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

2002. december XII. szám

Fülöp Lajos festménye
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elõtt mûködött vendéglõ képe megjelent. Természetesen az ismertebbekrõl,
valamint a hossszabb ideig mûködõkrõl több is napvilágot látott. Az épületek
néhány kivételével ma már nincsenek meg, az évek során lebontásra kerültek.
Az itt látható lapokon levõ épületek közül csak a Mészáros vendéglõ épülete
létezik még, de már nem vendéglõként funkcionál.

Schildmayer Ferenc

Hattyú vendéglõ bejárat felöli képe 1904 körül

Timár-féle vendéglõ Budataván a hozzá tartozó fürdõsátrakkal. Késõbb
Halászcsárda néven volt ismert, 1910 körül

Pannónia étterem terasza az 1920-as évek végén

Az 1898-ban megnyilt Zsák vendéglõ képe 1904 körül

Mester János vendéglõje Budataván 1910 körül

Mészáros Bálint vendéglõjének képe az 1930-as évek végén
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Ragyogó  Karácsony
A Karácsonyban benne rejlõ

üzenetet sokféleképpen meg lehet
közelíteni. A Szentírásban, a Számok
könyvében (6,24-26) olvashatjuk
Áron áldását: “Áldjon meg és õrizzen
meg titeket az Isten, ragyogtassa reá-
tok arcát és legyen hozzátok irgalmas,
fordítsa felétek tekintetét és adja meg
nektek üdvösségét!” Áron áldása
Karácsony kimeríthetetlen tartalmá-
nak egy gyönyörû sziporkája. Az elsõ
Karácsony éjszakán – és azóta szün-
telen – egy ártatlan gyermek arca
mögé rejtõzve az emberiségre ragyo-
gott az Úr; örökre és visszavonhatat-
lanul felénk fordította tekintetét. Ezt a
világra ragyogó isteni arcot jeleníti
meg a maga sajátos módján minden
csillogó díszítõ elem, ami ezt a
gyönyörû ünnepet külsõleg körül-
veszi. A külsõ csillogás azonban csak
ráhangol, és elõkészít minket arra a
belsõ ragyogásra, ami az ünnepet di-
csõítõ szent liturgiákból a templomok-
ban felénk árad. A Karácsonyt – mint
minden más ünnepet is – igazán a fel-
hangzó “jó hír” teszi ragyogóvá: az a
tény, hogy a Karácsony nem olcsó
ábránd a múltban és gyermekmese,
hanem IGAZSÁG, élõ jelenvalóság. A
hitben, szeretetben és az Egyházban
ünneplõ ember részese lesz egy
különös titoknak, annak, hogy a
Karácsony most történik: hiszen a
szent liturgiák varázsában, az evan-
gélium jó hírében, a család szeretettõl
átitatott együttlétében, vagy éppen
egy csendes, bizalom teli imában

RÁNK RAGYOG AZ ÚR! Amikor a
ragyogó karácsonyfák, “az elõkészítõ
jelek” mögött erre a bensõ ragyogás-
ra is felfigyelünk, “vevõkké” válunk,
akkor születik meg bennünk az ünnep
legnagyobb ajándéka: az isteni béke,
a létezés harmóniája. Csodálatos,
hogy vagyok (vagyunk), és még
csodálatosabb, hogy leszek (leszünk).
Örökké. Mert életünk a hatalmas
Isten hatalmas szeretetében van elrejt-
ve. Ez ragyog felénk az isteni Gyer-
mekarcról, és Karácsony üzenetébõl:
“Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki
hisz benne az el ne vesszen, hanem
örökké éljen” (Jn 3,16).

Kívánom, hogy a Születés ünnepe
segítse világra mindnyájukban ezt a
felismerést.

Kívánom, hogy az ünnep fényei
között vegyék észre a soha ki nem alvó
Fényt, az embert szeretõ Isten arcá-
nak ragyogását! János atya

Benke Irén

Kicsi gyermek
Kicsi gyermek,
aranyvirág,
jászolbölcsõd
most a világ,
jószág lehel
a füledbe,
madár rebben
tenyeredbe!

Fejed fölött
fényes csillag
pásztoroknak
utat mutat,
már sietnek 
a nyomába
betlehemi
éjszakába!

Istállóban
megtalálják,
mint Urukat
úgy imádják:
alleluja
alleluja
megszületett
Isten Fia!

Anyja könnye
szempilláján
teje csordul
szirom száján,
aranyrózsa
messze fénylik
fel a magasságos
égig!

Áldalak én
Uram Isten
világodra
hogy eljöttem,
új igéket
tanítónak
mindeneket
megváltónak!

“Jövõnk a család”

Nagycsaládos
hírek

Szívet-lelket melengetõ ünnepe volt az elmúlt hét végén a nagycsaládosok-

nak. Országos Egyesületünk, a NOE, tizenöt éves lett. Jelképünk a bárka, a

menedék, a család, a gyermek, az ember számára. Az elmúlt tizenöt év alatt

százötvennél több helyi egyesülete alakult a NOE - nak, így a mienk, a

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete is.

A születésnapon visszatekintettünk a megtett útra, s örömmel állapítottuk

meg, hogy az alapítók olyan célokat tûztek ki, amelyek ma is változatlanul

követendõk. Ezek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért, a

jövõ generációjáért érzett felelõsség erõsítése; a nagycsaládosok érdekeinek

képviselete (általában a családok érdekképviselete), értékfelmutatás és

közösséggé szervezõdés. 

Az ünnepi Választmányi ülésen felserdült ifjaink szórakoztattak bennünket,

szebbnél szebb verseket, csodálatos zeneszámokat, gyönyörû székely és

moldvai népdalokat, pergõ, vidám népmeséket hallhattunk. Láthattuk, hogy

nagycsaládban felnõni mekkora elõny a lélek gazdagsága megszerzéséhez,

hogy miközben a “mindennapi” is megadatik, épül a közösség, nõ a szeretet.

A szeretet kifejezõje volt az a csaknem 100 torta is, melynek majszolása

közben egymás nyakába borultak a régi ismerõsök, akik együtt kezdték, s akik

azóta lettek ennek a nagy–nagy családnak tagjai. A régi kérdést: “hányadikat

várjátok?” felváltotta a “hányadik unokátok?”. Hiszen a nagycsaládos lét, ha

példamutató a gyermekek számára, akkor õk is arra vágynak. A boldog gyer-

mekek kacajára.

Ennek a közös örömnek a megtapasztalására hívunk minden balatonalmá-

di nagycsaládost, jöjjenek közénk, lépjenek be az egyesületbe, s kezdhetik

mindezt a Mikulás ünnepünkön, december 6-án este, a Közösségi Házba min-

denkit szeretettel várunk.

Dr. Péterfia Katalin

ZENEISKOLÁSOK KARÁCSONYI
HANGVERSENYE 

2003. DECEMBER 19-ÉN 18 ÓRAKOR LESZ 
A KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLÁBAN. 

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi város Önkormányzata az idei évben is karácsonyi
ajándékcsomagot készít a 70 év feletti állandó lakosok részére. Kérjük
az érdekelteket, hogy az ajándékcsomagot december 1-je és december
20-a között, személyesen, (vagy megbízott által) a Polgármesteri
Hivatal 13-as szobájában vegyék át. (Munkanapokon 9-15 óráig).
A Képviselõ-testület kéri szíves megértésüket, mert a csomag-kiszál-
lítást csak igen szükséges esetben tudja megoldani.

Meghívó
A Mindenki Karácsonyára szerettel várjuk  a város apraját - nagyját 

December 23-án 16 órakor a templom térre.
Ünnepeljünk együtt!

Vörösberényi polgári kör

Balatonalmádi Város Vegyeskara hagyományos

Karácsonyváró koncertje
2002. december 15-én, 16 órai kezdettel
a Vörösberényi Mûvelõdési Házban

Vezényel: Demel Eszter karnagy
A koncerten közremûködnek

a Kósa György Zeneiskola növendékei
és Szentirmai Edit elõadómûvész
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Elsõ munkaülését tartotta 2002. november 28-án a
városháza kistermében Almádi város újonnan választott
képviselõtestülete. Pandur Ferenc polgármester elnök-
letével kezdõdött a nem kevesebb, mint tizenhét napiren-
di pont megtárgyalása. A legutóbbi testületi ülés óta
történt fontosabb események sorából – többek között –
kiemelte a november 7-én megtartott BAHART köz-
gyûlést, a városi Családsegítõ Szolgálat jótékonysági
bálját, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat megala-
kulását, valamint a városunkban zajló közvilágítási
rekonstrukció eredményeit, gondjait.

Grúber Sándor rendõr alezredes szóbeli tájékoztatót
tartott a város aktuális közbiztonsági helyzetérõl. A
városképet csúfító grafittik eltûntetéséhez adtak ötletet a
témához hozzászóló képviselõk. A lejárt határidejû önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról dr. Szûcs Sándor
jegyzõ számolt be. A felmerült kérdésekre meggyõzõ
válaszok születtek, így a Testület egyöntetû igen
szavazattal hagyta jóvá a beszámolót.

Az elõzõ napirendi pontokhoz képest jóval nagyobb
figyelmet és idõtartamot szenteltek a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat – ad hoc bizottság által készített –
módosításának tárgyalására. A javaslat elsõsorban a
bizottsági szerkezet kialakítását segíti elõ. A jelenlévõk
hamar egyértelmûvé tették szavazatukkal, hogy a tanács-
noki rendszer bevezetését nem látják célravezetõnek. A
bizottságok feladatait illetõen élénk vita alakult ki a
testület tagjai között. A jelenlévõk szinte kivétel nélkül
elmondták – jó néhány esetben szöges ellentétben álló -
véleményüket. Több mint egy óra elteltével sikerült
közös nevezõre jutni a felállítandó bizottságok számát és
feladatait illetõen; Pénzügyi Bizottság: pénzügyi
ellenõrzés és vagyongazdálkodás, Gazdasági Bizottság:
idegenforgalom, környezetvédelem, településfejlesztés
és üzemeltetés, Oktatási és Kulturális Bizottság: oktatás,
kultúra sport és ifjúsági feladatok, Szociális Bizottság:
egészségügy, szociálpolitika, közbiztonság. A bizottsági
tagok megválasztását az ülés végére halasztották. A
szünetben az új képviselõk a jegyzõ vezetésével megis-
merkedhettek a polgármesteri hivatal vezetõ munkatár-
saival. 

Jóval rövidebb ideig tartott, és kevesebb vitát ger-
jesztett a 2002. IV. negyedévi gazdálkodásról szóló
tájékoztató, amelyet két képviselõi kérdést követõen elfo-
gadott a Testület. Kiegészítés és kérdés nélkül döntöttek
a gépjármûadó mértékérõl is – hozzátéve, hogy a rendelet
központi jogszabály alapján készült el, az elõterjesztõnek
nem volt mérlegelési lehetõsége.

