével, Ellenõrzõpontok: az indító helyek és
az úton járkáló Mikulásnál.

Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 100 Ft/fõ, kizárólag helyszínen,
érvényes MTSZ igazolvány felmutatása esetén 100 % engedmény.Sportorvosi
engedély nem kell, de a túrán mindenki saját felelõsségére indul. A rendezõ
szervektõl, ill. a rendezõségtõl kártérítés semmilyen címen nem igényelhetõ.
Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenõrzõ térképlapot, az elsõ 100 tel-
jesítõ kitûzõt kap.  Túránkat garantáltan - bármilyen idõjárási körülmények
között - megrendezzük,  az indító-állomásokon meleg tea várja a gyalogoso-
kat. Kérjük, hogy 20 fõnél nagyobb létszámú csoport érkezését jelezzék de-
cember 3-ig! Túránkat a Balatonalmádi Önkormányzat Képviselõtestület
IKSB tagjainak és a Magyar Természetbarát Szövetségnek a támogatásával, a
Családsegítõ Szolgálat munkatársaival, valamint a Bauxitkutató TSE önkén-
teseivel rendezzük. 

K. Gellai Mária BXTSE elnöke
Felvilágosítás: Levélben a rendezõk fenti címén, 

Telefon: Knauerné Gellai M.:88/438-631, 30 405-2178, 
Baross Gábor: 88/577-752, 30 491-0081
Email: knauer.gellai@vnet.hu

VÖRÖBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2002. november havi – december  eleji programja

November hó12-én Énekóra 16,30-tól
13-án Élettörténeti beszámoló, ea.: Fürtös Lászlóné, Ötórai

tea (nosztalgia zene)
19-én Énekóra 16,30-tól
20-án Kézimunka szakkörön belül “Turkáló”, minden darab

100 Ft.   ea.: Zsapka Jánosné
25-én Vezetõségi ülés 16 h-tól
26-án Énekóra 16,30-tól
27-én ZENÉS születésnapi ünnepség 16 h-tól

December hó 03-án Énekóra 16,30-tól
04-én Klubnap, kártya, sakk,stb.
10-én Énekóra 16,30-tól
11-én Élettörténeti beszámoló, Ötórai tea

Közlemény!
1. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub és a Fábián József Kertbarátkör

közös szervezésében megalakult a Berényi Népdal kör. Lehoczky
János és Bodó Zoltánné vezetésével. A dalkör szervezésében kima-
gasló teljesítményt nyújtott Lefler Endre.

2. A nyugdíjas klub szilveszteri vacsorát szervez Zsapka János
vezetésével. Jelentkezéseket 2002. nov.15-tõl elfogadunk.

3. Születésnapi ünnepségekre a jelentkezés lezárása az ünnepség elõt-
ti 3. nap.

4. A “Turkálóba” ruhákat elfogadunk.
5. A novemberi kirándulás elmarad. Boros Gyula elnök 

Meghívó
Sajtóklub Balatonalmádiban

Résztvevõk:
Lovas István újságíró

Molnár Tamás közíró, az Inconnu-csoport tagja
Tóth Gy. László politológus

Idõpont: 2002. november 21. (csütörtök) 18.00
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház, Gábor Áron u. 6.

A Sajtóklub után dedikálással egybekötött könyvbemutató és
könnyvvásár vendégeink legújabb köteteibõl.

Mindenkit szeretettel várunk
Konzervatív Kör

A Balatonalmádi Városi
Kulturális Központ és Könyvtár

novemberi programja 2002.
November 14. Csütörtök, 19.00: Filmklub

Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium
November 15. Péntek, 10.00: Dzsungel könyve címû mesejáték

Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola
November 16. Szombat, 18.00: ifj. Kiss Csanád diaképes élménybeszámoló-

ja Kenyáról és Ugandáról
Helyszín: Közösségi Ház

November 16. Szombat, 21.00: Jazz Klub + vetítés!
A jó hangulatról gondoskodnak: DJ Pipedome; DJ Buzsáki és Zsé
Helyszín: Közösségi Ház

November 21., csütörtök, 19.00: Filmklub
Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

November 28., csütörtök, 19.00: Filmklub
Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

December 6., Péntek 15.00 Mikulás-váró Játszóház
…és talán még a mikulás is eljön hozzánk…
Helyszín: Közösségi Ház

A beteg gyerekekért
Folytatódik az idén már az ötödik évben útjára indított országos akció a

Tumor-Leukémiás Gyerekekért Alapítvány támogatására. 
Minden forintra szükség van! 

Ám aki legalább 3.000 Ft-al támogatja az alapítványt, 
dedikált könyvet kap ajándékba. 

Az akció szervezõje a magánadományokhoz 5%-kal maga is hozzájárul!
Az alapítvány közhasznú szervezet, az adóazonosító szám közlése esetén

az adóból levonható. Folyószámlaszám: OTP 11709002-20065829. 
Az átutaláson feltüntetendõ: AKCIÓ; a határidõ: december 15.

Láng Miklós

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Novemberi program
November 22-én, pénteken a Közösségi Házban 17 órai kezdettel tartjuk
meg klubdélutánunkat. Vendégünk dr. Bartalis Imre lesz. Kedves anek-
dotázását jól ismerik azok, akik részt vettek a múlt év szeptemberi klub-
délutánunkon, amikor a jeles író megtisztelt bennünket a látogatásával.
Szeretettel várjuk Tagjainkat, vendégeinket, köztük a Konzervatív Kör
érdeklõdõ tagjait! Láng Miklós

FELHÍVÁS
A vörösberényi kultúrházban néptáncoktatás indul. Szeretettel
várunk minden korosztályt, óvodást, iskolást és felnõttet. Várjuk a
régi táncosaink jelentkezését, és az új érdeklõdõket is. A próbák
idõpontja: minden héten szombaton 9 óra. Az oktatás ingyenes!!!
Szabó Sándor (Sanci) néptánctanár és Mester Ferenc szervezõ
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Köszönetnyilvánítás
A Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör, a Vörösberényi Iskola

Helytörténeti köre és a Szent Ignác Egyházközség Képviselõtestülete
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2002. október 12-én Horváth József
egykori vörösberényi plébános, esztergomi õskanonok, történész emlékére
rendezett tudományos emlékülésen, s az azt követõ koszorúzáson részt vettek.

