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Zana Andrást, az önkormányzat mûszaki osztályának vezetõjét:
hol tart Balatonalmádi településszerkezeti tervének egyeztetési fázi-
sa?

Az anyagot egyeztetésre elküldtük a megyei és a szomszédos önkor-
mányzatoknak, a helyi civilszervezeteknek és mintegy 30 államigazgatá-
si szervnek. A szervezetek visszaküldött észrevételeinek nagy része terve-
zõi válasszal, további egyeztetéssel tisztázható, kis részben a tervezõk kér-
ték, hogy az önkormányzat mondja el álláspontját a terv továbbvitele ér-
dekében. E tárgykörben az önkormányzat gazdasági bizottsága már tár-
gyalt, és januári ülésén a képviselõ-testület is napirendre tûzte a témát.

Az egyeztetések ellenére még mindig lezáratlan a fûzfõi Uszodai úttól
a Szalmási telep irányába esõ külterületi ingatlantömb ügye, mivel a tes-
tület nem fogadta el a közigazgatási határ módosításával kapcsolatos bala-
tonfûzfõi javaslatot.

Kritikát kaptak a településszerkezeti tervjavaslatban a tervezett belterü-
let-növelések a Balatoni Fõépítész részérõl. A javaslatok közt volt olyan,
amely a Balaton területrendezési tervével ellentétes. Itt el kell fogadni a
fõépítészi állásfoglalást, mert a törvény magasabb szintû jogszabály, mint
az önkormányzat döntése. Van néhány olyan belterület-növelési korrek-
ció jellegû javaslat (utcák egyik oldala belterület, másik oldala külterület),
amelyek a Balaton területrendezési tervével nem ellentétesek, de részben
a fõépítész, részben a talaj- és földvédelemmel foglalkozó szakhatóságok
nem támogatják. Azért nem, mert a jelenlegi belterületrész is igen nagy:
776 ha, ehhez kapcsolódik még 300 ha olyan zártkerti terület, ami vi-
szonylag intenzíven be van már épülve. Ezt a véleményt nem kötelezõ el-
fogadni az önkormányzatnak.

Lozsánta irányában tartalmaz a terv fejlesztést, melynek az a célja, hogy
a Kommunális Kft. területéhez kapcsolódva gazdasági jellegû terület fel-
használásra legyen mód azzal együtt, hogy a jelenlegi hatályos rendezési
tervben érvényes szabályozást, amely egy iparterületet jelöl ki a Veszpré-
mi út mellett a Megye-hegy oldalában, megszüntesse. Ennek funkcióját
tenné át a Kommunális Kft. felöl a Lozsánta irányában részben kárpótlá-
si, részben részvénytulajdonosi földek terhére. Ez a belterület-növelés a
törvénnyel nem ellentétes, de a Balatoni Fõépítész észrevétele az, hogy
mivel a Balaton Fejlesztési Terv erre a részre egy kiemelt idegenforgalmi
fejlesztési terület felhasználást irányoz elõ, nem lenne szerencsés közvet-
len e mellett egy gazdasági jellegû terület-felhasználás. Ez feloldható, ha
ezt a bõvítmény-területet egy településközponti vegyes terület-felhaszná-
lásba soroljuk, mint amilyen a budatavai szolgáltató rész, mert akkor mód
nyílik arra, hogy ebbe a terület-felhasználásba gazdasági jellegû létesít-
mények is megvalósuljanak. Természetesen kizárólag a környezetet nem
terhelõ, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységre adva módot. Ebben a
kérdésben az önkormányzat úgy döntött, hogy ezt a fajta terület felhasz-
nálási besorolást – a gazdaságiról a településközponti vegyesbe – elfogad-
ja. 

A belterület felhasználásnál merült föl a Batthyányi utca melletti kõbá-
nya területének kérdése, amely jelenleg magántulajdonban van. A tulaj-
donos cég egy beépítési javaslatot készíttetett erre a területre. Ezt a tervet
is véleményezte a Balatoni Tervtanács, és fölmerült, hogy a településszer-
kezeti tervben el kellene dönteni, hogy mint idegenforgalmi, üdülési, sport
célú területre az önkormányzat igényt tart-e hosszabb távon, vagy szabá-
lyozási eljárásokkal ad módot arra, hogy ez a tulajdonos a területet ilyen
célra tudja hasznosítani. A tulajdonjog megszerzése milliárdokba kerülne,
és a területfejlesztési hasznosításnál is hasonló nagyságrenddel kellene
számolni, ezért a testület úgy döntött, hogy a tulajdonjog megszerzésére
nincs módja.

A Felsõörsi út mentén a település határában van egy volt zártkerti terü-
let, amely a Nehézvegyipari Kutatóintézet kísérleti telepe volt, most ma-
gántulajdon. Erre is belterületi korrekció javaslat született, amit a földvé-
delmi szakhatóságok szintén nem támogatnak. Önkormányzati határozat
alapján a belterület növelésre vonatkozó javaslatunkat fenntartjuk ezen a
4,2 ha területen. Fenntartjuk – a természet- és környezetvédelmi hatósá-
gok véleményével ellentétben – a sportpálya elõtti un. 4 méteres partsza-
kaszon tervezett kikötõre vonatkozó javaslatunkat is.

A tervegyeztetés, a jóváhagyás menete úgy alakulna, hogy miután
a képviselõ-testület mostani döntését követõen a tervezõ a beérkezett

észrevételekre választ ad, az érintett szervezeteket össze kell hívni egy
egyeztetõ tárgyalásra. Ennek eredményeként készül egy vitás kérdé-
seket lezáró jegyzõkönyv, aminek birtokában 30 napra közszemlére
lehet tenni a tervet, ami a helyben szokásos módon meghirdetve, a vá-
rosháza aulájában lesz látható. Ez idõ alatt tehetnek a város polgárai,
ingatlantulajdonosai észrevételeket. A lezárt egyeztetési dokumentu-
mokkal kell a Balatoni Fõépítész jóváhagyást megelõzõ véleményét be-
szerezni, és pozitív tartalom esetén a terv döntésre a képviselõ-testület elé
kerül. Szándékaink szerint a februári hónap szolgálna az egyeztetés lezá-
rására és a közszemlére, és a településszerkezeti tervet a képviselõ-testü-
let márciusban jóvá tudná hagyni. Ezt követõen folytatódna a tervezési
munka. A megbízás kiterjedt a szabályozási terv és a helyi építési szabály-
zat elkészítésére is, ez már alaptérképen telekmélységû szabályozást ad.
A hozzácsatlakozó helyi építésügyi szabályzat – amit rendelet formában
tesz közzé az önkormányzat – szövegesen is tartalmazná azokat az építé-
si elõírásokat, amelyeket az építési hatóság is alkalmazni fog a munkája
során, és amely terv a településfejlesztés elképzelésének kereteit fizikáli-
san is megmutatná: mi, hol, hogyan valósulhat meg. Utóbbi tervezési fo-
lyamatnak az üteme a tervek szerint úgy alakulna, hogy az év 3., 4. ne-
gyedéve körül lenne lezárva, és év végére mindenképpen elkészülne a sza-
bályozási terv és az építési szabályzat is. Annál is inkább, mivel a Bala-
ton Törvény 2003. december 31-i határidõt határoz meg a munka befejezésére.

Az egyeztetési eljárás lezárásának pontos idõpontját most még nem
tudjuk. A tervi munkarész a városháza aulájában február 1-tõl kifüg-
gesztésre kerül, azt a város polgárai megtekinthetik, és az ezzel kap-
csolatos javaslataikat, észrevételeiket írásban eljuttathatják a polgár-
mesteri hivatal mûszaki osztályára. Kérésünk az, hogy ezt lehetõség
szerint még február hó folyamán tegyék meg.

Vecsey Kiss Mária

Februárban tehetik meg a településszerkezeti tervvel kapcsolatos észrevételeiket a város polgárai
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A helyi adókról
A Képviselõ - testület december 19-i ülésén elfogadta a helyi adókról szóló

rendelet módosítását, mely elsõsorban a helyi adókat szabályozó törvény jövõ
évi változásaihoz igazodik; az idegenforgalmi adó esetében adóemelést, az
építményadó esetében adóemelést illetve adócsökkentést tartalmaz, valamint
itt a kedvezményezettek körét bõvíti.

A törvényi változás fõ jellemzõje, hogy az önkormányzatok korábbi ked-
vezmény és mentesség – nyújtási lehetõségét jelentõsen – kizárólag a vál-
lalkozókat érintõen – szûkíti, annak érdekében, hogy az önkormányzatok csak
EU – kompatibilis adópreferenciával élhessenek a rendeletalkotás során.

Ennek megfelelõen a korábban a helyi rendeletben biztosított, vállalkozókra
vonatkozó határozatlan idejû kedvezményeket a Képviselõ – testület határo-
zott idejûre változtatta.

Az építményadót érintõ legfontosabb változás, hogy a törvény 2003.
január 1-tõl megszûntette a korábban adott házadó mentességeket.

Ez azt jelenti, hogy a korábban 25, 20 és 10 éves mentességet élvezõ házak
tulajdonosainak is kell 2003. évtõl adót fizetni (természetesen õket is
megilletik az egyéb kedvezmények, a személyenkénti 30 m2 mentesség, kom-
munális beruházás, stb).

A korábbi mentes házak közül csak azoknak kell adóbevallást adniuk, akik
az utóbbi években ezt nem tették meg, de e házak tulajdonosainak már év ele-
jén kipostáztuk a bevallási nyomtatványokat.

Változás, hogy a vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete és egyéb épít-
mények (üzlet, mûhely, iroda, stb.) után 2003-tól négyzetméterenként 100 Ft-
tal több adót kell fizetni (500 Ft/m2-rõl 600 Ft/m2-re emelkedett az adó
mértéke); ugyanakkor a kereskedelmi szálláshelyek adóját a helyi rendelet
100 Ft-tal mérsékelte (700 Ft/m2-rõl 600 Ft/m2-re csökkent az adó mértéke).

Új kedvezmény, hogy azok a kereskedelmi szálláshelyek, amelyek osztály-
ba sorolásuk emelését eredményezõ beruházást, felújítást végeznek, 2003.
évben 50%-os adókedvezményben részesülnek.

Az idegenforgalmi adó mértéke 200 Ft-ról 240 Ft-ra emelkedett
vendégéjszakánként 2003. évben.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos egyéb gyakorlati tudnivalókról az
újság tavaszi számában adunk részletes tájékoztatást. 

Az iparûzési adó mértéke továbbra is 1,8%. Lényeges változás csak az
egyszerûsített vállalkozási adó (EVA) alá bejelentkezett vállalkozókat érinti;
õk többféle adóalap kiszámítási mód között választhatnak. Adóalapjukat az
egyszerûsített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatják. A
választásról a 2002. évi adóbevallási nyomtatványon lehet nyilatkozni, melyet
március elején küldünk ki a vállalkozóknak.

Az adó-befizetési határidõk továbbra is március 15-e, illetve szeptember
15-e az építmény-, telek-, és gépjármûadóban, valamint az iparûzési adóelõ-
leg fizetésénél.

Mivel március 15-e ünnepnap, az elsõ félévi adót még március 17-én (hét-
fõn) késedelmi pótlék mentesen lehet befizetni.

Minden adózót február hónapban értesítünk a 2003. évben fizetendõ
adójáról.

A helyi adórendelet teljes szövege megtekinthetõ Adóügyi Osztályunkon,
illetve Balatonalmádi Város honlapján: www.balatonalmadi.hu/varosunk/ren-
deletek.asp internet címen.

Víghné Horváth Beáta, Adóügyi Osztályvezetõ

Újdonságok a Kommunális kft szolgáltatásában
Régóta problémát okoz a zöld hul-

ladékok kezelése. Sajnos települé-
sünkön nem igazán terjedt el a kom-
posztálás, mellyel nemcsak a hul-
ladék kezelése oldódik meg, hanem
visszaadva a természetnek, ismét
hasznos anyaggá változik. Így a
“tulajdonos” igen értékes tápa-
nyaghoz juttatja kertjét. Ez az újra-
hasznosítás tökéletes megvaló-
sulása.

Addig, amíg ez a módszer nem ter-
jed el, illetve azon ingatlantulaj-
donosok számára, akiknek nincs
lehetõségük komposztálásra, a zöld
hulladék kezelésére az idei évtõl a

“nagyüzemi” komposztálás beveze-
tését tervezzük. A lakosságtól, vala-
mint a közterületekrõl begyûjtött
zöldhulladékot a szeméttelep elõ-
terében felaprítjuk, a nedvességet és
hõmérsékletet figyelembe véve ke-
verjük, a komposztálódási folyama-
tot segítjük. A természet közben
maga elvégzi a “dolgát”.

Mindezek érdekében a tavaszi és
õszi kertészkedéseket figyelembe
véve fogjuk meghirdetni a “zöld-
napokat”, mely során az ingatlanok
elé kihelyezett bármilyen zsákokat,
melyek kizárólag zöld hulladékot
tartalmaznak, valamint a kévébe

kötött ágakat-nyesedékeket (50 cm
átmérõjû, 70-80 cm hosszú) térítés-
mentesen elszállítjuk, az “elõke-
zelés” után komposztáljuk. Terveink
szerint a keletkezett komposztot a
város zöldterületein szeretnénk kihe-
lyezni, valamint a bezárt szeméttelep
takarásánál felhasználni. 

Az “akciót” egészíti ki az a
lehetõség, hogy a kft. portáján
megvásárolható zöld zsákokban bár-
mikor kihelyezhetõ a zöld hulladék.
A bruttó 150,- Ft díj a zsák árát, a
gyûjtés – szállítás - kezelés költségét
tartalmazza.

Az idei év tapasztalatai alapján a

jövõ évtõl (2004-ben) tervezzük,

hogy egész éven át heti 2 alkalommal

indítanánk járatokat, melybõl az

egyik a szerves hulladékok, a másik

alkalom az egyéb hulladékok

gyûjtését szolgálná. Ez a lakosság

számára nem jelentene többletkölt-

séget, ellenben fegyelmezett, segítõ

együttmûködést igen.

