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BBBBAAAALLLLAAAATTTTOOOONNNN  AAAAPPPPAAAADDDDÁÁÁÁSSSSAAAA
Az elmúlt években, fõleg 2002-

ben mind több hírt olvashattunk,
hallhattunk a Balaton vízszintjének
rendkívül alacsony voltáról. Külön-
féle ötletek születtek a “hiányzó”
vízmennyiség pótlására és a szak-
emberek leginkább a Rába folyóból
tartják megoldhatónak, sok milliárd
forintért. Természetesen sokan van-

nak akik elleneznek bármilyen
mesterséges beavatkozást a Sió zsi-
lipje zárva tartásának kivételével. A
múltban is nagyon sokszor volt  ala-
csony a vízszint, ugyanakkor elõ-
fordultak magas vízállású évek is.
Utóbbiakról  a Sió megnyitása óta
kevesebbet hallottunk, mert a sza-
bályozás lehetõsége adott volt. Te-
kintsünk vissza erre a témára vonat-
okozó irodalomban található né-
hány forrásmunkára.

Egy kevéssé ismert írás adataival
közelítsünk a címben jelzett témá-

hoz, bõvítve ismereteinket a Bala-
tonnal foglalkozó igen gazdag iro-
dalomból.  E munka “A BALATON
hydrographiai leírás” címet viseli,
Aczél József tollából. Az alig 30 ol-
dalas kis füzet elõszava így szól: “A
Balatonról önálló munka még nem
jelent meg irodalmunkban; hírlap-
okban, tudományos folyóiratokban,

fürdõi zsebkönyvekben csak egy
vagy más szempontból írtak róla.
Igénytelen munkámnak czélja úgy
irodalmi búvárkodásaim, mint saját
észleléseim  alapján   r e n d s z e r
e s e n  és  k r i t i k a i l a g tárgyal-
ni mindazt, a mi a “magyar ten-
ger”-re vonatkozik. Budapesten,
1889. augusztus havában. ACZÉL
JÓZSEF gymnasiumi tanár.” A
könyvecske a Balaton jellemzõinek
ismertetésével kezdõdik, aminek
érdekessége, hogy mint írja “Átla-
gos mélysége 8-10 méter, legna-

gyobb mélysége azonban Tihanynál
45 m.” Erre vonatkozóan egy saját
kézzel rajzolt ábrát közöl, ami az
európai tavakkal hasonlítja össze a
Balatont. (Megjegyzés: Aczél Jó-
zsef sírja az almádi temetõben talál-
ható!)

Mai szemmel abszurdumnak tû-
nik a 8-10 m-es vízmélység, pedig a
szakirodalomban van erre hiteles
adatunk, amit a mellékelt grafikon
is bizonyít. A mindenkori vízállást
ábrázoló görbe szerint az 1730-
1790 évek  között a vízszint csak-
nem folyamatosan 110,50 m Adria
felett volt. Ez több mint 5 méterrel
magasabb  az 1880-as években kö-
zel állandónak tekinthetõ 105,00 m

A. f. körüli vízszint. Ezt figyelembe
véve a mai 3,5 m átlagos mélység-
gel szemben 8,5-9 m minden továb-
bi nélkül elképzelhetõ és eszerint
nem sokat tévedett a szerzõ. Termé-
szetesen a tihanyi 45 m-es mélység
még ez esetben sem állja meg a he-
lyét.

A mellékelt grafikonon láthatjuk,
hogy az 1850-ben mért 105,00 m A.

f. vízszint évrõl-évre folyamatosan,
megszakítás nélkül csökkent és
1867-ben a 102,70 m A.f. volt a
mélypontja, ami 2,30 m mértékû
vízszint csökkenést jelentett. Miu-
tán a mai normál szint 105,00 m A.
f. körül van és ha ehhez viszonyít-
juk az akkori több mint két méteres
csökkenést láthatjuk, hogy a mai
szintnél sokkal alacsonyabb vízál-
lás is volt.

A Veszprémi Hírlap 1902. no-
vember 16-i számában a követke-
zõ híradás volt olvasható: “ Apad
a Balaton. Almádiban olyan ala-
csony, hogy a fürdõházak alatt le-
het járni. Joó János fürdõigazgató
kihordatja az iszapot…” A fürdõ-

házról kiadott képes levelezõlapok
egyikén jól látszik a viszonylag
alacsony vízszint, ugyanakkor a
parti sétány szintje nem sokkal
alacsonyabb a mainál. 

Lehet, hogy nem is kellene annyi-
ra szorgalmazni a Rábából történõ
vízutánpótlást? 

Schildmayer Ferenc

Aczél József rajza

A fürdõház képe 1904-ben

A fövenyfürdõ képe1928-ban. Jól érzékelhetõ az alacsony vízállás.

Mérési adatok grafikonja
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STRASSBURG KÖZEL VAN
Karácsony elõtt járhattam Közép-Kelet-Eu-
rópa nyugati határán, ahol sokan megfor-
dultak már magyarok, balatonmellékiek,
sõt Balatonalmádi lakosok is. Van olyan,
aki ottragadt, van aki ott dolgozik, de leg-
többünknek csak rövid látogatásra futotta.
Jómagam a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége jóvoltából utazhat-
tam oda, mert hiába hívogattak már két éve
különbözõ fórumokon, az utiköltséget sen-
ki más nem tudta biztosítani.

A strassburgi téma pedig fontos volt az Európai
Únió országainak, a közeijövõben csatlakozóknak,
sõt minden európai és afrikai országnak is, hiszen
az “Erõszak elleni küzdelem az iskolákban” cím-
mel hirdették meg. Negyvennégy állam képvisel-
tette magát több-kevesebb szakemberrel: Vatikán-
ból és Kamerunból egy-egy, Olaszhonból és Fran-
ciaországból pedig legalább félszáz delegátus volt
jelen. Hazánkat öten képviseltük, így találkozhat-
tam az ombudsmannal, az Oktatási Minisztérium
osztályvezetõjével és két oktatási központ küldöt-
tével. A Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium,
mint interkulturális intézmény lehetett fontos a
szervezõknek, hiszen hazai, európai és tengerentú-
li benyomások egyaránt érik a diákokat, a tantes-
tületet és a szülõket is. Az ott töltött négy nap
mindegyike plenáris üléssel kezdõdött, amikor az
elhangzott stratégiai hangfelütéseket tárgyalták
meg a szekciókban országos irányítók, intézmény-
vezetõk, vagy tenni akaró diákok. Kimondottan
örülök annak, hogy három javaslatom a végsõ ha-
tározatban is visszaköszönt, azaz több küldött is
felvetett hasonló gondolatokat, illetve sokakban vál-
tott ki visszhangot egy-egy mondat, mert ugyanab-
ban a cipõben szorongunk. Elõször is tisztában kell
lennünk az erõszak elharapózásának elméleti lehe-
tõségeivel, majd a riasztó tengerentúli példák le-
küzdése érdekében gyakorlati lépéseket is orszá-
gos, majd helyi szinten kell maradéktalanul meg-
tenni. Ebben a tevékenységben nem nélkülözhet-
jük a szülõk, a diákok, a civil szervezetek és az egy-
házak segítségét sem. Azt hiszem a hamburgi rend-
õrség szakreferense nyugtázta a fentieket azzal,
hogy “ ha mindezt nem teszik meg, akkor már csak
mi segíthetünk, de abban nem lesz sok köszönet”.

Strassburg közel van, repülõvel csupán egy órá-
nyira. A francia légiforgalmi irányítók sztrájkja
azonban hirtelen hatszorosára növelte volna ezt az
idõt, ha Frankfurtig repülõgéppel, majd pedig au-
tóbusszal megyek. Kalandozó õseim nyughatatlan
vére azonban tizenhatszorosára növelte az eredeti
egy órás utazást, mert én a vonatot választottam.
Mit nekem ennyi zötykölõdés, ha Walesbe még két

napig is képes voltam buszozni? Repkedni meg
már repkedtem arrafelé és milyen sok felülrõl is-
merõs tájat lehet látni útközben. Különben is
mennyivel olcsóbb a vonat - a légitarifákhoz ké-
pest...

Astrassburgi vonat viszont nem közvetlenül Ba-
latonalmádiból indult, hanem a Keleti pályaudvar-
ról, ahova hajnalban jó futamidõvel egy óra alatt
fel lehet suhanni még egy Suzukival is. Bécsig to-
vábbi két óra a Wiener Walzeren, ahonnan a Prince
Eugen expressz úgy négy óra alatt Nürnbergig re-
pít. Ahogy szálltam át az egyik szerelvényrõl a má-
sikra, úgy áramvonalasodtak a mozdonyok és
kezdtek egyre inkább repülõgépkabinra hasonlíta-
ni a vasúti kocsik, no meg a tisztaság is nõttön-nõtt.
Már a Prinz Eugen is klinikai különjáratnak tet-
szett a maga hófehér színével, de Frankfurtig vala-
mi tüllsárga expresszen utaztam és Karlsruhe felé
pedig égszínkék kocsiban tündökölhettem. Ke-
zemben a helyi menetrend külön nekem kiadott
számítógépes kivonata, a fülkében melodikus dal-
lam szûrõdött ki a hangszórókból, amit két vagy
három nyelven szakított meg a vonatirányító, ha
meg-megálltunk valahol. Odakinn a szépen gon-
dozott táj, ahonnan új utasok szálltak fel és hol
“Servuss, Tschüss” vagy “Guten Tag” hangzott fel
a folyosókon. Amikor angolul köszöntem vissza,
akkor angolul tettek fel pár udvarias kérdést, ha né-

metül, akkor németül kérdezõsködtek, majd pedig
hagytak olvasni. Furcsamód a késéseket kizárólag
németül jelentette be a vonatvezetõ, és ezek a gon-
dok a francia határ felé egyre szaporodtak. Úgy
számoltam, hogy csak ötször kell átszállnom, de
hat lett belõle, mert összeszedtünk egy órás késést.
Erre a pályaudvarokon vagy a vonaton rögtön új
menetrendkivonatot kaptam és tizenhat órás utazás
után máris Strassburgban termettem.

Érdekes, de csak hazafelé szólt rá a fülkében uta-
zókra a magyar vámtiszt, hogy Magyarországon
vagyunk, lehetne már magyarul is beszélgetni. Er-
re a vajdasági nagylány, az erdélyi üzletember, jó-
magam és Délafrikából visszatelepült osztrák szár-
mazású filozófus egyszerre köszönt vissza “Jó es-
tét”, “Szép jó estét” és “Pálinkás jó estét” kívánva.
Az utóbbit az osztrák mondta, mert ide akar nõsül-
ni és a cápaharapás ellen védõ búvárketrecekkel
kereskedõ erdélyi üzletember rendesen meg is di-
csérte érte.

Az egykori elzászi fõváros az Európa Parlament
és az Európa Tanács székhelye minden évszakban
impozáns, de Karácsony elõtt különösen. Jogosan
büszkék arra a dokumentált tényre, hogy a 17. szá-
zadban itt állítottak elõször karácsonyfát, amit az-
tán az egész keresztény világ átvett. A katedrális
elõtt áll a leghatalmasabb fa, rajta minden európai
nemzet zászlaja és alatta különféle európai háztí-
pusok és az én erdélyi ihletésû faházam is ott pom-
pázott, de az kartonpapírból volt. A mellékutcák
zöld és orgonaszínû fénnyel voltak kivilágítva és
mind között az aranymûvesek utcája volt a leg-
szebb, mart a kirakatokban sütkérezõ ékszerek
egészen varázslatosan hatottak az esti fényorgiá-
ban. Minden téren karácsonyi vásárosbódék sora-
koztak, bennük ezerféle ajándék fémbõl, fából és
mûanyagból. Legjobban mégis a helyi adventi ko-
szorúk tetszettek, mert az elzásziak szõlõvesszõre
ásót, kapát, kaszát és cséphadarót applikáltak ará-
nyos kicsinyítéssel, meg ezüstszalagos körítéssel.
Ennél furcsább csak a helyi gólyakultusz volt, mert
minden képeslapon, kiadványon és címeren ott ke-
lepelt a kecses gólyamadár. Azon nem csodálkoz-
nék, ha ott készítettek volna elõször villanyoszlop-
védõ gólyafészektartót, de azt már furcsállottam,
hogy több képen még a szõlõprésen is ott guny-
nyasztott a gólya, pedig szüret idejére még innen
is elvándorolnak, hát még északabbról. Ezek után
már csak azon morfondírozgatok, hogy vajon ta-
vasszal is elõbb mennek-e vissza oda a gólyák?
Végeredményben kizártnak tartom, mert az Euró-
pai Unió szabatos elõírásai nem nagyon tolerálnák
a februári kelepelést.