Köszönjük asszonytestvéreinknek, hogy a Kolostorban megtartott
szeretetvendégséghez adományaikkal hozzájárultak.

Dr. Kardos Józsefné

JÖVÕNK A CSALÁD!
Nagycsaládos hírek

Nem csak külsõségekben új a posta
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, mint minden évben, a nyári

szünet után kezdi el õszi rendezvényeit. Népes csapattal megtekintettük a
veszprémi Petõfi Színház nagysikerû elõadását, a “Kölyök” címût. Charlie
Chaplin története minket is jól elszórakoztatott. Novemberben tervezünk
autóbusz-kirándulást Gyõrbe, majd mint más években is tesszük, várjuk
Nagyszakállú barátunkat.

Az önkormányzati választáson ez évben nem indítottunk külön jelöltet,
hiszen Keszey János családja lelkes tagja Egyesületünknek, az Õ bejutása
pedig nem volt számunkra kérdéses. Az eredmények közzététele után
felkértük Õt, hogy az új testületben is képviselje a családok, elsõrendûen pedig
a több gyermeket nevelõk érdekeit.

Nyugdíjba vonulásom után nem áll módomban tovább folytatni a használt
holmik gyûjtését, ezt a feladatot a Máltai Szeretetszolgálat folytatja tovább. A
vörösberényi raktárban, vagy a Városházán lehet leadni a még jó állapotú, de
már szükségtelen ruhát, cipõt, egyebet. A rászorulók a vörösberényi parókia
raktárából juthatnak hozzá a szükségeshez. Dr. Péterfia Katalin elnök

A megváltozott gazdasági, jogi környezet egyre több szolgáltatás
nyújtásában kényszeríti versenypiaci körülmények közé a Magyar
Postát. Ehhez az új helyzethez való alkalmazkodás az oka, a majdani
lehetõségek kihasználása pedig a célja az Integrált Posta Hálózat
kiépítésének, melynek elõnyeit már az almádi ügyfelek is élvezhetik.

A balatonalmádi 1-es számú posta iPostaként mûködik. Az elnevezés olyan
korszerû hivatalt jelent, amelyben a munkatársak munkáját informatikai és
információtechnológiai újdonságok segítik. Minden küldeményfelvételt
számítógépben rögzítenek, így mérhetõvé válik a munkteljesítmény, a szol-
gáltatás minõsége. Az ügyfelek számára leginkább érzékelhetõ változás, hogy
az eddigi többszöri sorban állás helyett egy ablaknál adhatják fel leveleiket,
csomagjaikat, és intézhetik pénzbefizetéseiket. A várakozási idõt új szám-
lakészítési eljárás is csökkenti. A postafiókbérlõknek érkezõ ajánlott
küldeményekrõl listát nyomtat a rendszer, a majdani nyomonkövetési szol-
gáltatással pedig perceken belül részletes információkat lehet megtudni a biz-
tosított küldemények útjáról.

Az Integrált Posta Hálózat tehát már városunkban is megteremtette a har-
madik évezredben elvárható postaszolgálati fejlõdés alapját.

JÓPÉ

Tájékoztatni szeretnénk a város mûvészetbarát közönségét, hogy folyó év
november 30-án este 19 órakor felgördül a függöny a Vörösberényi
Közösségi Házban. Itt tartja ugyanis elsõ elõadását

“Csak az öröm hiányzott”
címmel az Almádi Játékszín. Ezen produkcióban szeretne bemutatkozni
önöknek Dombai Zoltán, aki az egész vállalkozás ötletgazdája és életre hívója.
A színházacska létrejöttét a város önkormányzata, néhány helybéli vállalkozó,
illetve Dombai Zoltán finanszírozza anyagi erejével, akiknek e helyütt is
köszönetet mondunk.
Hála a támogatóknak, nem igazán kell a tisztelt publikum pénztárcáját megter-
helnünk, így a jegyeket Magyarországon példátlanul 1, azaz egy forintos áron
kínáljuk, amelyeket elõvételben a fõtéri újságos pavilonban, illetve a helyszí-
nen válthatnak meg.

Tehát:  2002. november 30. Vörösberényi Közösségi Ház
Simonyi Imre: “Csak az öröm hiányzott”!

Rendezõ-dramaturg: Széki Patka László
Simonyi Imre szerepében : Dombai Zoltán

Tartalmas kikapcsolódást ígér a közönségnek

Dombai Zoltán

Októberi ünnepeink
Köszönetnyilvánítás

Október 6-án ünnepélyes keretek
között felavattuk a 13 hõs aradi tábornok
nevét tartalmazó emléktáblát, melyet a
Honismereti Kör, Szirti Árpád, a
Bakonyvári-Vastag család, valamint
Mészáros Éva anyagi támogatásával
tudtam elkészíttetni, a vértanúk emlék-
lapjával együtt. Ezúton mondok hálás
köszönetet minden támogatónak.

Majbó Gábor

– Egykori házának falán (ma városi óvoda) avattak emléktáblát Kánya
Kálmán politikus (1933-1938 külügyminiszter) tiszteletére október 
15-én. Az emléktáblát az Almádi Konzervatív Kör és a Balatonalmádi
Honismereti Kör állíttatta.

– Október 23-án elbúcsúztatták az idei szezon utolsó menetrend
szerint közlekedõ hajójáratát a balatonfüredi kikötõbõl.

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat felhívása

A nagy sikerre és érdeklõdésre való tekintettel ebben az évben is megren-
dezésre kerül a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a

„KEZEM NYOMÁN“
címû kiállítás.

Atelepülésünkön élõ ügyes kezû emberektõl várjuk mindazt, amit szeretnének
megmutatni (rajzokat, festményeket, metszeteket, kézimunkákat, kötést, hor-
golást, fafaragást, fém ill. egyéb munkákat.)
Kérjük a névvel, címmel ellátott munkákat kiállításra kész állapotban 2002.
október 28. és november 11. közötti munkanapokon 9-11 és 13-15 órági az
Idõsek Klubjába (Balatonalmádi, györgyi Dénes u. 11.) eljuttatni szívesked-
jenek. A megadott határidõn túl munkákat elfogadni nem áll módunkban.
Jelentkezési korhatár nincs!