Boda Zsuzsanna

ügyvezetõ igazgató

Balatonalmádi Kommunális és

Szolgáltató kft.

Leköszönõ
Ha volt beköszönõ – már-

pedig volt -, akkor kell, hogy
legyen leköszönõ is.

Két évvel ezelõtti beköszö-
nõmben azt ígértem, hogy az
alapítók célkitûzései mellett az
újságírás szakmai kritériu-
mainak (pontos, gyors, objek-
tív, egyensúlyra törekvõ tájé-
koztatás), a helyi sajtóval
kapcsolatos elvárásoknak
(gondoskodni arról, hogy
lehetõség szerint mindenki
megkaphassa a választ a
szûkebb környezetét érintõ
legfontosabb kérdésekre)
igyekszem megfelelni. Azt
ígértem, hogy – lokálpatrióta

szellemiséghez illõen – lelkesen, folyamatosan és zökkenõmentesen, az
állandó lakosok és nyaralók korrekt tájékoztatása mellett a szellemi élet
gazdagításához is hozzájárulva, a közösség iránti elkötelezettség tudatában,
a színvonal megtartásán igyekezve fogok a köz javára ténykedni.

Ígéretemnek eddig tudtam eleget tenni. Javíthatatlan idealista lévén
munkámat csak olyan körülmények között tudom elképzelni, ahol a
demokrácia kultúrájának megfelelõ szabályok az irányelvek, ahol tekinté-
lye nem csak a tekintélynek van, ahol a nimbuszok nem szorítják sarokba
a racionalitást, az értéket. Mivelhogy sem ebben a felfogásomban, sem a
tisztességben nem alkuszom - ilyesfajta kompromisszumot kötni nem
vagyok képes -, és emberi méltóságom sem bír el több méltánytalanságot,
a 24 hónapos “harcban” erõm elfogyott. Nem tartanám ugyanis
tisztességesnek az objektív újságírás ígéretét úgy vállalni, hogy nem
tudom azt betartani a szakmailag hozzá nem értõ, rám nehezedõ nyomás
miatt. 

Beköszönõmben azt írtam, munkámmal azt kívánom elõsegíteni, hogy
városunk minden tagja magáénak érezhesse Tamási Áron – újságunk mot-
tójául választott – hitvallását: “Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne”. Kívánom, hogy Önökben ez a gondolat soha ne
kérdõjelezõdhessen meg!

Vecsey Kiss Mária
Az Új Almádi Újság fõszerkesztõje

Lemondásomat megküldöm az újságot kiadó “Almádiért” Közalapítvány kuratóriumának.

Balatonalmádi, 2003. február
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Zsúfolt programot tudhat maga mögött Balatonalmádi
város Képviselõ-testülete. Január 30-án a szokásos
napirendi pontok mellett az “aktualitások” keretén belül
nem kevesebb, mint tizennégy témában kellett dönteniük.

Napirend elõtt dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ-
asszony felszólalásában – többek között – a Napló címû
újságban megjelent képviselõi vagyonnyilatkozatok kor-
rektnek nem mondható tálalását véleményezte.
Ugyancsak napirend elõtti felszólalásként Balogh Csaba
képviselõ számolt be a város rászorultjainak nyújtott
tüzelõ támogatásról, és az idõseknek juttatott mintegy
800 db karácsonyi csomag szétosztásáról.

Pandur Ferenc polgármester válaszolt a kérdésekre,
felkérve a Napló jelenlévõ képviselõjét a pontos tájékoz-
tatásra. Ezt követõen a decemberi ülés óta eltelt idõszak
fontosabb eseményei között megemlítette a már hagyo-
mányosnak tekinthetõ szilveszteri mulatságot,
megköszönve Kutics Balázs és Balogh Csaba képviselõk,
valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak hatékony
segítségét. Január 9-én megtartották a közvilágítás
részmûszaki átadását, a hibajavítás és hálózatbõvítés
március 9-ig készül el. Január 10-én került sor az új
Városi Kultúrális Központ mûszaki átadására, 20-án
pedig a Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút 2-es
ütemének munkaterület átadása zajlott le. Reményeink
szerint az építés május végére befejezõdik.

Grúber Sándor rendõr alezredes, kapitányságvezetõ
tájékoztatója után a bizottsági írásos beszámolókkal
kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat a Testület tagjai
kielégítõnek ítélték meg.

A következõ napirendi pontként Balatonalmádi Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének 2002-2006 évekre
szóló munka és gazdasági program elsõ fordulós
megbeszélése szerepelt. Az elhangzott észrevételeket és
kiegészítéseket az elõterjesztõk elfogadták, majd egy
módosító határozattal a program elnevezését pontosítot-
ták.

Dr. Szûcs Sándor jegyzõ elõterjesztésében felülvizs-
gálták a helyettes szülõi feladatok ellátásához kötött
megállapodásokat.

Az aktualitások sorát a város település szerkezeti ter-
vének egyeztetése nyitotta meg. Vitát és véleménycserét
követõen a Testület úgy döntött, hogy Balatonfûzfõ
közigazgatási határmódosító indítványát nem támogatja,
az elõterjesztésben szereplõ többi javaslattal egyetértett.

Az Idegenforgalmi Alap kezelésére, mûködési rendjére és
szervezésére vonatkozó rendelkezést is felülvizsgálták a
képviselõk. Hosszú és indulatos hozzászólások hangzot-
tak el a Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói
állásának betöltésére kiírandó újabb pályázat kapcsán. A
szempont és feltételrendszer kapcsán ütköztek a
vélemények, azzal viszont egyetértettek a jelenlévõk,
hogy legyen kinevezett igazgatója az intézménynek.
Végül a testület határozattal bízta meg az Oktatási és
Kulturális Bizottságot a pályázat elbírálását segítõ – a
város kulturális koncepciójának alapját képezõ – szem-
pontrendszer kidolgozásával. Egyszerûbben és gyorsan
zajlott le a következõ napirend tárgyalása. A helyi
lakásépítés és vásárlás támogatásáról szóló rendeletek
módosítását kiegészítés és észrevétel nélkül hagyták jóvá.
Egyöntetû igen szavazattal felhatalmazást kapott Pandur
Ferenc polgármester, hogy a Vöröskereszt megyei
szervezetével a hajléktalan személy ellátására vonatkozó
szerzõdést megkösse. Ezt követõen egymást követõ
szavazással döntött a Testület a köztemetés kegyeleti fela-
datainak ellátásáról, az “Együtt-Egymásért” Nyílt
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról.
Elutasították viszont az irányított betegellátási modellhez
való csatlakozási javaslatot. Egy tartózkodó szavazat
mellett hagyták jóvá a köztisztviselõk teljesít-
ménykövetelményét meghatározó kiemelt célok megál-
lapítására tett javaslatot.

Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõasszony ad hoc
bizottság felállítására tett javaslata került napirendre. Az
elmúlt négy év egyes gazdasági döntéseinek és szerzõdé-
seinek felülvizsgálata a cél.

Avitát követõen, amelybe a képviselõkön kívül a jelen-
lévõ vendégek is bekapcsolódtak, a Testület 4 tartózkodó
és 10 igen szavazattal döntött egy képviselõkbõl álló,
négy fõs munkacsoport létrehozásáról.

Még három döntés született: a japán hitel igény-
bevételével megépített gázelosztó hálózat tulajdoni
helyzetével, az Erkel F utcai építések kivitelezõjével, és
a Profit Bt. Bérleti jogátruházási kárelmével kapcsolat-
ban.

Napirend utáni felszólalóként Felber Gyula képviselõ
kérte a Testület tagjait, hogy teljes létszámban vegyenek
részt a balatonboglári kispályás focigálán. A nyilvános
ülésrõl szóló jegyzõkönyvek a Városházán elolvashatók.

N.F.

Önkormányzati hírek

A hónap kétségtelenül legje-
lentõsebb eseménye a Városi
Kulturális Központ és Könyv-
tár ünnepélyes átadása volt.
Január 24-25-én, mindkét
napon kicsinek bizonyult a
nagyterem. Színvonalas prog-
ramjával ismét bizonyított a
Városi Vegyeskar. Emlékezetes
produkciókat láttunk valameny-
nyi fellépõtõl szombat délután
biztos vagyok benne, hogy nem
utoljára, várjuk a folytatást.

Elsõ olvasatban vélemé-
nyezte a testület a gazdasági
programot és ciklustervet,
melynek véglegesítéséhez – az
Új Almádi Újságban való meg-
jelenése után – várjuk a
javaslatokat a lakosságtól is.

Eredménynek tekintem, és
fontosnak tartom, hogy új
képviselõk és külsõ bizottsági
szakértõk részvételével meg-
kezdi munkáját az a munkacso-
port, amely az elmúlt 12 év
néhány gazdasági döntését és a
szerzõdését vizsgálja és tárja
majd a nyilvánosság elé.
Balatonalmádi, 2003. február 2.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 3. hónapról
a Városházán

2003. január

Visszahonosodott magyarok
Számtalan állampolgársága

ellenére - cseh, magyar, szovjet,
ukrán - könnyes szemmel vallotta
magát születése pillanatától ma-
gyarnak az ünnepélyes ceremóniát

követõ gratulációk során a Kovács
Irén - Kovács András házaspár, akik
a Balatonalmádi Önkormányzati
Hivatal Nagytermében letett
eskütételükkel megerõsítették a

magyar állampolgárságról szóló
törvény alapján kapott vissza-
honosítási okiratukat. Az 1934-ben
Nagyszõlõsön született férj és az
1941-ben Királyházán született
feleség mindvégig szülõhelyén élt,
mígnem két évvel ezelõtt házat vet-
tek, és beköltöztek városunkba.

Régi vágyuk volt, hogy visszajön-
nek, de korábban hiába próbálkoz-
tak, a Népköztársaság belügymi-
nisztériuma visszautasította kérel-
müket. Most, hogy sikerült, Kár-
pátalján eladták mindenüket - házat,
szõlõt -, fájó szívvel elbúcsúztak a
rokonoktól, és idõs édesanyjukkal
átköltöztek Magyarországra. Fiúk-
kal, unokájukkal - õk Budapesten
élnek - a Magyar Köztársaság
hûséges állampolgárai kívánnak
maradni.

VKM

TÁJÉKOZTATÁS
A telepengedély alapján gyakorol-

ható ipari és szolgáltató tevékeny-
ségekrõl, valamint a telepengedé-
lyezés rendjérõl szóló 80/1999. (VI.
11.) Korm. sz. rendelet módosítása
alapján tájékoztatom az érintett vál-
lalkozókat, hogy a 80/1999. (VI. 11.)
Korm. sz. rendelet hatálybalépé-
sekor már mûködõ telephelyen
végzett tevékenységek ill. szolgál-
tatások folytatásához 2003. június
30. napjáig kell a telepengedélyt
kérni a Jegyzõtõl. További informá-
ciót a Polgármesteri Hivatalban a
438-444-es telefonszámon (Ottné
Winkler Ágnes ügyintézõnél)
kérhetnek.

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Igazgatási Osztályvezetõ
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Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
Aggasztó elõjelekkel indult a 2003. év.

A fenti kijelentés két területet is érint. Az
egyik a közlekedés, a másik a közbizton-
ság. Kapitányságunk területén szinte
azonos számban vált ismertté különbözõ
bûncselekmény, mint az elmúlt év hason-
ló idõszakában. Azonban ezeknek majd-
nem fele Balatonalmádi városban és
vonzáskörzetében vált ismertté. Ami
tovább bizonyítja kijelentésem igazát az
az, hogy egyre több olyan esettel
találkozunk, amikor az események moz-
gatója, kiváltó oka az alkohol. Egy csalá-
di veszekedés - amelyben szintén
szerepet játszik az ital -válik olyan
súlyossá, hogy a férj életveszélyes
sérüléseket szenved, de a feleség is
kórházi ápolásra szorul. Ugyanilyen
okok miatt torkollt egy családi vita szin-
tén kés használatba, de történt verekedés
közterületen is, amelynek sérültjei szin-
tén a kórházban kötöttek ki. A Bartók
Béla, a Laposa Dániel, a Bajcsy
Zsilinszky, az Óvári és a Vörösmarty
utcákban betörések történtek. Ezekrõl a
helyekrõl általában kisebb, könnyen
mozdítható értékek tûntek el. Nehezíti a
felderítésüket az, hogy különösen a külsõ
területeken sok olyan hely van, ahova
csak gyalogosan lehet bejutni – nyilván
az elkövetõ is így tett –, és a helyszínen
fellelhetõ és rögzíthetõ nyomok is rend-
kívül szegényesek. Természetesen azt is
le kell írnom, és ezt ezúttal örömmel
teszem, hogy nagyon sok hasznos infor-
mációt kaptunk a lehetséges elkövetõi
körre vonatkozóan. Ez azért kiemelésre
érdemes, mivel ez idáig nem tapasztal-
hattuk ezt a fajta segítõkészséget. Ilyen
információknak köszönhetjük például
annak a tolvajnak a leleplezését is, aki
egy dísznövény-kereskedést rövidített
meg, amikor a beszerzés sajátos formá-
jaként a kerítésen keresztül rakodta ki az
elvitelre szánt növényeket. Az egyik
ABC-bõl kisebb értékre elkövetett lopást
jelentettek be, illetve a vasútállomásról
érkezett bejelentés, hogy az egyik utastól
a mobiltelefonját tulajdonították el. 

Aváros külsõ övezeteit – különösen az
év végén, év elején – a nagy havazás
miatt csak gyalogosan lehetett megköze-
líteni. Mégis, és ez dicséri igazán a pol-
gárõrök helytállását, nem csökkent a
nyaralóterületek ellenõrzése, és ennek
köszönhetõ az, hogy a szélsõséges
körülmények ellenére sem követtek el
több bûncselekményt. Erre a helytállásra

továbbra is szükség lesz, hiszen mindany-
nyian tudjuk, hogy ebben az idõszakban
mennyire védtelenek ezek az övezetek. 