A 2003. évi költségvetés koncepciójának elõterjesztõ-
je Pandur Ferenc polgármester volt. A fejlesztési és
felújítási kiadások tételenkénti rangsorolása, a prioritások
meghatározása vitte el az idõt, végül – hosszas és
némiképp bonyolult szavazást követõen - sikerült
egyezségre jutni.

Felvetõdött az évek óta azonos szinten lévõ idegenfor-
galmi adó emelése is. Mint az egyik képviselõ megje-
gyezte: “ha adót emelünk, legyen értelme, Almádi szín-
vonala emelkedjen!”. Ezen gondolat jegyében végül 40
Ft-os emelést fogadott el a Testület, így 2003. január 1-tõl
a kurtaxa 240 Ft/fõ/éjszaka. Hatodik napirendi pontként
a települési szilárd hulladék gyûjtésére és elszállítására
vonatkozó 2003. évi díj megállapítása szerepelt. Az
örökzöld téma -  melynek elõterjesztõje dr. Szûcs Sándor,
aki  szóbeli kiegészítésre Boda Zsuzsát, a Kommunális
Kft. ügyvezetõjét kérte fel - most is indulatokat,
véleményeket gerjesztett. Szóba kerültek az utcákról
eltûnt közkonténerek, a szelektív hulladékgyûjtés
lehetõsége, a komposztálás propagálása, vagy egy terület

biztosítása a nem kommunális lakossági hulladék
számára. Végül a testület egyöntetû igen szavazattal
utasította a jegyzõt, hogy az elõterjesztésben felvetett,
továbbá a képviselõtestületi ülésen felmerült észrevételek
(közterületi konténerek visszahelyezése, a Kft kintlé-
võségeinek behajtása) figyelembevételével véglegesített
rendelet-tervezetét elfogadásra terjessze a képviselõ-
testület soron következõ ülése elé. Hasonló döntés
született a 7. napirendi pontban tárgyalt “települési
folyékony” hulladék gyûjtésére, elszállítására, ártalmat-
lanítására szervezett közszolgáltatással kapcsolatban.

Az aktualitások elõtti utolsó napirend – immár
negyedik alkalommal – a Balatonalmádi Város
Polgármesteri Hivatal aljegyzõi állására kiírt pályázat
elbírálása volt. A javaslatot városunk jegyzõje indokolta
szóbeli kiegészítésében. Képviselõink vélemény és
kérdés nélkül, egy tartózkodó szavazat mellett bizalmat
szavaztak a korábbi jelölt Kovács Piroska Rózsának, aki
a döntést követõen 2002. december 1-tõl tölti be az aljegy-
zõi posztot.

Az aktualitások fejezet elsõ pontjaként az önkor-
mányzati intézményeknél dolgozó közalkalmazottak 13.
havi illetményének kifizetésérõl született döntés, majd a
Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium fenntartásának
ügyében határoztak a képviselõk. Rövid idõ alatt jött létre
a határozat, miszerint a város informatikai pályázatot
nyújt be hat darab számítógép beszerzése érdekében. Ezt
követõen a Testület elfogadta a Városi Kulturális Központ
és Könyvtár beruházásáról szóló beszámolót, egy másik
döntés értelmében pedig egyeztetõ tárgyalást
kezdeményeznek a “Napozó nõ” címû szobor új telepítési
helyének kijelölésére. Hosszas, és indulatokkal terhelt
vita alakult ki a Kulturális Központ mûködési
feltételeinek megteremtésérõl. Gróf Tibor, az intézmény
megbízott igazgatója két levélben vázolta az
elképzeléseket. A vitát követõen, képviselõi javaslat
nyomán határozat született: az intézmény vezetõje a
december 19-i testületi ülésig tegyen konkrét javaslatot a
mûködésre és annak költségeire. Az elõzõekhez hasonló
hangulatban tárgyalták a városi piac jelenlegi helyzetét.
Az elhangzott vélemények szerint egyértelmû, hogy
tarthatatlan állapotok uralkodnak a piacon, azon kell gon-
dolkodni, hogy a terület és a feltételek egy végleges
megoldáshoz hogyan biztosíthatók. A határozat szerint:
Kutics Balázs képviselõ irányításával egy 2-3 fõs
bizottság tegyen errõl javaslatot a 2003. áprilisi testületi
ülésen a vonatkozó jogszabályok betartásával, és a
közvélemény bevonásával. 

Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ asszony önálló
képviselõi indítványát vette napirendre a testület. A
közbizalom helyreállítása érdekében, független szak-
értõkbõl álló ad hoc bizottság létrehozását látja szük-
ségesnek. Ennek feladata az elmúlt négy év azon
szerzõdéseinek felülvizsgálata, melyek a város köz-
véleményét foglalkoztatják. Vitát követõen Pandur
Ferenc polgármester indítványára a Testület határozatban
kérte fel dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ asszonyt, hogy
december 19-re terjessze be az ad hoc bizottság felál-
lítására vonatkozó javaslatát, a vizsgálandó konkrét
témakörök és a becsült bekerülési költség kidolgozásával.

Ezt követõen 20 óra 50 perckor az elnöklõ Pandur
Ferenc polgármester az ülést lezárta.

A nyilvános ülésrõl szóló önkormányzati jegyzõ-
könyvek a Városházán megtekinthetõk.

NF

Önkormányzati hírek

Megköszönöm azt a sok
jókívánságot és bíztatást, amit
munkámhoz az elmúlt hetekben
kaptam. 

Kevésnek bizonyult a hónap
elsõ szerdája polgármesteri fo-
gadónapnak, ezért – mivel
fontos számomra a személyes
találkozás – a kezdeti idõszak-
ban több idõt szánok e
fórumokra. 

Az alakuló ülés végén tartott
rövid ünneplés után meg-
kezdtük a 2003. év elõkészí-
tését, a költségvetési koncepció
összeállításával. A parlament
elé benyújtott költségvetésbõl
megállapítható, hogy nem a
várt arányban nõtt az önkor-
mányzatok támogatása. Bízunk
a parlamenti korrekcióban.
Takarékos mûködéssel, ered-
ményes pályázatokkal, jó
gazdálkodással helyi adók
emelése nélkül biztosítani
tudjuk a kötelezõ feladatok
ellátását és a fejlesztésekhez
szükséges forrásokat. 

A választási eredmények
alapján megalakult a Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat.
Fontosnak tartom nemzeti kul-
túrájuk megõrzését, mind-
annyiunkat gazdagíthat annak
bemutatása, szélesítve a törté-
nelmi lengyel – magyar barát-
ságot. 

Elsõ munkaülésünkön kon-
szenzussal hoztuk létre a tes-
tület munkáját elõkészítõ, meg-
alapozó bizottsági struktúrát.
A beérkezett javaslatok alapján
készül a következõ évi munka-
terv, januárban beterjesztem az
Önkormányzat ciklusprogram-
ját.

Az év végéhez közeledve kí-
vánok kedves mindnyájuknak
áldott, békés karácsonyi ünne-
peket, jó egészséget és eredmé-
nyes, boldog új esztendõt. 

Balatonalmádi, 2002. december 4.

Néhány sor
az 1. hónapról
a Városházán
2002. november

Pandur Ferenc
polgármester
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Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
Csendes hétköznapok jellemzik

városunk közbiztonságát, ami önma-
gában is jó hír, hiszen ez azt is jelenti,
hogy továbbra is biztonságos
környezetben élhetünk. Négy betöré-
ses lopás történt, ezek mindegyike
nyaraló, ahonnan élelmiszert és hasz-
nálati tárgyakat vittek el. Számunkra
sikert jelent az a tény, hogy ezek közül
háromnak az elkövetõje, illetve miután
az elkövetõ személye ismertté vált,
több korábbi nyaraló feltörés tettese is
kézre került. Az elfogásban tevékeny
részt vállaltak a polgárõr egyesület tag-
jai, hiszen az általuk adott információk
segítségével sikerült behatárolni tette-
sünk mozgását, majd a helyi körzeti
megbízottak tetten érték a több-
szörösen visszaesõ bûnelkövetõt.
Ugyancsak tettenéréssel bukott le egy
üzlet feltörése közben a másik
elkövetõnk, aki szintén többszörösen
büntetett elõéletû. Elszámoltatása
folyamatban van, egyre több és több
bûncselekményt tudunk rábizonyítani.

Különös építkezõk járják terüle-
tünket. Kapitányságunkhoz tartozó
nyaralóövezetben - így Balatonal-
mádiban is - történt olyan eset, hogy a
félkész, vagy éppen befejezés elõtt álló
ingatlanokról gázkazánokat, építési
anyagokat, szerszámokat vittek el.
Több biztató adattal is rendelkezünk –
a felderítésben egyébként több
kapitányság mûködik együtt – amelyek
reményt adnak arra, hogy elfogjuk a
tetteseket.

Egy közterületen álló gépkocsi
kerekeit szerelte le egy ismeretlen
elkövetõ, ami azért is furcsa szá-
munkra, mivel az esti, éjszakai órákban
a városnak azon a részén elsõsorban
helyi lakosok közlekednek, s mégis a
hosszabb ideig tartó cselekményt senki
nem látta, legalábbis ez idáig nem
tudtunk olyan tanút felkutatni, aki
használható információkkal segíthetné
a felderítést. Két garázda személyt fog-
tak el kollégáim, s ügyükben bíróság
elé állítással zártuk le az eljárást, ami
azt jelenti, hogy nagyon gyorsan az
igazságszolgáltatás is megtörtént.
Ugyanezen a módon zártuk le több ittas
jármûvezetést elkövetõ személy ügyét
is.

Az újság korábbi számainak több-
ségében külön is kitértem a közleke-
déssel, annak helyzetével, a folya-
matosan romló statisztikai adatokkal
kapcsolatos gondjainkra. Annak elle-
nére, hogy jeleztem azt is, hogy rendõ-
ri eszközökkel is igyekszünk
megakadályozni a további kedvezõtlen
jelenségek elharapódzását, mégis –
különösen az utóbbi két hétben – szinte
rendszeressé vált, hogy kollégáim
tucatszám állítják elõ az ittasan gép-
kocsiba ülõ személyeket. Ami igazán
megdöbbent, az a változatos magya-
rázatok listája, amelyekkel a többség
igyekszik indokolttá tenni maga-
tartását. Ismételten szeretném tájékoz-
tatni Önöket, hogy az ittas jár-

mûvezetés nem tartozik a bocsánatos
bûnök közé. Minden esetben hosszabb
idejû vezetõi engedély bevonás
következik a jelentõs összegû
pénzbírság kiszabása mellett. Még
akkor is, ha az illetõ arra hivatkozik,
hogy az italbolt és a lakás között
mindössze egy utcasarknyi utat tett
meg. Talán ez esetben egyszerûbb lett
volna, hogy gyalog sétál hazáig, s nem
teszi ki magát a fent ismertetett eljárás-
nak. Mindannyiunk érdekében tovább
fogjuk folytatni az ellenõrzés-soroza-
tot, és csak remélem, hogy a
legközelebbi lapszámban arról
tájékoztathatom Önöket, hogy nem
találtunk egyetlen ittas vezetõt sem. 