Az Aradi Vértanúk ünnepén Steinbach
József református lelkész ünnepi beszédét
és Kolti Helga színmûvész megemlékezését 

hallhatták a résztvevõk.

Dr. Péterfia Katalin
nyugdíjba vonult

gyermekorvos kapta
az idei Váth János

díjat, melyet Pandur
Ferenc polgármester

adott át.

Fotók: Durst László

Az október 23-ai
megemlékezésen dr.
Bóka István mondott
ünnepi beszédet.
Körötte a város újon-
nan megválasztott
képviselõtestületének
tagjai.
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A BALATON REGÉNYE
Ugye a kedves olvasóknak is volt már olyan könyvél-

ménye, amikor együltükben faltak fel egy vastag kötetet,
és sajnálták, hogy vége. Aztán pár év múlva kezük közé
került egy hasonló remekmû, rá is ment egy éjszaka, de
nem tudták letenni. Node, volt-e harmadik mindezek
után?

Egy angol író, Edward Rutherford, új mûfajt talált fel,
amikor ötvözte a történelmi regényt a családregénnyel
miközben a legapróbb részletekbe menõ kultúrtörténeti és
technikai ismeretterjesztés áldozatai lesznek a gyanútlan
olvasók. Tessék elképzelni egy olyan ívû regényt, amely
ugyanazon család leszármazottjainak sorsát követve a
kontinens és a brit szigetek geológiai elválásánál
kezdõdik és a második világháborúban fejezõdik be
ugyanazon a helyszínen. Közben felépítik a Stonhenge
nevû világhírû kõkört, megjelennek a kelta törzsek, lezaj-
lik az angolszász invázió, végigharcolják az angol polgár-
háborút és világirodalom központja lesz Anglia. Hitetlen-
kedve olvastam végig az egész könyvet, és bámulattal
adóztam a szerzõnek, hogy egyrészt mennyi megmaradt
írott és íratlan forrást tudhatott maga mögött, másrészt pe-
dig az egészet milyen hitelesen tudta élvezhetõ egységbe
ötvözni.

Pár évre rá újabb könyvével kápráztatott el, amelyik
London kétezer éves történetét követi nyomon egy egy-
szerû helyi halásztól az arisztokrata Sir Eugene Penny
sorsáig. Közben megjelenik Boadicea királynõ, a Towe
építõi, a normann Hódító Vilmos és a drámaóriás, Shakes-
peare, a Szent Pál székesegyház és a távolkeleti teaszállí-
tó hajó, a Cutty Sark, a nõk egyenjogúsításáért küzdõ
szüfrazsettek, majd a náci Luftwaffe bombázói.

A fentebb taglalt Sarum és London regényóriások után
ezen a nyáron idõsebb fiam jóvoltából bukkantam rá
Bodrossy Leó szédítõ szintézisére a Balaton regényére,
ami hasonló katarzist váltott ki belõlem, mint az elõzõ
kettõ, ráadásul nem angolszász háttérben játszódik, ha-
nem a magyar tenger regénye. Bodrossy Leó személyé-
ben akadt egy polihisztor, magyar lokálpatrióta és a Ba-
laton szerelmese, aki hasonló csodát vitt véghez. A Du-
nántúl földtörténeti múltjából indulva, az õsemberi hor-
dáktól a római birodalom bukásáig, az Osztrák-Magyar
Monarchiától a két világháborún keresztül egészen Bor-
sos Miklós mediterrán hangulatú paradicsomáig követi
nyomon a tókörnyék életét.

Vitathatatlanul nehezebb dolga volt, mint Edward
Rutherfordnak, márcsak a rendelkezésre álló források mi-
att is, pedig hazai viszonylatban a Balaton környéke talán
a legjobban feltárt régió, hiába ritkították az írott és írat-
lan forrrásokat szorgosan a tatárok, törökök és a többi hí-
vatlan hódítók. A gyõri Bodrossy Leó negyven éven ke-
resztül fáradhatatlanul bejárta a Balaton mellékének min-
den zegét-zugát Öreghegyi tuszkulánumából , ahova
hûségesen visszatért múzeumlátogatási, lelõhelyel-
lenõrzései  és könyvtári kutatásai után.

Az így szerzett hatalmas anyagot tizenkét fejezetre
osztva 600 oldalon át követi nyomon a tókörnyék törté-
netét a Balaton megszületésétõl a szovjet hadsereg bécsi
hadmûveleti tevékenységéig. Belefér ebbe az egész Kár-
pát-medence, azaz a népek országútja, eleink honfoglalá-
sa és a török félhold lehanyatlása, a kurucok dunántúli
hadjárata a Festetics család letelepedése, Széchenyi
nemzetépítõ tevékenysége, az utolsó magyar király, IV.
Károly kísérletei a trón visszaszerzésére, és még sok min-
den.

Nagyon szimpatikus az a megoldás, hogy minden
egyes fejezetben helyet kaptak olyan szemtanúk, vagy

kortársak, akik az eseményeket átélték és ezeket az élmé-

nyeket irodalmi ízléssel rekonstruálva hozzák közelebb a

XXI. századi olvasóhoz a letûnt korok hétköznapjait és

sorsfordító pillanatait. Emlékezetes karakterek teremtõd-

nek Bodrossy tolla nyomán, legyen az Hog a kõkorszaki

vadász, Augustus császár mostohafia, Tiberius és az õ ne-

je Claudia, Desiderius püspök, I. András király, Szent

Margit, Kinizsi Pál, Takaró Mihály tihanyi várkapitány,

Károlyi Sándor kuruc generális, hogy csak a legemléke-

zetesebbeket ragadjuk ki a hosszú sorból.