Czuczor Sándor

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

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak, kedvezö áron, 
részletfizetési lehetöséggel

Érdeklõdni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/9163286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.
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Az önkormányzati intézmények mûködése biztosí-
tott, azonban jelentõs új fejlesztésekre idén nincs
pénze a városnak – derült ki a február 27-i ülésen
egyhangúlag elfogadott költségvetési rendeletbõl.

Napirend elõtti felszólalásában Balogh Csaba képviselõ az
autósokat kérte, hogy hajtsanak lassabban, legyenek türelem-
mel a hamarosan kezdõdõ útkátyúzásig. Elõrebocsátotta azt
is, hogy minden aszfalthiba kijavítására nincs pénze a hiva-
talnak. Az ülések állandó vendége, Grúber Sándor rendõrka-
pitány ezúttal betörésekrõl, besurranásokról, gépkocsi-feltö-
résekrõl valamint két verekedésrõl számolt be. Tájékoztató-
ját azzal a felhívással zárta, hogy hívja bizalommal a lakos-
ság a 107-es telefonszámot olyan bejelentéssekkel is, ame-
lyek esetleg nem biztos, hogy rendõri intézkedést igényelnek.

Az önkormányzati bizottságok munkájáról szóló tájékoz-
tatókból kiemelték a Gazdasági Bizottság döntését, amely
szerint idén az Idegenforgalmi Alapot (az elõzõ évek gyakor-
latától eltérõen) nem osztják szét a szállásadók között pályá-
zati rendszerben, hanem idegenforgalmi célú beruházásokra
fordítják. A bizottsági határozattal Keszey János képviselõ
nem értett egyet, mert a pályáztatás ösztönzõleg hatott a kur-
taxa-befizetésekre. A lejárt határidejû önkormányzati határo-
zatok végrehajtásáról szóló jelentés kapcsán módosították a
2003-as munkatervet, ennek megfelelõen Balatonalmádi ide-
genforgalmi koncepcióját csak a szezon után, októberben tár-
gyalják a képviselõk (habár volt olyan vélemény, amely sze-
rint ezt még az idei szezon elõtt kellene megtenni).  

A többszöri formális és az egyszeri nem hivatalos egyez-
tetésnek köszönhetõen viszonylag gyorsan fogadta el a testü-
let az ez évi költségvetést. Néhány kisebb módosítás után kér-
désre válaszolva elhangzott, hogy a civil szervezetek, önte-
vékeny csoportok az elõzõ éveknek megfelelõen részesülnek
ezúttal is támogatásban, mert már nem jutott idõ e kérdés új-
ragondolására. Pandur Ferenc polgármester kérte az olyan
pályázati kiírások figyelemmel kísérését, amelyekkel esetleg
növelni lehetne az önkormányzat bevételeit. Napjainkban je-
lentõs pénzösszegû támogatások nyerhetõek ilyen módon.
Bálint Sándor képviselõ egy monitoringrendszer létrehozását
tartaná fontosnak, amellyel évközben folyamatosan követni
lehetne a kiadások, források alakulását. Keszey János kiemel-
te, hogy nagy fejlesztéseket ne várjon ebben az évben a la-
kosság, ugyanis csak a már megkezdett beruházások befeje-
zésére (pl. Wesselényi strand rekonstrukciójára) jut pénz, il-
letve néhány kisebb (pl. Erkel Ferenc utca pormentesítésé-
nek) végrehajtására. Hoffmann Gyöngyi képviselõ szorgal-
mazta, hogy szülessen döntés médiaügyben is. Végül a testü-
let mégsem tárgyalta ezt a témakört, mert a korábbi nem hi-
vatalos egyeztetés ellenére még mindig nem teljes az egyet-

értés abban, hogy hány térségi televízióval kössön az önkor-
mányzat kommunikációs együttmûködési szerzõdést. A
2003. évi költségvetési rendeletet egyhangúlag megszavaz-
ták a képviselõk csakúgy, mint a 2002-es költségvetés szük-
ségszerû módosításait.

A törvényi elõírásoknak megfelelõen az önkormányzat
2000-ben készített a helyi közoktatási feladatok megszerve-
zéséhez, ellátásához, fejlesztéséhez tervet, amelynek felül-
vizsgálata mára idõszerûvé vált. A vizsgálat elõtt azonban a
képviselõ-testületnek a lényeges kérdésekben ki kell nyilvá-
nítania iránymutató szándékát. A közoktatási ellátásról szóló
alapvetõ elképzelésekrõl egy részletes átvilágító tanulmány
alapján a bizottságok már korábban tárgyaltak, és az intéz-
ményvezetõket is meghallgatták. Ezek alapján a mostani ülé-
sen a képviselõk arról hoztak határozatot, hogy idén õsztõl
nyolc óvodai csoport indul, 2005 júniusáig továbbra is három
általános iskolát tart fenn a város (mindháromban egy-egy el-
sõ osztály indul), a zeneiskolát pedig önálló intézményként
tartják fenn továbbra is. Úgy tûnik, hogy a gyermekek száma
egyelõre megállíthatatlanul csökken évrõl évre. Az önkor-
mányzat (lehetõségei szerint) intézkedéseivel megpróbálja
majd a fiatalokat ittmaradásra illetve gyermekvállalásra ösz-
tönözni.

Az utolsó fõ napirendipontban a 2002-es szezon értékelé-
sét véleményezték a testületi tagok. A tájékoztatóból kiderül,
hogy a vendégszám valamint az idegenforgalmi bevételek
egyaránt csökkentek. Problémaként merült fel, hogy a város
internetes honlapjának munkalapjához a szerkesztõ hivatali
munkatárs közvetlenül nem fér hozzá, ezért az adatok frissí-
tése késedelmes, nehézkes. A szezon végén a hivatal az üdü-
lõvendégek “hátrahagyott” véleményére lett volna kíváncsi,
ezért szállásadókat, strandüzemeltetõket, vendéglátóhelye-
ket, programszervezõket kérdezett meg. Aképviselõk nehez-
ményezték, hogy a tájékoztató szerint a megkeresettek csu-
pán töredéke válaszolt, holott nagyobb együttmûködésre szá-
mítottak az érdekek egyezõsége alapján. A tájékoztató tartal-
mazta az idei szezonra való felkészülés feladatait is, egy kép-
viselõi megjegyzés szerint azonban ez egyelõre csak “kíván-
ságlista”.

A testület elvi hozzájárulását adta, hogy a háziorvosok
csatlakozzanak az ún. irányított betegellátási rendszerhez,
melynek célja a költséghatékony egészségügyi szolgáltatás
nyújtása. Ennek megfelelõen a csatlakozásáról minden házi-
orvos szabadon dönthet. Az ülés hátralévõ idejében nem köz-
érdekû kérdésekben döntöttek a képviselõk,  részben zárt aj-
tók mögött. A nyilvános ülésrõl szóló jegyzõkönyvek a Vá-
rosházán elolvashatók. JÓPÉ

Elfogadták a város 2003-as költségvetését
Szûkös lehetõségek

A 2002. októberében meg-
választott Önkormányzat elfo-
gadta elsõ költségvetését, ame-
lynek elõkészítése során mérték-
tartó tervezésre kértük az
intézményvezetõket. 

Az Önkormányzat központi
költségvetésbõl történõ része-
sedésének (átengedett központi
adók, költségvetési támogatás,
célelõirányzatok, stb.) aránya a
2002.évi elõirányzathoz vi-
szonyítva +1,5%. Idei költség-
vetésünk nem “mûködési for-
ráshiányos”.

Felhalmozási feladataink fi-
nanszírozására a jelenlegi in-
tézmény struktúra biztonságos
üzemeltetése mellett, mûködési
bevételeinknek mindössze 1%-át
(nem egészen 11 millió Ft) tudjuk
fordítani. Fejlesztési elképzelé-
seink megvalósításához az el-
következõ években – takarékos
tervezés mellett is – a helyben
képzõdõ bevételek (pl. SzJA)
nagyobb arányú visszaosztására
lesz szükség. 

Elkészült a város közoktatási
intézményeinek feladatellátá-
sáról és a gyermeklétszámra
épülõ intézményi struktúráról
szóló szakértõi tanulmány, amely
jó alapja a település fejlesztését
is biztosító intézménystruktúra
kialakításának. Az intézkedési
terv meghatározása és elfo-
gadása során meg kell találni a
szakmai, a gazdasági és az érzel-
mi szempontok helyes arányát. 

Helyi lakosként és polgár-
mesterként is megköszönöm
Vecsey Kiss Máriának az Új
Almádi Újság leköszönt fõszer-
kesztõjének a lapnál végzett
munkáját, írásai sokunknak
hiányozni fognak. Bízom abban,
hogy a felelõs kiadó megtalálja a
módját a lap továbbiakban is
színvonalas megjelentetésének.  

Balatonalmádi, 2003. március 03.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 4. hónapról
a Városházán

2003. február

Balatonalmádi Város Önkormány-
zatának Gazdasági Bizottsága – élve a
számára a Képviselõ Testület által biz-
tosított hatáskörrel - hosszas megfon-
tolás után arra az elhatározásra jutott,
hogy 2003-ban nem ír ki pályázatot
a szállásadóknak az Idegenforgalmi
Alap terhére. Már itt türelmet és
megértést kérünk azoktól a szállás-
adóktól, akik korábban rész vettek
ezen a pályázaton, s idén is számítot-
tak a részvétel lehetõségére.

Erre a nehéz, és várhatóan népsze-
rûtlen döntésre azért kényszerült a Bi-
zottság, mert szembesülnie kellett az-
zal a ténnyel, hogy 2002-ben folytató-
dott a város idegenforgalmi vonzere-
jének csökkenése, tavaly még keve-
sebb vendég választotta pihenésének
helyszínéül Balatonalmádit, mint
2001-ben. A hozzánk látogatók szá-
mának csökkenése természetesen
nem csupán tõlünk függ, szerepet ját-
szik benne az általános recesszió, a né-
met gazdaság gyengélkedése, és még
számos más ok. Kár lenne ugyanakkor
eltagadni, hogy a vendégek elmaradá-
sában városunk külsõ megjelenésé-

nek, a nem túl vígasztaló városkép-
nek, az utcák, parkok, közterületek, a
Balaton-part állapotának is jelentõs
szerepe van.  

Az idei évben nagyon szoros költ-
ségvetésbõl gazdálkodhat városunk,
az áthúzódó nagy beruházások (Kul-
turális Központ, strandrekonstrukció)
elvisznek minden fejlesztési forrást. A
város idegenforgalmi vonzerejének
javítására, a méltóbb városkép kiala-
kítására még a korábbinál is keve-
sebb jut. Enélkül pedig nem várhatjuk,
hogy fellendül Balatonalmádi egyet-
len olyan gazdasági ágazata, az ide-
genforgalom, amelytõl a város fel-
emelkedése várható. Sokfelé elapró-
zott pénzbõl viszont nem lehet jelen-
tõs, érezhetõ eredményeket hozó fej-
lesztést végrehajtani, ehhez koncent-
rált források kellenek. 

A pénzek koncentrált felhasználá-
sának érdekében döntött úgy a Gaz-
dasági Bizottság, hogy  2003-ban az
Idegenforgalmi Alapot egyben tart-

ja, s olyan fejlesztést hajt végre be-
lõle, amely hosszabb távon ugyan, de
közvetlenül szolgálja mind a nyolc-
ezer balatonalmádi lakos közös
ügyét, a vendégek számának növe-
kedését. Az Idegenforgalmi Alap fel-
használásáról a Képviselõtestület dönt
majd, a Bizottság javaslatának meg-
hallgatása után, várhatóan áprilisban.
Arra kérünk ezért mindenkit, aki-
nek fontos Balatonalmádi idegen-
forgalma, hogy adjon javaslatokat a
Gazdasági Bizottságnak az Alap le-
hetõ leghatékonyabb felhasználására.
Különösen számítunk a szállásadók
javaslataira, akik közvetlenül érzik a
vendégek elmaradásának következ-
ményeit. Kérjük, hogy a javaslatokat
március végéig juttassák el a Gazdasá-
gi Bizottságnak címzett borítékban az
Önkormányzathoz. Megértésüket kö-
szönjük.