A közlekedés feltételei nagyon meg-
nehezedtek az utóbbi napok havazása
miatt. Még a jelentõs forgalmat lebonyo-
lító 71-es fõúton is komolyan akadozott a
forgalom, különösen az akarattyai
emelkedõnél. Városunk terepviszonyai
miatt sokszor kellett elakadt, keresztbe
fordult jármûvet menteni a Megye-
hegyen, a Felsõörsre vezetõ úton, de a
város belsõ útjain is. Annak ellenére,
hogy - még a tél beállta elõtt jóval - a
médiában több figyelmeztetés is elhang-
zott a közlekedéssel foglalkozók
részérõl, amelyben a felkészülésre, a
közlekedést segítõ különbözõ eszközök
beszerzésére hívták fel a figyelmet. Nem
került sor a hólánc kötelezõ elrendelésére
ugyan, de számos jármûvezetõ figyelmen
kívül hagyva minden egyes ilyen irányú
felhívást, elmulasztotta ennek beszer-
zését, melynek következménye a
keresztbe fordulás, árokba csúszás, vagy
jobb esetben csak egy egyszerû elakadás
lett. Azokban az idõszakokban, amikor
rövid olvadást követõen hirtelen fagyott
le a csapadék az úttestre, több koccaná-
sos baleset következett be. Nem jósol a
meteorológia kellemesebb idõt a tél hátra
lévõ részében sem, ezért e helyrõl nem
tehetek mást, mint ismételten kérem a
közúton közlekedõket, hogy körültekin-
tõen, nagyobb figyelemmel közleked-
jenek. Ha mégis baj történne, várják meg
türelmesen a segítõket.

Még 2002. évben pályázott a város egy
jelentõsebb összegre annak érdekében,
hogy városunkban is kiépítésre kerüljön
kamerás térfigyelõ rendszer. A meg-
valósításra kiírt pályázatok ered-
ményeképpen megvan a kivitelezõ
személye, így még a nyári szezon elõtt 2
db kamera kerül felszerelésre. Bízom
benne, hogy azok a kedvezõ tapasztala-
tok, amelyekhez nagy reményeket fûzök,
megfelelõ alapot teremthetnek az
esetleges bõvítésre, hiszen a város több
pontján indokolt lenne ilyen eszköz fel-
szerelése. Ezek megvalósításába be
szeretnénk vonni azokat a vállalkozókat,
gazdálkodó szervezeteket is, akik
érdekeltté tehetõk ebben az ügyben. 

Balatonalmádi, 2003. január 22.
Grúber Sándor r.alezredes,

rendõrkapitány

FIGYELÕ
• Havazások alkalmával új telefonközpont segítségével várja az érdeklõdõk

hívásait az Utinform. A fõ- és mellékutak állapotáról 24 órás szolgálatot
ellátva az alábbi telefonszámokon érdeklõdhetünk: 322-7052, 322-7643
vagy 322-2238.

• Az idei könyvhétre várhatóan megjelenik az a kötet, mely a Balatonról
tartalmaz száz légi felvételt. A képek a teljes vízfelületet és  annak parti
sávját örökíti meg.

• Közzé tették  a Balatonalmádi Képviselõ-testület tagjainak vagyonnyi-
latkozatát.

• Több mint 2000 energiatakarékos fényforrást szereltek fel
Balatonalmádi utcáin, és megtörtént a felújított közvilágítás mûszaki átadása
is. A 78 millió forintos beruházást az önkormányzat 6 év alatt fizeti vissza.
Tavasszal a gyengén megvilágított utcákba szerelnek fel új lámpatesteket.

• Drágábban hajózhatunk idén a Balatonon. A menetrend szerinti hajókon
6, a Tihany és Szántód közt közlekedõ kompon 5 %-os áremelés várható, de
idén kompbérlet vásárlására is lehetõség nyílik.

• Idõsebb Füke Sándor balatonalmádi hajóépítõ 40 éve készíti bajnokha-
jók sorát mûhelyében. A nyugdíjas mester aktív munkája mellett nap-
jainkban elsõsorban túravitorlásokat és motorcsónakokat tervez.

• Európa Diplomát kap Tihany. Az 1963-ban megalapított díjat Magyar-
országon harmadízben osztják ki, melyre a festõi táj elsõsorban páratlan
gejzírkúpjaival, barlanglakásaival és gyönyörû levendulásaival jogosult.

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.

Jövõnk a család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik tavaly személyi jövedelemadójuk
1%-át a Balatonalmádi Nagycsaládosok Egyesülete javára ajánlották fel. Az
így befolyt összeget 28 489 Ft-ot tanulmányi segélyezésre fordítottuk. Ebben
az évben is minden fillérre szükségünk lesz, ezért kérek mindenkit, hogy gon-
doljon a nagycsaládosokra, amikor dönt adója 1%-áról. Adószámunk:
18916357-1-19 Köszönettel: dr. Péterfia Katalin

Polgárõr hírek
Az idén is lehetõség nyílik arra, hogy adójuk 1%-át  polgárõr egyesületünknek
utalják át a 18919123-1-19 adószámra, melyet elõre is köszönünk.
Elérhetõségünk: 06-30-265-5059 mobil számon, illetve a rendõrség 438-711-
es számán és az ingyenes 107 számon. Balogh Csaba, titkár

Felhívás SZJA 1% felajánlására
A városunkban mûködõ alapítványok, amelyek szívesen fogadják a velük
szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait a következõk:
1., “Almádiért” Közalapítvány Adószám: 19262259-2-19
2., “Együtt – Egymásért” nyílt közalapítvány Adószám: 18919879-1-19
3., Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány Adószám: 19265805-1-19

Közlemény
Tájékoztatjuk a  T. lakosságot, hogy 2003. évben az állategészségügyi és

gyepmesteri feladatokat együttmûködési megállapodás keretében a Veszprém
MJV Közterület Felügyelet Gyepmesteri telepe  látja el.  Kérjük, hogy a  kóbor
ebeket, illetve a közterületen lévõ elhullott állatokat munkaidõben a
Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán (tel: 430-344) illetve
hivatali munkaidõn túl sürgõs esetben a Balatonalmádi Rendõrkapitányságon
jelentsék be. Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján  meghirde-

ti a Balatonalmádi, Baross G. u. 5-7.sz. alatti 77 m2 alapterületû társasházi
ingatlan bérleti jogát .

Részletes pályázati feltételekrõl a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági
osztályán ( Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. II.em. Tel.: 88/430-296)

Képviselõi közlemény
Február 14-én 14-17 óráig képviselõi fogadóórát tart a polgármesteri

hivatalban dr. Hoffmann Gyöngyi városi képviselõ
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Az öt és fél éve mûködõ Öböl TV februárban érkezik el
jubileumi 500. adásához. Televíziónk indulásakor még heti
egy alkalommal foglalta össze az adáskörzet eseményeit,
ám hamarosan kiderült, hogy szükség van egy másik adás-
napra is. Így állt be a most is mûködõ kedd-pénteki mûsor-
rend, azaz ezeken a napokon jelentkezünk friss adással.
Ekkortól lett 24 órássá képújság szolgáltatásunk is. A
gyakorlat is azt mutatja, hogy adáskörzetünk hat
településének történéseibõl hetente két híradót tudunk tar-
talmasan, érdekesen megtölteni.

Balatonalmádiról legalább kettõ, de a turisztikai szezon
beköszöntével inkább négy anyagot készítünk adásonként.
Ez azt jelenti, hogy évente mintegy 300 híranyag jelenik
meg a városról az Öböl TV-ben. A kiemelkedõ jelentõségû
helyi ügyekrõl, rendezvényekrõl, hosszabb 15-20 perces
magazin mûsort készítünk, melyben  tágabb teret kapnak a
részletek. Stábjaink ezen történések hírét távolabbra is
elviszik, hiszen rendszeres beszállítói vagyunk a Magyar
Televízió   Nyugat-Dunántúli híradójának, s mint hely-
béliek talán pontosabban, szabatosabban tudjuk kifejezni
az adott esemény lényegét, mint az idegenbõl csak éppen
“beesõ” híradósok. Büszkeség és öröm volt számunkra,
hogy az elmúlt nyáron az Öböl TV kapott felkérést a Fõtér
címû mûsor Balatonalmádit és térségét bemutató adásához
a betét anyagok elkészítésére.

Balatonalmádiról szóló híradásainkban elsõdlegességet
kaptak az önkormányzat mûködéséhez kapcsolódó infor-
mációk, de igyekszünk bemutatni a helyi intézmények

mindennapjait is. A szezonban minden jelentõsebb kul-
turális és sport eseményen ott vagyunk, s az elmúlt két
évben rengeteget erõsödtek kapcsolataink a város civil-
szervezeteivel, akik rendszeresen hívnak összejöveteleikre
és rendezvényeikre. Számukra képújságunkban is
ingyenes megjelenési lehetõséget biztosítunk.

Az Öböl TV másfél éve mûködik közmûsorszolgáltató
televízióként, ami a nézõ számára azt jelenti, itt alapvetõen
közszolgálati mûsorokat, híradásokat láthat, olyan infor-
mációkat kaphat, amelyek közvetlenül érintik a térség és
ezen belül Almádi lakóit. Az itt élõket érdekli a róluk, nekik
szóló információ. Reméljük, hogy errõl a következõ 500
adásunkban is olyan hiteles képet tudunk adni, mint azt
eddig tettük.

Élesedõ verseny a térségi televíziók  
A Séd TV és az Öböl Televízió mûsorát

évek óta nézhetik a kábeltelevíziós társaság
alapcsomagjának elõfizetõi Almádiban. A múlt
év végétõl már a Veszprém TV adása is fogható
kábelen, azonban csak a magasabb havidíjú

bõvített csomag részeként. A nézõk számára
kedvezõ változás, hogy április elsejétõl ez a
program is átkerül az alapcsomagba, így az
összes kábeltévé-elõfizetõ nézheti majd mind
a három térségi csatornát – tudtuk meg Vajda

Istvántól, a Merill Kft. leköszönõ ügyvezetõ
igazgatójától. Áprilistól jelentõs változások
lesznek a kábeltévénél. A lakosságot leginkább
érinti a programkiosztás módosítása, amelynek
oka, hogy sávot szabadítanak fel az

Öböl TV

Kilenc éwel ezelõtt - 1994 január-
jában - egy veszprém melletti kis faluban
néhány lelkes fiatal estérõl estére magán-
televízióról álmodozott.

A mûfajban akkor már otthonosan
mozgó - különbözõ városi televíziókban
nevelkedett - szerkesztõk, operatõrök,
gyártásvezetõk és mûszaki emberek- egy
új kereskedelmi adó kitalálásán fáradoz-
tak. Esténként százszor kigondolták,
hogy milyen legyen a stúdió, hányféle
mûsorral csábítsák el a nézõket, és hogy
milyen világítást is szereljenek fel a
stúdiókamerák fölé. Úgy röpködtek az

ötletek, úgy áradtak a javaslatok, mintha
minden készen állna az indulásra.

Pedig csak a lelkesedés volt az övék.
Az akarat, hogy megmutassák: lehet jó
helyi televíziót is mûködtetni. Lehet
szinvonalas, érdekes mûsorokat is alkot-
ni. Itt helyben , a helybeliekrõl - a hely-
belieknek. S hogy mindehhez nekik
semmilyük sincs? (mert tényleg semmi-
lyük sem volt!) Kit érdekel?! Nincs
kamera? Majd lesz. Nincs vágóberen-
dezés? Majd szerzünk. Nincs szer-
kesztõség sem? Majd bérlünk. Nincs
egyetlen asztal és szék sem? Nem
számít, majd megoldjuk. És láss csodát-
tényleg megoldották.

Béreltek szerkesztõséget, összeszed-
ték (mit szedték, kunyerálták) a tech-
nikát, berendezték a szobákat, és el-
kezdték az álmot valóra váltani. Voltak
néhányan, akik nem örültek. Akonkuren-
cia fanyalgott, többen hitetlenkedtek, s
egyre azt hajtogatták: Minek ide még egy
televízió? Aztán gyorsan hozzátették:
meglátjátok,hogy nem bírják sokáig,
képtelenség, hogy magánerõbõl talpon
maradjanak.

Mindez egy cseppet sem zavarta a kis
csapatot. Csak elõre néztek, és csak a
munkára összpontosítottak. Végre eljött
a várva várt pillanat is. 1994 február 19-
én, szombaton a Séd Televízió bemutatta
elsõ négy órás mûsorát. Voltak benne
sztárvendégek, elindult az autónyerõ
játék,megszólalt a város polgármestere,
és adásba kerültek az elsõ reklámok,
amelybõl azonnal kiderült: számtalan
nagy cég felsorakozott a megye elsõ
kereskedelmi csatornája mögött.

Az elsõ mûsort aztán egy hét múlva
követte a második, a harmadik, majd jött
a negyedik, az ötödik, s egyszercsak - a
nézõk kérésének eleget téve - beköszön-
tött a napi adás. Vele együtt új arcok és új
mûsorok jelentek meg a képernyõn. A

VESZPRÉM TELEVÍZIÓ
2002 novembere óta újra nézhetjük Almádiban is a

Veszprém Televízió adását. A 100%-ban önkormányza-
ti tulajdonú, önálló gazdálkodású kft. - ként 16 éve
mûködõ televízió napi 24 órás adása 25 km-es kör-
zetben fogható az UHF-42-es csatornán és a kábelháló-
zatokon. 

A térség legnézettebb, országosan is az egyik
legrégibb sugárzó helyi televízió mûsorának potenciális
nézõszáma 140 000. Megyei magazinmûsoruk 300 000
nézõhöz jut el, három megye összefogásában, a Közép-
Dunántúli régió helyi televízióival együttmûködve
készített, naponta látható Pannon Híradót közel 600 000-en
nézik. Vétele kábelhálózaton folyamatosan bõvül, ennek
köszönhetõen juthat általa városunk lakossága is további
hírekhez, információkhoz. Legfontosabb feladatuknak a
helyi közélet, a helyi civil élet információinak közve-
títését, a nyilvánosság biztosítását, a helyi értékek össze-
gyûjtését, megmutatását, megõrzését tartják. Balaton-
almádiba a Westel és a Merill Kft. közremûködésével
érkezik – a közel 70 televízióval együttmûködve orszá-
gos hálózatúvá alakított – a térségi és vidéki kommu-
nikáció palettáját színesítõ VESZPRÉM TELEVÍZIÓ
adása.