Tudják-e kedves olvasóim, hogyan kell szakszerûen

felkantározni a kifogott pontyokat, mit neveznek

kenyérkõnek, hogyan keletkeztek a partmenti súvadások

és miként lehet szarvasagancsból mindenféle eszközt ké-

szíteni. Ismerik-e a XI. századi közmondást “Az otthon-

nak három átka: esõ, füst és az asszony szája”? Ugye tud-

ják, hogy az Õrsi nemzetség kihalása után a Batthyány-

család lett a felsõörsi prépostság kegyura, illetve hogyan

részegedtek le Gyulaffy kapitány katonái Lovas község-

ben…

Helytörténeti fontosságú a környékbeli patakok korai

hasznosítása, a malmok elsõ említése és ezek között a

vörösberényi Séd, amelyik alpesi hangulatú szorosból

több forrással egyesülve Budatavánál siet a Balatonba. A

szerzõ is tudja, hogy itt már akkor is õrölt malom, amikor

még Árpád-korban a veszprémvölgyi apácák tulajdona

volt.

Csudaszép fejezet a környékbeli csárdák végiglátoga-

tása Eötvös Károly nyomán, aki szintén tudta milyen pró-

batétel elé állították a korábbi ekhós szekereken utazókat

a Balaton-környéki utak. Csak itt a környékünkön a

fûzfõi, a pinkóci és az almádi csárda segített étellel, ital-

lal sõt szállással is felfrissíteni az erre járókat. Pestrõl

gyorskocsi járat indult a Tigris fogadótól reggel hatkor és

délután kettõkor már Kenesén is volt, ahonnan hajó indult

Füredre. Bezzeg Tapolca és Nagyvázsony között egymást

érték a csárdák, még a lovak is ihattak, de egyiknek sem

volt vendégszobája. A vendégfogadás akkori hiányossá-

gai mintha még ma is visszaköszönnének…

Azok az írók, költõk és mûvészek, akik végleg ittra-

gadtak a Balatonnál külön epilógust érdemeltek ki a

szerzõtõl és közülük is az óriások, Borsos Miklós és ne-

je, Illyés Gyula és Flóra asszony, valamint Németh Lász-

ló és leányai üzennek a mának és adnak példát hûségbõl,

szeretetbõl és tiszteletbõl. Illyés idézett négysorosa ”A ti-

hanyi templomhegyen” címû versbõl mintha Bodrossy

Leó hatszázoldalas Balaton regényét is összefoglalná:

“Mennyi ég? Mennyi kék! Mennyi

Balaton, tavasz, hegyorom!

Alig tudom magamba szedni,

S egyszerre – sok nagyon!”

A szerzõt szerettük volna személyesen is megkérdezni,

de közbejött betegsége idén megakadályozta bala-

tonalmádi nyaralását. Az Új Almádi Újság olvasói nevé-

ben is kívánunk mielõbbi teljes gyógyulást, hogy 90. szü-

letésnapját vidáman, egészségesen és munkálkodva ün-

nepelhesse.

Czuczor Sándor

A JORDÁN
KÚT

Nem fordulópont a történelem-
ben, nem fûzõdnek legendák a kb.
100 éve ásott “JORDÁN” kút köré.
Azt is mondhatnánk, hogy manap-
ság már jelentéktelenné vált, mert
sem az állatok itatására, sem pedig
katonai tájékozódási pontnak nem
használják mint régen, gémeskút
formájában. Napjainkban azonban
a közérdeklõdés középpontjába ke-
rült. 

A kút városunk tiszteletbeli al-
polgármestere, Majbó Gábor és a
Honismereti kör ambicionálására
az Almádiért Alapítvány támogatá-
sával és a vörösberényi civil szerve-
zetek összefogásával újjáépült. Az
összefogás példaértékû volt, mert
Havasi Jóska barátunk szakmai irá-
nyítása mellett, több mint harminc
vörösberényi és nem berényi tagtár-
sunk segített az elkészítésben. Kö-
szönet minden résztvevõnek!

A cél nemes, az eszköz adott,
csak a hit szorul folyamatos meg-
újulásra. Hitünk a tudásban, hitünk
a tradíciókban, hitünk a tekintély-
tiszteletben és hitünk Istenben. Hi-
tünk arra, hogy ez a világ – és
szûkebb hazánk Almádi - javítható,
szebbé és boldogabbá tehetõ álta-
lunk. Igyekezetünk politikai arcula-
tunkat nem befolyásolja, de rejtett
célunk az, hogy a Jordán kút “ élet-
re” keltésével felhívjuk új
képviselõink figyelmét a környékén
kialakítható sport és játszótér meg-
építésére, a mandulás pihenõpark
elkészítésére és az elkerülõ út és
körforgalom kiépítésére a közút
kezelõjével. Eredménynek tekint-
jük a lakosság pozitív hozzáállását
a munkákhoz, és a felajánlásokat,
amellyel más jellegû társadalmi
megmozdulásokban is aktív hozzá-
járulásukat fejezik ki. Örömmel
vettük a Jordán család fûzfõi leszár-
mazottainak felajánlását: több hárs-
fa ültetése a kút környékén. Ha el-
sétálunk a vörösberényi Szent Ignác
Katolikus templom mellett, lent a
mandulásban, meglátjuk a szépen
felújított “jelentéktelen” Jordán ku-
tat. Ha belelátják a környékbe azt,
amit mi, jelentõsége meg fog nõni
szívükben, mert akkor Önök is tud-
ni fogják, hogy ez az a kút, melybõl
nem csak víz, hanem az Almádiért
tenni akaró összetartozó polgárok
barátsága is fakad.

Balikó Ferenc
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AAAApppprrrrooooppppóóóó::::   VVVVÁÁÁÁLLLLAAAASSSSZZZZTTTTÁÁÁÁSSSS.... .... .... ....
A Tisztelt Képviselõjelölt Höl-

gyek és Urak programjában szinte
mindenkinél szerepelt (akár mottó-
nak is vehettük), annak egyik sarka-
latos pontja volt Balatonalmádi tisz-
tasága, virágosítása, szépítése. Köz-
vetlen a választás elõtti idõszakban
elhangzott az is, hogy közmunkások
„bevetésével“ olcsóbban és netán ha-
tékonyabban lehetne városunk köz-
területeit tisztán, rendben tartani.

