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

A z  u to ls ó  s z ó  Is te n é : a z  É le té , a  F e ltá m a d á s é !
Michelangelo: Firenzei Pietŕ



MEGYÜNK A PANNÓNIÁBA...

Alig több mint egy hónapja, hogy megnyitot
ta kapuit a Városi Kulturális Központ és 
Könyvtár. Jószerint azonnal felmerült az ötlet, a 
hosszú név helyett valamilyen rövid, frappáns 
nevet kellene adni az intézménynek. Elsőként a 
Pannónia név merült fel, ami érthető, hiszen 
ezen a helyen a Pannónia Otthon épületei állot
tak több mint negyven évig. A névadással kap
csolatosan jó alkalom nyílik arra, hogy az előd 
épület történetével röviden megismerkedjünk.

Almádi legismertebb épületei közé tartozott a 
Pannónia, mindenki által csak így egyszerűen 
említve. 1918. október 20-án megalakult a 
Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. azzal a céllal, 
hogy Almádit felvirágoztassa, még ismertebbé 
tegye mint fürdőhelyet. Az Rt. legjelentősebb 
beruházásaként 1925-ben épült fel a 96 szobás 
„bungalow“ (akkor így nevezték), amely 
később Pannónia Otthon néven vált ismertté. 
Az ekkor felépült létesítmény három épületből 
állt, amelyek közül a mai József Attila utcával

közel párhuzamosan álló főépület, a szobákon 
kívül helyet adott a Fürdőigazgatóság irodáinak 
is. A Széchenyi sétánnyal párhuzamosan 
felépült további két épület gyönyörűen parkosí
tott udvart fogott közre, amelyet az egy évvel 
később épült konyha és étterem épület zárt le, 
így alakult ki egy épületekkel övezett, v irá
gokkal fákkal betelepített udvar mindenki 
gyönyörűségére.

A főépület előtt, a mai parkoló városháza 
felőli végében két teniszpálya állt a vendégek 
rendelkezésére. Az étterem előtti nagy terasz, 
amely fölött kihúzható árnyékoló ponyva fe
szült, sok vidám mulatságnak volt a színhelye. 
Az étterem épület folytatásaként, kapcsolódva a 
Széchenyi sétányhoz, épült fel 1937-ben a 
Kúrszalon. Ezt az épületrészt már a községgel 
közösen építették úgy, hogy az Rt. adta a 69 öles 
telket, a község pedig felépítette az épületet 
amelyet azután bérbe adott az Rt.-nek. A 
Kúrszalon egész évben nyitva volt, így minden

jelentős társadalmi esemény, rendezvény szín
helyévé vált Almádiban és ki tudja hány ezer
szer hangzott el „MEGYÜNK A 
PANNÓNIÁBA!“

A Pannónia Otthon épületei 1968-ig álltak, 
ekkor a Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. talán 
legjelentősebb építkezése átadta helyét az 
újnak. Teljes egészében lebontásra került és 
felépült helyén az Auróra étterem. A Pannónia 
Almádi egyik legvirágzóbb korszakának volt 
igen jelentős és télen-nyáron egyaránt látogatott 
szórakozó és pihenő helye, amire még ma is 
szívesen emlékeznek vissza az egykor 
fiatalként ott szórakozó helyi lakosok és 
nyaraló vendégek.

Ezért gondoljuk sokan úgy, hogy legyen az 
intézmény neve Pannónia Városi Kulturális 
Központ és Könyvtár és mondhassuk újra:

MEGYÜNK A PANNÓNIÁBA!

Schildmayer Ferenc

Pannónia Otthon képe 1927-ben a mai József Attila út felől. Jobb szélen látszik a teniszpályák magas kerítése.

A főépület udvar felőli képe, háttérben az egykori védett nyárfasorral 1929 körüli kép.

Belső udvar képe nyugat felé. Jobb szélen a terasz, bal szélen a főépület látszik 1932 körül



EU vagy nem EU? Ez már nem kérdés!
Mi is ez az Európai Unió? Jó lesz az nekem, ha 

Magyarország csatlakozik ehhez a szervezethez? 
Mennyiben fogja befolyásolni a tagság az én 
életemet? Ilyen és ehhez hasonló kérdések sora fut 
át minden fiatal agyán, ha a közelgő csatlakozás 
kerül szóba. Ez alól persze én sem vagyok kivétel. 
Az EU mára szinte fogalommá vált. Senki sem 
tudja pontosan, mit jelent, de mindenki erről 
beszél. Ezt halljuk az utcán, a boltban, az iskolában 
és a hivatalokban. Mindenkinek van véleménye 
róla, de ha most feltenném a kérdést: miért szavaz
na igennel az áprilisi szavazáson, sokan kerül
nének kellemetlen helyzetbe, és gondolkoznának 
el, vajon miért is kell nekem IGEN mellé rakni azt 
a kicsi X-et? Persze, mert mindenki ezt mondja. 
Jönnek a politikusok is a megnyerő szlogenjeikkel, 
de még egy sem magyarázta el, miért lesz jó az 
országnak, ha hozzákapcsolódik több másikhoz. 
Aki a történelemben jártas, az akár azt is 
megkérdezheti magától: miért kellene más álla
mokhoz csatlakozni, hiszen eddig mindig megjár
tuk, amikor „egy tányérból cseresznyéztünk” 
bárkivel is. (Jobbára csak a kukacos szemek jutot
tak ...) Mitől más ez a szervezet, mint az Osztrák- 
Magyar Monarchia volt? De akár nem is kell sokat 
visszamenni az időben, ha meddő összefogást 
akarunk keresni; a Szovjetúnió is legalább akkora 
teher volt az ország számára.

Március 12-ig én sem tudtam a választ. Mindig 
is érdekelt a politika, de kissé zavarosnak és ellent
mondásosnak találtam az Európai Unióval kap
csolatos híreket. Vannak, akik a nemzeti értékek 
elsematikusításának fogják fel ezt a konföderációt, 
és minden politikai befolyásukat arra használják, 
hogy ellene hangolják a népet, de akadnak jócskán 
az EU „szurkolótáborában” is. Minden 
köszönetem Kóré Veronikának, aki az Oktatásügyi 
Minisztériumból jött el iskolánkba, hogy az EU- 
csatlakozás oktatással és munkavállalással kap
csolatos hatásairól tartott előadást, hogy eloszlatta 
a ködöt és egyértelmű, pontos választ adott kérdé
seinkre. Ezúton is szeretnék további sikeres 
munkát kívánni neki.

Nagyon sok újdonságot tudtunk meg. Tudták, 
hogy az Unió pilléres szerkezetű? Vagy hogy a 
Konvent (EU alkotmányozó gyűlése) ülésein egy- 
egy kérdés megszavazásakor minden tagállamnak 
igennel kell szavazni, hogy a javaslatot elfogadott
nak nyilvánítsák? Tehát, ha pl. az iraki helyzetet 
vizsgáljuk, az EU nem támogathatja egységesen az 
Egyesült Államokat, csak ha minden tagállam 
megszavazza. Persze ez nem jelenti azt, hogy az 
országok külön-külön nem dönthetnek arról, hogy 
önálló államként felzárkóznak az USA mögött. 
(Ebben az esetben ugyanakkor a felzárkózás 
inkább az USA előtt történhet...) S az vajon köz

tudott-e, hogy már mi is -  a többi leendő tagál
lammal együtt -  képviselve vagyunk az EU dön
téshozó szervnél? Ezt persze egyfajta biz
tosítékként lehet felfogni, hiszen a rossznyelvek 
szerint nem nekünk kellene azon gondolkozni, 
hogy vajon akarunk-e csatlakozni az Európai 
Unióhoz, hanem a már meglévő tagoknak, hogy 
vajon akarják-e, hogy mi csatlakozzunk. 
Mindenesetre ez az április az egyik meghatározó 
ideje lesz a magyar történelemnek, amiről 
unokáink, ükunokáink már tanulni fognak.

Aki eddig elolvasta a cikket, s nem csak itt kap
csolódott be, jogosan teheti fel a kérdést, mit fog ez 
hozni a diákok és tanárok számára? Eget rengető

változások nem várhatók. Ez egyeseket megnyug
tatja, másokat csalódással tölti el. Az adott ország 
dönt az oktatás szerkezetéről, minőségéről, hogy 
hány osztályt kell járni, s hogy tandíjat kell-e 
fizetni az egyetemeken vagy sem. Az EU csupán 
nyílt koordinációs eljárással ajánlásokat írhat az 
adott országnak, amit illik elfogadni, s persze nem 
is árt, hiszen kellemetlen helyzetbe kerülni már az 
elején nem lenne tanácsos... A jó hír viszont az, 
hogy a határok megnyílásával a lehetőség minden
ki számára adott, hogy külföldön folytassa tanul
mányait, mindenféle megkülönböztetés nélkül.

Talán néhányan hiányolják a hátrányos szót a 
megkülönböztetés előtt, de ez nem az én 
feledékenységem. Egy ország sem kötelezhető 
arra, hogy szociális juttatásokkal segítse az Unió 
más részéből jött állampolgárokat. Ugyanakkor 
ahhoz, hogy egy másik tagállamban dolgozzunk, 
nem előfeltétele, hogy az adott országban szerez
zük meg a hivatásunkhoz szükséges képesítést. A 
hazánkban szerzett diploma is megállja a helyét. 
Az egészségügyben dolgozók diplomáját 
automatikusan elismerik, de a többiekéről is négy 
hónapon belül nyilatkoznak. A kellemetlenebb az, 
aki továbbtanuláshoz próbálja érvényesíteni a már 
meglévő végzettségét, mivel ennek elfogadása 
tagállamonként változik. Az országok szuverén 
joga, hogy melyeket fogadja el, illetve melyeket 
nem. Vannak már egyezmények ez ügyben, de 
ezek nem kötelezik a feleket igazán semmire.

S mi a helyzet a munkavállalókkal? Más 
szavakkal: kimehetek külföldre dolgozni 2004-től 
mint teljes jogú EU-tag? Megvannak itt is a külön
böző feltételek. Minden ország más-más időhöz 
köti a „teljes jogú tagság” kezdetét ebben a 
témában. Svédország már a belépés pillanatától 
kész fogadni az új tagállamok tettre kész, jobb 
megélhetést kereső fiataljait, de pl. Ausztria 2 éves 
„felkészülési időt” kér. A maximális várakozási idő 
7 év lehet. Tehát 2011-ben már biztos mindenki 
indulhat nyugatra. De akkor meg már minek 
menne el bárki, hiszen addigra annyira felfe
jlődünk, hogy bolond lenne akárki is itt hagyni ezt 
a gazdaságot... A tartózkodási engedélyt és a 
munkavállalási engedélyt mindenesetre biztosítják 
a tagállamok, ha véletlenül mégis el akarná hagy
ni Magyarországot. A tanári hivatást végzettséghez 
kötik, s feltétlenül megkövetelik az adott ország 
anyanyelvének ismeretét, még akkor is, ha a 
tanítási nyelv más. Ebben hazánk is követi a többi 
tagot, s a magyar is hivatalos nyelv lesz.

Remélhetőleg most már mindenki előtt világos, 
milyen változásokkal jár az oktatás és a külföldi 
munkavállalás terén az EU-hoz való csatlakozás. 
Mindenképpen megnyílnak a kapuk a magyar 
diákok előtt, már csak nekünk kell eldönteni, élünk- 
e ezekkel a lehetőségekkel vagy sem. 
Természetesen gazdaságilag még nagy út áll előt
tünk, s ezt egyre inkább meg fogjuk érezni, de talán 
ez a lépés hozzásegít minket egy olyan világ megis
meréséhez, amiből eddig mindig kimaradtunk. De 
hogy a magyar kutya is odafér-e a vájlinghoz, az 
majd csak április 12-e után derül ki. A döntés első 
fele a mi kezünkben van. Befejezésként azt 
kívánom, találkozzunk a népszavazáskor!

Nyisztor Adrienn, 3.A 
Kéttannyelvű Gimnázium 

Balatonalmádi

Regina Europa 1556

SUGÁRÚT BECKER ÉS FIA BT.
Balatonalmádi, Apáczai Csere János u. 2.Személyszállítás egész Európában

Környezetünk legmodernebb és legnagyobb kisbusz parkjával 
Balatonalmádi megrendelés esetén a bevétel 10%-t az 

Almádi Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak adományozzuk. 
Gyermekét biztonságosan szeretné utaztatni, bízza szakemberre! 

Minden felszálló utasunk külön biztosítást élvez 
az utazás időtartamára, természetesen külön díj nélkül

Tel.: 88-594-220, Mobil: 30-9972-227, 30-3243-695 
e-mail: sugarut@sednet.hu

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

Érdeklődni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/9163286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.

mailto:sugarut@sednet.hu


Néhány sor 
az 5. hónapról 
a Városházán
2003. március

Több, mint százan vettek részt 

a Képviselő-testület első lakos

sági fórumán a Kulturális Köz

pontban, amelyen a közel 20 

vélemény-nyilvánító többsége a 
meghirdetett napirendekhez és a 

város egészét érintő témákban 

fogalmazta meg javaslatait.

Április hónapban Káptalanfü

reden, Budataván és Vörösbe

rényben is megtartjuk e ren

dezvényeket.

Megragadom az alkalmat és 

ezúton is kérem a város lakos

ságát, hogy legyen partnere az 

Önkormányzatnak és a Kommu

nális Kft-nek az ingatlanok előtti 

közterületek rendben tartásában, 

amelyre a fórumon Kovács Já

nos, Deák F. utcai lakos tett 

javaslatot. Kapcsolódva az or

szágos kezdeményezéshez, civil 

szervezeteinkkel közösen telepü

lésünkön április 26-án, szomba

ton tavaszi nagytakarítást tar

tunk.

A hónap során megtartott ren

dezvények közül kiemelem a szü

lők és a tantestület példás össze

fogásával lebonyolított, a Györ

gyi Dénes Általános Iskola alsós 

diákjai által előadott kulturális 

programot, amelyre megtelt a 

Kulturális Központ nagyterme.

Balatonalmádi, 2003. április 02.

Pandur Ferenc 

polgármester

A Képviselő-testület

LAKOSSÁGI FÓRUMOKAT
tart

2003. április 14-én: 18,00 órakor 

KÁPTALANFÜREDEN

a Váci Mihály Általános Iskolában

2003. április 15-én: 19,00 órakor 

BUDATAVÁN 

a Kéttannyelvű Gimnáziumban

2003. április 23-án: 18,00 órakor 

VÖRÖSBERÉNYBEN

a Művelődési Házban.

Önkormányzati hírek
Megüresedő önkormányzati ingatlanok eladásáról 

döntött a képviselő-testület március végi rendes 
ülésén. Az értékesítési pályázatok mihamarabbi 
kiírását több érv is alátámasztja.

A napirend előtti felszólalásokat követően Pandur 
Ferenc polgármester a februári ülés óta történt fontosabb 
eseményekről beszélt röviden. Tájékoztatójából kiderült, 
hogy a márciusi lakossági fórum után április 14-én 
Káptalanfüreden, 15-én a budatavai gimnáziumban, 23- 
án Vörösberényben nyílik lehetőség a testület és a 
lakosság közötti nyilvános párbeszédre. A polgármester 
többek között azt is elmondta, hogy a Veszprém-Almádi 
kerékpárút második szakasza még májusban elkészül a 
kivitelező ígérete szerint. Az ülések állandó vendége, 
Grúber Sándor rendőrkapitány a betörések számának 
jelentős csökkenéséről számolhatott be. Elmondása 
szerint ez az örvendetes tény a helyi polgárőrség érdeme 
is. Kedvezőtlen tendencia, hogy az ittasság egyre több
ször okozója testi sértéssel járó bűncselekményeknek, 
közlekedési szabályszegéseknek. Nőtt a gazdasági 
bűnözésben érintett almádiak száma is. A rendőrkapitány 
egy jó hírrel zárta tájékoztatóját, miszerint már működik 
térfigyelő kamera Almádi közlekedési lámpás 
kereszteződésében. Habár még csak néhány napja 
üzemeltetik a kamerát, máris lebuktatott egy autófeltörő 
bandát. A bűnmegelőző eszköz próbaüzemen túli, 
végleges használatának feltétele, hogy táblán tájékoz
tassák a járókelőket arról, hogy a rendőrség megfigyeli a 
közterületet. Képviselői kérdésre válaszolva Grúber 
Sándor elmondta, hogy a település utcáiban csak akkor 
lenne lehetőség sebességmérésre, ha néhány önkor
mányzat közösen vásárolna erre a célra egy traffipaxot.

Immáron a második fordulóban tárgyalta, és fogadta el 
a képviselő-testület a 2006-ig szóló munka- és gazdasági 
programját. A dokumentum kijelöli a képviselő-testület 
feladatait, fejlesztési céljait a mostani négyéves önkor
mányzati ciklusra, így iránytűként szolgál az önkor
mányzati döntések meghozatalakor. A program tervezetét 
a lakosság megismerhette, észrevételeit a márciusi fóru
mon jelezhette. Az önkormányzat a civil szervezetekkel 
szintén egyeztetett előzetesen, ezzel is elősegítve a prog
ram minél szélesebbkörű helyi társadalmi elfogadtatását. 
A képviselők ugyancsak igent mondtak a város közok
tatási intézkedési tervének első olvasatára, amelyet a 
helyi oktatási intézmények vezetői, a szülők, diák- 
szervezetek egyaránt véleményezhetnek majd. A 
települési közoktatási intézményhálózat helyzetelem
zését, működtetési, fejlesztési terveit magába foglaló 
tanulmány véglegesítésére előreláthatólag nyár elején 
kerül sor. A határozati javaslat tárgyalásakor elhangzott, 
hogy olyan hír terjedt el a városban, miszerint 2005-ben 
az egyik általános iskolát be akarja zárni az önkor
mányzat. Czuczor Sándor, az oktatási bizottság elnöke 
hangsúlyozta, csak esetleges megszüntetésről van szó, 
melyet egy alapos felülvizsgálatnak kell megelőznie.

A következő pontban került napirendre a megüresedő 
önkormányzati ingatlanok további sorsáról szóló előter

jesztés. A mihamarabbi határozathozatalt több (az ülésen 
elhangzó) érv is alátámasztotta. Elhúzódó értékesítés 
esetén az épületek piaci árát jelentősen csökkentené az 
állapotromlás, valamint kamatbevételektől esne el az 
önkormányzat. Számolni kellene még egyéb tényezőkkel 
is, mint például a betörésveszély. Ugyanakkor azt is meg
jegyezték, hogy csak a célszerűség mértékéig szabad az 
ingatlanokat eladni. A testületi ülés egyik vendége a mozi 
épületének megtartása mellett érvelt, és egyben ajánlatot 
tett a filmszínház hosszú távú bérlésére. A képviselők 
döntése alapján végül ezzel az ingatlannal együtt össze
sen kilencet jelöltek ki értékesítésre (köztük például a volt 
Közösségi Házat) pályázat útján. Az irányárakat két 
független ingatlanszakértő forgalmi értékre vonatkozó 
megállapításai alapján alakítják majd ki.