Jelentõs mûsorfelületet biztosítanak önkor-
mányzati hírek, események megjele-
nítésére, nemcsak városi, hanem a megyei
önkormányzat közgyûléseirõl is kapunk
összefoglalást. A napi – 19 és 20 órakor
jelentkezõ – hírmûsor mellett többek között
láthatunk gyermek- és kulturális prog-
ramokat, regionális adóktól átvett beszá-
molókat, esti filmeket, sport-, autós-,
építõipari-, vallási magazint, csütörtö-
könként “Kilátó” címmel kulturális maga-

zint, ismeretterjesztõ- és természetfilmeket, rajz- és
játékfilmeket, kisebbségi mûsort. 

Egyik legnézettebb adása a hétfõi “Közéleti magazin”
18-21 óráig, melynek stúdiójában találkozhattunk már
Pandur Ferenc polgármesterrel, Grúber Sándor rendõr-
kapitánnyal, önkormányzati ülések döntésérõl nyilatkozó
almádi képviselõkkel, Vecsey Kiss Máriával, az Új
Almádi Újság fõszerkesztõjével, tájékoztatást kaptunk
az új mûvelõdési központ építésérõl és átadó ünnep-
ségérõl, és más jelentõs városi eseményrõl. A sokak
által kedvelt, az almádi közönség részérõl is erõteljesen
igényelt FOTEX – kézilabdacsapat mérkõzéseit rend-
szeresen, már aznap – vidéken játszva másnap –
közvetíti a csatorna, de láthatunk NB I / B-s kosárlabda
mérkõzéseket is.

Balatonalmádi és Veszprém ezer szállal kötõdik
egymáshoz – állítja Szegedi László fõszerkesztõ és
Donát Tamás felelõs szerkesztõ -, éppen ezért fontos,
hogy a kommunikáció csatornáján is megjelenjenek
egymás életében.

A VESZPRÉM TV adásának részletes programjáról
a Naplóban tájékozódhatunk.

HÉ - VKM

Séd TV
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  között „Dobtam egy hátast”
Halljuk a mondást oly sokszor tizenéves gyerekeinktõl,

akik ezzel a szófordulattal meglepettségüknek,
megdöbbenésüknek adnak hangot barátaik körében.

Felnõttként nem használjuk ugyan ezt a kifejezést, az
elmúlt napokban mégis dobhattuk mi is a hátast.
Mégpedig a városban gyalogosan közlekedve. Leesett az
elsõ nagyobb mennyiségû hó, elõkerültek a hólapátok,
megkezdõdött az utcai hóhegyek építése. Legalábbis azon
utcákban, melyeknek lakói télen is szükségét érzik, hogy
portájuk környéke tiszta és rendezett legyen. Nehezebb
azonban a helyzet azokon a részeken, ahol az egymás mel-
lett sorakozó házak jó része nyaraló, és tulajdonosaik nem
tartózkodnak rendszeresen városunkban. Ott bizony
életveszélyes állapotok alakulnak ki. Sokszor fél vagy
egész utca hosszban gyalogolhatunk a fél méteres hóban,
sõt néhány nap után fokozódik a helyzet, hisz a hó helyett
már jégpáncél fedi a járdákat.

Mit tehet ekkor a szerencsétlen gyalogos?
Természetesen kiballag az útra, hisz ott az autók legalább
2 keréknyom erejéig hamar letapossák a havat. Itt már
neki is nyert ügye van – gondolja -, hisz elõbb bejut a
munkahelyére, illetve eléri a biztonságot jelentõ otthon
bejáratát. Igen ám, de ekkor kezdõdik az autós és gyalo-
gos közti “anyázás”. Mert ugye a sofõr dühöng, hogy
miért bóklászik mindenki az úttesten, mikor örül, hogy
autóját még az úton tudja tartani, a gyalogos viszont
kénytelen percenként félre állni (persze közel sem annyi-
ra, mint azt az autós szeretné), ha tényleg épségben cél-
hoz akar érni. Eközben természetesen  emlegeti az Önkor-
mányzatot és a Kommunálist, hogy ez aztán mégis csak
disznóság. Mi az, hogy egy éjszaka alatt nem tisztították
meg a város valamennyi köz- és mellékútját, továbbá az
összes járdát, lehetõleg teljes szélességében? Mert ugye

bûnbakot találni mindig könnyebb, mint kicsit magunkba
szállni.

Annyit megtudtam a Kommunális Kft. ügyvezetõjétõl,
hogy az õ feladatuk a fõ- és mellékutak, a kerékpár út, a
közintézmények elõtti járdaszakaszok, továbbá az önkor-
mányzat által megrendelt területek (pl.: Széchenyi park,
Öregpark sétaútjai, parkolók, stb.) tisztítása.

No, és akkor mi lesz a többivel? Hát bizony ekkor kell
elõvenni a hólapátot, és öntevékenyen eljárni saját és
embertársaink érdekében. És ez minden ingatlantulaj-
donos kötelessége, függetlenül attól, hogy mennyit idõzik
Almádiban. Annak, akinek nem áll módjában azonnal
cselekedni, igenis gondoskodnia kell arról, hogy valaki
megtegye ezt helyette. Barát, szomszéd, ismerõs, esetleg
felbérelt ember mindenkinek kell, hogy legyen tartalék-
ban az ilyen téli napokra. Azt ugyanis már megszokottnak
tekinthetjük, hogy nyáron a nyaralókban idegen gondoz-
za a kertet, nyírja a füvet, stb. Akkor ez télen miért nem
mûködhet így? Arra is van egyébként lehetõség, hogy téli
hónapokra valaki a Kommunális Kft-tõl megrendelje ezt
a szolgáltatást. Néhány ezer forintért a vállalat egész télen
gondoskodik a megadott ingatlanhoz tartozó járda
letakarításáról.

Szeretném hinni, hogy nem csak a felszólítás, a bün-
tetés kiszabása téríti az embereket jobb belátásra, hanem
a kérés is. És mivel a nyár után a tél még sosem maradt
el, beszélgessünk el ezekrõl a dolgokról nyaralótulajdonos
szomszédunkkal még a rossz idõ beállta elõtt! Mert e nél-
kül bizony nem javul a helyzet. Továbbra is járhatjuk táncun-
kat az autókkal, korcsolyázhatunk a lefagyott járdákon,
dobhatjuk a hátast, sõt esetleg saját bõrünkön is megta-
pasztalhatjuk, hol tart a veszprémi kórház felújítása.

H.É.

- amikor az álom valóra válik.

“ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK!“
Tisztelt Balatonalmádiak!

Öröm töltötte el szívünket az elõzõ
években, mikor láttuk, hogy sorra
megszépülnek városunk templomai.
A mi kis templomunk, kissé megbúj-
va a Bajcsy Zsilinszky utcában talál-
ható, sokan ismerik és szeretik, a
lakosság jó része azonban nem is tud
róla.

A kis templomocskát hívõ elõ-
deink a második világháború idején,
nagy áldozatok árán építették. Az
azóta eltelt idõben a tetõ, a temp-
lombelsõ és a kert felújítása történt
meg.

Mára elengedhetetlenné vált az
épület teljes körû felújítása. Sajná-
latos módon még az 1985-ös föld-
rengés okozta repedések is gyengítik
az épületet. Így elérkezett az idõ az
összefogásra, és a munkák megkez-
désére.

Elkészültek a tervek a renoválásra,
így már tudjuk, hogy több millió
forintra lesz szükségünk a teljes
készenléthez.

Azért fordulunk az Új Almádi
Újság lapjain a szélesebb nyilvános-
sághoz, mert nagy meglepetés ért
bennünket a népszámláláskor! Gyü-
lekezetünk létszámnyilvántartásá-
ban 106 fõ szerepel, a népszámlálási

kimutatásból pedig az derült ki, hogy
281-en vallották magukat evangé-
likusnak. Névtelenül természetesen,
s ez így helyes. Ám nagy örömünkre
szolgálna, ha “rejtõzködõ” hittest-
véreinkrõl is tudnánk, vagy, ha Õk is
indíttatást éreznének a segítségnyúj-
tásra, ebben a nagy munkánkban. 

Amennyiben bárki anyagi segít-
séget tud nyújtani, azt a kö-
vetkezõképpen teheti: minden vasár-
nap délután 4 órakor az isten-
tiszteleten, vagy csekken, a követ-
kezõ számlaszámokon: Veszprémi
Evangélikus Egyházi Alapítvány,

11748007-20089515, vagy: Evan-
gélikus Gyülekezet Veszprém
11748007-20901549. Mindkét eset-
ben a felhasználási cél megjelölésé-
vel. Természetesen, aki adóból le-
vonni tud, az adóigazolási szám
megadásával igazolást kap. 

Az anyagi erõ meglétekor, remél-
hetõen a jó idõ beálltakor meg-
kezdõdhet a munka, melyhez Isten
áldását és segítségét reméljük. 

“Ha az Úr nem építi a házat, hiába
fáradnak az építõk”. Zsolt. 127.

Kérjük, ne fáradjunk hiába.
A gyülekezet PRESBITÉRIUMA

programok összeállítói igazán gazdag
kínálattal jelentkeztek.

A megye eseményeinek bemutatása
mellett bepillantást nyerhettünk a szín-
házi kulissza titkokba (Fészek klub), a
rendõrség munkájába (rendÕRjárat), a
hit élet kérdéseibe (fõegyházmegyei
krónika), a sztárok életébe (vendégváró),
a politikusok mindennapjaiba (itt a
képviselõk beszélnek), az egészségügy
gondjaiba (szívhang), a különleges,
érdekes dolgok világába (koktél) vagy
éppen a kulturális élet aktualitásaiba
(megyei múzsa).

Asaját készítésû mûsorok mellett elin-
dultak a sorozatok is. A nagy sikerû
Celeste után javarészt éppen az almádi
nézõk akaratának eleget téve, néhány
hete elindult egy újabb romantikus
argentin sorozat, a Fekete gyöngy, amely
valószínûleg az elõzõ népszerûségét is
lehagyja.

Igaz, hogy a sorozatok és a Séd Tv
mûsorait záró nagyjátékfilmek növelik a
nézettséget, a kilencedik születés-
napjához érkezõ szerkesztõség mégsem
ezt tartja az igazi nagy sikernek, hanem
azt, hogy Sümegtõl Pápáig, Balaton-
almáditól Zircig 50 000 lakásba sikerül a
legfrissebb, legaktuálisabb informá-
ciókat eljuttatnia a 14 fõs szakember
gárdának. Ezáltal a stáb napról napra
bizonyítja: felnõtt a feladathoz. A sem-
mibõl indult kis szerkesztõség ma már
modern székházban, a legmodernebb
digitális technikával készíti programjait.
Valószínúleg a szakmai hozzáértésnek
köszönhetõ az is, hogy a megye jelentõs
szervezetei a Séd Tv stábját kérték fel
forgatásra több külföldi országban, pl.
Japánban és az Egyesült Államokban,
Egyiptomban és Andorrán, Francia-
országban és spanyol földön, Mona-
cóban és Dániában.

Minden bizonnyal az is a kiváló
munka elismeréseként értékelhetõ, hogy
a Soros Alapítványtól az Allianz
Hungáriáig, a Veszprémi Egyetemtõl a
Schiedel Kéménygyárig számtalan cég
kérte fel a Séd Televíziót referencia
filmjének elkészítésére. S hogy a jelentõs
partnerek száma idõközben megsoka-
sodott? Valószínû ez megint csak a biza-
lom jele.

Ami pedig mindemellett fontos lehet a
nézõknek is itt Almádiban: ebben az esz-
tendõben a szerkesztõség ígérete szerint
megint lesz egész esti mûsor
településünkrõl, jóval több mûsorperc-
ben láthatjuk viszont gyönyörü váro-
sunkat, s ezáltal rólunk, almádiakról is
többet tudhatnak meg a megye többi
településén élõk. Ha pedig még ez sem
volna elég, csak tessenek megnézni
ennek az újságnak a hátoldalát! (Ugye
hogy érdemes volt hátra lapozni?)

Bati János fõszerkesztõ

Internetnek. Az újdonságokról az
Új Almádi Újság következõ (már-
ciusi) számában részletesen
beszámolunk.

JÓPÉ
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Óriási érdeklõdés mellett került sor január 24-én a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár ünnepélyes átadására. Balatonalmádi ünneplõ polgárai
be sem fértek a nagyterembe. Mellettük ott voltak a felemelõ ünnepségen
mindazok, akik osztozni akartak a város örömében: dr. Kontrát Károly ország-
gyûlési képviselõ, Pál Tibor, a Belügyminisztérium politikai államtitkára,
Koncz Erika, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes

államtitkára, dr. Bóka István országgyûlési képviselõ, Kuti Csaba, a Megyei
Közgyûlés elnöke, dr. Kerényi László, akinek polgármestersége  alatt a
kultúrház építése elkezdõdött, Pandur Ferenc, akinek polgármestersége alatt
a ház felépült és megnyitotta kapuját. 

Meghívást kaptak a testvérvárosok – Eggenfelden, Nyitragerencsér –
elöljárói, a Kelet-Balatoni kistérség polgármesterei, a Váth János-díjas
Brandeisz Elza, az egyházak-, a civilszervezetek-, a város képviselõi, a városi
rendõrkapitány, az építkezésben részt vevõ vállalkozók, építészek és még
sokan mások.

Kontrát Károly, Pál Tibor és Kerényi László köszöntõ beszéde után
testvérvárosunk képviselõi átadták ajándékaikat, egy réztábla-feszületet és
egy vázát, a Veszprém Megyei Népmûvészeti Egyesülettõl pedig egy
szalmából készült Almádi címert kapott a város.