A gyakran – és korábban is – el-
hangzott bírálatok és kritikák ellen
nincs is kifogás. De azért szívesen
megkérdeztük volna a Jelölteket,
hogy a tisztább és szebb-virágosabb
városképet hogyan szeretnék kiala-
kítani, biztosítani? Anélkül, hogy
személyeskednénk és bárkit sérte-
nénk, szívünk szerint megkérdeztük
volna: megfogja az illetõ a seprû
vagy a kapa-gereblye nyelét........?!?

A plagizálás helyett inkább a rea-
litásokat nézzük!

Fontosnak tartjuk, hogy a város la-
kosai, polgárai tudják, hogy a tiszta-
ságra, a szépségre áldozni is kell! A
Tisztelt Jelölteknek feltennénk a kér-

dést, hogy a céljukat mibõl-mennyi-
bõl akarnák elérni? Vajon tudták-e,
hogy például 2002. évben a város a
zöldterületek fenntartására (kerté-
szeti munkáira, virágosítására-növé-
nyesítésére) annyi pénzt szánt,
mint tíz évvel ezelõtt!? Nem árt azt
sem tudni, hogy ugyanakkor a gon-
dozásba bevont terület mérete azóta
növekedett. A környezõ települések
viszont többszörösét áldozták a park-
jaikra, zöld területeikre, azonos terü-
letméret mellett.

De, hogy stílusosan szólva „tiszta“
legyen a kép, azt sem árt tudni, hogy
a városi kéziszemetes edények üríté-
sének gyakoriságát nem mi, hanem
az Önkormányzat határozza meg.
Ugyanúgy meghatározzák a keretösz-
szeget, mely alapján az utcák sepré-
sét biztosító személyzet létszámát
meg tudjuk határozni. Tudják, hogy
az idei évben a városban egy, azaz
egy fõállású dolgozót tudtunk a köz-
területek járdáinak tisztántartására
kivezényelni?? Mielõtt bárki eszébe
is jutna a „nagy“ ötlet, közhasznú és
közcélú munkaerõkkel nem könnyû

dolgoztatni. Szerencsénk volt az idei
szezonban, mert a sok közül egy lel-
kiismeretes-szorgos asszonyt kap-
tunk, aki a 71-es út melletti járdákat
rendben-tisztán tartotta. Sajnos sok-
kal több a rossz példa. Nemhogy gé-
pet, de seprût is merészség egyesek
kezébe adni, mert italért bartellba
megy. Hangsúlyozzuk, hogy szeren-
csére vannak kivételek, akiket igyek-
szünk megbecsülni, de éves szinten
sajnos ráfizetés cégünknek az alkal-
mazásuk. Azt kívánjuk, aki ötletként,
mint hatékony és olcsó „megoldást“
felvetette, csak egy hétig dolgozzon
velük!!

Fontosnak tartjuk, hogy tudják,
nem biztos, hogy a munka elmaradá-
sa mindig a sokat szidott Kommuná-
lis “bûne”. Pl. az idei évben nem hoz-
zánk tartozott a vizesárkok karban-
tartása. Ezért Tisztelt Háborgók, je-
lentjük, nem mi voltunk a hanyagok,
csalók …stb.

Ugyanakkor örömünkre szolgál,
hogy azért akadt, aki dicsérõ szavak-
kal illette az utóbbi idõben a tevé-
kenységeinket, észrevette „erõlkö-

déseinket“, cégünknél történt pozitív
változásokat. 

A jövõt illetõen kijelentjük és
megígérjük, hogy a Megrendelõ (Ba-
latonalmádi Város Önkormányzata)
által megrendelt és fizetett munká-
kat lelkiismeretesen elvégezzük, s
mint a múltban, a jövõben is a város
tisztaságáért és szépségéért tenni-
akaró város- vezetõivel, polgáraival
maximálisan együttmûködünk. 

Azt azonban mindenkinek tudnia
kell, ha a város több pénzt fordít rá,
virágosabb, rendezettebb, tisztább
lesz. Bízunk abban, hogy a megvá-
lasztott Tisztelt Városvezetõknek
(Gratulálunk Nekik!) lehetõségük
lesz, hogy mindezekért többet áldoz-
hassanak, s a választások elõtt meg-
hirdetett program tényleg megvaló-
suljon.

Mi partnerek vagyunk, és le-
szünk!

Boda Zsuzsanna
ügyvezetõ igazgató

Balatonalmádi Kommunális és
Szolgáltató Kft.

Jó hangulatú szüreti felvonulás
Balatonalmádi-Vörösberényben

Fotók: Durst László

Grafika:
Jáger István

lovasok

Szüreti nóták, nótázók

A szõlõkosarat
idén egy svéd

házaspár nyerte

Huszárok, lovak...
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Olvasói levél
Jegyzet egy választáshoz

Négy év kemény, céltudatos munkájával a polgármester
képviselõtestületbeli ellenzéke nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy dr.
Kerényi László ne induljon a 2002. évi önkormányzati választásokon. Nagy
siker. Október 20-án Balatonalmádi választópolgárai “kiszavazták” az el-
lenzéket. Nagy kudarc. A pozitív és negatív hatású események az általános
törvényszerûség szerint kioltották egymást, az eredmény jövõbeni hatása
leegyszerûsítve kettõs.

Egyrészt az új polgármesternek jó esélyei vannak arra, hogy a megújult
képviselõtestülettel ismét a fellendülés útjára terelje a város fejlõdését. Ez
jó. Másrészt a település elveszített egy hihetetlen munkabírással, csak a vá-
rosért dolgozó nagyformátumú politikust. Ezt sajnálom.

A helyi választási eredmények megmutatták, hogy a lakosság többsége
nem kedveli az agresszív, lejárató, csoportérdekektõl vezérelt, modorában
néha a bárdolatlanságig fajuló vitamódszert használókat. Nagy kár, hogy
a jelenlegi törvényi szabályozás keretében ez csak négyévenként derülhet
ki. Az önkormányzati törvény egyébként is nemcsak elavult, hanem
alapvetõen olyan helyzetet teremt a közéletben, ami a demokrácia magyar
fejlettségi szintjének nem felel meg. (Már születésekor sem felelt meg.) A
döntések kollektivitásának túlhangsúlyozása elfedi az egyén felelõsségét.
Ilyen helyzetben elõre kiszámítható a döntések hibalehetõségének, a halo-
gatásoknak egyébként indokolatlan gyakorisága.