Talán a szigorodó rendõri fellépés-
nek köszönhetõen is egyre kevesebb
baleset történik. Ezek legfõbb oka
továbbra is a figyelmetlenség. Nagyon
ritka – és a közúton közlekedõk több-
sége osztja ezt a véleményemet – a tole-
ráns, mások érdekeit figyelembe vevõ
vezetõi magatartás. Divat az erõszakos,
néha durva szabályszegéssel járó
vezetõi stílus, aminek visszaszorítása
egyértelmûen rendõri feladat, és a ren-
delkezésünkre álló eszközökkel ezt
meg is fogjuk tenni. Gyakrabban fog-
nak találkozni a sebességmérõ beren-
dezésekkel, ebben a munkában is több
kapitányság dolgozik együtt.
Elsõsorban azokon a helyeken kíván-
juk ezeket alkalmazni, ahol a már több-
ször említett baleseti gócok vannak.
Ezen felül a lakott területek, így
Balatonalmádi város belsõ útjain is.
Végezetül ismételten szeretném
megköszönni a Polgárõr Egyesületnek
azt a támogatást, amit most már szinte
folyamatosan kapunk tõlük.
Különösen a városnak perifériális
területein tevékenykednek hatéko-
nyan, melynek eredménye cikkem
bevezetõ részében ismertetett elfogás
is. Ezen idõszak - egészen tavaszig -
legfontosabb feladata számunkra, hogy
megõrizzük az õrizetlenül hagyott
ingatlanokat, és ebben a munkában
számíthatunk polgárõr barátainkra.
Szeretném azonban hinni, hogy az
egész városra is számíthatunk, hiszen
nagyon jó lenne, ha mindenki nyitott
szemmel járna a közterületen, s jelezné
felénk, ha esetleg valamilyen gondot és
problémát lát. Ehhez a nevét sem kell
feltétlenül adnia - tudom sokan vannak,
akik “nem szeretnek beleavatkozni”
mások dolgaiba. Pedig saját magukat is
megkímélhetnék néha, ha elõre szól-
nak, s nem következik be bûncselek-
mény. 

Ez a lapszám már a karácsonyi
ünnepekhez nagyon közeli idõpontban
fog megjelenni, ezért kérem engedjék
meg, hogy a kollégáim és a magam
nevében békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánjak minden
újságolvasónak. 

Balatonalmádi, 2002. november 25.
Grúber Sándor r. alezredes,

rendõrkapitány

FIGYELÕ
• Újra Kuti Csabát választotta elnökévé a Veszprém Megyei Közgyûlés.

A heves szóváltásokkal tarkított ülésen a FIDESZ – MPP – MKDSZ -
Kisgazdapárt 17 képviselõjének, valamint dr. Horváth Balázs MDF-es
képviselõnek kivonulása után a fõállású alelnök Pusztai István MSZP-s, a
társadalmi alelnök pedig, dr. Németh Márta, szintén MSZP-s képviselõ lett.
Kuti Csaba idõközben – megnövekedett feladataira tekintettel – lemondott
az MDF megyei választmányának elnöki tisztérõl.

• Már 3 televízióadás fogható Almádiban a közvetlen régióból: az Öböl TV,
a Séd TV és legújabban a Veszprém TV, mely tervezett mûsorával, prog-
ramjaival azt ígéri, hogy az almádiak is sajátjuknak fogják érezni.

• A Kelet-Balatoni Kistérségi Társulás (KBTT) Balatonalmádi pol-
gármesterét, Pandur Ferencet választotta új elnökének.

• A rendészeti szakképzésrõl tartottak nyílt napot a Csopaki Rendészeti
Szakközépiskolában, ahol az érdeklõdõk tájékoztatást kaptak a képzésrõl
és az intézmény életérõl. A Csopak fölötti Nosztori völgyben lévõ iskolába
Veszprém, Fejér, Somogy, Vas és Zala megyébõl várnak 18-33 év közöt-
ti érettségizett, illetve most érettségizõ fiatalokat.

• Második közgyûlését tartotta a Lovas-Egyesület a Vörösberényi
Kultúrházban. A hivatalos ügyek megtárgyalását vacsora, játék, beszélgetés,
tánc követte.

Felhívás
A hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a korábbi

évekhez hasonlóan közalapítványunk által kiadott igazolás alapján
meghatározott adókedvezmény illeti meg azokat a magánszemélyeket, akik
alapítványunkat pénzügyi támogatásban részesítették. Az elmúlt évhez hason-
lóan az idén is köteles alapítványunk a kiadott igazolásban szereplõ összegrõl
az APEH-et is tájékoztatni. Ehhez az adatszolgáltatáshoz viszont szükségünk
van a támogatók adóigazolványon szereplõ 10 jegyû adóazonosító jelére.

Kérjük, hogy akik az alapítványunk részére támogatásként befizetett összeg
után járó adókedvezményt igénybe kívánják venni – és a korábbi években
adóazonosító jelüket még nem küldték el számunkra – az alábbi adatlapot
olvashatóan kitöltve címünkre legkésõbb 2003. jan. 20-ig juttassák vissza. 

Cím: Almádiért Közalapítvány 8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóazonosító jel hiányában nem

adhatjuk ki az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást, mivel az
APEH felé történõ adatszolgáltatási kötelezettségünknek nem tudunk eleget
tenni.

– – – – – – – – – – – – – – – itt levágandó – – – – – – – – – – – – – – – 
ADATLAP

Név: …………………………………………………………………………

Lakcím: …….………………………………………………………………..

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

Dátum: …………….....                             ………………………………….
aláírás

Október, november hónapokban is folyamatosan tevékenykedtek pol-
gárõreink, betörést vagy arra utaló nyomokat nem találtunk. A két hónapban
320 órát voltak járõrszolgálatban. Egyesületünk már az õszi és téli feladatokat
végzi, a program fõ iránya, hogy a nyaraló tulajdonosokat megkeresve,
egyeztessünk az õszi-téli idõszakban fokozott figyelmet igénylõ ingatlanokra.
Ennek a programnak nagy elõnye az azonnali reagálás, illetve az azonnali
értesítés. Nagy tisztelettel köszönjük az adójuk 1 százalékának átutalását,
mintegy 132 000 forintot. Ez az elismerés további anyagi és erkölcsi erõt biz-
tosít számunkra.

Mivel a polgárõrség adományokból tartja fenn magát, így kérem a helyi
és nyaraló tulajdonosokat, vállalkozókat lehetõségük szerint támogassák
a polgárõrséget. Számla szám: 11748083-20013781 Balatonalmádi
Polgárõr Egyesület.

Továbbra is várunk jelentkezõket a polgárõrségbe. Elérhetõségünk:
06-30-265-5059 mobil számon, a rendõrség 438-711 számán és az ingyenes
107 számon.

Köszönjük a lakosság segítségét, mert e nélkül munkánk nem érné el célját.
Balogh Csaba titkár

Polgárõr hírek
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VITAJTYE = ISTEN HOZOTT
ÉVTIZEDES EGYÜTTMÕKÖDÉS

ZOBORALJA ÉS A KELET-BALATONI KISTÉRSÉG KÖZÖTT
Háromszögletû a 13. században

épített Gímes feletti õsi vár alapraj-
za, és ennek a várnak a megmaradt
falai õrködtek az augusztus eleji
jubileumi találkozó felett.
Jelképként kísérte ez a háromszög
a felvidéki magyarok és az ottani
szlovákok, meg a Balaton-mel-
lékiek közös ünnepi megem-
lékezését. A rendezvények három
helyszínen, Nyitragerencséren,
Kolonban és Gímesen zajlottak.
Nem kellett tolmács az egymás
nyelvét tanuló és mindjobban értõ
megjelenteknek , hiszen a „ruky
bozkávam“ és a „kezét-csókolom“
egyet jelent mindkét nyelven, ha
nem csak mondják, hanem teszik
is, akik tisztelik egymást. Ezt az
alaphangulatot még a meg-
megeredõ esõ sem tudta elrontani,

meg aztán fedél is akadt mindig,
mert derekasan kitettek a
szervezõk magukért. Jubileumi
megemlékezés volt, mivel 1992-
ben alakult ki az együttmûködés a
Nyitra környéki Zoboralji
Községek Regionális Társulása és
a Kelet-Balatoni Kistérség
települései között. Messzelátó pol-
gármesterek hozták tetõ alá, kap-
csolatot keresõ képviselõk ápol-
gatták, ezért aztán a tenniakaró
polgárok is követték õket.

Idõben érkezett a Balatonalmádi
küldöttség Nyitragerencsérre, ahol
bensõséges ünnepségen köszön-
tötték a vendégeket jó szóval, dús
ebéddel és zamatos italokkal. A
díszvendégek mégsem mi voltunk,
hanem a gerencséri születésû
Ferenczy Anna, a Jókai Színház
mûvésznõje és 36 évig szolgáló
Monsignore dr. Bartusovicz
Domonkos plébános úr, akik
díszpolgári kitüntetésben része-
sültek. A fogadás után Gímesen, az

említett vár alatti gyönyörû erdei
tájban népdallal, magyarnótával és
többnyelvû tánczenével köszön-
töttek minden résztvevõt. A gíme-
si polgármester úgy gitározott,
hogy azt még az itteni tangóhar-
mónikás jegyzõ is megcsodálta
volna, ha hivatalos elfoglaltsága
engedte volna a megjelenését. Dr.
Kerényi László polgármester és
Majbó Gábor tiszteletbeli alpol-
gármester mellett a Humán-
politikai Osztályvezetõ és a Hu-
mánpolitikai Bizottság Elnöke
képviselte a várost a Zoboralján.
Összesen 100 vendéget hívtak
meg a térségünkbõl, akiknek több-
sége mûvészcsoport tagjaként jött
és lépett fel.

A másnapi ünnepi közgyûlésen
Finta Rudolf és dr. Kerényi László

elnöklete alatt Bugár Béla, MKP
elnök, Miklós László kör-
nyezetvédelmi miniszter valamint
Harna István építészeti és régiófej-
lesztési miniszter köszöntötte a
koloni kultúrház zsúfolásig töltött
nagytermében összegyûlt küldöt-
teket. A beszédeknél többet mond-
tak az ajándékok, különösen az
általunk vitt kelet-balatoni panorá-
maképek, amelyeket Fülöp Lajos
festõmûvész álmodott és festett
maradandó emlékké. 

