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

2003. május V. szám

„Mindaz, ami mögöttünk van és mindaz, emi elõttünk áll, 
csekélység ahhoz képest, ami bennünk lakozik.“

William Morrow

Ballagás az almádi gimnáziumban    2003 május 1.
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Pethe Viktor veszprémi fûszer és

csemege kereskedõ volt. Al-
mádiban fióküzletet nyitott, majd
nyaralót épített. Almádiról sok
képes levelezõlapot adott ki, azon-
ban mielõtt errõl esne szó, nézzük
meg röviden miként lett Almádiban
telektulajdonos.  Erre vonatkozóan

az 1872-ben felfektetett Almádi
telekkönyv a következõkben ad
választ.

1906. április 4-én kelt bejegyzés
szerint 7000 koronáért vettek 277
négyszögöl nagyságú területet ami,
„193/1 hrsz. Szõlõ a berényi
dûlõben” megnevezésû volt. A
vevõk Pethe Viktor és neje Englert
Terézia veszprémi lakósok. Az

eladók személye legalább ennyire
érdekes, ugyanis Kurcz Rudolf és
neje Sárnpék Anna szintén veszpré-
mi lakosok voltak, akik az általuk
1870. november 5-én vásárolt,
közel 3 holdas birtokukból adták el
ezt a kis részt Pethe Viktoréknak.

Pethe Viktor sajnos nem sokáig
élvezhette nya-
ralóját, mert
1908 nyarán
özv. Pethe Vik-
torné mint örö-
kös került
feltüntetésre a
telekkönyvben.
1911. február
18-án kelt be-
jegyzés szerint
további 51
négyszögöles
darabot vett a
Kurcz birtok-
ból, így 328
ölre növekedett
a telkük. Az
1923. évi bir-
toklap szerint
özv. Pethe
Viktorné 292
öles területtel
rendelkezik, a
csökkenés pe-
dig határki-
igazításnak le-
hetett a követ-
kezménye.

Pethe Viktor
fióküzletét már
1900-ban, a
frissen felava-

tott községháza épületében meg-
nyitotta, ez két képes levelezõlapon
is látható. A képes levelezõlap
kiadást a század legelsõ éveiben
kezdhették, mert akkor még a
lapokon „Pethe Viktor kiadása”
felirat volt ,majd késõbb özv. Pethe
Viktorné szerepelt kiadóként, nyil-
ván férje 1907-ben bekövetkezett
halála miatt.

A kiadókról nem ismerjük a leg-
fontosabb adatot, nevezetesen azt,
hogy hány lapot adtak ki, pedig ez a
gyûjtemény teljessé tétele szempont-
jából alapvetõ fontosságú és ez
sajnos Pethéékre is érvényes. Ami
biztos adat, hogy Pethe Viktor adott
ki legelõször Almádiról képes-
lapokat leporelló formában. Ez a le-

porelló 12 képet tartalmaz és az
akkori Almádi legszebb részeit: a
parkot, a kikötõt, valamint néhány
villát és a fürdõházat mutatja be.
Abban az idõben még nem volt a
fényképezés elterjedve, így a
nyaralók ezt a leporellót vásárolták
meg és vitték haza emlékül. A lep-
orelló hátsó, külsõ borítóján szerepel
„Kiadja Pethe Viktor, Veszprém és
B.-Almádi” továbbá cégbélyegzõ is
van rajta „Pethe Viktor fûszer és cse-
mege kereskedése B.-Almádi”
szöveggel. Sajnos a kiadás dátuma
nem szerepel, így arra csak
következtethetünk, de biztosan 1907
elõtt készült.

1912 körül „Balatonalmádi özv.
Pethe Viktorné kiadása” felirattal
megjelent egy füzetszerû kiadvány,

amelyik 24 db 707-725 között szá-
mozott képes levelezõlapot tartal-
maz. A lapok mindegyike perforált,
így kitéphetõ, a hátulját pedig szabá-
lyos levelezõlapként nyomtatták,
tehát ez már postai felhasználás
céljára készült. Megjelentek még
lapok „Pethe Viktor kiadása” meg-
jelöléssel számozás nélkül, majd

özv. Pethe Viktorné kiadásai követ-
keztek 400-as, 600-as, 700-as 900-
as számozásokkal, sajnos a kiadás
dátuma nélkül. Analógiák alapján
megállapítható, hogy a lapok nagy
része az 1910-es években készül-
hetett, csupán néhány képes leve-
lezõlap készült a háború után.

Több ismert, jelentõs veszprémi és
budapesti nyomda, illetve kiadó
készített Almádiról képes levelezõ
lapokat, jóval nagyobb mennyiség-
ben mint Pethe Viktorék. Pethéék
viszont, jelenlegi ismereteink
alapján csak almádi lapokat adtak ki,
ezért kis jóakarattal „helyi” kiadónak
tekinthetjük, annál is inkább mert
nyaralóval és üzlettel rendelkeztek
Almádiban.

Schildmayer Ferenc

Pethe Viktor fióküzlete a községházában

Pethe nyaraló képe 1912 körül

Pethe nyaraló képe 1912 körül

Pethe nyaraló az 1923 évi térképen
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F I G Y E L E M !
Szerezzen jogosítványt helyben!

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak, kedvezö áron, 
részletfizetési lehetöséggel

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

SSSSUUUUGGGGÁÁÁÁRRRRÚÚÚÚTTTT  BBBBEEEECCCCKKKKEEEERRRR  ÉÉÉÉSSSS   FFFFIIIIAAAA BBBBTTTT....
Balatonalmádi, Apáczai Csere János u. 2.
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Környezetünk legmodernebb és legnagyobb kisbusz parkjával

Balatonalmádi megrendelés esetén a bevétel 10%-t az
Almádi Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatnak adományozzuk.

Gyermekét biztonságosan szeretné utaztatni, bízza szakemberre!
Minden felszálló utasunk külön biztosítást élvez

az utazás idõtartamára, természetesen külön díj nélkül

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

SEAFORD HEAD TAVASSZAL
Veszprém vármegye és benne a

székhely, a királynék városa, Veszp-
rém, ugyanolyan emblematikus fon-
tosságú a magyaroknak, mint East
Sussex grófság és Lewes városa az
angoloknak. Amikor a hódító angol-
szász törzsek letelepedtek az V. szá-
zadban, akkor a keleti szász törzsek a
róluk elnevezett  Es-sexben, a nyuga-
tiak pedig Wessexben ütöttek tanyát.
Értelemszerõen a déliek Sussex
lankás tájait választották és közöttük
levõ területet pedig Middlesexnek
kezdték hívni. Volt persze torzsal-
kodás ott is bõven, ezért az eredetileg
egységes Sussex keleti és nyugati
részre vált: így lett  East Sussex és
West Sussex. Körülbelül annyira res-
pektálták egymást, mint a történelmi
Zala és Veszprém vármegye, sõt a
határaik is majdnem ugyanilyen
gyakorisággal változtak.

A mi törökkori végvári harcaink
jutottak eszünkbe, amikor az east-sus-
sexi angol-holland, illetve francia ten-
geri csatákról beszéltek lelkesen a
Beachy Head (azaz Parti Fok) mellett.
A megyeszékhely, Lewes közelében
megvívott csata III. Henrik és Simon
Monfort között ugyanúgy hozzájárult
a parlamentarizmus megerõsödé-
séhez, mint a kenesei részország-
gyõlés a Rákóczi szabadságharc ide-
jén. (Az angolok annyival azért
szerencsésebbek voltak, hogy 1066-
óta egyszer sem kellett idegen
hódítókat felszabadítókként üdvözöl-
ni!) Brighton divatos tengerparti
üdülõhelye pedig olyan hírnevet
vívott ki magának a XVIII. század-
ban, mint a reformkori Balatonfüred. 

Minden további történelmi össze-
vetés helyett szögezzük le azt a tényt,
hogy nem véletlenül talált egymásra
Veszprém megye és East Sussex már
tíz éve. Az elmúlt évtizedben az
egymást követõ megyei vezetõk
pedig mindkét országban a folya-
matosságot hangsúlyozták és építet-
tek elõdeik tapasztalatára. Ebben a
tevékenységben  komoly szerep jutott
a Magyar-Angol Tannyelvû gimnázi-
umnak is, hiszen a Diákok
Környezetvédelmi Egyesült Szerve-
zete (azaz MUNGA) állandó magyar
képviselõi az itteni tanulók közül

kerültek ki, több delegáció látogatott
Brightonba, Ringmerbe és
Uckfieldbe. 

Talán ezeknek az elõzményeknek
is  köszönhetõ, hogy az ottani európai
koordinátor, és a megyei ifjúsági
tanácsos után a seafordi középiskola
igazgatója, Robin Precey és idegen-
forgalmi tagozatvezetõje, Mike
Hemmings is eljött hozzánk. Tessék
azt elképzelni, hogy a decemberi
városképbe és a jéggel borított
Balatonba szerettek bele, a forralt bor-
ról nem is beszélve.Legjobban mégis
a szalagavató báltól voltak elbõvölve,

mert Hemmings úr már a nyitómûsor
után úgy nyilatkozott, hogy attól
kezdve nem Párizsban fog rá-
csodálkozni az eleganciát és a termé-
szetes bájt sugárzó fiatal emberekre. 

Itt-tartózkodásuk alatt fogadta õket
Kuti Csaba, a megyei önkormányzat
elnöke és Pandur Ferenc pol-
gármester, akiket angliai viszontláto-
gatásra hívtak meg. A veszprémi
városnézés után Balatonfüred és
Tihany nevezetességei következtek
majd Balatonalmádiba visszatérve
olyan együttmõködési ajánlatot tet-
tek, amely a diákokat, tanárokat és
idegenforgalmi szakembereket egya-
ránt érint. Így látogatott el egy három-
tagú helyi küldöttség East Sussexbe
március végén, amelynek költségeit a
meghívók viselték és parádés pro-
gramot állítottak össze részünkre.
Lewes középkori vára, Brighton
távolkeleti stílusú királyi pavilonja és

az angol  tengerpart kirándulóhelyei
mellett városi és megyei fogadások,
illetve a londoni parlament megláto-
gatása alig engedett meg valami
szabadidõt. Még az akkor zajló vasu-
tassztrájk sem tudta megzavarni az
eltervezett menetrendünket  és ebbe a
négynapos villámlátogatásba az uff-
ingtoni Fehér Ló és a Hét Nõvér
megtekintése is belefért. Félreértések
elkerülése végett: az elõbbi egy
dolomit-oldalba faragott gigantikus
véset valamikor a középkor kezde-
térõl, az utóbbi pedig az a hét kis fehér
szikla, amelyek párszáz méteres sza-

kadékkal állják útját a sohasem csi-
tuló tengeri hullámoknak.

Engem még egy helyreállított
mûemlék malomba is elvittek, ame-
lyet a házigazda három gyermekével,
feleségével és anyósával renoválgat
éjjel-nappal, miközben római emlé-
keket forgatnak ki a telken. Náluk
szabad a telektulajdonosnak fém-
detektorral is kutatni régészeti em-
lékek után csupán kincsleletnél kell
egy évet és egy napot várni az
értékesítéssel, hátha az eredeti tulaj-
donos jelentkezik érte...

Egy új testvérvárosi kapcsolat
kiépítésének gondolata formálódott
meg bennünk és az ottani vezetõkben,
akik Seaford Headben a májusi
választásokig várnak a hivatalos beje-
lentés megküldésével. Náluk ugyanis
minden évben új polgár-mestert és új
testületet választanak a városok élére,
csak a megyei, illetve az országos

képviselõk érezhetik öt évig a glóriát
a fejük felett. Egyedül az iskola-igaz-
gatókat nevezik ki nyugdíjkorhatárig,
bár a lordok még rajtuk is túltesznek,
hiszen élethossziglan lehetnek a
Felsõház tagjai. Mindegyikük
fogadóóráját surgery-nek nevezik,
ami az angol nyelvben egyaránt jelen-
thet sebészeti rendelõt, operációt,
illetve képviselõi fogadóirodát is.
Van benne valami!

Az iskolai kapcsolat már májusban
folytatódik, hiszen egy ottani kolléga
érkezik két diák kíséretében, aki itt
tanít (a diákok meg tanulnak) egy
hétig. Idén szeptemberben egy bala-
tonalmádi tanár utazik két diákkal
Seaford Head gimnáziumába hasonló
tapasztalatcserére. Ezután októberben
követi õket tizenöt itteni gimnazista
és egy kísérõtanár, majd pedig a 2004.
év áprilisára várjuk az angol viszont-
látogatást. Idõközben meg keressük
azokat az együttmõködési lehe-
tõségeket, amelyek mindkét város
számára elõnyösek, mint például az
idegenforgalom fellendítését a helyi
értékek ismertebbé tétele révén.

Aki még nem járt Angliában kora
tavasszal, az rettenetesen meglepõ-
dik, hogy a nárciszok és a pálmák
együtt virítanak és legalább tízféle
virág nyílik úton-útfélen. A Golf-
áramlat jótékony hõmérsékleti hatása
késõnjövõkké minõsíti a védett Kár-
pát-medencébe összehúzodott ma-
gyar természetet virágait. Nálunk
még a gólyák is késõbben jönnek 
vissza a kéményekre és villanyos-
zlopokra. East Sussexben márciusban
sirályok szállják meg a házak
kéményeit és éhesen fürkészik a
házak melleti kiskertekben megcsil-
lanó halastavakat. A gondos gazdák
sürõlyukú hálóval védik aranyha-
laikat a le-lecsapó sirályok elõl. 

Seaford Head gimnáziumának
címerében egy csikóhal, a bala-
tonalmádiéban pedig egy vitorlás
látható. Üzenetük egyértelmû: a
tapasztaltabbaknak vigyázva kell hor-
dozni a fiatalokat a végtelen ten-
gereken, de van honnan-hová men-
niük.

Czuczor Sándor

Négy diák a Hét Nõvér elõtt
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Balatonalmádi Város Önkormányzati Testülete
soros ülését lapzártánk után (május 8-án) tartja,
ezért a szokásos beszámolónk helyett a Testület
mellett mûködõ bizottságok tájékoztatóit közöljük.

Tájékoztató a Képviselõ-testület 2003.
május 8-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Oktatási és Kulturális
Bizottság 2003. április 28-i ülésérõl

Tisztelt Képviselõ-testület!
- A Bizottság elfogadta a lejárt határidejû

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
- A 2002. évi költségvetési, valamint a 2002. évi

adóztatásról és adóbevételek alakulásáról szóló
beszámolót, a zárszámadási rendelet-tervezettel
együtt elfogadásra javasolta a Képviselõ-testületnek.