A Gazdasági Bizottság nevében: 
Bálint Sándor

elnök

Közlemény
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Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
Ahogy megyünk a télbõl a tavasz fe-

lé, úgy élénkülnek a bûnözõk is. Ezt a ki-
jelentésemet azok a számszerû, statiszti-
kai adatok is alátámasztják, amelyek az
elmúlt hónap bûnözési adatait jellemzik.
Legelõször arról a bûncselekményfajtá-
ról írnék, amellyel hosszú ideje már nem
találkoztunk, de most többször elõfor-
dult. Általában a közterületen álló gép-
jármûveket a jobb elsõ szélvédõ betöré-
sét követõen nyitják fel és visznek el
minden mozdíthatót a gépkocsiból. Ter-
mészetesen elõszeretettel választják ki
azokat, amelyekben táskát, esetleg gépe-
ket, vagy mûszaki berendezéseket jól
látható módon hagyott a tulajdonos. Saj-
nos ezidáig nem sikerült az elkövetõk
nyomára jutnunk annak ellenére sem,
hogy kollégáink – különösen az esti, éj-
szakai órákban – folyamatosan járják a
város területét. Afelderítésben segítenek
ebben természetesen a polgárõrök is.
Négy betörésrõl kaptunk bejelentést,
amelyek közül egyet hengerzár-törés
módszerével követtek el, és ez azért kí-
vánkozik kiemelésre, mert amíg a bûn-
cselekményt elkövették az épület föld-
szintjén, addig az emeleten a család bé-
késen aludt. Az elkövetési érték viszont
jelentõs, közel 1 millió forint értékben
vittek el ékszert és készpénzt. két besur-
ranásról kaptunk bejelentést. E bûncse-
lekmények elkövetõi mobiltelefont és
ruhanemût vittek el a nyitva hagyott la-
kásokból. Két további mobiltelefon lo-
pásról érkezett bejelentés, melyeket vá-
rosunk boltjaiban, vásárlóktól tulajdoní-
tottak el. És végezetül az egyik utcában
a kint parkoló jármûvet öntötte le isme-
retlen elkövetõ valamilyen maró folya-
dékkal, s okozott ezzel jelentõs kárt a tu-
lajdonosnak. Összességében megállapít-
ható, hogy az elmúlt idõszak szinte azo-
nos a bûncselekmények elkövetési szá-
mát tekintve a tavalyi év hasonló idõsza-
kával. Mindenképpen figyelemre érde-
mes azonban, hogy míg a tavalyi évben
inkább a betöréses lopások elkövetése
volt a jellemzõ, s ezeket is elsõsorban a
város külsõ nyaralóövezeteiben követ-
ték el, mostanra a helyzet megváltozott.
A város belsõ területein – vállalva az
esetleges lebukás kockázatát is – követ-
ték el a bûncselekmények döntõ többsé-
gét. Ebbõl adódik az a következtetés,
hogy mindannyiunknak jobban kell fi-
gyelnünk közvetlen környezetünkre, hi-
szen a bûnözõk szinte az orrunk elõtt kö-
vetik el a bûncselekményeket, s ehhez
“különös” segítséget is kapnak tõlünk,
állampolgároktól azzal, hogy esetleg kö-
zömbös szemlélõi vagyunk a történések-
nek. Szándékosan használtam többes
szám elsõ személyt, hiszen e fogalom-
körbe nem mint rendõr, hanem mint ál-
lampolgár szerettem volna elmondani
véleményemet. 

Ami a további történéseket illeti, feb-
ruár 18-án tartottuk állománygyûlésün-

ket, amely egyfajta megmérettetés is, hi-
szen ezen értékeltük az elmúlt 2002-es
év feladat-végrehajtását és kerültek
meghatározásra az ez évi feladatok.
Elöljárónk elfogadta a tavalyi feladattel-
jesítést azzal együtt is, hogy nagyon sok
még a tennivalónk annak érdekében,
hogy tovább javíthassuk egyfelõl a vég-
rehajtás színvonalát, másfelõl pedig azo-
kat a számszerûen mérhetõ eredménye-
ket, amelyek szintén minõsítik munkán-
kat. 

Külön kell szólnom, mint ahogy azt
már megszokhatták, a közlekedéssel
kapcsolatos problémákról. Ezekbõl
egyébként az elmúlt idõszakra különö-
sen sok jutott, hiszen évek óta nem látott
mennyiségû hó hullott vidékünkre, és ez
alapjaiban megváltoztatta a közlekedés
feltételeit. Annak ellenére, hogy a médi-
ában többször is jeleztük az erre való fel-
készülés fontosságát, valamint azt, hogy
ezekben az idõkben csak az induljon el,
aki egyfelõl mindent megtett annak ér-
dekében, hogy jármûve kifogástalan
mûszaki és technikai állapotban legyen,
másfelõl tényleg indokolt és halasztha-
tatlan ok készteti az utazásra. Ennek el-
lenére természetesen nem így történt.
Kollégáim tapasztalatai alapján írhatom,
hogy még mindig indokolatlanul sokan
voltak az utakon és az elakadások, bal-
esetek legfõbb oka a nem kellõ felkészü-
lés, a figyelmetlenség volt. Csak jelentõs
nehézségek árán sikerült biztosítani a fo-
lyamatos forgalmat a város bevezetõ út-
jain, s a rendõrségi terepjárók segítettek
akkor is, amikor vesebetegek szállítását
kellett megoldanunk. Nagyon jó volt az
együttmûködés a helyi védelmi bizott-
sággal. Pontos információkkal rendel-
keztünk egymás tevékenységérõl, és en-
nek köszönhetõ, hogy hatékonyan tud-
tunk beavatkozni a legsürgõsebb problé-
mák megoldásába. Sajnos útlezárásokra
is sor került. Annak ellenére, hogy kü-
lönbözõ eszközökkel és módon próbál-
tuk lezárni az adott útszakaszt, mégis
szinte mindig akadt “vállalkozó”, aki fi-
gyelmen kívül hagyta ezt, amelynek kö-
vetkeztében aztán menteni kellett az ille-
tõket. Sajnos ma még nincs olyan törvé-
nyi szabályozás, amely lehetõvé tenné,
hogy az önhibájukból, esetleg saját fele-
lõtlenségük okán bajba került állampol-
gárokkal szemben valamilyen anyagi
kártérítés kiszabására lenne lehetõség,
ugyanis megítélésem szerint, ha egy
ilyen mentés költségét az érintettre ter-
helnék, talán kevesebb lenne azok szá-
ma, akik értelmetlen kockázatot vállal-
nak és rendszeresen figyelmen kívül
hagyják a jó szándékú figyelmeztetése-
ket.

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Márciusi program
Március 19-én 15 órai kezdettel a Városi Kulturális Központ és Könyvtár
nagytermében a

Györgyi Dénes Általános Iskola
alsó tagozatos növendékei mutatnak be kulturális mûsort, amelyre cso-
portunk is meghívást kapott, tehát várjuk igen tisztelt Tagjainkat.
Felhívom a képzõmûvészeket, a képzõmûvészet és általában a kultúra
iránt érdeklõdõket, hogy itt is rendelkezésükre áll a 30 éves egyesületünk
részletes alapszabálya, amelynek ismeretében lehetõség nyílik új tagok
belépésére. Az éves tagdíj 2.000 forint (nyugdíjasoknak a fele), amelynek
fejében megkapják az évente ötször megjelenõ Mûvészet és Barátai címû,
igen színvonalas folyóiratot is. (A tagdíj e folyóirat elõfizetési díjaként is
felfogható; önköltsége meghaladja a tagdíjat.) Láng Miklós

A VÁROSI KULTÚRÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
MÁRCIUSI PROGRAMJÁBÓL

8-án 19.00 Nônapi meglepetés! 
Kövi Szabolcs Körforgás címû legújabb albumának bemu-
tató koncertje, filmvetítéssel, Tai-chi bemutatóval

10-én 10.00 Két bors ökröcske. A Kabóca Bábszínház mesejátéka
14-én 18.30. Fáklyás felvonulás a Városháza tértôl a Kossuth szoborig
15-én 11.00. Ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

tiszteletére
19-én 15.00 A Györgyi Dénes Általános Iskola kulturális bemutatója
21-én 17.00 „Fotók 1964-2003”. Kovács Endre fotómûvész kiállításá-

nak megnyitója
A tárlatot Albrecht Sándor újságíró nyitja meg

Április 1-én 10.00 Ifjúsági bérletes hangverseny.
„Mesterségünk címere” Népszerû operaáriák a Magyar
Állami Operaház   mûvészeinek elôadásában.

11-én 16.00 A Nagycsaládos Egyesület és a Kulturális Központ közös 
programja
Benne: A Kincses Színház mûsora, játszóházi foglalkozás
A Költészet Napja alkalmából a Szélkiáltó együttes koncertje

11-én 20.00 Peter&Pam koncert a Piazza Kávézóban 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Képviselõ-testület döntése
értelmében az új Kulturális Központban lakossági vásárokat a jövõben nem
tarthatunk.
Megértésüket köszönjük!

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
Gyermekkönyvtár
8-án 10.00 Gyöngy-kokárda készítése
22-én 10.00 Mátyás király és a Corvinák – iniciálé rajzolás
29-én 10.00 Rongybaba készítés
Április 5. 10.00 Húsvéti készülôdés – ajándékkészítés és dekorációs

anyagok vására
Felnôtt részleg
18-án 17.00 Könyvtárunk története a kezdetektôl napjainkig

Visszaemlékezés Balogh Ferencné és Hollóné Behring
Anikó részvételével

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!

A Képviselõ Testület 2003. március 20-án 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart
Helyszín: Városi Kulturális Központ
Témák: - 2003. évi költségvetés

- gazdasági és ciklusprogram
- ingatlan hasznosítási koncepció
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EGY KONZERVATÍV KÉPVISELÕ
Beszélgetés Bálint Sándor önkormányzati képviselõvel

társadalmi szerepvállalásról, közakaratról
Az õszi önkormányzati választás eredmé-
nyeképpen megváltozott a képviselõ-tes-
tület személyi összetétele. A most útjára in-
duló, és hónapról hónapra jelentkezõ inter-
júsorozatban azokat az új testületi tagokat
mutatjuk be, akik az elõzõ ciklus munkájá-
ban nem vettek részt. Elsõként Bálint Sán-
dorral beszélgettünk, aki a héttagú gazda-
sági, idegenforgalmi, településfejlesztési,
-üzemeltetési, környezetvédelmi feladato-
kat ellátó bizottság elnöke is.

- A magánéletbeli hivatásához szükséges isme-
reteket képviselõi munkájában is tudja hasznosíta-
ni. Mi a végzettsége és a foglalkozása?

- Vegyészmérnök vagyok, huszonhét évig a
Nitrokémiánál dolgoztam különbözõ beosztások-
ban, a rendszerváltás után vezetõként is. A vegy-
ipari vállalat szétválásakor környezetvédelmi
igazgatóból az eredeti Nitrokémia vezérigazgatója
lettem. Ezt a posztot fél évig töltöttem be, majd
úgy döntöttem lemondok. Megítélésem szerint jó
döntést hoztam akkor. Átmentem a Péti Nitrogén-
mûvekhez a környezetvédelmi részleg vezetõjé-
nek. Ma már biztonságtechnikával és egészségvé-
delemmel is foglalkozom, egy közel ötvenfõs csa-
patot irányítok. Felelõsségteljes munka ez, hiszen
a vegyipar veszélyes üzem. Gondoskodni kell a
jogszabályoknak megfelelõ és biztonságos mûkö-
désrõl. A közelgõ EU-csatlakozás ránk is számos
halaszthatatlan tennivalót ró.