Nem tisztem dr. Kerényi László munkáját megítélni, de hogy ezt megten-
ni csak folyamatában lehet, abban biztos vagyok. 1988-ban “volt szeren-
csém” a várossá nyilvánítási pályázat elõkészítésében részt venni, így ta-
núsíthatom, hogy a várossá nyilvánítás korai volt, a település fejlõdéséhez
anyagi segítséget nem nyújtott, de felfokozta a várakozásokat. Almádi la-
kosságának türelmetlenségéhez, mára már elégedetlenségéhez elvezetett.
Elsõként a mindmáig megválasztott polgármester lokálpatriótaként vállal-
ta a munka vezérlését. Tevékenysége eredményességét csak a viszonylagos
elmaradottság állapotában leledzõ Balatonalmádi és a település mai álla-
potának összevetésével lehet és szabad megítélni. A részleteket megismer-
hetjük dr. Kerényi László lakossághoz írt levelébõl. Az abban foglaltak
igazságát tovább bizonygatni nem akarom. Az utolsó négy év, a lakossági
fórumon is túldimenzionáltan visszaigazolt eredménytelensége mögött is
látni kell a korábbról erre a ciklusra áthúzódó tervek megvalósulását, il-
letve a beindított fejlesztések közeljövõben várható realizálódását.

Kerényi Lászlónak volt és van koncepciója. Volt kompromisszum-kész-
sége is. Ám a kompromisszum készségnek határt szab az egyoldalú jó szán-
dék, s az egyezség elmarad, ha a másik fél nem hajlandó közeledni. Ez
ugyanis a kompromisszum lényege. A sokoldalú probléma-megközelítést
követõ vezetõnek megfelelõ emberi tulajdonságokkal kell rendelkeznie. A
volt polgármester intelligenciája, mûveltsége, diplomáciai érzéke alkal-
massá tette a feladatra. Nem alapvetõen politikailag meghatározott, ha-
nem emberi értékrendje tartalmazta a humánus magatartás jellemzõit: a
megértést, az egyenességet, a határozottságot, a korrektséget és a tisztele-
tet minden ember iránt. Én most mindazok nevében, akik többször megvá-
lasztották, és hasonlóan látják közszereplését, megköszönöm munkáját!

Csak remélni tudom, hogy az új városvezetés támaszkodik és támaszkod-
hat tapasztalataira a jövõben is. Úgy legyen!

Holló Miklós

Balatonalmádi Kertbarátkör
2002. okt. 8. Konyhakerti növények, termények, virágok téli tárolása, ea.:

Takács Ferenc tanár
A káposzta -8 C-ig bírja a hideget. Téli tárolása: árokba fejjel lefelé fordít-

juk, szalmát rakunk rá, és földdel betakarjuk. A bimbóskel fagyosan is fo-
gyasztható. Az almát és körtét szeptember 15-ig le kell szedni, mert a kései
szedés nem tárolható! A muskátlikat ültessük cserépbe vagy ládába, és 6-8 C
fokos helyiségben teleltessük, csak 2-3 hetente öntözzük földnedvesre. A le-
vélzetet védjük a víztõl. A futómuskátlit dugványozva teleltessük. A kála sza-
badföldben nem télálló, télre fel kell szedni. A rózsa eléggé bírja a hideget, in-
kább az ólmos esõ károsítja. A konyhakerti zöldségeket pincében, homokba
ágyazva tároljuk. Homok helyett célszerû perlitet használni. A gyümölcsök-
bõl készíthetünk kompótot, lekvárt.

2002. okt. 12. Kirándulás Kõszegen. Megtekintettük a Jurisich Várat, kiál-
lításokat néztünk meg. A büki gyógyfürdõn fürödtünk.

2002. okt. 22. Borok fejtése, kénessav-mérés, ea.: Söptei Géza borász
Az idei borok általában savszegények, ezért savpótlást igényelnek. Szüret

utáni nap fejtsük le a mustot. A nyílt fejtést kerüljük. Fajélesztõvel beoltva er-
jesszük a mustot. Egy hektoliter borba 10 dkg derítõszer szükséges. A derítõ-
szert 1 liter vízben kell feloldani (nem mustban)! A jó minõségû szõlõhöz 7-8
permetezés szükséges. Az elõadás után a hozott bormintákból savmérés gya-
korlati bemutató volt.  

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör
2002. okt. 7. A kisüsti pálinkafõzés, ea.: Csalló Jenõ
Az elõadó ismertette, hogy Magyarországon a XIV. században már fõztek pá-

linkát. A pálinka cukrot nem tartalmazó szeszes ital, legalább 40 % szeszt és kis-
mennyiségû vonadék-anyagot tartalmaz. A valódi gyümölcscefre, szilva, barack,
cseresznye, meggy, alma, boróka, eper, körte vagy szõlõtörköly erjesztésével, le-
párlásával, finomításával és érlelésével készül. Az olcsó kommersz pálinka eszen-
ciából és 40-50 %-os alkoholból, hidegen összekeveréssel készül. Az eszencia il-
ló olajokból és különbözõ kivonatokból összeállított keverék.

2002. okt. 21. A szõlõ és gyümölcsök õszi telepítése – fajtaválasztás, ea.:
Balikó Eszter

Az elõadó egy mottóval kezdte elõadását: “A jó bor készítése a telepítésnél
kezdõdik.” Mivel szõlõt és gyümölcsöt több évtizedre telepítünk, jól át kell
gondolnunk, mielõtt belevágunk, hiszen az elsõ 4-5, diónál akár 8 évig nem ad
teljes termést, tehát csak a munka van vele. Célunk, hogy termõre fordulás után,
minden évben kiváló minõségû gyümölcsöt teremjen. Lehetõleg fagymentes
helyre, a területünk kiemelkedõ részére telepítsünk, ahol a talaj felmelegedése
a napsütés hatására a legkedvezõbb. Fajta választáskor el kell döntenünk, hogy
mire akarjuk a gyümölcsöt használni. Pl.: friss fogyasztásra (íz, elhúzódó
érésû), befõzésre (húskeménység, egyszerre érés), vagy mindkettõre akarjuk.
Ügyeljünk még arra is, hogy a nem öntermékeny fajok (alma, körte, meggy,
cseresznye) porzásáról gondoskodjunk. Amennyiben a környéken néhány 100
méteren belül nincs porzópár, arról gondoskodnunk kell. Az õszi és a tavaszi
telepítés egyaránt eredményes lehet, de novemberben fejezzük be a telepítést,
mert azután a begyökeresedés gyenge lesz. A sekély ültetésnél fennáll a téli
fagykár veszélye. Az oltványokat megfelelõ mélységû gödörbe ültessük, hogy
a gyökere kényelmesen elférjen. A fagykár ellen a talajfelszínre 21 cm magas
kupacokat készítsünk, melyet tavasszal lebontunk.