- Az Oktatási és Kulturális Bizottság mindkét
pályázó meghallgatását követõen, a Szakmai
Szakértõi Bizottság javaslatának figyelembe véte-
lével a pályázók között (2 igen és 1 nem szavazat-
tal) rangsort állított fel: l. Tari Tibor, 2. Gróf Tibor. A
Bizottság többségi szavazattal úgy döntött, hogy a
dolgozók véleményét a VKKK igazgatói pályáza-
tokról - melyet titkos szavazatok formájában nyúj-
tottak be - nem kívánja megismerni, de javasolja a
Képviselõ-testületnek, hogy a borítékok felbon-
tásáról, illetve fel nem bontásáról döntsön.

- A sportlétesítmények további hasznosítására
vonatkozóan a Bizottság javasolta a Képviselõ-
testületnek, hogy a sportlétesítmények hasznosí-
tására a jelenleg hasznosító sportegyesületekkel
kössön hosszú távú szerzõdéseket, konkrét
határidõvel ellátott fejlesztési igények, pénzügyi,
jogi biztosítékok meghatározásával. Bízza meg az
Oktatási és Kulturális Bizottságot és a Gazdasági
Bizottságot a konkrét szerzõdési feltételek kialakí-
tásával, a sportegyesületekkel történõ elõzetes
egyeztetésekkel.

- A Bizottság az általános iskolákban végzett
történelem és idegen nyelv tantárgyi mérésrõl
készített tájékoztatót megismerve elismeréssel
szólt az általános iskolákban folyó szakmai munka
színvonaláról, melyet a 2002. decemberében
végzett mérés - értékelés eredményei egyér-
telmûen tükröznek. A Bizottság megköszönte az
általános iskolák igazgatóinak a szakmai vizsgálat-
ban való pozitív közremûködést, az elért szép tel-
jesítményeket.

- Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolta a
Képviselõ-testületnek, hogy a Városi Kulturális
Központ és Könyvtár intézményét Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtárnak nevezze el, az
intézmény alapító okiratát - az intézmény nevét,
székhelyét, valamint az intézmény rendelkezésére
álló vagyonát illetõen - módosítsa.

- A Bizottság az Önkormányzat vagyonáró1 és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosításával egyetértett.

- Az Oktatási és Kulturális Bizottság a Gazdasá-
gi Bizottság - a VKKK-ban a vízi élethez kapcsolódó
állandó kiállítások létrehozásáról, a két gyûjtemény
bemutatásáról szóló javaslatát támogatta, a
határozati javaslatot a Képviselõ-testületnek - vál-
tozatlan formában - elfogadásra javasolta.

Balatonalmádi, 2003.04.29.
Tisztelettel: Czuczor Sándor, OKB elnök

Gazdasági bizottság
Tisztelt Képviselõ-testület!

Bizottságunk ülésérõl az alábbiakban adok számot:
l. A Bizottság megtárgyalta a lejárt határidejû

határozatok végrehajtásáról szóló elõterjesztést és
azt elfogadta.

2. A Bizottság a 2002. évi zárszámadást elfo-
gadásra javasolja a Képviselõ-testületnek.

3. A bizottság a sportcélú ingatlanok hasz-
nosításával kapcsolatos megállapodások felül-
vizsgálatát megtárgyalta és kiegészítéssel javasol-
ja a határozat l./ pontjának elfogadását.

4., A bizottság a lakáspolitikai koncepció
felülvizsgálatáról szóló elõterjesztést megtárgyalta
és kiegészítéssel javasolja a határozat elfogadását.

5., A bizottság a Balatonalmádi Kommunális
Kft. 2002.évi beszámolóját megtárgyalta és azt
elfogadásra javasolja.

6., A bizottság Balatonalmádi Város település-
szerkezeti tervérõl szóló elõterjesztést megtárgyal-
ta és a határozati javaslatok elfogadását javasolja.

7., A bizottság a vagyonrendelet módosítását
elfogadásra javasolja.

8., A bizottság a VKKK elõtti parkoló hasz-
nosításáról szóló elõterjesztés határozati javaslatát
kiegészítéssel javasolja elfogadásra.

9., A bizottság a McDonalds elõtti parkoló
hasznosításáról szóló elõterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.

10., A bizottság a Lõrincz és Társa 2000. Bt.
bérleti ügyérõl szóló elõterjesztés határozati
javaslatát módosítással elfogadásra javasolja.

11., A bizottság a Turisztikai Fejlesztési Kon-
cepció elkészíttetésével a Veszprém Egyetem
Turizmus Tanszékét javasolja megbízni.

12., A bizottság a Wesselényi strandi egységek
hasznosításáról szóló elõterjesztést és a Pénzügyi
Bizottság határozati javaslatát megismerte, azzal
egyetért és javasolja a Pénzügyi Bizottság
határozatának elfogadását. 7.,A bizottság a va-
gyonrendelet módosítását elfogadásra javasolja.

13., A bizottság a Vörösberényi Magtár terület-
kiegészítésérõl szóló elõterjesztés határozati
javaslatának A. változatát elfogadásra javasolja.

14., A bizottság megtárgyalta a VKKK-ban java-
solt állandó kiállításokról szóló elõterjesztést és
annak határozati javaslatát 7., A bizottság a vagyon-
rendelet módosítását elfogadásra javasolja.

15., A bizottság az önerõs útépítések kivitelezõi
versenyeztetésérõl szóló elõterjesztést megtár-
gyalta és a STRABAG Rt.-t jelölte meg a pályázat
nyerteseként.

16., A bizottság az útfelbontási kérelmekrõl
szóló elõterjesztést megtárgyalta és a határozati
javaslat a./ változatát javasolja elfogadásra. 7.,A
bizottság a vagyonrendelet módosítását elfo-
gadásra javasolja. 

17., A bizottság a városi piac mûködési feltéte-
leinek kidolgozásáról szóló elõterjesztés határoza-
ti javaslatát azzal a kiegészítéssel javasolja elfoga-
dásra, hogy Schildmayer Ferenc alpolgármestert
kérje fel a Képviselõ Testület a részletes költség-
vetés augusztusi ülésre történõ beterjesztésére.

18., A bizottság az IBUSZ Rt. fellebbezésérõl
szóló elõterjesztést megtárgyalta és a határozati
javaslat 1./pontja A./ változat kiegészítéssel törté-
nõ elfogadását, a 2./pont júniusi határidõvel való
kiegészítés utáni elfogadását javasolja.

Balatonalmádi, 2003. április 30.
Bálint Sándor

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2003. május 8-i ülésére

Tisztelt Képviselõ-testület!
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-

testületének Szociális Bizottsága 2003. április 28.
napján tartotta rendes ülését.

A Bizottság 7 napirendi pontot tárgyalt, melybõl
6 napirend a testület anyagában is szerepel. (1
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalt.)

1.) A Bizottság a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést - az elõterjesztés
szerint - egyhangúan elfogadta.

2.) Az Önkormányzat 2002. évi költségvetési
beszámolóját a Bizottság megtárgyalta. A Bizott-
ság a 2002. évi költségvetési beszámolót, valamint
a 2002. évi adóztatásról és adóbevételek alakulá-
sáról szóló beszámolót, a zárszámadási rendelet-
tervezettel együtt - 2 igen szavazattal - elfogadás-
ra javasolja a Képviselõ-testületnek.

3.) A Bizottság a Jegyzõ által, valamint a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje által
beterjesztett helyi önkormányzati gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelést - 2 igen szavazattal - elfogadásra java-
solja a Képviselõtestületnek.

4.) A lakáspolitikai koncepció felülvizsgálatával
kapcsolatos elõterjesztést a Bizottság megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy
1., a lakáspolitikai koncepció felülvizsgálatát elsõ
olvasatként fogadja el, és a 109/2001. (V.03.) szá-
mú önkormányzati határozattal elfogadott lakás-
politikai koncepciójának részletes felülvizsgálatát a
nemzeti lakásprogramról szóló törvény elfo-
gadását követõ 60 napon belül tûzze napirendre.
2., Egyben döntsön arról, hogy a Noszlopy u. 1.
szám alatti lakást legkésõbb 2003. december 31-
ig ürítse ki. Kérje fel a Szociális Bizottságot és a
Pénzügyi Bizottságot, hogy a bérlõkkel egyeztetve
a lakások kiürítésére vonatkozó javaslatát terjessze
a Képviselõ-testület 2003. augusztusi ülésére. A
Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal elfogadta.

5.) Balogh Csaba bizottsági elnök sürgõsségi
indítványát a Bizottság megtárgyalta. A Bizottság
javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy a térfigyelõ
rendszer bõvítésére vonatkozó pályázati lehetõ-
séggel kapcsolatos elõterjesztést 180 e/Ft önrész
biztosításával fogadja el, és hatalmazza fel a
Polgármestert a pályázat aláírására. A Bizottság a
javaslatot 2 igen szavazattal elfogadta.

6.) A Bizottság Patakiné Hegyi Ilona balatonal-

mádi lakossal - helyettes szülõ feladatok ellátására
- kötött megállapodás felbontásával kapcsolatos
elõterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Képviselõ-testületnek, a Polgármester felhatal-
mazását Patakiné Hegyi Ilona Balatonalmádi, Hor-
dó u. 5. szám alatti lakos helyettes szülõvel kötött
02/480/2/2003. sz. megállapodás közös meg-
egyezéssel történõ felbontására. A Bizottság a
javaslatot 2 igen szavazattal elfogadta.

7.) A Bizottság Simon Tamás és neje bala-
tonalmádi lakosok lakásépítési támogatás ügyével
kapcsolatos elõterjesztést - zárt ülés keretében -
megtárgyalta.

A Bizottság - átruházott hatáskörében eljárva -
helyi lakásépítésrõl és vásárlás támogatásáról
szóló 4/2001. (IV.01.) Ör. sz. rendelet alapján,
Simon Tamás Balatonalmádi, Vörösmarty u. 29.
szám alatti lakos és felesége Simon Tamásné
Balatonalmádi, Veszprémi u. 75. szám alatti lakos
részére 100.000,- Ft (Egyszázezer,- Ft) összegben
vissza nem térítendõ pénzbeni támogatást, és
300.000,- Ft (Háromszázezer,- Ft) összegben 10
éves törlesztési idõvel kamatmentes kölcsöntá-
mogatást állapít meg. A Bizottság a határozati
javaslatot 2 igen szavazattal elfogadta.

Balatonalmádi, 2003. április 29.
Balogh Csaba, SzB elnök

Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2003. május 8-i ülésére

Tisztelt Képviselõ-testület!
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-

testületének Pénzügyi Bizottsága 2003. április 29.
napján tartotta rendes ülését.

A Bizottság 27 napirendi pontot tárgyalt, mely-
bõl 17 napirend a testület anyagában is szerepel.
(9 napirendet átruházott hatáskörében tárgyalt.)

1. A Bizottság a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést – az elõterjesztés
szerint - egyhangúlag elfogadta.

2. Az Önkormányzat 2002. évi költségvetési
tervének végrehajtásáról és pénzmaradványáról
szóló beszámolót a Bizottság megtárgyalta, s azt
elfogadásra javasolja a Képviselõ-testületnek.

3. A Bizottság a Balatonalmádi Kommunális
Kft. 2002. évi tevékenységérõl szóló beszámolót
megtárgyalta. A Bizottság Javasolja a Képviselõ-
testületnek, hogy 1., A 2002. beszámolót 63.071 e/Ft
fõösszeggel és 607 e/Ft adózás elõtti nyereséggel,
2., 2003. évre az üzleti tervet 6.162 e/Ft tervezett
adózás elõtti nyereséggel, valamint 3., a települési
szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgál-
tatási tevékenység 2002. évi ellátásáról készített
beszámolót fogadja el.

4. A Bizottság Kutics Balázs képviselõnek a
„Városi piac mûködési feltételeinek kidolgozása”
tárgyában készült elõterjesztésében szereplõ
javaslatokkal egyetért, s azt elfogadásra javasolja
a Képviselõ-testületnek.

5. A lakáspolitikai koncepció felülvizsgálatával
kapcsolatos elõterjesztést a Bizottság megtárgyal-
ta. A Bizottság javasolja a Képviselõ-testületnek,
hogy 1., a lakáspolitikai koncepció felülvizsgálatát
elsõ olvasatként fogadja el, s a lakáspolitikai kon-
cepció felülvizsgálatát a nemzeti lakásprogramról
szóló törvény elfogadása után 60 napon belül tûzze
napirendre. 2., döntsön arról, hogy a Noszlopy u.
1. sz. alatti lakást legkésõbb 2003. december 31-ig
ürítse ki. Egyben kérje fel a Szociális Bizottságot és
a Pénzügyi Bizottságot, hogy a bérlõkkel egyeztet-
ve a lakások kiürítésére vonatkozó javaslatát ter-
jessze a Képviselõ-testület 2003. augusztusi ülésére.

6. A Bizottság a sportcélú ingatlanok hasz-
nosításával kapcsolatos megállapodások felül-
vizsgálatával kapcsolatos elõterjesztést megtár-
gyalta. A Bizottság javasolja a Képviselõ-testület-
nek, hogy a jelenleg hasznosító Sportegyesületek-
kel kössön hosszú távú szerzõdéseket, konkrét,
határidõvel ellátott fejlesztési igények, pénzügyi-,
jogi biztosítékok meghatározásával. Egyben bízza
meg az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot,
valamint a Gazdasági Bizottságot a konkrét szer-
zõdési feltételek kialakításával, ill. a Sportegyesü-
letekkel történõ elõzetes egyeztetésekkel. 

7. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló többször mód.
21/1995. (VI.27.) sz. Ör. módosítását a melléklet
szerint a Bizottság elfogadásra javasolja a Képvi-
selõ-testületnek.

8. A Bizottság a megüresedõ városi ingatlanok
hasznosítására értékbecslõ kiválasztásával kap-
csolatos elõterjesztést megtárgyalta. A Bizottság

Gazdag volt az elmúlt hónap
rendezvényekben. A számtalan
esemény közül kiemelem a
Nagycsaládosok Balatonalmádi
Egyesületének születésnapi prog-
ramját, ahol ismét megerõsítést
nyert: a szeretet légköre, a leg-
egészségesebb légkör, – testi,
lelki, szellemi vonatkozásban
egyaránt -  amelyben egy gyer-
mek felnövekedhet.

Kedves kezdeményezés a szép-
korúak támogatására szervezett
jótékonysági koncert-sorozat,
amely indiai zenével indult. Fel-
hívom mindenki figyelmét a két
következõ elõadásra: találko-
zunk május 23-án és június 13-án
19.00 órakor a Kultúrköz-
pontban.