- Mekkora családban él?
- 1971 óta vagyok házas, feleségem köztisztvi-

selõként élelmiszerbiztonsági ellenõrzéseket vé-
gez a Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerel-
lenõrzési Állomáson. Három gyermekünk van, a
legkisebb fõiskolára jár, a másik kettõ közül az
egyik végzett biológus, a másik angol-kémia sza-
kos tanár. Már egy kilencéves unoka is boldogít
bennünket. 1985-ben költöztünk Almádiba, egy
saját építésû házba.

- Már évek óta részt vesz a városi közéletben. Mi
mindenben vállal szerepet?

- Almádi és szûkebb pátriánk hagyományainak
õrzésére, történelmi események felelevenítésére
alapítottunk egy egyesületet, amely bejegyzett ci-
vil szervezetként mûködik. A Konzervatív Kör kö-
zel havi rendszerességû rendezvényein neves köz-
életi személyiségek az elõadók. Emellett évrõl év-
re megemlékezünk a doni áttörésrõl, Trianonról, a
Hõsök Napjáról. Emléktáblát avattunk Kánya Kál-
mán egykori külügyminiszter villájának falán, a
hõsi halált halt Vastagh György ezredes sírjánál va-
lamint a mártír áldozat Ungár József emlékére. A
szervezet 60-70 tagjával méltánytalanul elfelejtett
eseményeket, hagyományokat elevenítettük fel.
Programjainkon a tagságon felül is sokan vesznek
részt, ami bizonyítja, hogy a város egy jelentõs ré-
sze érdeklõdik az ilyen hiánypótló rendezvények
iránt.

- Ön volt a kezdeményezõje a Konzervatív Kör-
nek?

- Én indítottam útjára, és a bírósági bejegyzést is
én intézem ügyvéd közremûködése nélkül. Ezt jo-
gi érdeklõdésemnek köszönhetõen tudtam meg-
tenni, ami abból fakad egyrészt, hogy szabadalmi
ügyvivõ képesítésem is van, másrészt a munkám
során naponta több új jogszabályt kell megismer-
nem. A történelmet mindig is szerettem, az almádi
újságban jelentettem meg ilyen témájú cikkeket
korábban. Vallásgyakorló római katolikusként na-
gyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy megvá-
lasztottak a Balatonalmádi Római Katolikus Egy-
házközség világi elnökének. A feleségemmel a ka-
tolikus kórusban énekelünk is.

- Ezek alapján konzervatív értékrend szerint él.
Egyszer Elek István tartott városunkban elõadást,
éppen a Konzervatív Kör meghívására, a konzer-
vativizmus helytelen értelmezésérõl. Mi a vélemé-
nye errõl a tévhitrõl?

- Évtizedekkel ezelõtt ragasztották rá a konzer-
vativizmusra a maradiság bélyegét, de ma már sen-
ki sem gondolja, hogy ez így van. Az értékkonzer-
vativizmus az örök értékek választása, amelyeket
meg kell õrizni. A hagyományos értékrendet jelen-
ti, ami kikerülhetetlenül kötõdik Európában a ke-
reszténységhez. Ha nem ezt követjük, akkor elve-
szítjük a helyes irányt. Például óriási bûn, hogy a
valóságshow-k szennyezhetik közéletünket. Ke-
mény tévesztés az az út, amerre ezek a mûsorok ve-
zetnek.

- Mi mozgatja közéleti tevékenysége során?
- A rendszerváltozás után a politikai inga több-

ször kilengett, és ez mozgósította az embereket.
Mindenki egy kicsit felpezsdült, mert az egyének-

re nagyobb szerep jutott. Ez sokakat motivált. A
közösségre nézve is igazzá vált, hogy “minden tõ-
led függ, magad intézed a sorsodat”. A Nitrokémia
vezetõjeként nem lett volna idõm közéleti szerep-
re, hiszen olyan súlyosak voltak a vállalat gondjai.
Ha valaki úgy érzi, tehet a közösségért, akkor nem
szabad, hogy ne tegyen érte, mert az vétek a társa-
dalom ellen. Szerintem hatnak egymásra az embe-
rek, városunkban is beindult a pezsgés az utóbbi
idõben. A korábbi visszahúzódás abból is adódha-
tott, hogy – a vörösberényi városrészt leszámítva –
a lakosság nagyobbik része máshonnan települt
Almádiba.

- Nem érzi hálátlan feladatnak a közösségért va-
ló cselekedeteket?

- Ez rossz megközelítés. Ha valaki olyan moti-
vációt érez, hogy tennie kell a közjóért, akkor a
cselekvés örömet okoz neki. A vallás is azt mond-
ja: adni jó. Természetesen ez a szabadidõ rovására
megy, de az eredmény kárpótol. Most az egész or-
szágnak arra van szüksége, hogy mindenki a leg-
többet hozza ki magából.

- Miért indult az önkormányzati választáson?
- Az elõzõ ciklusban másfél évig a gazdasági bi-

zottság külsõ tagjaként, mint környezetvédelmi
szakértõ, belekóstoltam az önkormányzati munká-
ba. Láttam, hogy szükség van a testületben a gaz-
dasági életbõl jövõ emberekre, akik ismerik a gaz-
dálkodás rejtelmeit.  Hozzám a békés, megegyezé-

ses munka áll közel. Fontos a stílus, a habitus,
amelynek megfelelõ megválasztásával sok min-
dent el lehet érni. Lassan összecsiszolódik az új
testület, az újak is beleszoknak a munkába. Bizto-
san együtt fogunk tudni dolgozni. Ezt a vélemé-
nyemet arra is alapozom, hogy a tagok fele vallás-
gyakorló, akiktõl távol áll az ellenségeskedés. A
súrlódások természetesen kikerülhetetlenek.

- Egyre többet hallani, hogy változtatni szeret-
nénk az önkormányzati törvényen. Mit tart ebbõl
szükségesnek?

- Szerintem demokratikusak a döntések, az né-
zõpont kérdése, hogy sok vagy kevés a polgármes-
ter jogosítványa. Ami évtizedes probléma, és
2003-ban különösen felszínre jut, hogy nem meg-
felelõ a normatív támogatások központi elosztási
rendszere, illetve hogy kevés saját bevétel marad
az önkormányzatoknál. A pénz nagy részét elviszi
a kötelezõ feladatok ellátása. Balatonalmádi város-
képe külsõ szemlélõ számára szörnyû, ezen kelle-
ne javítani, például az utak, parkok, közterületek
rendbetételével. Az ilyen problémák önerõbõl nem
számolhatók fel, pedig így a város elveszti idegen-
forgalmi vonzerejét. A bevételek megcsappannak,
a lakók közérzete romlik, az ingatlanok értéke
csökken. A fejekben is kedvezõtlen változás indul-
hat el, a rendezetlen közterületen a szemetet is
könnyebben dobja el az ember. Mindezeknek ele-
jét kell venni.

- Milyen célokat tûzött ki még képviselõként?
- Nincs idegenforgalmi, környezetvédelmi prog-

ramja a városnak, ezeket szükséges megalkotni.
Újra kell gondolni a városüzemeltetési rendszert,
emellett a közösségi vagyont jó gazda módjára kell
mûködtetni. Fontosnak érzem a tópart minél széle-
sebb megnyitását, például hogy este lehessen men-
ni megmártózni a vízben. Hiányzik egy sétány is.
Ha összehasonlítjuk a “négyméterest” a füredi
Tagore sétánnyal, Ég és Föld.

- A következõ négy év erre nem lesz elegendõ.
- Természetesen nem. Most a levegõvétel ideje

jött el, a nagy beruházások végrehajtása után nin-
csen anyagi forrás. Pénz nélkül a kitûzött célok
legfeljebb kívánságlistát jelentenek, azonban ha
törik, ha szakad a városképet javítani kell, ezzel le-
het megalapozni a fellendülést.

- Ön szerint mi biztosíthatja, hogy a közakarat
érvényesüljön az önkormányzati munkában?

- Mindennek a legszélesebb nyilvánosság elõtt
kell zajlania. Pénz nélkül is megvalósítható, hogy
az ülések átkerüljenek a hivatal tanácstermébe,
ahová sokkal többen beférnek, mint az üléseknek
most helyet adó helyiségbe. A nagyobb térnek
pszichológiai hatása is van, elképzelhetõ, hogy
olyanok is eljönnének, akik szívesebben ülnek in-
kább a hátsó sorokban. Emellett nagyon fontos,
hogy olyanok is eljönnek, akik szívesebben ülnek
inkább a hátsó sorokban. Emellett nagyon fontos,
hogy a képviselõk állandó kapcsolatot tartsanak a
választópolgárokkal. Roppant lényeges eleme a
képviseleti demokráciának az egyeztetés, amely
során az egyének, csoportok kinyilváníthatják vé-
leményüket, és ezáltal befolyásolhatják Balatonal-
mádi jövõjét.

Józsa Péter
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Legutóbbi híradásunkkor beszá-
moltunk az almádi lengyelek buda-
pesti útjáról, ahol is delegációnkkal
részt vettünk a Lengyel Ház avatásán,
ezen belül a Glemp bíboros úr celeb-
rálta szentmisén.

Azóta újabb eseményeken és ren-
dezvényeken vagyunk túl: 

Szûk, “családi” körben ünnepel-
tünk novemberben, egy régi népi szo-
kás (az Andrzejki) keretein belül. Az
“András napi vígasságok” során fel-
elevenítettük a gyertyaöntés hagyo-
mányát a jövõ kifürkészése reményé-
ben. Persze a kis, nonfiguratív darab-
kákból csupa jót olvastunk ki...

A Karácsonyunk hasonlóképpen
zajlott, ekkor a jellegzetesen lengyel
dalok, a koledy hangjai mellett tör-
tünk egymástól ostyát (oplatek). A
káplánok terjesztette ostyák minden-
ki kezében ott lapulnak az ünnep elõ-
estéjén és a kölcsönös jókívánságok
átadását követi az a ceremónia, ami-
kor egy kis darabkát törünk egymásé-
ból. Nos, ez alkalommal elõször,  nem
csak a saját családjaink körében foly-
tattuk ezt a hagyományt, a kifejezet-
ten erre az alkalomra hozatott “ünne-
pi kenyérrel”.

Balatonalmádi új büszkeségének, a
Városi Kulturális Központ és Könyv-
tárnak megnyitója természetesen a mi
számunkra is fontos volt. Két színfolt-
tal kívántuk gazdagítani a rangos ese-
ményt. Elsõként a közösségünkbe tar-
tozó iskolás gyerekek négyfõs kis
csapata öltötte magára a krakkói nép-
viselet színpompás darabjait. Az
örömtelien nagy érdeklõdõi seregben
a maroknyi csoport, a magyartól elté-
rõ öltözetével sokak figyelmét fel-
keltette. A gyerekek egy õsi lengyel
üdvözlõ szokás szerint kenyeret és sót
kínáltak a vendégeknek. Ennek jelen-
tése: légy üdvözölve a fedelem alatt
kedves vendég, nem maradsz éhen és
a legdrágábbat, a sót sem sajnálom tõ-
led, hogy étked ízletes legyen... érezd

jól magad nálam. A legyelek és ma-
gyarok ezeréves barátságának jelké-
peként a két nemzet zászlajával kötöt-
tük át, így került a város elsõ emberé-
nek - és jelképesen minden almádi la-
kosnak - a kezébe. A ropogós héjú,
boltozatos kenyeret a Szabó pékség
ajánlotta fel, és nem puszta szimpáti-
ából, hiszen ebben a családban is él-
nek lengyelek. Köszönet érte!

Amásik kezdeményezés egy kis ki-
állításban testesült meg, mely két hé-
tig volt látható és az Országos Len-
gyel Kisebbségi Önkormányzat bo-
csátotta rendelkezésünkre. Több isko-
lás csoport és számos érdeklõdõ te-
kintette meg a festményeket és kerá-
miákat. Újabb kiállítások esetén már
elõzetesen hírt adunk a képzõmûvé-
szet kedvelõinek, kérjük, figyeljék a
jelzéseinket! A szervezeti keretek
építgetése miatt kevés idõnk és lehe-
tõségünk maradt további rendezvé-
nyek létrehozására, de már körvona-
lazódnak azok az elképzelések, me-
lyek a közeljövõben polgárjogot

nyerhetnek. (Persze csak akkor, ha
Önök, kedves almádi lakosok igényt
tartanak rá. Részvételükkel, javasla-
taikkal további lökést adhatnak a kez-
deményezéseknek.) 