Jó volt látni, hogy egy falu apra-
ja és nagyja hogy tud örülni egy
csatornázás befejezésének
Kolonban, mennyire büszkék
helyi festõikre a felvidékiek, és
micsoda kis kerekeskutat kanyarí-
tottak a községháza elé lel-
kesedésükben. A két térség pol-
gármesterei barátságos lab-
darúgómérkõzésén azért eltértek a
jubileumtól az ottaniak, mert
10:10-es állásnál hiába követelte
kórusban a közönség a stílszerû

lazsálást, nyár lévén nem bundáz-
tak még a tízéves évforduló ked-
véért sem: Zoboralja 12:10-re
gyõzött. Az innenjöttek csak arra
kapták fel a fülüket, amikor a
gímesiek szép tájszólásban „Terj
mán kápure“ kiáltással tüzelték az
ottaniakat, mert a felvidéki pol-
gármesterek mellett még a bírónak
sem derogált a döntetlen. Ha nem
tudtam volna, hogy a törköly
ottani megszólítása természetesen
„terkel“, talán meg sem értettem
volna, hogy mit akarnak a
szenvedélyesebb szurkolók. Ezek
után már azon sem csodálkoztam,
hogy a népszerû Corgon’
márkanevû sör eredetileg kamaszt
jelent, amit Nyitrán az egykori
kanonokház termetes Apolló szob-
rára is mondanak. Node a „nápoj“
jelentésén még most is meg
vagyok rökönyödve, mert italt
jelent szlovákul, holott én a
hatodik sör után tényleg nápolyit
szerettem volna, nem pedig
becherovkát...

A késõdélutáni szabadtéri misén
a gímesi várrom és a csitári hegyek
között olyan elementáris áhitat
szállt meg mindannyiunkat, amit
ritkán érez az ember. Többezer
ember gyûlt össze Isten szabad ege

alatt: sokan idõs koruk ellenére,
egy vagy két bottal gyalog jöttek
ki, hogy meghallgathassák a
Kalocsáról érkezett József barátot,
áldozzanak és együtt énekelhessék
a Boldogasszony Anyánk szívbe-
markoló refrénjét. Messze szállt az
ének a történelmi tájban, ahogy
messze szólt a helyi plébános
magyar és szlovák nyelvû
köszönete is. Megindító volt a
másnapi ünnepi megemlékezés is
Zsérén, a szlovák-magyar meg-
békélés szobránál.

Miro Marik barátunk - akinek a
kislánya rajzolta azt a kézfogást,
amelyet az Új Almádi Újság egyik
tavalyi száma közölt le egy teljes
oldalon - csak nem bírt magával
elindulásunk elõtt. Féltett bennün-
ket, hogy éhen veszünk a hosszú
úton hazafelé: felesége felvidéki
gulyását habkönnyû és hófehér
knédlivel úgy habzsoltuk, mintha
nem is tömtek volna bennünket
minden étkezésnél degeszre.
Búcsúzáskor kaptunk Mirkó
szlovák barátjától - akit mindenki
csak Pistának hív - két kis
fenyõcsemetét, hogy megered-
jenek itt, az Öreghegy északi
lejtõjén, amely feléjük néz.

Czuczor Sándor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Mint sokan tudják, 2001 nyarán elkészült egy korszerû és kívül-belül

esztétikus iskola Balatonalmádi vörösberényi városrészében – a
képviselõtestület tagjainak és a város vezetõinek kedvezõ döntése alapján. Az
azóta eltelt idõben viszont a kerítésünk külsõ oldala mellett egy illegális
szeméttelep és 2 m magasságú „dzsungel” alakult ki. Ezt az állapotot
szándékoztunk megszüntetni sok almádi és berényi ember önzetlen, társadal-
mi összefogásával. Az eredmény minden várakozást felülmúlt. Egy nagy
méretû, füvesített terület jött létre többcélú hasznosításra. Ezek a munkák a
kultúrált iskolai környezetet és a rendezettséget teremtették meg, ugyanakkor
folyamatosan szolgálják diákjaink hasznos szabadidõ eltöltését és egészségét.
Nagyrabecsülésemet, elismerésemet és köszönetemet szeretném kifejezni
azoknak, akik ezt lehetõvé tették. Elsõsorban Ódor Gáspárnak, dr. Kerényi
Lászlónak, Zana Andrásnak, Keszei Jánosnak, Lõrincz Attilának, Boda
Zsuzsannának, Molnárné Ódor Juditnak, a munkatársaimnak és a ta-
nulóinknak. Tóth Attila igazgató

A Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja köszönetét fejezi ki
Balatonalmádi Önkormányzatának, a város lakóinak és az AURÓRA
szálloda vezetõinek, adományaikért. Segítségükkel nem csak a váro-
sunkban élõ rászorulókat, a környékbeli szociális otthonok lakóit, a
hajléktalan szállón élõket is tudtuk támogatni.
Továbbra is várjuk az adományokat, és a rászorultakat a Vörösberényi
Katolikus Plébánián minden csütörtökön 15 órától 17 óráig.
“Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és meg-
nyittatik néktek” /Máté ev. 7,7/
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A gépjármûadóról
Képviselõ - testületünk november 28-i ülésén a törvényi szabályozással

összhangban elfogadta a gépjármûadóról szóló rendeletet. Ennek megfelelõen
2003. január 1-tõl a törvényben meghatározott minimum mértékre, 600
Ft-ról 800 Ft-ra emelkedik a gépjármû minden megkezdett 100 kg tömege
után fizetendõ gépjármûadó.

A törvényi szabályozás alapján a tételesen adózó gépjármûvek –
motorkerékpár, lakó-pótkocsi, lakóautó, sátras utánfutó – adója évi 5.000 Ft
lesz; az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott – jellemzõen P, Z,
E betûjelû rendszámmal ellátott – személyszállító gépjármû esetén 2.000 Ft,
míg tehergépjármû esetében minden megkezdett hónapra havi 5.000 Ft adót
kell fizetni. Jövõre jelentõsen módosul (szûkül) a korszerû légszennyezési,
zajkibocsátási határértékekkel rendelkezõ gépjármûvek kedvezményi rend-
szere is:

2003. január 1-jétõl megszûnik a nem szabályozott katalizátorral ellátott
benzin, az ENSZ-EGB 83.01/C. elõírásainak megfelelõ diesel üzemû gépjár-
mûvek, valamint az EURO 1 (ENSZ-EGB 49.02/A.) elõírásainak megfelelõ
tehergépjármûvek, autóbuszok utáni (mai 25 %-kos) adókedvezmény. Szintén
megszûnik az 1998. január 1-je elõtt nem szabályozott katalizátorral ellátott,
benzin üzemû gépjármû után biztosított 50 %-kos kedvezmény is. 

20%-ra – a nyergesvontató esetében 30%-ra – csökken a szabályozott
katalizátorral ellátott benzin üzemû, az ENSZ-EGB 83.02/C., 83.03., 83.04
elõírásnak megfelelõ diesel üzemû gépjármûvek, valamint az EURO 2
(ENSZ-EGB 49.02/B. és 51.02) elõírást teljesítõ autóbuszok, tehergépjár-
mûvek utáni adókedvezményi mérték a mai 50%-os, vagy néhány esetben
60%-os adókedvezmény helyett.

30%-os adókedvezmény illeti meg az ENSZ-EGB 83.05 elõírásnak
legalább megfelelõ gépjármûvet, valamint az EURO 3 (ENSZ-EGB 49.03/A.
és 51.02) elõírásnak megfelelõ autóbuszt, tehergépjármûvet (nyergesvontató
esetében a kedvezmény 50%) a mai 60%-kos kedvezmény helyett.

50%-kos adókedvezmény jár továbbra is a kizárólag elektromos meghaj-
tású, a hybrid meghajtású és a tiszta gázüzemû személyszállító gépjármûvek
után.

Az adókedvezmények igénybevételének elõfeltételéül továbbra is a gépjár-
mûre kiadott mûbizonylat – forgalmi engedély, zöldkártya vagy a Közlekedési
Felügyelet igazolása – tartalma szolgál alapul.

A kedvezményi mértékváltozással érintett gépjármûvek tulajdonosainak
nem kell új adóbevallást adniuk, mindenkit 2003. februárjában határozatban
értesítünk a fizetendõ gépjármûadójának összegérõl.

Abban az esetben, ha a gépjármûbe szerelt katalizátor fajtájában (szabá-
lyozott, nem szabályozott, egyéb) az elmúlt idõszakban változás történt, azt
kérjük Adóügyi Osztályunkon jelezzék, hogy a megfelelõ mértékû ked-
vezményt megadhassuk.

Víghné Horváth Beáta,
adóügyi osztályvezetõ

LLEENNGGYYEELL SSAARROOKK
Az önkormányzati választásokkal párhuzamosan Balatonalmádiban

sor került a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat megalakulására.

Köszönet érte a ránk szavazóknak!

Hivatalos beiktatásunk 2002. november 16-án, szombaton, a

városházán történt, ahol a Választási Bizottság elnöke, Fábián László

átadta megbízóleveleinket, és  polgármesterünk, Pandur Ferenc meleg

szavakkal üdvözölte a megalakult testületet. Elnököt és alelnököt

választottunk Károly Bozsena és Koszorusné Schildmayer Etelka

személyében.

Célunk egy mondatba összesûrítve: a lengyel-magyar kulturális kap-

csolatok ápolása.

Ennek különbözõ formái lehetségesek – egy képzõmûvészeti kiállítás,

egy filmvetítés, egy énekkar vagy néptánccsoport fellépése ugyanúgy

kapcsolatteremtõ, mint a lengyel konyha fogásainak kóstolása. Mivel

Almádi második világháborús múltjában van még kutatni való lengyel

vonatkozás, ennek a feltárása is ránk vár.

Mindenki, aki jól érzi magát lengyelek között, szívesen látott

vendég lesz. Hogy hol? Reméljük, hogy az új Kulturális Központban.

Észrevételeiket, javaslataikat egyelõre a Városháza címére várjuk,

testületünknek címezve.

Egy, a magyarországi lengyelek számára nagyon fontos esemény volt

Budapesten a 2002. október 26-ai, amelyen mi is részt vettünk. Ünnepi

szentmise keretében, amelyet õeminenciája Józef Glemp bíboros,

Lengyelország Prímása celebrált (lengyel és magyar érsekek és

bíborosok kíséretében), sor került a Lengyel Ház felszentelésére. Az

épületegyüttes a Lengyel Templommal együtt 1930-32-ben épült, a

Budapesti Lengyel Kolónia adakozásából. A háború után államosították,

és csak 1997-ben került vissza – nagyon rossz állapotban – a lengyelek

tulajdonába. 2002-ben felújították, és a Magyarországi Lengyelek

Kulturális Központja lett könyvtárral, kiállítótermekkel, és egyházi

múzeummal. Címe: Budapest, X.,  Óhegy u.11.