Megtelt a Berényi kultúrház a
vöröskereszt idõsek napi köszön-
tõjén. Érezzük, hogy munkánk
során Õk mindig itt vannak mel-
lettünk: telve tapasztalatokkal,
bölcsességgel és segíteni akarás-
sal.

Köszönetemet fejezem ki min-
den szervezõnek és résztvevõnek,
aki segített a tavaszi városi nagy-
takarításban. Közösen el tudjuk
érni, hogy környezetünk a magunk-
és vendégeink számára folya-
matosan tiszta, rendezett legyen.

Elõkészítés alatt van a köz-
igazgatás reformja. Az eddig
hozzánk eljutott információk
szerint sok az  alapjaiban vitatott
elképzelés és nem látszik a meg-
valósítás pénzügyi fedezete.
Mindenesetre egy biztos:  kizá-
rólag olyan reform lehet sikeres
és eredményes, amely nem csak
ígérget a településeknek, hanem
a meghatározott feladatokhoz az
anyagi támogatást és a tárgyi
feltételeket is biztosítja. 
Balatonalmádi, május 4. 

Pandur Ferenc 
polgármester

Néhány sor
az 6. hónapról
a Városházán

2003. április

KÉPVISELÕI
KÖZLEMÉNY

Értesítem a tisztelt választó-
kat, hogy 2003. május 16-án
(pénteken) 13 - 16 óra között a
Városházán fogadónapot tar-
tok, amelyre bejelentkezni a 06-
30/9464-270 telefonszámon
lehet. Dr. Hoffmann Gyöngyi

képviselõ

Önkormányzati  
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Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
A jó idõ, a tavasz beköszöntével egy

sajátos bûnözési hullám indult el váro-
sunkban, ami azért is figyelemre méltó,
mivel a kapitányság illetékességi terüle-
téhez tartozó többi településen nem
jellemzõ. 

Betöréses lopásokról az Óvári F. ut-
cából, az Õz utcából, Ipoly utcából, gép-
kocsi feltörésrõl a Baross G. utcából, a
Sportpálya melletti parkolóból érkezett
bejelentés. Több alkalmi, illetve besur-
ranásos lopás is történt. Az Apáczai Cs.
J. utcában, az Úttörõ utcában, illetve több
szórakozóhelyen követtek el ilyen jel-
legû bûncselekményt. Ebben az évben
Balatonalmádi városa úttörõ volt abban a
tekintetben is, hogy 2003. évben itt
történt az elsõ gépkocsi lopás is, s mind-
járt 3 ilyen bûncselekményrõl kaptunk
bejelentést. Ez utóbbi bûncselekmények
történésérõl többet is szeretnék szólni,
hiszen az elkövetés módszere, valamint
maga a bûncselekmény lefolyása is több,
mindannyiunk számára hasznosítható
információt tartalmaz. A húsvéti hétvége
egyik éjszakáján a Martinovics utcában a
lezárt VW Passat-ot nyitották fel az
elkövetõk, és indították el még az udvar-
ban a gépkocsit, s eddig elõttünk is-
meretlen okok miatt a lopás helyszínétõl
háromháznyira megálltak a gépkocsival,
kivettek belõle egy ott tárolt hûtõgépet, és
elmenekültek a helyszínrõl. Termé-
szetesen senki nem látott és nem hallott
semmit. Ezután a bûncselekmény után
feltehetõen ugyanazok az elkövetõk az
Erkel F. utca egyik bekerített, zárt kapu-
jú ingatlanán fedeztek fel egy ugyan-
olyan évjáratú, típusú, és színû gépkocsit.
Ezt is feltörték, majd az elindított gép-
kocsival áttörve a kerítést távoztak el a
helyszínrõl. A következményeket te-
kintve lásd, mint fent, azaz senki nem
látott, hallott semmit. Még ugyanezen az
éjszakán, a hajnali órákban az egyik
vendéglátóhelyen tartózkodó vendég
kabátját lopja el ismeretlen elkövetõ,
amelyben benne van az illetõ Audi kocsi-
jának kulcsa. Ezt követõen még
tisztázandó módon, megszerzi a kocsi
iratait is és a vendéglõ udvaráról, elviszi
a gépkocsit. 

Ami az egyéb eseményeket illeti, több
más bûncselekmény miatt is indítottunk
eljárást. Ilyen például a kiskorú veszé-
lyeztetése, tartásdíj fizetésének elmu-
lasztása, vagy éppen kábítószerrel törté-
nõ visszaélés. Ismét, mint már korábban
annyiszor, több olyan bûncselekmény
miatt kellett eljárást indítanunk, ame-
lyeknek motiváló oka elsõsorban az alko-
hol volt, amely úgy tûnik kiváló szer arra
is, hogy felszínre kerüljenek régóta takar-
gatott sérelmek, vagy csak éppen az
emberben rendes körülmények között
meglévõ gátlásokat oldja fel, s így válik
az egyre agresszívabbá, és követ el,
garázdaságot, melyet azonban a törvény
már büntet, a következményekkel, ará-
nyos súllyal. 

Az elmúlt idõszak legfontosabb
történése számunkra, hogy próbaüzem
alá helyeztük a térfigyelõ rendszerünket,
amelyet az Önkormányzat, annak is a

Közrendvédelmi Bizottsága Elnökének
hathatós segítségével sikerült megvalósí-
tanunk. Reményeink szerint május hó-
naptól, miután addigra elkészülnek
Rendõrkapitányságunk ügyeletén a
szükséges munkák, és ezzel együtt, a
megfigyelt területre is kikerül a figyel-
meztetõ tábla, a tényleges üzemet is el-
kezdjük.

Reményeink szerint, a város egyik
legfontosabb közterületének közrendje,
közbiztonsága javul alapvetõen, ezzel is
hozzájárulva lakóterületünk eddigi jó
hírnevéhez. A már említett kamerán
kívül mûködik egy másik is, amelyet a
Kapitányságunk épületén helyeztünk el.
Ez nem csak a Petõfi utca forgalmát, ha-
nem a posta épületét is figyeli, és rögzíti
a történéseket. A fogadó, és mûködtetõ
szerveket ügyeletünkön helyeztük el,
ami egyébként bõvíthetõ, és igény
szerint, a város több területérõl is képes
fogadni az ott felszerelt kamerák jeleit.
Erre megítélésem szerint nagy szükség is
volna, akár idõlegesen is, mint pl. a strand
területén, de a Fórum környékén, vagy a
Baross G. utcában is indokolt lenne ilyen
eszköz felszerelése. Ennek a jelen
helyzetben csak egyetlen akadálya van, a
pénzhiány, és éppen ezért keresünk olyan
vállalkozókat, gazdálkodó szervezetek
vezetõit, akik látnak ebben a lehetõség-
ben fantáziát, és hajlandóak erre pénzt is
áldozni. Részünkrõl, a fogadókészség
megvan. Nagy elõnye még a rendszer-
nek, sok más mellett az is, hogy a felsza-
baduló rendõri erõket, és eszközöket
más, fontos célok végrehajtására  tudjuk
átcsoportosítani.

Befejezésül néhány gondolatot a
közlekedés területérõl. Bár az elmúlt
hónapban, továbbra is csökkenõ baleseti
adatokról tudok beszámolni, azonban a
bekövetkezett balesetek súlyossága
tovább emelkedik. Nemrég történt a
Fûzfõi úton pl. egy négyes koccanás,
komoly anyagi káros következménnyel,
illetve kerékpáros balesetek, melyek
közül kettõnek is súlyos sérülés lett a
vége.  Annak ellenére, hogy különösen a
hétvégén, már jelentõs forgalom zajlik a
71-es fõúton, mégsem történt komoly
baleset, ami azért az autósok fokozottabb
odafigyelésének köszönhetõ. Kedvezõt-
lenek a tapasztalatok a közlekedés más
területén is, így az ittas vezetés, illetve a
sebességhatárok jelentõs átlépése ese-
tében. A húsvéti ünnepekkel kapcso-
latosan a médiában elõzetesen több
csatornán is elhangzott a figyelmeztetés
a fokozott rendõri jelenlétre, és arra
vonatkozóan is, hogy kiemelten ellen-
õrzik a kollégák az ittasságot, mégis azon
a hétvégén hatan, köztük egy hölgy is
ilyen állapotban ült a volán mögé. Egyi-
kük pedig, éppen a korábbi ittas vezetése
miatt kiszabott eltiltás hatálya alatt ült, és
ismét ittasan, a vezetõ ülésbe, és hát
ismerve az ítélkezési gyakorlatot, évekig
gondolkodhat a tömegközlekedés szín-
vonalának problematikáján. 

Balatonalmádi, 2003. április 23.
Grúber Sándor r.alezredes

rendõrkapitány

POLGÁRÕR HÍREK
Április 15.-vel megszûnt a kiemelt ingatlanok fokozott ellenõrzése, és polgárõreink

a tavaszi program szerint látják el feladataikat. Reményeink szerint polgárõr autónk
mûszakilag és megjelenésében is megújulva kerül forgalomba, mely meglehetõsen
megterheli a polgárõrség pénzügyi keretét, de a biztonságos közlekedés érdekében el
kellett végezni ezeket a munkálatokat. Kérek minden helyi, illetve nyaraló tulajdonost,
hogy fokozottan figyeljenek ingatlanjaikra, mert a bûnözõk is várják a tavaszt, a nyitva
hagyott ajtókat, ablakokat, hogy könnyûszerrel vigyenek mindent, ami kezük ügyébe
kerül. Továbbra is fõ feladatunk a bûnesetek megelõzése, a lakossággal való jó kap-
csolattartás, ezért várjuk észrevételeiket, segítségüket, hogy az idei év is nyugodt,
kellemes nyaralást biztosítson az itt lakóknak és az ide látogatóknak.

Erkölcsi illetve anyagi támogatásukat köszönjük. Elérhetõségünk a 06-30-265-5059
mobil számon, a rendõrség ingyenes 107, illetve 06-88-438-711 számon, vagy a 112
segélyhívón. Balogh Csaba alelnök

javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy az alábbi
ingatlanforgalmazó és értékbecslõ irodákat bízza
meg a 40/203. (III.27.) sz. Öh-ban meghatározott
ingatlanok értékbecsléseinek elkészítésével:
Lisztes és Társa Bt. Balatonalmádi, Nárcisz u. 5.,
Immobau Kft. Balatonalmádi, Petõfi u. 11.

9. A közterület rendeltetésétõl eltérõ célú hasz-
nálatának, a közterületek rendjének általános sza-
bályairól szóló 10/2001. (VII. 15.) sz. Ör. 2. sz.
mellékletének módosítását a Bizottság a B/vál-
tozat szerint javasolja elfogadásra a Képviselõ-
testületnek.

10. A Bizottság a Vörösberényi Magtár telek-
kiegészítésével kapcsolatos elõterjesztést megtár-
gyalta. A Bizottság javasolja a Képviselõ-testület-
nek, hogy a Colombus Kft. részére a balatonalmádi
716/17 hrsz-ú ingatlanából 1859 m2 térmértékû
ingatlant szabadtéri színpad céljára 3.200 Ft/m2
egységáron, összesen 5.958.000,- Ft-ért érté-
kesítse azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzati
és iskolai rendezvények céljára használati jogot
biztosítson, külön megállapodás alapján.

11. A Lõrincz és Társa Bt. bérleti ügyével kap-
csolatos elõterjesztést a Bizottság megtárgyalta. A
Bizottság javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy
1., a Lõrincz és Társa 2000 Bt. bérleti szerzõdését
2013. október 31. napjáig hosszabbítsa meg, 2.,
járuljon hozzá, hogy a bérlõ a kemence-csere miatt
szükséges falbontást végezze el, 3., a bérlemény-
ben végzett beruházást bérlõ saját költségére
végezze el, az a bérleti díj jelenlegi mértékét nem
érinti és abból nem vonható le.

12. A Bizottság a McDonald’s elõtti parkoló
hasznosításával kapcsolatban javasolja a Képvise-
lõ-testületnek, hogy a McDonald’s elõtti, 2284/1
hrsz-ú parkoló bérbeadására pályázatot írjon ki a ha-
tározat mellékletét képezõ pályázati kiírás szerint. 

13. A Városi Kulturális Központ és Könyvtár
elõtti parkoló hasznosításával kapcsolatban az
alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg. A
Bizottság javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy
1., a határozat melléklete szerint bérleti szerzõdést
kössön az ARANYHAL Bt-vel., 2., a Városi Kultu-
rális Központ és Könyvtár elõtti parkoló bérbeadá-
sára pályázatot írjon ki, a határozat mellékletét
képezõ pályázati kiírás szerint.

14. A Bizottság javasolja a Képviselõ-testület-
nek, hogy 1.,a Városi Kulturális Központban a vizi
élethez kapcsolódó állandó kiállítás létrehozásához
járuljon hozzá két gyûjtemény bemutatásával. 2.,
Hatalmazza fel a VKKK Igazgatóját, hogy szállíttas-
sa be a VKKK-ba az esztergomi gyûjteményt, s
gondoskodjon a gyûjtemények mielõbbi bemuta-
tásáról. 3., A bemutatóhely kialakítására a pénz-
maradvány terhére 700 e/Ft-ot különítsenek el,
200 e/Ft-ot pedig a kiállítás-felügyelet, esztergomi
szállítás költségeire.

15. A Bizottság – átruházott hatáskörében el-
járva – az IMIGe Hungária Kft. 1073. Bp. Erzsébet
krt. 15. sz. alatti székhelyû gazdasági társaság
kérelme tárgyában készített elõterjesztést és mel-
lékleteit visszaadja. Felhívja a Jegyzõt, hogy a
júniusi ülésre terjessze be az egyeztetett és átdol-
gozott változatot.

16. A Bizottság – átruházott hatáskörében eljár-
va – alkalmi illetve idényjellegû árusításra szerzõ-
dést köt az elõterjesztés 1.sz. melléklete szerinti
bérlõkkel és feltételekkel. Oszkó Mária 8220 Bala-
tonalmádi, Diófa u. 9. sz. alatti lakos és a Miss jo
Kft. 1064. Bp. Szondi u. 37/c. sz. alatti vállalkozás
részére nem biztosít lehetõséget, javasolja, hogy
tevékenységi körükkel pályázzanak a megépülõ
egységekre. 

17. A Bizottság – átruházott hatáskörében eljár-
va – Mészáros Vendel Balatonalmádi, Veszprémi
út 14. sz. alatti lakos tulajdonát képezõ Wesselényi
strandon lévõ „Tutti-frutti Pizzéria” albérletbe adá-
sával kapcsolatos elõterjesztést megtárgyalta, de
érvényes területbérleti szerzõdés hiányában dön-
tés nem született.