Választási ígéreteink között szere-
pelt, hogy a méltán híres és gazdag
lengyel filmmûvészetbe segítünk vet-
ni egy pillantást. Márciusi kezdettel
tervezzük egy olyan filmklub életre
hívását, mely ezeknek a filmeknek a
vetítését tûzte ki célul. Kezdetben ma-
gyar nyelven szólalnának meg a mû-
vek, de igény esetén feliratos kópiákat
is bemutatnánk. További elképzelé-
sünk még, hogy a vetítést megelõzõ-
en a budapesti Lengyel Intézet értõ
mûelemzõi adnának tájékoztatást a
vendégek számára a film cselekmé-
nyét vagy az aktuális filmmûvészeti
helyzetet illetõen. A részvétel ingye-
nes!

Egy tavaszi és két õszi rendezvény
lebonyolításán fáradozunk a fentie-
ken kívül. Nevezetesen: áprilisban
egy gasztronómiai est keretében sze-

retnénk megismertetni Önökkel a ma-
gyar ízektõl teljesen eltérõ lengyel
konyha remekeit.

A tervezett menüsor:
* 5 cl vodkával hangolnánk a

gyomrunkat a kellõ hangulatra,
* megkóstolnánk a barszcz-ot

(ejtsd: bárscs), ami céklalevest takar,
* összehasonlítanánk a bigos-t

(ejtsd:bigosz) a magyar káposztaéte-
lekkel,

* egy kis almáspitével (szarlotka,
ejtsd: sárlotká) zárnánk a lakomát, de

* a két nép barátsága nevében ma-
gyar bort innánk hozzá (ami esetleg
sörre vagy üdítõre cserélhetõ)

Mindehhez lengyel népi,-és  más
zene társulna - az elképzeléseink és az
Önök hajlandósága szerint.

Az est szakszerû lebonyolítása ér-
dekében tudnunk kell a résztvevõk
pontos létszámát, ezért csak az elõze-
tesen jelentkezõk számára tudjuk az
ételt megrendelni! Elõreláthatólag
1.700,- Ft-os áron tudjuk a fenti étel,
-és ital összeállítást biztosítani. A be-
fizetés módjáról, az idõpontról és más
fontos részletekrõl kérjük, érdeklõd-
jenek az 88/594-080-as telefonszá-
mon vagy figyeljék hirdetéseinket.

Õszre két kirándulást tervezünk,
természetesen a közös emlékek nyo-
mában. Egerbe szeretnénk utazni a
magyar királylány - egyben lengyel
királyné - Szt. Hedvig ereklyéjéhez,
mely több száz év után került vissza
hazánkba. Másik megmozdulásunk-
ként csatlakozásra buzdítunk minden
érdeklõdõt a Balatonfüredi Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat szervezé-
sében megvalósuló zarándokúthoz,
melynek végcélja Czestochowa lesz,
útközben pedig olyan látnivalókat
érintünk, amelyek a hagyományos
magyar turistautaktól eltérõk.

Szeretettel várjuk Önöket rendez-
vényeinken!

Balatonalmádi Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat

Almádi lengyelek életébõl

Krakkói népviseletbe öltõzõtt gyermekek

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
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RENDELKEZÕ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményzett adószáma:

A kedvezményezett neve:

Ennek kitöltése nem kötelezõ.

TUDNIVALÓK

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja

meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen.

FONTOS!

A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a

borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tünteti fel.

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

✁

✁

Aki az idén is az Almádiért Közalapítványnak - vagy az Új Almádi Újságnak - ajánlja fel adójának 1%-át, ezen a kivá-
gott, kitöltött nyomtatványon is megteheti. Köszönjük!

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY

Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata pályázatot ír ki a
települési folyékony hulladék
gyûjtését és elszállítását biz-
tosító kötelezõ közszolgáltatást
ellátó szolgáltató kiválasz-
tására.

A pályázati dokumentáció a
felhívás közzétételének idõpont-
jától számított 15 napon belül a
Balatonalmádi Polgármesteri
Hivatal Mûszaki Osztályán ügy-
félfogadási idõben beszerezhetõ.
A pályázat benyújtásának végsõ
határideje a pályázat megje-
lenését követõ 40 nap.

A pályázattal kapcsolatos
információ a fenti helyen és
idõpontban Némethné Kovács
Júlia környezetvédelmi fõtaná-
csosnál (tel.: 88/430-337) sze-
rezhetõ.

A pályázaton való részvétel
eljárási díja 70.000 Ft, melyet a
pályázati dokumentáció átvételét
megelõzõen kell befizetni.

St. Valentine’s Day
Bálint-napi bál a gimnáziumban

A Bálint naphoz legközelebbi szombaton, azaz február 15-én rendezte
meg hagyományos nagybálját a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium. A
15 évre visszatekintõ helyi hagyomány az angolszász örökség mellett az
antik Római Birodalom Lupercalia ünnepségeit és a szerelem egyetemes
értékeit közvetíti a 21. Század ifjúságának. Ezért került sor a nyitótánc után
a különbözõ “szakosított” szórakoztató rendezvények beiktatására is:
Electronic Café, Jazz Bar, Western Pub (mindegyik szigorúan alkohol-
mentes), Akusztikus koncert, Árverés-csarnok, Szerelmetes Mesefilmek,
valamint a Házasságkötõ-terem. A nagysikerû fashion-dance bemutatót és
a tombolát követõen éjfélkor bálkirálynõt és bálkirályt választottak.
Penovác Eszter (10/A) és Marton Péter (9/A) joggal viseli ezt a címet 2004.
február 14-ig…

Farsangi bál a Váci Mihály
Általános Iskolában

Iskolánkban február 7-én délután került sor a hagyományos farsangi bálra.
A legnagyobb érdeklõdésre most is a jelmezesek felvonulása tartott számot.
Az alsó és felsõ tagozatosok szüleikkel együtt lelkesen készültek a bemu-
tatkozásra. Ötletekben idén sem volt hiány. A színpompás kavalkád zsúfolásig
megtöltötte tornatermünket.

A bál során táncverseny, tombola és természetesen vidám zene szórakoz-
tatta a  továbbiakban a tanulókat. 

A rendezvény bevételét - a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen - a
szülõi munkaközösség tanulói célokra fordítja. Ebbõl a pénzbõl szeretnének
például, a májusi Váci napra, minden tanuló számára új, az iskola nevével ellá-
tott pólókat készíttetni.

Hegyessy Éva
diákönkormányzat vezetõ

fotó: Szögedi M.

Látogatás
a Kultúrházban

Hosszú hónapok óta kíváncsian figyeltük kultúrházunk épülését,
szépülését. A megnyitó utáni héten osztályunkkal ellátogattunk, hogy
végre megnézzük azt a sok szép mindent ami ebben az épületben meg-
csodálható.

Elõször a népmûvészeti kiállítást tekintettük meg, ahol igen aprólékos és
szép munkákat láthattunk. Azután következtek a fotók és a festmények min-
denféle színben méretben és technikában, amelyeket Balatonalmádi lako-
sai készítettek. Engem leginkább az a festészeti alkotás varázsolt el amin a
víz, a hajók, dombok, felhõk és az ég gyönyörû színekben pompázott. A
fotók közül pedig az amelyiken két szép madár és tükörképük volt
megörökítve.

Nagyon örülök, hogy a lakóhelyemen ilyen szép és új kultúrház épült.
Molnár Lívia, 4. a.

Györgyi Dénes Általános Iskola

KÖZLEMÉNY
A Balatonalmádi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Gondozási
Csoportjába szakirányú végzettséggel rendelkezõ szociális gondozó és

ápoló munkakörbe fõállású munkatársat keresünk.
Jelentkezés Sajtos Ildikó intézményvezetõnél
Balatonalmádi, Ady E. u. 2., Tel: 88/430-274
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14-én 18.30 Fáklyás felvonulás a Városháza térrôl a Kossuth
szoborig
Ünnepi megemlékezést tart Farkas Mónika, a
Kéttannyelvû Gimnázium Diáktanácsának elnöke
Közremûködik: Dombai Zoltán elôadómûvész
(Fáklya korlátozott számban a Kulturális
Központban igényelhetô!)

15-én 11.00 Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
Helyszín: Öregpark, Petôfi szobor
Ünnepi köszöntôt mond: 
Pandur Ferenc polgármester
Közremûködnek: Benkô Péter színmûvész
Balatonfüred Város Fúvósegyüttese

155 éves üzenet 1848−ból
Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth

egy kártyára tett mindent, és legalább idáig
annyit nyert a hazának, mint a mennyit az én

politikám tán 20 év alatt nem bírhatott
volna elõállítani! Ha reactio nem

történik, és több lesz bennük a ha-
zafiság, mint az irigység, s több a pol-
gári erény, mint dicsvágy, én biz azt
hiszem, lesz még a magyarbul vala-
mi s pedig sok!

(Gróf Széchenyi István levele titkárának,
Tasner Antalnak)

Márciusi ünnepi programok

Petõfi Sándor:

Magyar vagyok …
(részlet)

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terûletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

——-
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A múltnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kõsziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;

Részlet Illyés Gyula: Petõfi Sándor címû könyvébõl

A pozsonyi német polgárok feje és házteteje fölött minden különösebb baj nélkül
röpültek el a forradalom szikrái. Elrepültek volna Pest fölött is, ha a vásárra feltó-
dult vidékiek a németajkú várost két-három napra nem teszik a magyarság
fõvárosává, és ha nincs az a kis csoport, az a kávéháznyi baráti együttes, amely a
szikrákat, szinte a markában, lánggá élesztette-fútta; ha nincs a fiatal költõ; a lán-
got aztán õ szórta szét a városban, az egész országban. A kedvezõ talajra, amelyet
õ dolgozott meg, s amelyen most az õ szavára gyúltak ki ezer- és ezerszámra a
szabadság örömtüzei. Irodalmi csoportnak még nem volt ekkora sikere, ilyen
közvetlen hatása a közönségre. Büszke lehet a magyarság, hogy történelmében volt
korszak, ha oly rövid is, amikor a szellem embereinek szavára hallgatott.
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Balatonalmádi Kertbarátkör
2003. február 11-én: A Balaton-felvidéki történelmi borvidék

kialakulásáról, a telepítésre ajánlott szõlõfajták kiválasztásáról tartott elõadást

Zsebõk Zsigmond, az alsóõrsi hegyközség elnöke.

60-70 ezer hektár szõlõterületünk van. A szõlõ telepítésénél figyelembe kell

venni a fajták érzékenységét, a talajok tulajdonságát, táptalaj igényét. Fajta

kiválasztás: nálunk fõleg fehér borszõlõt kell telepíteni, rizlinget, furmintot,

szilvánit, zenitet, hárslevelût. Metszésnél nem szabad megterhelni a tõkét. Az

évjárat erõsen befolyásolja a bor minõségét. A telepítésnél lényeges a forgatás,

bõ ellátás tápanyaggal 60-70 cm mélységben.

2003. február 25-én: Kovács László, a Kertbarátkör tagja a metszés és oltás

technológiáját ismertette.

Keresztény Bál
A helybeli történelmi keresztény egyházak hívására több, mint kétszáz bálozó
töltötte meg február 15-én a Mûvelõdési Központ szépen feldíszített termeit,
s táncolt hajnali kettõig a tavaly megismert Swing Siwng együttes színvonalas
muzsikájára. A három énekesnõvel és hét hangszeres zenésszel felvonuló
veszprémi zenekar kitûnõ játéka ezúttal is maradandó élménnyel gazdagítot-
ta a résztvevõket. Az új környezetben arra is lehetõség nyílott, hogy a csendes
beszélgetésre vágyó vendégek egy csésze tea mellett helyet foglalhassanak a
külön teremben kialakított Szaxofon Teázóban. Az elmaradhatatlan tombola
ajándéktárgyait a katolikus plébánia mellett Balatonalmádi gazdasági életének
jeles szereplõi, valamint adakozó magánszemélyek biztosították. Az étel-ital-
ról, s a bálozók minõségi kiszolgálásáról az épületben mûködõ étterem
üzemeltetõje gondoskodott. A tavaly hagyományteremtõ szándékkal megren-
dezett Keresztény Bál mára elfoglalta helyét Balatonalmádi jeles farsangi ren-
dezvényeinek sorában.

Vörösberényi Kertbarátkör
2003. február 3-án: Európában járva magyarként – úti beszámolót tartott

Czuczor Sándor igazgató. Videón mutatta be az EU -országok kultúráját,
ismertette az ottani életformát, népszokásokat.

2003. február 17-én: Felkészülés a tavaszi munkákra. Elõadó: Takács
Ferenc szaktanár. 

A legkorábban a mák, borsó, sárgarépa és petrezselyem – már január-
februárban (ha az idõ engedi) – elvethetõ. Most kell gondoskodni az
oltóvesszõrõl is. A gyümölcsfák lemosására mészkén-levelet használjunk,
örökzöldeket, fagyalt, stb. dugványozással (elõgyökereztetéssel) szaporítsuk.
Szobanövényeinket februárban vagy márciusban, az örökzöldeket áprilisban
ültessük át. A konyhakerti vetõmagok már kaphatók. Ajánlatos csirázási
próbát végezni, majd a vetõmagot annak megfelelõen veteményezzük. A
szobanövények téli levélhullásának oka a lakás nem megfelelõ páratartalma.
Ez ellen páráztató készülékkel vagy radiátorra akasztható párologtató
edényekkel 70-80 %-os páratartalmat biztosíthatunk, ami az embernek és a
növénynek is megfelel.

2003. február 22-én: Mindkét kertbarát-kör küldöttsége részt vett
Alsóõrsön, a III. Térségi Szõlész - Borász Találkozón, amit Fábián József
emlékére tartottak. Az ünnepségen Floid Imre és Havasi József, munkájuk
elismeréséül Fábián József emléklapot kaptak.  

A két kertbarát-kör nevében: Durst László

w w w . j a r m u . c o m

Jövõnk a család!

Nagycsaládos üzenet
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ez évben szerencsésen elju-

tott a kamaszkor küszöbére, tizenötödik születésnapját ünnepeli. 1988
júniusában 15-20 lelkes család összefogott, és akkor még Nagycsaládos
Csoportként, majd 1994-tõl Egyesületként mûködünk. 1998-tól közhasznú
minõsítéssel tevékenykedünk.

Az elmúlt évek alatt több száz családdal kapcsolatba kerültünk, a Város
szépítésén, jobbításán fáradoztunk, sok-sok rászorulón segítettünk.
Szeretnénk ezt a születésnapot emlékezetesé tenni nemcsak a magunk, hanem
a Város javára is.

Az új Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár hathatós segítségével nagyszabású
családnapot rendezünk április 11-én, pénteken délután fél négytõl, az új épület
termeiben. Erre az alkalomra szeretettel várjuk nem csak jelenlegi, és valaha volt
tagjainkat, hanem Városunkban élõ kis és nagy családokat egyaránt! Minden ját-
szani, örülni szeretõ szülõt, gyermeket. Programunkat úgy állítottuk össze, hogy
abban kicsi és nagy, öreg és fiatal örömét lelje. Ízelítõül álljon itt néhány a
gazdag kínálatból: Kincses Színház bohóccal, népi játékokkal, vetélkedõkkel,
továbbá “Észbontó” kiállítás, játszóház, kismesterségek. A“bébi-pihenõt” a kor-
nak megfelelõ játékokkal látjuk el. Láthatjuk, hallhatjuk a Szélkiáltó együttes
zenés-verses összeállítását is. Végezetül, de nem utolsósorban nagy szülinapi
vendégséget rendezünk, sok-sok finomsággal!

Szeretettel várunk Téged, Titeket, Önt, Önöket!
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete
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EEEEggggyyyy  llllóóóóuuuuggggrrrráááássssrrrraaaa  CCCCoooossssttttaaaa  RRRRiiiiccccáááábbbbaaaa
Miben más egy természetfotós,

mint egy ínyenc? Majdnem sem-
miben, hisz’ mindegyik ugyanúgy
cselekszik. Az ínyenc végigkóstolja
az étlapot egyszer, majd másodszor,
de harmadjára már válogatóssá válik
és elkezdi mazsolázni a kínálatot.

A természetfotós végigfényképezi
környezetét minden évszakban,
elõször mint a gyermek, aki még
soha nem látta a kapun túli világot,
hirtelen rácsodálkozással és kissé
felületesen, majd mélyebbre hatol és
egyre alaposabb ismeretekre tesz
szert. A következõ évben az évsza-
kok forgásával minden újra
kezdõdik, a fotós új reményekkel a
régi helyszíneket kutatja, fényké-
pezi. Aztán az idõ múlásával valami
hiányozni kezd. Ezen az sem segít,
ha a hazai egzotikumok is objektív
elé kerülnek, a távoli ismeretlen vilá-
gok különlegességeit is látni kell.

Ami ínyencfalatunkért sajnos nem
elég a kertkapun túlra tekinteni, azért
már repülõre kellett szállnunk. Irány
a közép-amerikai Costa Rica. Miért
pont ide? Az ország fõbb
nevezetességei közül a “zöld pokol”-
az õserdõ - vonzott leginkább.

Akinek volt már olyan szerencsé-
je, hogy átrepülhette a fél világot, az
el tudja képzelni, hogy több mint
tízórás repülõút után, nem örömün-
nep egy újabb fél napos terepjárós
zötykölõdés az isten háta mögötti
esõerdõ felé. Ahogy távolodtunk a
magasan fekvõ fõvárostól, a táj egyre
ritkábban lakottá és forróbbá vált. A
fülledt, párától túlcsorduló melegben
eszembe jutottak a gyerekkori
Molnár Gábor könyvek korhadó
kunyhói, kajmán támadásai. A fel-
felbukkanó érintetlen esõerdõ foltok
egyre fokozták izgalmunkat. Sok
sajnos nem maradt belõlük, az
ötvenes-hatvanas évek gyakorlata
megtette a maga hatását. Ekkor még
bárki ingyen megkaphatta a neki tet-
szõ területet azzal a feltétellel, hogy
az azon elterülõ erdõt teljesen kiírtja.

Így válhatott kinccsé a még meg-
maradt néhány terület, melyekre ma
a világ minden részérõl jönnek a ter-
mészet értékeire kiéhezettek.

A nicaraguai határtól hét kilo-
méterre az esõerdõben megbúvó La
Laguna del Lagarto lodge-ban régi
kedves ismerõseink már várták kis
csoportunkat. A lodge-ban a legjobb
helyet kínálta föl nekünk Ákos,
mondván itt a földszinten nincs
olyan meleg, szárazabb is a szoba,
ráadásul az ágyak fölött vadászgató
denevérek sem fognak a fejetekre
piszkítani, a lepedõiteket meg úgyis
minden szobában ellenõriznetek kell
esténként, hogy rá ne feküdjetek egy
szerencsétlen skorpióra. Ennyi jó
szándék után igazán nem vethettük a
szemére, hogy mindebbõl sajnos,
ami bejött annak nem örültünk, a
többi meg nem bizonyult megalapo-
zottnak. Így aztán repülõ
denevérekért az õket nem szívesen
fogadó amerikai turisták szobáit kel-
lett meglátogatnunk, a mi “száraz”
szobánkban pedig két nap “is” kel-
lett, amíg a bõrholmikat összefüggõ
penészréteg takarta. A skorpió pedig
szolidaritásból a házigazda ágyát
szemelte ki éjszakára.

Az esõerdõ viszont tényleg a
kertkapuban kezdõdött, hisz a vak is
láthatta, hogy odáig vezettek a jaguár
nyomok a sárban. Innentõl kezdve

nehéz lenne e cikk keretei közé szorí-
tani a természet nyújtotta élményeket,
melyek közül bennünket az érdekelt
leginkább, hogy lesz-e filmünk koc-
káin kolibri vagy sem. A cél elérése
érdekében nem sajnáltuk a “muní-
ciót”, ezrével kattogtattuk Balázs
barátommal a fényképezõgépet.
Vetítések alkalmával az ezekbõl
összeállított képanyagból, kb. kétszáz
dia segítségével próbálunk a közön-
ségnek átadni valamit az ottani hangu-
latból. Bizonyos szempontból még
többet is sikerült megörökítenünk az
eredeti terveinknél. Az esõs évszak
keservei ellenére ugyanis az ország
egyetlen mûködõ vulkánja nem
sajnálta tõlünk kegyeit, és szép
lávafolyással ajándékozott meg ben-

nünket. A pontot az i-re az utolsó
napon lencsevégre kapott Quetzal, az
aztékok szent madarának a
fényképezése tette föl. Sokan, nem
minden ok nélkül a világ legszebb
madarának tartják.

Mirõl maradtunk le? Talán a cím-
ben említett lóugrás szorul némi ma-
gyarázatra. Történt egy napon, mikor
a keselyûfotózáshoz kitett marha-
fejhez indulva felnyergeltük a
lovainkat. Társunk kezében: két
ötliteres üres konzervdoboz, hátára
kötözött lessátor, egy kis tartalék rom-
lott hús, állvány, stb. A madárijesztõ
hozzá képest csupasz fakeresztnek
tûnt ! Érezvén a kihívást, kicsit na-
gyobb lendülettel vetette át lábát a ló
hátán. A manõver túlméretezettnek
bizonyult, és a ló túloldalán kötött
volna ki, ha be nem akad a lába a
kengyelbe. Így aztán fejjel lefelé
lógva kapkodott a csörömpölõ
dobozai és a negyvenkét zsebes fotós
mellényébõl kihulló cuccai után. A
lovász fiút csak az isteni csoda vagy a
tisztelet tarthatta vissza a harsány
nevetéstõl. Engem még az sem. Adol-
gon nem enyhített sokat, hogy késõbb
az ebédlõben a történet már úgy került
a hallgatóság elé, hogy bemutattuk a
gyakorlatlanabb lovasoknak, hogyan
kell átugrani egy lovat.

Elvégre lovas nemzet volnánk!

Novák László

Nagy öröm érte január 27-én az Idõsek Klubja tagjait. Újra eljött hozzánk

Novák László természetfotós, aki costa ricai élményeirõl tartott elõadást,

csodálatos felvételeivel illusztrálva. Igen kellemes órákat szerzett sok idõs

embernek, nem csak a felvételek szépsége, de az elõadó kellemes, közvetlen

stílusa is külön terápia ezekben a zord téli napokban.

Ezúton is szeretném megköszönni Klubtagjaink nevében, hogy idõt szakí-

tott ránk! Reméljük, hogy ígéretéhez híven máskor is ellátogat hozzánk, és

ismét örömet szerez elõadásával mindannyiunknak!

Bakonyváriné Radványi Ilona

Szervezõ-gondozó 

Idõsek Klubja

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2003. március havi- április eleji programja

Március 5-én  Klubnap. Kártya, sakk, ping-pong játékok
12-én  Vacsorával egybekötött zenés NÕNAPI ünnepség
15-én  NEMZETI ÜNNEP
19-én  Képviselõi beszámoló. Utána ötórai tea.
26-án  Zenés születésnapi ünnepség.

Április 2-án  Klubnap. Kártya, sakk, csocsó, stb.
9-én  Képviselõi beszámoló.

Felhívás!
Kérem a nyugdíjas tagtársaimat, hogy a 2003. évre esedékes tagdíjakat
szíveskedjenek rendezni.
A vezetõség nevében Boros Gyula elnök

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

• Felmérés, szaktanácsadás és szerelés.
• Szabvány méretek szállítása rövid határidõvel.
• 7 év garancia.
• Márciusban 10 % engedmény, 30 % állami támogatás
• Lakatos szerkezetek , kovácsoltvas kerítések, kapuk

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

Telefon: 06-30-99 72 153   Telefon/fax: 88/431- 745
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Küldöttgyûlés
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesületnél
A vezetõség üléseit a munka és rendezvényterv szerint tartotta. 
Az ülések témakörébõl:

- horgászversenyek szervezése
- tájékoztató az egyesület gazdasági helyzetérõl (a napirendi pont szinte

minden ülésnek tárgya volt)
- horgásztanya helyzete, üdültetés
- téli információs elõadások szervezése

A napirendek közül kiemelten foglalkoztunk a tanya ill. a kikötõ helyzetév-
el: Annál is inkább, mert az engedélyezési eljárás 5-ik éve folyamatban van.
Elõzmény, hogy az elmúlt években a csónakkikötõkkel kapcsolatban több
jogszabály illetve jogszabály módosítás született. Fennmaradási engedélyt
kérni a Hajózási Felügyelettõl nem egyszerû feladat. A hajózási Felügyelet
nem várta meg az engedélyezési eljárások lefolyását, 17 egyesület, köztük
egyesületünk is veszteglési tilalmat rendelt el. Ezzel kikötõügyben patthelyzet
alakult ki. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket.