Károly Bozsena
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Egy sokoldalú asszony értékes kezdeményezéseibõl…
Gyönyörûséges, meghitt hangulatú

ünnepség volt az október 12-ei, régi
nagy tervem volt ennek megrendezése.
Horváth József Atyát, egykori vörös-
berényi plébánost, történészt, nyugal-
mazott püspöki könyvtárost személye-
sen ismertem. Barátságába fogadva
vezetett be engem a honismereti moz-
galomba, szinte Tõle kaptam ajándék-
ba Veszprém-megyét. Ezt köszöntem
meg azon a tudományos emlékülésen,
amit a Vörösberényi Szent Ignác
Római Katolikus Egyházközség, a Vö-
rösberényi Horváth József Honismereti
Egyesület, a Vörösberényi Általános
Iskola Helytörténeti Köre és a
Veszprém Megyei Honismereti Szö-

vetség együttmûködésével közösen
szerveztünk Vörösberény tudós
történésze tiszteletére. A várakozáson
felüli részvétel a Vörösberényi
Katolikus Templomban, a Kolostor
nagytermében és a plébánia falán elhe-
lyezett emléktábla-koszorúzáson is azt
mutatja, sokan tisztelték Õt. Nagyívû
elõadások hangzottak el az egykori
barát, Körmendy József ny. Felsõörsi
Prépost, S. dr. Laczkovits Emõke
néprajzkutató és Schildmayer Ferenc
helytörténész jóvoltából. A tudo-
mányos megalapozottságtól a mély
megindultsággal teli személyes
élményekig eljutó visszaidézõ erõ és az
emléknap kedvezõ visszhangja
megerõsítõ tényezõk az összefogás, a
hagyatékgondozás, emlékmegõrzés
folyamatában. A Vörösberényi Hon-

ismereti Kör által állíttatott, Németh
József Kõfaragó által készített
márványtábla Horváth József plébános
emlékhelye mellett - Nemzeti Emlék-
helyként - nemzeti ünnepeinknek is
koszorúzási lehetõséget kínál e város-
részben. A megemlítetteken kívül
köszönet jár még a szervezésért dr. Tóth
Dezsõnek, a Veszprémi Honismereti
Szövetség elnökének, Szabó János
Atyának, Csetényiné Jákói Hedvignek
és a berényi iskola helytörténeti
körének, a Szent Ignác Római Ka-
tolikus Egyesület képviselõkörének,
Domján Rózsának, a berényi plébánia-
templom gondnokának, Zaharovits
Sándornénak, Vollain Pálnénak, Bálint

Sándornak és min-
denkinek, aki hoz-
zájárult a magasztos
ünnepséghez. A hon-
ismereti kör feladatá-
nak tartja Horváth
József kéziratokat is
tartalmazó személyi
bibliográfiájának fel-
dolgozását, a kö-
zeljövõ terve pedig:
György-napi tisztel-
gõ emlékülés Kurucz
György Nagytisz-
teletû Úr emlékére –
igéri dr. Kardos
Józsefné Benke Irén,
Vörösberény kul-
turális életének egyik
aktív mozgatója.

- Kezdeménye-
zésedre  egészen más
jellegû szervezések is

létrejönnek.
- Szeptember 23-án tartottam a

„Sátorhegyi beszélgetések” 3. ren-
dezvényét. Ezt a programot hét éve
kezdtem egy augusztus 20-ai egész
napos programmal a Sátorhegyi mulat-
ságban, Vörösberény közelgõ ezer
éves múltjának megünneplésével. A
következõ évben – a vörösberényi új
iskola avatásának bevezetõjeként – a
felekezeti iskolák történetének meg-
emlékezését javasoltam. 1996-ban a
vörösberényi református iskoláról és a
református oktatásról, 1997-ben a
vörösberényi katolikus iskola törté-
netérõl és a katolikus iskolázás
pedagógiájáról hangzottak el nagyon
értékes elõadások és tiszteletteljes
megemlékezések. 1999-ben került sor
a 2. Sátorhegyi beszélgetésre, melyen

az egészséges táplál-
kozás receptjei, és egy
parlagfûre is igen hatá-
sos gyomírtószer
használatának ismer-
tetése voltak a fõ
témáink. A 3. Sátor-
hegyi beszélgetésünk
idén szeptemberben
volt, a helyi vendégek
és elõadók mellett bala-
tonfüredi, felsõörsi,
csopaki, szentkirály-
szabadjai vendégekkel.
A komposztálás jelen-
tõsége, a hulladékok
újrafelhasználásának
fontossága, a kom-
posztprizma szakszerû
összerakása mellett
bemutattunk egy kom-
posztérlelõ, szármarad-

ványok feldolgozását elõsegítõ bio-
trágyát. Jövõ évi rendezvényünkre
ajánlások is érkeztek, így annak témá-
ja is körvonalazódni látszik.

- Hogyan értesz mindehhez?
- Vörösberényi megtelepedésemkor

Szolnokon – ahol õsztõl tavaszig élek
– már a Biokultura Egyesület tagja, a
Szolnoki Kertbarátkör elnöke voltam,
rendelkeztem a „szelíd növényvé-
delem” eszközeivel megóvható növé-
nyek telepítésének, gondozásának kor-
szerû kertészeti, biokertészeti isme-
reteivel. Két úton jutottam el idáig.
Egyrészt, mint magyar-könyvtár sza-
kos tanár orvos férjem oldalán: az
orvosi könyvtár szakirodalmának ide-
vonatkozó, elsõsorban táplálkozástu-
dományi ismereteivel, másrészt, mint
telektulajdonos: a gyakorlatban
kialakított bio-kertemben végzett
munkák tapasztalatai, és az ehhez
szükséges irodalmazás alapján. A
kertészeti ismeretek megszerzése,
növényvédelmi tanfolyamok elvég-
zése, és egyáltalában, az önként vállalt
önmûvelés nagyon fontos minden
munkában. Ezért szervezem most a
honismereti mozgalom keretén belül a
Honismereti Népfõiskolát is, melyet
dr. Bánhegyi Miksa bencés atya brili-
áns elõadásával nyitottunk meg.
Januártól még hat elõadást tervezek.
Egyelõre nagyon kevesen vagyunk a
honismereti mozgalomban aktív részt-
vevõk, örülnék, ha elérnénk az
Apostolok számát, mert akkor már
bejegyeztethetnénk magunkat. 

- Azt gondolom, nem tévedek, ha azt
mondom, hogy – valószínüleg fog-
lalkozásodból, képzettségedbõl adó-
dóan is - állandó késztetést érzel min-
den megszerzett tudás átadására.
Ezért foglalkozol gyerekekkel is.

- A jövõ kultúrájának, így az
egészségkultúrának kialakítása is az õ
feladatuk. A honismeret mellett a kör-
nyezetvédelem, biokultúra, egész-
ségmegõrzés elveit is szükségesnek
tartom megismertetni az iskolákban.
Részt vettem a Budapesten megren-
dezett Egészséges Iskolákért Nem-
zetközi Konferencián, mint felkért
elõadó, és a tanárképzõ fõiskolák tan-
székvezetõinek közremûködésével
szervezett veszprémi elõadássoroza-
ton. A Veszprém megyei Pedagógiai
Intézet támogatásával közösen kezd-
tük kialakítani az elsõ dunántúli isko-
lakerteket. Meggyõzõdésem ugyanis,

hogy az iskolakertek rövidesen rene-
szánszukat élik szerte Európában.
Létrejöttüket maga a korszellem sür-
geti majd. Létesítésük érdekében szól
a társadalmak elsõrendû kérdésévé
elõlépett környezetvédelem is. A
környezettudatos magatartás létre-
hozása, begyakorlása hatékonyan
csakis az oktatás keretei között kép-
zelhetõ el. Aközépkori kolostorkertek-
tõl kezdve egészen 1947-ig a gyakor-
lati oktatásban hasznos szerepet játszó,
jól mûködõ iskolakertek változatos
sokasága jellemezte a magyar isko-
larendszert. A szocialista rendszer
kisöpörte az iskolakerteket az oktatás-
ból. A rendszerváltásnak és a Nemzeti
Alaptantervnek köszönhetõen ma
ismét megteremtõdtek a feltételek az
iskolakertek számára. A NAT, és
különösen kilátásba helyezett változ-
tatásai szabad utat engednek a helyi
kezdeményezéseknek, megfogal-
mazhatók a helyi adottságon alapuló
specialitások, ily módon lehetõség
nyílt az iskolakertek tantervbe
iktatására is. Kialakulóban vannak
tehát napjainkban ezek szervezeti és
személyi feltételei. A tárgyi feltételek
kialakítása az önkormányzatok és a
lakosság együttes áldozatvállalásával,
sok találékonysággal, nem egy esetben
állampolgári kezdeményezéssel te-
remthetõ meg, mint ahogyan Balaton-
almádi õsi városrészében, Vörös-
berényben évekkel ezelõtt elkez-
dõdött. Nem rajtam múlott, hogy a
kezdeményezés a kísérleti stádiumban
megrekedt, és végül is a berényi isko-
lakert nem jött létre.

- És most újrakezded.
- Igen. A közbejött betegségem után

újrakezdtem a szervezést. Példát
szeretnék mutatni az iskolának a
környezetvédelem gyakorlati alkal-
mazásához. Javasoltam egy komposzt-
telep kialakítását, csekély szervezéssel
ez megoldható lenne. Boda Zsuzsa, a
Kommunális Kft. vezetõje lelkesen
támogatja az ötletet. Újra gyûjtöm a
válogatott hulladékot komposztprizma
készítéshez, a gyerekek csinálhatná-
nak belõle szakszerû komposzthalmot.
A Sátorhegyi beszélgetésekbe bekap-
csolódott a veszprémi Csalán
Környezetvédõ Egyesület, amelynek
sikerült a berényi iskolát bevonni az
egyesületi munkába. Dolgozunk azon,
hogy az iskolai környezetvédelem
speciális szak lehessen. Saját kertem
újra kialakítását is elkezdtem, boldog
vagyok vele, mert a szép kert felér egy
mûalkotással.

- Apropó, mûalkotás. Úgy tudom,
kisprózákat, esszéket, novellákat írsz,
és versed hangzott el a Horváth József
emlékünnepségen.

- A Tisztelendõ Atya halálának 2.
évfordulójára írt költeményemet
Szakál Dániel tanuló, a Vörösberényi
Általános Iskola Helytörténeti Köré-
nek tagja mondta el. De jelentek már
meg verseim, írásaim több dunántúli,
alföldi napilapban, folyóiratban, így az
almádi újságban is.

Dr. Kardos Józsefné Benke Irén
tehetséges, sokoldalú asszony. Értékes
kezdeményezéseibõl, fáradhatatlanul
végzett hasznos és szép, lelkes és
lelkesítõ munkájából Vörösberény, de
egész Balatonalmádi is sokat merít-
het(ne?). Vecsey Kiss Mária

A tudós történész Horváth József atya emlékét nagyon
sokan õrzik.

Dr. Kardos Józsefné a Biokultúra Egyesület 10.
jubileumi Kiállításán és Vásárán a Kertészeti
Egyetemen rózsaszírom szekrényillatosítók és
hangulatjavítók bemutatásával...

...és az „Egészséges Magyarország“
Táplalkozási Fórumon Szolnokon
vörösberényi kertje képeivel
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Az almádi lakosok elsõsorban újságokból
értesülnek a helyi hírekrõl, és érdeklõdésük
középpontjában leginkább az önkormányza-
ti munka áll – derült ki abból a felmérésbõl,
amely az õsszel zajlott városunkban.

A kutatás célja volt kideríteni, hogy milyen
helyi információkat közvetítõ tömegkommu-
nikációs eszközöket ismernek, használnak az
almádiak, valamint közvetlen környezetükbõl
mi érdekli õket leginkább. Az adatfelvételnél
alkalmazott kérdõív utolsó kérdése pedig arra
vonatkozott, hogy függetlennek ítélik-e meg a
válaszadók a lokális hírforrásokat. A felmérés
eredményeinek felhasználásával a média iga-
zodhat a közönség igényeihez, az információ-
szolgáltatók (például vállalkozások, a városi
önkormányzat) hatékonyabban juttathatják el
üzenetüket a megcélzott csoporthoz. Az ilyen
módon feltételezhetõen javuló tömegtájékoz-
tatás növeli a lakosság tájékozódási kedvét, és
csökkenti az információhiányból adódó helyi
társadalmi esélyegyenlõtlenségeket. 

Az adatgyûjtés az õszi hónapokban folyt a
városi lap, egy önkormányzati intézmény,
annak klubjai és egy civil szervezet bevonásá-
val. A kérdõívet Balatonalmádi tizennégy éven
felüli lakosságának körülbelül egy százaléka
töltötte ki. (Összehasonlításképpen: a legutóbbi
önkormányzati választások elõtt a fõvárosiak-
nak csupán három század százalékát kérdezte
meg az egyik közvélemény kutató intézet arról,
hogy melyik fõpolgármester-jelöltre szavaz. A
felmérés eredménye közel állt, és lényegileg
nem tért el a valós választási végeredménytõl.)
A reprezentatív minta a válaszadók véletlen-
szerû kiválasztásakor nem biztosítható, így
ebben az esetben sem. Az adatgyûjtõk vissza-
jelzései alapján azonban elmondható, hogy a
kérdõív kitöltõi mind lakáscím, mind életkor,
mind iskolai végzettség szerint megközelítõleg
hasonló képet adnak, mint a város lakosai. Ami
torzította ezt a hasonlóságot, hogy kevés fiatal
és káptalanfüredi vett részt a felmérésben. A
kitöltési útmutató tartalmazta, hogy a
válaszadók ne beszéljenek össze, lehetõleg egy
háztartásból csak egy ember és egy alkalommal
válaszoljon a kérdésekre. 

A kérdõív elsõ három kérdése: 1. Milyen
konkrét helyi információkat közvetítõ
csatornákat ismer? 2. Melyike(ke)t használta
már ezek közül legalább egyszer? 3.
Melyike(ke)t követi rendszeresen? Holott az
elsõ kérdésbõl kitûnik, hogy címeket, neveket
kellett volna írni, sokan csak tömegkommu-
nikációs eszközöket (újság, tévé stb.) neveztek
meg, így a válaszok is végül e szerint lettek cso-
portosítva. A mellékelt diagramból látható,
hogy újságot (az Új Almádi Újságot, Naplót
vagy mindkettõt) átlagosan tízbõl hét, televíziót
(Öböl, képújság, Séd, Veszprém, MTV Soproni
Körzeti Híradó) megközelítõleg tízbõl négy
ember használ rendszeresen, hogy tájékozódjon
a helyi történésekrõl. Ilyen célból rádiót,
Internetet csak elenyészõ számban vesznek
igénybe az almádiak a felmérés szerint. Az
arányokat részben magyarázzák azok a tények,
hogy újság minden háztartásba jut, a televíziók

közül több csak kábelen fogható, az Internet
még nem elterjedt. Valószínûsíthetõ, hogy nincs
olyan rádióadás, ami kielégítõ hírforrásként
szolgálná városunk lakóit, amit az is alátámaszt,
hogy már nyújtottak be Almádi vételkörzetû adó
létesítéséhez frekvenciaengedély-kérelmet.

A kérdõív negyedik kérdése: Mi érdekli Önt
az alább felsoroltak közül? Itt több választ meg
lehetett jelölni, valamint volt egy “egyéb” rovat.
A válaszadók 78 százalékát érdeklik az önkor-
mányzati hírek, a helyi politika, 73 százalékuk
követi szívesen a közéletet (események,
intézmények, civil szervezetek tevékenysége),
38 százalékukat érdekli a kultúra, 32 száza-
lékukat a sport. Ezen kívül olvasni, hallani
szeretnének településtörténetrõl, hagyo-
mányõrzésrõl, horgászatról, balatoni térségi
információkról, idõjárásról. Az érdeklõdés
középpontjában tehát leginkább az önkor-
mányzati hírek állnak. A 78 százalékos arány
kialakulását jelentõsen befolyásolhatta, hogy a
felméréssel egy idõben volt az önkormányzati
választás, illetve az elõzõ testületen belüli éles
ellentéteknek legtöbben csak a felszínét
érzékelhették. Ha ezt figyelembe vesszük,
akkor a kevesebb mint nyolcvan százalék nem
is sok. Megjegyzendõ, hogy a helyi média az
elõbb felsorolt témák mindegyikével
foglalkozik, azonban nem feltétlenül a kellõ
hangsúllyal. A kérdõív
következõ kérdésére
adott válaszban
ötfokozatú skálán kel-
lett összehasonlítani
azt, hogy mennyire
keltik fel a figyelmét a
válaszadónak a városi,
és mennyire a térségi
hírek. Az egyes jelölte,
hogy egyáltalán nem,
az ötös pedig, hogy
nagyon. A városi infor-
mációk fontossága az
összes válasz számtani
átlaga alapján 4,60
(leggyakoribb válasz:
5), a térségieké 3,32
(leggyakoribb válasz:
3). Ez az eredmény
alátámasztja azt a nap-
jainkban érzékelhetõ
tendenciát, hogy egyre
inkább felértékelõd-
nek a helyi informá-
ciók a tágabb
környezetünk aktuali-
tásaihoz képest. 

A második diagram
szemlélteti arra a
kérdésre adott választ,
hogy függetlennek
ítéli-e meg a helyi
médiát vagy sem.
Habár a többség úgy
érzi, korrekt a tájékoz-
tatás, a válaszadók
több mint harminc

százaléka véli úgy, hogy befolyás érezhetõ a
megjelenõ tartalomban vagy annak szerkesz-
tésében. Mivel a hírszolgáltatás közszolgálati
tevékenység, ezért ez az arány akkor is elgon-
dolkodtató, ha tekintettel vagyunk arra, hogy a
függetlenség megítélése erõsen szubjektív. 

Józsa Péter

Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Mindössze egy kitöltött kérdõív érkezett vissza az Új Almádi Újság
szeptemberi számában 3500 példányban megjelent felhívásra. Az ala-
csony visszaküldési arány szinte törvényszerû az ilyen felméréseknél,
azonban ez a közöny mégiscsak döbbenetes. A téma biztosan nem érdek-
telen, hiszen éppen a közelmúltban rendeztek fórumot Almádiban a helyi
nyilvánosságról. Az érdeklõdés hiánya más közügyekben is jellemzõ. Ez
ellen kötelessége tenni a helyi médiának a figyelem felkeltésével, a
település lakosságát érintõ kérdések elõzetes (és nem csak utólagos)
sokoldalú taglalásával. Ez eredményezheti, hogy a helyi hatalom tár-
sadalmi kontrollja a kellõ szinten valósuljon meg. A média feladatának
csak akkor tud eleget tenni, ha minél több közérdekû információ jut el
hozzá, és ezekbõl anélkül válogathat, hogy tartania kellene
következményektõl. Az ilyen feltételekkel megvalósuló széleskörû
tájékoztatás célja az is, hogy ébren tartsa a felelõsségérzetet a közösség
minden tagjában a helyi demokrácia alapvetõ intézményei iránt. 

JÓPÉ

Rólunk szólnak a hírek

1.

2.
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Már július közepétõl halljuk a vészharangot.
Most is, mint már annyiszor, a Balatonért kongatják.

Angolna és busa vész, nádpusztulás után, most a
kiszáradás réme riogatja a Tó szerelmeseit, használóit
(kihasználóit?). Tavaly szeptemberben (óh, boldog békei-
dõk) még csak 57 cm-en állt a siófoki vízmérce mutatója
a kívánatos 100 cm helyett. Nem sok jóval kecsegtetett a
jövõt illetõen, hogy a fõ vízgyûjtõ területet is rég nem
látott aszályos idõszak sújtotta, kiürültek a zalai dombok
víztartalékai. A tél aztán rendesen betette a kaput, hiszen
Almádi környékén is csak Karácsony elõtt esett vala-
micske hó, aztán sokáig semmi. Nem csoda, hogy a nyári
szezont több mint 30 cm-es vízhiánnyal kezdtük, és így
jutottunk el július közepéig, amikor egymás után ragad-
tak iszapba a horgásztanya elõtt forgolódó tõkesúlyos
vitorlások (nem túlzás) tucatjai.

Ezzel egy idõben szólaltak meg a médiumok teljes
skáláján valódi és önjelölt szakértõk, akik a több
évtizedes port levakarva vették elõ a vízpótlás lehetséges
módjait taglaló terveket. Ne feledjük: az idegenforgalmi
szezon kellõs közepén tartottunk, így nem csoda, ha
rögvest csatasorba álltak a nagyágyúk: nincs ok a pánikra
mondták, a víz minõsége kiváló, igaz, hogy sekélyebb, de
egyben melegebb is. Különben pedig mit vagyunk úgy
oda, a Balaton életében nem elõször fordult elõ egy-két
aszályos év, alacsony vízállás, mégsem lett belõle
katasztrófa. Ez így igaz – persze csak részben, s tudjuk
ugye, hogy részigazságokat hamisan használni, az bizony
csúnya csúsztatás! Nem tisztességes!

Utazzunk egy kicsit vissza az idõben: a mai medence
20-25 ezer évvel ezelõtt alakult ki. Csapadékos idõszak-
ban a vízterület nagysága elérte a mai kétszeresét, száraz
periódusaiban pedig, csaknem kiszáradt. Mindez persze
emberi beavatkozás nélkül történt, s az ökológiai egyen-
súly elõbb utóbb magától helyreállt.  Az elsõ „ter-
mészetátalakító” lépésre a rómaiak vetemedtek, mikor is
Galerius császár a vízszint szabályozása érdekében a mai
Balatonszabadi környékén kifolyócsatornát építtetett. Ez
azonban lényegében nem befolyásolta a Balaton vízszint-
jét, a Zala folyón kívül nem kevesebb, mint 30 állandó és
20 idõszakos kisebb-nagyobb patak és kilenc parti forrás
táplálta. Az egyes évszázadok szélsõséges idõjárásairól
már írásos emlékek is maradtak fenn, tornádó erõsségû
szelek, aszályos évek is szerepelnek bennük, de a
kiszáradás veszélyét sehol sem említik.

Tavunk újabb – máig érezhetõ - nagy korszaka a XIX.
század elején kezdõdött. A reformkori kultúrtörekvések
sok esetben egybefonódtak a Balaton történetével. Az
errõl szóló híradások sokasága közül érdekes és igen
tanulságos gyöngyszemeket válogathatunk:

1814-ben egy korai turista Richard Bright angol orvos
a meder kimélyítésével kacérkodott. A felmerült terv
szerint a tó közepét kimélyítenék, ennek következtében a
víz szintje annyira lesüllyedne, hogy a 130 ezer holdra (!)
becsült nádas vízét mind beszívná. (Mit szólsz ehhez
drága jó anglomán barátom, ott az Öreghegy északi
oldalában?)

Véletlenek is alakítgatták a táj arculatát. Látszólag nem
nagy jelentõséggel bír egy hatkerekû vízimalom – tulaj-
donosa a veszprémi káptalan volt – tûzhalála 1821-ben.
Magától gyulladt ki, vagy némi rásegítés is volt a háttér-
ben? Errõl nem szól a fáma, minden esetre a tûzvész után
lebontott - rõzsébõl és agyagból épített – gát hiánya
egyméteres vízszint csökkenést okozott. A somogyi par-
ton szárazra került területeket mezõgazdasági mûvelésbe
fogták, s ez a lépés az egész tó kiszárításának gondolatát
érlelte meg a környék nagybirtokosaiban. A fenti
eseménynek köszönhetõen 1836-ban a Társalgó címû lap

a tó puszta léte ellen indított harcot február 26-i
számában. Felháborodottan közli: „rettentõ gyilkos
tartózkodik édes magyar hazánk három vármegyéjében,
egy év alatt 34 embert fosztott meg életétõl, mégis
szabadon garázdálkodhat, hiszen hatalmas pártfogói van-
nak” A gyilkos maga a Balaton „mellynek csodájára
hazánk érzelgõs mûvészei messzirõl eljõnek, hogy
regényes tükriben a természet forgácsát bájoltan
nézdeljék, de hasztalan létét átlátván, hitvány mocsárnak
s kártékony víznek ösmernek”. A vasat jó sokáig és
kitartóan tartották tûzben a korabeli tollnokok. Az
említett újság 1842. januári számában olvashatjuk: „nincs
messze az idõ, amikor le fog csapoltatni ez a haszontalan
nagy víz” s hogy ne legyen kétségünk a jövendölés
komolyságát illetõen, az Atheneum utazó munkatársa
tudatja: „Siófok környékén hat vízelbánó egyesület
mûködik a mocsaras részek kiszárításán”. Mi vetett gátat
az eszement kísérletnek? Talán az 1848-as
Szabadságharc, a kiegyezés utáni békeidõk mégis ked-
veztek „hazánk érzelgõs mûvészei” vágyainak, s ezért
nem szenvedett tartós károsodást Közép-Európa leg-
nagyobb édesvizû tava.  A XX. század 20-as éveiben a
hazai üdülõk, pihenni vágyók fedezték fel az addig
elhanyagolt Balatont. Az egyre növekvõ forgalom miatt
sikerült vasúti sínekkel körbekeríteni az egész tavat, jó
közel a vízhez. Természetes, hogy a töltések védelmére
stabilizálni kellett a víz szintjét is. A Sió-csatorna terv-
szerûen mûködött, már amikor, hiszen például 1935-ben
a hivatalos mérce 42 cm-t, 1938-ban 47 cm-t mutatott.
Ismerõs adat, mintha a mai (2002. X. hó 29.) vízállásje-
lentés adatait látnánk. Átvészelték a vízhiányt, és 1940-re
újból 70 cm-re duzzadt a Balaton.  Hátra volt még az
ötvenes évekkel kezdõdõ, addig soha nem tapasztalt
környezetrombolás. A partfalak kibetonozása, a parti
területek parcellázása, a nyaralni érkezõk elképesztõ
tömege, akiknek minden féle-fajta vízigényét a
Balatonból elégítették ki. A vízmennyiség szempontjából
talán legfontosabb az 5000 négyzetkilométernyi víz-
gyûjtõ terület nagy részének tervszerû tönkretétele volt.
Gondoljunk csak a bányászat miatt kiszivattyúzott
karsztvízre, vagy a Zala-völgyben mûködött ipari és
mezõgazdasági létesítmények vízhasználatára. Mindez
párosulva csapadékhiányos évekkel (mint a 2000-tõl
jelen pillanatig tartó idõszak), a kiszáradás lehetõségét
valós rémként vetíti elénk. Nem véletlen, hogy most
kerültek elõ a régi vízpótló tervek, bizonyítva, eleink is
komoly formában fontolgatták a különbözõ terveket, amit
aztán a veszély elmúltával vissza is pakoltak a fiókba: így
úszták meg legolcsóbban a probléma megoldását. 

Úgy tûnik, ha páni félelemre nincs is okunk, most már
tényleg bele kell nyúlni a bukszába, és az immár
elodázhatatlan, végleges, de legalább is tartós megoldá-
son nem csak gondolkodni kell, hanem végre eldönteni,
hogy a lehetõségek közül melyiket válasszuk, s attól
kezdve a feladat már egyszerû…

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK

Nagy Ferenc

A Balatonalmádi kertbarát-kör
novemberi programjai keretében
Ádám Ferenc tartott elõadást a
gyümölcsfák telepítésérõl. Kedves
színfoltja volt a hónapnak a Katalin
Bál. 26-án Eartl Mihály klubtag a
kerti szerszámok és kisgépek õszi
karbantartásáról adott hasznos taná-
csokat.

A Vörösberényi “Fábián József”
Kertbarát-kör szervezésében a
Berényi Mûvelõdési Házban dr. Piri
Ida fõorvos tartott elõadást az
Egészségügyi Törvényben foglalt
betegjogokról és a betegek
kötelezettségeirõl. A Márton napi
pincelátogatás olyan jól sikerült
Herczeg Sándornál, Varga Gyulánál
és Demeter Andrásnál, hogy novem-
ber 16-án Zánkán ezt újból megis-
mételtük. 18-án Salánki Sándor
elõadását hallhattuk az újbor
kezelésérõl és az aktuális pince-
munkákról.

A két kertbarát-kör nevében: 
Durst László

A
kertbarát-

körök
életébõl

Elöljáróban szeretném megkö-
szönni a tapsokat mindazoknak,
akik megnézték a játékszín elõ-
adását. Úgy vélem mindannyian
jól éreztük magunkat azon a szom-
bat estén. Most pedig arról szeret-
ném Önöket tájékoztatni, hogy az
„Almádi Játékszín” következõ
bemutatójára 

2003. december 21-én este 19
órakor kerül sor, szintén a 

Vörösberényi
Kultúrházban.

Az elõadást a Veszprémi HEMO
Zenés Színháza állítja színpadra
„A zene az kell” címmel.
A Lakatos Anita vezette színpad
népszerû zenés játékok slágereibõl
állította össze mûsorát, amelyre
mindenkit sok szeretettel várunk.
Jegyek elõvételben a fõtéri újságos
pavilonban, illetve az elõadás nap-
ján, a helyszínen válthatók 1, azaz
EGY forintos áron.

Dombai Zoltán

Felhívás
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IIII tttt tttt   vvvv aaaa nnnn   aaaa   tttt éééé llll !!!!   (((( ???? ))))
Bár a jelek szerint még várat magára
a zimankó, a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató kft.
elmondhatja, hogy felkészült.
November 15-tõl “hivatalosan”
készültségben vagyunk. Jármû-
veinkre felszereltük a toló-szóró
eszközöket, a szóróanyagot elõ-
készítettük (nagyrészt kohósalak
granulátum, kisebb rész fûrészpor
valamint ipari só), az alvállalkozókat
felkészítettük, ügyeleti rendszerün-

ket beindítottuk. Zöld tároló-
edényekben a város 17 pontjára kihe-
lyeztük a szóróanyagot, melyet a
napokban még 20 további edényzet
követ. A meredekebb, külsõbb utak
mellé a keményebb idõ beálltával kis
kupacokba (depóniákba) rakunk
szóróanyagot. Úgy fogalmazhat-
nánk: ”ugrásra készek vagyunk”!
Kérésünk a lakossághoz az elmúlt
idõkhöz hasonló: Elsõsorban türel-
met kérünk! Az Önkormányzattal

együttmûködve alakítottuk ki a sor-
rendet, minden utcába eljutunk!
A közterületekre kihelyezett szóró-
anyagból mindenki vehet, megkö-
szönjük, ha legalább saját ingatlanja
elõtt és környezetében szükség
esetén felszórja a járdát, az utat.
Észrevételeiket, javaslataikat kérjük
az ügyeletesünkkel közölni, aki
lehetõség szerint gyorsan intézkedik.
A sürgõs eseteket (mentõ, orvos ..
stb.) természetesen azonnal

figyelembe vesszük, segítünk.
A település földrajzi adottsága miatt
a sík területek megtisztítása után
tudunk csak a meredekebb utakon
dolgozni, a “hegyen” megértésüket
kérjük!
Ügyeletünk éjjel-nappal ren-
delkezésre áll portánkon, a 438-688-
as telefonszámon.
Segítõ együttmûködésüket elõre is
köszönjük! 

Boda Zsuzsanna
ügyvezetõ igazgató

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Decemberi program
December 19-én, csütörtökön 18 órai kezdettel

karácsonyi hangversenyt 
hallgathatunk meg a Kósa György Zeneiskolában.
Köszönetnyilvánítás: Ez évi utolsó közleményünket fölhasználom arra,
hogy köszönetet mondjak azoknak, akik bármilyen módon és mértékben
támogatták csoportunkat!
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Láng Miklós

DIABATES CLUB
2002/2003. évi programja

A klubfoglalkozás helye: BALATONALMÁDI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Balatonalmádi, Baross G.u.22.

A foglalkozások idõpontja: minden hónap elsõ kedden, 15 órakor.
2002.   szeptember 3. Téma: 2002/2003. évi program megbeszélése
Õszi kirándulás – 2002.szeptember 21. ZIRC-PANNONHALMA– elõkészítése.
október 1. Téma: ”TÁDÉ” gyulladáscsökkentõ méhviasz fül- és testgyertya
eredete, mûködési elve, hatásai, használata, bemutatása. Elõadó: Molnárné
Bakó Csilla, Balatonfüred, Életmód Klub
november 5. Téma: Az ajándékkészítés fortélyai, saját készítésû tárgyak az
ünnepekre közösen.
Elõadó: Zsapka Jánosné, az Ügyes-kezek Klub vezetõje
december 3. Téma: Karácsonyi elõzetes. Gyerekmûsor, ajándékozás, beszél-
getés.

2003.  január7. Téma: Acsontritkulásról. Elõadó: Kardosné Deme Márta védõnõ.
február 4. Téma: Farsang. Saját készítésû italok, ételek kóstolása, beszél-
getés.
március 4. Téma: Újdonságok, újabb gyógyszeres terápiák a diabetológiában. 
Elõadó: Dr.Árkai Anna fõorvos
április 1. Téma: Étkezési tanácsok az életkor függvényében. Elõadó: Dr.
Nemes Attila
május 6. Téma: Wellness, rekreáció az egészség és a közérzet programja.
Elõadó: Kardos Lajos sportrekreációs edzõ.
Tavaszi kirándulás.
június- augusztus 31-ig nyári szünet.
szeptember 2-án 15 órakor találkozunk!
Minden klubtag részvételére számítunk! Új jelentkezõket szívesen fogadunk
a klubba. Tagdíjak befizetése minden foglalkozáson Kardos Lajosné gazdasá-
gi vezetõnél.

Dr. Árkai Anna
fõorvos, klubvezetõ

Balatonalmádi Városi Kulturális Központ és
Könyvtár decemberi programja 2002.

December 6., péntek, 15.00: Mikulás-váró játszóház. Helyszín: Közösségi Ház
December 12., csütörtök, 19.00: Filmklub: Negyvenegyedik c. szovjet film,

Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium
December 15., vasárnap, 16.00: Balatonalmádi Város Vegyeskarának

Karácsonyváró koncertje. Vezényel: Demel Eszter. Közremûködnek a
Városi Zeneiskola növendékei és Szentirmai Edit elõadómûvész.
Helyszín: Vörösberényi Mûvelõdési Ház

December 19., csütörtök, 18.00: Mûvészetbarátok Egyesületének össze-
jövetele. Helyszín: Városi Zeneiskola

December 19., csütörtök, 19.00: Filmklub: Szexmisszió c. lengyel film.
Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

December 20., péntek, 17.00: Városi Karácsony. Közremûködik a Varnyú
Country. Helyszín: Városháza

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2002. DECEMBERI PROGRAMJA

December 11-én 16 órától élettörténeti beszámoló, elõadó: Magda Balázs,
ötórai tea, nosztalgia zene

17-én 16,30-tól ének
18-án 16 órától KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
27-én 16 órakor vezetõségi ülés
31-én SZILVESZTERI VACSORA, élõzene, tombola, malac.

Zártkörû rendezvény, csak meghívóval. Tombola-ajándékot tisztelettel elfo-
gadunk.
Érdeklõdni: 06/ 30-9049408,

Boros Gyula elnök

A Nõk a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja

2003-ban is megrendezi hagyományos

Városszépítõ Jótékonysági Bálját
az új Mûvelõdési Központban

2003. február 8-án 19 órától.
Bõvebb információ:

Ottilia Étterem, tel.: 06/88 438-219,

illetve az Új Almádi Újság következõ számában.

Köszönjük az adventi pályázatunkra beküldött pályamunkákat,

a nyertesek nevét januárban közöljük. 
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Asztalitenisz hírek

2002.évi TOP-12-ek versenye.
Ez év november 17-én Pápán rendezték meg a megye 12

legjobb serdülõ fiú és leány asztalitenisz versenyét,
melyen a Balatonalmádi Asztalitenisz Klub színeiben
versenyzõ Nyúl Christian magabiztosan versenyezve
megszerezte a 2002. év TOP-12-ek bajnoki címét. Ezzel
újabb aranyéremmel bõvült az éremgyûjteménye.
Gratulálok, így tovább.

Berendi Gábor

A 2002. ÉVI KISPÁLYÁS 
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

EREDMÉNYEI

ATLÉTIKA

Veszprém megye korcsoportos bajnoka disz-
koszvetésben Márkus Tamás 7. osztályos tanu-
lónk. A megyei KÖZTÁRSASÁG KUPÁN
súlylökésben lett 1. helyezett Tamás. Az országos
diákbajnokságon diszkoszvetésben pedig a 3.
helyen végzett.

LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

I. korcsoport. /1.-2. osztály/
Vörösberény – Balatonfûzfõ 2 – 0
Vörösberény – Szentkirályszabadja 1 – 0

1. Vörösberény
2. Szentkirályszabadja
3. Balatonfûzfõ

II. kcs. /3.-4. osztály/
Vörösberény – Balatonalmádi /Györgyi D./ 3 – 1
Vörösberény – Szentkirályszabadja 9 – 0
Vörösberény – Balatonalmádi /Váci M./ 4 – 2

1. Vörösberény
2. Balatonalmádi Györgyi Dénes 
3. Balatonalmádi Váci M.
4. Szentkirályszabadja

III. kcs. /5.-6. osztály:
Vörösberény – Szentkirályszabadja 2 – 1
Vörösberény – Balatonalmádi /Váci M./ 3 - 0
Vörösberény – Balatonalmádi /Györgyi D./ 2 – 2

1. Vörösberény
2. Balatonalmádi /Györgyi D./
3. Szentkirályszabadja
4. Balatonalmádi /Váci M./

IV. kcs. /7.-8. osztály/
Vörösberény – Balatonfûzfõ /Jókai/ 9 - 1
Vörösberény – Fûzfõgyártelep 3 – 1

1. Vörösberény
2. Fûzfõgyártelep /Irinyi/
3. Balatonfûzfõ /Jókai/

BOZSIK – nagypályás foci
Vörösberény – Balatonalmádi /Györgyi D./ 6 – 1
Vörösberény – Litér 7 – 3
Vörösberény – Balatonkenese 3 – 0
Vörösberény – Balatonfüred 2 – 0

1. Vörösberény
2. Balatonfüred
3. Balatonalmádi /Györgyi D./
4. Litér

Tóth Attila
testnevelõ tanár

Zánka Borozó  -   Vadláb FC 8 -2
Trükkösök - Zánka Borozó 2 – 4 
Vadláb FC -   Amorettó 0 – 12
Soprano’s -  Trükkösök 5 – 3
Zánka Borozó -  Amorettó 9 - 5
“Dudás Tenisz”  -  Trükkösök 6 - 4
Trükkösök -  Vadláb FC 7 – 2
“Dudás Tenisz” -  Soprano’s 3 – 5
Vadláb FC -   Soprano’s. 2 – 10
Zánka Borozó - “Dudás Tenisz” 2 - 3
Amorettó -  Soprano’s 6 - 3
“Dudás Tenisz” -  Vadláb FC 6 - 2
Amorettó -  Trükkösök 2 - 4
Zánka Borozó -  Soprano’s 5 - 3
Amorettó - “Dudás Tenisz” 5 - 1
Soprano’s -  Ászok 3 - 0
Zánka Borozó -  Ászok 3 - 0
Trükkösök -  Ászok 3 - 0
Vadláb FC -  Ászok 3 - 0
Amorettó -  Ászok 3 - 0
“Dudás tenisz” -  Ászok 3 - 0

VÉGEREDMÉNY
1. Zánka Borozó, 27 p., 58-32;
2. Soprano’s,  22 p., 51-37;
3. “Dudás Tenisz”, 21 p., 43-42;
4. Amorettó, 19 p., 54-41;
5. Trükkösök, 18 p., 40-37;
6. Ászok, 15 p., 26-31;
7. Vadláb FC, 3 p., 19-72

GÓLLÖVÕ LISTA:
Darnói A.                 23 g.
Kovács Z.                 21 g.
Takács G.                 18 g.
Kálmán Á.                13 g.
Hitter Cs.                  13 g.
Kocsárdi S.              13 g.

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA õszi sporteredményei
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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

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

Megújult a Pince utca !
Az önerõs útépítésben résztvevõk jelképesen felavatták az utat,
amely 4 m széles aszfaltot és vízelvezetõ szegélyt kapott

november végén.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani Hansági Mariannak 
és Demeter Gyulának az
ügyintézésért, a kivitelezõ-
nek munkájáért, és az önko-
rmányzatnak a támogatá-
sáért.

HHAACCUUKKAA
MINÕSÉGI

HASZNÁLT RUHÁK

BOLTJA

Különösen szép alkalmi

felnõtt ruhák vására

december 2-tõl 

a

HHAACCUUKKAA 

RRUUHHAABBOOLLTTBBAANN !!

Balatonalmádi,

Baross G. u. 29.

(rendelõvel szemben)

Karácsonyi akció a

PPuuffii   ppéékkssééggbbeenn
December 9-tõl 31-ig

1 kg alföldi kenyér 110 Ft

Kifli és zsemle 12 Ft/db
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

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.

TEXTILMÛHELTEXTILMÛHELYY
- zippzárcsere - méretre igazítás
- javítás-átalakítás - függöny varrás

Szolgáltatóház, Jókai u. 1.
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Apróhirdetés
Súlyos pattanásosság kezelése! dr. Wilde, bõrgyógyász: 88/424-383.

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
Tipográfia: Kiss Csaba
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 hir-

detés idôtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel, írásban

adják le az önkormányzat portáján: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Ajándékozza meg szeretteit KÁBEL-TV csatlakozással!
Mindazon leendõ ügyfelünk, aki ellátottsági területünkön

kábel-TV hálózatunkra történõ csatlakozását 2002. december
15-ig megrendeli, csak 5000,- Ft rákötési díjat fizet, valamint

elõfizetési díját 2003. január 31-éig átvállaljuk.
Karácsonykor már nézheti(k) is a jobbnál jobb mûsorokat.
Érdeklõdni lehet: MERILL Kft. Balatonalmádi Jókai u.7.

Telefon: 06/88 438-345
Ezúton kívánunk minden kedves ügyfelünknek, és leendõ

ügyfelünknek:
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJÉVET
MERILL Kft

A “MERILL”

Észak-Balatoni

Kábeltelevízió Kft

Karácsonyi akciója!

Szilveszterezzen a

Balaton Glashotelben
december 31-én, 19:30 órától

Aperitif, hideg-meleg büféasztal finomságokkal:
vadpörkölt, bõrös malacpecsenye, pezsgõs párolt káposzta,
saláták, sültek, grillezett zöldségek, vegyes köret, desszertek.
Italok: fél liter bor, vagy sör, üditõ, kávé, éjfélkor pezsgõ.

Éjfél után korhelyleves, fõtt virsli!

Élõzene, tombola, részveteli díj 7.500,-Ft/fõ.

ASZTALFOGLALÁS:

Balaton Glashotel,
Balatonalmádi, Budatava u. 3.

Telefon: 88/574-340, Fax: 88/574-360
E-mail: balatonglashotel@vnet.hu.
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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

TERRA-MOTA
ÉPÍTÔANYAG-KERESKEDELMI KFT.
8220 Balatonalmádi,
Rákóczi F. u. 35.
Tel.: 88/438-458

Minden régi és új vásárlójának békés karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag,

boldog új évet kíván:

A Fórum

Bevásárlóközpontban

található 

TEMPO Szupermarket 

(Balatonalmádi, Szabolcs u. 2.) 

új nyitvatartással,

egész évben folyamatosan

várja kedves Vásárlóit.

TEMPO Szupermarket.

Ahol a minõség és a

választék naponta

találkozik.
KKeelllleemmeess üünnnneeppeekkeett kkíívváánnuunnkk

FFööllddttaannii kkuuttaattóóffúúrráássookk
VVíízzkkuuttaakk

TTaallaajjmmeecchhaanniikkaa
CCssôôssaajjttoollááss

FFúúrróósszzeerrsszzáámmookk

GEOPROSPER KUTATÓ ÉS FÚRÓ KFT.

H-8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 37.

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

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

E-mail: geopros@sednet.hu

Színes ünnepi oldalaink hirdetõink támogatásával készültek!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Tradeorg Nyomda Kft.