18. A Bizottság a fent nevezett tulajdonos „Treff-
Sörözõ” albérletbe adásával kapcsolatban is a 17.)
pontban leírtak szerint döntött.

19. A Bizottság – átruházott hatáskörében eljár-
va – a Wesselényi-strandon megüresedett üzlet-
helyiségekre kiírt pályázati felhívást – ajánlat
hiányában – eredménytelennek nyilvánítja.

20. A Bizottság – átruházott hatáskörében eljár-
va – a Budatava-strandon lévõ 11 m2 üzlethelyi-
ségre kiírt pályázati felhívást – ajánlat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítja. A Bizottság –átruhá-
zott hatáskörében eljárva a Véghely D. utcai „Ba-
zár-soron” megüresedett üzlethelyiségekre kiírt
pályázati felhívást – ajánlat hiányában – eredmény-
telennek nyilvánítja. A Bizottság – átruházott hatás-
körében eljárva – a Rákóczi u. 43. sz. kommunális
telephelyen lévõ 63,6 m2 alapterületû helyiség
(volt lakatosmûhely) hasznosítására kiírt pályázati
felhívást – ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilvánítja. A Bizottság – átruházott hatáskörében
eljárva  a Balatonalmádi, Baross G. u. 5-7. sz. alat-
ti 77 m2 alapterületû üzlethelyiséget bérbe adja
Jeng Yan 9023 Gyõr, Bartók B. u. 28. sz. alatti
székhelyû vállalkozó részére a pályázati kiírásban
foglalt feltételekkel, az alábbiak szerint: A bérleti
szerzõdés idõtartama: 2004. április 30. napjáig,
határozott idõtartamra szól. Bérleti díj összege:
80.000,- Ft + 25 % ÁFA 20.000,- Ft = 100.000,-
Ft/hó. A Bizottság javasolja a Képviselõ-testület-
nek, hogy a térfigyelõ rendszer bõvítéséhez a
180.000,- Ft összegû önrészt a pályázat benyújtá-
sára biztosítson. A Bizottság javasolja a Képviselõ-
testületnek, hogy a 2003. évi költségvetés mûkö-
dési céltartalékának felhasználására vonatkozóan
1.500 e/Ft-ot önrészként biztosítson a Balatonal-
mádi III. Országos Mazsorett és Fúvószenekari
találkozó megrendezéséhez. Egyben bízza meg a
Polgármesteri Hivatalt a Találkozó megszervezésé-
vel, s egyúttal hatalmazza fel a pályázat benyújtá-
sára is. Az IBUSZ Rt fellebbezésével kapcsolatos
elõterjesztést a Bizottság megtárgyalta. Javasolja
a Képviselõ-testületnek, hogy az IBUSZ Utazási
Irodák Kft. közterület-használati engedély vissza-
vonása tárgyában - a Polgármester 07/174/2003.
számú – az IBUSZ Utazási Irodák Kft. által felleb-
bezéssel megtámadott - határozatát a közterület át-
adására vonatkozó 2003. április 15-i határidõ,
2003. május 31-re történõ módosítását hagyja jó-
vá, a fellebbezés egyidejû elutasítása mellett. Egy-
ben a 2003. évi közterület-használati díjat törölje.
A Bizottság a Wesselényi strand K-i részén felépülõ
kereskedelmi és vendéglátóipari egységek bérleti
jogára vonatkozó elõterjesztést a Bizottság meg-
tárgyalta. Javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy
az 50 m2-es büfé egységre kössön szerzõdést
Schall Jenõ balatonfüredi vállalkozóval, a kölcsön-
re érkezett pályázati eljárást a kiírás értelmében
nyilvánítsa érvénytelennek, s a korábbi felhatalma-
zás alapján lefolytatott tárgyalás eredményeként -
1 db 50 m2-es egységre kössön szerzõdést Czipa
Istvánnal vagy az általa alapított gazdasági társa-
sággal, és a kölcsönzõ bérletére a lefolytatott tár-
gyalások eredményeként 8,1 MFt + ÁFA haszná-
latbavételi díj fejében pályázati kiírás szerinti bérleti
díjjal kössön szerzõdést azzal, hogy a bérlõ a ko-
rábbi szerzõdéses jogviszonnyal kapcsolatban
megtámadási (perlési) jogáról véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond.

Balatonalmádi, 2003. április 30.
Szabó Jenõ, a Pénzügyi Bizottság elnöke

 hírek
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Gróf Tibor

Tizennyolc éve
a város közmûvelõdésében

Gróf Tibort nem kell külön
bemutatni az újság olvasóinak,
hiszen itt született Balaton-
almádiban és negyven éve itt is
lakik. 1985 óta a helyi köz-
mûvelõdés aktív irányítója,
1990-ben a Közösségi Ház
igazgatójává nevezték ki. Ez az
elsõ és eddig egyetlen munka-
helye. Éveken keresztül a város
sakkcsapatának elnöke, eköz-
ben 1994-98 között a képviselõ
testületben tevékenykedett. Az
Új Almádi Újságnak az ala-
pításától kezdve szerkesztõsé-
gi tagja.

Régi-új képviselõként foglalsz
helyet a Testületben. Mi késztetett
arra, hogy négy év kihagyása után
újból megmérettesd magad a helyi
politikai életben?

G.T.: Õszintén szólva a ’98-as
választási eredményem, illetve ered-
ménytelenségem nagyon elvette a
kedvemet, ám így utólag már örülök,
hogy kimaradtam az elõzõ ciklus
csatározásaiból. Ugyanakkor az a
rengeteg tennivaló, ami talán éppen
az említett csatározások miatt maradt
el, inspirált arra, hogy újfent induljak
a választásokon. Itt szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek,
aki megtisztelt bizalmával, ígér-
hetem, hogy rajtam nem fog múlni a
választási kampány során vállaltak
betartása. Remélem ehhez part-
nereket is találok a Testületben.

A város közmûvelõdésében dolgo-
zol majdnem húsz éve. Ennek
ellenére a Gazdasági Bizottságban
kaptál szerepet.

G.T.: Bevallom ez egy kicsit
engem is meglepett. Biztos, hogy a
Kulturális Bizottságban hatékonyabb
munkát tudnék végezni, de lehet,
hogy az bizonyos érdekeket sértett
volna. Ettõl függetlenül igaz-
ságérzetem, szókimondásom jól jöhet
még a mostani bizottságomban is.

Tizenöt éve vagy a Közösségi Ház
igazgatója. Nem a két pozíció össze-
férhetetlensége miatt kerültél ebbe a
szerepbe?

G.T.: Több jelenlegi képviselõvel
dolgoztam együtt a korábbi ciklus-
ban, õk a megmondhatói, hogy a
négy év alatt még a gyanúja sem
merült fel ennek. Akik ismernek,
tudják rólam, hogy etikátlan

eszközökhöz soha nem folyamod-
nék. Tudom, hogy a politikában nem
mindig ez a célravezetõ, de én az
egyenes gerincet szeretem.

- Saját bõrödön érzed – ami
egyébként nagyon sok helyi lakost is
érdekel – miért nem tud a Képviselõ
Testület mûvelõdési ház igazgatót
választani?

G.T.: Látod ez is az a terület, amit
az imént érintettél. Eddig mindig egy

voks hiányzott a kinevezésemhez.
Ha én is szavaznék már régen befe-
jezõdött volna ez a procedúra. De az
nem én lennék. Bár nem kis tétrõl
van szó a számomra, hisz az egzisz-
tenciám múlik mindezen, én mégis
szeretnék nyugodt lelkiismerettel az
emberek szemébe nézni.

De hogy a kérdésedre is válaszol-
jak, azt hiszem több oka is van.
Egyrészt sokan azt gondolják, hogy
egy ekkora intézményt nehezebb
irányítani, mint mondjuk a volt

Közösségi Házat. Ezért többen olyan
igazgatót akarnak, akinek közgaz-
dasági végzettsége  van. Én ezt egész
másképp látom. Elõször is ennyi
pénzért egy normális közgazdász
nem pályázik. Ugyanakkor szerin-
tem a majd 20 éves helyben szerzett
tapasztalatot, kapcsolatrendszert
nem pótolják az iskolapadból hozott
ismeretek. Aztán a döntésképtelen-
séget okozhatja még a legutolsó

elbírálás „élménye” is. Az, amikor
képviselõtársam egy pályázatot
korábban említésre sem méltatott,
majd ugyanazt az anyagot késõbb az
egekig emelte. Akkor döbbentem rá,
hogy dolgozhat itt becsülettel 18 évet
egyhuzamban az ember, érhet el
eredményeket, itt bizony cso-
portérdekek döntenek. Rém egysz-
erû megoldás. Ezt érzem egyébként a
mostani döntés elõtt is, majd
meglátjuk mit hoz a jövõ.

Látom nem szívesen beszélsz errõl

a témáról. Maradjunk inkább a
képviselõi munkánál?

G.T.: Bízom benne, hogy az újság
lehetõséget ad majd, hogy a pályázók
elmondhassák véleményüket a
választásról. Most inkább az
foglalkoztat, hogy a súlyos pénzekért
megépített strandi üzleteknek bérlõi
is legyenek a nyáron, hogy az
értékesítésre meghirdetett ingat-
lanokkal jól sáfárkodjunk, hogy
végre befejezzük a ’96-ban elkezdett
Fórum csomópontot és még sorol-
hatnám…

Azért említem ezeket a példákat,
mert tudom, hogy foglalkoztatja az
embereket. Meggyõzõdésem, hogy
körültekintõbb szervezéssel, nagy-
obb odafigyeléssel elkerülhetõ lett
volna, hogy májusban alig legyen
bérlõje ezeknek a bizonyos strandi
üzleteknek. Ha azt veszem, hogy a
beruházás költségei hosszú idõre
meghatározzák a város fejlesztési
lehetõségeit, talán nem indokolatlan
a bosszúságom.

Az értékesítésre kerülõ ingat-
lanokkal kapcsolatban elmondható,
hogy kényszerpályára kerültünk.
Tudja mindenki a Testületben, hogy
nem a város vagyonának felélése a
megoldás, ám éppen a strandi
beruházásnál kell egy olyan ûrt betöl-
teni, amire más forrás nem áll ren-
delkezésre. De ha már ilyen áldozatot
hozunk, legalább legyen eredménye
is! A meghirdetett ingatlanok közül
egyébként csak azt szabad eladni,
amiért igazán jó árat fizetnek a többit
viszont megfelelõen kell hasznosí-
tani. Nekem például szívem csücske
a volt Közösségi Ház, ami a város
egyik nevezetessége. Ha nem tudjuk
fenntartani mint városi intézményt,
meghatározott céllal bérbe kell adni,
de úgy, hogy továbbra is Almádi
jelképe maradjon.

A Fórum csomópontot azért
említettem, mert annak idején nagy-
on sokat foglalkoztam az átépítésév-
el. Sajnos a választások megakadály-
ozták, hogy befejezhessem a
munkát, az utódok pedig közöm-
bösen nézték a máig megoldatlan
helyzetet. Nagyon bízom benne,
hogy ebben a ciklusban sikerül meg-
valósítani az elképzeléseimet!

Ehhez és a többi képviselõi felada-
todhoz is sok sikert kívánok!

N.F.

w w w . j a r m u . c o m
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A március 20-ai lakossági fórumon
hozzászólok vetették fel annak a
lehetõségét, hogy az Új Almádi Újság
mutassa be a város Önkormányzati
Képviselõ testületének bizottságai-
ban tevékenykedõ külsõ szakértõket.
Kérésüknek ezúton teszünk eleget:

Pénzügyi Bizottság külsõ szakértõi

Holpert Dezsõ
Felsõfokú végzettsége és a
Balatonalmádi Holdingnál eltöltött
idõ, ahol ingatlan bérbeadásokkal
foglalkozott, alkalmassá teszi a feladat
ellátására. Jelenlegi munkahelye:
Komfort Rt. Veszprém, beosztása
üzletvezetõ.

Suha Zoltán
Szaküzemgazdász, számviteli fõisko-
lai végzettséggel rendelkezik. Mérleg-
képes könyvelõ képesítését vállalkozói
szakon szerezte. Jelenlegi munkahe-
lye: Club Aliga Vagyonkezelõ Rt.
Balatonvilágos, beosztása: gazdasági
vezérigazgató helyettes.

Gazdasági Bizottság külsõ szakértõi

Lang Brigitta - idegenforgalmi
szakember
Felsõfokú idegenforgalmi végzett-

ségû. Jelenlegi munkahelye a Balaton-
tourist Rt. Marketing osztálya.
Balatonalmádi születésû és azóta is
folyamatosan itt él. Az önkormányzat
megalakulása után idegenforgalmi ref-
erensként dolgozott a Polgármesteri
Hivatalban kettõ évig. Pályázat útján
egy éves ösztöndíjjal a DER-TUR
német idegenforgalmi irodánál dolgo-
zott Németországban.  Késõbb konfer-
encia turizmus szakterületen ren-
dezvény-szervezõként dolgozott.
Idegenvezetõi képesítéssel ren-
delkezik. Német és angol nyelven
beszél. A Bizottság idegenforgalmi
feladatkörében jelentõs szakértõi
tevékenységet végezhet.

Nagyné Matolcsi Tünde – közgaz-
dasági szakember
Közgazdasági egyetemet végzett.
Jelenlegi munkahelye az Erste Bank
Hungary Rt., ahol a
Veszprém Megyei Kereskedelmi
Centrum igazgatója. Német nyelven
beszél. 1994-1997-ig a Nitrokémia Rt.
Gazdasági igazgatója, majd 1998-ban
vezérigazgató helyettese volt. Azóta a
jelenlegi állásában dolgozik. Munkája
során a pályázatok pénzügyi részének

összeállítása is feladata volt, a
fejlesztések pénzügyi hátterének
kidolgozásában részt vett. A 80-as
években építkeztek és azóta is
Vörösberényben élnek. A Bizottság
fejlesztési, vagyongazdálkodási fela-
datkörében nyújthat segítséget tapasz-
talatai alapján. 

Agg Z.Tamás - településüzemeltetés
Agrármérnöki végzettségû. Jelenlegi
munkahelye Balatonfûzfõ Önkor-
mányzat Kft-je, a SALIX Kft., ahol
ügyvezetõ igazgatóként dolgozik.
Német nyelven beszél. A Kft. koráb-
ban GAMESZ néven – a város telepü-
lésüzemeltetési feladatait látja el, és a
strandot üzemelteti már10 éve.
Mûködésük során – a fejlesztések
következtében –  feladataikat hiányta-
lanul ellátják és külsõ munkák vál-
lalására is felkészültek. Vörös-
berényben 10 éve él családjával. A
Balatonalmádiban különösen javí-
tandó településüzemeltetés területén
segítheti az önkormányzat munkáját

Szociális Bizottság külsõ szakértõi

Dr. Kaljuste Urmas fõorvos
A Cholnoky Megyei Kórház Baleseti
Sebészetén dolgozik sebész és ortopéd
fõorvosként. Egészségügyi szakem-
ber, nagy szakmai múlttal, országos
szakmai tapasztalattal és kapcsola-
tokkal rendelkezõ személy. A bizottsá-
gi ülésen megerõsítette, hogy külsõ
szakértõi tagként a munkát el tudja
látni.