Pandur Ferenc polgármester megköszönte az ünnepélyes szavakat, az
ajándékokat, és köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen formában
hozzájárultak ahhoz, hogy a mûvelõdési ház felépülhessen. A katolikus, az
evangélikus és a református egyházak lelkészeinek áldásai után következett -
az épület átadásának szimbolizálására – a Nemzetiszín Szalag átvágása, és
ezzel Balatonalmádi birtokba vehette a városi kultúra fellegvárát. A megnyitó
alkalmából rendezett képzõmûvészeti kiállítást Kuti Csaba nyitotta meg, az
intézményvezetõ Gróf Tibor pedig megtekintésre ajánlotta a minden helyi-
ségében kivilágított, ragyogó házat a könyvtárral, a gyûjteményes nép-
mûvészeti kiállítással, a lengyel nemzeti kiállítással egyetemben. Az ünnep-
séget a Budapest Ragtime Band koncertje zárta. A következõ napi programok
a gyerekeknek szóltak, hiszen számukra is szélesre tárult a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár hívogató kapuja.

Az oldalt összeállították:
Dér András és Vecsey Kiss Mária

A fennmaradt kézirat alapján tudjuk, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be HYMNUS címû költeményének megírását.
1989 óta ezt az évfordulót ünnepeljük a Magyar Kultúra Napjaként. E jeles naphoz kötve nyitotta meg kapuit Balatonalmádi új
mûvelõdési központja, és ünnepélyes mûsor keretében átadták Vörösberényben a Kölcsey-emléktáblát, amit dr. Kardos Józsefné készít-
tetett a Berényi Általános Iskola számára.

Kölcsey Ferenc-emléktábla avatás Vörösberényben
Vörösberényben a Horváth József

Honismereti Kör és a Vörösberényi
Általános Iskola közös szervezésében
Kölcsey Ferenc költészetének és a
Himnusz-nak szellemében ünnepeltek.
Miután Tóth Attila igazgató iskolája
nevében megköszönte dr. Kardos
Józsefnének az ajándék emléktáblát, és
házigazdaként köszöntötte az egybegyûl-
teket, Pandur Ferenc polgármester meg-
nyitó mondatait követve az iskola diák-
jainak összeállítása hangzott el Kölcsey
költeményeibõl. 

“Ilyen szívbõl jövõ, õszinte imát
egyetlen nemzet sem mondhat magáénak.
A Himnusz a magyar kultúra sûrítménye,
benne van mindaz, amit a Keresztény
Magyarország jelent” – vallott ünnepi
beszédében Nemzeti Imádságunkról Kuti

Csaba, a Megyei Közgyûlés elnöke.
Dr. Kardos Józsefné, miután a hall-

gatóság figyelmébe ajánlotta a település-
rész tudományos, mûvelõdési, gazdasági
tevékenységével foglalkozó “Az
ezeréves Vörösberény századai – honis-
mereti népfõiskola segédanyagai” össze-
állítást, “Kölcsey Ferenc emlékezetére”
címû saját versét szavalta el. 

Ezután következett a márványból
készült emléktábla leleplezése, a Római
Katolikus és a Református egyház
lelkészeinek áldása, és az emlékkoszorú
elhelyezése. A Himnusz-mondó verseny
pályázatának ismertetését záróakkord-
ként a Himnusz közös eléneklése követte,
ami csak még magasztosabbá tette a
Magyar Kultúra Napjához méltó ünnep-
séget.

Megnyitotta kapuját az új mûvelõdési ház
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Dr. Kerényi László beszéde
1989 tavaszán ennek az épületnek elõzõ formájában,

az egykori Auróra Étteremben avatott minket
nagyközségbõl várossá Pozsgai Imre akkori állammin-
iszter úr. 

Város lettünk, ám anélkül, hogy megfeleltünk volna a
várossal szemben támasztott követelményeknek. Csak a
kulturális szféra hiányosságaira emlékeztetek: szük-
ségépületekben mûködött a berényi iskola, a Közösségi
Ház, a Könyvtár, nem volt, s még ma sincs tornaterem a
Györgyi Dénes Iskolában.

1991-ben az 1. önkormányzat úgy döntött, hogy
Berényben iskolát kell építeni, jóllehet se terület, se pénz
nem volt hozzá. Volt azonban kellõ szívósság és kitartás
a 2. és 3. önkormányzatban is, és a választási ciklusokon
átívelõ konzekvens törekvés meghozta az eredményt:
2001. augusztus 20-án felavattuk a berényi iskolát. 10 év
kellett hozzá. Kerekítve 400 millió Ft-ba került.

Ma, 2003. január 24-én megint olyan szép napunk
van, mint 2001 augusztus 20-án. Avatjuk a Városi
Kulturális Központot. Kezdetben ehhez sem volt terület
és pénz. 10 év alatt mégis minden  meglett. Kerekítve
700 millió Ft-ba került.

1993-ban az 1. önkormányzat úgy döntött, hogy visz-
sza kell szerezni az Auróra Éttermet a hozzá tartozó
óriási térrel együtt. 1996-ban a 2. önkormányzat úgy
döntött, hogy ide kell telepíteni a Könyvtárat, a
Közösségi Házat, a Napközi konyháját és a Tourinform
Irodát. A 3. önkormányzat is megtette a tõle telhetõt az
ügyért, s a 4. önkormányzat felteszi ma az i-re a pontot. 

Az Auróra Éttermet tehát vissza kellett szerezni.
Ugyanis, a rendszerváltoztatás után az Állami
Vagyonkezelõ magához vonta a tulajdonjogot. Évekig

be volt zárva, és ette az enyészet. A visszaszerzés 1993-
tól 6 évig tartott. Érdemes lenne megírni a történetét. A
lényege az, hogy 1996-ban részleges, 1999-ben pedig
teljes jogú tulajdonosa lett az ingatlannak az önkor-
mányzat.

A több évet igénylõ tervezés, áttervezés, engedé-
lyeztetés, az önrészként felhasznált csaknem 200 millió
Ft megszerzése peres úton, a 463 millió Ft vissza nem
térítendõ állami támogatás elnyerése, elvesztése, majd
az újbóli elnyerése még izgalmasabb volt, mint az
Auróra Étterem visszaszerzése, de mindig segítségre
leltünk. A Belügyminisztérium, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma, a Kormány és az Országgyûlés
mindvégig mellettünk döntött. 

Néhány nevet külön is ki kell mondani. Kontrát
Károly és Várhegyi Attila államtitkár urak, Móré László
fõosztályvezetõ úr és Bóka István képviselõ úr. Ha
közülük csak egy is nem lett volna, akkor ma itt nem
örülhetnénk  a Kulturális Központnak. A döntõ délelõt-
töt a Belügyminisztériumban sosem fogom elfelejteni.
Hálásan köszönöm mindegyiküknek. Rajtuk kívül még
sokan nyújtottak önzetlenül segítséget, ezt a pol-
gármester úr fogja elmondani, egyet viszont még én,
mert Õ úgysem tenné. Másfél évvel ezelõtt a beruházás
vezénylését az akkori alpolgármesterünk, a jelenlegi
polgármesterünk, Pandur Ferenc vette át, és szerzett
ezáltal elévülhetetlen érdemeket.

Voltak válságos helyzetek a 10 év során? Voltak
bizony, számosak. Voltak értetlenek, fitymálók és ellen-
zõk? Voltak bizony, és vannak még ma is. Miért nincsen
padlás? Ez a nagyterem miért nem színházterem? Mibõl
lehet ezt fenntartani? Miért nem strandrekonstrukcióra,

vagy útépítésre fordítottuk a címzett támogatást? Minek
ekkora Könyvtár? És így tovább, sorjáztak és sorjáznak
a kérdések. 

Akik ezt a munkát elvégezték, minden kérdésre
megadják, megadjuk a választ. Alapvetõen azt kell
figyelembe venni, hogy ez nem egy zöldmezõs
beruházás volt, ahol szabadon szárnyalhat a képzelet,
hanem egy adott épület több célú átalakítása számos
mûszaki, pénzügyi és eljárásjogi korláttal. Ami létrejött,
az nem a legtöbb, amire vágyhattunk, de nem is kevés.
Több évtizedes hiányt pótol, s meggyõzõdésem, hogy
önszervezõdõ közösségeink, egyéni és csoportos
alkotóink, az itt dolgozók, s egyáltalában, az almádi pol-
gárok pezsgõ életet teremtenek a kultúra új otthonában. 

Befejezésül: 1994-ben, jövõre lesz éppen 10 éve /!/,
az 1. önkormányzat elhatározta, hogy a Györgyi Dénes
Iskolában tornatermet kell építeni. Az elõkészítést
egészen az engedélyezett kiviteli tervekig elvégeztük, és
önrészre összegyûjtöttünk 30 millió Ft-ot. Várjuk, lessük
a tornaterem építésére kiírandó pályázatokat. Ha ma Pál
Tibor államtitkár úr megkérdezi a polgármesterünket,
hogy mikor tudná beadni a pályázatot, Õ azt felelné,
hogy holnap. 

Ezért hát abban a reményben köszönök el Önöktõl,
hogy viszontlátásra a Györgyi Dénes   iskola tornater-
mének avatásán 2004 novemberében. Akkor lesz ugya-
nis 100 éves az iskolai oktatás Almádiban. 

Pál Tibor politikai államtitkár beszéde
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ Úr!

Hölgyeim és Uraim!
Nagy örömmel és megtiszteltetéssel fogadtam el

meghivásukat a Városi Kulturális Központ és
Könyvtár ünnepélyes átadására. Örömmel, mert szá-
momra mindig örömet jelent, ha Magyarország
bármely településén olyan beruházás valósul meg,
mely a helyi polgárok életét szebbé, könnyebbé,
értékesebbé teszi.

Megtiszteltetéssel, mert minden olyan esemény,
mely sok ember összefogásának eredménye,
tiszteletet parancsol. Bizonyára Önök elõtt is ismert,
hogy 1989. óta január 22-én a himnusz „születés-
napján“ a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Úgy
gondolom, nem véletlen, hogy a mai átadó ily
szorosan kapcsolódik a Magyar Kultúra Napjához.

A Medgyessy-kormány felfogása szerint a kultúra
nem pusztán a nemzeti hagyományok és kiemelkedõ
alkotások megbecsülését, õrzését, támogatását jelen-
ti, hanem a váitozó világban való eligazodás

képességét is. Az ismereteket, a tudást, a jogi, a gaz-
dasági, a vállalkozói és munkakultúrát egyaránt.
Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évszázadok
során a Guttenberg Galaxis kitárult. Ahogy õseink
rácsodálkoztak a könyvnyomtatás új technikájára,
néhány évvel ezelõtt mi is ugyanilyen csodaként éltük
meg a ma már mindennapjainkhoz szorosan hoz-
zákapcsolódó számítógépes világhálót, az Internetet.

A kultúra területéhez hasonlóan a világ a nemzetek
együttmûködése terén is nyitottá vált. Napjainkat az
Európai Uniós csatlakozásra való felkészülés
jellemzi. Mindannyiunk közös vágya, hogy egyen-
rangú társult ország legyünk e nemzetközi
szervezetben. Ha végig gondoljuk, mivel
gazdagíthatjuk az Uniós országok palettáját a szelle-
mi termékeinken, tudásunkon túl, kijelenthetjük,
hogy több mint ezer éves kulturális hagyományainkat
vihetjük e társulásba. Tagállamként gazdagabb lesz az
Unió a magyar népmûvészettel, irodalmi,
képzõmûvészeti és zenei alkotásainkkal. Nemrég

együtt örülhettünk Kertész Imre irodalmi Nobel-dijá-
nak. Ez az elismerés - anélkül, hogy szándékomban
állna Kertész Imre érdemeit kisebbíteni - úgy gondo-
lom, az egész országnak szól, és jó kulturális aján-
lólevél az Unió kapuja elõtt állva.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az emberiség történetének egyetlen közös nyelve

a kultúra. Johann Strauss, Kodály és Bartók mûvei,
Leonardo da Vinci, Picasso és Munkácsy Mihály
alkotásai, Hamingway és Kosztolányi Dezsõ sorai
ugyanazt üzenik a világ minden táján. A teljesség
igénye nélkül felsorolt alkotók mûvei a kultúra fel-
becsülhetetlen értékét, örökkévalóságát hirdetik.

Mindannyiunk közös felelõssége a meglévõ kul-
turális értékek ápolása, gyermekeinknek,
unokáinknak való átörökítése. A most átadásra kerülõ
Kulturális Központ és Könyvtár lehetõséget biztosít
ennek megvalósítására. Ehhez kívánok önöknek sok
szines programot és sok látogatót.

Az ember bárhol vetette meg a lábát, közvetlen
környezetét lakályossá tette, s úgy módosította, hogy
a nyers természethez viszonyítva már kulturáltabb
legyen. Nemcsak megélhetése, hanem belsõbb igénye
is erre sarkallta. A világ és a számára oly titokzatos lét
megismerése, majd az elmúlással való örökös harca
hamar megértette vele, hogy halandó mivoltára
egyetlen vigasz lehet, az õt magát túlélõ emberi
alkotás.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Kedves Balatonalmádiak!

Az iménti gondolatokkal - a város Önkormányzata
nevében és képviseletében - sok szeretettel köszön-
töm Önöket.

A település közmû építések utáni legnagyobb
beruházása határidõre megvalósult. Nagy öröm szá-
momra, hogy Balatonalmádi legújabb és legnagyobb
önkormányzati középületének átadását együtt ünne-
pelhetjük…

Államtitkár Urak, Helyettes Államtitkár Asszony,
Kerényi Polgármester Úr!

Megköszönöm a beruházás folyamatát
felelevenítõ, elismerõ, támogató és bíztató gondo-

lataikat. A település nevében elismerésemet és hálá-
mat fejezem ki a Minisztériumoknak a Kulturális
Központ létrehozásához nyújtott erkölcsi és anyagi
segítségükért.

Szíves kötelességem itt, az átadó ünnepségen is
megköszönni a megvalósításban végzett munkát, az
ahhoz nyújtott önzetlen és pótolhatatlan segítséget.

l. Az épület tervezõinek, az ASC Stúdió Kft. és a
Multiform Kft., Szathmári Zsolt és Horváth Attila
vezetõ tervezõknek, a beruházás lebonyolítását végzõ
VESZPRÉMBER-Rt. valamennyi résztvevõ szakem-
berének.