A kikötõhöz kapcsolódva csónaktárolási nyilvántartásunkban 127 beje-
gyzett név szerepel, akik közül 11 személy nem fizetett 2002-ben. A
huzamosabb ideje gazdátlan csónakokat a nyár folyamán “összerendeztük”.
Faliújságon közzétett hirdetményben felhívtuk a tulajdonosok figyelmét,
hogy a tárolási díj kiegyenlítése ellenében csónakjukat elvihetik.

Az alacsony vízállás miatt az idén több karó került a víz felszíne fölé, a
veszélyes karók egy részét a vízbõl eltávolítottuk, hasonló akciót a Vízügyi
Igazgatóság is szervezett.

Az elõzõ évekhez hasonlóan a horgászcélú rendezvényeken kívül, sorkerült
a tanya rendezvény célú hasznosítására is. Az év során a Rendõrség, a
Polgárõrség is a tanyán tartotta összejövetelét, ugyanitt került sor az idõsek
napja megrendezésére is közel 100 fõ részvételével. 

A horgászversenyek sorából külön kiemelést érdemel: a HEVMESZ az idén
is megrendezte a “Horgászat vagy drog” elnevezésû gyermekhorgász-
versenyét, a legjobbakat, összesen 25 fiatalt, ásványrárói táborozással jutal-
mazta, melyen egyesületünket Baranyai Rita és Herczeg Erzsébet képviselte.
Május 25-én a hagyományoknak megfelelõen került sor a BALZER
Sporthorgász Kupa megrendezésére. A versenyhez ezúttal az idõjárás is
kegyes volt, a kellemes idõben 37 csapat vetélkedett egymással. Részt vettünk
az Almádi Napok keretében megrendezett verseny lebonyolításában is. A
horgásztanyán szeptember 14-16-án, elsõ alkalommal családi horgászfesz-
tivál megrendezésére került sor. Az érdeklõdõk minden várakozást felülmúló
létszámban jelentek meg.  

A fogási naplókat 267 tagunk adta le határidõre, fogási eredményeket 172
napló tartalmazott. Ezek szerint az összes halfogás 3356 kg-ot tett ki. Az ered-
mény rosszabb, mint 2001-ben volt. 

A késõ õszi hónapokban információs elõadások szervezésével igyekeztünk
gyarapítani horgásztársaink – városi közélettel kapcsolatos – ismereteit.
Vendég volt Pandur Ferenc polgármester úr, aki elmondta, hogy egyesületünk
horgásztanyájának bérleti szerzõdésével kapcsolatban döntés a partvonal
szabályozási terv elkészülte után várható. 

Átlagosan mintegy 70 %-kal drágulnak a horgászjegyek a Balatonnál: 
• általános felnõtt éves engedély 25 000 Ft
• part-menti éves felnõtt engedély 10 000 Ft
• ifjúsági, általános éves engedély 7 000 Ft
• part-menti éves ifjúsági engedély 2 100 Ft  

A part-menti halfogásra jogosító kedvezményes nyugdíjas jegy
megszûnt.

A Halászati RT. véleménye alapján az áremelést az tette szükségessé, hogy
a Balatonnál évek óta változatlanok az árak, miközben a környezõ horgász-
tavakon lényegesen többe kerül a halfogás. Idõközben emelkedtek a halõrzés
költségei is. 

A Dunántúli Vízügyi Igazgatóság az alacsony vízállás miatt az idei télen
megtiltotta a nádvágást.

Egyesületünk nevében szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak,
mindenekelõtt a Város Önkormányzatának, amiért díjmentesen biztosítja
részünkre a tanya elhelyezésére, és a kikötõ megközelítésére szolgáló
területet. Ezen kívül pályázati úton pénzbeli támogatással is segíti
mûködésünket. Köszönetet mondunk azon horgásztársainknak, akik hatékony
segítséget nyújtottak az elmúlt évben feladataink teljesítéséhez.

Sporthorgász Egyesület Vezetõsége

Vörösberényi siker
A Fox Kids focikupán

Február elején nagy érdeklõdést kiváltó labdarúgó esemény színhelye volt
a veszprémi FOTEX – sportcsarnok. Általános iskolai - 12,13 éves – diák-
csapatok vetélkedtek a Fox Kids - kupáért, melynek regionális döntõje
Szombathelyen, befejezõ tornája pedig Hollandiában lesz.

A Veszprém megyei döntõn öt együttes szerepelt, hatalmas küzdelmet foly-
tatva egymással. A végsõ gyõztes a Balatonalmádit képviselõ Vörösberényi
Általános Iskola csapata lett. A további sorrend: 2. Nagy László Általános
Iskola, Veszprém, 3. Hajmáskéri Általános Iskola, 4. Hriszto Botev Általános
Iskola, Veszprém, 5. Kossuth Lajos Általános Iskola, Ajka.

A legjobb játékosnak Kovács Gyulát, a Vörösberényi Általános Iskola lab-
darúgóját választották a rendezõk.

Az aranyérmes vörösberényi csapat (balról jobbra ): Babos Zsolt, Szolga
István, Répás Dávid, Szõczi Roland, Grósz Szilárd, Zsebõk Dániel, Szolga
Norbert, Kovács Gyula, Stiger Ádám. Hátul középen: Tóth Attila iskolaigaz-
gató, edzõ.

Balatonalmádi “Tennis Club” 1925 hírei
A Balatonalmádi “Tennis Club” 1925 célja továbbra is, hogy teret biztosít-

son Balatonalmádi lakosai számára a szabadidõ szervezett, kultúrált és
egészséges eltöltésére. Célunk azt megmutatni, hogy a tenisz sportot bárki
ûzheti komoly anyagi ráfordítás nélkül. Törekvésünk, hogy gyermekeink
szabadidejüket sporttal töltsék, és ne forduljanak a dohányzás, a drog …felé.
Tervünk, hogy Balatonalmádi iskoláinak összefogásával még több városi diák
és felnõtt verseny rendezésével alkalmat biztosítsunk a szabadidõ hasznos,
egészséges eltöltéséhez.

Pályáink minõségének szinten tartásához idén is kérjük a tagság és a támo-
gató szervezetek segítségét. Atavaly elkezdett kerítés-felújítás befejezése után
a pályák felújítását tervezzük. Új mûanyag asztalok és padok kerülnek a
pályákra.  Három darab kétnyelvû ismertetõ táblát helyezünk ki, hogy az ide
látogató vendégeket tájékoztassuk. A klub által használt épület bontása miatt
jelen pillanatban nem rendelkezünk sem öltözõvel, sem tárlóhelyiséggel, ami
a tavaszi kezdést egy kicsit nehezíti. Reméljük ez a kérdés  hamarosan
megoldódik  Balatonalmádi Város Önkormányzatának segítségével. 

A tavalyi év során 6 különbözõ csapatot indítottunk! Idén is szeretnénk ezt
a csapatlétszámot megtartani és számítunk nõi csapatunk felzárkózására is.
Legeredményesebben a férfi országos III. osztályban szereplõ csapat játszott.
Kiharcolták az országos II. osztályban való szereplést. Gratulálunk!

Csapatunk tagjai: Hitter Csaba, ifj. Varga László, Rajnai Csaba, Solymosi
László, Szabó Zoltán, Szentpéteri Zoltán, Murgás Marcell, Dudás Zsolt.

Mindannyian Balatonalmádi lakosok.
Az a tény, hogy Balatonalmádi teniszcsapat az országos csapatbajnokság

második vonalában harcol, alkalmat adhat arra, hogy hazai mérkõzéseinkre
egyre több érdeklõdõ látogasson ki. Mindenkit szeretettel várunk!

Egyéni versenyeken is jól szerepeltek játékosaink. 
1. Kiemelkedik Hitter Csaba, aki több országos egyéni verseny elsõ

helyezése mellett tavaly is begyûjtötte a Megyebajnok címet egyéniben.
2. Dudás Zsolt oldalán párosban is elnyerték ezt a címet.
3. Dudás Zsolt  senior kategóriában 2002-ben harmadszor szerezte meg a

Vidékbajnoki címet.
4. Fiatal játékosaink is nagyon szép eredményeket értek el a múlt évben.

Megyebajnok lett Kiss Tibor és Gyõri Viktor, második lett Szapáry Zsolt.
Mindhárman szorgalmukkal és a sport szeretetével példát mutatnak mostani
és leendõ játékosainknak.

Balatonalmádi “Tennis Club” 1925 híreivel folyamatosan tájékoztatni
kívánja Balatonalmádi lakosságát a klub életérõl, a kínált lehetõségekrõl és
eredményeinkrõl.
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BESZÁMOLÓ
A Herkules SE. 2002. évi tevékenységérõl

A 2001. 11. 11-én alakult egyesületünk tíz éves tevékenységet
hagyott maga mögött 2002. évben.

Az elvégzetteket értékelve kijelenthetjük, hogy a tavalyi év volt
mûködésünk legsikeresebb esztendeje.

Tevékenységünkrõl az alábbiakban számolok be:

Tájfutó szakosztály:
Versenyzõink 41 versenyen 54 versenynapon álltak rajthoz. Ebbõl

kiemelkedõ eseménynek számítanak a Spartacus Kupa, Postás Kupa,
Mecsek Kupa, Honvéd Kupa, Semmelweis Kupa, Eötvös Kupa,
Budapest Nagydíj kétnapos, valamint a Hungária Kupa hatnapos
nemzetközi versenyek.

A megyei diákbajnokságon 16 versenyzõnk indult, közülük öten
továbbjutottak az országos diákbajnokságra. 

Kiemelkedõ sikert ért el Csizmadia Ágnes, aki a „lány 12 éves”
kategóriában ezüst érmet szerzett!

- Bikki Sándor F 50 kategóriában, középtávú országos bajnokságot
nyert.

- Bikki Sándor – Korbély Tibor – Horváth Tivadar  (F 50) váltó
országos bajnokságot nyert.

- Felber Orsolya – Prill Dóra – Szivák Ildikó (N 18) váltó országos
bajnokságot nyert.

Erõemelõ szakosztály
A Györgyi Dénes Általános Iskolában edzõtermünk 2000 tavasza

óta mûködik. Azóta átlagosan havonta 40 – 50-en folytatnak nálunk
súlyzós, illetve kardio-edzéseket. 

Vitorlázó szakosztály:
Egyesületünk „legfiatalabb” szakosztálya 2002-ben alakult.
- Az ASSO-99-es vitorlás hajó osztályban több mint 150 egység

versenyez szerte Európában, Magyarországon 16 egység. Egy-egy
hajó legénysége 6 fõ.

Eredményesen csak felkészült, összeszokott csapat tud versenyezni.
A hajóosztályban megtalálhatók az utolsó 30 évben kinevelõdött

tehetségek, akik mind „profi-szintû” vitorlázók, mint a jól ismert
olimpikon Detre-fivérek, az ötszörös ezüstérmes és kétszeres világbaj-
nok Majtényi Szabolcs, 22-szeres magyar bajnok Szilvásy Attila,
Eszes Tamás olimpikon és sorolhatnánk….

2002 évi versenyszezon eredményeinkbõl néhány:
- Európa  Bajnokság 22. helyezés
- Siemens Kupa 1. helyezés
- Német Bajnokság Stanbergi-tó 14. helyezés
- Balatonkenese 5. helyezés

Ötlabda Szakosztály
Magyarországon teljesen új az ÖTLABDA, mely magába foglalja

a kosárlabda, kispályás foci, asztalitenisz vagy tenisz, röplabda és
tollaslabda sportágakat. Csapatunk az országos bajnokság elsõ
osztályában játszik. 

Nõi Kosárlabda Szakosztály
Csak kisebb barátságos mérkõzéseket játszottak. A nyáron két

street-ball versenyen is részt vettek, ahol korosztályukban / szenior nõi
/ az elsõ helyezést érték el. Ennek folytatásaként kaptak meghívót az
ADIDAS-tól a  december 29.-i budapesti, elsõ helyezettek országos
versenyére. 