Oktatási és Kulturális Bizottság
külsõ szakértõi

Borbáth Erika
A Magyar Mûvelõdési Intézet igaz-
gatóhelyettese, kulturális, közmû-
velõdési szakember; nagy szakmai
múlttal, országos szakmai tapasztalat-
tal és kapcsolatokkal rendelkezõ
személy.

Molnárné Perus Zsuzsanna
Pedagógus, kulturális szakember, az
oktatás, az ifjúság és a közmûvelõdés
terén széleskörû szakmai tapasztalattal
rendelkezõ, a város kulturális életében
aktív szerepet vállaló személy.

A 2003. április 12-i népszavazás eredményei Balatonalmádiban

Bizottságok külsõ szakértõi



8 ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2003 - MÁJUS

Igen, már lehet, szabad errõl is beszélni. A II. Világháborúban a szövetsé-
gesi hûség oltárán megcsonkított nemzetünk férfiainak színe-java elvérzett,
hõsi halált halt. Közel félévszázadon át sajnos nem lehetett nyilvánosan meg-
nyilatkozni a harcok vonalában és a háttérben elesettekrõl, pedig ugyancsak
több tízezren voltak azok, akiket a rendszer holtuk után is ellenségként tartott
számon, hisz a nagy Szovjetúnió - "felszabadítónk - elleni harcoknak lettek
áldozatai. Amely harcok a Dontól hazánk nyugati határáig folytak 1945-ig.
Voltak sokan, akiket a visszavonulás során, a háború utolsó szakaszában váro-
sunk közvetlen környékén érte a halál.

Õket elsõdlegesen a lakosság földelte el az esemény színhelyén, majd
késõbb a front elvonulását követõen kerülhettek a vörösberényi illetve az
almádi "Pinkóczi" temetõ aljába, ugyanúgy mint az itt elesett német katonák
is. Ugyancsak a "Pinkóczi" temetõbe temették exhumálás után azokat, akik a
helyi Postás Üdülõben, mint hadikórházban haltak meg, és ideiglenesen a
kórház udvarában hantolták el. Korabeli halotti anyakönyvi nyilvántartás
szerint 18 fõt helyeztek közös sírba. Azidõben, az itt nyugvók fejfát is kaptak.
Német katonákat az erre illetékes szervezetük 1992/93-ban exhumálta, és a
Veszprémben létesített katonai temetõben helyezte örök nyugalomra. Magyar
katonák, akik felett a fejfák rég elkorhadtak, jeltelenül maradtak. Emlékként
maradt kettõ, fémbõl készült fejfa, és egy majdnem elkorhadt kopjafa. Az
egyik fémtáblán olvashatóan itt nyugszik Rusz József Kézdivásárhelyrõl szár-
mazó székely magyar, akirõl fia id.Rusz Pál Svédországból hazajárva igyek-
szik gondoskodni. Õ látta a többi megsemmisült fejfát és a városunkhoz
intézett panaszos levelében kérte az elmaradt gondoskodást. Neki köszön-
hetõen, üzenetét értékelve, a múlt évben mindent elkövettünk, hogy magyar
hõseinknek - akik itt 38-an nyugszanak, megadni tudjuk a végtisztességet.
Ezek után kerülhetett sor lelkes barátok segítségével a sírkert kialakítására, és
egy emlékkõ felállítására, melyet a múlt év májusában a Hõsök Napján adtunk
át kegyelettel a jövõnek, unokáinknak megõrzésre.

Majbó Gábor

MEGHÍVÓ
Magyar Hõsök Emléknapja

2003. május 25. vasárnap
Balatonalmádi

PROGRAM
11.00 óra Pinkóczi temetõ katonai sírkertje

A temetõben nyugvó hõsök emlékére rendezett tájfutás ered-
ményhirdetése
Emlékérmek átadása
Az érmeket átadja: Rusz Pál (Svédország), az egyik itt nyugvó
hõs fia
Beszédet mond: Majbó Gábor
Koszorúzás

15.00 óra Baross Gábor úti Hõsi Emlékmû
Ünnepi megemlékezés
Beszédet mond: dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Duna
Televízió alelnöke
Irodalmi mûsor
Koszorúzás
A megemlékezés után tisztelgés II. Rákóczi Ferenc fejedelem
Öregparkban álló szobra elõtt, a Rákóczi-szabadságharc
kitörésének 300. évfordulóján

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség
Konzervatív Kör                                 Honismereti Kör

Május 24-én 18.00-kor a Kulturális Központban dr. Szakály Sándor
hadtörténész tart elõadást "Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó
a történész szemével" címmel
Mindenkit szeretettel vár a Konzervatív Kör

Balatonalmádi zarándokok Rómában
Batthyány-Strattmann László

boldoggá avatásán
Apor Vilmos vértanú püspök után

ismét egy magyart, ezúttal egy világi
embert, a szegények orvosát avatta
boldoggá a Szentatya négy másik egy-
házi személlyel együtt 2003.
Március23-án Rómában, a Szent Péter
téren. A hatezer ünneplõ magyar között
ott volt Balatonalmádi Római
Katolikus Egyházközösségének ötven-
fõs zarándok-csapata is.

Gróf Batthyány László annak a
történelmi családnak tagjaként
született 1870-ben Dunakilitin, amely
az 1849. októberében mártírhalált halt
elsõ felelõs miniszterünket, gróf
Batthyány Lajos is adta a nemzetnek.
(A család egyébként Örs vezértõl szár-
maztatja magát, évekkel ezelõtt
néhányan közülük látogatást is tettek
Felsõörsön.) László gróf élhette volna
az arisztokraták gondtalan, vidám
életét, hiszen vagyona, társadalmi
helyzete erre lehetõséget adott neki.  Õ
azonban az orvosi hivatást választotta,
elsõsorban azért, hogy segítségére
legyen embertársainak. Saját pénzébõl
felépítette Magyarország elsõ, modern
mûszerekkel felszerelt falusi kórházát
Köpcsényben, ahol már 1902-ben 24
beteget tudott elhelyezni. A szem-
betegségek specialistájaként szinte
kizárólag a szegényeket gyógyította,
mert úgy tartotta, a gazdagok bárhova
fordulhatnak gyógyulásért, a
szegények azonban csak kevesekhez.
Nemhogy pénzt nem fogadott el tõlük,
hanem kisebb-nagyobb összegekkel
bocsájtotta útjukra gyógyult betegeit.
Fizetségül csak annyit kért, mondjanak
el egy-egy Miatyánkot.

Amikor 1914-ben örökös nélkül
meghalt, a rokonsághoz tartozó herceg
Batthyány-Strattmann Ödön, a kör-
mendi vár ura, Batthyány László
örökölte a kettõs nevet, címet, és az
övénél is hatalmasabb vagyont.
„Igazán nem tehetek róla, ezt a Jóisten
küldte, hogy még több jót tehessek.”
–jegyezte be Naplójába.

Az elsõ világháború alatt a köp-
csényi kórházat hadikórháznak ren-
dezte be, ahol saját költségén gyógyí-
totta a sebesült katonákat. Amikor a tri-
anoni békediktátum Ausztriának ítélte
Köpcsényt, Batthyány-Strattmann
László Körmendre költözött, mert
magyarként akarta felnevelni gyer-
mekeit. Kórházi gyógyító tevé-
kenységét tovább folytatta, hiszen állt
Körmenden az örökhagyója által 1896-
ban alapított közhórház, melynek
egyik melléképületét rendezte be
szemklinikának. Itt is a szegényeket
gyógyította, bár – mint mondta – „én
csak operálok az Úr eszközeként, de a
beteget a Jóisten gyógyítja meg”.
Minden mûtétje elõtt buzgón, elmé-
lyülten imádkozott.

Tagja volt a Tudományos
Akadémiának, és – születésénél fogva
– a Felsõháznak, de semmilyen poli-
tikai tevékenységet nem folytatott.
Amíg erejébõl tellett, minden energiát
kórházára, szegény betegeire fordítot-
ta, akiknek nem csupán a testét, hanem
a lelkét is gyógyította. Füzetet vezetett

pácienseirõl, amelybe bejegyezte, ki,
milyen körülmények között él, mire
lenne a legnagyobb szüksége. Kis
katekizmust állított össze nekik, hogy
azok is imádkozhassanak, akik addig
távolabb álltak a hittõl. Türelemmel

viselte betegségét is – rákja volt- , s
1931-ben halt meg a bécsi kórházban.
A nép már életében szentként tisztelte
jóságáért, Isten- és emberszeretetéért.

Legyetek szentek, mondta Jézus
tanítványainak. Batthyány-Strattmann
László élete példa arra, hogy a
„boldogság” és a „szentség” nem vala-
mi földöntúli kiváltság. Hogy a szen-
tek, mielõtt megszületik bennük az új
ember, pont olyan gyarlóak és
esendõek, mint bárki más. A diák
Batthyány Lászlót egy meggondolat-
lan kiszólása miatt közvetlenül érettsé-
gi elõtt kicsapták a kalocsai jezsuita
gimnáziumból, s mielõtt megnõsült
volna, született egy házasságon kívüli
kislánya is (akirõl bõkezûen gondos-
kodott). Élete fokozatosan változott
meg az évek során, s azután teljesedett
a maga szentségében, amikor 1898-ban
feleségül vette a mélyen vallásos, és õt
sírig szeretõ Coreth Mária Terézia
grófnõt, akivel példás családi életet
élve szeretettel nevelte tizenegy gyer-
mekét.

Batthyány-Strattmann László
boldoggá avatásával azt az üzenetet
küldte számunkra a Szentatya, hogy az
emberiség mai bajaira az imádságos és
harmonikus család nyújthat orvoslást,
mert ebben a közegben növekedhet fel
legbiztosabban a testileg-lelkileg
egészséges ember. De azt is üzente,
hogy a „boldogság”, és a „szentség”
útja mindenki elõtt nyitva áll, és
sohasem késõ ezt az utat választani.

Jó volt magyarnak lenni Rómában
azokban a napokban, a Szent Péter
téren is, és a pápai kihallgatás hatalmas
csarnokában is. Mi voltunk a
legtöbben, a mi örömünk volt a
leglátványosabb. Ez pedig azzal a
reménnyel tölt el bennünket, hogy sok-
sok magyar család számára szolgál pél-
daként ma is boldog Batthyány-
Strattmann László élete.

Bálint Sándor 

Hõsök napjára

M E G H Í V Ó
"Krisztus Európa reménye"

KÖZÉP-EURÓPAI KATOLIKUS TALÁLKOZÓ
A veszprémi Fõegyházmegye és az Almádi plébánia rendezésében

BALATONALMÁDI-KÁPTALANFÜREDEN A KÖCSI-TÓNÁL
2003. MÁJUS 31-ÉN (szombaton) 9 - 17 óráig

Szeretettel várunk mindenkit !
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A múlt apró morzsái -
könyvtártörténeti elõadás a VKKK-ban

1964-et írtunk, amikor Balatonalmádiban megnyitotta a kapuit az elsõ,
hivatalos akkor még járási könyvtár. A város és az 53 környezõ település
kultúrára éhes lakosságát a régi kertészház épületében helyet kapó intézmény
látta el, akkor még csupán könyvekkel és néhány folyóirattal. A kertészházat
kinõve az ún. színészházba költöztek át, itt már a felnõtt és a gyermekrészleg
külön mûködött, az irodák mellett folyóirat-olvasó és klubszoba várta a
beiratkozottakat. 

A 60-as évek végén egyre több nyaraló is járt a város könyvtárába, ahol ide-
gen nyelvû újságokhoz is hozzájutottak. A könyvtár az olvasói számára olyan
különleges légkört és közösséget teremtett, ami vonzotta az embereket, ekko-
rra már 1000 felé emelkedett a beiratkozottak száma. 

Az intézmény valódi és széleskörû népszerûségét rendezvényeivel, író-
olvasó találkozóival alapozta meg. Olyan nevek fordultak meg itt, mint
Keresztúry Dezsõ, Juhász Jácint, Csomós Mari, Cine Mihály, Jancsó Adrienn,
Mensáros László, Pomogáts Béla vagy Csoóri Sándor. 

A múlt morzsáinak összeszedegetésében ki segíthetne jobban, mint az
intézmény korábbi vezetõi. Balogh Ferencné, Marika idézte fel a könyvtár
indulásának, kezdeti nehézségeinek éveit, amikor annyi gond és sírás és annyi
öröm és nevetés színezte a mindennapokat. Hollóné Behring Anikó, az
intézmény legutóbbi vezetõje a vetélkedõk és versenyek hangulatát idézte fel. 

A teadélután hangulatú rendezvény ötletét az intézmény jelenlegi vezetõje,
Fábiánné Sáray Anna adta, s sokak régi vágya valósulhatott meg azzal, hogy
évek távlatából újra találkoztak. Régi és új kollégák, régi és új olvasók, min-
denki, aki számára a könyvtár egy szeletet jelent az életbõl, amely édessé teszi
az olykor keserû perceket.

A nosztalgia az idõsek szórakozása, szokták mondani, mégis, ezen a tead-
élutánon a jelenlévõ valamennyi korosztály kellemes emlékeket elevenített fel
magában. Ezt segítette a füredi kollégák által hozott, a 60-as években készült,
amatõr felvétel, amely a könyvtáros élet pillanatképeit örökítette meg,
valamint az az ideiglenes kiállítás, amely Durst László fotói által idézi meg a
régi könyvtáros rendezvényeket.  

Almádi könyvtára többször költözött, többször váltott vezetõt, megélt szép
és kevésbé szép idõket. Volt, amikor az utcáról kellett becsalogatni az elõadás
hallgatóságát, volt, amikor 400 ember figyelte egy-egy mûvész szavait. Volt,
amikor csak raktárban, poros polcokon kaptak helyet a bekötött folyóiratok, s
volt, amikor végre friss illatú épület elegáns falai között járhattak az olvasók.
Közhely talán, hogy múlt nélkül nincs jelen s nem létezik a jövõ. Ahhoz, hogy
jövõt építsünk, vissza kell tekintenünk a múltba, felhasználni azokat az
emlékeket és tapasztalatokat, melyet megéltünk s melyet segítenek egy jobb
jövõ kialakításában. 

