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

2003. január I. szám

Fotó: Polgár Attila - Téli naplemente
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AAAA LLLL MMMM ÁÁÁÁ DDDD IIII   PPPP AAAA NNNN ZZZZ IIII ÓÓÓÓ KKKK
Az utóbbi 10-12 évben tanúi lehetünk mind több új panzió meg-

nyitásának, nemcsak Almádiban, hanem az ország számos településén.
Érdekesnek ígérkezik ha visszatekintünk az egykori almádi panziókra,
mennyi is volt belõlük, és mi lett a sorsuk, léteznek-e ma még. Szerencsére
lehetõségünk van erre a visszatekintésre, mert a harmincas évek végéig
mûködõ Balatonalmádi Fürdõ és Építõ Részvénytársaságnak a Veszprém
Megyei Levéltárban levõ iratai között fellelhetõ egy összesítés  e témában.
Ez az irat 1937. március 31-én kelt és „Balatonalmádi szállodák és pen-
siók szobakimutatása“ cím alatt összesíti az akkori helyzetet, a
következõk szerint.

„Az Rt. kezelésében: Pannónia Otthon 96 szoba
Pannónia Week-end telep 54 szoba
Pannónia villák 15 szoba
Nyugdíj házak 18 szoba

összesen 183 szoba
Magán és köztulajdonban:

Abbázia szálloda 66 szoba
Sebesta-Zsák szálloda 18 szoba
Sebesta-Hungária 34 szoba
Ottó pensio 26 szoba
Stelker pensio 18 szoba
Családi pensio 16 szoba
Kálmán pensio 13 szoba
Mogyoró pensio 10 szoba
Somody pensio 7 szoba
Strand pensio 17 szoba
Pongrácz pensio 22 szoba
Mayka pensio 8 szoba
Jákóy pensio 11 szoba
Sirály pensio 12 szoba
Bokor pensio 6 szoba
Klára pensio 12 szoba
Hullám pensio 8 szoba
Majbó pensio 16 szoba
Hattyú szálloda 9 szoba
Jó pensio 9 szoba
Babits pensio 5 szoba
Péterkert pensio 4 szoba
Horváth pensio 7 szoba
Balaton szálloda 14 szoba
Szendrey pensio 5 szoba
Lendvay pensio 5 szoba
Rónay pensio 5 szoba
Takáts pensio 18 szoba
Park pensio  9 szoba

összesen 410 szoba

Postás Üdülõház 44 szoba
Vasutas Üdülõ 16 szoba
O.R.T.E. Üdülõ 34 szoba
B.Y.C.  9 szoba

összesen              103 szoba

400 villa, átlagosan 2 szoba összesen kb. 800 szoba
mindösszesen 1496 szoba”

Az összesítés végén megállapítják, hogy  a fentiekbõl az Rt.
kezelésében mindössze 183 szoba van, ami csupán 13 %-ot tesz ki.
Ebben az idõben az Rt. már veszteséges volt, és ezzel a kimutatással is
alá kívánta támasztani „gyenge“ piaci pozícióját. A helyzete valóban
megrendült, és 1938-ban megkezdték a felszámolását, ami 1939 õszére
befejezõdött.

A tényleges szobaszám nem biztos, hogy ennyi volt, mert a magánvil-
lákat becsült adattal vették számításba. Az egyéb férõhelyek kapacitása
összesen 1096 volt, amibõl  410 szoba a panziókban volt található. 

1937-ben 29 panzió volt Almádiban, amelyek közül ma mindössze egy
létezik, az egykori Mogyoró panzió Viktória néven, az eredeti, de bõvített
és korszerûsített épületben. Az Rt. épületei közül már csak egy létezik az
egykori „bérház“, az Árnyas panzió területén, a többi lebontásra került. A
listában említett négy üdülõ lényegében  eredeti funkcióval, de részben
megváltozott  tulajdonban mûködik.

Nagy valószínûséggel mondhatjuk, hogy az Rt. által összeállított kimu-
tatás  szerinti szobaszám jelentette a csúcsot, mert a rövidesen
elkövetkezett háborús években aligha nyíltak újabb szálláshelyek
Almádiban.

Schildmayer Ferenc 

Panzió reklámok  az 1930-as évekbõl.
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Liebe Freunde,

Wieder ist ein Jahr vergangen und wir freuen uns, dass die vie-
len gemeinsamen Feste und Treffen des Jahres 2002, auch dank
eurer Mithilfe, gelungen sind. 
In Balatonalmádi hat sich etwas verändert, ein neuer
Bürgermeister Herr Ferenc Pandur ist gewählt worden. Vielen
von euch ist er durch seine früheren Besuche bekannt. Auch er
sagte uns verstärkte Zusammenarbeit zu. 
Im Jahre 2003 sind unsere beliebten Ausflüge geplant, über die
Zusammenkünfte und Feste werden wir euch rechtzeitig
informieren. 
Ich wünschen euch allen schöne Weihnachtsfeiertage und ein
gesundes, zufriedenes 2003.

Gottfried Anders
1.Vorsitzender

Kedves Barátaim,

Ismét eltelt egy év és örülünk, hogy 2002-ben sok közös
ünnepünkön – Nektek is köszönhetõen – találkoztunk.
Balatonalmádiban valami változott, Pandur Ferenc szemé-
lyében új polgármestert választottatok.
Sokan közületek az általa vezetett látogatásokról ismertek. Õ is
szilárd közös munkát ígért. 
2003-ra beterveztük kedvelt kirándulásainkat, idõben értesítünk
Benneteket a találkozókról, ünnepekrõl. 
Szép Karácsonyi Ünnepeket és egészséges, békés Új Esztendõt
kívánok Mindannyiótoknak.

Gottfried Anders
A Balatonalmádi-Eggenfelden

Baráti Társaság elnöke

AAAA   VVVVaaaa llll óóóó   VVVV iiii llll áááá gggg   ffff éééé nnnn yyyy eeee iiii
Sok szép ünnepváró- és ünnepi mûsor kínáltatta

magát Balatonalmádiban az év utolsó hónapjában.
Válogathattunk belõle bõven, de aki tehette – és
igénye volt rá -, elmehetett mindegyikre.

A kicsik - mielõtt az ablakba kitett kiscsizma
megtelt volna – személyesen is találkozhattak a piros
bundás, ajándékot osztogató, szakállas apóval a
Városháza téren, a Közösségi Házban, vagy a
nagycsaládos egyesület hangulatos Mikulás-ünnep-
ségén. És jöttek sorban a karácsonyváró koncertek.
Luca napján megannyi kis mécsessel kivilágított út
vezetett a Liget kávéházba, ahol a Mendelssohn
kamarazenekar csodálatos játékában gyönyörköd-
hetett a hallgatóság. December 15-én a városi ve-
gyes-kar hagyományos karácsonyi koncertjétõl, 19-
én pedig a zeneiskolások karácsonyi hangver-
senyétõl volt elragadtatva - méltán - a nagyérdemû.
Ugyanezen a napon a Családsegítõ központ kará-
csonyi ünnepsége, 20-án a Betlehemes Karácsony, a
Városházi Karácsony, 23-án a Templom téri Min-
denki Karácsonya fényesítette az ünnepi hangulatot.
Újabb színfoltja a város kulturális életének az
“Almádi játékszín”, mely egy zenés játékot állított
színpadra 21-én este. Szilveszterkor a városházán a
már szintén hagyománnyá vált tûzijátékos óévbú-
csúztató-újévköszöntõ együttes megünneplése segí-
tette az itt lakók összetartozás-érzését. Megannyi
lehetõség a kedves, meghitt együttlétre, és még nem
is beszéltünk azokról az eseményekrõl, amiket a
kultúrált emberi örömöket év közben is ébren tartani
tudó, lelkes városlakó társaink szerveztek. 

Aki élt vele, boldogabb lett tõle. Aki nem, bánhat-
ja. Mert felkínált értékeket hagyott a maga számára
veszendõbe menni. Tudják, mi az a fenomenológia?
A “tüneményes, rendkívüli” jelentéseken túl van egy
másik értelmezése is: a világ megismerése intuí-
ciókon alapszik, független az érzéki tapasztalástól,
logikai felismeréstõl. A valóságos lét megismer-
hetetlen, csak a dolgok jelenségei hozzáférhetõk.
Csak az létezik, amit elképzelünk, amit megmutatnak
nekünk, amirõl tudunk. Mesterkedõ “médiasztárok”
mûvi úton ezt próbálják belénk sulykolni. Csakhogy
ez nem igaz. Létezik az is, amirõl tudomást sem
veszünk. És mi leszünk szegényebbek, ha nem élünk
vele. Mert akkor az számunkra valóban nem létezik.

Való Világunk nem az, amit a televízió mutat
nekünk, hanem amit humánumunkkal be tudunk töl-
teni. Az “itt a lét a tét” szlogen így igaz: az élet akkor
érdemes a földön, ha valós és értelmes tartalommal
töltjük meg azt. Igaz ez egy értékes közösséggé for-
málódó város esetében is.

Vecsey Kiss Mária

A vörösberényi iskola tanulóinak mûsora a
„Karácsonyi elõzetes“ ünnepélyén

„Mindenki
karácsonya“

A két hónapja alakult vörösberényi vegyes kórus

Balatonalmádi Város Vegyeskarának Karácsonyváró
koncertje

Fotók: Durst László

Betlehemes Karácsony a Városháza téren

A kisded Jézuskát mi is áldjuk
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Évi utolsó rendes ülését tartotta 2002. december 19-én
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-testülete.

A napirend elõtti kérdésekre adott kielégítõ válaszok
után Pandur Ferenc polgármester sûrû decemberi prog-
ramokról számolhatott be. A felsoroltak közül hely
hiányában csak néhányat emelnék ki: december 2-án tar-
totta éves közgyûlését a Kommunális Kft., míg
ugyanezen a napon a testület szinte teljes létszámmal
képviseltette magát a berényi Kertbarát-kör ren-
dezvényén. A következõ napon, december 3-án kezdetét
vette a városi közvilágítási rekonstrukció átadása.
December 5-én került sor a Kelet-Balatoni Kistérségi
Tanács közgyûlésére. Határozata alapján székhelye
továbbra is Balatonalmádi, elnöke Pandur Ferenc, váro-
sunk polgármestere. December 10-én megtörtént az új
Városi Kulturális Központ és Könyvtár mûszaki átadása,
11-én pedig a Szentkirályszabadja-Balatonalmádi közöt-
ti kerékpárút kivitelezésére kiírt pályázat borítékbon-
tására került sor. A polgármesteri beszámolót egészítette
ki Bálint Sándor képviselõ azzal a tervtanácsi informá-
cióval, hogy a kikötõ építéseknél a belsõ medencés
kialakítást preferálják a mólószáras építés helyett. A
négyméteres partszakaszon nem javasolnak fejlesztést. 

Ezt követõen Ambrus Richárd rendõr-õrnagy, a városi
kapitányság vezetõ helyettesének szóbeli tájékoztatása
hangzott el a város aktuális közbiztonsági helyzetérõl.
Sajnos azt kell mondanunk, hogy szinte rendszeresen visz-
szatérõ téma a fel-felbukkanó kábítószer problémája.
Jelenleg is 8 személy ellen folytatnak eljárást. Hál’
Istennek egyikük sem helybéli lakos. A rendszeres – írás-
ban elõterjesztett – bizottsági tájékoztatókat a képviselõk
kiegészítés és kérdés nélkül fogadták el, csak úgy, mint a
következõ napirendi pontként szereplõ jelentést, amely a
lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehaj-
tásáról szólt. 

Érezhetõen megélénkült a hangulat, amikor a bizottsá-
gok külsõ tagjainak megválasztása került terítékre. A
felmerült kérdésekre a bizottsági elnökök adtak választ.
Ezek után nem kevesebb, mint 13 vélemény és javaslat
hangzott el, amelyek a külsõ szakértõk városhoz való
kötõdését, szakértelmét és eddigi aktivitását hangsú-
lyozták. Ezek alapján került megválasztásra az Oktatási és
Kulturális Bizottsághoz: Borbáth Erika és Molnárné Perus
Zsuzsanna; a Szociális Bizottághoz dr. Kaljuste Urmas; a
Gazdasági Bizottsághoz Lang Brigitta, Nagyné Matolcsi
Tünde és Agg Z. Tamás; a Pénzügyi Bizottsághoz pedig
Holpert Dezsõ és Suha Zoltán. A megválasztott külsõ
szakértõk kiértesítése után 13 órakor került sor ünnepélyes
eskütételükre a Városháza nagytermében. 

Harmadik napirendi pontként tárgyalták meg a
képviselõtestület 2003. évi munkatervét, amelyet kisebb
módosításokkal hagytak jóvá. Minden hónapra bõven jut
feladat július kivételével, amikor a Testület tagjai is nyári
szünetüket töltik. 

Sokkal sûrûbb módosító javaslatok és heves viták
nyomán került sor a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
elfogadására, melynek kardinális pontja a sürgõsségi
indítvány pontos elõterjesztési rendje volt. A bizottsági
hatásköröket is sikerült jobban körvonalazni. 

El akarta kerülni a Testület egyes helyi vállalkozók
úgymond “helyzetbe hozását” és ezért a kedvezményeket
nem határozatlan idõre, hanem 2006. december 31-ig
adták meg. Erre a végeredményre is csak hihetetlenül sok
módosítás és rész-szavazás nyomán került sor. A hatodik
napirendi pontként szereplõ települési szilárd hulladék
gyûjtési és elszállítási díját is élénk vitát követõen állapí-
tották meg. A vita középpontjában a közterületeken elhe-
lyezendõ közkonténerek kérdése állt. A végsõ döntést a
költségvetés tárgyalásának idõpontjára halasztották el. A
folyékony hulladék, azaz a lakossági szennyvíz elszál-
lítását pályázat kiírásával kívánja megoldani a testület. 