Rendezvényeink
2002. évben 11 jelentõs rendezvényt szerveztünk, ebbõl néhány :
- Körzeti és Városi Tájfutó Bajnokság 2002.03.09A versenyt a

Megye-hegyen rendeztük meg. Nyílt jellege folytán a megye vala-
mennyi tájfutó szakosztálya képviseltette magát. Tudósított róla az
Öböl TV. is.

Résztvevõk száma: 57 versenyzõ.
- Terepjárós tájékozódási verseny 2002. 05.3-4.:
Az elsõ napon éjszakai, a másodikon nappali GPS. mûholdas

versenyt rendeztünk. Helyszíne a Glóbusz csárda volt, innen indultak
és ide érkeztek a terepjárók, összesen 28 csapat.

- Tájékozódási lovasverseny 2002.09.09. 
Ez a ma még kevesek által ismert, ám az 1920-as években közked-

velt katonai sportág / a mai tájfutás elõdje / a Vörösberényi Lovas
Egyesülettel közös szervezésben került megrendezésre. Olyan
kezdeményezést indítottunk útnak, ami méltán válhat vonzó prog-
rammá a következõ években. 

A budatavai sporttelepen az öltözõépületet kívül és belül karbantar-
tottuk, emellett talajvíz-kutat létesítettünk. 

A tavalyi évben megvásároltuk a Balaton Uszoda edzõtermének
berendezését. Egy ideig mûködtettük is az uszodában, azonban ezt a
megoldást fel kellett adnunk. 

Az edzõterem használata iránti igény miatt tervbe vettük, hogy mo-
dernebb és még nagyobb termet építünk.

Felber Gyula
elnök

Cím: Pászti Kft., 8200 Veszprém, Almádi út 40. • Tel.: 88/426-985, 429-788 • www.paszti-suzuki.hu • E-mail: info@paszti-suzuki.hu

FANTASZTIKUS AJÁNLAT:

– 10%-os önerõvel,
– 125.000 Ft árelõnnyel
Keleti-nyugati típusú személygépkocsiját akár 280.000–340.000 Ft-tal beszámítjuk.

Limitált modellekre ez az ajánlat nem érvényes, 

csak minimum 1.500.000 Ft hitelfelvétel esetén.

Használt Suzuki személygépkocsiját most 150.000–200.000 Ft felárral beszámítjuk,

így akár készpénz befizetése nélkül is Öné lehet egy új Suzuki.

A Sedan 1.3 GL modell vásárlása esetén 72 hónapra havonta 36.059 Ft 

a törlesztõrészlet. A különbözõ kedvezmények nem vonhatók össze.
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Készülünk a tavaszra!
A Kommunális Kft. várva a zord tél végét, türelmetlenül készül a tavaszi munkálatokra

A hó elolvadása után biztos, hogy nem igazán szép látvány fogad minket. 
A tél során kijuttatott szóróanyag feltakarítása, a kihelyezett depóniák fel-

számolása a legelsõ feladatunk. Kérjük a tisztelt lakosságot, segítsen, és
lehetõség szerint ingatlanjaik elõtt hasonlóan tegyenek!

A hó „ápolt és eltakart”. Ahogy olvad, úgy bukkannak elõ a tél során kik-
erült, illegálisan lerakott, valamint a szél által elsodort hulladékok.
Munkatársaink zsákokkal felszerelve szisztematikusan járják majd be a
közterületeket, gyûjtik össze a szanaszét heverõ szemetet. Kiemelten kezeljük
a fõútvonalak melletti területeket, de sorra kerülnek az egyéb közterületek is.

Mindenki várja, hogy a zöld területeken is (kertekben, parkokban) készül-
hessen a tavaszra. Parkjainkban, közterületeinken az elmúlt év lomb-marad-
ványait takarítjuk össze, a fák-bokrok metszését végezzük. Felhívjuk az
együttmûködõ lakosság figyelmét, ahol a kertben  vagy a kert elé telepített fák
ágai a szûk utcákat benõtték, most van itt a visszametszés ideje. Nagyon sok
utcában nehezen tudunk a kukásautónkkal bejutni anélkül, hogy az ne sérülne.
Ezért kérjük a fák-bokrok idõben történõ visszametszését és visszavágását.
Szakértõ munkatársaink megrendelésre segítenek!

Az összetakarított kerti hulladékot kérjük, a portánkon vásárolható zöld
zsákban helyezzék az ingatlanjuk elé (optimális esetben összekötve), elszál-
lítjuk. Tekintettel arra, hogy az elõzõekben említett komposztálást az idei
évben beindítjuk, nyomatékosan kérjük, hogy a zöld zsákokba csak „zöld
hulladék” kerüljön! Amennyiben más hulladék is bekerül, nem áll
módunkban elszállítani!

Az új buszmegállók „felöltöztetése” megkezdõdött! Az elõzõ ciklusban
utolsó „fillérjüket” (fejenként 50 ezer Ft-ot) adták Schildmayer Ferenc alpol-
gármester úr, valamint Bors Sándor, Kerekes Csaba és Keszey János
képviselõ urak, hogy az új buszmegállókba (ahhoz illõ) szép új kézi-szemetes
edények kerüljenek. A jó idõ közeledtével a szépítés folytatódik (virágosítás)! 

Õsszel az igencsak forgalmas Noszlopy úton a Nõk a Balatonért Egyesület
helyi csoportja 200 ezer Ft értékben kézi szemetes edényeket helyezett ki.

Sok új szemetes edény kellene a városba, örömmel vennénk további támo-
gatókat!

Balatonalmádi bel- és külterületérõl az õsszel felmérés készült illegális
szemétlerakó helyekrõl. Tapasztalataink szerint ezek száma és mérete biztos
nõtt. Kérjük a lakosság segítségét ezek felszámolásában és nem utolsó sorban
megakadályozásában. Aki tavasszal a lomtalanítás elõtt (ami májusban lesz)
„nagytakarítást” végez, feleslegessé vált holmiját egy utánfutónyi mennyi-
ségben térítésmentesen kihozhatja a szeméttelep elõterében kialakított
elõkezelõre (ez a lehetõség egész évben él!). Gondolja meg a lehetõséget, és
ne az erdõbe, hanem az út szélére helyezze lomját! Ha nem sürgõs, a szoká-

sos lomtalanítási napok alkalmával, melyet idõben meghírdetünk, az ingat-
lanok elé kihelyezett lim-lomot elszállítjuk!

Az utóbbi idõben igen nagy teret kapott a környezet tisztaságának és szép-
ségének igénye. Úgy véljük, hogy cégünknek alapvetõen elõl kell járni a meg-
valósítás érdekében, hiszen ez a mi dolgunk, feladatunk. De a végsõ eredmény,
a cél elérése érdekében nagyon fontos a lakosság segítõ együttmûködése. 

Készüljünk együtt a tavaszra!
Boda Zsuzsanna

Balatonalmádi Kommunáli és Szolgáltató Kft.
ügyvezetõ igazgató

ÜZENET A HÖLGYEKNEK
TISZTELT HÖLGYEIM!

Az "Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja" Országszerte
elindított széleskörû Népegészségügyi program. Elsõ lépésben a rendsz-
eres, 2 évente ismétlõdõ, szervezett emlõszûrést vezetjük be a célcsoportú
nõi lakosság körében. A 45-65 év közötti nõknél különös tekintettel kell
lenni az egészség védelmére. Elõzzük meg a gondokat, a bajt!

Az egészség nyereség! Magunknak, családunknak, a társadalomnak.

A napokban megkapja Ön a meghívólevelet, és az abban megjelölt idõpont-
ban várja Önt szûrõvizsgálatra a Megyei Kórház Röntgen Osztályán
mûködõ Emlõszûrõ Állomás /Mammográfia/.

Kérjük Önt éljen a lehetõséggel!

Cél(unk) az egészség!

Az esetleges további információért forduljon a Veszprém Megyei ÁNTSZ
Megyei Szûrési Koordinációs Osztály munkatársaihoz.

Cím: Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: 88/424-866, 424-267.
vagy Balatonfüred Városi ÁNTSZ Major u. 5. Tel : 87/580-155
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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
A lap alapítója: Veszeli Lajos

Szerkeszti a Szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc

Megbizott felelõs szerkesztõ: Nagy Ferenc

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Új-

ság”), a hirdetés idôtartamának, méretének megjelölésével,

pontos szöveggel, írásban adják le az önkormányzat portá-

ján: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
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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!

Kételkedésem az Európai Unióról
és a globalizációról általában

Az európaiság gondolata, a világ globalizációja az a jövõ dilemmája, és
melyrõl a jelenben kell dönteni. A történések helye csakis a jelen lehet,
mert ez a valóság. A világ sodrását a jelen pillanatában rejlõ lehetõségek
határozzák meg. Amit ma mondunk, teszünk, vagy elmulasztunk, megvál-
toztatja a dolgok folyását. Ez alkotja majd a jövõnket. A tudatosan megélt
„ittlét”  minden pillanatban hatással lehet, vagy van a világtörténelemre.
Nemcsak a világ politikusai, tudósai befolyásolják a jövõt, hanem min-
den ember személyes választása is kihat a világra. Jelenlétem a világban
komoly és következményekkel járó dolog. Nemcsak alkotói, de szereplõi
is vagyunk történelmünknek, hiszen „nyomjelzõk”, „váltóállítók” is
vagyunk, ezáltal részt veszünk Földünk átalakítási folyamatában.
Hiszem, hogy a világ fejlõdõ organizmus, és e fejlõdés iránya a
tökéletesség felé tart. Ezért gondolom, hogy a világ „nem létezik” hanem
„LESZ”.

Kételkedésem fõ irányát Dr. Kálmán Attila, a PRO COMITATU díjjal
kitüntetett Pápai Református Gimnázium igazgatója fogalmazta meg.
Jelenleg egy szelídebb „diktatúrának” vagyunk kiszolgáltatva, mint
korábban,írja. Mely igénytelenebbé és érzéketlenebbé tesz bennünket.
Ezt nemcsak a tudatunkat formálni akaró média eredményezi, de
munkatársainkon, ismerõseinken, családtagjainkon keresztül is hatnak.
Azt a téves hitet plántálják belénk, hogy a társadalom öntörvényû kénysz-
erpályán halad. Az egyén tehetetlen, alkalmazkodjon a pillanatnyi
körülményekhez, mondjon le régi igényeirõl, a „fogyasztói társadalom”
tagjaként elégedjen meg a  hamburgerrel  a szappanoperákkal és a kri-
mikkel.

Ugyanakkor vannak dolgok, amelyek országhatároktól függetlenek,
melyek ellen csak a globalizált nemzetközi összefogással lehet védekezni.
Ilyenek a környezetszennyezés, a katasztrófák, járványok és a terroriz-
mus. Fontos a tudományos kutatás, a kereskedelem, és a szolgáltatások
nemzetközivé tétele is.

Törekvéseinket arra kell irányítani, hogy ne csak gazdasági érdekein-
ket védjük, de megõrizzük sajátos nemzeti kultúránkat is.
Anyanyelvünket, hagyományainkat, szokásainkat és kapcsolatainkat
határon kívül rekedt honfitársainkkal, mert kulturális, szellemi, lelki
azonosságtudat hiányában elsodródhatunk. A hitben élõ ember lelkétõl is
segítséget kap a vélhetõen helyes döntéshez. Segítségre ugyanis nagy
szükségünk van, az ártó hatások ellenében, hogy meg tudjuk õrizni

kultúránkat, egyéniségünket és kapcsolatrendszerünket. Segítségünkre
lehet Márai Sándor gondolat is: „Agyunk mûveltsége véges és gyermekes.
De jellemünk és szívünk mûveltsége lehet teljes, emberhez méltó, akkor
is ha szellemi ismereteink korlátozottak.”

Balikó Ferenc

Az Almádiért Közalapítvány Kuratóriumának közleménye

A Kuratórium tudomásul vette Vecsey K. Mária lemondását az Új
Almádi Újság fõszerkesztõi tisztségérõl. A szerkesztõbizottság teljes
egyetértésével Nagy Ferencet bízta meg a felelõs szerkesztõi feladatok
ellátásával. Shildmayer Ferencné

A Kuratórium elnöke