Almádi könyvtára ez év elsõ hónapjában ismét költözött. Vélhetõen
utoljára. Most olyan helyen mûködhet az intézmény, amelyet az elmúlt
idõszak eseményeire visszagondolva valóban megérdemel. S a tervek és
elképzelések, melyek megvalósításra várnak, mind-mind egy jobb, szebb és
színvonalasabb könyvtár megteremtésére törekszenek, mindannyiuk örömére
és elégedettségére.

Vincze Eszter

Kerékpárút átadás
2003. május 31-én, szombaton 12.00 órakor a Veszprém-

Balatonalmádi kerékpárút Szentkirályszabadja-Balatonalmádi sza-
kaszának átadására kerül sor kb. félúton, a vadászháznál (volt vasúti
õrház). Átadja: Mádl Ferenc köztársasági elnök.

A kerékpárút elsõ 5 km-es szakasza végén és Szentkirályszabadja között
már megépült.

Szentkirályszabadja település belterületén és külterületén 4,5 km hosszon,
Balatonalmádi külterületén 0,5 km hosszon épül - zömében a volt vasúti töltés
nyomvonalán - az átlagosan 2,2 m széles kerékpárút. A vasúti töltésrõl letérve
0,5 km hosszan 3,0 m széles vegyesforgalmú út épül Balatonalmádi kül-
területén, a Remetevölgyi úton. Ezt követõen a kerékpárosok a városi
közúthálózaton - Vödörvölgyi utca, Kisberényi utca, Árpád utca - Kövesalja
utca - Szabolcs utca - kersztül érik el a Balaton parti kerékpárútat.

A kerékpárút II. szakaszának kivitelezési költsége - a vegyes forgalmú úttal
együtt - 82 millió forint. A költségek 80%-a pályázaton elnyert támogatás,
melyhez tartozó saját forrást a három település önkormányzata és a megyei
önkormányzat biztosította egyenlõ arányban.

Zana András

Az almádi kerékpárosokat a Városi Kulturális Központ és Könyvtár elõtti
parkolóba várjuk 2003. Május 31-én 10.30 órakor, ahonnan együtt indulunk
az átadási ünnepségre.

A rendezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Városi Kulturális Központ és
Könyvtár Balatonalmádi

Májusi Eseménynaptár
Május 9-én 10.00 Filharmónia ifjúsági bérletes hangverseny

"Savaria Baroque"
Május 16-án 20.00 Cseh Tamás elõadómûvész Jóslat címû albumának 84-es

színpadi változata. Szövegét írta: Bereményi Géza
Jegyek elõvételben 900 Ft-os áron a VKKK-ban kaphatók.

Május 17-én 17.00 Benvenuto a magyar Riviérán! 
Olasz-magyar képzõmûvészek közös tárlata
Helyszín: Városháza, Padlásgaléria 

Május 22-én 17.00 Mûvészetbarátok egyesületének összejövetele: A
posztimpresszionizmusról beszélget velünk Szelényi
Pál tanár, mûvészeti író.

Május 23-án 19.00 Jótékonysági koncert "a Szépkorúakért" - Világhírû
musical részletek   és népszerû slágerek - " A dal egy
biztos hely" 
Musical és Zenés Színpad / Veszprém /

Május 24-én Városi Gyermeknap
Program: 14.00 - 15.00 -ig a Hattyú Mazsorett csoport, Rock
and Roll Klub és a Musical Stúdió bemutatója 
15.00 Galambos Ferenc bûvész mágikus show-ja
16.00 Karda Beáta táncdalénekes gyermekmûsora
17.00 Gyermekdisco játékkal, kacagással.

Május 25-én Hõsök Napja 
10.00 Emlékfutás a Hõsi Emlékmûtõl ( Baross G. u. ) a

Pinkóczi Temetõig / díjkiosztással /. 
Megemlékezés, koszorúzás a hõsök sírjánál.

15.00 Ünnepi megemlékezés a Hõsök Napja alkalmából
Helyszín: Hõsi Emlékmû ( Baross G. u. )

Május 27-én 16.00 Györgyi Dénes Általános Iskola felsõ tagozatosainak
kulturális bemutatója.

Június 10-én 18.10 Kósa György Városi Zeneiskola évzáró ünnepsége

ELÕADÁSOK
Honismereti kör 
Május 12-én 16.30 Somfai Balázs, a Veszprém Megyei Levéltár igazgató

helyettese elõadása.
Május 26-án 16.30 Újabb adatok a település helytörténeti kutatásában.
Mûvészetbarátok Egyesülete
Május 22-én 17.00 A posztimpresszionizmusról beszélget velünk Szelényi

Pál tanár, mûvészeti író.
Társalgó Kör
Május 15-én 18.00 Társalgó szomszédolás a Könyvtárban Vecsey Kiss

Mária könyvbemutatója.
Május 22-én 18.00 "BOHÉM" Társalgó bérlet + Társalgó elõadás

Beszélgetõs zenélgetés Szentgyörgyi Péterrel
Helyszín: Liget Kávézó

Május 25-én 10.00 Gyermeknap az Öregparkban
Szerezzünk örömet közösen almádi összes gyermekének!
Helyszín: A játszótér és a móló környéke

VIDEÓ MOZI (projektorral)
Május 8-án 19.00 Gyûrûk ura címû amerikai film. Rendezte: Peter Jackson
Május 15-én 19.00 Csapd le csacsi címû magyar film. Rendezte: Tímár Péter
Május 22-én 19.00 Schindler listája címû amerikai film. 

Rendezte: Steven Spielberg
Május 29-én 19.00 Casablanca címû amerikai film. 

Rendezte: Michael Curtiz
Június 5-én 19.00 Gyalog galopp címû angol film. 

Rendezte: Terry Gilliam és Terry Jones

CSAK 1 NAPIG! ÓRIÁSI KÖNYVVÁSÁR!

Május 22-én, csütörtökön 9-16.00 h-ig,
Balatonalmádiban

a Városi Kultúrális Központ és Könyvtárban,
Vároház tér 4.

SZENZÁCIÓS ENGEDMÉNYEK!
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Költészet napja
a Városi Könyvtárban
1905. április 11-én született József

Attila. Tiszteletére ünnepeljük e
dátumhoz kötõdõen a Költészet
Napját. A Balatonalmádi Kulturális
Központ és Könyvtár egész napos ren-
dezvénnyel emlékezett meg a jeles
eseményrõl. A szándék az volt, hogy
ez alkalommal maga a vers töltse be az
intézményt. Reggel 8 órakor
Szentirmai Edit elõadómûvész nyitot-
ta meg a programot, az egész délelõtt
jelenlévõ, egymást osztályonként
váltó tanulóifjúság és tucatnyi felnõtt
érdeklõdõ elõtt.

A Költészet Napján természetesen a
versek fontosságát hangsúlyozta.
Szavainak nyomatékot adott a „Holt
költõk társasága” címû film egyik le-
vetített kulcsjelenete, amely láthatólag
nagy hatással volt a gyerekekre.
Ezután õk vették át a fõszerepet. Min-
denki hozott magával egy-egy kötetet,
melybõl a legkedvesebbiket felolvas-
va vagy fejbõl mondva sorra hangzot-
tak fel a jól és kevésbé ismert rímek,
költõi gondolatok, életérzések. Az
egymást váltó fiatalok elõadásában
Petõfi Sándor, Szabó Lõrinc és
Kányádi Sándor költõi mûvei hangoz-
tak el a leggyakrabban, de akadt aki
például svéd gyermekversekkel ara-
tott sikert. A versek lánca egész a kora
délutáni órákig tartott. Az érdeklõdés
azonban nem hamvadt el hiszen

délután öt órára a felnõtteket várták,
akik Novák Árpád vezetésével mint-
egy huszan újra elindították a versek
láncát. E körben inkább a 20. századi
magyar klasszikusok voltak a nép-
szerûek, többször idézték magát
József Attilát, csakúgy mint Ady
Endrét, Radnóti Miklóst, Juhász
Gyulát, Tóth Árpádot és a többi e
korszakhoz tartozó költõt. Novák
Árpád értõ versmondásán túl, cso-
dálatos volt hallani a legidõsebb részt-
vevõ, Rendes Ferencné verselését, s
látni, hogy a szintén szépkorú dr. Hu-
szár Lászlóné a helyén ülve, szinte
valamennyi elhangzott verset em-
lékezetbõl együtt mondja az elõadó-
val.

A verslánchoz a város polgár-
mestere Pandur Ferenc is csatlakozott
egy Petõfi mû elszavalásval, majd úgy
fél hét tájban Vecsey Kis Mária szavai
jelentették a zárszót. A költõnõ ma-
gyar és külföldi, régi és mai példákat
idézett fel arról, hogy maguk a szerzõk
mit gondolnak a versekrõl, a lírai gon-
dolatok szerepérõl a világ jobbá
tételében. Végezetül saját maga,
versek iránti érzéseit is megosztotta a
jelenlévõkkel, amivel a költészet
almádi barátai hamarosan találkozhat-
nak is, a május közepén megjelenõ új
kötetében.

T. J.

Jövõnk a család!

NAGYCSALÁDOS HÍREK
Életem egyik legboldogabb napja volt április 11-e! Ekkor tartotta 15.

Születésnapját a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete. Errõl az "Új
Almádi Újság" korábbi számában már hírt adtunk. Csakhogy akkor még sok
mindent nem tudhattunk, ami pedig késõbb fontossá vált. Nem tudhattuk azt,
hogy a város polgárai milyen hihetetlen segítõkészséggel állnak mellénk.
Mindenben támogattak, legyen szó mûsorról, nyomdai munkáról, dekorációról,
vagy akár a vendégségrõl, meghívók szétosztásáról, hogy a "baba-szoba" beren-
dezésérõl ne is beszéljek! Mindenkinek mindent nagyon köszönünk.

A sok-sok elõkészítõ munka után eljött a várva-várt nap. Készült a temérdek
szendvics, sütögettük a sok-sok tortát, csak még azt az egyet nem tudtuk,
hányan hallják majd meg a hívó szót. És akkor teljesedett be a boldogságom,
amikor az elsõ édesanya átlépte kicsinyeivel a küszöböt. S ezután csak jöttek,
jöttek a családok, mígnem megtöltötték a Mûvelõdési Központ termeit. Tele
lett a játszóház, a baba-játszó, majd megjött a nagy figyelmet keltõ, ügyessé-
gi játékokkal teli "észbontó" kiállítás, végül megkezdték trükkös játékaikat a
vidám bohócok. Nem lehetett unatkozni! És nem is unatkozott senki, hiszen
még egészen pici gyerekekkel is megvárták az ünnepséget.

Ezt a hivatalos részt igyekeztünk nagyon tömören-tartalmasan megoldani, s
köszönjük Polgármester Úr kedves, szeretetteljes szavait. Volt is okunk a siet-
ségre, mert a gyerekek gyomra egyre követelõbben jelezte, hogy itt az evés ideje.
Mire azután hipp-hopp eltûnt a sok finomság a vidám társaság bendõjében, s az
édesanyák tisztára mosták a tortakrémes arcocskákat, már kezdõdött is az újabb
vigalom. A Szélkiáltó együttes kedves, vidám mûsora sokáig emlékezetes
marad, ezt igazán együtt élvezte kicsi és nagy, gyermek és szülõ.

Mindeközben Egyesületünk felnõtt tagjai ünnepi közgyûlést is tartottak,
mely alkalommal az Alapszabály módosítására is sor került, s természetesen
a zárszámadás, költségvetés, és a közhasznúsági jelentés elfogadása is
megtörtént. Ezentúl is a köz hasznára fogunk tevékenykedni, ezt a tényt
Alapszabályunk is garantálja.

Késõ este volt már, amikor fáradtan, de boldogan hazaindultam, azzal a jó
érzéssel a szívemben, hogy nemcsak szórakoztattuk a város lakósságát, hanem
sikerült a figyelmet ráirányítani a család által kapható, és átélhetõ örömre,
szeretetre. Hiszem, hogy ez jövõnk záloga.

Dr. Péterfia Katalin elnök

A BALATONALMÁDI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

KÉZMÛVESTÁBORT
hirdet

A táborba 5-14 éves korig várjuk olyan gyermekek jelentkezését, akik nyi-
tottak az õsi magyar kézmûves hagyományok elsajátítására.

A  programot szabadidõs tevékenységek egészítik ki. 
A részvételi díj tartalmazza a napi kétszeri étkezést.
A tábor idõpontja: 2003. június 16-27. (naponta  08-16 - ig)
Helyszín: Városi Kulturális Központ és Könyvtár
Balatonalmádi, Városháza tér 4.
Jelentkezési határidõ: Június 13. péntek
Részvételi díj: 1.000 Ft / nap
Érdeklõdni lehet Városi Kulturális Központ- és Könyvtárban a 88/ 438-011-es

v. 431-772 -es  telefonszámon.

Pandur Ferenc polgármester köszönti az egybegyûlteket

Föld Napja

A Föld Napja alkalmából, ünnepélyes faültetés az új kultúrális központban.
Az elsõ fát Balogh Csaba és Gróf Tibor önkormányzati képviselõk ültették el.

Fotó: Durst László

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2003. május havi- június eleji programja

Május    7-én Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, elõtte néptánc.
14-én Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, csocsó elõtte néptánc. 

Kötetlen beszélgetés.
21-én Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, csocsó elõtte néptánc.
22 -én   Kirándulás KÕSZEG-BÜKK-fürdõ.

Jelentkezés a szerdai napokon Hoffmannénál
28 -án Születésnapi köszöntések.

Június    4 -én Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, csocsó.
11 -én Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, csocsó.

Boros Gyula elnök
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A LOVASEGYESÜLET
HÍREI

További életünket meghatározó döntést kellett meghoznunk. Móni a tisztes
munkában megöregedett kanca elfáradt, nagyon nehezen bírta azt a terhelést,
amit a lovarda fiatalabb lovai könnyedén tûrtek. A Nyugdíjazás nem csak az
emberek, a lovak társadalmában is megrázkódtatással, bizonytalanságokkal
jár. Reméljük sikerült neki olyan helyet találni, ahol egy kevés kis munkával
még hátralevõ életében könnyebben eltölti öreg napjait. Mónit szinte minden
almádi kisgyerek ismeri. A majálisokon, a gyermeknapokon, a szüreti
felvonulásokon mindig megbízható társa volt lovasának, akár tudott lovagol-
ni, akár nem. A többnapos túráinkon mindig vezér szerep jutott neki, hisz ahol
a többi paci visszahõkölt, ott õ bátran nekiiramodott, legyen az patak, fahíd,
vasúti sín, szûk átjáró vagy bármi más. Pótolhatatlan lesz.  Legalább ötvenen
tanultak meg rajta lovagolni a 6 év alatt, mióta itt volt nálunk. Itt maradt csikói,
Soma és Zizi révén van remény, hogy megbízhatósága, kiegyensúlyozottsága
révén a továbbiakban is folytatni tudjuk azt a küldetést, amit vállaltunk,
nevezetesen, hogy a ló segítségével természet közeli, sportos életmód foly-
tatására késztetjük egyesületünk tagságát. Mónit utolsó közös túránkat
követõen vagy 15-en búcsúztattuk, bizony sírva és meghatódva, de egyben
szép pihenésében reménykedve Berhidán, ahol azt ígérték, vigyáznak rá.