Egyhangúlag megszavazták a képviselők a gyer
mekvédelem helyi rendszeréről szóló valamint az egyes 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek 
módosításait. A felülvizsgálatot magasabb jogszabályok 
tették szükségszerűvé, a változó szabályozások pénzügyi 
fedezete az idei városi költségvetésben biztosítva vannak. 
A közterület-felügyeleti rendszer vizsgálatáról szóló 
előterjesztést a testület tájékoztató jelleggel elfogadta, 
valamint határozatba foglalta, hogy a közterületek rend
jének, tisztaságának érdekében következetesen 
érvényesíteni kell a szigorúbb felelősségrevonást, a 
közterület-felügyelőknek pedig együtt kell működnie a 
rendvédelmi szervekkel.

A testület határozata alapján ebben a szezonban még 
tavalyi árakon lehet majd strandbelépőt váltani, és 
parkolni. Jóváhagyták a Wesselényi strand keleti részén 
megépítendő kereskedelmi egységek bérleti jogára 
vonatkozó pályázati kiírás feltételeit. A helyiségeket még 
április elején meghirdeti a polgármesteri hivatal a városi, 
a megyei és egy országos újságban. A beadott pályáza
tokat rendkívüli ülésen bírálja majd el a testület. Az aktu
alitások napirenden belül kiemelkedett még a döntés 
arról, hogy hány térségi televízió részesüljön önkor
mányzati támogatásban. Az ügy tárgyalására azután 
került sor, hogy az ülés elején Hoffmann Gyöngyi 
képviselő ügyrendi javaslatot tett, vegyék le napirendről 
a témát. Kérését azzal indokolta, hogy az Országos Rádió 
és Televízió Testület Jogi Osztálya a televíziók pályáz
tatása mellett foglalt állást. Mivel az ügyrendi javaslatot 
a képviselők nem fogadták el, így végül hosszasan 
vitatkoztak arról, hogy mely tévétársaságnak juttassanak 
a költségvetési médiakeretből. Korábban abban is megosz
lottak a vélemények, hogy a közélet tisztaságának biz
tosításához szükséges-e a testületi ülések élő közvetítése. 
Végezetül a képviselők többségének akarata szerint az 
önkormányzat a Veszprém TV-vel valamint az Öböl TV- 
vel köt erre az évre kommunikációs együttműködési 
megállapodást, támogatásban pedig az utóbbi televíziót 
részesíti a tavalyival megegyező mértékig. A nyilvános 
ülésről készült jegyzőkönyv a Városházán és a 
Könyvtárban megtekinthető.

Józsa Péter

Civil szervezeteinkről
Városunk polgármestere március 17-re meghívta a városban működő civil szervezetek, egyesületek vezetőit 

ismerkedésre, eszmecserére. A megjelent 15 képviselő eredményesnek ítélte a megbeszélést és hangoztatták a köl
csönös tájékoztatás szükségességét. Megállapodás született arról, hogy kéthavonta második kedden találkozik a város 
vezetője a civil szervezetek képviselőivel. Valamennyien lényegesnek ítélték, hogy tudjanak egymás programjairól, 
szándékairól, véleményezhessék a városban zajló eseményeket, javaslataik épüljenek be a döntésekbe, mert csak így 
lehetséges a korrekt és gyümölcsöző együttműködés. Pozitívumként értékelték, hogy az Öregpark az ünnepre az 
eddigiekhez képest sokkal szebb, rendezettebb és tisztább lett, amiért elismerés illeti a Kommunális Kft. dolgozóit.

SF



Rendőrségi hírek
A tavasz első jeleit már látjuk az 

időjáráson, elolvadt a nagy mennyiségű 
hó, így járhatóvá, megközelíthetővé vál
tak azok a területek is, amelyeket koráb
ban éppen a rossz útviszonyok miatt nem 
tudtunk elérni. Azért is tartom ezt 
fontosnak a cikkem elején megemlíteni, 
mert örömmel tájékoztathatom Önöket, 
hogy ismételten bebizonyosodott, 
milyen jó hatásfokkal és hatékonysággal 
tevékenykedik Polgárőr Egyesületünk, 
hiszen ezeken a perifériális területeken 
nem tapasztaltuk bűncselekmény 
elkövetésének nyomait. Összességében 
is megállapítható, hogy jóval kevesebb a 
betöréses lopások száma, s meglepő 
módon továbbra is a város sűrűbben 
lakott területeiről érkeztek ilyen jellegű 
bejelentések. Bejelentést kaptunk az 
egyik vendéglátóhelyről, mert hívatlan 
látogatók jártak az üzletben. Ugyan más 
kapitányságon buktak le, de az 
elkövetők ismertté váltak, ellenük az 
eljárás folyamatban van több más hason
ló bűncselekmény elkövetése miatt is. 
Ugyanígy ismertté vált a Rába utcában 
elkövetett betörés tettese is, akit 
egyébként már jól ismernek kollégáim, 
hiszen huzamosabb ideje követ már el 
ilyen jellegű bűncselekményeket. Az 
csak az igazságszolgáltatás működé
sének hatékonyságát mutatja, hogy még 
mindig nem született jogerős ítélet, 
egyébként szabadlábon védekezik, s 
mint a példa is mutatja, zavartalanul 
követ el újabb és újabb bűncselek
ményeket. A Fűzfői útról, valamint a 
strand előtt lévő pavilon sorról kaptunk 
betörésről bejelentést. Ezek tetteseivel 
még adósak vagyunk. A Rizling utcából 
ékszerlopásról, a Szabadság utcából 
pedig egy gépjárműről leszedett rend
számokról érkezett bejelentés. Ez utób
bihoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, 
hogy az ellopott rendszámokkal 
Polgárdi térségéből tulajdonítottak el 
egy autót. Ezt azért tartom fontosnak 
megemlíteni, hiszen lényeges, hogy az 
ilyen jellegű bűncselekményekről a 
lehető legrövidebb időn belül kapjunk 
jelzést, így esély van arra is, hogy a 
követő bűncselekmény, azaz a gépkocsi 
lopás elkövetőit is el tudjuk fogni.

Továbbra is jelentős szerepet kap az 
alkohol. Közterületen vagy magánlakás
ban, az elkövetés helye e szempontból 
mindegy, azonban a következmények 
tekintetében már említésre érdemes a 
jelenség. Az alkohol hatása alatt 
elkövetett bűncselekményekre általában 
a gátlástalanság, a durva, néha értel
metlen erőszak a jellemző. Annak 
ellenére, hogy a következmények na
gyon súlyosak, hiszen a büntetési tétel 
nagyon szigorú, mégis mindig akad egy- 
két ember, aki a jelentős mennyiségű 
alkohol elfogyasztása után érzi magát 
erősnek, és vélt vagy valós sérelmeit 
rendszerint ártatlan kívülállókon vezeti 
le. A közterületen elkövetett garázda jel
legű magatartások esetében a gyors és 
hatékony rendőri fellépés lehet a

megoldás, azonban komoly gondot látok 
a magánlakás falai között történt erőszak 
esetében. Természetesen - amennyiben 
ilyen jellegű bejelentést kapunk - ha
ladéktalanul intézkedünk. Ebben az eset
ben viszont azon van a hangsúly, hogy ez 
a bejelentés minél előbb történjen meg, 
és ne legyenek közömbösek, hiszen 
nagyon komoly tragédia is történhet, 
amelyet esetleg a hallgatásunk idézett 
elő.

Az elmúlt napokban volt a helyi 
Polgárőr Egyesület értekezlete, amelyen 
a vezetés beszámolt a 2002. évben 
végrehajtott feladatokról, s ennek 
keretében tisztújításra is sor került. A 
rendőrség részéről ez úton is szeretném 
megköszönni minden polgárőr barátunk 
segítségét. Elismerésül 4 polgárőrnek 
adtunk át oklevelet és emlékplakettet. 
Természetesen ez csak egy jelképes elis
merése mindannak az erőfeszítésnek, 
amelyet a köz biztonsága érdekében tet
tek. Az újonnan megválasztott 
vezetőknek gratulálok és kérem tovább
ra is az egyesület minden tagját, hogy 
hasonló aktivitással segítsék feladat
végrehajtásunkat.

Néhány gondolatot - a kialakult ha
gyományoknak megfelelően - szólnom 
kell a közlekedésről is. Nem szorosan 
idetartozó téma, de a "zöld rendőr" 
működéséhez kötődik az is, hogy 
lakossági bejelentéseket fogadjuk 
például olyan esetekben is, amikor a 
közlekedés rendjét, annak biztonságát 
zavaró körülményeket tapasztalnak az 
állampolgárok. Ilyen volt például a 
Fűzfői úti autóbuszmegálló előtt kihe
lyezett reklámtábla - ebben egyébként 
jelzésünk ellenére sem történt ezidáig 
intézkedés - amely valóban zavarja a 
közlekedést. De számos bejelentést kap
tunk úthibákról, kereszteződést takaró 
sövényről, növényzetről, vagy éppen 
különböző jelzőtáblák kihelyezését, 
esetleg a már meglévők hatályát 
módosító javaslatról. Kérem, fordul
janak hozzánk bátran, hiszen nem 
megyünk el egyetlen bejelentés mellett 
sem, s az illetékeseket igen is "szorítjuk" 
annak érdekében, hogy a közlekedés 
feltételei közelítsenek az optimálishoz 
városunkban. Nagy szükség van a fen
tiekre, mert érzékelhetően - a közlekedés 
feltételeinek javulásával arányosan - 
erősödik a forgalom a városon átvezető 
71-es számú főúton, de a város belső 
útjain is. Mindannyian tapasztalhatunk 
néha agresszív, durva, a szabályokat 
semmibe vevő vezetői magatartást. Ezt 
megelőzve, illetve kizárva igyekszünk 
minél nagyobb erőt vezényelni a 
közterületre, mert - azt hiszem ebben 
egyetértünk - az intézkedő rendőr 
látványa nagyon jó hatásfokú visszatartó 
erővel rendelkezik.

Grúber Sándor r. alezredes 
rendőrkapitány

POLGÁRŐR HÍREK
Polgárőr egyesületünk 2003. március 6-án tartotta elnökválasztó taggyűlését, 

egyben ezen a taggyűlésen fogadta el a költségvetését is. Az elnöki beszámoló 
méltatta a 2002-ben végzett munkát, és javasolta a 2002. évi munkaterv és költ
ségvetés teljesítésének elfogadását, melyet a tagság egyhangúan elfogadott. 
Ebben az évben a legtöbb járőrszolgálatot Delbó Zoltán polgárőr társunk tel
jesítette, melyet ez úton is köszönök, a tagság nevében. Ezek után tájékoztatást 
kapott a tagság a 2003. évi feladatok elvégzéséről, és a tervezett költségvetés
ről. A hozzászólások után a tagság egyhangúan elfogadta a 2003. évi munkafe
ladatokat, és a hozzá rendelt költségvetést. Grúber Sándor Kapitány Úr értékelte 
a polgárőrség munkáját, melyet jónak minősített, és Bodor Barna elnököt, 
Hansági Endre alelnököt, Juhar József polgárőrt és Gyömörei Csaba polgárőrt 
elismerésben részesítette. A következő napirend az új elnök és 
vezetőségválasztás volt. A jelölőbizottság elnöke beszámolt a bizottság 
munkájáról, és javaslatot tett az elnök ill. a négy fő vezetőségi tag személyére. 
Titkos szavazáson a tagság elnökké választotta Bodor barnát (egyedüli jelölt), 
a vezetőség négy tagja Bugyi Pál, Delbó Zoltán, Gyömörei Csaba és Balogh 
Csaba (többségi szavazattal). Ezzel a választással 4 évre szóló megbízást kap
tak nevezett polgárőreink, melyhez sok sikert és jó munkát kívánok.

Balatonalmádi Polgárőrsége 20-30 fő közötti létszámmal, működési szabá
lyzata szerint végzi munkáját. Fő cél a bűnmegelőzés, a közrend ill. közbizton
ság biztosítása, együttműködés a rendőrséggel, a Polgármesteri Hivatallal, civil- 
szervezetekkel és a lakossággal.

Készülünk a tavaszi és nyári feladatokra, hogy Almádi a béke és a nyugodt 
pihenés városa legyen.

Elérhetőségünk tel.: 06-30-265-5059, a rendőrség a 112 segélyhívó ill. 107 

ingyenes számon és a 06-88-438-700 központi számon. Balogh Csaba

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Balatonalmádi Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az alábbi ingatlanok 
bérbeadását hirdeti meg pályázat útján :

Bérlemény helye mérete tevékenységi köre bérleti időtartama:

Wesselényi strand 15 m2 Büfé 2003.09.15.
Wesselényi strand 15 m2 Büfé 2003.09.15.
Budatava strand 11m2 egyéb, nem vendéglátás 2003.10.15.
Bazár-sor 2x6 m2 profilkötöttség nélküli 2003.10.15.
Bazár-sor 16 m2 Büfé 2003.10.15.
Bazár-sor 16 m2 profilkötöttség nélküli 2003.10.15.
Baross G. u. 5-7. 77 m2 elsősorban irodai tevékenység 2007. 12. 31.
Rákóczi u. 43. 63,4 m2 volt lakatosműhely 2003. 12. 31.

Pályázati anyagot és felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági 
osztályán ( Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. II. emelet, Tel.: 88/430-296) 
ügyfélfogadási időben hétfőn és szerdán 8.00-15.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 
óráig lehet kérni."

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
2003. márciusi ülésén pályázatot írt ki a Wesselényi strandon 
felépülő szerkezetkész üzlethelyiségek bérleti jogára. A részletes 
pályázati feltételek 5.000,-Ft ellenében a Polgármesteri Hivatal 
Városgondnoksági osztályán (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. II. 
emelet, Tel.: 88/430-296) ügyfélfogadási időben hétfőn és szerdán 
8.00-15.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig átvehető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2003. április 23. déli 12 óra

Értesítés
Balatonalmádi város önkormányzata értesíti a tisztelt érdeklődőket, hogy a 

megüresedett intézményeink használt berendezési tárgyainak értékesítésére 
kerül sor a lakosság részére.

Helye: Balatonalmádi, Petőfi S. u.2. (volt napköziotthon)
Ideje: 2003. április 14-16.
Készpénz fizetés után, a tárgyak azonnal elszállítandóak!



NÉPSZAVAZÁSI KÖZLEMÉNY
2003. április 12-én országos, ügydöntő népszavazás lesz a következő 

kérdésben: „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió 
tagjává váljon?”

A népszavazás lebonyolításával kapcsolatban - a választási eljárásról szóló 
törvény és a vonatkozó belügyminiszteri rendeletek alapján - az alábbiakban 
tájékoztatjuk a választópolgárokat:

A személyre szóló választási értesítőt 2003. március 20 - március 27. között 
kell megkapniuk a választópolgároknak. Városunkban a kézbesítést a helyi 
posta végzi.

A helyi választópolgárok névjegyzékét 2003. március 25-től április 1-jén 
16.00 óráig közszemlére kell tenni. Megtekinthető naponta 8.00 - 16.00 óra 
között: Polgármesteri Hivatal, I. em. 38-as szoba. A névjegyzékből való 
kihagyás vagy felvétel miatt ugyanezen időszak alatt lehet kifogást benyújtani 
(Koszteczky Zsuzsanna 88/438-444)

Az a választópolgár, aki nem az állandó lakóhelyén kíván szavazni, iga
zolást ajánlott levélben 2003. április 7-i beérkezéssel, személyesen vagy 
meghatalmazott útján 2003. április 10-én 16.00 óráig kérhet a Polgármesteri 
Hivatalban (I. em. 38-as szoba, Koszteczky Zsuzsanna Tel: 88/438-444)

A szavazás 2003. április 12-én, s z o m b a t o n ,  6.00 órától 21.00 óráig 
tart. Szavazni csak személyesen, az értesítőben megjelölt szavazókörben 
lehet. Mozgásában gátolt választópolgár számára mozgóurnát a Helyi 
Választási Irodában vagy a szavazás napján az értesítőben megjelölt 
szavazókor szavazatszámláló bizottságától lehet kérni.

Felhívjuk az érintett választópolgárok figyelmét, hogy a 3. sz. szavazókor 
az eddigiektől eltérően nem a régi Közösségi Házban, hanem az új Városi 
Kulturális Központ és Könyvtár (Városháza tér 4.) épületében a földszinten 
működik. Továbbá a teljes Vöröskő utca az 5. szavazókörből (Mogyoró úti 
óvoda) átkerült a 7. sz. szavazókörbe (Vörösberényi új iskola) (Az érintettek 
választási értesítőjén már a változásnak megfelelő szavazóköri helyiség szere-

pel.)

Helyi Választási Iroda (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) dolgozói:
Dr. Szűcs Sándor vezető, Kovács Piroska ált.vez.h., Regenyéné Király 

Andrea pü.vez.h., Szabóné Mészáros Edit, Bodorné Farkas Katalin, 
Koszteczky Zsuzsanna, Suha Annamária, Dobosné Kárpáti Emőke, Sveiczer 
Tibor, Bognár Ferenc, Földes Balázs, Solymosi László, Varga Imre, 
Mesterházy Andrea, Rácz Istvánné - jegyzőkönyvvezetők: ld. a 
szavazóköröknél.

Szavazókörök, szavazatszámláló bizottságok:
(A Szavazatszámláló Bizottságok létszáma kibővül a parlamenti pártok 

helyi szervezetei által delegált tagokkal)

1. sz. szavazókor: Kéttannyelvü Gimnázium (aula) Rákóczi u. 39.
Elnök: Bogdán Győző
Elnökh: Lehoczky Balázs
Tag: Kertész Tamás
Jk.vezető: Göndöcsné Sashegyi Csilla

2. sz. szavazókor: Györgyi Dénes Általános Iskola (tornaszoba) Bajcsy Zs. 

u. 30.

Elnök: Gergely Endre

Elnökh: Kirchkeszner Ildikó

Tag: Hári Ilona

Jk.vezető: Somodiné Epres Anikó

3. sz. szavazókor: Városi Kulturális Központ és Könyvtár (földszint) 

(Városháza tér 4.)

Elnök: Sári János

Elnökh: Siklósi Lajos

Tag: Kócs Lajos

Jk. vezető: Zana András

4. sz. szavazókor: Váci Mihály Általános Iskola (földszint) Verseny u. 1.

Elnök: Szegedi Józsefné

Elnökh: Szentpéteri Zoltán

Tag: Jandrasics Gáborné

Jk.vezető: Pethő László

5. sz. szavazókor: Mogyoró úti Óvoda Mogyoró u. 1.

Elnök: Sveiczer Vilmos

Elnökh: Sári Jánosné

Tag: Rehák Gézáné

Jk.vezető: Risányi Erzsébet

6. sz. szavazókor: Vörösberényi Kultúrház, Gábor Á. u. 6.

Elnök: Borbély Zoltánné

Elnökh: Pataki Éva

Tag: Lefler Endre

Jk.vezető: Previcz János

7. sz. szavazókor: Vörösberényi új Általános Iskola (aula) Thököly I. u. 1.

Elnök: Némethné Virág Gyöngyi

Elnökh: Berényi Sándorné

Tag: Bukvai Károly

Jk.vezető: Czukelter György

A népszavazás lebonyolításával kapcsolatban további információt a Helyi 

Választási Iroda ad. Tel: 88/430-254, 88/438-181

dr. Szűcs Sándor 

HVI vezető

10 éve a Suzuki márka képviseletében
Kevesebbe kerül, ha helyben vásárol

FANTASZTIKUS AJÁNLAT:

-  10%-os önerővel,

-  125.000 Ft árelőnnyel

Keleti-nyugati típusú személygépkocsiját akár 280.000-340.000 Ft-tal beszámítjuk.

Limitált modellekre ez az ajánlat nem érvényes, 

csak m inimum 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 törlesztőrészlet. A különböző kedvezmények nem vonhatók össze.

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

http://www.paszti-suzuki.hu
mailto:info@paszti-suzuki.hu


PÁLYAZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottsága
A Helyi közművelődésről szóló 7/1999.(V.3.) sz. rendelete alapján 

pályázatot hirdet

Balatonalmádiban élő polgárok és közösségek közérdekű kulturális 
tevékenységének támogatására

Pályázhatnak: Önkormányzati intézményhez gazdaságilag, szervezetileg 
nem kapcsolódó helyi alkotó közösségek, művészeti csoportok, civil 
szervezetek, magánszemélyek.
A pályázat témakörei:
Elsősorban helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, ami a város vagy 
városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és közérdeklődésre tart számot. 
Önkormányzati intézményektől független almádi művészeti együttesek, 
csoportok, egyéni alkotók működésük támogatására.
A pályázat benyújtásának feltételei: Az Oktatási és Kulturális 
Bizottságnak címzett pályázati leírás / a tervezett rendezvény vagy 
tevékenység leírása 1-3 oldalon, pályázati adatlap, költségvetési lap 
kitöltése, minimum 25% saját erőforrás megléte/
Pályázathoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Titkársági 
és Humánpolitikai Osztályán szerezhetők be.
A pályázat elbírálása:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 1.500.000 Ft felosztásáról szabadon 
dönt a pályázati határidőig beérkezett pályamunkák ismeretében.
Nem adható támogatás: ingatlanvásárlásra, berendezésre, technikai fel
szerelésre, vállalkozás vagy alapítvány létrehozására és támogatására. A 
pályázati támogatás tovább nem osztható. Az önkormányzat a sikeresen 
pályázókkal szerződést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszá
molásáról. A kapott támogatás magánszemélyek esetén önálló 
tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A felhasználást szám
lákkal kell igazolni.
A  pályázat benyújtásának határideje: 2003. május 15.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba /8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1. / kell benyújtani. A pályázatról bővebb információt Cziráki 
Marianna ad a 438-400-as telefonon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2003. június 16.

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonalmádi város közterületein 

2003. május 01-ét követően átfogó ellenőrzést végzünk, melynek célja a 
közterületek rendjére vonatkozó helyi rendeletekben foglalt előírások 
betartása. A rendeletek megszegőivel szemben a fenti határidőt követően 
szabálysértési eljárást kezdeményezünk.

Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítunk az engedély nélküli 
közterület-használatok -  különösen az engedély nélküli reklámtáblák - fel
számolására. Kérjük az érintetteket, hogy a jogellenes közterület-foglalást 
szüntessék meg, vagy annak engedélyeztetési eljárását kezdeményezzék 
hivatalunknál.

Az ellenőrzéssel kapcsolatban az alábbi jogszabályokra szeretnénk felhívni a 
lakosság figyelmét, amelynek ellenőrzésére szintén kiemelt figyelmet fordítunk.

Kivonat a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának, a 
közterületek rendjének általános szabályairól szóló 10/2001.(VII.15.) 
számú önkormányzati rendeletből:

27. §.(1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, illetve gyalogoskö
zlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyomtalanítása, síkosság-mentesítése) 
az ingatlan tulajdonosának és használójának egyetemleges kötelessége.

27.§. (3)Ahol nincs szilárd burkolatú járda (gyalogút), ott az ingatlan tula
jdonosa a kitaposott gyalogutat teljes szélességében, más esetben a 
telekhatárától számított 1,5 m szélességű közterületet köteles olyan állapot
ban tartani, amely lehetővé teszi a biztonságos gyalogosközlekedést.

30.§. Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlanuk határvonalától a 
közút széléig - de legfeljebb 30 méterig - a 2.§. (4) bekezdésében meghatáro
zott területek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás, tisztítás, stb.) elvégezni.

Megjegyzés: a vonatkozott bekezdés a közhasználatú zöldterületeket jelenti
Kivonat a környezetvédelemről szóló 9/2001.(VII.15.) számú önkor

mányzati rendeletből:
11 -§- /6/ Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlanán lévő 

növényzetet úgy gondozni, hogy közterületen az akadálymentes közlekedés 
biztosított legyen, a nyomvonalas létesítmények légvezetékeinek üzemképes 
állapotát ne veszélyeztesse, közterületen hulladék ne keletkezzen. A 
közterületen képződő hulladék elszállítása a növényzet/ingatlan tulajdonosá
nak/használójának kötelessége. Ha az ingatlan tuajdonosa ezen köte
lességének nem tesz eleget felszólítás ellenére sem, a Polgármesteri Hivatal a 
tuladonos/használó költségére a szükséges munkát elvégezteti.

Polgármesteri Hivatal 
Városgondnoksági Osztálya

F I G Y E L E M ! !!
A Megyei Tüdőgondozó lakossági TÜDŐSZŰRÉST tart 
2003. március 31-től-április 29-ig 
Helye: Balatonalmádi - Vörösberény 
Vörösberényi Kulturház, Gábor Á. u 6.
Időpontja: Hétfő: 9 - 1 2  12,30 -16  

Kedd: 8 - 1 4
Szerda: 8 - 1 2  12,30-16  
Csütörtök: 8 - 1 4  
Péntek: 8 - 1 2  

Április 4-én (pénteken) a szűrés szünetel !!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzat Oktatási, 

Kulturális Bizottsága 
pályázatot hirdet 

a szabadidő- és diáksport céljára 2003. évben 
rendelkezésre álló támogatás elnyerésére

A pályázaton azon sportegyesületek, diáksport egyesületek, Diáksport 
Bizottságok és civil egyesületek vehetnek részt,
• akik a város tanulóifjúsága és felnőtt lakossága számára szabadidősport 

rendezvényeket kívánnak rendezni, illetve azokon résztvenni;
• akiknek egyéni sportolója és diákcsapata kiemelkedő eredményt ért el, 

és szervezetüknek a nagy jelentőséggel bíró sporteseményeken való 
szerepeltetéséhez megfelelő anyagi eszköz nem áll rendelkezésre;

• akiknek szabadidősport szakosztálya működésének fenntartásához 
megfelelő anyagi eszköz nem áll rendelkezésre.

A rendezvényekre beadott pályázatoknál a szakmai anyagok beszer
zéséhez (oklevelek, érmek, serlegek), valamint sportlétesítmények bérleti 
díjához, versenybírói költségekhez és sportrendezvényen történő 
részvételhez (nevezési díj, szállás költség, utazási költség) járul hozzá a 
Bizottság. A pályázó egyesületeknek minden egyes rendezvényről 
pályázati anyagot kell készíteni. A már megtartott rendezvények is támo
gatásban részesülhetnek.

A kiemelkedő eredményt produkáló sportoló vagy diákcsapat támo
gatásánál a megyei, körzeti bajnokságról, versenyről magasabb bajnok
ságra, versenyre feljutott versenyzők versenyeztetési költségeihez (neve
zési díj, szállás költség, utazási költség) járul hozzá a Bizottság.

A szabadidősport szakosztályok működési költségeihez (pályafenntartás, 
terembérlet, versenybírói díj, nevezési díj, utazási költség, szállásköltség, 
sportfelszerelés, sporteszközök) járul hozzá a Bizottság.

A pályázat határideje:
• rendezvényszervezés esetén 2003. május 10. Pozitív elbírálás esetén 

az összeg kiutalására utólag kerül sor, amennyiben a pályázó összeggel 
a rendezvényt követő hónap 10-ig számlák bemutatásával az idegenfor
galmi referensnek elszámol.

• kiemelkedő eredményt produkáló sportoló vagy diákcsapat esetén az 
év során folyamatosan a költségigény felmerülése esetén. Pozitív 
elbírálás esetén az összeg kiutalására utólag kerül sor, amennyiben a 
pályázó összeggel a magasabb bajnokságot, versenyt követő hónap 10-ig 
számlák bemutatásával az idegenforgalmi referensnek elszámol.

• szabadidősport szakosztályok működési költségeinek támogatása 
esetén 2003. május 10. Pozitív elbírálás esetén az összeg kiutalása 
előzetesen történik, az összeggel utólag a következő év elején kell az ide
genforgalmi referensnek elszámolni.

A pályázatokat egy példányban kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Titkársági és Humánpolitikai Osztályára az idegenforgalmi 
referenshez (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., 25. szoba) az ugyanott 
beszerezhető űrlap kitöltésével. A támogatásban részesített pályázatokról 
a pályázó értesítést kap.

Balatonalmádi, 2003. március 17.
Balatonalmádi Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottsága



TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
BEÍRATÁS RENDJÉRŐL

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 
17/2003.(III.17.) sz. határozatával a 2003/2004. tanévben a Vörösberényi 
Általános Iskolában 1, a Váci Mihály Általános Iskolában 1, a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában 1 első osztály indítását engedélyezte.

Az 1. osztályos tanulók beiratásának időpontja:

2003. április 28. (hétfő) 8-16 óra 
2003. április 29. (kedd) 14-18 óra

A város mindhárom általános iskolája szeretettel várja az első osztá
lyosokat!

Györgyi Dénes Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30. Telefon: 88/438-352

Ez évtől iskolánk valamennyi osztálya, valamint a napközis csoportok is 
egy épületben vannak, a napközi otthon Petőfi S. utcai épületét már nem 
használjuk iskolai célokra. Pedagógiai programunkban két fő célkitűzést 
fogalmaztunk meg: egyrészt kiemelten fontosnak tartjuk a megbízható, és a 
sikeres továbbhaladást biztosító alapkészségek kialakítását. Másrészt nagy 
gondot fordítunk a továbbtanulásra való felkészítésre, a képességeknek 
megfelelő középiskolába való bejutás lehetőségeinek biztosítására. A minél 
nagyobb tárgyi tudás megszerzése mellett tanulóink személyiségének 
fejlesztésére, nevelésére törekszünk. Fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatunk 
közvetlen legyen tanulóinkkal és családjukkal. Tanulóink az 1. osztálytól 
választhatóan -  a német vagy az angol nyelvvel ismerkedhetnek meg, az 1 -2 
évfolyamon testnevelés óra keretében tanulnak meg úszni. A felsőbb 
évfolyamokon csoportbontásokkal segíthetjük az eredményes ismeretszer
zést, a továbbtanulást speciális előkészítőkkel könnyítjük meg tanulóink 
számára. Az iskola gazdagon felszerelt könyvtára és számítógépterme segíti 
tanulóinkat a felkészülésben. A sportban is jelentős eredményeket érnek el ta
nulóink, a labdarúgás és az atlétika a legkedveltebb a tanulók körében, a 
különféle szakkörök mellett.

Az iskola április 10-én csütörtökön nyílt órára és azt követő beszél
getésre várja az érdeklődő szülőket. Fábián László

igazgató

Váci Mihály Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Verseny u. 1. Telefon: 88/438-305

Az intézmény 8 tanulócsoporttal és 2 napközis csoporttal /épületen 
belüli étkezési lehetőséggel/ működik. Az átlagosan 20 fős osztálylét
számok családias légkört teremtenek. A folyamatosan karbantartott, jó 
állagú épület tantermeinek felszereltsége ideális körülményeket nyújt a 
tanuláshoz. Nyelvi laborral, korszerű gépekkel felszerelt számítástech
nikai szaktanteremmel rendelkezünk. A rajz szaktanterem kerámia égető 
kemencéje agyag-és üvegfestési technikák elsajátítását szolgálja. Zárt 
láncú, két csatornás videó-vonal teszi lehetővé az oktatófilmek széleskörű 
alkalmazását. Az iskola atlétika és teniszpályái, tornaterme jó feltételeket 
biztosít a testnevelési órákhoz. A szakmai munka fő arculata az angol 
nyelv oktatása /1-8 osztály/, a felső tagozaton emelt szinten /heti 4-5 
órában/. Fakultatív alapon heti 2 órában német nyelv is tanulható /3-8 
oszt./. Az alsó tagozatosok a testnevelés keretében teniszoktatásban 
részesülnek. Az informatikát -  kérésre -  magasabb óraszámban tanítjuk a 
tantervi előírásnál. Délutánonként szakköri és tömegsport foglalkozáson 
várják tanulóinkat. Évek óta rendszeres és eredményes résztvevői vagyunk 
tanulmányi- és sportversenyeknek. Az iskola és az otthon között a VOLÁN

napi 5 autóbusz járata biztosít kapcsolatot az iskola kapujában történő 
megállással.

Az intézmény április 15-én (kedden) de. 945 órakor várja az érdeklődő 
szülőket bemutatkozó találkozásra. Németh Béla

igazgató

Vörösberényi Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Thököly u. 1. Tel: 594-230

Régi álmunk vált valóra akkor, amikor 2001. augusztus 20-án birtokba vehet
tük a gyönyörű, korszerű, új iskolánkat. Ez az intézmény ahogy mondani szokás, 
„szinte mindent tud”. Ennek következtében rendelkezünk jól felszerelt szaktan- 
termekkel, önálló könyvtárral, ebédlővel, melegítő konyhával, technika 
műhellyel, nyelvi laborral, tanulói konyhával, a város legnagyobb tornatermé
vel, valamint aszfaltos és füves sportlétesítményekkel. Mindebből következik, 
hogy kitűnő tárgyi lehetőségek várnak a hozzánk érkező kis nebulókra.

A személyi feltételeink hasonlóan jók, mint a létesítményi helyzetünk. 
Szerencsésen ötvöződik iskolánkban az idősebb tapasztalt és a fiatal tehet
séges pedagógusok aránya. Ezt a kijelentésemet támasztják alá az elmúlt évek 
tantárgyi vizsgálatai, a szaktanácsadók véleményezései és a 8. évfolyamot 
befejezett diákjaink továbbtanulási statisztikái.

Az anyanyelvi oktatást a hangoztató -  elemző összetevő módszer szerint 
végezzük. Tanórai keretben az idegen nyelvet a 3. osztálytól, a számítástech
nikát -  informatikát a 4. osztálytól tanítjuk. A szülők igénye alapján lehetőség 
van arra, hogy -  szakköri formában -  elsőseink is tanuljanak angol vagy német 
nyelvet, illetve számítástechnikát. A matematikát a kerettantervi maximális 
óraszámban oktatjuk. A testnevelés és a sport területén kiváló lehetőségeink 
vannak: kézilabda, foci, atlétika, úszás, asztalitenisz, tollaslabda, kosárlabda, 
röplabda, tenisz sportágak oktatására.

A művészeti rendezvényeinkre való felkészítéshez és a lebonyolításhoz -  
színjátszó kör, rajz és kézműves szakkör működtetése, akrobatikus és néptánc 
oktatása -  kiváló teret nyújt az új, impozáns épület.

Informatika tantermünkben 18 viszonylag korszerű számítógépen dol
gozhatnak tanulóink. Természettudományi előadónk minden igényt 
kielégít. Kultúrtermünkben zongora és speciális asztalok találhatók 
/ének-zene, illetve vizuális kultúra szakterületekhez/. Szövőszékeink és 
tűzzománc kemencénk a kézműves szakkör lehetőségeit bővítik.

Az ismertetőben olvasható volt, hogy milyen sok kedvező adottsága van 
a Vörösberényi Általános Iskolának. Ezeket szeretnénk a jövőben is jól 
kihasználni, és jó lenne ezeknek együtt örülni 2003. szeptemberétől az új 
kisdiákokkal. Szeretettel várjuk Őket a mi iskolánkban az április 28-i 
beiratkozáskor. Tóth Attila

igazgató

SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fűtés- szerelő 

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!

Ajándékra van szüksége? 

Szeretne egy új dísztárgyat, esetleg 

Valami dekorációval szeretné kicsit 
hangulatosabbá varázsolni Otthonát?

Jöjjön el hozzánk, segítünk.

Nálunk ezt is, azt is megtalálja.:

Ne feledje, a húsvét is közeleg már! 

Szeretettel, és szolid árakkal várjuk! 

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 10-18 óráig, szombat 9-12 óráig 

Cím: Balatonalmádi, Baross Gábor utca 13.

mailto:szamfira@mail.uti.hu
http://www.szamfira.hu


Tavaszi nagytakarítás
2003. április 26. szombat

Tisztelt Balatonalmádiak!

Fenti címmel hirdetményeket találhatnak a városi intézményeinkben és a hir
dető táblákon.
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség és a Magyar Turista Egyesület orszá
gos felhívást tett közzé a természeti környezet állapotának és a 
népegészségügy- környezetegészségügy helyzetének javításáért egy 
tágabban értelmezett házunk-tája rendbetételével.
Kérem Önöket, hogy csatlakozzanak az Önkormányzat és a civil 
szervezetek összefogásához és találkozzunk április 26-án reggel 9.00 
órakor az alábbi gyülekezési pontokon:

Káptalanfüred, Fenyves ABC
Horgásztanya 

Városház-tér, Kulturális Központ
Vörösberény, Posta-Ady E. u.
Budatava, Sporttelep

A szemét összeszedéséhez - lehetőség szerint - mindenki hozzon magával 
kesztyűt, műanyag tasakot, reklámtáskát - amit a kezére fel tud húzni.
Az összegyűjtött hulladék számára zsákot a helyszínen adunk. A zsákokat 
össze kell kötni, hogy az elszállítás is eredményes legyen.
Ezen a délelőttön frissítsük meg Városunkat a hosszú tél után, hogy minél 
jobban érezzük magunkat itthon!
Viszont látásra! Pandur Ferenc

polgármester

Óvodai beíratások 
Balatonalmádiban

Értesítem a kedves Szülőket, hogy a 2003/2004. tanévi óvodai beíratások 
2003. április 28-29-én 8-16 óráig lesznek óvodáinkban.
A beíratással kapcsolatos tudnivalók:
- Azokat a gyermekeket, akik 2003. dec. 31-ig betöltik 3. életévüket,
- Azokat a gyermekeket, akik betöltik 5. életévüket, de ez ideig óvodai 

nevelésben nem részesültek, lehet ill. kell beíratni.

Előjegyzésbe kerülnek azok a gyermekek, akik május 31-ig töltik be 3. 
életévüket.

Szeretettel várjuk Önöket, kérjük, hogy a beíratásra hozzák el gyer
mekeiket is. Herczegné Budai Bea

óvodavezető

KÖNYVELÉST-ADÓ SZAKÉRTŐI 
FELADATOKAT, KÉPVISELETET

VÁLLALOK 
Nemes-Nagy Attila adószakértő, okl. könyvvizsgáló 

Balatonalmádi, Tóth Á. út 11.

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

fax: 88-584-461

IGÉNY SZERINT TELEPHELYRE KIMEGYEK

VÁLLALOM:
Egyéni vállalkozások, Társaságok,

Nonprofit szervezetek

-  könyvelését

-  bérszámfejtést TB. ügyintézését

-  adó bevallások, adatszolgáltatások

-  gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését

-  rezsi óradíjak kiszámítását

SZERZŐDÉS ALAPJÁN GARANCIÁVAL

Megkérdeztük...
Örvendetes hír, hogy városunk életét sokféleképpen befolyásoló és 

meghatározó Auróra szálló átépítése megkezdődött.
A felújítás egy több évtizede álló épület esetében -  természetesen -  mindig 

bontással kezdődik, ami -  jó néhány olvasónk véleménye szerint -  bizony 
kívánni valót hagy maga után. Erről kérdeztük az illetékes véleményét:

1./ az épület és a Bajcsy Zs. u. közötti parkolóban kivágták az összes fát. 
Engedély volt rá ?

2./ a bontást szakszerűen, az előírásoknak megfelelően végzik-e? Milyen 
előírást tartalmaz a bontási engedély, mit tesznek a betartása érdekében?

Válasz;
1./ a fakivágás az épület előtti nagymértékű terepszint megváltoztatás (2 

szinten parkolók, gazdasági bejárat építése és épületek a bejárati parkoló szint 
alatt) miatt engedélyezett, az építési engedélyben előírták, a kertépítési ter
veken megadottak szerinti megfelelő zöldnövényzet (fák, stb.) ültetését.

2./ Külön bontási engedély nincs, az építési tervek tartalmazzák a belső bon
tást, és az építészeti dokumentum adja meg a bontási részeket is a műszaki 
leírás tartalmazza a bontandókra vonatkozó előírásokat. Így az építési enge
dély tartalmazza értelemszerűen a bontást is.

A bontást felelős műszaki vezető irányításával végzik. A törmelék kidobálás 
és elszállítás ügyében eddig három alkalommal szóban is, egy alkalommal 
helyszíni jegyzőkönyvben intézkedtünk. Felszólítottuk a kivitelezőt, az épít
tetőt a talicskás kiborítás abbahagyására. A jegyzőkönyvben rögzítettük a 
környezetre ártalmas, levegőt szennyező -  kezdetleges -építési technika -  fel
hagyása mellett azt, hogyan szállíthat törmeléket, hogyan tárolhatja átmeneti
leg az ingatlanon és azt hogyan kezelje. Mindezek ellenére a kiborítást foly
tatták, és a nagy teherszállító jármű továbbra is folyamatosan takaró nélkül 
szállított törmeléket. Az engedélyben foglaltak betartása az építtető saját 
felelősségre. A felelős műszaki vezető kötelessége az építési engedélyben 
foglaltak ellenőrzése és betartatása.

A fentiek miatt írásban kértünk soron kívüli ellenőrzés lefolytatását a V. M. 
Közig. Hivataltól, valamint a K. D. T. Környezetvédelmi Felügyelőségtől.

Risányi Erzsébet
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

vezető főtanácsosa

Városi EB-oldal
Új gyepmesteri szolgálat működik a városban 2003. 02. 01-től.
Kóbor ebről bejelentést tehetnek a Városházán a 430-344 telefonszámon. 
Március 20-ig. 7 db. Ebet befogtak, 2 db. sérült ebet közterületen elaltattak, 4 
db. úti hullát elszállítottak szolgálatuk során a gyepmesterek.
A befogott ebeket 4 tulajdonos kereste és vitte haza, 3 kutyát el kellett altatni. 
A város teljes költsége ezen feladatokra a 48 nap alatt 110.396 Ft volt.
A 4 db. kiváltott és 1 db. -  kérésre -  elaltatott eb költségét a tulajdonosok 
megtérítették, ez összesen 25.400 Ft volt.
Vigyázzunk házőrzőinkre! A megelőzés takarékosabb és emberségesebb!

Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
-  Városgondnoksági Osztály

HIRDETMÉNY
Rókák és más vadon élő ragadozók veszettség elleni 

orális immunizálásáról

A Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás 
irányításával kézi kihelyezésű csalétek kiszórás történik a Balaton parton 
2003. április 17-19. között.
Az Igazgató főállatorvos 2003. április 17. és május 11. között ebzárlatot 
rendelt el és megtiltotta a sertésállomány kihajtását, legeltetését.
Ezen idő alatt az ebeket csak szájkosárral, pórázon vezetve lehet 
közterületen sétáltatni, vagy az ingatlanon belül kell tartani, zárt kerítés 
mögött, annak hiányában megkötve.
A csalétekkel való érintkezésről, balesetről értesíteni kell a Veszprém Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomást (Tel.: 88/424-088 vagy 
88/579-260) és a háziorvost!
A csalétekben elhelyezett oltóanyag élő, attenuált -  legyengített -  vírust tar
talmaz, amely emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent.
Kérjük az ebtulajdonosok gondos odafigyelését!

Dr. Szűcs Sándor
Jegyző
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„Késő éj van./Jó éjszakát, szép csecsemő... 
/szép vagy te,/szebb,- minden országbéli 
testvérednél./ mert nem fürödtél vérben, 

mint azok. / téged tiszta örömkönnyek 
mostak, és bölcsőd párnái nem hideg, 
merev holtestek, hanem forró, dobogó 
szívek./

Jó éjszakát! .../ ha elalszom, jelenj meg 
álmaimban úgy, / amilyen leszesz 
férfikorodban. / amilyen nagynak, 
ragyogónak a világtól tisztelnek én 

reméllek.”

Tisztelt Almádiak, Tisztelt Vendégeink !
Ezt írta a szabadság költője 1848. március 15-én. 

A nagy nap után. Éjszaka.
S nem egészen másfél év múlva hősi halált halt 

a segesvári csatatéren !
Úgy tűnt el, olyan gyorsan és vigasztalanul, 

ahogy a hirtelen kilövellt márciusi vívmányok 
vesztek el.

Ahogy a nemzet függetlenségét, - és szabad
ságát óhajtó remények foszlottak széjjel, néhány 
hónappal a nagy nap után.

Mégis -  a márciusi forradalom a magyarság 
számára -  örök szimbólum lett.

A bátorság- és a hazaszeretet jelképe.
1848-49, - a honfoglalás és az államalapítás óta 

a magyar nép legnagyobb tette és öröme volt.
Március 15-ike. Nincs még egy ünnep, amely

hez ennyi történet kötődne.
Nem csak a 155 évvel ezelőtti naphoz, - magához 

az ünnephez is ezer esemény, - legenda fűződik.
Nehéz eldönteni, hogy a legendák miatt 

szeretjük-e, vagy épp azért élnek e legendák, - mert 
annyira szeretjük. Nem csak az ünnep,- az ünnep 
története is olyan, - amelyből magára ismer a 
nemzet.

Sokan kutatták, vajon pontosan tudták-e, mit 
csinálnak.

Sokan kutatták itthon és külföldön, hogy 
tudatosan végiggondolták-e, kiszámították-e, 
megtervezték-e?

Sokan kutatták, hogy számoltak-e a hatásokkal, 
a nemzetközi összefüggésekkel?

Sokan kutatták, mi a titka március 15-nek.
Vajon miért?-
Mert-egyetlen más történelmi ünnepünkhöz 

sem kötődik ennyi érzelem.
Az események hősiessége az egyszerűségében 

rejlik.
Abban a tisztaságban, ahogyan csak az alig fel

nőtt ifjak látják a világot.
Nem is volt fiatal az, aki ne szeretett volna már

ciusi ifjú lenni !-
Egy maroknyi fiatal elindul egy kávéházból, 

hogy megváltsa Magyarországot.
Nem tesznek semmi különöset, csak mennek az 

esőben, járnak színhelyről, színhelyre.
Egy vékony poéta elszaval egy költeményt, egy 

fiatal író felolvassa a 12 pontot. Nem törnek-zúz
nak, mint a feldühödött nép Párizsban. Nem folyik 
vér az utcákon, mint Bécsben.

De amit hirdetnek: szabadság,- béke,- 
egyetértés,- nemzeti függetlenség -  utat talál az 
emberek szívéhez.

Mert ahogy mondták, abból sugárzik a hit, sug
árzik az erő.

Szabadságeszmének hívják e hitet, hazasz
eretetnek az erőt.

Ezen eltökéltség -  tömegeket mozgat.
Valamennyiükből a helyzet csinált forradalmárt, 

és a történelmi pillanat forrasztotta össze a 
nevüket.

Tisztelt Ünneplő Honfitársaim!
A XXI. század márciusa együtt tiszteli a múltat, 

szól a jelenről, s üzen a jövőnek.
Nem szétválaszt, hanem összekapcsol, - nem 

megoszt, hanem összetart;

Mert nincsen Petőfi Széchenyi nélkül, s nincsen 
Kossuth Táncsics nélkül. -  Mert nincsen jövő-múlt 
nélkül.

Tudjuk, - hogy az 1849-es esztendő páratlan 
történelmi lehetőségtől fosztotta meg a magyarsá
got -  és más -  kelet-európai nemzeteket is. Az 
1867-es kiegyezés utáni visszakanyarodás a pol
gári fejlődés megvalósítása irányába -  sem olyan 
következetes, sem olyan mély, - sem olyan gyors 
nem lehetett, - mint az 1848-as kísérlet. -

Az 1849. augusztus 13-i Világos melletti 
fegyverletétellel nemzetközi önállóságunk és 
szabadságunk szent ügye veszett el. 
Magyarország -  1849-ben úgy maradt egyedül 
Európában, hogy még csak reménye sem maradt 
olyan európai megoldásra, amely teljes szabad
ságát visszaadja.

Mégis -  a márciusi forradalom a magyarság 
számára -  örök -  szimbólum lett.

Nagyszerűsége: az átalakulás, - az Európához

való csatlakozás, - a nemzeti érdekek védelme. -  A 
kor politikai szereplőinek, hőseinek teljesítménye 
vitán felül áll.

Tisztelt Ünneplők!
Az elmúlt másfél évszázad túl sok szembenál

lást, túl sok ellentétet, s főként túl sok gyűlöletet 
hozott mindenütt. Leginkább itt Európa közepén,
- s a mi Magyarországunkon.

A láthatatlan raktárak ma is tele vannak felhal
mozott gyűlölettel, s a készletek nem fogynak .

Pedig idő van. -  Itt az idő, - hogy elkezdődjék a 
raktárak lebontása.

Túl nagy a tét, túl nagy a kihívás ahhoz, hogy a 
jelen és a közeljövő lehetőségeit évtizedes, - sőt 
évszázados sérelmek tegyék semmissé.

Mert úgy gondolom, hogy kivételes alkalom a 
történelmi esély Magyarország csatlakozása az 
Európai Unióhoz, az alkalmazkodóképesség -  és 
az önállóság együttes bizonyítása.

Világosan kell látni, az országunk előtt két út áll: 
az egyik az Európai Unióba visz, a másik út 
járhatatlan. Ma közös a jövőnk a szomszédos 
országokkal:

Együtt csatlakozni az európai integrációhoz. -
Aki ünnepel, - visszafordul, - visszanéz. A napok 

visznek előre, az ünnepnap viszont állomás, 
pihenő: visszaemlékezünk egy régi eseményre, s 
ezzel kiemeljük a múltból. Az ünnep felelevenít. A 
jövőt ki lehet színezni, meg lehet álmodni, de 
ünnepelni csak azt lehet, ami a múltból felénk int.

1848. március 15-e a rákövetkező kudarc 
ellenére is -  a legszebb, - legörömteljesebb 
ünnepünk.

Amikor eljön megemlékezésének napja, fejet haj
tunk hősei előtt, akik minden tettükkel a nemzet 
érdekeit tartották szem előtt. S az eljövendő századok 
nemzedékei iránt érzett felelősségtudattal tették azt, 
amit a hazaszeretetük diktált.
Jókai írta:

„Évek múlva, / századok múlva / lesz mit 
beszélni az unokáknak apáik tetteiről. / S 
akárminő sorsra lesz hivatva a jövő 
nemzedék, - tán meglehet, hogy 
megátkozandja apáit, /de szégyenelni nem 

fogja őket.”
Éljünk úgy, hogy ne hozzunk szégyent szent 

emlékükre!
A nemzeti ünnep legyen az a momentum, 

amikor az anyaországi és a határon túl élő mag
yarok nemcsak a közös múltra, Szent Istvánra, 
Petőfire, a Pilvax kávéházra és Trianonra 
emlékeznek, hanem a nehezen áttekinthető közös 
jelenre is gondolnak, amellyel csak úgy lehet meg
birkózni, ha odafigyelünk egymásra és megbec
süljük a nemzetet, a közösséget, amelyhez tar
tozunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hiszem, hogy holnapunkat ma alkotjuk meg itt 

Balatonalmádiban is, amennyiben egyéni pil
lanatnyi érdekektől mentesen dolgozunk, hozzuk 
meg döntéseinket, egymás iránti tisztelettel; a 
márciusi ifjak bátorságával, bizalmával, össze
fogásával.

Március 15-i ünnepségen elhangzott 
polgármesteri beszéd.

Pandur Ferenc városunk polgármestere az ünnep 
szónoka Fotó: Durst László

A Gyermekkönyvtár ifjú olvasói a március 8-i 
kézműves foglalkozáson gyöngy-kokárdát készítet

tek. Közel 20 érdeklődő vett részt a foglalkozáson, 
készülődve március 15-e megünneplésére. A 

nagyobbak önállóan, a kisebbek kicsi segítséggel, 

de elkészítették nemzeti jelképünket gyöngyből.

A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN, AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN IDÉN IS FÁKLYÁS 
FELVONULÁSSAL EMLÉKEZTEK VÁROSUNK POLGÁRAI AZ 1848-AS FORRADALOMRA. A 
KULTURÁLIS KÖZPONT ELŐL INDULÓ MENET HANGOS ÉNEKSZÓVAL ÉRT EL A KOSSUTH 
SZOBORIG, AHOL A FÁKLYÁK FÉNYÉBEN DOMBAI ZOLTÁN SZAVALATÁT KÖVETŐEN 
FARKAS MÓNIKA A KÉTTANNYELVŰ GIMNÁZIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE 
MÉLTATTA A KORABELI ESEMÉNYEKET. A SZÓZAT ELÉNEKLÉSE UTÁN A FÁKLYÁK 
ELALUDTAK, DE A TŰZ A SZÍVEKBEN SOKÁIG LOBOGOTT.



T o já s í rá sA húsvéthétfői locsolkodás kedves 
viszonzása: a leányok hímes tojást 
ajándékoznak a legényeknek.

Hogy miért éppen tojást szokás 
ajándékozni? A tojás szinte a világ 
minden részén a termékenység szim
bóluma. Az ébredező élet, a 
tavaszban újjászülető természet 
jelképe lett.

Az avar és népvándorlás korabeli 
sírokból előkerült írott és vakart tojá
sokon levő jelek arra utalnak, hogy 
baj elhárító hatásában is hittek.

A Nemzeti Múzeumban őriznek 
olyan tojásdad alakú bronzkori 
cserépcsörgőt, melyen a ma gereb
lésnek nevezett díszítmény látható. 
A gereble minden valószínűség 
szerint a sámán kezét jelképezi, ezért 
van hat foga, mert sámán csak hatu
jjú ember lehetett. Ez a motívum

bizonyára a sámán kiterjesztett, 
egészséget védő kezét idézte föl a 
korabeli ember számára. Nagyon 
hosszú idő telt el, míg napjainkra egy 
népszokás ajándéktárgyává vált a 
húsvéti tojás. A tojáshímzés pedig 
népi díszítőművészetünk egyik 
gazdag, sajátos műfaja lett. 
Motívumai más népművészeti ágak
ban nem lelhetők fel, viszont etnikai 
hovatartozásuk sem annyira 
elválasztható, mint más ágakban, pl. 
népviselet, hímzéskultúra, stb.

Az írott tojás
Technikája a textil batikolásához 

hasonló, az úgynevezett viasz
levonásos eljárás. A megfőzött, még 
langyos tojásokra írjuk forró viasszal 
a mintát, majd festőiébe helyezzük. 
Bizonyos idő elteltével a festőiét 
felmelegítjük, a tojásokat kiemeljük, 
s a melegen fellazult viaszt letöröljük 
róla. A színes tojásokon élesen kiraj
zolódik a minta, melyet a viasz 
megvédett a festék színező hatásától.

Eszközök
Először írókát kell készítenünk, 

melynek neve tájegységenként vál
tozó, kesicének, írókésnek vagy 
gicának is nevezik.

Készítéséhez egy 15 cm hosszú 
faágacskát /hurkapálca is megfelel/ 
levágunk, és a végét kb. 2 cm 
hosszan behasítjuk. Ez a behasított 
rész a fejrész, ebbe a hasítékba kerül 
az írócső. A csövecskét bármilyen 
réz vagy alumínium fóliából elkészí
thetjük. /pl. gyógyszeres tubus, fog
pasztás tubus/ 20x25 mm-es csíkot 
vágunk a lemezből, és ezt rácsavar
juk egy varrótűre. A tűt kihúzzuk és 
a csövecskét az ág hasított fejrészébe 
illesztjük, az ágacska tengelyvo
nalára merőlegesen. A csövecske 
mindkét kiálló vége azonos 
hosszúságú. Cérnával rögzítjük a 
csövecskét, keresztöltéssel, a lógó 
cérnaszálat levágjuk, mert az 
elhúzódó szál viasznyomot hagy. Ha 
többféle vastagságú mintát akarunk 
írni, úgy különféle vastagságú 
csövecskét készítünk.

A tojásíráshoz méhviaszt 
használunk, amit méhész szaküzlet
ben vásárolhatunk. Kb. 10 dkg szük
séges, többször is használható, 
felmelegíthető. A viaszoláshoz egy 
serpenyőben felolvasztjuk a viaszt,

és állandóan forrón tartjuk. A forró, 
folyékony viaszba belemártjuk a 
csövecskét, 1-2 percig benne tartjuk, 
hogy átvegye a viasz hőfokát, majd 
az edény széléhez koppantjuk a 
fejrészt, hogy a felesleges viasz le
váljon és hozzákezdhetünk az 
íráshoz. Ezután csak a csövecskét 
mártjuk a viaszba és írás előtt mindig 
koppantunk.

Előkészület
Lehetőleg nagyméretű, vastag, 

fehér héjú tojásokat vásároljunk. A 
főzővízbe tegyünk egy evőkanál sót, 
így kevésbé reped meg a héja. 
Forrástól számítva 30 percig főzzük, 
lassú tűzön. A tojás csak akkor nem 
romlik meg, ha betartjuk a főzési 
időt. Így sokáig megmarad kedves 
emléknek. A néphit a hét évig eltett 
tojás úgy kiszárad, összezsugorodik, 
hogy gyűrűfejbe foglalható fényes 
sárga köve.

A minta írása
A megfőzött tojásokat langyosan 

tartjuk, így könnyebben ráolvad a 
viasz. A tojást bal kezünkben tartjuk, 
a jobban a viaszba mártott írókát. A 
régebbi geometrikus mintáknál a 
hosszanti és az oldalsó felezővo
nalakkal mezőkre osztjuk a tojást. /4- 
es, 8-as mezőre, a minta szerint/

Az írást a tojás csúcsánál kezdjük, 
a csúcstól kiindulva az aljáig körbe
forgatjuk, míg vissza nem érünk a 
kiindulási ponthoz, /a mozdulat a 
krumplihámozáshoz hasonló/ Ezzel 
az osztóvonallal kétmezős felületet 
nyerünk. Hasonló módon további 
mezőkre osztjuk a tojást, mintánk 
szerint. Leggyakoribb a 4 és 8 mezős 
osztás. A hosszanti felezővonal 
meghúzása után írjuk rá tojásukra az 
„egyenlítő” /oldalsó/ vonalat is. Az 
osztóvonalak után írjuk az egyéb, 
geometrikus vagy stilizált 
motívumokat. A megfestett tojásokat 
ezek után festőiébe helyezzük.

Festőlé
Használhatjuk a háztartási boltban 

beszerezhető tojásfestő anilin- 
festéket, a használati utasítását tart
suk be, hogy munkánk eredményes 
legyen. Nagyon szép, egyéni színű 
tojásokat növényi festékekkel 
nyerünk. Gyógyfüvek, gyökerek, 
fakéreg, gyümölcshéjak oldatát, 
főzetét is fel lehet használni.

Sárga színű festőiét kapunk: 
almahéj, zöld dió főzetéből, 
savanyú káposzta levéből, sáfrány 
főzetéből.

Vöröshagyma héjának főzetéből 
barna, a zöld búza főzetéből zöld fes
tőiét nyerünk. A festőiébe mindig 
öntsünk egy kevés ecetet, -  elősegíti 
a rögzítést -  majd 40 °C körüli 
hőmérsékletű festőiébe tegyük a 
tojásokat. 2-3 óra elteltével melegít
sük lassú tűzön 70 °C körüli 
hőmérsékletre, így a viasz fellazul a

tojásokon, és szűrőkanállal kivéve 
puha ruhával könnyen eltávolítható, 
és a rajzolat fehéren elővillan. 
Végezetül szalonna bőrével vagy 
olajos ruhával áttöröljük a tojásokat, 
így szép fényt kapnak.

Cz. Tóth Hajnalka

Dunántúli minták Balaton melléki minták

Húsvéti ünnepek a konyhában
A nagyböjt és a nagyhét utolsó napja húsvét vigíliája a Nagyszombat. A kony
hában sonka főzéssel kalácssütéssel és a húsvéti ételek elkészítésével telik el. 
Este a feltámadási körmenetre indulás előtt az ablakokban gyertyát gyújtunk 
jelképezve Jézus Krisztus feltámadását. A templomból hazaérve szegjük meg a 
húsvéti sonkát.

Kaszásleves
A megfőzött sonka félretett levéből készíthetjük el a kaszáslevest. A léből 
annyit forralunk fel amennyi levest szeretnénk. Ha nagyon sós vagy túl zsíros 
vízzel keverjük. 4 személyre számítva 2 dl tejfölt elhabarunk egy kis liszttel 
föleresztjük a sonkalével, ízlés szerint citrom levet teszünk bele és még egysz
er fölforraljuk. Pirított zsemlekockákkal tálaljuk.

Húsvéti kenyér
Hozzávalók: 2,5 kg liszt, 8 dkg élesztő, 6 tojás, 25 dkg cukor, 35 dkg vaj, 12 
dkg őrölt mandula, 20 dkg mazsola, 1 citrom, 7,5 dl tej, só.
A felmelegített liszt közepébe kis mélyedésbe beleöntjük a tejben feloldott 
élesztőt. Belekeverünk egy kevés lisztet és meleg helyre téve megkelesztjük. 
Ezután hozzá keverjük az elhabart tojásokat és a langyosra lehűtött forralt 
tejet. Ezután hozzá adjuk a cukrot, vajat, mandulát, mazsolát, egy citrom 
reszelt héját, és egy csipet sót. A tésztát kézzel jól kidolgozzunk és főző kanál
lal hólyagosra verjük. Újra megkelesztjük, két hosszúkás cipót formálunk 
belőle, liszttel meghintett tepsiben pihentetjük. Tojással megkenjük, forró 
sütőben megsütjük.

M.J.



Felber Gyula

Vonzó jövőkép egy javíthatatlan optimistától
A most 56 éves Felber Gyula Nemesvámoson élt, s alig

12 éve költözött Balatonalmádiba, ahol alig három év 
múlva már megválasztották önkormányzati 
képviselőnek. A következő ciklust 30 szavazat híján 
kihagyta ugyan, ám tavaly óta ismét tagja a 
képviselőtestületnek. A nyugdíjas katonatiszt elsősor
ban városunk sportéletében tevékenykedik igen ered
ményesen.

- A feleségem almádi, egy családi megállapodás révén 
jutottunk hozzá itteni házunkhoz, így kerültem ide 1991. 
június 6-án. Annak az évnek a végén mentem nyugdíjba 26 
év katonatiszti szolgálat után, amiből 18-at testnevelőként 
töltöttem egy veszprémi alakulatnál -  árulja el az 
előzményekről.

A sporttal természetesen nem tudott és nem is akart sza
kítani, sőt, miután több ideje lett rá, aktív szervezőmunká
ba kezdett. Ennek eredménye lett a balatonalmádi Herkules 
Sport Egyesület megalakulása, amelynek ma már öt szak
osztálya működik.

- Ritkaság, hogy valakit alig három év alatt úgy befo
gadjon egy város, hogy képviselővé is megválasszák...

- A sport révén elég hamar és elég sokan megismertek, s 
talán az is nyomott a latban, hogy az önkormányzati 
munkában is volt már tapasztalatom, hiszen 
Nemesvámoson is tagja voltam a képviselőtestületnek.

- A következő választáson mégsem került be. Ezt minek 
tulajdonítja?

- Kicsit szerencse kérdése is volt, hogy 1998-ban kit 
választottak meg képviselővé, hiszen nagyon egyenletesen 
oszlottak el a szavazatok, s mindössze harminc hiányzott 
ahhoz, hogy újra megválasszanak. Másrészt egy önkor
mányzati képviselőtestület lehetőségei nagyon beha
tároltak, általában igen keskeny mezsgyén tud csak halad
ni, s a döntései mindig sértenek is érdekeket. Az emberek 
pedig a jót hajlamosak természetesnek tekinteni, míg ha 
valami nem tetszik a városban, azért annak kell “elvinni a 
balhét”, aki belül van.

- Ha ez ilyen hálátlan kenyér, akkor miért indult el min
den választáson ’90 óta?

- Azért, mert úgy gondolom, hogy azok az ügyek, ame
lyekért tenni szeretnék a városban, kívülről nehezebben 
vihetők előbbre, mint a képviselőtestületen belülről. Itt 
elsősorban a sport ügyére gondolok és arra, hogy a civil 
szervezetek bevonásával eredményesebben lehetne intézni 
a város ügyeit.

- Utóbbiban sikerült már valami előrelépést tenni?
- Úgy látom, hogy elindult egy együttgondolkodás, nem 

utolsósorban azért, mert a civilek maguk is tesznek ennek 
érdekében. Legyen elég megemlítenem csak példaként a 
vörösberényi nyugdíjasklubot, akik meghívnak az össze
jöveteleikre egy-egy képviselőt, meghallgatják, hogy mit 
tesz a város érdekében, megkérdezik, hogy milyen dön
téseket hogyan lát. A jelenlegi testület is kezdeményezőbb 
és sokkal szélesebb körben próbálja meg közvetlenül 
tájékoztatni a lakosságot, mint ahogy eddig megszokott 
volt. Magam is már több ilyen fórumon vetem részt, 
legutóbb az új közösségi házban tartott közmeghallgatá
son, de voltam már Berényben is és tudom, hogy a 
közeljövőben még háromra kerül sor más városrészekben. 
Azt is jellemzőnek tartom, hogy például a vagyonrendelet
nél a szociális bizottság addig nem hozta meg a döntését, 
amíg nem voltunk túl a közmeghallgatáson.

- Ha már szóba kerültek a bizottságok: Ön milyen 
területeken dolgozik aktívabban?

- Két bizottságnak vagyok a tagja, a szociálisnak és a 
pénzügyinek. A szociálisba azért kerültem be, mert Trosits 
András képviselőtársammal együtt alapító tagja voltam az 
“Együtt egymásért” nyílt közalapítványnak, amely a 
Balatonalmádiban élő szegény embereken segít, akár 
pénzügyi támogatással, akár természetbeni juttatásokkal, 
például tűzifával. Erre épp a közelmúltban nyílott jó alka
lom, amikor az Auróra szállónál lebontott faanyagból jut
tattunk támogatottjainknak. A pénzügyi bizottságba pedig 
azért választottak be, mert több éves tapasztalatom révén

már elég jó rálátásom van az önkormányzati pénzügyekre. 
Végül, de nem utolsó sorban meg kell említsem, hogy bár 
kívülről, de aktívan segítem a kulturális, oktatási és sport- 
bizottság munkáját is, hiszen a sportot a 
munkaterületemként kezelem.

- Balatonalmádi nem a sporteredményeiről híres első
sorban...

- De azért szégyenkezni valónk sincsen. Azt tudomásul 
kell vennünk, hogy az élsport ma már olyan költséges 
dolog, amit nem tudunk megfelelően finanszírozni. Ebben 
térségi összefogásra lenne szükség, a régió együtt talán 
tudna látványosabb eredményeket produkálni egy-egy 
sportágban. Arra viszont büszkék lehetünk, hogy a város
ban kiváló az utánpótlás-nevelés, színvonalas és fejlődő a 
diáksport. Nagyon nagy sikernek tartom azt is, hogy 1992 
óta egy kidolgozott és nyilvános pontrendszer alapján a 
Balatonalmádiban működő összes sportegyesület alaptá
mogatásban részesülhet, s hogy van egy támogatási alap, 
amelyre bárki, aki Almádiban sportrendezvényt akar 
szervezni, pályázhat. Mindez együtt a záloga annak, hogy

a tömegsport, a szabadidősport fejlődhessen a városban.
- A másik záloga az lehetne -  és talán a minőségi sport

ban is előrelépést hozhatna -  ha volna megfelelő fedett 
sportlétesítményünk.

- Természetesen az jó lenne, de a realitások talaján kell 
maradnunk, és ne felejtsük el, hogy rengeteg egészséges 
sportág űzhető terem nélkül is. Elsősorban a tájékozódási 
sportok (a futás, kerékpározás, sífutás, lovaglás 
tájékozódási ágai), de rendelkezésünkre áll a Balaton is a 
rajta űzhető vízi sportokkal. A teremgondokat pedig eny
hítheti a vörösberényi általános iskolában saját erőből és 
pályázati pénzekből felépült aránylag korszerű edzőterem. 
Látjuk azonban azt is, hogy ezt a város sportélete már -  
szerencsére -  “kinőtte”, ezért tervezzük, hogy Budataván 
a teniszpálya területén ugyancsak pályázati pénzek fel- 
használásával létesítünk egy sportcentrumot, amely jó 
másfél évtizedre megoldaná a kérdést -  addigra pedig talán 
már képesek leszünk egy sportcsarnok építésére is.

- Vonzó jövőkép egy javíthatatlan optimistától: olvasóink 
nevében is köszönjük Felber Gyulának!

Láng György Géza

Lakossági fórum 
a Kulturális 
Központban

A város képviselő-testülete az ön
kormányzati választások óta hiva
talosan a március20-ai fórumon 
találkozott először a lakossággal. Az 
eseményre a Városi Kulturális Köz
pont nagytermében került sor -  erős 
fél ház előtt. A tervezett témákat 
Pandur Ferenc polgármester ismer
tette majd az első kettőt az idei költ
ségvetés várható alakulását továbbá 
az önkormányzat gazdasági és cik
lusprogramját, röviden föl is vázolta. 
Az ingatlanhasznosítási koncep
cióról Schildmayer Ferenc alpol
gármester beszélt. Elmondta, hogy 
Almádi idei beruházásainak fedeze
téhez szükség van még 51 millió fo
rintra, amit a Kulturális Központ el
készültével megüresedő épületek ér
tékesítésből lehet előteremteni.

A lakosok kérdései között is szere
pelt, hogy mi lesz a funkciójukat 
vesztett ingatlanokkal illetve hogyan 
alakul a jelenleg még ott működő 
intézmények, klubok sorsa. Többen 
felvetették a vitorláskikötő építé
sének és a Balaton-part megközelí
thetőségének problémáját, mert nem 
szeretnék, ha tovább csökkenne 
ennek amúgy is szűkös lehetősége. 
Az ivóvíz ára és gyakorta rossz 
minősége sok Almádi lakost zavar és 
valamilyen megoldást sürgetnek 
gondjukra, ám a válaszból kiderült: 
az önkormányzatnak csekély lehe
tősége adódik a szolgáltató cég dön
téseinek befolyásolására. Számosan 
foglalkoztak a piac elhelyezésének 
ügyével. A rendezetlen állapotot 
hamarosan meg kell szüntetni, s 
mivel eddig nem sikerült kellően 
alkalmas új helyet találni, valószínű
leg a jelenlegi helyen, de az eddiginél 
kisebb területen és a vásározók 
számának korlátozásával kell biz
tosítani a piac előírás szerinti mű
ködését. Ketten is felvetették a tes
tületi ülések televíziós közvetíté
sének kérdését és többen kifogá
solták a képviselők aktivitását illetve 
a tájékoztatás hiányát. Jó néhány 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdés is elhangzott. Különösen a 
fakivágásokat nem nézi jó szemmel 
a lakosság, bár a válaszok szerint az 
említett esetekben mindig engedél
lyel történtek. A lakosok aggódnak 
az oktatási intézmények jövőjéért is, 
ami a városvezetés szerint sem alap
talan félelem, de az önkormányzat a 
maga eszközeivel az utolsó percig 
fenn szeretné tartani iskoláit és óvo
dai csoportjait.

A mintegy három órás lakossági 
fórumon a számos bírálat mellett 
néhány javaslat is elhangzott, me
lyek akkor kapnak értelmet, ha az 
önkormányzat foglalkozik velük, s 
erre a képviselők a fórum zárásakor 
ígéretet is tettek. Szerk.

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

http://www.iarmu.com


Balatonalmádi város 2003. évi költségvetése
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (eFt)

Bevétel 2002. évi 2003. évi Kiadás 2002. évi 2003.évi
eredeti eredeti eredeti eredeti

MŰKÖDÉSI
előirányzat előirányzat

MŰKÖDÉSI
előirányzat előirányzat

938.262 1.113.939 938.262 1.113.939
Intézmények 282.555 251.350 Személyi juttatás 385.558 485.560
ÖK. saját 501.097 639.640 Munkáltatót terhelő 

járulék 135.287 161.572
ÖK.támogatás 172.619 221.190 Dologi 299.066 339.033
Műk.célú átvett 36.434 4.753 Műk. célú 26.125 27.820
pénzeszközök pénzeszk.átad.
OEP támogatás 3.986 7.821
Felhalm.célra - 58.429 - 10.815 Speciális támog. 42.836 47.403
Pénzmaradványműk. célra Ellátottak pénzbeni tám.
Előző évi közp.kieg. Működési tartalék

- általános
cél

27.878

21.512

23.197

29.354
FELHALMO FELHALMO
ZÁSI CÉLÚ 766.869 355.909 ZÁSI CÉLÚ 737.537 310.794
Tárgyi eszk.imm.ért.bev
Pénzügyi befekt.bev. 31.730 25.000 Felújítás 10.810
ÖK.saját felhalm.
tőke bev 1.267 70.000 Felhalmozás 608.405 231.314
ÖK.tám.cél (címzett) 201.330 19.000 Felhalm.célú 57.600 44.200
Felhalm.célú átvett

233.700 66.858
pénzeszk.átad

Hitelfelvétel (fejl) 120.298 146.922 Pénzügyi
befektetések

26.220 15.000

Műk.bev.felhalm. 58.429 10.815 Felhalm.tart:ált 15.000
célra
Tartós kölcs.törl. 115 17.314 Felhalm.tart:cél 19.502 20.280
Rövid lejár.értékp.
érték 120.000
Pénzmar.fejl.cél Hiteltörlesztés 29.332 45.115
BEVÉTELEK KIADÁS
ÖSSZESEN: 1.705.131 1.469.848 ÖSSZESEN: 1.705.131 1.469.848

Az Önkormányzat Képviselő Testülete a költ
ségvetési törvény és az Államháztartásról szóló 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
alapján 2002. novemberi ülésén megtárgyalta a 
2003. évi költségvetési koncepciót. A koncep
cióhoz készített előzetes számítások már jelezték, 
hogy a 2003. évi költségvetés nem tud annyi 
összeget felhalmozásra (fejlesztésre) biztosítani 
amennyire szükség lenne.

A Képviselő Testület a koncepcióval kapcsolatban 
határozatot hozott, mely alapján elkészült a Város ez 
évi költségvetése.

A Képviselő Testület 2003. február 27-i ülésén 
tárgyalta az ez évi költségvetést - a Testületi ülést 
megelőzte egy informális ülés, ahol megvitatásra 
kerültek a költségvetés számai - .  Az ülésen kisebb 
módosítások után a Testület „ Az Önkormányzat 
2003. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és 
az éves gazdálkodás szabályairól” szóló rendeletét a 
3/2003. (II. 27.) sz. Önkormányzati rendelettel elfo
gadta.

A Város 2003. évi költségvetése 1.469.848 Eft 
bevételt és ugyanannyi kiadást tartalmaz, mely 
13,8%-kal (235.283 Eft-tal) alacsonyabb az elmúlt 
évi költségvetés eredeti előirányzatánál (ennek 
elsődleges oka a Kulturális Központ 2002. évi 
beruházási kiadásai).

A tervezett bevételek 75,6% működési célú, 13,5% 
felhalmozási célú bevétel, míg a tervezett hiány 
10,0% mértékű. (Ezt támogatásból, pályázati pénzből 
és a 2002. évi szabad pénzmaradványból fedezzük 
le.)

A költségvetés helyzetét az is jól tükrözi, hogy a 
2002. évi költségvetés működési bevételeiből közel

59 Mft-ot terveztünk felhalmozásra (beruházásra 
ténylegesen nagyobb összeg - közel 86 Mft), míg az 
idei évben már csak 10.815 Eft-ot fordíthatunk 
beruházásra.

A Város még ilyen szempontból, jó  helyzetben” 
van, hiszen még nem kell a felhalmozási bevételeket 
működési kiadásra fordítani.

A működési bevételek az elmúlt évi tervezett 
bevételeket 19,9%-kal haladják meg.

Az Önkormányzat a bevételek tervezésénél a 
reálisan várható bevételeket vette figyelembe: az 
intézményi működési bevételeknél a csökkenést a 
kamatbevételek és egyéb bevételek csökkenése 
eredményezi.

Az Önkormányzat 2003. évi helyi adók 
vonatkozásában az idegenforgalmi adó (kurtaxa) 
mértékét emelte, a gépjármű adó összege a 
törvény által meghatározott mértékben 
emelkedik, a befolyt adó összege 100%-ban (elmúlt 
évben 50%-ban) az Önkormányzatot illeti meg.

A költségvetési támogatások mértéke jelen
tősen növekedett az elmúlt évhez viszonyítva, a 
nagyobb volumenű emelés oka a 2001. és a 2002. évi 
központi béremelések fedezetére biztosított fedezet, 
mely beépítésre került a normatívákba.

A felhalmozási bevételek az előző évhez vis
zonyított csökkenése a Városi Kulturális Központ 
építéséhez igénybe vett címzett támogatás (befe
jeződött a beruházás) miatt következett be.

A tervezett előirányzatok között 51 Mft-os 
ingatlanértékesítésből származó bevétel szerepel, 
mely egyedi döntések alapján fog realizálódni.

Az Önkormányzat 2003. évre tervezett kiadási 
előirányzata 13,8%-kal alacsonyabb, mint a 2002.

évi eredeti előirányzat. A tárgyévre tervezett kiadá
sokból 75,8%-ot tesznek ki a működési célú, 21,1 %- 
ot a felhalmozási célú kiadások, míg 3,1%-ot az 
előző időszakban felvett hitelek tárgyévi törlesztő 
részletei.

A működési célú kiadások növekedése az előző 
évhez viszonyítva 18,7%-os (175.677 Eft), itt 
szerepelnek az intézményhálózattal, város- 
üzemeltetéssel, stb. kapcsolatos kiadások.

A működési célú kiadások között az óvoda 
104.356 EFT-tal, az általános iskolák 262.886 eft-tal, 
a zeneiskola 28.306 Eft-tal szerepel, így az oktatási 
intézmények összes működési kiadása 395.548 Eft.

Az oktatási intézmények működéséhez az állam 
2003.évben a következő normatív támogatásokkal 
járul hozzá:

- óvodai nevelés 30.212 eFt
- iskolai oktatás 120.952 eFt
- alapfokú művészeti oktatás 12.900 eFt
- kiegészítő hozzájárulás

egyéb közoktatási feladathoz 9.625 eFt
- kiegészítő támogatás egyes
közoktatási feladathoz 7.540 eFt
Ö s s z e s e n :  181.229 eFt
Megállapítható, hogy az oktatási intézmények

működéséhez 2003. évben az állam 45,8%-kal járul 
hozzá, az intézményi működési bevételei a kiadások 
7,8%-át fedezi, így az Önkormányzat az 
intézmények működési kiadásainak 46,4%-át saját 
bevételeiből fedezi.

A működési célú kiadások 58,1%-át teszik ki a 
személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 
járulékok.

A dologi kiadások városi szinten 13,3%-kal 
emelkedtek, a speciális célú támogatások - rend
szeres, eseti pénzbeni ellátások (segélyek) - összege 
10,7 %-kal magasabb az előző évi tervezettnél.

A felhalmozási célú kiadás (beruházás) tervezett 
összege 355.909 Eft, ez az összes kiadás 24,2%-a. A 
tervezett összeg az előző évi eredeti előirányzathoz 
viszonyítva 53,6%-os csökkenést mutat.

A csökkenés oka, hogy a Kulturális Központ 
beruházása befejeződött, így e kiadási szükséglet 
lényegesen alacsonyabb, mint az előző évben.

A beruházásra tervezett összegek között szere
pel a Wesselényi-strand beruházásának (rekon
strukciójának) folytatása, az Erkel F. utca 
útépítése, a Városi Kulturális Központ pénzügyi 
elszámolása - 2003. évre áthúzódó számlák -, s több 
olyan tervezett beruházás, melyre pályázatot nyújt 
be az Önkormányzat.

Városi szinten felújításokra eredeti előirányzatot 
nem terveztünk, de a céltartalékba az intézmény- 
hálózat felújítására 4.500 Eft került tervezésre. 
Az eljárási szabályok szerint a megvalósítandó célok 
meghatározására külön kerül sor.

Az előző években felvett hitelek tőke törlesztése 
magasabb, mint az előző évi kötelezettség. Oka 
többek között a megszünt Csatornatársulat felvett 
hitel törlesztése - forrás oldala lakossági befizetés -.

A Város 2003. évi költségvetése hasonló pénzü
gyi lehetőségeket mutat, mint az előző évben. A 
Városban az új intézmény működtetési és fenntartási 
kiadásai tervezésre kerültek, az előirányzatok 
realitására azonban majd a tényleges működés ad 
választ.

A felvett hitelek törlesztő részletei, a meglévő 
intézmény-hálózat a költségvetés mozgásterét 
befolyásolják, így figyelemmel kell lenni arra, hogy 
többlet feladatot vagy kiadást csak akkor szabad 
meghatározni, amikor már a bevétel ténylegesen 
realizálódott

Az ez évi költségvetés is megköveteli a 
gazdálkodó szervezetektől a hatékony és takarékos 
gazdálkodást.
Balatonalmádi, 2003. március 20.

Szabó Jenő



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor
2003. március 8: Borverseny. 37 fehérbor és 5 vörösbor mintát értékelt a zsűri. 
Eredmények a következők voltak:

Fehérbor Vörösbor
Aranyérem: 18
Ezüstérem: 18 4
Bronzérem: - 1
Oklevél: 1

Aranyérmet kaptak:
1. Kis József Olaszrizling 10. Keszei József Olaszrizling
2. Kis József Olaszrizling szűrt 11. Lohonya Tibor Olaszrizling
3. Kis József Tramini 12. Molnár Kálmán Olaszrizling
4. Kiss Béla Chardonie 13. Szemes Béla Olaszrizling
5. Kiss Béla Zenit 14. Győri Miklós Olaszrizling
6. Kovács Kálmán Olaszrizling 15. Ripótzi István Olaszrizling
7. Magasmarti Ferenc Olaszrizling 16. Balázs István Olaszrizling
8. Farkas István Rizling bariqe 17. Nagy József Olaszrizling
9. Farkas István Vegyes fehér 18. Engler Sándorné Olaszrizling

2003. március 11: Tavaszi munkák a kertben címmel tartott előadást Takács 
Ferenc szaktanár. Most van a legkedvezőbb ideje a füvesítésnek. Nagy fák alá 
ajánlott a gyeppótló, mert ott a fű nem marad meg. Ilyen gyeppótló pl. a 
kakukkfű. Most lehet metszeni a szőlőt és a gyümölcsfákat. Metszéshez forgó
metszlapú ollót célszerű használni, mert az kisebb sérülést hagy a vágás 
helyén. Metszés után lemosó kezelést végezzünk nagy mennyiségű lével úgy, 
hogy a fák törzsét és a talajt is érje a növényvédő szer. A lemosásra a réz-szulfát 
és a réz-hidroxid tartalmú szerek alkalmasak. A kerti hulladékot kom
posztáljuk, a beteg ágakat pedig égessük el.

2003. március 25-én: Ajánlott permetezőszerek és azok alkalmazása a 
növényvédelemben. Előadó: Károlyi György a Mezőgazdasági Bolt vezetője. 
Az előadás anyaga azonos a „Fábián József” Kertbarátkörben 2003. március 
3-án tartott előadás anyagával.

Vörösberényi „FábiánJózsef” Kertbarátkor:
2003. március 3: A növényvédelem fontossága gazdaságunkban. Előadó: 

Károlyi György a Mezőgazdasági Bolt vezetője. Az utóbbi években nagyon 
elterjedt a lisztharmat és a monília a gyümölcsösökben, a szőlőkben pedig a 
peronoszpóra, lisztharmat és a szürke rothadás. A betegségek ellen megfelelő 
permetezőszerekkel védekezzünk. A permetezést kora reggel, vagy este felé 
végezzük a méhek védelme érdekében. A permetezőszerek között vannak 
szabadon forgalmazhatóak és vannak feltételes forgalmazási kategóriák. Az 
utóbbihoz megfelelő végzettség szükséges. A kártevők elleni permetezést 
általában 12 naponként kell ismételni. A fenti munkához védő felszerelést kell 
használni. A jövőben (EU rendelkezés szerint) a vegyszerek különböző színű 
csomagolásban lesznek, mérgező hatásuk szerint.

2003. március 17: A közbiztonságról Újvári Attila rendőrparancsnok 
helyettes és Balogh Csaba a Polgárőrség titkára tartottak előadást. Újvári 
Attila ismertette, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitánysághoz tartozó terület 
3 helyiséggel bővült. Ez a korábbinál több munkát jelent számukra. Kiemelten 
foglalkozott a Polgárőrséggel való kapcsolatukról, akik nagyban hozzájárul
nak a bűnüldözésben elért eredményekhez. Sok esetben elkerülhetők lennének 
a besurranásos lopások, ha az emberek jobban odafigyelnének, nem lennének 
feledékenyek, az ajtókat megfelelő biztonsági zárakkal látnák el.

2003. március 29: Borverseny. Melynek eredményeit az Új Almádi Újság 
következő számában tudjuk közölni.

A két kertbarát-kör nevében: Durst László

Értesítjük Kedves Vendégeinket, hogy

2003. május 5-én 

új FODRÁSZATOT nyitunk 

Baross Gábor utca 13. szám alatt.
Kérjük, a megadott számon érdeklődjenek! 

Horváth Vilmosné. Andi Tel.: 06 /30-35 15 913 

Pergerné Balogh Ágnes Tel.: 06 /30-25  31 730

Almádi ének a Megyeházán
Egy éven belül másodszor lépett fel Balatonalmádi Város Vegyeskara a 

veszprémi Megyeháza Szent István-termében. Először tavaly áprilisban a 
kórusminősítő hangversenyen állhatott dobogóra a megye történelmi szemé
lyiségeinek képeivel díszített, impozáns nagyteremben az almádi kar -  és 
akkor képletesen is dobogóra jutott, méghozzá a legfelső fokára, hiszen 
megszerezte a fesztiválkórus minősítést.

Az idén a nemzeti ünnep alkalmából március 14-én megtartott ünnepi 
megyegyűlésen szerepelhetett városunk vegyeskara. A karzaton felsorakozva 
a Himnusz eléneklésével ők adták meg az ünnep alaphangját, majd -  immár 
a széksorok előtt -  népdalfeldolgozások előadásával színesítették a prog
ramot. Előbb Kodály Garibaldija, majd a műsor második részében Bárdos 
Lajos Dana-dana című műve, végül a hölgykoszorú sikerszáma, Karai József 
Sárközi karikázója csendült fel Demel Eszter karnagyunk vezényletével, s ter
mészetesen az ünnepséget záró Szózat eléneklésére is kórusunk vállalkozott.

A megyei képviselők és a meghívott neves vendégek körében nagy tetszést 
aratott a vegyeskar fellépése. Pandur Ferenc polgármesternek és az ünnepség 
többi balatonalmádi résztvevőjének is többen gratuláltak meleg szavakkal. A 
polgármester úr ezért nem mulasztott el később köszönetet mondani a 
kórustagoknak, hozzátéve: jó volt ezen az ünnepi napon balatonalmádi pol
gárnak lenni a Megyeházán!

Igyg

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2003. április havi- május eleji programja

Április 9-én Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, néptánc.
15-én Kirándulás SZEGEDRE. Érdeklődni klubnapokon. Szervező: 

Bugovics Edit
16-án Találkozás önkormányzati képviselőkkel 17 órától (kötetlen 

beszélgetés).
23-án Zenés születésnapi ünnepség 17 órától.
24-én Kirándulás SÁRVÁRRA. Érdeklődni klubnapokon.
30-án Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, néptánc.

Május 1 -én A munka ünnepe.
7-én Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, néptánc.

14-én Találkozás önkormányzati képviselőkkel 17 órától (kötetlen 
beszélgetés).

Boros Gyula elnök

Piros tojás túra
A Herkules Sportegyesület Tájfutó Szakosztálya és a városi sportszervező 

ebben az évben is megrendezi a Húsvét előtti hagyományos piros tojás túrát.
Szeretettel meghívjuk a nagymamákat, nagypapákat, anyukákat, apukákat 

unokájukkal, gyermekükkel együtt. Hozzák el szomszédaikat, ismerőseiket, 
barátaikat is.

Találkozás a Kulturális Központ előtt április 12-én / Gyula napján / délelőtt 
9 és 10 óra között.

Indulás folyamatosan, a jelentkezés sorrendjében, 10 óráig. Utána már a 
rendezőség is elindul, tehát addigra mindenki érjen oda, aki szeretne egy jó 
napot eltölteni a Malom-völgyben. Ebédet bográcsban főzünk. Aki erre igényt 
tart, szíveskedjen előre jelezni a 06-30-95-74-830-as telefonon, mert az alap
anyagot meg kell vásárolni.

Innivalót mindenki hozzon magával, ugyanis a környéken VÍZ nem talál
ható.

A tojás keresésre a nevezési díj 200.-Ft, az ebéd ezen felül szintén ennyi.
A gyerekek természetesen idén is kereshetik a piros tojásokat.
Azok a felnőttek is vihetnek haza tojást, akik esetleg találnak az erdőben, 

azonban erre garanciát nem vállalunk.
Előre megköszönjük a Nők a Balatonért Egyesület közreműködését, akik 

már nagy gyakorlatot szereztek a tojásfestésben.
Mindenkit szeretettel vár:

Molnár Péter sportszervező



Fekvenyomó Bajnokság
A Magyar Erőemelő Szövetség első helyre sorolta a Herkules SE. pályázatát a 

2003.évi Fekvenyomó Ifjúsági és Junior, Férfi és Női Magyar Bajnokság megren
dezésére.

Ezzel a MERSZ, elismerését nyilvánította ki a balatonalmádi klub vezetőinek 
és versenyzőinek rövid, de eredményes tevékenységéért.

A MERSZ főtitkára, Kupcsik László,- aki almádi lakos és nem mellékesen a 
sportág Európa-és világbajnoka- sokat segített a pályázat elbírálásánál.

A Magyar Erőemelő Szövetségnek hetven tagszervezete van, közel kétezer (!) 
igazolt sportolóval.

Az előzetes nevezés alapján kétszáz induló várható. Az almádi klubot nyolc 
versenyző képviseli.

Hisszük, hogy eloszlathatunk egy tévhitet, miszerint doppingszerekkel 
felpumpált egyének „könnyedén” tudnak nagy erőre szert tenni. A versenyzők 
ugyanis ugyanúgy dopping ellenőrzés alatt állnak, mint más sportágak sportolói.

Bebizonyítjuk, hogy sportágunkban a teljesítmény hatalmas munkát feltételez
Versenyünk része a Herkules Sportegyesület törekvésének, miszerint a turista 

szezon sportrendezvények szervezésével hosszabbítható meg. A fekvenyomó 
versenyzők pedig be fogják bizonyítani, hogy ők „minőségi” turisták

Meghívunk mindenkit, aki kíváncsi egy új sportág térhódításának..
Találkozzunk 2003. május 4.-én a Kulturális Központban, a Fekvenyomó 

Magyar bajnokságon! Morocz István, szakosztályvezető

A Váci Mihály Általános Iskola tavaszi eredményei
A tanév 2. féléve a nagy erőpróbák időszaka minden iskolában. A felvételi vizsgákkal 
párhuzamosan zajlottak az Oktatási Minisztérium által meghirdetett tanulmányi 
versenyek megyei fordulói. Mellette területi és regionális szinten is megmérettük 
magunkat.
Eredményeinkről ezúton szeretnénk beszámolni:

Országos Angol Nyelvi Tanulmányi Verseny Megyei forduló 
Söptei Gergely 8. osztály 5. hely (felkészítő: Gaál Zsuzsanna)
Varga Tamás Matematika Verseny Megyei forduló
Hosszu Eszter 8. osztály 10. hely (felkészítő: Szabó Sándorné)
Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny Megyei forduló 
Hosszu Eszter 8. osztály 6. hely (felkészítő: Szabó Sándorné)
Általános Iskolások Közlekedésismereti Verseny Megyei forduló 
Győri Viktor 8. osztály 3. hely (felkészítő: Pataki Éva)
„Szép Magyar Beszéd” Területi Verseny
Kiss Fruzsina 8. osztály 1. hely (felkészítő: Hegyessy Éva)
Bingyu Anna 5. osztály 1. hely (felkészítő: Hegyessy Éva)

Kiss Fruzsina helyezése alapján részt vehet a Dunántúli Regionális Döntőn. 
„1848-49” tiszteletére rendezett regionális Nemzeti dal Versmondó Verseny 
Hosszu Eszter 8. osztály 1. hely (felkészítő: Hegyessy Éva)
Városi Himnuszmondó Verseny
Hosszu Eszter 8. osztály 1. hely (felkészítő: Hegyessy Éva)
Szász Anita 8. osztály 2. hely (felkészítő: Hegyessy Éva)
Éberfi Zsuzsanna 6. osztály 2. hely (felkészítő: Hegyessy Éva)
Varga Blanka 3. osztály 2. hely (felkészítő: Németh Béláné)
Kovács Marcell 4. osztály 3. hely (felkészítő: Laczkó Anita)
Mezei Futóverseny Területi forduló (felkészítő: Pataki Éva)
I. kcs. fiú csapat, 2. hely egyéni: Kovács Kristóf (3. o.) 3. hely

II. kcs. fiú csapat, 3. hely egyéni: Kovács Marcell(4. o.) 3. hely
III.kcs.fiú csapat, 3. hely
lány csapat 1. hely egyéni: Csizmadia Ágnes (7.o.) 2. hely, Varga Éva (7.o.) 1. hely
IV.kcs.fiú csapat 1. hely egyéni: Dolezsai Balázs (7.o.) 2. hely 
DRV Rt. VÍZ VILÁGNAP-i rajzpályázat
Károlyi Barbara 6. osztály 2. hely (felkészítő: Szabó Sándorné)
Megyei Elsősegélynyújtó Verseny Területi forduló (felkészítő tanár: Pataki 
Éva és Karácsony István, Katz József - mentősök)
Csapat: Hosszu Eszter (8. o.), Szász Anita (8. o.), Barcza Boglárka (8. o.)
2. hely, Járó Lilla (7. o.), Dolezsai Balázs (7. o.)

H.É.

Utazási iroda keres Balatonalmádi térségében 
m e d e n c é s  nyaralókat

még az idei szezonra garantált szerződéssel.

Ajánlatokat: OPUS UTAZÁSI IRODA
8220 Balatonalmádi, Tas u. 1. (8300 Tapolca, Alkotmány u. 1.)
címre írásban, vagy telefonon 06-30-340-0747 Bántai Jánosné 

06-30-989-0095 Rákos Györgyi részére várok.
Opus Utazási Iroda 

Bántai Jánosné, 8174 Balatonkenese, Dobó K.36.
Tel.: 06-88-481-334, 06-30-340-0747

Balatonalmádi „Tennis Club“ 1925 hírei
A várva várt napsütéses tavasz beköszöntével a teniszélet is elindul. Bár a hosszú tél 

miatt két hetes lemaradásban vagyunk a pályák rendbehozatalával kapcsolatban, -  amihez 
sajnos nagyban hozzájárult volt gondnokunk is -  reméljük április második hetében 
legalább három pályán elindulhatnak az edzések.

Taggyűlésünk határozata szerint a 2003. év tagdíjai és pályahasználati díjai a 
következők:

Diák éves tagdíj 1.000.- Ft
„Rendes” évi tagdíj 14. 000.-Ft
Pártoló éves tagdíj 18. 000,-Ft
Családi éves tagdíj 26. 000.-Ft
Pályahasználati díj: 1.000.-Ft főszezonon kívül
1.200.-Ft főszezonban (július 1-től -  augusztus 20-ig)
A diák tagdíjat (1. 000.-Ft)- az elnökség javaslatára - a taggyűlés negyedik éve 

szavazza meg, lehetőséget biztosítva a gyerekeknek a sportág megismerésére.
A „rendes” tag és a pártoló tag között az a különbség, hogy a „rendes” tag részt vesz 

a klub életében, a munkákban, a taggyűlésen szavazati joggal bír, míg a pártoló tag 
nem kíván részt venni a klub munkájában. Ő a tagdíj különbözetével járul hozzá a 
működéshez. Az együtt beiratkozó családtagok (apa, anya, gyerek) számára ajánlja a 
klub a kedvezményes családi tagdíjat.

A tanfolyamokkal és oktatásokkal kapcsolatban is szeretnénk tájékoztatást adni. A 
Balatonalmádi „Tennis Club” 1925 két edzővel kötött szerződést. Dudás Zsolt irányítja 
az országos II. osztályban szereplő csapatot, valamint a kezdő, a tenisszel most 
ismerkedő gyerekek edzéseit. Hitter Csaba foglalkozik az utánpótlás felzárkóztatásával.

Kérem a tagságot, hogy a tagdíjakat legkésőbb az első pályára lépéskor rendezzék. 
Ha valaki később fizet tagdíjat, annak a pályahasználati díjat addig ki kell fizetnie. Ha 
befizetett tag játszik nem taggal, akkor a pályahasználati díj felét kell fizetni. Mindezt 
a korrekt tájékoztatás érdekében láttuk szükségesnek leírni.

Végezetül közöljük a 2003. évi versenynaptárban szereplő versenyek időpontjait.

VERSENYNAPTÁR 2003.
Április 19-20. Balatonalmádi idénynyitó nyílt egyéni és páros
Szombat - Vasárnap bajnokság
Április 26-27. Megyei felnőtt egyéni és páros bajnokság.
Szombat -  Vasárnap Amatőr Férfi Női és Veterán Megyei teniszbaj

nokság, egyéni
CSAPATBAJNOKI OB-II.
Május 05.- Május 31. Tavaszi forduló 7 csapat ellen
Május -Június folyamatos Megyei I. osztály, Megyei III. osztály, Megyei I.

osztály NŐI és Veterán csapatbajnoki mérkőzések 
Június 7. A város három általános iskolájának korcsoportos
Szombat bajnoksága. - Tavaszi bajnokság
Június 27-28-29 Pedagógusok Országos Teniszversenye!
Péntek -  Szombat -Vasárnap
Július 5-6 Megyebajnokság korosztályos egyéni és páros
Szombat -Vasárnap
Július 19-20- 21. Áfrány Mihály Emlékverseny az Almádi Napok
Péntek -  Szombat -  keretén belül.
Vasárnap ORSZÁGOS PONTSZERZŐ PÉNZDÍJAS.

F2 és F18. (150000 Ft összdíj)
Csapatbajnoki OB -  II. Szeptember 08. -  október 07. Őszi forduló 
Augusztus 15-16-17. ZoSo Kupa ORSZÁGOS PONTSZERZŐ 
Péntek - Szombat -  PÉNZDÍJAS. F2, F12
Vasárnap (100.000.-Ft összdíj)
Szeptember folyamatos Megyei I. osztály, Megyei III. osztály, Megyei I.

osztály NŐI és Vererán csapatbajnoki mérkőzések 
Október 11. A város három általános iskola korcsoportos bajnoksága.
Szombat Őszi bajnokság

„Bucsy Balázs” Vívó Emlékverseny
2003. Balatonalmádi

Balatonalmádi város Önkormányzatának támogatásával 2003. Március 22-én 
Balatonalmádi-Vörösberényben, az Általános Iskola tornacsarnokában került 
megrendezésre (1998 óta folyamatosan) ez évben is a hagyományos országos 
korosztályos vívó ranglistaverseny.

Az eseménynek helyet adó intézmény igazgatója, Tóth Attila úr köszöntötte a 
megjelent versenyzőket, vezetőket, egykori tanítványokat, barátokat, a megjelent 
fővédnököket, dr. Bóka Istvánt, a város országgyűlési képviselőjét, Balatonfüred 
polgármesterét és Pandur Ferenc urat, Balatonalmádi város polgármesterét.

Ezután emlékezett meg a verseny névadójáról, Bucsy Balázsról, az intézmény 
egykori testnevelőjének munkájáról, sporteredményeiről, sportedzői 
tevékenységéről, melyet városában, Balatonfüreden és Veszprémben fejtett ki.

Pandur Ferenc polgármester úr rendezvényt megnyitó szavaiban jó versenyzést, 
sportszerű küzdelemben elért jó eredményt kívánt a megjelenteknek.

Budapest, Gödöllő, Nagykanizsa, Szigetszentmiklós, Veszprém vívóklubjainak 
ifjú hölgyversenyzőit az influenzajárvány ugyan „megtizedelte”, de a lány kar
dozók így is töretlen harci kedvvel, kemény küzdelemben döntötték el egymás 
között a győzelem és a helyezések sorsát.
Eredmények:
I. Damu Dóra Csata DSE Budapest
II. Várhelyi Anna Csata DSE Budapest
III. Gáspár Szilvia Geac Gödöllő
A győztesnek és a helyezetteknek a díjakat a Bucsy-család képviselője adta át.

Kocsis Miklós, Veszprém Megyei Vívószövetség elnöke



Látomásos fényképek
A Művelődési Központ és Könyvtár jeles rendezvénye Kovács Endre fotókiál

lítása. A galéria és a terem kellő lehetőséget nyújt a művész kiváló opusainak 
bemutatására, amelyek tartalmasan töltik be a rendelkezésre álló kettős teret. A 
sokféle műfaj és téma közül mindenekelőtt az aktokat kell kiemelnünk. A 
„Vintage” című 3 fotóból álló sorozatban a művész csendéletszerűen fogalmaz, 
míg az „Interieur” zárt térben adja elő alakját.

Kovács Endre fotóművész kiállításának megnyitóján Albrecht Sándor 
mondott köszöntőt

Fotó: Durst László
Hogy a fotó mint művészet, milyen ábrázolásra képes, bizonyítják azok a képek, 

melyeken hatalmas szerkezetek jelennek meg, melyek puszta másolása 
önmagában is geometrikus. A „Geometria” hármas kompozíció csakúgy, mint az 
„Organika”, a különbség csupán annyi, hogy utóbbi szervességet sugall.

Egészen más szerkesztői elvet juttat érvényre a „Normandia” sorozat. Ezen 
valójában egyetlen tájkép 7 változatban kel életre, melyen közös a jeles tájat 
képviselő tengerpart. Akiállítás izgalmas darabja a „Kőtenger” című sorozat, ame
lyen Kovács Endre életet lehel a „holt anyagba”. Itt derül ki igazán az, ami az 
esztétika alapkérdése, a fotó természetet leképező ereje varázslatra képes.

Művészünk megörökítette a „Felsőörsi művésztábort” is életképszerű formában, 
azaz naturálisan. Itt nem bízhat a kép mögé nézésre, egy rejtett mondandó 
kutatására, pusztán elénk állítja tárgyát. A kiállításon vedutákat, városképeket is 
látunk. Közöttük kitüntetett helye van a „Kilátás a Margit hídról” és a „Balzac utca” 
címűeknek, valamint a velük egy gondolatkörbe tartozó újpesti összekötő hídnak.

Kovács Endre képein viszonylag kevés az embert közvetlenül ábrázoló, noha 
mindegyiken érződik a néző tekintete. A „Kalóz” -on közvetlenül jelenik meg a 
két táncos, a színházi jelenetek zsúfoltak, a két göcseji képen csak „elaprózva” van 
jelen az anya gyermekével. A Nancyban készült három „Május l.”-én viszont 
tömegjelenetet látunk. Külön paravánt kapott az „Őrség” és a „Szt.Titusz”, egyiken 
a természet burjánzása, a másikon az ikonszerűség lelhető fel. Miniatürizált az 
ember a téli „Napozó”-n és a „Nádégetőn”.

Külön csoportot alkotnak a színházi képek, azok, amelyeket a szerző a Squat 
Teatre címszó alatt tárgyal. Ezeket a szerző egyfajta részletező „modorban” tárja 
a néző elé. Sok bennük a pillanatnyiság, akárcsak a „Zárórán”. A sűrítés legszebb 
példája az „Ősz”, melynek felületén a zsugorodó levelek eluralkodnak.

Végül megemlítem a „Parc Denanton” címet viselő két fényképet, melynek fái 
lombok és törzy nélkül, élénk rajzossággal takarják be az eget.

Kovács Endre tud mindent, amit egy fotóművésznek tudnia kell, uralkodni az anyagon, 
a pillanatot megfogni és képpé merevíteni, s ezzel a maradandóságot szolgálni.

Szelényi Pál

Minek nevezzelek?
Kultúrálisnak semmiképp! Merthogy a magyar nyelvben van egy rövidülési sza

bály, ezért a kulturális rövid u-val írandó - ha már mindenképp le akarjuk írni. Azonban 
már Kodály Zoltán kimutatta, hogy a "kulturális" még jó helyesírással is nyelvi 
szörnyszülött, amely a magyar nyelvben nem létező "kultúr" szóból származik.

Városunk új létesítményét, amikor még csak a tervezés stádiumában volt, városi 
mű-velődési központ és könyvtárként emlegették. Ki tudja, miért kellett át
keresztelni a magyartalan "kulturális" központ és könyvtár névre? Amiből a nyelvi 
műveletlenség (majdnem én is azt írtam, hogy kulturálatlanság!) már az építkezés 
információs tábláján "kultúrális"-t csinált, s naná, hogy az Új Almádi Újság 
legutóbbi számának két hirdetésében is így szerepelt!

Akkor hát minek nevezzük az új épületet? Ha valamiért ragaszkodunk az ide
gen szóhoz, azt is lehetne magyarosan használni, például így: a Kultúra Háza. 
Ámde a kultúra házának Almádiban volt egy jól bevált magyar elnevezése: 
közösségi ház. Attól, hogy máshová költözött és nagyobb lett, miért ne lehetne 
ugyanúgy hívni? Igyg

Városi Kulturális Központ és 
Könyvtár áprilisi programja

Április 3-án 16.00 Tájékoztató előadás az EU-ról
Előadó: Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő 

Április 4-én 10.00: Filharmónia iijúsági bérletes hangverseny.
"Mesterségünk címere"
Népszerű operaáriák a Magyar Állami Operaház 
művészeinek előadásában.

Április 5-én 21.00: Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor Latin c. zenés estje 
(belépődíj: 900 Ft)

Április 8-án 9-12 óráig: A Munkaügyi Központ állásbörzéje 
Április 8-án 17.00 Tájékoztató előadás az EU-ról 
Április 9-én 10.00: Kistérségi népművelők találkozója 
Április 11-én 20.00: Peter&Pan koncert a Piazza Kávézóban 
Április 11-én 15.00 A városi Kulturális Központ és Könyvtár és a 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének közös ren
dezvénye, az egyesület 15. évfordulója alkalmából.

15 órától: Játszóház, Kincses színház műsora, Észbontó kiállítás.
17 órától: Jubileumi ünnepség
18 órától: A költészet napja alkalmából a Szélkiáltó együttes koncertje 

Április 12-én 6-21-ig: Szavazás az Unióról
Április 14-én 10.00: A világ legokosabb embere c. mesejáték 

(belépődíj :200 Ft)
Április 15-én 15.00: 3 kistérség konferenciája

Témakör: Turizmus fejlesztés 
Április 16-án 10.00: Festményvásár a Szín-Vonal Galéria rendezésében 
Április 18-án 19.00: A "szépkorúakért" c. jótékonysági rendezvénysorozat 

Világok hangja együttes koncertje (zene indiai módra) 
Április 22-én 14.00 Megemlékezés a Föld Napja alkalmából. Ünnepélyes faültetés

Május 1-én 16.00. Majális a sportpályán. Szórakoztató rendezvények, vurstli. 
Május 4-én 10.00. Ifjúsági és junior Fekvenyomó Magyar Bajnokság 
Május 5-én 10.00: Mesemozi: Misi Mókus kalandjai c. mesefilm 

(belépődíj: 70 Ft)
Május 9-én 9.00: Filharmónia iijúsági bérletes hangverseny 

"Savaria Baroque"

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
Gyermek részleg:

/ programok 10-12 óráig tartanak /
Április 5. Húsvéti készülődés - ajándékkészítés és dekorációs anyagok vására 
Április 12. Csere-bere Klub - telefonkártya-gyűjtőknek
Április 19. Kiss György előadása a húsvétról és az ünnephez kapcsolódó nép
szokásokról /10-11 óráig tart /
Április 26. Csere-bere Klub - szalvétagyűjtőknek

Felnőtt részleg
Április 11.

"Hallgasd meg a legkedvesebb versemet!"
A Költészet Napja alkalmából a könyvtárban 8 és 18 óra között folyamatos vers
olvasó napot rendezünk. Szeretettel várjuk kedves olvasóinkat, akik szívesen 
felolvasnák legkedvesebb versüket, valamint mindazokat, akik az ünnepnapra 
emlékezve meghallgatnák azokat. ( Előzetes jelentkezéseket szívesen
veszünk.)
A program 8 órakor kezdődik Szentirmai Edit előadóművész megnyitójával és 
17.50-kor zárjuk a megemlékezést Vecsey K. Mária költő gondolataival.
Április 25-én 17.00 óra: Szokoly Tamás: Nem történt semmi c. verseskötetének 
bemutatója
Szeretettel várunk minden olvasót!

Almádi Játékszín
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Költészet Napja alkalmából ren
dezendő előadásunkra. A "Szeressetek" c. irodalmi est anyagát József Attila remek
mívű költeményiből a néhai Pál István Jászai Díjas rendező állította össze. A költőt 
Dombai Zoltán előadóművész idézi meg. Szeretettel várunk mindenkit 
2003. április 10-én este 7 órakor a Vörösberényi Kulturházban.

Dombai Zoltán

APRÓHIRDETÉSEK

Balatonalmádiban garzonlakást vásárolnék. 

Telefon: 06-20-36 27 361



Kósa-emlékverseny 
az almádi zeneiskolában
Egész napot betöltő, különleges 

esem ényszínhelye volt balatonalm ádi 
Kósa György Városi Zeneiskola, m ár
cius 6-án.

Az elmúlt tanév nagyszabású névadó 
ünnepségsorozatához kapcsolódóan -  az 
intézmény Kósa György emlékversenyt 
rendezett növedékei számára.

Az em lékversenyt a város po l
gárm estere, Pandur Ferenc is m eg
tisztelte jelenlétével. Feszültségoldó, 
bátorító megnyitó szavait a zeneiskola 
igazgatójának, H ódossy Zoltánné 
H uiber G abriellának közvetlen hangú 
köszöntője tovább erősítette.

A zsűrizés nehéz feladatát, Huiber 
Gabrielle mellett, nem kisebb személyi
ség m int az iskola névadójának fia, a 
zongoraművész-zeneszerző Kósa Gábor 
és felesége Mester Ágnes énekművész -  
karnagy vállalta, őszinte érdeklődéssel, 
rokonszenvvel.

A nebulók midegyike két művet adott 
elő; az egyik term észetesen Kósa 
György gyermekek számára komponált 
alkotása volt.

A koncert m éretűvé kerekedett 
versengésben részt vállalt minden tan
szak. Pedig nehéz próba volt ez: Kósa 
György egyszerűségében sem könnyű, 
különleges hangzásvilágú muzsikájának 
tökéletes megértéséhez, elsajátításához 
bizony fel kell nőni! A növekedés több 
időt, további szorgos esztendőket 
igényel. A kezdet mindenesetre bíztató! 
Kósa Gábor, iskolánk névadójának 
művész fia elégedetten nyugtázta az első 
szárnypróbálgatásokat. Tanácsai, útm u
tatása segítségével bizonyosan avatott 
értője, m űvelője lesz Kósa György 
muzsikájának és a XX. sz. zenéjének az 
alm ádi zeneiskolában cseperedő ifjú 
nemzedék.

Az első lépést megtették gyerekeink: 
ki arany, ki ezüst, ki bronz m inőséget 
produkált a maga hangszerén.

Az oklevelek mellett kazettákat, CD- 
ket, könyveket kaptak jutalm ul a nap kis 
hősei.

M egérdem elték: m inden út az első 
lépéssel kezdődik. Az első lépés pedig 
megtörtént.

Az emlékversenyen arany minősítést 
kapott: Józsa Tamás, Tóth Viktória, Katz 
Zsuzsanna, Plank Nikolett, Szabó Máté, 
Bálint Beáta, Piedl Anna, Lakics Xénia, 
Lázár Bence, Polgár Dávid, K rém er 
Viktória, Varga Borbála.

Ezüst fokozatot ért el: N ém eth 
Gabriella, Márkus Tamás, Tisler Janka, 
Hoffm ann Dóra, H orváth Barnabás,

Borsos Brigitta, Trosits Andrea, Csécsi 
Dóra, Keszey Enikő, Sikos Ágnes, 
Bodroghalmi Fruzsina, Kendli Tamás, 
Németh Viola, Nyerges Katalin.

Bronz oklevelet érdemelt: Solymosi 
Péter, Simon Róbert, Bozzay Bence, Joó 
K atalin, Takács K risztina, Suha 
Dorottya, Schlakker Dóra, Csirm az 
Alexandra.

A Kósa György -  em lékverseny 
délután szolfézs vetélkedővel folytató
dott.

N ándoriné Palásti Judit tanárnő 
vezetésével öt-öt főből álló gyerekcso
portok mérkőztek egymással: egy asz
talnál kisebbek és nagyobbacskák.

Ki mit tud Kósa György életútjáról, 
kortársairól, zeneműveiről? -  erről szólt 
a kérdések java, de a zenetanulás 
nélkülözhetetlen alapelem eit is bele
csem pészte a tanári találékonyság a 
megfejtendők sorába.

A nehezebb feladatok szépen vá l
takoztak a könnyebbel, a játékossal. A 
zenem ű-felism erés m ellett akadt 
szókiegészítő, zenei totó, keresztre 
jtvény, kakukktojás-játék sőt még egy 
m ozaikkép-kirakó is. Így m indegyik 
korosztály m egtalálhatta a neki szóló 
feladatot.

A közönséget alkotó gyerekseregnek 
is ju to tt villám kérdés bőven. A helyes 
válaszok jutalm a egy-egy szem cukorka 
volt.

A kiváló érzékkel összeállított, vál
tozatos feladatok, kérdések, zenem ű- 
felism erési p illanatok -  no meg Judit 
néni hallatlan türelm e, derűje, ahogy a 
vetélkedőt vezette -  feledtették a ne
bulókkal az idő m úlását. A fáradtság 
helyett inkább az élénkülés, a vidám 
ságfé lreé rthe te tlen  „ je le i” m u tatkoz
tak.

A verseny befejezéseként, Kósa 
György muzsikájára, a kis versenyzők 
fantáziarajzot készítettek.

A M ester Ágnes, Szilvásy Lászlóné, 
Kósa Gábor alkotta zsűri végezetül 
összesítette az elért pontszám okat. A 
helyezések felsorolása után Kósa Gábor 
zsűrielnök apró ajándékokat osztott ki a 
versenyzők között.

Az ajándékok közül a zuzoló nevű 
furcsa kis népi hangszer váltott ki nagy 
érdeklődést.

A zuzolót próbálgatva vonult haza a 
Kósa-vetélkedő vidám gyerekserege.

Köszönjük, Judit néni!
Ilyen egy igazi jó  zenei vetélkedő és 

minden növendéknek gratulálunk!
Nagyné Sárfi Gabriella

Olvasói levél
Régóta vártuk és nagy örömmel vettük kézbe -  mit minden 

eddigi munkáját -  kedves szomszédunk Schildmayer Ferenc 

Úr Almádiról, a mi szeretett falunkról-városunkról készült 

dokumentum értékű munkáját. Az Almádi Füzetek első darab

ja, amely a Hattyú Vendéglőről szólt, nekünk nem egyszerűen 
egy helytörténeti kalauz, hanem életünk egy máig gyakran 
emlegetett, életet, munkát, sosem feledett munkatársakat- 

barátokat jelentő része.

Mama, Winkler Lajosné, Magdi néni a vendéglőben töltötte 

felnőtt élete (ő mondja így és mindig nosztalgikusan felsóha
jt) legszebb két évtizedét. Szerette a munkáját és munkatár

saival összetartottak jóban-rosszban. Máig őrzi -  sajnos nagy

on fogyatkoznak már -  emléküket. A füzet 14. képe 

megörökítette majd mindnyájukat. Itt dolgozott együtt Gróf 

Magdával, Gazdival is, akihez igaz barátság fűzte nemrég 
bekövetkezett haláláig.

Megfordult itt a falunak nemcsak a mulatós fele. Közkedvelt 
hely volt, sokan betértek a helyiek és nyaralók egyaránt. Jó 

étket és búfelejtő italt, vigadó zenét keresve. Gyakran folyt 

hajnalig a mulatozás és utána virradatig is ropta a személyzet. 

Bizony nemcsak egy munkahely volt, hanem ez volt az életük. 

A zenészeket is mindenki névről ismerte, amiként ők is a szép 
számú törzsvendéget. A Jancsi zenekar szívesen elhúzta bárki 

nótáját, pláne, ha volt egy kis „nyomaték”.

Na, és itt lehetett értesülni a falu aktuális híreiről, jóról- 

rosszról, hamisról és valódiról egyaránt. Igazi -  ma úgy mond

juk -  közéleti színtér volt a Hattyú. Hogy azóta is gyakran 

megemlegetjük a hétvégi almádi családi ebédeken ezeket az 

időket, annak még számos további oka van.

A Szabó pékség, amely a Füzet szerint 1941 óta működik az 
egykori Hattyú birtokon, nekünk nemcsak a párja nincs pék

ség, hanem a Papa és mindnyájunk szívbéli barátjának és 

családjának lakhelye is.

A Hattyúban született a legidősebb Winkler fiú, Misi, egy 

szép szeptember végi napon. Neki a vendéglő örökre a 

szülőháza marad. És ide küldte a törzsvendég Balázs kertész 
Papkesziről fateknőben a több ölnyi virágot a Mamának, 

amikor hírét vette a nagy eseménynek. Ennek emlékére adta át 

Misi 50. születésnapján édesanyjának az akkori eseményt 

felidéző teknőnyi virágot. Ez a jelen lévő Almádiakat 
emlékeztette a fél évszázaddal ezelőtti szép napokra. Hát igen: 
több mint félszáz év telt el azóta.

Mama piactéri boltja ablakából végigkövette a Vendéglő 

átalakulását bevásárló központtá, de rátekintve még mindig a 

Hattyú árnyas kerthelyiségét látja és hallja a kiszűrődő mulat
ság hangját.

Hogy a Hattyú Vendéglő ne csak a múlt része legyen -  amint 

a Füzetben olvastuk, ez volt Almádi település bölcsője és az 

azt követő több mint 9 évtizedben a falu fontos „intézménye” 

-, hanem az újabb generáció is megismerje és megőrizze 

emlékezetében. Rajta keresztül bepillantást nyerjen szülei, 

nagyszülei életébe, a most elkészült Füzet nagyon fontos 

krónika. Családunk tagjainak a Füzet képei által elevenedett 

meg az oly sokszor és mindig szeretettel emlegetett legenda.

Éppen ez az ilyen „vállalkozások” igazi értelme. Segíti 
megőrizni és továbbadni a gyerekeknek, unokáknak a letűnt 

idők egy szeletét, amelyen keresztül tovább él a szülőföld 
múltja és jelenné válnak a benne élők, benne éltek élményei.

Köszönjük Feri bácsi, és erőt, jó egészséget kívánunk a foly

tatáshoz.

Hű olvasói és munkájának támogatói:
A Winkler család



A MERILL KFT tájékoztatja tisztelt előfizetőit a 2003. 
április 1-től érvényes kábeltelevíziós csatornakiosztásról 

Balatonalmádi

_______________________ ALAP__________________

Deutsche W/Séd TV Ch 04 85,25 MHz
Info cs./Öböl TV Ch 05 93,25 MHz
A-TV A2 119,25 MHz
FoxKids A3 127,25 MHz
Hír Tv A4 135,25 MHz
Viva+ A6 151,25 MHz
ViaSat 3 A7 159,25 MHz
CNN A8 167,25 MHz
HBO Ch 06 175,25 MHz
MTV 1 Ch 07 183,25 MHz
RTL Klub Ch 08 191,25 MHz
M2 Ch 09 199,25 MHz
TV 2 Ch 10 207,25 MHz
Duna TV Ch 11 215,25 MHz
Eurosport Ch 12 223,25 MHz
EuroNews F2 239,25 MHz
Pro 7 F3 247,25 MHz
RTL F4 255,25 MHz
SAT1 F5 263,25 MHz
Veszprém TV F6 271,25 Mhz
TV-E F7 279,25 Mhz

______________________RÁD IÓ K_________________

OIRT CCIR
1. Sláger rádió 66,76 101,76
2. Kosuth 67,25 102,28
3. Bartók 67,80 102,80
4. Petőfi 68,90 103,90
5. Radio Jam 69,48 104,48
6. Danubius 70,00 105,00

____________________ B Ő VÍTETT________________

Deutsche W/Séd TV Ch 04 85,25 MHz
Info cs./Öböl TV Ch 05 93,25 MHz
A-TV A2 119,25 MHz
FoxKids A3 127,25 MHz
Hír Tv A4 135,25 MHz
Viva+ A6 151,25 MHz
ViaSat 3 A7 159,25 MHz
CNN A8 167,25 MHz
HBO Ch 06 175,25 MHz
MTV 1 Ch 07 183,25 MHz
RTL Klub Ch 08 191,25 MHz
M2 Ch 09 199,25 MHz
TV 2 Ch 10 207,25 MHz
Duna TV Ch 11 215,25 MHz
Eurosport Ch 12 223,25 MHz
EuroNews F2 239,25 MHz
Pro 7 F3 247,25 MHz
RTL F4 255,25 MHz
SAT 1 F5 263,25 MHz
Veszprém TV F6 271,25 Mhz
TV-E F7 279,25 Mhz
RaiUno S 19 287,25 Mhz
ARD S 20 294.25 Mhz
VOX S 21 301.25 Mhz
RTL 2 S 22 308.25 Mhz
MTV Europe Ch 21 471,25 Mhz
Hallmark Ch22 479,25 Mhz
Discovery Ch23 487,25 Mhz
Filmmúzeum Ch24 495,25 Mhz
Travel Ch25 503,25 Mhz
TV 5 Ch 26 511,25 Mhz
3 Sat Ch 27 519,25 Mhz
Cartoon NetWork Ch28 527,25 Mhz
Moteurs Ch29 535,25 Mhz
XXL C 29 535,25 Mhz
MiniMax Ch30 543,25 Mhz
Reality Ch31 551,25 Mhz
Spektrum Ch 32 559,25 Mhz
VH 1 Ch.33 567,25 Mhz
Romantica Ch 34 575,25 Mhz
Sport1 Ch 35 583,25 Mhz
National Geographi Ch36 591,25 Mhz
MEZZO Ch 37 599,25 Mhz

Forrás Takarékszövetkezel
8220 BALATONALMÁDI, JÓKAI U. 2. 

TEL./FAX: 88/438-350 
2003. április 01-tő l alkalmazott betéti kamatok

Betétkonstrukció Kamat
évi

EBKM
évi

EBKM 
Folyamatos 

lekötés esetén 
évi

Lakossági bankszámla és 
Vállalkozói bankszámla 
Látra szóló 4,5% 4,50%

(Változó)
16 napos lekötés esetén 5% 5,00% 5,12%

(Lekötési idő n belül fix) 
30 napos lekötés esetén 6% 6,00% 6,17%

(Lekötési idő n belül fix) 
90 napos lekötés esetén 6,5% 6,50% 6,66%

(Lekötési idő n belül fix) 
180 napos lekötés esetén 7% 7,00% 7,12%

(Változó)
360 napos lekötés esetén 7,5% 7,50% 7,76%

(Változó)
Lekötési idő n belüli felvét esetén 0,5% _
A leköthető összeg minimuma: 
-Lakossági számla: 20.000.-Ft 
-Vállalkozói számla: 100.000.-Ft 
Kamatprémium:
Legalább 1.000.000.-Ft 
(lekötése esetén)
Legalább 5.000.000.-Ft 
(lekötése esetén)

0,25%

0,5%

Zóna Önkiszolgáló Étterem
Kétféle menüvel várjuk Kedves vendégeinket 

az újonnan megnyílt

VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Heti előfizetőink részére 350 Ft-os áron 
ételeink elvihetők vagy az étteremben elfogyaszthatok.

NAGYOBB MENNYISÉG ESETÉN KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK.

Továbbá vállaljuk 10-250 főig rendezvények, 
családi - baráti összejövetelek, esküvői vacsorák, 

bankettek, konferenciák lebonyolítását.

RENDEZVÉNYEKHEZ KÜLÖNTERMET BIZTOSÍTUNK.

Tel.: 88/433-976 20/200-2000



KERT ÁRUHÁZ 
FÓRUM BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

TAVASZI AJÁNLATA:

ELŐSZEZONI AKCIÓK:
- 4 SZEMÉLYES MŰANYAG GARNITÚRA 6490 HELYETT 4990 FT
- 6 SZEMÉLYES MŰANYAG GARNITÚRA 9290 HELYETT 7990 FT 
- 1 80-AS TNT NAPERNYŐ 1950 HELYETT 1590 FT
- NAPOZÓÁGYAK 5490 FT-TÓL
- PAOLÓ HINTAÁGY 18990 HELYETT 12990 FT
- LUGANO HINTAÁGY 27990 HELYETT 22990 FT
- MTD 1000W-OS FŰNYÍRÓ 16990 HELYETT 14990 FT
- CABRIO 261 FŰKASZA 69990 HELYETT 59990 FT

MTB KERÉKPÁROK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

- 26"-OS MTB TELJES FELSZERELÉSSEL 19990 FT
- BMX KERÉKPÁROK 7990 FT-TÓL KAPHATÓK

KERTI ESZKÖZÖK, ÖNTÖZÉSTECHNIKA, VETŐMAGOK, 
GRILLSÜTŐK, KEMPINGTERMÉKEK 
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK

TELEFON. 88/438-905  
NYITVA: H-P 9-18, SZ-V 9-13

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
BALA TO N A LM Á D I V Á R O S LAPJA

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

Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep 
Felelős vezető: Tóth Zoltán 

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860 
A lap alapítója: Veszeli Lajos

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

Megbizott felelős szerkesztő: Nagy Ferenc

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 

felújított kellem es környezetben a

S P O R T  C L U B  
SÖRÖZŐBEN

a sportpálya m ellett.

R endezvények lebonyolítását vállaljuk 

házias jellegű konyhával!

Május elsején tartandó kispályás 

focibajnokságra 10  fős csapatok  

jelentkezését várjuk április 20-ig!

Érdeklődni a 0 6 -3 0 -9 8 9 9 -3 0 1  telefonszám on  

és a sportpályán lehet.

Fórum Műszaki Áruház 
Balatonalm ádi-Budatava

TAVASZI AJÁNLATA

Hajdú 120 l-es villanybojler most 39990 helyett 34990 Ft

Samsung tv-csereakció!!! 
Most régi tv-jét 10000-20000 Ft-ért beszámítjuk

- 63 cm sztereó, teletextes tv 89990 helyett 79990 Ft
- 72 cm sztereó, teletextes tv 99990 helyett 89990 Ft
- 72 cm 100 Hz-es, sztereó, teletextes tv 139990 helyett 119990 Ft

Whirlpool mosógép-csereakció!!
Most régi mosógépét 10000 Ft-ért beszámítjuk

- elöltöltős 500-as centrifuga fordulattal 64990 helyett 54990 Ft
- felültöltős 800-as centrifuga fordulattal 79990 helyett 69990 Ft
- felültöltős 1000-es centrifuga fordulattal 99990 helyett 89990 Ft

Panasonic SC-AK 300 hifi torony 79990 helyett 64990 Ft
LG DVD 5253 DVD lejátszó 39990 helyett 34990 Ft
Zanussi 160 l-es hűtőszekrény most 54990 helyett 47990 Ft

Előleg nélküli hitelakció 160.000 Ft-ig, helyszíni hitelügyintézéssel. 
Üzletünkben bankkártyával és Aura kártyával is vásárolhat.

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Balatonalmádi Kulturális Központ és Könyvtár 

Ideje: 2003. április 16-án (szerdán) 10-19 óráig 

A kiállításon több mint 100 alkotásból választhat, 

6-12 havi kamatmentes részletre, 

készpénz esetén nagy kedvezmény!

SZV Szín-Vonal Galéria, Pécs Tel.: 06-30/9392-411

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket

Ágnes asszony vendéglőjébe

Családi rendezvények, 
kisebb esküvők lebonyolítását vállaljuk.

Kellemes családi környezetben.

H ázias ételekkel.

Egész évben foglalkozunk közétkeztetéssel (elvihető), 

ára 340.-/fő

Érd. tel.: 06-30 9169-313, 06-88 432-267 

Vörösberény, Széchenyi u.9.



TOTAL
Klub

Legyen Ön is Klubtagunk, hogy mielőbb 
élvezhesse a tagság minden előnyét!

LPG AUTÓGÁZ ÁRUSÍTÁS!
5x5000  Ft tankolás után

1 db teljes körű

autómosást adunk ajándékba

0-24 h
TANKOLJON NÁLUNK  
Ö NNEK IS M E G É R I!
BALATONALMÁDI-kÁPTALANFÜRED,
József A. U. 18. (71-es főút) Telj 88/584-231

Évszakváltást
gombnyomásra!

Opel. Jó ötletek - jobb autók.

Zafira:
automata klímaszabályozó 
+ tempomat ajándékba

Astra: ajándék 
automata klímával

Corsa: ajándék klíma

Ajándék automata klíma!
A já n la t u n k  m á rc iu s  1 - t ő l m á ju s  3 1 - ig  ta r t ,  b izonyos m o d e l le k re  

és fe ls z e re lts é g e k re  n e m  érvény es .

AUTÓ PÁLFY KFT
8200 Veszprém, Almádi út 21.

Tel.: (88)410-410, 406-406, Fax: (88)412-166 
Nyitva: h.-p.: 8.00-18.00 szo.: 9.00-13.00

ITT AZ IDŐ
MOST VAGY ...

MOST

SZÁMOLJUNK 
EGYÜTT!

vagy 199 000 Ft 
készpénz + 72x34 675 Ft.

DAEWOO

Trabantját, Wartburgját, Ladáját, Skodáját 
minimum 100 ezer forintért beszámítjuk új 
Daewoo gépkocsi vásárlásakor.

Daewoo Autó Pataki Kft
8200 Veszprém, Almádi út 19. 

Telefon: 88/563-920