2. A beruházás idõtartama alatt tevékenykedõ
önkormányzati képviselõknek, az un. Auróra
munkacsoport tagjainak, Molnár Pálnak, ifj. Horváth
Györgynek, a Polgármesteri Hivatal vezetõinek,
továbbá Kovács Piroskának és Zana Andrásnak a
felmerülõ problémák kezeléséért.

3. A Veszprémi Építési Hatóság, a balatonfüredi
ÁNTSZ, a balatonfûzfõi TÜO korrekt
együttmûködését az engedélyezési és használat-
bavételi eljárás során.

4. A bontást végzõ Víz-szerviz Kft-nek, a gene-

rálkivitelezõ VEMÉVSZER Kft-nek, a társvállalkozó
Mitring Kft-nek, a Processió Kft-nek a jó színvonalú
határidõre megvalósított építést.

5. Kovács Lajosnak, aki a beruházó önkormányza-
tot szakmai tudásával és tapasztalatával a kezdettõl az
átadásig segítette.

6. Köszönet a Mûvelõdési Ház, a Könyvtár minden
munkatársának és az átköltözést segítõknek, köszönet
Veszely Lajosnak szakmai támogatásáért, és min-
denkinek a mai ünnepség elõkészítéséért. 

Biztos vagyok benne, hogy a város
közösségteremtõ, értékteremtõ és megõrzõ tere lesz a
Kulturális Központ és Könyvtár. Óvjuk közösen az
épületet, hogy sokáig ilyen tiszta, ép lehessen, hosszú
évtizedekig használhassuk, szolgálja mindennap-
jainkat.

Hogy a béke, a szeretet és a harmónia uralkodjon a
kultúra otthonában, megkérem Szabó János plébános
urat, Steinbach József tiszteletes urat, Isó Zoltán
lelkész urat, áldják meg az új épületet.

Pandur Ferenc beszéde
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A vörösberényi “Fábián József”
Kertbarát-Kör 2003. I. félévi programja

Január 6. 18 óra Újévi köszöntõ – beszámoló az elmúlt évrõl
Elõadó: Bucsku Péterné, Horváth József

Január 20. 18 óra Aktuális pincemunkák - borkezelés
Elõadó: Floid Imre

Február 3. 18 óra Európában járva magyarként – úti beszámoló
Elõadó: Czuczor Sándor

Február 17. 18 óra Felkészülés a tavaszi munkákra
Elõadó: Takács Ferenc

Március 3. 18 óra A növényvédelem fontossága gazdaságunkban
Elõadó: Károlyi György

Március 17. 18 óra Közbiztonság - tûzvédelem
Elõadó: Papp József, Ujvári Attila

Március 29. 16 óra Borverseny – batyus bál
Szervezõ: Lefler Endre

Április 7. 19 óra Jó egészség – megfelelõ életmóddal
Elõadó: Dr. Tóth József

Április 28. 19 óra Évadzáró közgyûlés
Elõadó: Horváth József

Május 1. 16 óra Kertbarát majális
Szervezõ: Zabó Gyula

Május 10. 7 óra Keszthely-Hévíz-Kustány kirándulás, múzeum
látogatás, városnézés, gyógyfürdõ.
Szervezõ: Bucsku Péterné

Vörösberény, 2003. január 2. Horváth József elnök

A Balatonalmádi Kertbarát-Kör
2003. I. félévi munkaterve

Január 14-én Szabadprogram
Január 28-án Kapcsolat az önkormányzattal
Február 11-én A Balaton felvidéki történelmi borvidék kialakulása,

Telepítésre ajánlott szõlõfajták kiválasztása.
Február 25-én Gyümölcsfák metszése
Március 11-én Tavaszi munkák a kertben, veteményezések.
Március 25-én Ajánlott permetezõszerek, azok beszerzése, 

ajánlott permetezési naptár.
Április 8-án Aktuális egészségügyi kérdések
Április 22-én I. féléves tevékenység értékelése,

II. félévi munkaterv és nyári program megbeszélése.
Az összejöveteleket a Városi Kulturális Központ és Könyvtár 3. sz. helyi-
ségében tartjuk minden hónap második és negyedik keddjén 17 órakor.

Durst László

INTÉZMÉNYAVATÓ KIÁLLÍTÁS
A Városi Kulturális Központ és Könyvtár átadási ünnepéhez kapcsolódóan

sorra került kiállításon 27 képzõmûvész mintegy félszáz alkotása került közönség

elé. A kiállítók vagy balatonalmádiak, vagy városunkhoz kötõdnek, olyan alkotók,

akik- immár hagyományosan- kvalitásos munkákkal állnak a helybéli közönség

elé.

A kiállítás “anyagának” méltatása meghaladja ennek az írásnak a kereteit, így

legfeljebb arra vállalkozhatom, hogy bizonyos paraméterek mentén válogassak a

nagyon sokféle kínálatból.

A tájkép mûfaja az egyik, amelyben többen is jeleskednek. Fülöp Lajos

budapesti látképét (Téli ködben) a zsúfolt “Havas domboldal” ellenpontozza.

Sági Sándor impresszionisztikus látásmódot tükrözõ olajképei erõteljes

színeikkel csakúgy a közeli táj leképezései, mint Szöllõsi Máté “Jégvitorlásai” és

és “Almádi öböl”-je. Vágfalvi Ottó, a balatoni táj avatott mestere sokszorosan

megélt “tárgyát” ezúttal a részletek minimálisra redukálásával avatta mûvekké.

A sokszorosan áttételes ábrázolásmód jobbára uralkodó a kettõs kiállítótérben

elhelyezett alkotásokban, elsõként talán Filep Sándor ”Egy kép természetrajza”

címû festményén, ahol a kép összetevõit külön láttatja a mûvész. A gondolat a

legtöbb mûben túlmutat a közvetlenül megjelenõ ábrázolaton. Balogh Ervin

“Ragyogás”-a csakúgy ezt a zsánert képviseli, mint Veszeli Lajos két munkája, a

Mephisto Athénban és “A mi skoutali angyalunk” címet viselõk.

A hagyományosabb szemléletû alkotók között Birnmayer Erwint kell megem-

líteni, mint az ábrázolásmód egyik pólusának képviselõjét vagy Hunyady Istvánt,

akit változatlanul vonz a “part” (Normandia, Reménytkeltõ part).” Pompázat” a

címe Dobos Lajos egyik képének, amely színek kavalkádját hozza nézõ elé, Vizer

Júlia hideg színekkel “kikevert” képei pedig épp ellentett hatást váltanak ki a

szemlélõbõl.

Egyfajta színbeli egyensúly jellemzi Hunyady Gábor mûveit, és a kövek és

kövületek iránti vonzalmát.

Az absztrakció “második lépcsõjét” képviseli Balogh István Péter sárga alap-

színû “portréja’ (Fényben), Jáger István két Kossuth- képe és Fábián László

“Kapcsolat”, valamint “Õr” címû munkája.

A kiállítás sokarcúságát tovább növelik a fotók és a plasztikák, jelesül Áfrány

Gábor számítógépes “Recyclable”-je(újrahasznosított anyagokból készült

város)mûfaji kuriozitásával, Durst László balatoni csendéleteivel és Szebényi

Éva plasztikus városképeivel kelt csodálatot.

Novák László”madarai”(cankók) és “Sárguló megye- hegy”- e éppúgy hozzá-

tartozik a tárlat fotóinak gazdagságához, mint Milos József két képe, jelesül “Az

idõ barázdái” ragyogó vizuális ötlete. Az elmúlás külsõ jeleit Nagy Balázs fotói

láttatják szemléletesen , míg Fecsó Andrea virtuóz képeinek szimbolikájával

szervesen épül a kiállítás egészébe.

A plasztikai mûfajban 4 alkotó jeleskedik. Mihály Gábor szobormûvei közül

a Veszprém “Óváros téri  terv” és a “Szent István égi trónuson“ kelt nagy figyel-

met. Az egyre nagyobb ívû pályát befutó Bognár Lászlótól több kisplasztikát is

látunk, közülük mindenekelõtt a “Kis lovas” és a “Hangszerelem”címet viselõt,

az alkotóra jellemzõ  formázással. Egészen különleges Khell Zoltán három

munkája, amely közül kettõ absztrakt grafikának mondható, míg a “Kristály

mobil” valójában plasztika. M. Nagy József karakteres faszobra (Meditáló) szép

példája a háromdimenziós alakformálásnak.

A tárlat - nem elõször - felhívja a figyelmet a városban élõ és alkotó

képzõmûvészek abbeli szándékára, melynek értelmében mûveikkel a puszta

önkifejezésen túl a hely szellemének kimunkálásán is fáradoznak.

Szelényi Pál

FELHÍVÁS!
A Galamb- és Kisállattenyésztõk Balatonalmádi Egyesülete taggyûlést tart
2003. február 24-én, 18 órai kezdettel a Vörösberényi Kultúrházban. Minden
érdeklõdõt vagy belépni szándékozó kisállattenyésztõt (galamb, nyúl, dísz-
madár, stb.) szeretettel várunk.

Vezetõség  

2002 tavasza nagy változásokat hozott a labdarúgó egyesületek életében:
márciusban beindult a Bozsik 2 program. ABalatonalmádi SE 46 gyereket iga-
zolt le (Vörösberényben még 35-õt): 5-11 éves korú gyerekek, akik heti 2
UEFA rendszerû edzésen tanulják a labdarúgás alapjait, de nem maradtak ki
a 12 évesek sem. A program a játék során igazodik a gyerekek életkorához, a
kicsik kiskapura hármas labdával, a nagyobbak már kapussal, 5x2 méteres
kapura játszanak. Az almádi gyerekek részt vettek a 4 körzeti tornán, a 3
alközponti tornán, a kiválasztottak a megyei és regionális (3 megye) tornán is.

A tavaszi 7 egyesület mellé nyáron sikeres szervezõ munka hatására, továb-
bi öt egyesület csatlakozott a programhoz, így Balatonalmádi lett a megye 6.
alközpontja.

Egyesületünk hiánytalanul megkapta az MLSZ-tõl az utazási támogatá-
sokat, a kapuk készítésének költségeit, a 15 ADIDAS labdát, jelzõtrikókat.

Remek dolog, hogy végre kisgyermek kortól folyamatos képzésben és
tehetséggondozásban részesülnek a gyerekek, akik a jövõ labdarúgói lesznek. 

A kiválasztó tornákon feltûnt gyerekek közül feltétlen dicséretet érdemel
Jécsák Tamás, Kovács Botond, Sárossy Dániel, Bors Máté, Vékony Kristóf,
Dudás Tamás, Stiger Ákos, Botka Valentin, Kórusz József, Kovács Kristóf,
Werner Ferenc, Grósz Szilárd, Kovács Marcell, Donát Máté, Sárossy
Krisztián, akik valamennyien tagjai a korosztályuk megyei válogatottjának.

Rendkívül sajnálatos, hogy a fociból megélõk mindent megpróbálnak a prog-
ram ellehetetlenítéséért. Kérem a Tisztelt Olvasókat, támogassák Önök is a
Bozsik 2 programot, hogy jobb, tisztább lehessen labdarúgásunk.

Halmay György
Alközpont vezetõ

Bozsik program 2
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Februári program
Február 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár új épületének földszinti 8. szobájában tartjuk
legközlebbi klubösszejövetelünket. Vendégünk lesz:

Nagy András faszobrász, népi iparmûvész,
aki bevezet bennünket a faszobrászat nemes mûvészetébe, és remél-
hetõleg mesél életérõl is. Láng Miklós

Balatonalmádi Városi Kulturális Központ és
Könyvtár februári programja (2003.)

Febr.1.  Szombat   19:00  Horgász-bál
Febr.6.  Csütörtök  19:00  Filmklub, helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium
Febr.7.  Péntek      16:00–18:00-ig Óvodás farsang
Febr.7.  Péntek       20:00  Jazz Klub /zenés táncos mulatság/
Febr.8.  Szombat    21:00  Felkai Jam koncert
Febr.13.Csütörtök   19:00  Filmklub, helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium 
Febr.14.Péntek       19:00  Valentin-nap, Fellép: Payer András táncdalénekes

20:00  Németh Tamás nosztalgiaestje
Febr.15.Szombat    20:00  Keresztény-bál
Febr.17.Hétfõ         10:00   Holle anyó címû mesejáték
Febr.20.Csütörtök   19:00  Filmklub, helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium
Febr.22.Szombat    18:30   Nõk a Balatonért Egyesület jótékony célú bálja. 

Mûsor: Veszprém Táncegyüttes  Zene: Póker-Duó
Almádi szépe választás
A bál fõvédnöke: Pandur Ferenc polgármester

Febr.27.Csütörtök   19:00   Filmklub, helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium
Márc.6.  Csütörtök   19:00   Filmklub, helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK

Gyermek részleg:  Játszóházi foglalkozások
Febr.  1.  Készüljünk együtt a farsangra!
Febr.  8.  Csere-bere klub-szalvétagyûjtõknek
Febr.15.  Téli képek-festés rajzolás
Febr.22.  Csere-bere klub-képeslapgyûjtõknek
Márc.1.    Papírhajtogatás
A programok 10 – 12 óráig tartanak !
Felnõtt részleg:
Febr.28.  17.30-tól        Beszélgetés a Városi Kulturális Központ és Könyvtár
szerepérõl a város életében – lehetõségek, igények, elvárások.
Köszönetet mondunk
Mindazoknak, akik az elmúlt hetekben a könyvtár
költözésében/költöztetésében valamint belsõ rendjének kialakításában segít-
ségünkre voltak, s mindazoknak, akik bármely módon hozzájárultak, hogy
szebbé, barátságosabbá váljon az új intézmény.
Köszönettel: a könyvtár dolgozói

A VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2003. februári-március eleji programja

Február   12-én   Képviselõi (önkormányzati) találkozó, 
elõadó:  dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ
Ötórai tea. Kötetlen beszélgetés.

19-én   Klubnap. Kártya, sakk, asztalitenisz. Turkáló.(100.-Ft.)
25-én   Vezetõségi ülés 15 órakor.
26-án   Zenés születésnapi ünnepség.

Március     5-én    Klubnap. Kártya, sakk, asztalitenisz.
12-én    Nõnapi ünnepség (zenés). 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki a VÖRÖSBERÉNYI NÉPDALKÖR minden
tagjának a Kulturális Központ átadása alkalmával nyújtott sikeres fellépését.
Boros Gyula elnök

Musical-stúdió a kulturális központban
Várjuk azoknak a lányoknak, fiúknak a jelentkezését, akik szívesen csat-
lakoznának Király Anita budapesti musical táncos és koreográfus alakuló
csapatához. Ha várhatóan minél több szereplés öröméért vállalod hetente két
alkalommal az ének- és tánctanulást, ha egy jó hangulatú közösségben akarod
eltölteni délutánjaidat, érdeklõdj személyesen vagy telefonon (438-011)
február 25-ig az új kulturális központban!

Éles József:

Már almádi az otthonom
Nem csak a mûvészvilág kedvelt

városa Balatonalmádi. A közélet
ismert szereplõi közül is nagyon sokan
választották új otthonuknak váro-
sunkat. És ne feledkezzünk meg a
sportolókról sem. Tizenkét éve él itt
például a világhírû veszprémi férfi
kézilabda csapat, a FOTEX KC
Veszprém két sztárjátékosa, Csoknyai
István és Éles József. De a Dunaferr
nõi csapatával sikert sikerre halmozó
edzõlegenda, Kiss Szilárd családja is
Almádiban lelt új otthonra. Közülük
most a kétszeres világválogatott, sok-
szoros szuperbajnok Éles Józsefet
kérdeztük városunkról.

- Tizenkét éve igazoltam a veszpré-
mi kézilabda csapatba - emlékezett vissza a kiváló játékos. - A klub vezetõinek
azonnal jeleztem, hogy nekem nem kell lakás a megyeszékhelyen, szeretnék
inkább a Balaton közelében lakni, hiszen gyerekkorom óta rajongok a tóért.
Az éppen távozó játékostársam, Varjú Vilmos otthonát adták nekem. Eleinte
kétségeim voltak, hogy pesti gyerekként miként tudok alkalmazkodni majd a
vidéki élethez. Sikerül-e a  pezsgõ, lüktetõ fõvárosi életbõl beszokni a nyu-
godtabb életstílusba. Õszintén mondom, hogy azonnal megbarátkoztam a sor-
sommal. Megszerettem Almádit, az itt élõ embereket. Ma már ez az otthonom
és nem Budapest. Ha azt mondom, hogy hazamegyek, már mindig Almádira
gondolok. Ez az igazi életterem. Mostanában már úgy kell szinte „felrúgdos-
ni“ Pestre. Ahogy öregszem, egyre inkább a nyugalomra vágyom.
Madárcsicsergésre ébredek, elõttem a csodálatos balatoni panoráma.
Beleszippanthatok a tiszta levegõbe. S igazi nyugalomban készülhetek a
meccsekre is. Úgy alakult az életem, hogy a tél és az õsz a felöltõdés, az erõ-
gyûjtés idõszaka. A nyarat pedig szavakba sem tudom foglalni. Imádom a nap-
sütést, a Balatont, a budatavai Neptun strandot, ahol késõ estig tartó lábtenisz
csatákat rendezünk, s közben állandóan zrikáljuk egymást a társakkal.
Benedek és Zsombor fiam szintén
nagyon szeret itt lakni. Most
ismerkednek igazából a várossal és a
csodálatos környékkel.

Barbara asszony egy kissé más
szemmel nézi a közös történetet.

- Télen egy kicsit bezártnak érzem a
várost - vélekedett a kézilabdázó
felesége. - Nagyon remélem, hogy a
most átadott városi kulturális központ-
ban több olyan program is lesz, ahová
érdemes lesz elmenni. Elsõsorban a
gyerekekre gondolok, hiszen mi most
ezt a korszakot éljük. S nem vagyunk
egyedül. Hiszen másoknak is vannak
bölcsõdés és óvódás korú gyermekei.
Benedekkel és Zsomborral rendszere-
sen lejárunk a mólóra. Nagyokat sétálunk. Meggyõzõdésem, hogy értelmes,
rangos, színvonalas programokkal nem csak nyáron, hanem a turista szezon
után is kicsalhatók az itt lakók a rendezvényekre. Egyébként én is nagyon
szeretek itt lakni. De az igazi évszakom a nyár, mert társaság kedvelõ vagyok,
s akkor nagyobb lehetõség nyílik a barátokkal, ismerõsökkel való találkozás-
ra.

Azok, akik szeretik a kézilabdát és a Fotex játékát, azok a Veszprém
Televízióban rendszeresen láthatják a csapat mérkõzéseit. Éles József és Pipacs
utcai szomszédja, Csoknyai István fõszereplésével. A két kézilabdázó
egyébként a Sobri címû magyar ponyvafilmben pandúrként kapott szerepet. Õk
vitték a bitófa alá Eperjes Károlyt. A kiváló színész megígérte Éleséknek, hogy
a remek alakításért cserébe nyáron Budataván beszáll egy lábtenisz partiba.

Donát Tamás
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Olvasói levelek

Tisztelt Németh Attila Úr!

Múlt havi olvasói levelében írtakra kénytelen vagyok reagálni, mert
igazságérzetem azt diktálja.

1., Az Almádiban és Vörösberényben zajló árveréseken mint a
Környezetvédelmi Csoport vezetõje, hivatalból vettem részt. A Vörösberényi
Kultúrházban igen sok “idegen” vett részt, igen-csak kevesen voltak azok,
akiké a Lozsánta és környéke igazán volt azelõtt. A cseppet sem feszültség-
mentes kezdéskor Ön egyezséget javasolt. Dr. Brassil József, a földrendezõ
bizottság elnöke ez ellen tiltakozott. Mielõtt Kiss Tibor, a kárpótlást levezetõ
köztisztviselõ elnök szólhatott volna, kipenderült a sokaság elé egy mindenki
által jól ismert ügyvéd, aki közölte, hogy egy tiltakozás nem tiltakozás, és
ha valaki, hát õ tudja, mit kell itt tenni. Természetesen, ha nem is törvénye-
sen, de kikényszerítve létrejött az egyezség, legalábbis este 18 óráig, az elsõ
két tábla felosztásáig (mert ezeket méretüknél fogva “érdemes” volt felosz-
tani). Aztán a 094-es Balatonhoz legközelebbi és méreteiben kicsi tábla már
az ügyvéd úr egyedüli egyezség elleni tiltakozására liciten lett elárverezve,
ahol kiderült, hány tárcsája is van az ügyvéd úrnak. Ezt a történetet akkor
megírtam a Napló újságnak, le is közölték, címe az volt: “Az ügyvéd keverte
a kártyákat”. Ezt Ön válaszában nem minõsítette kártyakeverésnek. 

2., A polgárok jólétét az Ön elképzelése szerint, ha a terület fel lenne par-
cellázva, és beépítésre kerülne, emelni lehetne természetesen ez által, de
sajnálatosan a Balaton érdeke nem ez. Az építés mindig mikroökológiai
katasztrófával jár, itt azonban, miután az északi parton ez az egyetlen igazi
kilélegzési lehetõsége a Balatonnak, egy esetleges beépítés bizony
makroökölógiai problémát okoz. Jól látta ezt dr. Kerényi László is, aki nyil-
ván mint politikus nem szállt szembe 1260 ember egyéni érdekével, mégis
megbízott azzal, hogy a teljes területet minõsítessük át szántóból gyümöl-
csössé, telepítsük el mandulával, és a terület ékessége lehetett volna a
Balaton felvidék északi kapujának. A lépések meg is történtek, csak hát a
feladatot végzõk, miután õk is érdekeltek a terület beépítésében, a területet
alkalmatlannak tartották az átminõsítésre.

3., Az Ön által 100%-osnak mondott infrastruktúra rendszerbõl egy-egy
meghibásodás esetén (átemelõ meghibásodás) több ezer m3 tisztítatlan
szennyvíz jut a Balatonba, mert nincs más megoldás – meg lehet kérdezni
a Szúnyog utca lakóit, hogy volt erre példa többször! Sajnos a “politika”
igen sokszor úgy avatkozik be környezetvédelmi kérdésekbe, hogy figyelmen
kívül hagyja, a földet csak kölcsönbe kaptuk a dédunokáinktól használatra,
nem pedig tönkretételre!!! Ezért került ez a terület a Balaton Törvényben
egyedüliként sárgára színezett tartalék területként kijelölésre, tehát ismétel-
ten nem szálltak szembe az egyéni érdekkel nyíltan, hanem idõhúzó tak-
tikával valószínû még 1-2 évtizedig elhúzzák a terület olyan hasznosítását,
ami a BALATON érdekével ellentétes.

Tisztelt Németh Úr!
Nem csak én, hanem igen sokan tisztelik Önt azért a magas színvonalú

és áldozatos munkáért, amit azért végez, hogy úgy lépjük át Európa kapu-
ját, hogy minél többen, minél magasabb szinten nyelveket beszéljünk.
Higgye el, nekem személy szerint Önnel az ég világon semmi bajom nincs,
de mint környezetvédõnek nem szabad hallgatnom. A világ igazi
környezetvédõinek csak ez a kiabálás marad, mert sokan közülünk úgy
“szolgálják a világot”, hogy tudományosan megmagyarázzák azt, amirõl
tudják, hogy alapjaiban nem helyes.

Levelemet megküldöm az Új Almádi Újságnak, Polgármester úrnak,
Jegyzõ úrnak, valamennyi képviselõnek, és nagyon drukkolok, hogy mi érin-
tettek se járjunk rosszul (családomnak is van itt – szûk családnak 3, kicsit
tágabbnak 45 – összesen 48 parcellával érdekeltsége), de ne járjon rosszul
a Környezetvédelem ügye se!

Maradok tisztelettel:
Szentesi István, Agrármérnök,
Környezetvédelmi szakmérnök

Balatonalmádi, 2003.január 27.

Az éremnek több oldala is van!
Válasz a Lozsánta-kárpótlási földek ügyében írt levélre

A mundér becsületéért
Különösen szükséges megvédeni szûkebb pátriánkat akkor, amikor igaztalan

vádak sorozata mocskolja városunkat. E rágalmak tömény sorokban jelenhet-
tek meg újságunk januári számában.

Fürdõvárosunk minden tekintetben alkalmatlan arra, hogy itt vendégeket
fogadjon – írja egy itt élõ és badarságokat halmozó állampolgár. Nem volna
érdemes részleteket felsorolni, de azért mégis; egészségtelen az ivóvíz, tisztá-
talan a fürdõvíz, felettünk légifolyosó- és állandó repülés zavarja az itt élõket.
Szennyesek a strandok, nincs köztisztaság a városban, zenés helyek zavarják a
rendet, stb.

A három évig feltúrt városban – amikor is gáz-, víz-, csatorna-, telefon-
hálózatot épített ki városunk, elmenekülni kényszerült a kevés vendég is. Persze
az utak állapota ennek következményeként a lehetõ legrosszabbak.
Sorolhatnám tovább is a badarságokat, a visszájára fordított igazságokat, de
nem teszem. Ítélje meg a januári cikkben foglaltakat a tárgyilagosságra
érdemesült olvasó. Aki úgy érzi, hogy ez a valóság, mert õ írta le, annak kár volt
kisvárosunkban tölteni drága idejét. Találhatott volna magának csendesebb,
zenétlenebb, tisztább környezetet – bizonyára.

A tisztelt cikkírónak azt hoznám itt tudomására, hogy ez is egy formája a
hazaárulásnak, sõt az is, hogy cikke megjelenhetett újságunkban. Bízom abban,
hogy a cenzúra jelen sorokat sem fogja tilalmi listára tenni.

Befejezésül: ha a tömény gonoszkodásnak, vádaknak igazság tartalma is
lenne, akkor sem helyén való ilyen publikáció. Ennél többet nehéz lenne ártani
városunknak, mint a cikkben leírtak által. Tehát a mundért becsületét különösen
akkor kell megvédeni, amikor a tények elferdítésével igyekszik valaki
Balatonalmádi volt és leendõ vendégeit eltéríteni.

Joggal merülhet fel a kérdés: érdemes-e a városnak újságját fenntartani,
amikor abban olyan cikkek jelenhetnek meg, ami kárt okoz nem csak a város-
nak, de szinte minden lakójának, akik akár vendéglátásból, akár szolgáltatásai
(bor, gyümölcs, stb. eladása) által szeretnék jövedelmüket valamilyen szinten
biztosítani, avagy csekély (nyugdíj) jövedelmüket némileg kiegészíteni.

Egyébként a múlt szezonban a vendégek csökkenõ száma nem csak váro-
sunkban volt tapasztalható.

Jól tudjuk, vannak hibák, elmaradások, DE NEM BÛNÖK. Vannak azért
lényeges eredményeink is a rendszerváltást követõen, a lehetõségeket
igyekezvén kihasználni.

Amennyiben felháborodásomban túlmentem volna a tisztesség határán,
akkor ezennel elnézését kérem a “Címzett”-nek, de nem hagyhattam szó nélkül
szülõfalum ócsárlását.

Balatonalmádi, 2003. január 20. Majbó Gábor
tiszteletbeli alpolgármester

Az Almádiért Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöknõjének és Tagjainak
Balatonalmádi!
Tisztelt Schildmayer Ferencné!
Tisztelt Bálint Sándor, Kovács István, Sári János és Szabó Zoltán!
Mint az Új Almádi Újság felelõs kiadóit, kérem Önöket, hogy jelen leve-
lemet teljes terjedelmében, a címzéssel együtt szíveskedjenek leközöltet-
ni a februári számban.
A közeli múltban az újság hasábjain megjelent három hosszú cikk, ame-
lyek közvetlenül, vagy közvetve érintik a személyemet, ezért megillet a
válaszadás joga.
Az önkormányzati választások után, bizottsági beszámoló ürügyén
Kerekes Csaba egykori GTB elnök egy oldalon keresztül gyalázhatta a
személyemet és polgármesteri tevékenységemet, a direkt hazugságoktól
sem tartózkodva (Új Almádi Újság, 2002. nov. 6. old.). Valójában
megértem egy önkritikára képtelen fiatalember görcsös igyekezetét, hogy
a sikertelenségeire magyarázatot fabrikáljon. Aki ráadásul a lelke mélyén
tudja, hogy súlyos felelõsség terheli Õt is a városunknak okozott erkölcsi
és anyagi károkért. Ne vesztegessük hát rá a szót, úgyis megbûnhõdött már
a társaival együtt: a meggyõzõ többségünk nem szavazta vissza õket a
Testületbe.
Bárkinek, így Mágori Erzsébetnek is jogában áll minõsíteni (Új Almádi
Újság, 2003. jan. 12. old.) az 1990 óta hivatalban lévõ önkormányzatokat,
a látóköre azonban szerintem szûk, és az írása alapvetõ tények el nem
fogadásáról tanúskodik. Véleményét a választópolgáraink többsége nem
osztja, hiszen még képviselõnek sem választották meg, polgármester-
jelöltként pedig elenyészõ számú szavazatot kapott. Ajánlatos lenne ennek
megfelelõen gyakorolnia a mértékletesség erényét.
Olvasói levél formájában Németh Attila (Új Almádi Újság, 2003. jan. 12.
old.) újfent engem okol a Lozsánta-ügy állása miatt. Pedig emlékeznie kell
rá, hogy “egymás kezét fogva” harcoltuk ki a Balaton-törvényt, s benne a
kérdéses terület különleges célú minõsítését. A következõ lépést, a Balaton
jogi partvonalának meghatározását évek óta nem sikerült kikényszeríteni
az illetékes minisztériumtól a gyakori miniszter-, és kormányváltások
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Sítábor – téli tábor
(2003. 01. 04. – 2003. 01. 08.)

„Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom…” lehetne a mottója A Váci Mihály Általános Iskola által elsõ alka-
lommal megrendezett téli táborozásunknak.

Hóesés, szikrázó napsütés, majd ismét havazás, és mindez csodálatos vidéken, nagyszerû társasággal, jó
hangulatban.

Január elsõ napjaiban
Szlovákiában jártunk 40 fõs
síelni vágyó csapatunkkal. A3-8.
osztályos gyerekek mellett
szülõk és kísérõtanárok közösen
élveztük a tél örömeit ebben a
néhány napban.

Az egész napi sportolás sem
fárasztott azonban ki bennünket
annyira, hogy esténként ne
kerítettünk volna sort egy kis
közös játékra. Felnõttek,
gyerekek, egymásért és egymás
ellen versengtek mind a
pályákon, mind  a vetélkedõkön.

Örömteli szívvel, szép él-
ményekkel gazdagodva tértünk
haza. Reméljük, a folytatás nem
várat sokáig magára!

A Váci M. Általános Iskola “síbajnokai”

Az “Almádiért” Közalapítvány kuratóriuma – az Új
Almádi Újság felelõs kiadója – Balatonalmádi lapjá-
nak feladatát a következõkben határozza meg: “Az
újság feladata, hogy bemutassa Balatonalmádi
mûvészeti, kulturális életét, értékeit, valamint tájékoz-
tatást adjon a közélet eseményeirõl, a város polgárait
érdeklõ fontos közügyekrõl.” Ebbe a feladatkörbe tar-
toznak a város civilszervezeteinek életérõl,
véleményérõl szóló híradások. A Balatonalmádi
Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók
Egyesülete – amelynek elnöke Mágori Erzsébet – a
város hivatalosan bejegyzett civilszervezete.

Magyarországon sajtó- és szólásszabadság van,
cenzúra nincs. Tilos közölni állami- és szolgálati
titkot, bûncselekmény elkövetésére felbujtó, személyi-
ségi jogokat sértõ anyagokat, vissza lehet utasítani az
újság arculatához nem illeszthetõ írásokat. “A bala-
tonalmádi vendégforgalom csökkenésének okai”
címû kifogásolt cikk a visszautasítás egyik kritériumát
sem meríti ki.

“A mundér becsületéért” címû írás szerzõjének
sajátos, megkülönböztetõ gondolatmenete – “…egy
formája a hazaárulásnak…az is, hogy cikke megje-
lenhetett újságunkban. Bízom abban, hogy a cenzúra
jelen sorokat sem fogja tilalmi listára tenni…” - nem
sajátja a sajtó és szólásszabadságot biztosító demokrá-
cia kultúrájának. 

A kultúrált vitalehetõségek korlátja az újság arcu-
latához nem illõ profil mellett a terjedelem és a nem
megfelelõ színvonal lehet (populáris, lejárató hadjára-
toknak, provokatív írásoknak nincs helye). Az
abszolút igazság eldöntésére hivatottság szerepvál-
lalását tiltja a sajtószakma. Helyette a lehetõségek
egyforma megadására, ellentétes vélemények egyen-
súlyban lévõ megszólalásának biztosítására, az objek-
tivitásra, korrektségre törekvést írja elõ. “…elsõ
számú szempont, hogy a tudósító nem cenzor és nem
politikus. Nem az a dolga, hogy eldöntse – bármilyen

súlyos kérdésrõl legyen szó -, az elhangzott kijelentés
mennyire árt az ország jó hírnevének, milyen konflik-
tusok forrása lehet, ha nyilvánosságra kerül. A
tudósító a nyilvánosság alkalmazottja… az elhang-
zottakért nem neki, hanem az ominózus mondatok
elmondójának kell a felelõsséget viselnie.” (Bernáth
László – Mûfajismeret, A MÚOSZ – a Bálint György
Újságíró – Iskola kiadása, 1997 / 49. old.)

A “…Joggal merülhet fel a kérdés: érdemes-e a
városnak újságját fenntartani, amikor abban olyan
cikkek jelenhetnek meg, ami kárt okoz nem csak a
városnak, de szinte minden lakójának…” kérdésre a
válaszom: akkor egészen biztosan nem, ha olyan
felelõs szerkesztõje lesz, aki “bizonyos elvárt” esetek-
ben – a sajtótörvény elõírásait durván megszegve –
alkalmazni fogja a sajtó- és szólásszabadságot
megsértõ cenzúrát.

Dr. Kerényi László volt polgármester – az
“Almádiért” Közalapítvány kuratóriumához lapzárta
után címzett – nyílt levelére válaszolva:

A döntõen közpénzbõl fenntartott Új Almádi Újság
valóban nem engedheti meg magának a kettõs mérce
alkalmazását, és a választott közszolgák közötti
személyes érzelmek alapján történõ különbségtételt.
Éppen ezért ragaszkodom immár két éve heroikus
küzdelemmel a sajtótörvény, a sajtóetika, a sajtószak-
ma szabályait betartva – a ¾ részben képviselõkbõl
álló szerkesztõbizottsági tagok egyet nem értésével is
dacolva – az objektív, egyensúlyra törekvõ, korrekt
újságíráshoz.

Az újságíró ugyanis a nyilvánosság alkalmazottja.
Almádi város újságjának tehát Almádi város
közvéleményét kell tükröznie – pláne így kell mûköd-
ni egy döntõen közpénzbõl fenntartott újságnak, ame-
lyet egy egész város tart el -, amelybe beletartozik a
város lakossága éppúgy, mint a város vezetése.

Vecsey Kiss Mária, fõszerkesztõ

A sajtószakma becsületéértmiatt. Nemcsak nekem nem sikerült,
hanem egyetlen balatoni pol-
gármesternek, sõt a szövetségünknek
sem. Kizárólag a jogi partvonal bir-
tokában alkotható meg Bala-
tonalmádi, benne a Lozsánta részletes
szabályozási terve, melynek alapján
megkezdõdhet a hasznosítás. Kb. 10
évvel ezelõtt a berényi kultúrházban
megjósoltam, hogy a minden izében
rossz kárpótlási törvény 15 évre elin-
tézte a Lozsánta sorsát. Sajnos igazam
lett, legalább 5 év kell még a probléma
megoldásához. Mindehhez azonban a
40 éves barátságunknak nincs köze,
mely barátság a jövõben sem rajtam
múlik, kedves Attila.

Tisztelt Kuratórium!
Mindhárom cikk alatt, vagy mellett
hiányzik a megjegyzés, hogy a
szerkesztõség “a megjelentekkel nem
feltétlenül ért egyet”. Pedig ezt a
kitételt a jelenlegi fõszerkesztõnõ
szorgalmasan alkalmazta a múltban,
amikor Neki nem tetszõt írtam az újsá-
gunkba, s ez azt jelenti, hogy Kerekes
Csaba, Mágori Erzsébet és Németh
Attila írásai viszont a kedvére valók.
Olvasói levélben Németh Attila, vagy
bárki, a saját felelõsségére természete-
sen azt ír, amit akar. Kis jóindulattal
Mágori Erzsébet cikke is felfogható
olvasói levélnek, habár a fejlécben ez
nincs feltüntetve.
Kérem azonban figyelmeztetni a fõ-
szerkesztõnõt, hogy a közszol-
gálatiságból eredõ írások esetében a
kettõs mérce alkalmazása nem szép
dolog. A döntõen közpénzbõl fenntar-
tott Új Almádi Újság még pályáztatás-
sal sem legitimált fõszerkesztõnõje
nem engedheti meg magának, hogy a
választott közszolgák között szemé-
lyes érzelmei alapján különbséget
tegyen.
Balatonalmádi, 2003. Jan. 31.
Tisztelettel:

Dr. Kerényi László
Ny. Polgámester

Másolat:
Balatonalmádi Város polgármestere
Az Új Almádi Újság 

alapító fõszerkesztõje
jelenlegi fõszerkesztõnõje
és szerkesztõi

Dr. Kerényi László nyugalmazott pol-
gármester levele, válasz az Új Almádi
Újság 2002. november és 2003.
januári számában megjelent írásokra.
Közlésével szerkesztõségünk a vitát a
maga részérõl lezártnak tekinti.
Szerkesztõség



14 ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2003 - FEBRUÁR

Apróhirdetés
Keresem január 22-én elveszett fekete-fehér bobtail kutyámat. Kérem a becsületes
megtalálót, jutalom ellenében hívjon a 88/438-859-es számon. Novák László

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 hirdetés idôtartamának, mé-
retének megjelölésével, pontos szöveggel, írásban adják le az önkormányzat portáján: Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.

FENSTHERM nyílászárók forgalmazása
(3 féle profil) a legkedvezõbb áron.

• Felmérés, szaktanácsadás és szerelés.
• Szabvány méretek szállítása rövid határidõvel.
• 7 év garancia.
• Lakatos szerkezetek , kovácsoltvas kerítések, kapuk

elektromos mozgatóval.
Hansági Endre, Balatonalmádi, Vöröshegyi u.8.

Telefon: 06-30-99 72 153   Telefon/fax: 88/431- 745

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a felújított 100 férõhelyes éttermünkbe
EGÉSZ ÉVBEN NYITVA!

Téli akciónk: minden étel és italárból 30% engedményt adunk.
Rendezvények, esküvõi vacsorák, lakodalmak lebonyolítása 

megegyezés szerint. Halászlé – Halételek – Magyaros ételek –
Frissensültek – Vad – baromfi ételek.

HALÁSZKERT ÉTTEREM
Balatonalmádi, Martinovics utca 24.

Telefon. 06/88-438-546
NYITVA TARTÁS: Minden nap: 12 – 22 óráig

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

2003. február 15-én 19 órától tartandó
HAGYOMÁNYOS  CIGÁNYBÁLRA

A jó hangulatról kitûnõ cigányzene és tánczene gondoskodik. 
A mûsorban fellép: Kupa Ilona táncdal és cigánynóta énekes, 

a Káli Tûzrózsák tánccsoport.
Az est fényét emeli éjfélkor a Szépségkirálynõ választás.

Táncverseny.
Személyenként 4 500 Ft., ami a különleges vacsorát is tartalmazza.

Helyszín: HALÁSZKERT ÉTTEREM
Balatonalmádi, Martinovics utca 24.

Asztalfoglalás: 88/438.546, 06/70/274-9461
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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

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!

Veszprémben a belváros közvetlen közelében, a jövõbeli

Plaza szomszédságában épülõ 22 lakásos társasházban

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

Kulcsrakész átadás 2003. augusztus 15.

További információ:

CONEST Ingatlanforg. és Fejl. Bt. Veszprém

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

Balatonalmádi központjában
a Balatontól 300 méterre épült

10 lakásos társasházban 46-76 m2-es
kulcsrakész lakások és 24 m2-es üzlet eladók.

Állami támogatású hitel,
szoc. pol. igénybe vehetõ.

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



Nyerjen egy Opel Vectrát és

egy nyári vakációt a

SÉD TELEVÍZIÓBAN!

Töltse ki - vágja ki - és juttassa vissza

szerkesztõségünkbe az alábbi kérdõívet!

1. Szokta-e nézni a Séd Televízió mûsorát?

Igen Nem

2. Milyen gyakorisággal nézi a Séd TV-t?

Mindig Hetente többször Néha Soha

3. Milyen mûsorokat szokott megnézni a Séd TV-ben?

Hírmûsorok Magazinmûsorok Sorozatok Játékfilmek

4. Milyen Önöknél az adás minõsége?

Kiváló Jó Közepes Gyenge

Kérjük húzza alá a kérdésekre a választ, s kivágás után borítékban küldje

vissza címünkre: SÉD TV  8200 Veszprém, Zrínyi u. 5/A.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: FEBRUÁR 29.

A beküldõk között az

Autó Pálfy Opel Márkakereskedés

új Opel Vectráját sorsoljuk ki egy hétvégére!

(A benzint is mi álljuk!)

További nyeremények:

Nyári vakáció a Club Aligában

Mûsoros kazetták, mûsor belépõk