Hisszük és reméljük, hogy a március 15-i városi ünnepségen a frissen be-
szerzett huszár-ruháinkba bújva emelni tudtuk az ünnep méltóságát.

Más településeken nagy harc folyik a huszárok megjelenéséért, mert kevés
van belõlük, és máshova elmenni nem is egyszerû, de mi március idusán
mindig itthon szeretnénk lenni.

Manapság a pályázatok korszakát éljük. Az Oktatási Minisztérium orszá-
gos Rákóczi Lovas Emléktúra pályázatát Futó Anna és Szentesi Vajk, a
Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói elnyerték. Az április 26-i próbalo-
vagláson a Nemzeti Lovardában is ragyogóan teljesítettek, így május 5-12.
között Sárospatak, Ónod, Szécsény, Romhány, Tokaj, Szerencs, Kassa útvon-
alon, lóháton barangolhatják be a Fejedelem történetének helyszíneit. Ha
figyelembe vesszük, hogy 113 pályázó közül választottak 20 fõt, és köztük két
almádi tanuló volt, nem kérdéses a siker szó kimondása. A tanulmányi-
lovastúráról majd nekik kell beszámolni, az elõzetes programot ismerve, lesz
mirõl.

Köszönet mindenkinek, aki a pályázat elnyerésében segített!
Szentesi István

elnök

Balatonalmádi Kertbarátkör
2003. április 8-án: Aktuális egészségügyi kérdések. Elõadó: Dr. Árkai Anna

fõorvos. A fõorvos asszony az idõskori betegségeket ismertette, ilyen pl. a cukor-
betegség. Az emberi szervezet már 30 éves kor után kezd idõsödni. Ha a cukor-
betegség e kor felett kezdõdik – felnõttkorinak, ha ez alatt – fiatalkorinak hívják.
A felnõttkori könnyebben kezelhetõ, mint a fiatalkori. A normális vércukorszint
3,5–5,5 mmol/l, 5,8 felett már magas. A cukorbetegek kb. 80%-a magas vér-
nyomásban is szenved. A normális vérnyomás 120/80. A határeseteket figyelem-
be véve 100/60 alatt alacsony vérnyomásunk van, ha 160/95 feletti, akkor magas.
A cukorbetegségbõl különbözõ szövõdmények alakulhatnak ki. Ezért az orvos
utasításait szigorúan tartsuk be.

2003. április 22-én: Az I. féléves tevékenység értékelése, a II. félévi munkaterv
és nyári program megbeszélése.  Elõadó: Kiss Béla elnök. A II. félév elsõ
foglalkozása 2003. Szeptember 9-én lesz. Kiss Béla egészségi állapotára hivatkoz-
va lemondott elnöki tisztségérõl és javasolta, hogy a nyár folyamán egy alkalom-
mal jöjjön össze a tagság az aktuális kérdések megbeszélésre (kb. június végén).

A tagság kb. 50 %-a volt jelen, akik elfogadták az elnök lemondását, értékelték
eddigi áldozatos munkáját. A jelenlévõk Bolyky Zoltánt javasolták, illetve jelölték
az elnöki tisztség betöltésére.  

Vörösberényi „FábiánJózsef” Kertbarátkör:
2003. március 16-án: Négy kiskerttulajdonosnál gyümölcsfametszés bemutatót,

illetve tapasztalat cserét tartott 10 kertbarát-kör tag.
2003. március 22-én: Egy szõlõtulajdonosnál szõlõmetszés bemutatón 19 tag

vett részt.
2003. március 29-én: Borverseny. 23 fehérbor és 5 vörösbor mintát értékelt a

zsûri.
Eredmények a következõk voltak:

Fehérbor              Vörösbor
Aranyérem:                 13                       3
Ezüstérem:                    9                       2
Bronzérem:                    1                       -

Arany fokozatot értek el:
1. Havasi József Olaszrizling 9. Horváth József Ezerfürtü
2. Mestercsiki Ferenc Olaszrizling 10. Kis József Tramini
3. Horváth József Olaszrizling 11. Kis József Kuvée 
4. Sebestyén István Olaszrizling 12. ifj.Horváth József Vegyes fehér
5. Kis József Olaszrizling 13. Tóth Sándor Vegyes fehér
6. Janzsó Tibor Olaszrizling 14. Demeter András Oportó
7. Kis József Szûrt rizling 15. Havasi József Vegyes vörös
8. Lefler Endre Rizling szilváni 16. Linzmayer Róbert Vegyes vörös

Kis József az idén is részt vett Gyulán a hagyományos kisüsti pálinkafõzõ fesz-
tiválon.

2003. április 7-én: Jó egészség – megfelelõ életmóddal. Elõadó: Dr. Tóth József.
Az egészséges ember alkotó, hasznos munkát tud végezni. Ehhez három dolog kell:

1. a múltat értékeli és lezárja magában,
2. felméri a reális lehetõségeket, azokhoz alkalmazkodva, esetleg azokon javít-

va próbál meg élni,
3. boldog, derûs jövõképe van, ehhez elengedhetetlen a hit.
A testben olyan léleknek kell lakozni, amely hisz, reménykedik, és mindenek

elõtt szeret. E nélkül nem megy, utunk során elõbb-utóbb jöhet a megtorpanás. A
jövõre nem gondolva is lehet élni, de hirtelen jöhet egy le nem gyõzhetõ esemény,
amit kevesen élnek túl a nem hívõk közül. Igyekezzünk földi életünket teljes
erõnkkel szolgálni, és nem lerontani, elviselhetõbbé tenni. Ez a megfelelõ életmód
titka.

2003. április 28-án: Évadzáró közgyûlés. Elõadó: Horváth József elnök, Bucsku
Péterné gazd.vezetõ.

2003.május 1-én: Majális. A borverseny okleveleinek kiosztása.
A II. félév elsõ foglalkozása 2003. Szeptember 1-én lesz.
A két kertbarát-kör nevében: Durst László

A zsûri munkaközben Fotó: Durst

Ránctalanító, regeneráló és narancsbõr

kezelések ultrahanggal és interferenciás árammal.

Már 1 alkalom után is látványos az eredmény!

Szépségtorony Kozmetika: Tamás Andrea

Tel.: 06-20-563-6785

Móni (a póniló jobb oldalán) az öreg harcos
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Olvasói levél
Ki lesz az igazgató (HA LESZ…), -
a szép, új kulturális intézmény élén?

Amit mondandó vagyok, csak egy apró részeleme a kultúra mai helyzete
elemzésének, annak is csak egy helyi vonatkozású vetülete. Aktualitása
miatt írom most, a hamarosan bekövetkezõ döntés elõtt, amit követ majd
az újság megjelenése. Ily módon kockázatos vállalkozás, de legalább min-
den tekintetben független.

Az intézmények vezetõ-kiválasztási rendszerérõl van szó, amit az
önkormányzati törvény úgy szabályoz, hogy túl gyakran teremt patt-
helyzetet a döntéshozó testületekben, vagy kényszeríti azokat megala-
pozatlan döntésekre.

Városunk közmûvelõdési intézményvezetõinek mára krónikussá vált
legitimáshiánya 1997-ben kezdõdött. Akkor a Városi Könyvtár vezetõinek
nem szavazott bizalmat a testület (Oka a törvényi feltétel: a minõsített
többségi szavazás, amely az összes képviselõ 50%-a + 1 fõnek igenlõ
szavazatát jelenti, függetlenül attól, hogy hányan vannak jelen.). 1999 óta
hasonló helyzetbe került a Közösségi Ház igazgatója, a közmûvelõdési
intézmények összevonása után (2002. jan. 1.) pedig annak vezetõje is. Újra
és újra ismételt pályázatokban mérettetett meg ugyanaz a két jelentkezõ,
és eredménytelenség miatt újra kiírt pályázati eljárásban most is döntés
elõtt állunk. Nem nehéz belátni, milyen helyzetben van az a vezetõ, aki
pozíciója jellegénél fogva stratégiai gondolkodásra köteles, de átmeneti
megbízása ezt nem teszi lehetõvé. Nem nehéz belátni azt sem, hogy miként
dolgoztak ilyen körülmények között az intézmények beosztott dolgozói,
az örök „átmenetiség” légkörében. Egész biztosan nem hibás az a
feltételezés, hogy ilyen helyzetben az intézményi szolgáltatást igénybe
vevõk, - a lakosság érdekei sérülnek. A helyzet már tarthatatlanná vált. A
megoldás talán az lehetne, ha a képviselõtestület megkeresné a neki
megfelelõ személyt, s aztán akár meghívásos pályázattal is, a törvényessé-
gi feltételeknek eleget téve kinevezné. Eddig a megoldásig még nem jutott
el a város képviselõtestülete. Mivel a törvény az törvény, belekerül az
ismételt pályáztatás spiráljába, megoldás pedig nincs, annak ellenére sem,
hogy közben új testületet választott Almádi lakossága. Az ilyenfajta
pályáztatás formális és – mondhatnám – álságos. Formális azért, mert a
benyújtott pályázat és az egyszeri személyes találkozás semmit nem árul
el a jelentkezõ alkalmasságáról, pedig tulajdonképpen ezt kellene megítél-
ni. A pályázat szerintem nem alkalmasság-megítélési, hanem „irodalmi”
mûfaj, lényegében a jó döntéshez semmilyen érdemi támpontot nem ad.
Álságosnak pedig azért mertem nevezni, mert érdemi támpont hiányában
az egyes képviselõk marginális szempontok alapján voksolnak. Mert ne
feledjük, a képviselõk laikusok. Ezért aztán mérlegelhetik a szakmai, vagy
gazdasági szempont prioritását (elveik és környezetük függvényében),
inkább szavaznak valami ellen, mint valaki mellett, s néhányan erkölcsi-
leg is támadható taktikázásba bocsátkoznak. A hezitáló magatartásnak, az
álláspontot nyíltan nem vállaló embernek persze kapóra jön a zárt ülések
és a titkos szavazások lehetõsége. A zárt üléseken gyakran folyik pletyka-
szintû információcsere, a titkos szavazás pedig az, ami! Én személy-
szerint mindkettõt eltörölném, de szememben már az is gyanús, aki ilyet
javasol, és fogalmazzuk úgy, - nem bátor az a testület, amely az ilyen
javaslatot elfogadja. Inkább vállalható nyílt ülésen kifejtett véleményekre
várható sértõdések, szóbeszédek felbukkanása, mert az átmeneti. Nem vál-
lalható azonban, hogy a település kulturális élete (meg más területeké is)
hosszú évekig megfelelõ szakmai irányítás híján vegetáljon. Egyébként a
szóbeszédek így is elkerülhetetlenek.

Nem tudom mi lesz most a döntés.
Azt hiszem nemcsak a magam nevében kérem: ha megint eredményte-

len lesz a pályázat, keressen az önkormányzat testülete valami olyan
megoldást, ami jogszerû, de emellett ésszerû is. Ami pedig az általam nem
különösebben kedvelt önkormányzati törvény egyéb hibáit, a demokrácia
félreérthetési lehetõségeit és a kultúra – mint a rendszerváltás nagy
vesztese – állapotát illeti, szándékomban áll máskor más keretek között
véleményemet részletesebben kifejteni.

Mindenesetre Almádi lakossága megérdemelné, hogy amit a kultúra
területén 12 év alatt létrehozott, jelesül ebben az esetben a Városi
Kulturális Központ és Könyvtár úgy mûködhessék, ahogy ehhez az összes
feltétel fennállása esetén mûködhetne.

Várjuk a döntést!
Holló Miklós

2003. év felnõtt megyebajnoka Hitter Csaba, a Balatonalmádi "Tennis
Club" 1925 elsõ játékosa! Gratulálunk! A Balatonalmádi Tennis Club pályáin
megrendezésre kerülõ megyebajnokság döntõjében fordulatos összecsapáson,
látványos megoldásokkal múlta felül riválisát Szlotta Rolandot. Az eredmény
4/6; 6/1; 7/6. 

Nagyon szép eredményt ért el szintén a megyebajnokságon Szentpéteri
Zoltán is, aki a 3-4. helyezést szerezte meg a "profik" között, a megyei csapa-
tokban szereplõ játékosok versenyét pedig megnyerte! 

Örömteli hír, hogy Balatonfûzfõ pályáin megrendezett megyei diákolimpiát
(klubunk játékosai, a Váci M. Általános Iskola tanulói) korcsoportjában
Szapáry Zsolt és Gyõri Viktor nyerte, így jogot szereztek az országos
diákolimpián való induláshoz.

Május hónapban az országos II. osztályban szereplõ csapatunk 05. 11-én
Pécs ellen, 05. 17-én Budaõrs ellen, 05. 25-én Palotai TTE ellen játszik. A
mérkõzések kezdése minden esetben 10 óra. Minden érdeklõdõt, szurkolót
szeretettel várunk!

A Tagság segítségével új gondnokunk Hueber Tibor lelkiismeretes és
igényes munkájával elkészültek pályáink. Pályafoglalás a szokásos módon,
telefonon (06-30-9755404) vagy a helyszínen történik. Az edzések május ele-
jétõl kezdõdtek. A tanfolyamokra a beíratkozás folyamatos, minden nap
délután 17 órától. A gyerekeknek és a felnõtteknek is az elsõ egy-két hónap-
ban ütõt biztosítunk.

Minden jelenlegi és leendõ klubtagunknak küzdelmes meccseket és
kellemes kikapcsolódást kíván a: Vezetõség!

Megyebajnoki címek!

Balatonalmádi Nyitva tartás:
Baross Gábor utca 39. H-P 9 - 17
Telefon: (30) 567-8595 Szo 8 - 12

Új textil-méteráru  boltba várjuk kedves vásárlóinkat
Balatonalmádiba a Baross Gábor utca 39-be.