Szóbeli kiegészítés nélkül egy kérdés megválaszolása
után vita nélkül fogadták el a városi költségvetési rendelet
módosítását. 

Az elõzetesen kiadott napirendtõl eltérõen a Városi

Kulturális Központ és Könyvtár vezetõi pályázatának
elbírálása megelõzte az átadási ünnepség és a mûködési
kiadások megvitatását. Mivel az egyik javasolt jelölt a
képviselõtestület tagja, ezért Gróf Tibor elhagyta a termet.
5 pályázó közül 2 jelölt rangsorolás nélkül nyerte el a
Szakértõi Bizottság támogatását, akiket ugyanígy ter-
jesztett fel az Oktatási és Kulturális Bizottság is. A jelöltek
– Gróf Tibor és Tari Tibor – meghallgatását követõen a
képviselõk kérdéseire válaszoltak. Az elõterjesztõ Czuczor
Sándor bizottsági elnök drámainak minõsítette a helyzetet
emberi, szakmai és erkölcsi okokból. Hangsúlyozta, hogy
zavaros körülmények között nem indulhat el normálisan az
új Városi Kulturális Központ és Könyvtár mûködése, ezért
“legyen empátiánk, szülessen ma döntés”. Vitazáró mon-
dataiban ugyanezt hangsúlyozta Pandur Ferenc pol-
gármester is, hozzátéve, hogy 4 év alatt ez az 5. pályázat,
ezért “valaki mellett tegye le mindenki a voksát”. Dr.
Walter Rózsa képviselõ asszony indítványát 8 igen
szavazattal elfogadva titkos szavazásra került sor, melynek
során a 13 leadott szavazatból elõször 4 érvénytelen, majd
a rögtön megismételt voksolásnál 2 érvénytelen szavazat
miatt egyik jelölt sem érhette el a minõsített többséget (8
igen szavazat). Az SZMSZ értelmében az ülés végén vita
nélkül újabb voksolásra került sor. 

Az elõzmények meghatározták a következõ napirendi
pont tárgyalásának hangulatát: a takarékosság jegyében
született meg a 2003. január 24-25-i átadási ünnepségek
programja, valamint csekély létszámnövelést engedé-
lyeztek 2003. február 1-tõl kezdõdõen az új intézmény
mûködtetéséhez. 

Vita nélkül fogadták el a képviselõk Balogh Csabának,
a Szociális Bizottság elnökének elõterjesztését a város
közbiztonsági koncepciójáról, és egyben felhatalmazták
a polgármestert, hogy a Biztonságos Magyarországért
címmel meghirdetett pályázatra a város nevében pályáza-
tot nyújtson be. 

Pót-elõirányzati kérelemmel jelentkezett Tölgyesi
György a Nevelési Tanácsadó vezetõje, mivel az éves
keretet több okból kifolyólag jelentõsen túllépte. A
testület a kérelmet rövid vita után méltányolta, de Kutics
Balázs képviselõ javaslatára fegyelmi eljárás nélkül
megrovásban részesítette az intézmény vezetõjét. 

A Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között létesí-
tendõ kerékpárút közbeszerzési pályázatának gyõztesét
hirdették ki a következõ napirend tárgyalása ered-
ményeként, és egyben meghatározták a városi hoz-
zájárulás mértékét is. 

Tájékoztatót hallgattak meg ezután a képviselõk a
Wesselényi strand rekonstrukciójáról, és az aktuális
feladatokat a polgármester és az illetékes bizottságok
feladatkörébe utalták. Az Aurora 2001 Kft. közel kétmil-
liós támogatás iránti kérelmét, amelyet a gazdálkodási
tartalék terhére kérvényezett, a testület most még akcep-
tálta, de egyben kinyilvánította azt a döntését, hogy a
jövõben a Kft. szolgáltatásainak igénybevevõit kívánja
inkább támogatni. 

Mivel dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ asszony ad hoc
bizottság létrehozása iránti kérelmét februárra halasztot-
ta, ezért a következõ napirend folyamán zárt ülésen tár-
gyaltak lakásvásárlási támogatási kérelemrõl. 

A meghívóban közzétett napirendi pontok megtár-
gyalása után vita nélkül ismételt szavazásra került sor a
Városi Kulturális Központ és Könyvtár vezetõjének
megválasztására, amely ezúttal is sikertelen maradt,
holott csak egy érvénytelen szavazatot regisztráltak.
Ezért kerülhet sor immár hatodik alkalommal új pályáza-
ti eljárás lefolytatására. A nyilvános ülésrõl szóló
jegyzõkönyvek a Városházán elolvashatók.

N.F.

(Megjegyzés: A tudósítónak nem feladata az ülésen elhangzottak értékelése.

Úgy érzem, mégsem mehetek el szó nélkül az évek óta torlódó eredménytelen-

ség mellett. Nehéz szabadulnom attól az érzéstõl, hogy a döntésképtelenséget

elõidézõ szavazatok és a velük való taktikázás nem igazán a köz érdekét szol-

gálták.  Nagy Ferenc)

Önkormányzati hírek

Tisztújító közgyûlését tartot-

ta a Kelet-Balatoni Kistérségi

Társulás, amelyen az érintett

15 település polgármestere

megerõsítette az eddigi munka

folytatását. A jövõben a

központi szándék szerint is

növekszik a társulások súlya,

közösen nagyobb sikerrel

pályázhatunk fejlesztéseinkre.

Megint nem tudtunk vezetõt

kinevezni a Kulturális Központ

és Könyvtár élére. Ez az állapot

nem jó a jelenlegi kollektívá-

nak, és nem szerencsés az új

épület átadás-átvétele szem-

pontjából sem. Törekednünk

kell arra, hogy a következõ

pályázat mindenképpen ered-

ményes legyen

Az év végi törvénykezési tor-

lódásban nem fogadták el az

ún. japán-hitel terheinek csök-

kentésére vonatkozó kérelmün-

ket. Reményeink mégis tovább

élnek, az új év meghozhatja a

várt eredményt.

A Városi Vegyeskar és a

Kósa György zeneiskola nö-

vendékeinek karácsonyi kon-

certje kinõtte a Vörösberényi

Mûvelõdési Házat. Jövõre min-

den érdeklõdõ befér az új

helyszínen a terembe. E ren-

dezvény, és a városrészi ünnep-

ségek meghitt hangulatot te-

remtettek a karácsonyi ünnep-

ségekre. Köszönet érte minden

résztvevõnek!

Az elõttünk álló feladatok jó

meghatározásához, majd meg-

valósításához kívánok vala-

mennyiünknek eredményes

együttmûködést, erõt és egész-

séget!

Pandur Ferenc

polgármester

Balatonalmádi, 2003. január 2.

Néhány sor
az 2. hónapról
a Városházán
2002. december
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Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
Különleges alkalmat és lehetõséget jelent

az év utolsó lapszámában cikket írni. Igaz,
mire ezt a cikket olvassák, év kezdet lesz, de
ezt az alkalmat szeretném kihasználni arra,
hogy egy kicsit összefoglaljam, értékeljem
2002. év rendõri történéseit. Kezdem a vál-
tozások ismertetésével, hiszen az évet úgy
indítottuk, hogy 3 településsel bõvült
kapitányságunk illetékességi területe.
Lakossági kérés alapján a Belügyminiszter
Úr idecsatolta Papkeszi, Vilonya és
Királyszentistván községeket. Ebben az
évben sikerült megindítanunk a régóta várt
Balatonkenesei Rendõrõrs munkáját, amely-
lyel – és ezt az eddigi eredmények alapján
bátran kijelenthetjük – szervezettebb, át-
gondoltabb lett az érintett 6 település
közrendje, közbiztonsága, és ezzel együtt a
rendõri munka is hatékonyabbá vált. 

Nagyon komoly sorozatelkövetõket si-
került felderíteni a tavaszi idõszakban,
melynek eredményeképpen azóta többen
töltik megérdemelt büntetéseiket a
területünkön elkövetett bûncselekmények
miatt. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot
– és így lesz ez a jövõben is – a polgárõr
egyesületekkel, így a Balatonalmádi
Polgárõr Egyesülettel is. Ennek pozitív
következménye volt, hogy velük együtt
sokkal eredményesebben tudtunk felkészül-
ni egy-egy idõszak sajátos rendõri fela-
dataira. Ennek a munkának is szeretném
megemlíteni egy konkrét eredményét. Ez
pedig az az esemény, amikor polgárõrök
segítségével sikerült egy régóta keresett
betörõ bandát ártalmatlanítani, akik a
Balaton déli partjáról érkeztek hozzánk.
Ennek eredménye lett, hogy különösen a
nyári hónapokban jelentõsen visszaesett a
betöréses lopások száma, hiszen az
elkövetõk ekkor már rács mögött voltak. Az
már több kapitányság összefogását dicséri,
hogy a banda másik részét a balatonfüredi,
valamint a fonyódi kollégák kapcsolták le, s
várhatóan a kora tavasszal sorra kerülõ ítélet
hosszú évekre megszabadítja a Balaton-par-
tot ettõl a csoporttól. Nagyon mozgalmasra
sikeredett az idegenforgalmi szezon is, ami
a legnagyobb megterhelést jelentette szá-
munkra. Külön nehezítette munkánkat az a
tény, hogy az ismert budapesti eseményeket
követõen a megerõsítésünkre szánt erõket
visszavezényelték Budapestre, így a Megyei
Rendõr-fõkapitányság és más Fõkapi-
tányságok küldtek erõket és eszközöket,
valamint jelentõs túlmunkával, a kollégák
áldozatos erõfeszítésével vált lehetõvé, hogy
ebben az évben is biztosíthattuk a már meg-
szokott közrendet, közbiztonságot. Kiemelt
bûncselekmény ebben az évben mindössze 1
történt Almádiban. Az egyik üzemanyag-
töltõ állomáson követtek el fegyveres
rablást. Az egész szezonra ettõl függetlenül
a nyugalom, a biztonságos nyaralás volt a
jellemzõ, hiszen bármit is lehetett a szezon-
nal kapcsolatban olvasni, vagy hallani a
médiában, állítom, hogy a közterületek tele

voltak, a bûnözõk is itt voltak a területünkön,
tehát nem lehetett lazítani egyetlen pillanatra
sem. Megint csak visszautalnék arra a jelen-
tõs segítségre, amelyet ebben az idõszakban
kaptunk polgárõreinktõl. Önállóan, vagy a
rendõrökkel közösen folyamatosan jelen
voltak a közterületen, s nagyon sok bûncse-
lekmény elkövetését sikerült ezzel
megakadályozni. 

Nagyon jó hatásfokkal vált be a
kerékpáros járõr szolgálat, amit az is
bizonyít, hogy több strandi tolvajt sikerült
elfogniuk. Ebben nagyon fontos segítséget
kaptunk a strandokat üzemeltetõktõl.
Végezetül az év hátralévõ részében - az eddi-
gi adatokból is ez következik – sikerült
megõriznünk a nyaralóövezetek bizton-
ságát, hiszen néhány betörésrõl érkezik csak
bejelentés. Ismét arra a segítségre, támo-
gatásra kell emlékeztetnem Önöket, amit
cikkemben már többször megfogalmaztam.
Erre engedjenek meg egy példát. Lakossági
bejelentés alapján sikerült két olyan személyt
is elfognunk, akik hajléktalanok, s úgy gon-
dolták, hogy a nyaralóövezetben néznek ki
maguknak téli szálláshelyet, s ezt a helyet
kihasználva, a megélhetésükhöz szükséges
dolgokat a környezõ nyaralókból szerzik be.
Nagyon nehéz az ellenük való fellépés.
Tisztán rendõri eszközökkel lehetetlen, most
is az segített, hogy a mozgásukról,
tevékenységükrõl információt kaptunk. 

Nem mehetünk el szó nélkül a közlekedés
problematikája mellett sem. Az év elsõ
felében – különösen április, május hónapok-
ban – számunkra érthetetlen módon,
aggasztó adatokat kaptunk errõl a területrõl.
A sérüléses balesetek száma meredeken
emelkedett, és csak nagyon határozott
rendõri fellépést követõen javult a helyzet,
amely jelenség tart a mai napig. Annak
ellenére, hogy - a már említett médiában -
sokan, sok helyrõl figyelmeztettek a
közlekedéssel kapcsolatos gondokra, mégis
soha nem látott mennyiséget ért el az ittas
jármûvezetõk száma, és itt is álljon egy
példa. Nagyon elgondolkodtató mindannyi-
unk számára, hogy Balatonalmádiban
hétköznap az esti, kora éjszakai órákban –
ismerve a jármûforgalom sûrûségét ebben az
idõszakban – 6 ittas jármûvezetõt vontak
ellenõrzés alá kollégáim. Nyáron nem volt
ritka az olyan hétvége, amikor 15-20 ittas
vezetõvel szemben kezdeményeztünk
eljárást. 

Végezetül a kollégáim és a magam
nevében szeretném megköszönni mindazt a
támogatást és segítséget, amelyet Önöktõl
kaptunk az elmúlt évben, és ezúton is kérem
Önöket, segítsenek abban nekünk, hogy az
elért eredményeinket megõrizve az eddigi
színvonalat megtarthassuk.

Grúber Sándor
r.alezredes rendõrkapitány

FIGYELÕ
• Veszprém határától egy kilométernyire, a szennyvíztisztító

mögött építik fel azt a 6,1 milliárd forintos beruházást igénylõ
új szemétlerakót, amely a Veszprém, Ajka, Füred és Tapolca
környéki 176 település hulladékának tárolására lesz alkal-
mas. Szeptember 5-én a KHVM elindította Brüsszelben annak
az új szemétlerakónak és regionális hulladék-gazdálkodási
projektnek a pályáztatását, amely az Észak-balatoni Térség
településeinek szilárdhulladék-kezelését szolgálja.

• A balatonfüredi ART EAST Galériában nyílt meg a Kossuth
évforduló tiszteletére az általános- és középiskolások körében
meghirdetett megyei képzõmûvészeti pályázat anyagából
rendezett kiállítás. A kiállítást dr. Zongor Gábor, a megyei
közgyûlés képviselõje, a pályázat kurátora nyitotta meg.

• A Napló által évek óta meghirdetett vendégfogadó
települések versenyének díjkiosztó ünnepsége Csopakon
került megrendezésre, ahol sorrendben Csopak, Balatonfüred,
Alsóörs önkormányzata vehette át elismerését, míg különdí-
jat kapott Bakonybél. A kiértékelést a Balatontourist Rt.  és a
Megyei Turisztikai Hivatal is támogatta.

• Második alkalommal került sor a Veszprém Megyei
Minõségi Díj ünnepélyes eredményhirdetésére és díjá-
tadására. Az idei díjazottak között van a Hégely és Társa
Kft. Balatonalmádiból.

• Új, négyszínnyomású, világszínvonalú nyomdagéppel
gyarapodott a fûzfõi Tradeorg nyomda. A saját erõforrást
pályázat útján állami támogatással kiegészített, felavatott
beruházás tovább bõvíti a családi vállalkozásként indult kft.
lehetõségeit. Tóth Zoltán és munkatársai fõként a Balaton
térségének nyomdaipari feladatait látják el, így az Új Almádi
Újság is az õ mûhelyükbõl kerül az olvasók elé.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy december hónapban is folyama-
tosan tevékenykedtek polgárõreink, betörést vagy arra utaló
nyomokat nem találtunk. Jól bevált a rendõrségtõl kapott Lada-
Níva terepjáró, amelyet “polgárõrség” felirattal láttunk el, ezzel is
a jól látható jelenlétet szeretnénk fokozni. E hónapban 250 órát
voltak járõrszolgálatban polgárõreink, több esetben a rendõrséggel
közösen. Egyesületünk már a téli feladatokat végzi, a program fõ
iránya, hogy a nyaraló tulajdonosokat megkeresve, egyeztessünk
a téli idõszakban fokozott figyelmet igénylõ ingatlanokra. Ennek
a programnak nagy elõnye az azonnali reagálás, illetve az azonnali
értesítés. Számlaszám: 11748083-20013781 Balatonalmádi
Polgárõr Egyesület. Továbbra is várunk jelentkezõket a pol-
gárõrségbe. Elérhetõségünk: 06-30-265-5059 mobil számon, a
rendõrség 438-711 számán és az ingyenes 107 számon.

Köszönjük a lakosság segítségét, kívánunk sikerekben gazdag
új esztendõt!

Balogh Csaba titkár

Polgárõr hírek
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Boldog új évet,

Bort, búzát, barackot,

Kurta farkú malacot,

Szekerembe kereket,

Köcsögömbe feneket,

Poharamba vörös bort,

Hogy ihassunk bõven

Az új esztendõben!

Míg az év vége a számadás, az összegzés idõszaka, úgy a néphit szerint az

esztendõ elsõ napjaiban történtek meghatározzák az év egészét. Talán ez ma-

gyarázza azoknak a szokásoknak és hiedelmeknek a hosszú sorát is, amelyek

az év kezdetéhez kapcsolódnak. 

Magyarországon egészen a 16. századig karácsonykor kezdõdött az Újév,

de január elsején is szokás volt az ajándékozás. Vélhetõleg a hivatalos

évkezdés ma ismert idõpontjának elterjedése után alakultak ki a hiedelmek és

babonák. Ami az év elsõ napján történik, az a babona szerint késõbb, az év

során újra megismétlõdik. Ez az oka annak, hogy ma már a legtöbb ember

számára elképzelhetetlen az, hogy a szilvesztert ne jó hangulatban, finom

ételek, ízletes italok és a legközelebbi barátok közt töltse el.

Az év végéhez illetve az év kezdetéhez kapcsolódnak a jósló szokások is,

melyek legtöbbször a véletlenre bízzák a sors kifürkészését. Már a 18. század-

ban szokás volt újévkor hagyma-kalendáriumot készíteni, melybõl az év 12

hónapjának idõjárását jósolták meg. A tizenkét gerezd, egy-egy hónapot

jelképezõ hagymába sót tettek, s amelyikben megnedvesedett a só, abban a

hónapban sok esõ esik majd. 

Ajósló szokások közé tartozik a lányok gombócjóslása. Agombócokba egy-

egy férfinevet dugtak el, s amelyik gombóc fõzéskor elõször jön fel a víz

színére, az abban lévõ név lesz a lány jövendõbelijének a neve.

Az óév és az újév fordulóját néha szemléletes formában is megjelenítik, s

eszerint az óév és az újév jelképesen megküzd egymással. Az óévet

szalmabábu alakjában elégetik, s szokás tõle zajos-lármás kolompolás

közepette elbúcsúzni. 

Az évkezdõ hiedelmek közül sokan ragaszkodnak a táplálkozás szokásai-

hoz. Újévkor disznóhúst kell enni, mert az a házba túrja a szerencsét. A malac

farkát meg kell húzni, az is szerencsét hoz. Elterjedt szokás még a lencse bár-

milyen formában való újévi fogyasztása is, ami gazdagságot és szépséget ígér.

Tilos azonban halat enni, hiszen azzal elúszik a szerencse. 

A karácsony és az újév idõszaka január 6-ig, vízkeresztig tart, ezután

kezdõdik a farsang. Ilyenkor még nem kezdõdnek meg a mezõgazdasági

munkák, így ez a legjobb idõ a szórakozásra. Kevés is ebben az idõszakban a

fontos népszokásokat felidézõ nap, csupán a karácsonyi tizenketted záró-

napjáról, vízkeresztrõl emlékeznek meg, valamint a január 22-i Vince napról,

amely a szõlõsgazdák idõjárásjósló napja: „Ha megcsordul Vince, tele lesz a

pince!“

Vincze Eszter

- Polgármester Úr! Egy télen
8000 fõs, ám nyaranta 30-40000
fõre duzzadó város életét kormá-
nyozni nem kis munka. Miért vállalta?

- Tudatosan készültem e meg-
tisztelõ feladatra. Az elmúlt 12 évi
munkám a közélet területére irányí-
tott. A polgármester jelöltséget azért
vállaltam, mert úgy ítélem meg,
hogy intézményvezetõként, bizott-
sági tagként, alpolgármesterként és
a Megyei Közgyûlés tagjaként kellõ
ismeretre, tapasztalatra tettem szert.
Érzek magamban erõt, ambíciót az
önkormányzati munka, a település
fejlesztésének irányítására. A
legutóbbi 4 év együttes munkahelyi
és közéleti feladatai nagy leter-
helést jelentettek számomra, meg-
osztották energiáimat és figyel-
memet. A következõ idõszakban a
polgármesteri feladatokra koncent-
rálok. A megyei közgyûlésnek a
választások alapján továbbra is
tagja vagyok, és a Kelet-Balatoni
Kistérségi Társulás polgármesterei
elnöknek választottak. Ezek a
funkciók is fontosak számomra a
város és a térség érdekében elvég-
zendõ munkákhoz. Az ugyanazon
területen végzett többletmunkák
nem fogják úgy megosztani erõmet,
mint az elmúlt 4 év különbözõ
területû feladatai.

- A város vezetõjeként eltöltött
két hónap alapján mennyire találja
embert próbálónak a feladatot?
Kérdezem ezt azért, mert a jelenle-
gi testületben is feltûnni látszanak a
megosztottság jelei. Hogyan tudja
majd összefogni a város életét
irányító 14 fõs csapatot?

- Ez a város nyugalmat, békés
munkát, tevékeny, alkotó önkor-
mányzatot, jó döntéseket és ered-
ményes végrehajtást akar. Kampá-
nya során minden jelölt ezt ígérte.
Nagyon remélem, hogy az ígéretét
mindenki be is tartja. A kezdeti
vitákat, nézeteltéréseket sikerült
helyretenni, a különbözõ érdekeket
pedig a közösségi érdekek alá kell
rendelni. Az egység megtartásához

szükség lesz minden eddig meg-
szerzett tudásra, tapasztalatra. Én
kitartó, fegyelmezett munkára
számítok.

- Mi a megvalósítandó cél a 4
éves ciklus folyamán, és melyek a
legfontosabb feladatok az elkö-
vetkezõ 1 évben?

- Január végére benyújtom a
képviselõtestületnek az önkor-
mányzat gazdasági programját,
melynek része lesz az úgynevezett
ciklusprogram. Ez egyrészt kijelöli
hosszabb távra egy építkezõ és
fejlõdõ település jövõképét, más-
részt meghatározza a következõ 4
év feladatait.

Ennek elfogadása elképzelésem
szerint úgy történik majd, hogy a
januári testületi véleményezés,
álláspont kialakítása után február-
ban kikérjük a civilszervezetek és
vállalkozók véleményét, majd már-
ciusban lakossági fórumokat tar-
tunk a program ismertetésére. Csak
ezután fogadná el az önkormányzat.
Ahhoz, hogy a város közössége
megfelelõ partner legyen a végre-
hajtásban és kivitelezésben, fon-
tosnak tartom azt, hogy akinek erre
igénye van, az véleményt mondhas-
son a döntés elõtt. A januártól már-
ciusig tartó folyamat lényeges része
lesz egy ingatlanvagyon-haszno-
sítási tervezet összeállítása. Minden
döntéshozó legyen tisztában a
városi vagyon mértékével, és is-
mertessük elképzeléseinket arról,
hogyan kívánunk ezzel gazdálkod-
ni. A vagyonelemek értékesítése
nem mindenáron cél, de ha erre
mégis sor kerül, akkor az ebbõl
származó bevétel továbbra is csak
újabb vagyon és fejlesztés létre-
hozására fordítható. 

Az idei évet illetõen – a teljesség
igénye nélkül – a legfontosabb fela-
dataink: 

Január elején lesznek ismertek a
normatív számok. A novemberben
elfogadott koncepció alapján
elkészítjük a költségvetést, melyet
várhatóan februárban fogadunk el.

ÉÉÉÉvvvv  eeeelllleeeejjjjiiii  iiiinnnntttteeeerrrrjjjjúúúú  PPPPaaaannnndddduuuurrrr  

A legutóbbi önkormányzati választáson Balatonalmádi
lakossága új polgármestert választott. Pandur Ferenc a
13 tagú képviselõtestülettel megkezdte, sõt javában foly-
tatja a munkát. A vele készített interjúban személyes
benyomásairól, az újév terveirõl és a 4 éves ciklus-
programról faggatom:

Az új esztendõt
köszöntve!
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Szeretném, ha ez stabil lenne,
vagyis takarékos intézménymû-
ködtetést, felelõs gazdálkodást kell
tartalmaznia. Bízom abban, hogy
fejlesztésre is megfelelõ keret áll
majd rendelkezésre. Két nagy
beruházást kell idén befejeznünk:
január végére a Kulturális Központ
és Könyvtár munkáit, és a nyári sze-
zonra a Wesselényi strandrekon-
strukció munkáit. Idõben kell
megteremteni a sétálóutca kiala-
kításának feltételeit, és remélem,
hogy  a négy év során díszburkola-
tot is kaphat a Baross utca - mozitól
MC Donald’s-ig terjedõ – ezen sza-
kasza. Nagy hangsúlyt fektetünk a
közterületek, parkok rendezésére, a
virágosításra. A koncepció alapján
az anyagi forrásokat biztosítjuk, és
remélem, hogy a Kommunális Kft.
is partner lesz ebben a munkában. A
Balaton Fejlesztési Tanácstól
megítélt támogatásunk van az Erkel
Ferenc utca útépítésére, és a Töltés
utca térségének szennyvízcsator-
názására. Folytatjuk az elmúlt
években megkezdett, eredményes
önerõs útépítést, melyre ren-
deletünk alapján a költségvetés 
1%-át fordítjuk. Befejezõdött a
közbeszerzési eljárás a Veszprém -
Almádi Kerékpárút második sza-
kaszára. A kivitelezés tavasszal
indul. 

A vörös-
berényi man-
dulásban és a
budatavai tömb-
belsõben ját-
szóterek léte-
sítése, illetve a
régi játékele-
mek javítása,
cseréje is a sze-
zonra befe-
jezendõ beruhá-
zások közé tar-
tozik, és szeret-
ném, ha pontot
tehetnénk a vö-
rösberényi dísz-
kút végsõ
kialakítására is. 

A civil
szervezetekkel
az utóbbi idõben
egyre több ren-
dezvényt szer-
veztünk kö-
zösen. Terve-
zem, hogy az

idén velük és a szervezõkkel, támo-
gatókkal összefogva, esetleg plusz
anyagiakat is bevonva tartal-
masabb, vonzóbb programokkal
megújítsuk az Almádi Napokat.

Ennek az évnek, és a hosszabb
távú gazdasági programnak is na-
gyon fontos feladata a szeméttelep
rekultivációja. Az ISPA-program
most van elbírálás alatt, remélhetõ-
leg 10 % önerõvel és kormányzati
támogatással megvalósítható a
közeljövõben ez is.

Bizottságainkkal egyetértésben
elõkészítjük a mólótól egy parti
sétány kialakítását, továbbá a
Györgyi Dénes Általános Iskola
tornatermének építéséhez az
engedélyek beszerzését, és a támo-
gatások felkutatását. Bevételeink
és feladataink ellátásához szük-
séges kiadásaink meghatározzák
lehetõségeinket, de azt hiszem,
hogy a felsoroltak tervezhetõek, és
megvalósíthatóak 2003-ban. So-
kan vannak, akik valamilyen ok
miatt rászorulnak a szociális háló
védelmére. Fontosnak tartom,
hogy – az eddigiek szerint – rá-
szorultsági alapon mûködtessük a
gyermeknevelés és az idõsek
ellátása érdekében a támogatási
rendszert. Ezen kívül azt is
szeretném – és ehhez nem szük-
séges újabb anyagi forrás –, ha

udvarias, szolgáltató hivatal
mûködne körülöttem, és ezt a
város lakói, az ügyfelek is éreznék.
Gyors, szakszerû ügyintézést
kérek a hivatal vezetésétõl és vala-
mennyi munkatársától. 

- Térjünk vissza a város prob-
lémáinak egyik idegesítõ pont-
jára, az utak állapotára. Lesz ele-
gendõ pénz ezek építésére,
javítására?

- A következõ 4 év fontos fela-
datai közé tartozik a lehetõ legtöbb
utca portalanítása, a gyûjtõutak biz-
tonságos járhatósága. Elvárás ezzel
kapcsolatban a mindenkori  kor-
mánytól ennek támogatása, a
települések ugyanis nem képesek
saját erejükbõl ezt a problémát
megoldani. A költségvetésben meg-
jelenített önerõ szerepeltetése mel-
lett a Balaton Fejlesztési Tanácstól
remélhetünk támogatást gyûjtõutak
építésére, és elõbb-utóbb szakmi-
nisztériumi pályázat is meg kell
hogy jelenjen. A másik lehetõség az
önerõs útépítés, amihez az önkor-
mányzat minden esetben igyekszik
a méltányos anyagi segítséget
megadni.

- Egy másik, szerintem egyre
súlyosabb problémája a városnak
- az idegenforgalom folyamatos
visszaesésének köszönhetõen - a
megélhetési lehetõségek beszû-
külése. Van-e valamilyen komo-
lyabb terve az önkormányzatnak -
a csökkenést kompenzálandó - új
foglalkoztatási lehetõségek terem-
tésére? Gondolok itt a környezetet,
a talajt nem szennyezõ könnyû-
ipari munkák, szerelõmûhelyek,
varrodák, vagy hasonlók lé-
tesítéséhez szükséges feltételek
kialakítására.

- Sajnos, városunk üzemek
telepítésére, üzemi részlegek
létesítésére alkalmas saját tulaj-
donú területtel nem rendelkezik.
Adottságaink kimerülnek abban,
hogy a már meglévõ vállalkozá-
sokkal teremtsünk jobb kapcsola-
tot, õket segítve próbáljuk bõvíteni
a foglalkoztatás lehetõségeit.
Illetve, olyan kistérségi gazdasági
programot kell készíteni, amely-
ben szerepel a környezõ tele-
püléseken: Balatonfûzfõn, Szent-
királyszabadján ipari parkok létre-
hozása. Ez sajnos Almádinak nem
fog iparûzési adót, bevétel
növekedést hozni, de munkale-

hetõségeket a város lakosságának

igen. Magánterületek bevonása az

ilyen jellegû feladatmegoldásba

nagyon sok problémát vonna maga

után, ezt én nem tartom járható

útnak. De azt gondolom, a

megoldás keresése gazdasági pro-

gramunknak része kell, hogy

legyen.

- Polgármester Úr! Ön milyen

kapcsolatot képzel el a helyi médiá-

val?

- Azon leszek, hogy Balaton-

almádinak nyitott, átlátható, tiszta

közélete legyen. Ehhez meg

akarom nyerni a média segítségét

is. A demokrácia szabályai meg-

követelik a lakosság és a város

vezetése közti jó kommunikációt,

és ennek egyik legfontosabb

csatornája a városi újság. Azt

szeretném, ha az Új Almádi Újság-

ban a város kulturális és mûvészeti

életének bemutatása mellett minél

több közéleti híradás szerepelne.

Tudom, hogy ennek személyi, tár-

gyi, anyagi feltételei vannak,

ígérem, hogy én partner leszek ezek

megoldásában. Az újság hagyo-

mányai, színvonala, minõsége is azt

követeli a város vezetésétõl, hogy a

figyelmes olvasás mellett gondos

támogatója és igénybevevõje

legyen a lapnak. Fontos kommu-

nikációs csatornák még a televíziók

is, így az Öböl Tv, és a

megyeszékhelyrõl tájékoztatást

nyújtó, adását újra kezdõ Veszprém

Tv. Egyébként, a nyitott közélet

érdekében én mindenkivel komoly

összefogásra számítok. Mind az

elõkészítésben, mind a döntések

során a jó szándék és az

együttmûködés igénye vezérel. Azt

szeretném, ha minél több, a

lakosság egyetértésével közösen

kialakított és elfogadott tervünk

valósulhatna meg. Ehhez az

együttes munkához kívánok jó

egészséget és eredményes évet a

magánéletében és a munkájában is

Mindenkinek!

Vecsey Kiss Mária

FFFFeeeerrrreeeennnncccccccceeeellll,,,,  aaaa  vvvváááárrrroooossss  úúúújjjj  ppppoooollllggggáááárrrrmmmmeeeesssstttteeeerrrréééévvvveeeellll
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A Nõk a Balatonért
Egyesület hírei

Novemberben meghirdetett “Adventtõl karácsonyig” pályázatunkra közel
200 db pályamû érkezett. Volt köztük rajz, kesztyûbáb, csuhéból, tobozból,
agyagból készült Betlehem, üvegfestmény, selyemfestéssel készült kará-
csonyi kendõ, gyurmafigurák, és még sorolhatnánk a számtalan ötletes, külön-
féle technikával készült pályamunkát. Köszönjük a pályázóknak és felkészítõ
tanáraiknak, hogy a karácsonyi készülõdés közepette szakítottak idõt
pályázatunkra. Köszönjük a CBA üzlet támogatását!

A legjobban sikerült pályamunkák beküldõi:
Turcsik Ádám 2.o. Györgyi D. Ált. Isk.
Laxics Xénia 6.o. Györgyi D. Ált. Isk.
Nagy Viktória 2.o. Váci M. Ált. Isk.
Nagy Ottilia 6.o. Váci M. Ált. Isk.
Nagy Krisztina 4.o. Váci M. Ált. Isk.
Gondán Csaba 1.o. Váci M. Ált. Isk.

Ötletes, igényes munkáikat – a valamennyi pályázónak járó ajándékokon kívül
– egy Cimbora Gyermeknapon való részvétellel jutalmaztuk. Felkészítõiket
köszönetképpen meghívjuk egy budapesti színházlátogatásra.

Jutalmazott pályázóink névsora:

Györgyi D. Ált.Isk.:
Takács Claudia, 4.o.; Keszey Gergõ, 4.o.; Toronyi Gyõzõ, 4.o.; Valaczkai
Réka, 2.o.; Molnár Gábor, 4.o.; Ujtz Gábor, 4.o.; Mestercsiki Anna, 6.o.;
Salamon Sára, 2.o.; Frindt Viktória, 4.o.; Nagy Eszter, 2.o.; Csepely Zsófia,
1.o.; Ott Zsófia, 1.o.; Ábrahám Vanda, 2.o.; Nagy Viktória, 2.o.

Váci M. Ált. Isk.:
Szász Anita, 8.o.; Éberfi Zsuzsanna, 5.o.; Sipos Zsuzsanna, 5.o.; Mikóczy
Orsolya, 5.o.; Szapáry Zsolt, 6.o.; Schott Barnabás, 1.o.; Kádár Dóra, 2.o.;
Gondán Bernadett, 2.o.; Komáromi Ádám, 2.o.; Károlyi Réka, 2.o.; Tóth
Dávid, 2.o.; Bozzai András, 2.o.; Bihari Brigitta, 4.o. és az egész 5. és 6. osztály

Vörösberényi Ált. Isk.
2. osztály
3. osztály
3.sz. napközis csoport

Használt háztartási olaj leadási akciónk mostani nyertese:
Kerpel Józsefné  Balatonalmádi, Margaréta u.
Nyereményét átveheti az Ottilia étteremben. Akciónk 2003-ban is folytatódik!

Hagyományos Városszépítõ Bálunk idõpontja megváltozott!
2003. február 22-én várjuk vendégeinket az új mûvelõdési központba!
Helyfoglalás az Ottilia Étteremben, telefon 88/574-365.

Molnár Annamária
csop. vez.

Változások az új évben
a szemétszállítási
szolgáltatásban

Az új képviselõ-testület két ülésén is tárgyalta a 2003. évre vonatkozó
szemétdíjakat. A Hulladékgazdálkodási törvény szerint kidolgozott költ-
ségeket megvizsgálták, és az abban javasolt 7 %-os fejlesztést 1 %-ra
csökkentve fogadták el az új árakat.

Így, a 2003. évi díjak az elmúlt évhez viszonyítva az alábbiak:

1 kuka egyszeri alkalommal való ürítése:
2002-ben 2003-ban

bruttó: 145,- Ft brutó:148,48 Ft

A fentiek alapján az éves díj:

Állandó lakos számára a 62 ürítés (elõzõ évben 61): bruttó 9.204 Ft
Nyaralók számára a 37 ürítés (elõzõ évben 35): bruttó 5.496 Ft

A kommunális hulladék gyûjtésére szolgáló konténerek egyszeri ürítési
díja:

2,2 m3 bruttó 6.011 Ft
4,5 m3 bruttó 10.555 Ft

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem rendelkezik edényzettel,
lehetõsége van háztartási hulladékát sárga zsákban ingatlanja elé helyezni. A
sima sárga zsák cégünk portáján éjjel-nappal megvásárolható az éves díjon
felül bruttó 63 Ft-ért (állandó lakos esetében egy évben 62 db, nyaralók
esetében 37 db). A többlet kommunális hulladékot (bármikor a teli kuka
mellé helyezhetõ, elvisszük) címkés sárga zsákban szállítjuk el, melynek díja
bruttó 200 Ft. 

ÚJDONSÁG!! A zöld hulladékot külön járatunkkal szállítjuk el, de csak a
nálunk vásárolható zöld zsákban, mely bruttó 150 Ft-ért vásárolható
cégünknél. Az utóbbi két díj a zsák eladási árát, valamint a hulladék szállítását
és egyéb költségeit (válogatás, lerakásra szállítás és lerakási díj, a zöldnél az
aprítás illetve a komposztálási költségek) foglalja magába.

2003-ban a lomtalanításhoz hasonlóan, úgynevezett zöld-napok meg-
szervezését tervezzük, tavasszal és õsszel 3-3 napon. Ezekrõl és egyéb ter-
veinkrõl, valamint részletekrõl a februári számunkban olvashatnak.

Az új évben kívánunk valamennyi olvasónak jó egészséget és sok örömet!

Boda Zsuzsanna
ügyvezetõ igazgató

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató kft.

Folytatódhat a bicikliút építése Veszprém és Balatonalmádi között
Befejezõdött a Veszprém-Bala-

tonalmádi kerékpárút második sza-
kaszának közbeszerzési eljárása. A
három beruházó önkormányzat -
Balatonalmádi, Szentkirályszabadja,
Veszprém - egyenként 9,7 millió
forint önerõt vállalt az építéshez.
Ehhez központi támogatásként,
pályázat útján 101 millió forint visz-
sza nem térítendõ pénzösszeget kap-
tak, és elvi ígéretet a megyei önkor-
mányzattól további segítségre. A
beruházás bonyolítását, a gesztor
szerepét Veszprém önkormányzata

vállalta. A közbeszerzési eljárást a
Veszprém Megyei Közútkezelõ Kht.
bonyolította le, a három önkor-
mányzat részvételével vélemé-
nyezte, és egyeztette a pályázatokat a
minisztériummal. A megvalósításra
érkezett legjobb ajánlat plusz forrást
nem igényel, a támogatással összeál-
lított pénzkereten belül van. A jelen-
legi nyomvonal a Vödörvölgyön át a
temetõ alatt a Pinkóczi és Kisberényi
utakon, kitáblázással éri el a
Veszprémi utat, és a Magtár mellett
húzódó Thököly úton fut le a Balaton

melletti 71-es útra. A megvalósuló
második ütem lehetõvé teszi, hogy
Almádinak kerékpárúton is össze-
köttetése legyen a megyeszékhellyel.
A bicikliútnak a turizmus szempont-
jából is jelentõs szerepe lesz, hiszen
a balatoni idegenforgalom számára
egyre fontosabb a magyar vendég.
Õk azok, akik a tó melletti szezont
meghosszabbíthatják, és újabb
beruházásokra serkenthetik a vál-
lalkozókat. Érdemes ezért már most
gondolkodni a tavaszi, õszi hasznos
idõtöltési lehetõségeken, a kerék-

párút melletti szolgáltatásokon:

javítás, kölcsönzés, vendéglátás,

vizesblokk stb. A Vödörvölgy felöl a

Töltés utca felé szép panorámájú,

alternatív szakasz is kialakítható, a

táj szépségeinek élvezhetõsége mel-

lett bõvítve ezzel a bicikliút hosszát.

A leágazások kialakítására, bel-

területi kerékpárutak építésére

pályázati lehetõségek is kínálkoz-

nak.

VKM
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Morzsák, szilánkok…
egy aranydiplomás életébõl

Aranydiplomát kapott Varga László nyugdíjas pedagógus abból az alka-
lomból, hogy 50 éve, 1952-ben vehette át magyar-történelem szakos tanári
oklevelét. A balatonalmádi születésû tanár, miután kisebb kitérõkkel 20 évig a
Pest-közeli Tinnyén tanítóskodott, 1975-ben került vissza Almádiba. 10 éven
át oktatta a vörösberényi és a Györgyi Dénes iskolában a történelmet, miközben
1976-80 között 4 iskola (a Váci Mihály Általános Iskola, a Györgyi Dénes
Általános Iskola, a Vörösberényi Általános Iskola és a Szentkirályszabadjai
Általános Iskola) fõigazgató-helyettesi posztját is betöltötte. Oktatási
tevékenysége mindvégig szorosan összekapcsolódott emberi hitvallásával: ját-
szani kell megtanítani a gyereket, mert a játék – a szabályok betartásával –
emberformáló erõ! Ennek érdekében fogott össze szülõkkel, gyerekekkel, és
teremtett olyan környezetet a tanuláshoz, amelyben mindenki örömét lelhette.
Így tanított a történelem, magyar irodalom és a szépséges magyar nyelv mel-
lett a zenei élet, a színjátszás, a színház szeretetére falun, így épített a szülõkkel
közösen játékudvart, kézilabda-, tenisz- és korcsolyapályát, rendezett be tor-
natermet, és így nevelte bele a gyerekekbe az egészséges életmód igényét,
szerettette meg velük a sportot. Sok mesélnivalója van táborozásokról, tábortûz
melletti összejövetelekrõl, országjárásokról, képzõmûvész-szakkörök, tûzi-
játékok szervezésérõl, lampionos csónakázásokról, szánkó- és síversenyekrõl,
nemzetközi íjászversenyekrõl, jó hangulatú szülõértekezletekrõl. Nyugdíjas
éveit a tenisz tömegsporttá fejlesztésére fordította, 25 éve megszakítás nélkül,
fáradhatatlanul oktat, rendezvényeket, versenyeket  szervez. Tenisz-diák-
sportkör vezetésével lehetõvé tette, hogy ez a költséges sport minden gyerek
számára elérhetõvé válhasson. A “…csak jókedvébõl is vitéz próbálni indul…”
mottó sok gyereket, felnõttet csalt ki a pályára, hogy a magas szintû technikai
tudás mellett fair-playt igénylõ, játékizgalmakban bõvelkedõ tenisz-sportban is
megmérethesse magát. Tanítványainak jó része a versenysportban is komolyan
megállta a helyét.

Gratulálunk az aranydiplomás, 50 éve pedagógus Laci bácsinak, kívánjuk,
hogy az elvetett magok közül minél több szökkenjen szárba, és virágozzék
mindannyiunk örömére. VKM

FOLYTATJUK!
Az “Almádi Játékszín” következõ elõadása a már megszokott helyen,

a Vörösberényi Kultúrházban lesz

2003. február 1-én este 19 órakor
A Magyar Kultúra ünnepéhez kapcsolódva, egy zenés irodalmi

összeállítást láthat a közönség
“arcaink” címmel.

Sok szeretettel és tisztelettel vár minden irodalombarátot a két fellépõ
mûvész:

Dombai Zoltán és Berzeviczy Zoltán

Jegyek elõvételben a fõtéri újságos pavilonban,
illetve az elõadás elõtt a helyszínen válthatók

500 Ft-os árban.

Megjelent a
2003. évi Balatonalmádi falinaptár

(Válogatás Schildmayer Ferenc képes levelezõlap gyûjteményébõl)

Kapható a
Tourinformirodában,
a BORA fotóban
(Baross G. u. 48.),
a Papír-írószer és
könyvesboltokban
(Baross G. u. 51.;
Szabolcs u. 21.) 

Balatona lmádi

2003

Az önpusztítás
víziója

A minap ismerõseim arról
beszélgettek a hárommilliárdos
lottónyeremény kapcsán, ha meg-
nyernék, mit kezdenének a hatal-
mas összeggel. Egyikõjük a roko-
nai között osztotta volna szét
annak arányában, hogy kit, mennyi-
re érez magához közelállónak.
Ezzel pénzben fejezte ki a szeretet
egyébként felbecsülhetetlen érté-
két. Az ilyen képtelenségre a
közgazdaságtanban is több példa
van, amelyek viszszafordíthatat-
lan erkölcsi és ökológiai károk
okozói egyaránt. A gazdaságban
rejlõ veszélyekrõl nem csak a
szakemberek kötelessége elgon-
dolkodni, hanem minden egyes
emberé, hiszen a társadalom min-
den tagja résztvevõje ezeknek a
folyamatoknak. 

Sen Nobel-díjas közgazdász a
liberalizmus értelmezése során
arra a következtetésre jutott, hogy
a szabadság nem egyértelmûen
pozitívum. Ha kötöttségektõl való
mentességként fogjuk fel, az
magában hordozza olyan emberi
tevékenységek lehetõségét is,
amelyek társadalmi, gazdasági
értelemben értéktelenek, esetleg
károsak. Soros György, aki dollár
milliárdokat keresett a nemzetközi
pénzpiacokon, meglepõ módon
hasonlóan gondolkodik a korlá-
tok nélküli kapitalizmusról. Sze-
rinte szükségszerû beavatkozni a
gazdasági folyamatokba abban az
esetben, ha a szabad piac éppen
az emberek szabadságát fenye-
geti. Schumacher még tovább
megy, õ alapjaiban sem ért egyet
a mai uralkodó közgazdasági
irányzattal, amelyet a világ
egyetemein oktatnak. Kritizálja,
hogy a közgazdaságtan csupán
annak alapján ítéli meg az emberi
tevékenységeket, hogy gazdasá-
gosak vagy gazdaságtalanok-e
azok számára, akik belekezdenek.
A birtokolt tárgyak besorolása
pedig (a magántulajdon szentsé-
gének szem elõtt tartásával) a
lopott vagy sem kategóriákra kor-
látozódik. Ezek szerint felelõssé-
günk nem terjed önmagunkon
túlra, miközben ennek következ-
ményeként a társadalmi haszon
elmaradása súlyos károkat okoz.
(Éppen a napokban szóltak a hí-
rek arról, hogy egy diósgyõri
nemzetközi ipari vállalat több
mint ezer dolgozójának elbocsá-

tásával fenyegetõzik, mert sokall-
ja a villanyszámlát.) 

A legnagyobb értékítéleti hiba
azonban a gazdasági árban rejlik,
hiszen olyan javaknak tulajdoní-
tanak árat, amelyek pénzben nem
fejezhetõk ki. Hogyan mérhetõ
össze egy olyan erõforrás, amely
korlátozott mennyiségben talál-
ható a Földön egy olyannal,
amely korlátok nélkül megújít-
ható? Hogyan lehet pénzért cseré-
ben a természeti környezetünkben
viszszafordíthatatlan károkat, fa-
jok kipusztulását okozó tevékeny-
ségeket folytatni? Hardin elméle-
te szerint, ha valami ingyen van
vagy olcsó, akkor fokozódik a fel-
használása, és a megnövekedett
igények miatt elõbb-utóbb sen-
kinek sem jut belõle. Logikus
lenne ebbõl az a következtetés,
hogy az árak emelésével megelõz-
hetõ ez a tragédia. A valóság
azonban az, hogy a nagyobb ár
nagyobb nyereséggel kecsegtet,
így a termelés növekedését vonja
magával. Ma már számos mód-
szerrel ösztönzik vásárlásra az
embereket, a fogyasztói társada-
lomban olyan (valójában szük-
ségtelen) igények alakulnak ki
mesterségesen, amelyek kielégí-
tése során fokozódó tempóban
éljük fel véges környezetünket. Ki-
józanító Keynes megfogalmazása,
miszerint hosszútávon mindany-
nyian halottak vagyunk. 

A civilizált ember nyolc halálos
bûne közül (amelyet Lorenz fog-
lalt össze) csupán egy, hogy el-
pusztítjuk életterünket. Mindeköz-
ben túlnépesedik a Föld, az em-
berléptékûség elveszítésével ver-
senyt futunk önmagunkkal, nincs
idõnk elmélkedésre, amely a né-
zetek egysíkúvá válásához vezet.
Eltûnnek a mély érzelmek, lerom-
boljuk a tradíciókat. Bámuljuk az
elfajzott világot, miközben a szo-
ciális viselkedésminták szelekció-
ja napjainkban alig létezik. Az
emberiség nyolcadik bûne, az
atomfegyverkezés kordában tart-
ható, éppen ezért kevésbé fenye-
getõ. A többi veszély azonban már
elszabadult a társadalomban. A
szemléletváltás ideje régen eljött,
hogy megvalósítsuk, arra az új év
egy újabb (csak remélhetjük, nem
megint elszalasztott) lehetõséget
kínál.

JÓPÉ  
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Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezetõ 2002.
szeptember 16-án vette át a könyvtári részleg
igazgatói posztját a nyugdíjba vonult Hollóné
Behring Anikótól. Szombathelyen végzett
matematika-könyvtár szakon, ezt egy földrajz
szakkal még meg is fejelte. Véletlenszerûen
kezdett könyvtárban dolgozni, ám a pálya azóta
fogva tartja. Az almádi közmûvelõdési könyvtár
igazgatásával egy veszprémi iskolai könyvtár
vezetését cserélte fel. Rögtön a költözködés fela-
datának közepébe csöppent, itteni munkája
állományfelméréssel, csomagolással kezdõdött. 

- Mi minden fog változni az új helyre költözés-
sel?

- A Bajcsy-Zsilinszky utcai szûkös alapterü-
letû könyvtár anyagának nagy része három rak-
tárhelyiségben volt elhelyezve. Ennek egy
hányada megrongálódott, elavult, emiatt ki kel-
lett vonni a forgalomból. Ám az eddigi “holt
anyag” között találhatók igazi gyöngyszemek
is, melyek most nagy örömünkre kikerülhetnek
a nagyközönség elé. Az új helyen külön felnõtt-
és külön gyermek-részleget kap a könyvtár. A
felnõtt könyvtár 270 négyzetméterében van egy
elkülönített olvasóterem, és reményeink szerint
lesz egy számítógépes részleg is.  A könyvtári
számítógépes program – melynek megigény-
lésére pályázat útján már sor került - nagyban
meg fogja könnyíteni az eddigi munkát, és
lehetõvé teszi a kornak megfelelõ technikai
színvonalú dokumentumkezelést, az elõjegy-
zés-felvételt, helytörténeti anyagok feldolgo-
zását, adatok feltárását, az információk
begyûjtését és szétsugárzását. Korszerûség tekin-
tetében a városi könyvtár lemaradt az iskolai
könyvtáraktól, de tervezzük a modern informá-
ció-hordozókkal való feltöltést, videó-lejátszók,
vetítõk, CD-lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k
beszerzését. A 120 négyzetméteres földszinti
gyermekkönyvtárban a kölcsönzõi tér mellett
két foglalkoztató is van, ahol játszóházak és
különbözõ foglalkozások mûködhetnek. A köl-
csönzési rend nem változik, de mindenki új
olvasójegyet fog kapni. A nyitva tartás a
következõképpen alakul: 

A gyermekkönyvtár  H-P: 13-17 óráig, a fel-
nõtt könyvtár H-P: 11-18 óráig tart nyitva.
Szombaton mindkét könyvtár 2 órán át áll majd
az olvasók rendelkezésére. A két könyvtár 6
könyvtárossal várja az információk után érdek-
lõdõket, az olvasni, tanulni, vagy egy újság,
folyóirat mellett épp csak szusszanni, pihenni
vágyókat. 

- Milyen új terveik vannak?

- 2003-as terveink között filmvetítések, kiál-
lítások, költészet-napi egész napos vershall-
gatás, ásványvásár, zenehallgatás, iro-
dalmárokkal, mûvészekkel való beszélgetések,
játszóházi programok szerepelnek. Örülnénk,
ha mindenki otthon érezhetné magát a város
könyvtárában, és az értékes szellemi táplálék
mellett minden szükséges és hasznos informá-
cióhoz hozzájuthatna. Az új könyvtár gyönyörû,
mi nagy örömmel látunk a beköltözési
munkákhoz. Azt szeretnénk, ha megoszthat-
nánk örömünket az olvasókkal, és õk olyan
boldogan vennék birtokba az új helyet, ahogyan
azt mi tesszük.  Kérünk is mindenkit, hogy egy
erre rendszeresített dobozba dobja bele leírt
észrevételeit, hogy közösen teremthessük meg a
legjobb légkört a kultúra új, városi fel-
legvárában.

Kovács Lajos építõmérnök, a korábbi kép-
viselõ-testület Gazdasági, Településfejlesz-
tési- és Üzemeltetési Bizottságának külsõ
szakértõje:

- Ön végig figyelemmel kísérte az építkezést,
hogy van megelégedve a végeredménnyel?

- Nem egy új épület létrehozására, hanem egy
meglévõ átalakítására volt csak lehetõség, egy
korábban elfogadott engedélyezési dokumentá-
ció alapján. A beruházás indításakor az is nyil-
vánvalóvá vált, hogy a tervezõi költségvetés
százmilliós nagyságrenddel alulkalkulált. Az
eredeti programot kellett megépíteni lényege-
sen kevesebb pénzbõl, így mindenképpen
elmondható, hogy a lehetõségek erõsen korláto-
zottak voltak.  Egészében úgy gondolom, jól
használható, praktikus épülettel gazdagodott a
város. 

Az épület felsõ szintjén várja majd látogatóit
a felnõtt könyvtár, amelynek nagysága megfelel
a szakági elõírásoknak. A könyvtárral egy
emeleten található az épület központi helyisége,
a nagyterem. Ennek befogadóképessége megha-
ladja a háromszáz fõt. E mellett itt található
több kisebb tárgyaló, illetve konferencia terem
is. A nagyterem nem színházterem, tehát nincs
színpada, csak dobogója, így valódi színházi
elõadás nem tartható benne, de alkalmas, kisebb
csoportok, énekkarok, elõadások fogadására.
Ezen túl nagy létszámú rendezvényeknek biz-
tosít ideális teret. A felsõ szinten találhatók még
az irodák, egy kávéház és egy étterem is. Alul
alakították ki a gyermekkönyvtárat. Szintén
ezen a szinten kaptak helyet a hagyományos
közösségi háznak megfelelõ klubhelyiségek.

Ezek otthont adhatnak kisebb csoportok össze-
jöveteleinek, énekkari próbáknak, kézmûves
foglalkozásoknak. Külön funkcionális egység a
vízimúzeum, amely különleges látványosság
lesz majd az intézmény vendégei számára, és
amely a Balaton élõvilágát mutatja be. A
muzeális tárgyak mellett - több nagy akvárium-
ban - a tóban honos növényeket, halakat lehet
majd megcsodálni. Az épületben idõszaki kiál-
lítások is rendezhetõek az arra alkalmas helyi-
ségek, közlekedõk igénybevételével. Szintén az
alsó szintre, közvetlenül a bejárat mellé kerül a
Tourinform Iroda, amely az elõzõnél lényege-
sen nagyobb helyre költözhet.

A kávézó és az étterem külsõ vendégeket is
kiszolgál majd. Az étterem látja el a városi
közétkeztetést, emellett, mint hagyományos
vendéglõ is mûködhet. Természetesen az
étterem konyhája adja az alapot a ház ren-
dezvényeihez is, melyekbe reményeink szerint
a konferenciák épp úgy beletartoznak, mint a
bálok vagy fogadások. A ház tehát több funkciót
is ellát, olyanokat, amikre eddig is igény volt.

- Mitõl számít modernnek ez az épület? Mi
biztosítja, hogy megfelel az uniós szabványok-
nak? 

- Az Európai Unióban érvényes elõírások
ezen a téren nem szigorúbbak a magyar szab-
ványnál, így nagy jelentõséget nem érdemes
ennek tulajdonítani. Az épület riasztó- és
tûzvédelmi rendszere megfelel az elõírásoknak,
a mozgáskorlátozottak akadály nélkül mozog-
hatnak az épületben, a lámpákban takarékos
izzók világítanak, a nyílászárók jól szigeteltek,
a helyiségek egy  része légkondicionált. Tehát
az mindenképpen kijelenthetõ, hogy az épület
mûszaki színvonala korszerû, az alkalmazott
megoldások  takarékosak. 

- Az épület elhelyezkedése milyen lehetõ-
ségeket hordoz magában?

- Az elhelyezkedés optimális. Minden esélye
megvan annak, hogy ez az intézmény a város
szívévé váljon, hiszen a fõútvonal mellett, a
település központjában található, jól megköze-
líthetõ helyen, közel az autóbusz pályaudvarhoz
és a vasútállomáshoz. A szükséges infrastruk-
túra is adott. Egyik oldalán egy park, másik
oldalán egy óriási parkoló. Aparkoló kialakítása
olyan, hogy ott nyaranta színvonalas szabadtéri
rendezvényeket lehessen szervezni. Ez a két tér
biztosítja azt is, hogy ne legyen túl zajos az
épület. Természetesen a ház élettel való
megtöltése az új igazgatóra, a benne dolgo-
zókra, illetve ránk almádiakra vár. Tõlünk függ,
hogy élünk-e az új lehetõségekkel, rendszeres
látogatói, esetleg szereplõi leszünk-e az új
közösségi háznak. 

Almádi az állami támogatásnak köszön-
hetõen nagymértékben gazdagodott ezzel az
épülettel, erre saját erõbõl nem lett volna képes.
Fontos lenne - most, hogy ezen a hatalmas
munkán az önkormányzat túljutott - utólag
kielemezni a folyamat különbözõ döntési mecha-
nizmusainak, a lebonyolítás módszerének, a
folyamat szereplõinek pozitív vagy negatív
hatását. Azért, hogy tanulhassunk belõle. Hogy
az elõnyöket a késõbbiekben is felhasználhas-
suk, a hibákat pedig ne kövessük el.

Átadás elõtt az új Átadás elõtt az új 
Január utolsó hetében megnyitja kapuit Balatonalmádiban a Városi Kulturális

Központ és Könyvtár épülete. A december 10-én megkezdõdött mûszaki átadás január

közepére befejezõdik, és a város a Magyar Kultúra Napjának ünnepe alkalmából – január

24-én - az új mûvelõdési központ birtokba vételét is megünnepelheti. 

A tetszetõsen átalakított - a gyermekkönyvtárba rámpás-lejáróval, a mozgáskorláto-

zottak részére lifttel, klíma-berendezéssel ellátott - modern épület uniós szabvány szerint

készült. A kétszer 1700 négyzetméteren városi összejövetelek tartásához, elõadások hall-

gatásához nagyobb létszámú közönség befogadására képes nagyterem mellett 8 klubszo-

ba, felnõtt- és gyermekkönyvtár, állandó és alkalmi kiállításokra alkalmas elõcsarnok,

vízi-múzeum, Tourinform-iroda, kávézó, konyha és étterem található. Arra voltunk

kíváncsiak, hogyan telik meg élettel az új épület:
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Borbáth Erika népmûvelõ, az Oktatási és
Kulturális Bizottság külsõ szakértõje, a Magyar
Mûvelõdési Intézet budapesti munkatársa, a
Magyar Népmûvelõk Egyesületének ügyvezetõ
alelnöke:

- Milyen elõnyök származnak majd az
intézményi integrációból? 

- A közmûvelõdési intézmény és a könyvtár
szakmai területei nagyrészt fedik egymást.
Mindegyiknek célja az érték- és informá-
cióközvetítés, a hagyományápolás, a rekreáció.
Ugyanannak a népességcsoportnak az élet-
minõségét képes emelni, a közember kultúráját
szolgálja mindkettõ. Ezek a közös pontok teszik
indokolttá, hogy a két terület szakemberei
együttmûködve, ugyanakkor saját profiljukat
nem elveszítve dolgozzanak. Ebben az esetben
az elõbb említett két szakfeladatot kiegészíti a
múzeumi feladat is az új épületben létesülõ vízi
múzeum révén. Természetesen gyûjtõmunkát ez
nem foglal magában, csupán tárlatkezelést.

- Jelenthet-e az egyesítés anyagi meg-
takarítást?

- A saját bevételbõl származó pénzeknek
fontos szerepe van a hatékony gazdálkodásban.
Olyan fizetõs szolgáltatásokkal kell kiegészí-
teni az alaptevékenységeket, amelyekre nagy
igény van. A bevételnövelõ szolgáltatásoknál
szerintem lényeges szempont, hogy azok az
intézmény profiljával összeegyeztethetõek le-
gyenek. Emellett az adódó pályázati lehetõ-
ségeket ki kell aknázni, ami önrész biztosítása
nélkül elképzelhetetlen. Hogy a mûvelõdési ház
megteljen élettel, ahhoz a leendõ vezetõnek
programja megvalósításához elegendõ költ-
ségvetési keretet kell kiharcolnia a megrendelõ
önkormányzattól. Ez utóbbi pedig, mint tudjuk,
a lakosságot szolgálja. 

- Egy alkalommal sikertelenül pályázott a
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár vezetõi
tisztségére, a második alkalommal pedig vissza-
vonta pályázatát. Az olvasókban is bizonyára
felmerül a kérdés, ezért én is felteszem: miért
vonta vissza  a pályázatát? 

- Mivel ezt a döntésemet a képviselõ-testület-
nek sem kellett indokolnom, ezt most sem
kívánom megtenni. Az akkori kiélezett városi
politikai helyzet közrejátszott ebben.

- Azóta sem választottak intézményvezetõt. Ön
szerint mi ennek az oka?

- Szerintem az a baj,
hogy a munkatervek
nem a helyi társadalom
elemzésébõl indulnak
ki. A jelenlegi helyzet
továbbfejlesztését tûz-
ték ki célul, holott nem
feltétlenül ezt várják el
az almádi polgárok. A
lényeg az, hogy jól
érezzék magukat a tele-
pülési közösség tagjai,
kielégíthessék közmû-
velõdési igényeiket, és
a civil szervezetek is
élettérre leljenek.

A város képviselõ-
testületének újabb
választás után sem

sikerült igazgatót találni az új mûvelõdési
központ élére. Az elõzõ testület próbálkozá-
sait is beleszámítva, immár ötödik alkalom-
mal tûzte ezt a feladatot napirendre a város
vezetése. A mostani, háromszori titkos
szavazás eredménye a két pályázó között a
következõképpen oszlott meg: 1.) Gróf
Tibor: 5 igen, Tari Tibor: 4 igen, 4
tartózkodás.  2.) Gróf Tibor: 5 igen, Tari
Tibor: 6 igen, 2 tartózkodás.  3.) Gróf Tibor:
7 igen, Tari Tibor: 5 igen, 1 tartózkodás.
Mivel a eredményességhez a minõsített több-
ség 8 igenjére lett volna szükség, az ered-
ménytelen procedúrák után Gróf Tibor
személyében továbbra is megbízott igazgató
áll a Városi Kulturális Központ és Könyvtár
élén, és a végleges igazgatói poszt betöltésére
új pályázat kiírására kerül sor.

Gróf Tibor, a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár ideiglenesen kinevezett igazgatója,
képviselõ, a Gazdasági Bizottság tagja:

- Mikor jött létre az új, integrált intézmény? 
- Azért, hogy az intézményvezetõ is végig-

kísérhesse az építkezés folyamatát, már 2002.
január elsején összevonták a Közösségi Ház és
a Városi Könyvtár intézményét.

Az, hogy a mai napig mégiscsak megbízott
vezetõ van személyemben, hogy a pályázatok
elbírálása eddig eredménytelen volt, az azok
miatt az önkormányzati képviselõk miatt van,
akik az elõzõ vagy a mostani testületben nem
nyilvánítottak véleményt szavazatukkal, hanem
tartózkodtak. Legutóbb én kaptam a legtöbb
voksot, azonban a minõsített többséghez ez sem
volt elegendõ. A tartózkodó képviselõnek
valószínûleg olyan elvárásai vannak, amiknek
szerinte én nem felelek meg, de ezt nem mond-
ja ki. 1999 óta megbízottként vezettem a
Közösségi Házat, illetve ugyanebben a stá-
tuszban állok most az integrált intézmény élén.
Nagyon nehéz úgy dolgozni, és beindítani a
létesítményt, hogy nem érzek teljes bizalmat. 

- Szükségszerû volt-e a korábbi két intézmény
egyesítése?

- Elvileg mûködhetett volna továbbra is külön
a Közösségi Ház és a könyvtár, majd a 2003-as
próbaév adja meg erre a kérdésre a választ.
Balatonfüreden például nem váltotta be
maradéktalanul a hozzá fûzött reményeket az

integráció. Talán jobb, ha egy ember felel a két
közmûvelõdési funkciót ellátó intézmény
gazdálkodásáért, valamint remélhetõleg a
kiadásokból is le lehet így faragni. Minden-
esetre az épülettel, és az abban helyet kapó
intézménnyel a helyi kulturális élet olyan
lehetõséget kapott, amelyre az utóbbi 30 évben
nem volt példa városunkban. Hosszú évekre
megoldja az öntevékeny csoportok, civil
szervezetek mûködési feltételeit is. Velük még
az ünnepélyes megnyitó elõtt leülünk megbe-
szélni az együttmûködési lehetõségeket.

- Bõvül-e a dolgozói létszám a megnövekedõ
feladatok kapcsán?

- A lakosság úgy gondolta, ez egy munkahely-
teremtõ beruházás is. Többen jelentkeztek
anélkül, hogy állást hirdettünk volna, de csalód-
niuk kellett. Az eddigi 12 fõs létszám most
csupán négy és fél státusszal egészül ki.

- Az épület méreteit tekintve lehetõséget biztosít
több és nagyobb szabású rendezvény lebonyo-
lítására. Milyen új programokra számíthatunk?

- Már elkészítettem a jövõ évi programtervet,
amelyben kiemelt helyen szerepel a Balatoni
Dalok Fesztiválja, az Almádi Napok és a Balaton
Tárlat. A végsõ tartalom azon múlik, hogy a
városi képviselõ-testület mekkora anyagi keretet
szab. Programszervezésre eddig szerény összeg
jutott Balatonalmádiban, még a környezõ
településekhez képest is. Ha fejleszteni akarunk,
akkor erre többet kell szánni. Egyébként a na-
gyobb épület lehetõséget nyújt a bevételek
növelésére. A mi feladatunk, hogy a lakosság
megismerje, és megszeresse az új intézményt a
vonzó programoknak köszönhetõen.

Felber Gyula képviselõ, a Pénzügyi Bizottság
és a Szociális Bizottság tagja: 

- Mi a véleménye, a város vezetõinek miért
nem sikerült a legutóbbi szavazáskor sem
intézményvezetõt kinevezni az új mûvelõdési
központ élére?

- A város lakossága joggal várja el a kép-
viselõ-testülettõl, hogy a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár élére igazgatót tudjon
választani. Akut probléma ez, és borzolja a
kedélyeket. Hogy az intézmény stabilan tudjon
mûködni, mindenképpen teljes jogú igazgatót
kell választani az ideiglenesen kinevezett
helyett. A testület véleménye valóban az, hogy
jó lenne dûlõre jutni a kérdésben. Viszont, a
képviselõknek azt a jogát sem lehet elvitatni,
hogy az egyik, vagy másik jelölt mellett
tehessék le a voksukat. Azt sem, hogy netalán
egyiket se támogassák. Kompromisszumkész-
ségüket az mutatja, hogy az elsõ szavazás 4
tartózkodása a második körben 2-re csökkent, a
harmadikban pedig már csak 1 tartózkodó volt.
Még olyan képviselõ is akadt, aki a választás
eredményessége érdekében menetközben a
véleményét is megváltoztatta, de sajnos, válasz-
tani mégsem tudtunk.  Ennek oka talán az is
lehetett, hogy nem ez a testület készítette el a
pályázati kiírást. Amindenáron eredményességre
törekvés helyett a következõ kiírásnál való-
színûleg szélesebb mûvelõdési-területû körbõl
próbál meríteni az önkormányzat.

Az oldalt összeállították:
Józsa Péter és Vecsey Kiss Mária

mûvelõdési központmûvelõdési központ
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Olvasói levélA Balatonalmádi vendégforgalom
csökkenésének okai Németh Attila – a Veszprémi Egyetem tanára – városunk polgármesteréhez

címzett levelét nyílt levélként is közzé kívánta tenni az Új Almádi Újságban.

Tisztelt Polgármester Úr!
Minden bizonnyal ez a levél nem fog Önnek meglepetést okozni, hiszen az

a téma (Lozsánta – kárpótlási földek), amely a leköszönõ önkormányzatot és
polgármestert az elmúlt tíz évben érdemben nem igen foglalkoztatta, most
újra aktuálissá vált.

Részemrõl legalább három oka van annak, hogy ez a Balatonalmádi város
számára is fontos stratégiai kérdés nem hagy nyugodni évek óta.

1. Talán Ön is tudja, hogy 1992 és 1993-ban több száz berényi és almádi
kárpótlási jegytulajdonos nyomatékos kérésére az árveréseken elvállaltam a
tulajdonosok szinte jogi képviseletét, s ennek következtében a “pénzes kezû”
ügyvédek hada nem tudta a helyi tulajdonosokat jogos örökségükbõl kifor-
gatni, sõt az emberek hallatlan önuralma eredményeképpen – a
lehetõségekhez képest – demokratikus módon, merem mondani, becsületesen
zajlottak le az árverések.

2. Az idõk folyamán számos esetben próbáltam rávenni Kerényi László volt
polgármester urat, hogy kölcsönös érdekek alapján próbáljunk meg –
egymás kezét fogva – a lakosok és az önkormányzat érdekeit is figyelembe
véve, olyan megoldást találni, amely a település sorsát, a polgárok jólétét
jelentõsen befolyásolhatná. A polgármester úrral való majdnem negyven
éves barátságunk sem volt elég ahhoz, hogy érdemi lépések történjenek, bár
Bóka képviselõ úr az elmúlt években számos alkalommal jogi- és erkölcsi
segítséget nyújtott a lozsántai földtulajdonosoknak. A levelem mellékletében
található majdnem tíz éves szakmai tervezetet ma is aktuálisnak tartom,
kisebb-nagyobb javításokkal, s úgy gondolom, az érintett lakosok közül szin-
tén sokan ismerik. Az elmúlt idõszak városi vezetésének “délibábos”
reményei, “cselezései” ellenére mégis úgy látom, hogy most igazán
léphetünk.

3. Önkormányzati vezetõktõl, szakemberektõl kaptam a hírt, hogy a Fûzfõ
város tulajdonában lévõ mintegy négyhektáros part-menti területet az önkor-
mányzat értékesíteni akarja. A házamban megforduló számos lozsántai “bir-
tokos” velem együtt el nem tudja képzelni, hogy a tobruki esetleges
értékesítés hogyan valósulhat meg a két település területfejlesztési terveinek
egyeztetése nélkül. Hogy lehet az, hogy az elmúlt tíz év során – a tulajdon-
lap kivonatokon kívül – a több száz tulajdonost egyetlen alkalommal sem
hívta össze tájékoztatóra vagy konzultációra Balatonalmádi Önkormányza-
ta és Polgármestere, miközben a hatalmas területen lényegében egy száz
százalékosnak mondható infrastruktúra rendszer épült ki. Soha semmilyen
írásos anyagot ez alatt a tulajdonosok nem kaptak, s mostanára valójában
nem is tudhatják, hogy adott területek hányszor cseréltek tulajdonost,
miközben a teljes Lozsánta szinte “sír” a gondozatlanságtól a Balaton
“kapujában”. Persze azért a kemény pénzbüntetések “parlagfû” – ügyben
megtörténtek … 

Van még egy ok, amely miatt tollat ragadtam. Meglepõ módon csupán egy
jelölt választási vitaanyagában szerepelt a kárpótlási földek ügye, mintha a
többiek nem is a Megyehegy alján éltek volna eddig, mintha ez a mintegy húsz
hektáros terület, amelynek értékét csak milliárdokban lehet mérni, számukra,
a jövõ számára nem is létezne. Az egyetlen kivétel Keszey János képviselõ úr
volt. A hónapok óta velem kapcsolatban álló vörösberényi õslakosok azt
szeretnék, hogy most már történjen valami.

Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Képviselõk! Javaslataimat szeretném
néhány pontban összegezni: 

1. Balatonalmádi  város Önkormányzata a lehetõ legrövidebb idõn belül
(legkésõbb 2003. február végéig) hívja össze a tulajdonosokat, és/vagy azok
képviselõit, hogy meghallgathassák és véleményezhessék a rájuk vonatkozó
területfejlesztési elképzeléseket.

2. Ezen közmeghallgatás során tegyen javaslatot a Polgármester arra,
hogy hivatalosan is alakuljon meg a Lozsántai Földtulajdonosok
Képviselõinek Testülete, (LFTKT) abból a célból, hogy az Önkormányzattal
együtt, a szükséges szakértõket bevonva, konkrét tervek születhessenek
Lozsánta jövõjérõl.

3. A közmeghallgatás és tájékoztatás jó lehetõséget adna arra, hogy az új
önkormányzat és polgármester – a média útján – Balatonalmádi jövõjének egyik
sarkalatos pontját a város, a régió számára vonzóvá tegye programjával.

4. A magam részérõl jelenleg nem értek egyet azokkal a csoportokkal, ame-
lyek határozottabb demonstrációk felhasználásával próbálnának nyomást
gyakorolni az új önkormányzatra, s annak polgármesterére az elvesztegetett
évek és lehetõségek miatt, hiszen mint mondják, a “biológiai óra ketyeg” sok
vörösberényi és almádi családban, ezért nincs már idõ a tétovázásra.

Mindezek ellenére úgy gondolom az érintett emberek és a segíteni vágyó szak-
emberek az Önök vezetésével sokat tehetnének azért, hogy Balatonalmádiban
– ezen a területen – valami gyorsan és szakszerûen történjen a Balatoni
Törvény szellemében, és a vonatkozó jogszabályok betartásával.

Arra kérem Polgármester Urat, hogy levelemet, illetve annak másolatát
szíveskedjék eljuttatni a képviselõ testület tagjainak, beleértve az Önkor-
mányzat más, érintett szakembereit is.

Tisztelettel várom válaszát:
Németh Attila, vörösberényi állandó lakos

1970-1992-ig Almádi megfelelt a
német nyelvterületrõl érkezõ alsó
középosztálybeli turisták – a jelen-
leginél alacsonyabb szintû –
igényeinek. Mi történt itt 10 évig,
hogy a csodálatos természeti adottsá-
gokkal rendelkezõ Almádi nem tudta
megtartani vendégkörét?

Balatonalmádi közállapotainak
felelõse a város önkormányzata. A
képviselõtestület tagjainak döntése
befolyásolja a város egyetlen gaz-
dasági ágazatát, a turizmust. Ez ak-
kor is igaz, ha Almádiban a testületi
döntések turizmusra gyakorolt ha-
tását nem vizsgálják. Almádiból
fogyatkozik a vendég. Miért? Mert a
turizmus elemi feltételeit – alapjait –
meg sem teremtették, vagy ha voltak,
a csíráit is kiirtották a városból. A
strandok befogadóképessége 12 ezer
ember, a szálláshelyek befogadó-
képessége 45 ezer ember. Májustól
szeptemberig biztosítani kéne 45
ezer ember egyidejû strandhasz-
nálatát. 33 ezer szálláshellyel túl-
építették Balatonalmádit. Az elmúlt
10 év városrendezési tervei ezt a
problémát meg sem említik. 2001-
ben – zárt ülésen hozott testületi dön-
téssel – Balatonalmádi városa az
Auróra strandban lévõ tulajdonjogát
eladta. A strandok állapota elke-
serítõ, a település tisztaságának hiá-
nya szintén! A virágzáskor kelle-
metlen és zavaró, allergiát okozó
kanadai nyárfák helyett más fafajták
telepítésérõl senki nem gondos-
kodott. A Balatonból biztosított
ivóvíz egészséges volta megkérdõ-
jelezhetõ. A zaj- és levegõ szen-
nyezettségi szint kizárja a vízparti
üdülést, pihenést. Balatonalmádi
légtere helikopter le és felszál-
lópálya. A város felett légifolyosó
van, hanghatár feletti éjszakai
repülésekkel. Pénzhiány! miatt a
városi képviselõtestület a helyi
tömegközlekedést évekkel ezelõtt
megszüntette, ezzel a helyben
közlekedõt is a környezetpusztító
személygépkocsi használatra kény-
szerítette. Diszkók, szabadtéren
mûködtetett zenegépek, zenés étter-
mek vannak a szálláshelyek között,
így egymást teszik tönkre. Köz-
mûberuházásoknál a város 3 évig
építési területként fogadta a ven-
dégeket, akik sietve távoztak. A
tönkretett utak és járdák eredeti
állapotának helyreállítása nem
történt meg. Ami véletlenül ép
maradt, megette az idõ vasfoga. A
földterület üresen, vagy beépítve
különleges vagyoni érték. Bõvít-
hetõségének korlátja a település és az
országhatár. Almádiban az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ föld- és
ingatlanvagyon nagy részét – zárt
testületi ülésen hozott döntésekkel -

eladták. Így élték fel a jelent és a
jövõt. Munkahelyteremtésre, a város
turisztikai arculatának kialakítására
nincs hely. Almádi lakosságának
ezért létérdeke a volt nevelõotthon
tulajdonjogának megszerzése. Amég
beépítetlen területek lakásépítései, a
folyamatos szállásférõhely bõvíté-
sek a munka és jövedelem nélküli
Almádiból megélni nem tudó tö-
meget szaporítják. A Balaton vize és
a vízparti sáv a jelenlegi létszámot
sem bírja el. Az ingatlanállomány
4%-a külföldi tulajdonban van, csök-
kentve a szobakiadók vendégfo-
gadási esélyeit. A képviselõtestület
döntéseinél a lakosság és a turisták
érdekeit nem veszik figyelembe. A
turizmus eltartó képességét nem
határozzák meg. Ennek eredménye:
egysíkú szolgáltatások, túlkínálat
szállásokból, kocsmákból, éttermek-
bõl, játék-automatákból, zenegépek-
bõl, szállás- és ingatlanközvetítõk-
bõl, utazási irodákból. 10 év alatt
Almádi az alkohol, a disco és a drog-
turisták szintjére süllyedt. Jönnek is
õk szaporán, távol tartva az elemi
emberi igényekkel “megvert” ven-
dégeket.

A turizmusból elvont önkor-
mányzati bevételek alakulása Bala-
tonalmádiban: 1992-ben:   40 millió
Ft, 2001-ben: 420 millió Ft. 10 év
alatt a turizmusból elvont éves önkor-
mányzati bevételek 10,5-szeresére
nõttek. Ez idõ alatt a hivatalos
forintleértékelés 2,5-szeres volt.

A vendégek balatonalmádi tartóz-
kodását az önkormányzati bevétel
növekedés naponta és vendégenként
1 600 Ft-tal megdrágította. A drágu-
lásra a turista úgy reagált, hogy
rövidebb ideig, 6 nap helyett csak 5
napig maradt. A városban a hely-
béliek, a nyaralótulajdonosok és a
vállalkozók számára az önkor-
mányzati bevétel növekedés ered-
ménye, hogy 2001-ben 900-al
kevesebb ember tudott megélni a
turisták Almádiban hagyott pénzé-
bõl, mint 1992-ben. 900 ember ke-
nyerét úgy vették el, hogy más meg-
élhetési lehetõséget nem biztosítot-
tak számukra.

A hiányzó alapok sürgõs
megteremtése nélkül Almádi turiz-
musa halott, megölték. A város ide-
genforgalmát nem a pénzhiány,
hanem a felelõs hozzáértõ dön-
téshozók hiánya tette tönkre. A turiz-
muson kívül nincs más megélhetési
lehetõség, van viszont közel 1 mil-
liárd forint 18 év alatt kifizetendõ
japán-hitel tartozás. Ennek jelenlegi
fedezete az emberek magánvagyona
– lényegében ingatlanvagyona.

Mágori Erzsébet,  BIVSZE elnök
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A Vörösberényi Általános
Iskola sporteredményei

LABDARÚGÓ MIKULÁS KUPA ALSÓÖRSÖN

I. korcsoport:
Vörösberény – Györgyi D. Általános Iskola 3 - 0
Vörösberény – Váci M. Általános Iskola 2 – 0
Vörösberény – Alsóörs 1 – 0
1. Vörösberény, 2. Alsóörs, 3. Györgyi D., 4. Váci M. 
A szereplõ játékosok: Botka Valentin, Tóth Bence, Stiger Ákos, Pajer Balázs,
Petõ József, Bors Imre, Szõlõsi Zsombor, Huszka Mátyás, Mészáros Péter,
STIGER ÁKOS gólkirály lett!

II .korcsoport:
Vörösberény – Váci M. Általános Iskola 5 – 0
Vörösberény – Györgyi D. Általános Iskola 3 – 0
Vörösberény – Alsóörs 1 – 1
1. Vörösberény, 2. Alsóörs, 3. Váci M., 4. Györgyi D.
A résztvevõ berényiek: Albrecht Tibor, Kórusz József, Grósz Szilárd, Pál
Péter, Vörös Máté, Werner Ferenc, Simon Árpád, Horváth Maximilián
WERNER FERENC gólkirály lett!

LABDARÚGÓ KARÁCSONY KUPA

III. korcsoport
A résztvevõ 6 csapat között az alábbi sorrend alakult ki:
1. Vörösberény II., 2. Balatonalmádi Focisuli I., 3. Vörösberény I.
A torna gólkirálya: KOVÁCS GYULA Vörösberény II.
Vörösberény II. játékosai: Otlecz Gergõ, Babos Zsolt, Molnár Gábor, Ódor
Levente, Répás Dávid, Kovács Gyula, Mohos Péter, Bolla Ádám,
Vörösberény I. játékosai: Szõczi Roland, Stiger Ádám, Szolga István,
Zsebõk Dániel, Szolga Norbert, Grósz Szilárd

Tóth Attila

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör
és a Balatonalmádi Helytörténeti Kör 

pályázatot hirdet Balatonalmádi mindhárom
általános iskolájának tanulói számára.

A pályázat tárgya:
KÖLCSEY FERENC Himnusz címû költeményének

teljes szövege kívülrõl, hibátlanul megtanulva,
mûvészi átéléssel elmondva.

Kategóriák:
I-IV. osztályosok 1., 2., 3., helyezés

V-VIII. osztályosok 1., 2., 3., helyezés

Nevezési határidõ: 2003. január 20.
A nevezések elfogadása ünnepély keretében történik

2003. január 22-dikén, a
MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

15 órakor a vörösberényi új iskola aulájában.

Értékelés és verseny: 2003. március 15.
A nyertesek értékes könyv- és tárgyjutalomban részesülnek.

AMI RAJTUNK MÚLIK…
Az egészségünk és a jó közérzetünk a kortól függetlenül.

Egy éves a WELLNESS Életmód Klub.

A Györgyi Dénes Általános Iskolában jóga-tornára járók egy csoportjával
(14 fõ) célszerûnek ítéltük, hogy – a tevékenység szervezettebbé, rendszere-
sebbé és ismertebbé tétele céljából – 2001. szeptembertõl klub formájában
mûködjünk tovább. Azokat a személyeket vegyük fel a klubtagok névsorába,
akik már legalább 5 alkalommal látogatták foglalkozásainkat. A klub
mûködési területét kiterjesztettük Vörösberényre, és ennek megfelelõen 2001.
szeptembertõl májusig a Vörösberényi Kultúrházban, majd július-augusztus-
ban a Vörösberényi Általános Iskolában is tartottunk foglalkozásokat. A
résztvevõk száma összesen (tagok+érdeklõdõk) 47 fõ volt. Taglétszámunk 26-ra
nõtt.

2002. szeptembertõl az összejöveteleink idõpontja:
- a Vörösberényi Általános Iskolában minden kedden 17,30 – 19,00

óráig,
- a Györgyi Dénes Általános Iskolában hétfõn és csütörtökön 17,00 –

18,30 óráig.
A foglalkozásaink látogatói már tudják, érzik, nem az életkorunk, hanem az

életmódunk, életszemléletünk dönti el milyen fizikai, lelki állapotban
vagyunk.

Aki tenni kíván saját egészsége, jó közérzete érdekében, az hozzon magá-
val egy polifomot vagy egy takarót, amire lefekhet, egy pár vastag zoknit, és
laza öltözékben (helyszínen is átöltözhet) jelenjen meg az elõzõekben
ismertetett valamelyik helyszínen.

Kardos Lajos  rekreációs sportedzõ

A Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör
és a Vörösberényi Általános Iskola

tisztelettel meghívja
Önt, kedves családját és ismerõseit a

2003. január 22-én (szerdán) 15 órakor
tartandó ünnepélyre, melyet a

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
tiszteletére rendeznek a vörösberényi iskola aulájában.

Program:
Tóth Attila igazgató üdvözli a megjelenteket

Megnyitó: Pandur Ferenc Balatonalmádi polgármestere
Kölcsey Ferenc epigrammáiból: az iskolák tanulóinak versmondása 
Ünnepi beszéd: Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyûlés Elnöke

Kölcsey Ferenc emlékezetére: vers
Elmondja a szerzõ: dr. Kardos Józsefné Benke Irén

Emléktábla leleplezés, Áldás
A Római katolikus és a Református felekezetek lelkészei megáldják

az emléktáblát
A Himnusz – mondó verseny nevezéseinek elfogadása

Végezetül: nemzeti imádságunk, a MAGYAR HIMNUSZ közös eléneklése

Fotó: Durst László
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December utolsó napjaiban, ami-
kor a Balatonon már beállt a jég, hal-
fogásra esély sincs, mi mást tehet az
ember, mint felidézi az elmúlt hó-
napok élményeit. Persze csak akkor,
ha van mit. Nekem például sok di-
csekednivaló nem jutott 2002-ben.

Február vége és a március meg-
hozta a keszegeket, már-már a régi
szép idõket idézõ módon, aztán el-
tûntek a parti vizekbõl. Sem a vitor-
láskikötõ medencéjében, sem a ná-
dasban nem találtam õket. Igaz, a
májusi néhány ponty- bár sovány-
mégis csak reményteli élményt adott.
Térdig érõ vízben, a nádszélen mo-
zogtak egy ideig. Pontosan nyomon
követhettük a csapatokat, etetéssel
helyben is tartottuk, már amikor a
hattyúk nem zabálták fel a beöntött
vödörnyi fõtt kukoricát. Örökös har-
cot folytatunk a tagadhatatlanul szép,
de számunkra rendkívül kártékony
madarakkal. Fogtuk tehát a pon-
tyokat, amíg a vízszint folyamatos
csökkenése miatt szárazra kerültek a
legjobb helyek is. Nem kísérleteztem
tovább a horgászattal, mert a nyílt-
vízi halfogás szabadidõ hiányában
reménytelennek látszott. Az is volt.
Akadt azért néhány idõmilliomos,
aki ott is kiülte a keszegeket, pon-
tyokat. Nekem ez nem ment. A hor-
gászathoz is elsõsorban hit kell.
Hinni abban, hogy a hatszáz négyzet-
kilométernyi vízfelületen megtalá-
lom azt a néhány négyzetmétert, ahol
a halak tartózkodnak. Ha belegondo-
lunk az esély mértékébe, hát… elég
lehangoló az eredmény. Azért van-
nak ám optimista horgászok, itt van
például a Tanár úr. Nem elég, hogy az
említett esélyeket Õ kifejezetten
jónak ítéli, ráadásul kizárólag egy
fajta halra- nevezetesen- süllõre va-
dászik egész évben. Ritkán jön ki hal
nélkül, igaz, hogy nyugdíjas életének
jelentõs hányadát tölti összkomfor-
tos csónakjában. Addig- addig mor-
golódtam neki haltalan állapotom
miatt, míg végül megígérte: süllõt
fogat velem, de tuti biztosan ám. Így
aztán együtt kezdtük a szeptemberi
süllõzést, mondhatom igen tanulsá-
gos eredménnyel. Nagyhajóval áll-
tunk ki az Auróra szállóval szemben,
úgy kilométernyire a parttól, délután
négytõl, reggel nyolcig. Két-két bot
bedobva a kormánylapát két oldalán,
s már csak a halakat vártuk a fûzött
küszökre. Jöttek is, elsõként egy ter-
metes angolna nyelte - szokása
szerint - gyomorra a Tanár úr horgát.
Késõbb megindultak a süllõk is.
Akkor már rendesen besötétedett,
így megágyaztam a kokpit padján,
onnan lesve árgus szemekkel a ka-
pásjelzõket. Vendéglátóm a kajüt-

ágyon egyengette fájós gerincét

mondván, ha az ember a kapásjelzõt

figyeli, megérzik a halak, és nem

kapnak. Be kell valljam, lehet valami

a dologban, mert az Õ karikája kez-

dett csendes liftezésbe. Kapásod van

- szóltam. Nyugodtan kimászott a

takaró alól, kijött a kokpitbe, kivárt

egy ideig, majd megakasztotta a por-

ciós méretû süllõt. Szájbilincsre

fûzte, kicserélte a kishalat a horgon,

toporgott vagy negyed órát, majd

visszabújt a még meleg vackába. Az

eset úgy háromnegyed óra múlva

kísérteties hasonlósággal megis-

métlõdött. Nem részletezem tovább a

történteket. Legyen elég annyi, hogy

másnap reggel hat süllõvel és egy

angolnával indultunk ki a kikötõbe.

Mindet Õ fogta. Nem mentem ki vele

többet, pedig egy ideig még szorgal-

masan hívott. Helyette egy másik

barátommal barangoltuk be Alsóörs-

tõl Keneséig a Balatont, és legalább

egyformán nem fogtunk semmit

néhány- ritka- kivételtõl eltekintve.

Ezek után nem csoda, hogy bármeny-

nyire szép, bármennyire kívánatos is

a Balaton, mégis hûtlen lettem hoz-

zá. Engedtem a Duna túlpartjáról,

Bõsrõl jövõ szirénhangoknak és tel-

jes fegyverzetben- hármunk szerelé-

kével dugig tömtük a nagy Opelt-

átruccantunk menyhalazni. Addig a

napig nem hogy fogni, de még látni

sem volt alkalmam élõben a gyönyö-

rû szép párducmintás halat, s amikor

úgy éjféltájt hazaértünk, nem volt

okunk panaszra. Az, hogy a csali be-

vetése után nem egészen negyed órá-

val megakasztottam életem elsõ

menyhalát, majd közvetlen ezután a

másodikat is, még csak hagyján, de

hogy a jutalomként járó derék adag

Becherovkát tálcán, pohárban csó-

nakkal hozzák ki az úszóstégre, ez

már az élvezetek halmozásának ne-

továbbja. Természetes, hogy újból

félrelépek: szombaton megismétel-

jük a kirándulást Géza barátommal.

Csak azért, hogy bosszantsam a

Balatont.

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK

Nagy Ferenc

Balatonalmádi Kertbarátkör:
2002. dec. 10. Pálinkafõzéssel kapcsolatos ismertek. Ea.: Csalló Jenõ
Az elõadó ismertette a cefre szakszerû elkészítését. Hivatalosan meg van

adva, hogy adott mennyiségû cefrébõl hány liter pálinkát lehet fõzni. Az EU
is fogja engedélyezni Magyarországnak a pálinkafõzést, de az adó 680 Ft-ról
kb. 760 Ft-ra emelkedik.

2002. dec. 17. A 2002. II. féléves munkatervet Kiss Béla elnök értékelte. A
2003. I. félévi programot megbeszéltük, az elõadókkal való egyeztetés után
fogjuk az újságban megjelentetni.  Az ülésünkön bemutatkozó látogatást tett
Pandur Ferenc polgármester úr is. Az ülés az Ó év búcsúztatóval ért véget.

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör:
2002. dec. 2. Balatonalmádi-Vörös-

berény jelene és jövõje. Ea.: Pandur
Ferenc polgármester úr és képviselõ
társai.

A polgármester úr ismertette a folya-
matban lévõ beruházási és felújítási
munkákat, a Széchenyi tervpályáza-
tokat és egyéb pályázati lehetõségeket.
Felsorolta azokat a munkákat, amiben
fõleg a vörösberényi lakosság érintett.
A tagság kérdéseire a polgármester úr
és a témákkal érintett bizottsági
elnökök adták meg a választ.

2002. dec. 16. Ünnepi közgyûlés
“Karácsonyi elõzetes” volt.

Szervezõk: Horváth József elnök és
Lefler Endre elnökhelyettes.

Szabó János plébános úr tette
ünnepélyessé karácsonyi mûsorunkat.
Czuczor Sándor igazgató úr köszön-
tötte tagjainkat és vendégeinket, majd
néhány ország karácsonyi népszokását ismertette. Utána a vörösberényi
iskolások mûsorát láttuk. Szabó tisztelendõ úr köszöntõje után egy evangéli-
umot mondott el. Az emberi szeretetrõl, békességrõl beszélt, visszaemlékezett
a régi Karácsonyokra. Karácsonyi énekekkel és a “Házi áldás”-sal fejezõdött
be ünnepi ülésünk.

2002. dec. 27. A vörösberényi r.kat.templomban borszentelési ünnepélyen
vettünk részt. Ez a népszokás Németországból ered, Magyarországon még
kevés helyen ismerik. Az ünnepély baráti beszélgetéssel fejezõdött be.

Eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánok a két kertbarátkör
nevében:

Durst László

Borszentelés Vörösberényben
Fotó: Durst László

A VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2003. januári – február eleji  programja

Január 8-án Klubnap, Kártya, sakk, csocsó
15-én Élettörténeti beszámoló Ea.: Fürtös László, Ötórai tea.

Nosztalgia zene.
22-én Kézimunka szakkör  Ea.: Zsapka Jánosné, Turkáló (Minden

darab 100 Ft.)
28-án Vezetõségi ülés 15 órától, Téma: Szilveszter értékelése,

Vezetõség kiegészítése
29-én 2002. évi beszámoló közgyûlés, Zenés születésnapi ünnepség.

Február 5-én Klubnap, Kártya, sakk, ping-pong
12-én Képviselõi (önkormányzati) találkozó, Ötórai tea.

Nosztalgia zene.
Közlemény!

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 2003-ban is a szerdai napokon tartja
foglalkozásait, téli idõszakban 16 órai kezdettel.

A zenés születésnapi rendezvényeken a részvétel 250 Ft.
A jelentkezés határideje a rendezvény elõtti harmadik nap.

Köszönetnyilvánítás
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetõsége köszönetet mond mindazon

adományozónak, aki tombola ajándékával segítette a nyugdíjas klubot.
A KLUB VEZETÕSÉGE EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ

ÉVET KÍVÁN MINDEN EGYES TAGJÁNAK ÉS A KLUBOT
TÁMOGATÓ ADOMÁNYOZÓKNAK!

A vezetõség nevében:
Boros Gyula elnök



152003 - JANUÁR ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Felelõs kiadó: „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma  Fax: 06-88/438-643

Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep
Felelôs vezetô: Tóth Zoltán

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860
Fõszerkesztô: Vecsey Kiss Mária  Tel.: 06-88/574-310

A lap alapítója: Veszeli Lajos
Szerkesztôbizottság:

Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc

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.

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

Örömmel tudatjuk, hogy a

Városi Kulturális Központ és Könyvtár új épülete
a Városháza téren

2003. január 24-25-én
a Magyar Kultúra Napjához kötõdõen

az alábbi programokkal

megnyílik!
Január 24. péntek
17.00 óra Az épület ünnepélyes átadása
18.00 óra Az Almádiban élõ, valamint a városhoz kötõdõ

képzõmûvészek kiállításának megnyitója
19.00 óra A Budapest Regtaim Band koncertje

Január 25. szombat
10.00 óra Játszóházi foglalkozások gyerekeknek
14.00 óra Ivancsics Ilona gyermekmûsora
15.30 óra A balatonalmádi amatõr mûvészeti csoportok bemutatója
18.00 óra Gerendás Péter mûsoros estje

A város legújabb, legnagyobb középületének ünnepélyes átadására, 
a megnyitó rendezvényeire mindenkit szeretettel várunk.

Balatonalmádi Város Önkormányzata és a VKKK dolgozói

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!