A két kertbarátkör nevében: Durst László

Ismét játszottunk
Szeptember 21-én borús hétköznapokat követõ ragyogó napsugaras szom-

bat délután ismét várt a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat minden ki-
csit és nagyot Nyárbúcsúztató játszóházába. A hagyományoknak megfelelõen
idén is játékos formában búcsúztatták a nyári szünidõt, s egyben köszöntötték
az iskolát. 

Az intézmény napsütötte udvarán több asztal rejtett kincseket az ügyes
gyermekkezeknek. 

Az iskolára gondolva ceruzatartót készíthettek az üvegfestés technikáját el-
sajátítva. Egy másik asztalon számtalan gipszfigura várta, hogy festést
követõen a reá ragasztott mágnes lap segítségével a családok hûtõjét díszít-
hessék. Az igazán vállalkozó kedvûeknek lehetõsége nyílt rafiakosár készíté-
sére, illetve több féle csuhévirággal is gazdagodhattak. Amíg az asztal körül
nem volt szabad hely, addig asztalitenisz, hullahopp karika várta a gyereke-
ket. A gyermekzsivajtól hangos délutánon minden gyermek és szülõ kincsek-
kel gazdagodhatott! 

A jövõben is minden érdeklõdõt szeretettel várnak rendezvényeiken a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai.

H. E.

NOVEMBER 21-ÉN 18 ÓRAKOR
A LIGET KÁVÉHÁZBAN

FÓRUM A HELYI NYILVÁNOSSÁGRÓL

- AZ ÚJSÁGRÓL
- A TV-RÕL
- A RÁDIÓ-RÓL

- AZ INTERNET-RÕL

TÁRSALGÓ KÖR
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A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület értesíti tagjait,
hogy 2002. december 3-án, 17 órai kezdettel tájékoztató

elõadást tart a Közösségi Házban.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár az egyesület vezetõsége.

Berény Kupa lovas
tájékozódási verseny

Szeptember 7-én rendezte elsõ versenyét a tavaly novemberben több, mint
80 fõvel alakult Balatonalmádi-Vörösberény Lovas Egyesület (BVLE). 63 lo-
vas és 17 ló nevezett be az erõpróbára, s a rendezõ BVLE mellett megjelent a
Pinkóczi Lovasudvar, a Túzok Lovasudvar, s a Litéri Csiszár Lovas Sport
Egyesület is. 

A Malom völgyben és környékén kijelölt, mintegy 3 km hoszszúságú, ne-
héz szakaszokkal tarkított pályán öt tájékozódási pontot kellett térkép és
iránytû segítségével megtalálniuk a különbözõ kategóriákban induló 2-3 fõs
csapatoknak. Hogy a feladat nem is volt olyan egyszerû, azt jól mutatja, hogy
a délelõtt tíz órakor kezdõdõ verseny szinte egész napon át tartott, ezért csak
a késõ délutáni órákban lehetett eredményt hirdetni.

Öt kategóriában hirdettek gyõzteseket: felnõtt, junior, ifjúsági, serdülõ és családi.
A felnõtt kategória eredményei:
I. helyezett: Csiszár Csaba (Vihar), Völgyesi Balázs (Bambínó), mindket-

ten Litérrõl; II. helyezett: Künszler Anna (Sherry), Márkusné Németh Margit
(Móni), Szollár Szilvi (Glória), BVLE; III. helyezett: Komáromi Lili (Picur),
Komárominé Ormos Szilvia (Bella), Komáromi Ottó (Csintalan), Slemmer
István (Combi), Pinkóczi Lovasudvar

A junior kategória eredménye:
I. helyezett: Halas Almiréna (Móni), Józsa Éva (Sziszkó) BVLE
Az ifjúsági kategória eredménye:
I. helyezett: Dolezsai Anna (Túzok Lovasudvar)
A serdülõ kategória eredménye:
I. helyezett: Józsa Bálint (Móni), Márkus Tamás (Soma), Szentesi Vajk

(Sherry), BVLE; II. helyezett: Futó Anna (Sherry), Hoffmann Dóri (Zizi), He-
gyi Barbara (Glória), Kreinhardt Kata (Soma), Lakatos Eszter (Móni), BVLE;
III. helyezett: Fehértavi Szonja (Glória), Tasner Géza (Sherry), Tasner Leven-
te (Móni), BVLE

A családi kategória eredményei:
I. helyezett: Szénási Péter (Sziszkó), Szénási Viktória (Móni), BVLE; II. he-

lyezett: Keszey János (Zizi), Táray Ákos (Sherry), BVLE; III.helyezett: Bálint
Sándor (Móni), Bálint Gergely (Sziszkó), Kalmár Gergõ (Sherry), BVLE

A lovak versenyében 43 ponttal elsõ lett Móni, aki a kék szalagot, 32 pont-
tal második Sherry, aki a piros szalagot, 20 ponttal harmadik Sziszkó, aki a
sárga szalagot nyerte el. Mindhárman a BVLE istálló lovai.

A versenyben induló lovas egyesületek eredményei:
Az I. Lovas Tájékozódási Versenyt, s a Berény kupát a Balatonalmádi-

Vörösberény Lovas Egyesület nyerte 54 ponttal; II. helyezett a Litéri Csiszár
Lovas Egyesület, 9 ponttal; III. helyezett a Pinkóczi Lovasudvar, 8 ponttal; IV.
helyezett a Túzok Lovasudvar, 7 ponttal

A hosszú és fáradságos nap után a megérdemelt díjakat a BVLE elnöke,
Szentesi István adta át, aki zárszavában megállapította, hogy a verseny elérte
célját. Közelebb hozta egymáshoz a lovas-sport környékbeli híveit, megmu-
tatta a BVLE egy éves mûködésének eredményeit, s remélhetõen hagyományt
teremtett Balatonalmádiban.

Bálint Sándor

“…csak jókedvébõl is / vitéz próbálni indul…”

Morzsák a Váci Mihály Álatalános
Iskola tenisz sportcsoportjának

legutóbbi eseményeibõl

Családi tenisz

„... az egyiknek sikerül,
a másiknak...?“

A nagyapa és az unoka a
„nézõtéren“

A vértanúk emlékére rendezett verseny
résztvevõinek egyik csoportja

A Szent István napi Bíró János
emlékverseny gyõztese és
helyezettjei

Köszönetnyilvánítás
A Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány a 2001. évi adó 1%-nak felaján-

lásából 211.859- Ft támogatásban részesült. A felajánlást iskolabútorok és
szemléltetõ eszközök vásárlására fordítottuk.

Az Almádi Diák Sportkör a 2001. évi adó 1%-nak felajánlásából 57.651- Ft
támogatásban részesült. A felajánlást sportszervásárlásra és uszodai belépõkre
fordítottuk. 

Ezúton köszönjük meg e jelentõs felajánlásokat, amelyek segítségével
elõsegítették, hogy tanulóink kedvezõbb körülmények között tölthetik
iskoláséveiket.
Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány Almádi Diák Sportkör
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KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSSTT-AADDÓÓ SSZZAAKKÉÉRRTTÕÕII

FFEELLAADDAATTOOKKAATT,, KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEETT

VVÁÁLLLLAALLOOKK

Nemes-Nagy Attila adószakértõ, okl. könyvvizsgáló

Balatonalmádi, Tóth Á. út 11.

Telefon:  88-584-460, 20-931-63-26

fax:  88-584-461

IIGGÉÉNNYY SSZZEERRIINNTT TTEELLEEPPHHEELLYYRREE KKIIMMEEGGYYEEKK

VVÁÁLLLLAALLOOMM::

Egyéni vállalkozások, Társaságok,

Nonprofit szervezetek

- könyvelését

- bérszámfejtést TB. Ügyintézését

- adó bevallások, adatszolgáltatások

- gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését

- rezsi óradíjak kiszámítását

SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

Balatonalmádi központjában
a Balatontól 300 méterre épült

10 lakásos társasházban 44-76 m2-es
kulcsrakész lakások, eladók.

Állami támogatású hitel,
szoc. pol. igénybe vehetõ.

Értékesítés: www.conest.hu vagy
06-30/300-7050

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
forgalmazása és szerelése!

DECEMBER 31-ig történõ megrendelés esetén

10 % ENGEDMÉNY
Lakatosszerkezetek és díszkovácsmunkák

is megrendelhetõk.
HANSÁGI ENDRE

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

HHHHaaaavvvviiii   aaaakkkkcccciiiióóóóiiiinnnnkkkk::::
- Számítógépek tanuláshoz, szórakozás-

hoz rövid (4 napos) szállítási határidõvel
listából, illetve egyedi igény szerint is.

- SONY és PANASONIC termékek megren-
delése esetén 10-15% engedményt adunk.

- Hõsugárzók, olajradiátorok, lapradiá-
torok kedvezményes vására.
Solac elektromos konvektor 2000 W-os
11990 helyett 8990 Ft.
ETA 2000 W-os hõsugárzó
5990 helyett 4990 Ft

MÛSZAKI ÁRUHÁZ Balatonalmádi Szabolcs u. 2.
(A Fórum üzletközpontnál)

- Egyedi megrendelés esetén rövid határidõt és kedvezõ árat biztosítunk.
A vásárlást helyszíni (gyors és kényelmes) hitelügyintézéssel, és házhozszállítással könnyítjük.

ELÕLEG NÉLKÜLI HITELAKCIÓ 160.000 Ft-ig
Érdeklõdjön személyesen vagy a 88/584-430 telefonon.

Nyitva tartás: Hétfõ-Péntek 9,00-17,30-ig, Szombat: 9,00-13,00
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Veszprémben a belváros közvetlen közelében, a jövõbeli

Plaza szomszédságában épülõ 22 lakásos társasházban

27-42 nm-es irodai célokra is alkalmas lakások leköthetõk.

Vásárlás akár 100 %-ban hitelbõl is.

További információ:

CONEST Ingatlanforg. és Fejl. Bt. Veszprém

www.conest.hu  vagy  06-30/300-7050

KÖSZÖNET AZ EGY SZÁZALÉKÉRT
A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület (8220 Balatonalmádi, Móra u. 5.)
köszöni támogatóinak, hogy 2000. évi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották. A
befolyt 109 736 Ft-ot nyugdíjasok, gyermekek és kis jövedelmûek természetjáró
rendezvényeken (gyalogtúrákon, tájékozódási versenyeken) való részvételének
elõsegítésére, elsõsorban különjárati autóbuszok költségének fedezésére fordítot-
tuk. Ezen belül hozzájárultunk a balatonalmádi Családsegítõ Szolgálat kirándulá-
sainak költségeihez is.
Ezúton köszönjük támogatóinknak 2001. évi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását
is. Az ebbõl származó 104 846 Ft-ot hasonló célokra fordítjuk. Reméljük, a jövõben
is támogatnak bennünket. Adószámunk 18914836-1-19.
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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!

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Szerkesztôbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc
Fõszerkesztô: Vecsey Kiss Mária
Alapító: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 06-88/438-444 Fax: 06-88/438-643
Kiadó: Almádiért Közalapítvány
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Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep, Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a hirdetés idôtartamá-
nak, méretének megjelölésével, pontos szöveggel, írásban adják le az önkormányzat por-
táján: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

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

Tisztelt Olvasók!
A Városi Könyvtár kéri mindazokat, akiknél kikölcsönzött dokumen-

tum (könyv, hanglemez, videokazetta) van, hogy a költözés elõtti
állományvizsgálat sikere érdekében juttassa vissza azokat a Könyvtárba!