Méteráruk:
- Blúzselyem - Napvászon - Frottier - Szatén
- Mintás karton vászon - Angin - Damaszt - Pelenka

Darabáruk:
-Ágynemû -Törülközõ       -Abrosz       -Lepedõ       -Zsebkendõ       -Terítõ

IIssmméétt lleesszz HHaattttyyúú-bbááll!!
Örömmel tájékoztatjuk az érdeklõdõket,

hogy az "Almádiért Közalapítvány"
5 évi kényszerszünet után,
9. alkalommal megrendezi

a hagyományteremtõ, jótékony célú

HHaattttyyúú-bbáálltt ,,
melyre

22000033.. jjúúnniiuuss 2211-éénn sszzoommbbaattoonn
2200 óórraaii kkeezzddeetttteell

a Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében
kerül sor.

A bálra mindenkit tisztelettel hívunk és várunk!
Jelentkezni, asztalt foglalni és érdeklõdni

május 8-tól, hétfõ-péntek 10-18 óra,
szombaton pedig 14-18 óra között

a Könyvtárban lehet.
Telefon: (88) 438-956

Rendezõ Bizottság
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A kamarazene bûvöletében
2003. április 12-én a balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskolában egy

rangos, nemes, méltán népszerû rendezvényre került sor, mely az összefogás,
az összhang, a harmónia (!) jegyében létezhet csupán immár tizedik eszten-
deje: ez a rendezvény a Balaton-parti Zeneiskolák X. Kamarazenei
Találkozója.

Tizenhárom tóparti zeneiskola százegynéhány növendéke sereglett össze
Almádiban tanárostól, hírül véve az együttmuzsikálás nagyszerû lehetõségét.

A méreteiben kuckónyinak mondható iskola minden zuga a fellépésre
készülõdõ, hangszereket cipelõ gyerekekkel, tanárokkal volt tele.

A városka alpolgármesterének, Schildmayer Ferencnek köszöntõ szavai után
- ahogy minden esztendõben eddig a tíz év során -, szépen, fegyelmezett rend-
ben követték egymást a pódiumon a kisebb-nagyobb muzsikáló csoportok.

A hagyományosnak mondható hangszerek - zongora, hegedû, cselló,
furulya, fuvola, klarinét - ügyes, igényes megszólaltatói mellett szép számmal
és nagyszerûen szerepeltek az ütosök is a marimbán, a xilofonon, dobokon;
jeleskedtek a halk szavú gitárosok; a tíz év során most elõször jelentkezõ
tangóharmonikások népes csapata pedig valódi derûs percekkel ajándékozta
meg a meglepett “nagyérdemût”.

A találkozó minden résztvevõje õszinte igyekezettel törekedett a kamara-
muzsikálás alapvetõ, természetes törvényét betartani: figyeltek egymásra! Ez
a figyelem, ez az összhang valódi, élvezetes(!) zenei produkciókat ered-
ményezett elõadóknak, hallgatóknak egyaránt.

A zsûri - Pájer Sára, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola és a Dohnányi
Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola mûvésztanára, Lovas József mûvész-
tanár, nyugalmazott zeneiskola-igazgató, László Attila, a gyõri Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola és a veszprémi Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti
Szakközépiskola mûvésztanára - nagy érdeklodéssel, elismeréssel nyugtázta
az egyre mosolygósabb, felszabadultabb örömzenélést, hiszen a játékok leg-
nemesebbjét ûzte, nem is akármilyen szinten, a szakemberek “vájt füle” hal-
latára, az ifjú nemzedék. Olyan játékot, mely valóban méltó felnõtthöz,
gyerekemberhez egyaránt.

Az egymásra csodálkozás, a tapasztalatszerzés, a barátság (!) élménye mel-
lett az arany, ezüst, bronz oklevelek, a kedves ajándékok bizonyosan
emlékezetessé teszik ismét a balatonalmádi jubileumi kamarazenei találkozót.

A Balaton-part muzsikáló gyerekeinek példa értékû seregszemléje - a szép
hagyomány szerint - a jövõben folytatódni fog, igazolásául annak a ténynek,
hogy a homo ludens (a játszó ember!) még a háborúktól terhes XXI. század-
ban is létezik és békésen játszani, örülni szeretne - együtt (!) mindenkivel.

A viszontlátásra jövõre!
Nagyné Sárfi Gabriella

Balatonalmádi

FELHÍVÁS
A zeneiskolai beíratás a 2003/2004-es tanévre 2003. június 11-én
(szerdán) és 12-én (csütörtökön) 15-18-ig lesz a zeneiskolában.

Ifjú zongoristák
Március 26-án, szerdán 16,30 –kor a Kósa György Zeneiskolában különös

hangversenyre került sor. Két szomszédos zeneiskola, a füredi Ferencsik
János és a veszprémi Csermák Antal zeneiskolák, és természetesen a helyiek
legjobb zongorista növendékei mutatkoztak be a lelkes közönség elõtt. A
füredieket Kiss András tanár mutatta be. Õk kezdték a mûsort, jelesül Boda
Fruzsina, aki Musszorgszkíj „Könnyek” címû darabját játszotta figyelemre
méltó biztonsággal. Az Óriás Imréné és Kiss András vezette 6 tagú stábból –
bár minden kiemelés eleve igazságtalan – talán Fekete Ákos és Antal Klaudia
emelkedett a „legmagasabbra”, de nem kevésbé volt hatásos a blokkot záró
négykezes (Dérfi István és Felek Ákos) sem, akik csaknem koncertszinten
adták elõ Moszkovszkíj 3 spanyol táncát.

A következõ mûsorrészt Balatonalmádi vendéglátói adták 9 elõadási darab-
bal és elõadóval. Említettem, hogy minden részletre kiterjedõ méltatást
lehetetlen adni, így – meglehetõs önkényességgel és szubjektivitással – eme-
lik ki Csajkovszkíj négy kézre írt keringõjének elõadóit, Fébert Ádámot és
Dudás Laurát, valamint a Kósa György Mesemadarát játszó Krémer Viktóriát.
A csúcsot ebben a mûsorrészben számomra a Koszteczky Edit által elõadott
ismert Schubert –impromptu és Brahms négykezes keringõje jelentette, mely
utóbbit Józsa Tamás és Szabó Máté játszotta. A tetemes „almádi stáb”
felkészítése Ruha Rozália tanárnõt dicséri. 

A megyeszékhelyrõl érkezett 8 zongorista Szirbek Józsefné növendékeibõl
adódott, akik között a csak egy éve zongorázók csakúgy megtalálhatók voltak,
mint a 2.3.4. és 5. Osztályos tanulók. Közülük engem J.S.Bach 106.
Kantátájának részlete ragadott meg (Schal Eszter, Szalai Laura), valamint a
Szalai Bence által játszott Chanson a la Grieg címû kompozíció. De
emlékezetes marad számomra Poulenc és Grieg egy-egy mûve is, amelyeket
Faludy Fanni és Óriás Viktor adott elõ nagy felkészültséggel.

Dícséret illeti a 3 intézményt, jelesül a Kósa György Zeneiskolát, mely
Hujber Gabriella igazgatónõ irányításával tulajdonképpen egy régi, hasonlóan
területi jellegû bemutató hagyománnyá érlelését oldotta meg sikeresen.

Szelényi Pál

Balatonalmádi  város  Vegyeskara sikeresen  szerepelt 2003. 04. 26-án
a balatonafüredi vörös templomban a helyi kórus jubileumi koncertjén.
A meghívott kórusok, zenészek a templom bensõséges életének
megfelelõ színvonalas kórusmûveket adtak elõ. Köszönet a meghívásért
és a szereplési lehetõségért.

Minden szereplõnek további sok sikert
K. L. 

B.Almádi Vegyeskar Tagja

SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fûtés- szerelô

mester
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Tel./fax: 88/438-910
Tel.: 30/9384-453

Tel.: 80/949-019
E-mail: szamfira@mail.uti.hu

www.szamfira.hu

Tervezés,
kivitelezés
Már 21 éve
a lakosság

szolgálatában!
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SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI - DÍJKEDVEZMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Jogosultakat, hogy Balatonalmádi Város Önkor-

mányzatának többször módosított 28/1995. (XI.30.) Ör. Számú rendelete
szerint a háztartási hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítása
iránti kérelmek benyújtási határideje 2003. június 30. A kérelmeket az erre
rendszeresített formanyomtatványon kérjük benyújtani.

A díjfizetési kedvezményben az alábbi feltételek együttes fennállása esetén
az részesülhet, aki:

• Egyedülálló balatonalmádi lakos, és
• 2003. január 01. napján betöltötte 70. életévét, és
• legalább 10 hónapig életvitelszerûen Balatonalmádiban tartózkodik, és
• igazolja a megállapított éves díj 50 %-ának (ez évben 9204.-Ft 50 %-a)

befizetését, és
• lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy díjfizetési kedvezmény megállapítására
irányuló kérelmeket minden évben meg kell újítani. Formanyomtatvány
átvétele és további információ: Polgármesteri Hivatal földszint 12/A. sz. iroda.
Telefon: 438-444/22 mellék.

LOMTALANÍTÁS BALATONALMÁDIBAN
Értesítjük a lakosságot, hogy 2003. májusában ismét összegyûjtjük és

elszállítjuk az ingatlanok elé kihelyezett  LIM - LOM -ot. Kommunális, veszé-
lyes és építési hulladékot nem viszünk el, kérjük ne tegye ki!

Május 10. és 11.
Káptalanfüred - Petõfi u. - Baross u.- Veszprémi u. - Kisberényi út -

Vödörvölgyi út által határolt területen lehet a lomot kihelyezni,

Május 17. és 18.
Budatava - Vörösberény és Újhegy 
területein lehet a lomot kihelyezni.

Adott idõponton túl kihelyezett tárgyakat nem áll módunkban elszállítani.
Kérjük, hogy apróbb holmijaikat lehetõség szerint összekötve vagy zsákok-
ban helyezzék ki a könnyebb és gyorsabb összegyûjtés érdekében.

A május 24-25-i hétvégén lesz az elsõ ZÖLD NAP! Ne elõbb és ne késõbb
helyezzék ki a zsákokban (ezen a napon bármilyen zsákban!) a széthulló (fû,
falevél) zöldhulladékot, a nyesedékeket, ágakat kérjük 70-80 cm hosszú és 50
cm-es kötegekbe kötve kihelyezni. Azért kérjük, mert így tudjuk hatékonyan-
gyorsan összegyûjteni és elszállítani.

Segítõ együttmûködésüket köszönjük!
Balatonalmádi Kommunális

és Szolgáltató Kft.

Tavaszi nagytakarítás
Az országos felhíváshoz csatlakozva, április 26-án az egész város területére

kiterjedõ hulladék gyûjtést tartottak a város intézményei és civil szervezetei.

Szemétszedés a Malom-völgyben

Az Györgyi Dénes Iskola lelkes diákjai
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Szeretettel várjuk kedves

vendégeinket

ÁÁÁÁggggnnnneeeessss  aaaasssssssszzzzoooonnnnyyyy  vvvveeeennnnddddééééggggllllõõõõjjjjéééébbbbeeee  

Családi rendezvények,

kisebb esküvõk lebonyolítását

vállaljuk.

Kellemes családi környezetben.

Házias ételekkel.

Egész évben foglalkozunk közétkeztetéssel

(elvihetõ), ára 340.-/fõ

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

Vörösberény, Széchenyi u.9.

KÍNAI ÜZLET NYÍLT AZ OTP MELLETT
Nôi-férfi felsôk, nadrágok,

pólók, cipô-papucs, fehérnemû
széles választékával várjuk az érdeklôdô vásárlókat.
Nyitva tartás: H-P: 9-18-ig • SZ:  9-13-ig • V: 10-18-ig

D AND D KFT
Cím: Balatonalmádi, Baross G. u. 5.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

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

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

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

Megbizott felelõs szerkesztõ: Nagy Ferenc

Köszönet a Tradeorg Nyomdától ajándékba kapott színes címlapért

KRISZTINA KERT
GRILLTERASZ ÉS PIZZÉRIA

A KRISZTINA PANZIÓBAN

az egykori kúria kertjében.

NYITÁS június elején

Hagyományos magyar ízek

mellett, a mediterrán konyha

legnépszerûbb ételei

grill és gulyásparty a szabadban

pizzák 500 Ft-tól

steakek, salátabüfé

Balatonalmádi,

Bajcsy Zs. u. 67.

88/438 790

Éjjel-nappali ABC mögött a

Veszprémi útnál

MELIDÓRA BABABOLT
a Fórumnál

Átalakítás után megújult készlettel

Hordozó+autóülés egyben

18000.-helyett 11.900.-

Játékok és

gyemekruházat 10-12 éves korig

Tavaszi, nyári nadrágok érkeztek

74-146-os  1390.-Ft-tól

Fehér ingek, blúzok

86-146-ig  1000.-Ft-tól

Ünneplõ aljak, nadrágok

Magyar készítõk kínai árak

h-p 11-17, szo 9-12

Érett, rostált komposzt 5000 Ft/m3,
házhoz szállítva eladó.

Mindennemû zöldterület-fenntartási 
és mûszaki karbantartási munkát garanciával vállalunk.

(Bozótirtás, veszélyes fák kivágása,
fûnyírás, szakipari munkák)

Érdeklõdni: SAL-X Kft.
Tel.: 06-20/9436-037, 88/596-196

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SAL-X Kft. - mint a Fövenyfürdõ Balatonfûzfõ üzemeltetõje - jelen
pályázati felhívással meghirdeti a Fövenystrand kétállásos óriás
vízicsúszdájának szerzõdéses alapon történõ üzemeltetését.
A szerzõdés idõtartama: 2003. június 01-augusztus 31.
A feltételek részletezését a Pályázati kiírás tartalmazza, mely
Balatonfûzfõ-gyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban (tel.:
88/596-196), munkaidõben (6.00-14.00-ig) 5000 Ft pénztári
befizetés ellenében személyesen vehetõ át.
Pályázatok beérkezési határideje: 2003. május 26., hétfõ, 10 óra
Pályázatok bontása és értékelése: 2003. május 26., hétfõ, 11.00 óra

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSSII-AADDÓÓ SSZZAAKKÉÉRRTTÕÕII

FFEELLAADDAATTOOKKAATT,, KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEETT

VVÁÁLLLLAALLOOKK

Nemes-Nagy Attila adószakértõ, okl. könyvvizsgáló

Balatonalmádi, Tóth Á. út 11.

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

fax:  88-584-461

IIGGÉÉNNYY SSZZEERRIINNTT TTEELLEEPPHHEELLYYRREE KKIIMMEEGGYYEEKK

VVÁÁLLLLAALLOOMM::

Egyéni vállalkozások, Társaságok,

Nonprofit szervezetek

- könyvelését

- bérszámfejtést TB. ügyintézését

- adó bevallások, adatszolgáltatások

- gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését

- rezsi óradíjak kiszámítását

SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL




