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A VÁROS KÖZPONTJA
(II. RÉSZ)

- 1928: A Magyar Fürdõtérképek 4. számú darabja „Balatonalmádi és
környéke” cím alatt, ebben az évben jelent meg. Az elõzõekben említett
1923 évi térképhez képest igen jelentõs változásokat láthatunk a
következõk szerint.

1. Felépült a Pannónia Otthon négy épületbõl álló együttese. Az
épületek egy kertészetileg szépen kialakított udvart zártak közre. A telek
déli részén, szemben a mai városházával két teniszpályát is építettek. A
fõépületben mûködött a Fürdõigazgatóság.

2. Megvalósult az Abbázia szálló épülete (ma Tulipán + Mc’Donalds).
3. Beépült a Remete patak bal partja, azaz a Széchenyi sétány. A mai

városháza földszintje több üzlethelyiséggel együtt, az akkori mozi
(Almádi elsõ mozija!) bejárati épülete volt. Közelében megvalósult a
Klára panzió (ma lakóház) és a Hétvezér utca sarkán, szemben a Zsák
vendéglõ bejáratával, megnyílt Almádi elsõ gyógyszertára.

4. A Pannónia Otthon épületei és a Baross Gábor út (akkor még a
Széchenyi sétányig tartott) közötti teresedésen, szemben az állomással,
virágos parkot alakítottak ki, a Pannóniához tartozóan.

5. A korábban épült postával szemben, a Baross Gábor út és a Babits
Mihály utca sarkán épült emeletes házban megnyílt a Kelemen
cukrászda.

6. Megvalósultak az Arany János és a Petõfi Sándor utcák, a Jókai
utcához csatlakozóan. A település fõ utcájává a Baross Gábor utca lépett
elõ. A Petõfi utca (a város ma legjelentõsebb utcája!) csupán néhány méter

széles, beépítetlen telkekkel hatá-
rolt földút volt.

A fentebb írt rövid ismertetésbõl
kiderül, hogy az 1920-as évek végé-
re a település központjának tekinthe-
tõ terület kialakult és a környezete
nagyrészt beépült. Szakmai kifeje-
zéssel élve a „térfalak” jórészt meg-
valósultak. Néhány további épület,
elsõsorban villák, az 1930-as évek
elején történt felépítésével szinte tel-
jesen beépültnek tekinthetjük a köz-
ség központi területét. Ehhez képest
egyetlen beavatkozás volt a 71. szá-
mú út 1938-39-ben történt megépí-
tése, aminek hatását sajnálatos mó-
don ma sokkal erõteljesebben érez-
zük mint annak idején eleink.

Leszámítva azt a tényt, hogy a
szovjet hõsi emlékmûvet az emlí-
tett parkosított részen, a Baross
Gábor út mentén, szemben a Tuli-
pán szállóval helyezték el, az 1960-as
évekig változatlan volt a község
központi területe.

Schildmayer FerencVasútállomás elõtti tér lépe 1928 körül.

Pannónia Otthon épülete 1928-ban Abbázia szálloda képe 1928 körül

1928 évi térkép részlete
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Ha farsang, akkor kocsonya
Úgy két évvel ezelõtt majdnem elsirattam a kocsonyát, amely azidõtájt

eltûnt az éttermek és a büfék kínálatából. Szerencsére a jó házikonyhák és a
rendületlen optimizmussal bíró, vendégváró kocsmárosok õrizték a pislákoló
lángot. Kies kisvárosunkban is  mindig akad olyan étterem, ahová szinte bár-
mikor betoppanhatunk és rögtön asztalunkon terem a várakozástól remegõ
ételkülönlegesség és a tányérból kikandikál egy derék disznófül. Olykor-
olykor a kocsonyás tál oldalát egy turcsi orr döfködi, és ha szerencsések
vagyunk, akkor egy snájdig farok is rejtõzik ugyanott... Aki nem hiszi, sétáljon
végig a Baross Gábor utcán és két helyen is belebotlik már a büszke hirdetés-
be: „Kocsonya kapható!”.

Eléggé el nem ítélhetõ módon vannak még olyanok, akik csupán tömény
enyvoldatot látnak ebben a télidei tömör gyönyörben, ami a fánk mellett

Farsanggá teszi a farsangot. Egykori egyetemi évfolyamtársam, Aczél
Géza, ma már neves költõ, képes volt külön könyvet írni a csülök dicséretérõl.
Többszáz recept dalol a csülök sokoldalúságáról, talán csak édességet nem
készít belõle meg vitaminitalt, ami a kocsonyát kissé hátrányos helyzetbe
hozza, de alkalmasint egy-egy cikket azért bõven megérdemel. Mi az hogy
megérdemel? Egyenesen igényt tart rá, csakúgy, mint a kocsonyakedvelõk
népes tábora, mert a kocsonyát már régen beemelték a világirodalomba:
Kocsonya Mihály házassága volt az elsõ magyar komédia a 18. században,
amit sikerrel újítottak fel napjainkban. Kocsonya Malvin és Gálickõ kaland-
jai színmûtermésünk legújabb meglepetése a Mûszaki Egyetemen. Az egyik
lapban a szerzõ már Czabán György Kocsonya néven szignálja a cikkeit, de a
zsurnalisztika mellett a líra is elõrukkolt, hiszen Ladik Katalin versei között
„A kocsonya áramot merített” címmel is találkoztam. Ezen felbátorodva
merem csak közölni alkalmi bök-versemet, amelyet körülbelül két éve
szösszentem össze az idény elsõ kocsonyája láttán:

Látnod kellene õszülõ barátod üdvözült mosolyát, 
Amikor habzsolja zamatos, áttetszõ s remegõ kocsonyád.
Üzenem kegyednek, kivételt teszek egy szigorú szabállyal,
Akárcsak szép nejem, beléphetsz bármikor szerény kis konyhámba!

Ebben a versikében csak az a huncutság, hogy a konyhámba való belépés
általában a mosogatással egyenértékû, mert bármilyen más alkalommal mor-
cos vagyok, ha fõzés közben közben megzavarnak. Ilyenkor még az is elõ-
fordul, hogy sértõdött fõszakácsot mímelve egy fõzõkanál társaságában
bevonulok a számítógéphez és addig vissza sem jövök, amíg  a konyha ki nem
ürül....

Jól kiérlelt hagyományai folytán, a 21. századra, Miskolc lépett elõ a
Kárpát-medence kocsonya-központjává, hiszen a Kocsonya-bál után
Kocsonya Fesztivált, majd Kocsonya Gálát is tartottak. Ha hozzám hasonló
emberek laknak arrafelé, akkor igen fényes karrier elé néz ez a miskolci ren-
dezvény... Az sem lehet véletlen, hogy a kaliforniai magyarok nagy örömére
úgy hirdetik az egyik vendéglõt, hogy ott kocsonya is kapható. Remélem,
olvasóim sem hagyják ki ezt a tengerentúli meglepetést, amikor San Francisco
városát elhagyva a 101-es autópályán kocsikáznak. A vendéglõ étlapján
viszont már az elõkelõ „Jellied Pig Feet” néven díszeleg, hogy a magyarul nem
tudók is rácuppanhassanak az óvilági étekre. Akik ezidõtájt a közelben kalan-
doznak, jobb ha tudják, hogy a siófoki Ezüstpartról elindult Kocsonya Kálmán
ezüstérmes szakács lett Baselben a szakácsok világbajnokságán, pedig nem is
kocsonyával indult, hanem csak vadásztállal. Mi lett volna ott, ha bedobja a
fõ attrakciót?

Anno dacumál, utcák és háztömbök alapján kezdtem kategorizálni a derûs
látvánnyá dermedt lé és a benne gunnyasztó temérdek husi féltve õrzött titkait.
Volt mirõl beszámolnom. Azóta újabb városok, utcák és konyhák iratkoztak
fel kiváló kocsonyakészítõk ínyeslistájára, amit eltitkolni nemcsak vétek,
hanem bûn is lenne a farsangi szezon kellõs-közepén. Van aki Bécsbõl elégíti
ki kocsonya-szükségletét - talán nem is felvágásból - hanem azért, mert az
ottani házikocsonya több dologban eltér a miénktõl. Elõször is a hozzávalók

tekintetében, mivel abba a bõrkén, körmön és csülkön kívül kell ecetes ubor-
ka és fõtt tojás is. Másodszor azért különbözik, mivel kétszer fõzik: külön a
húsokat és csak utána a zöldségeket meg a fûszerszámokat. Harmadszor pedig
a tálalása is más, mivel ecetes olajos hagymakockával kerül az asztalra.
Mondhatnak akármit, szerintem itthon is el lehet készíteni, legföllebb a kör-
möt kell egy kicsit tovább borotválni a konyhában nálunk, mint a sógoroknál...

Aki azt hiszi, hogy csak sertéshúsból készülhet kocsonya, az menjen el egy
bio-vendéglõbe, ahol mindjárt meglepik a szójás babkocsonyával, ámbár
hivatalosan „szójakocsonya babbal és keményítõvel” névre hallgat. Majdnem
annyira emlékeztet az „echte” kocsonyára, mint a mûanyagszerû kökényízû
szörp a valódi kökényszörpre. Azt azonban meg kell adni, hogy már gondol-
nak azokra is, akiket eltiltottak a zsíros húsok élvezetétõl és effajta szója és
bab nosztalgiával emlékezhet a valódi zamatokra. Sokkal szimpatikusabb
viszont a jobb helyeken kapható liba vagy csirkekocsonya, csak azt ne mond-
juk a pincérnek, hogy nálunk is ilyen a másnapos leves, ha kitesszük a spájz-
ba, mert akkor rángatózni kezd a szája széle. Messzirõl már láttam pulyka-
kocsonyát is, ezért aztán meg se lepõdnék, ha valaki gyöngytyúkkal, illetve
struccal állna elõ, mert már ez a madár is legelészik a magyar portákon.

Ha már a kocsonya-különlegességeknél tartunk, akkor a pálmát két-
ségkívül a nagymama narancskocsonyája viszi el, bár egyesek mondják cit-
rancs-aszpiknak is. Ehhez sokféle narancs és grapefruit kell, de aki ismeri a
trópusi gyümölcsöket, az képes kumquatot is beszerezni, ami végeredmény-
ben virágnarancs még akkor is, ha a bárokban koktélnarancsnak hívják. A
lényeg az, hogy minél több színû narancs álljon rendelkezésre és igazi na-
rancslé (netán vérnarancslé) meg narancslikõr legyen a kezünk ügyében.
Ezután már csak keményítõ, cukor sõt vanília jön hozzá és ezeket addig kell
fõzni, amíg meg nem kocsonyásodik az egész. Mivel keményítõ is kerül bele,
az eredmény nem kétséges, viszont olyan látványos és ízletes, hogy érdemes
kipróbálni.

Visszatérve a valódi kocsonyák mezejére, az Erkel Ferenc út közepe táján
lelhetõ az a kocsonyakantáta, ami méltó még a nagy zeneszerzõ nevéhez is.
Elõször is a férj gyûjtõkörúton vesz részt, hiszen nem mindegy, hogy milyen
részek kerülnek bele. Ezután következik a komponálás attól függõen, hogy
helyben, Veszprémben és a Nagyvásártelepen mit lehetett begyûjteni. Kell
hozzá ugyanis nyelv, de nem füstölt, disznóorr, no meg marhahús, abból is
inkább lábszár, hozzá fehérrépa és zeller. A többi otthon megtalálható és a
feleség ezek után mûvészi gonddal kezd alkotó kottázásba. Legalább hat óra
hosszan fõzi, nem enged a fõzés alatt mélyrõl feltörni akaró áriáknak, hanem
alig észrevehetõ kis melódia-futamokkal gyöngyözteti a felséges lét. Ezek
után konyharuhákkal meg szalvétákkal lezsírozza és olyan áttetszõ, angyali
szépségû kocsonya kerekedik a tálban, hogy többször álmodtam vele, mint
ahányszor kaptam. Pedig minden évben többször is meglepnek vele. Isten tart-
sa meg a szokásukat!

Amennyiben baráti körünkben kocsonyára terelõdne a szó, azért ne kísért-
sük a sorsot a fenti különlegességek aprólékos ecsetelésével, mert hamar ránk
morranhatnak. Még a valódi kocsonya alkotórészeiben sincs közmegegyezés,
nemhogy a mennyiségében. Egyszer azt találtam mondani Budataván, hogy a
12 adagos már tisztességes dózisnak mondható, de úgy helyreigazítottak, hogy
csak pislogtam (mint abban a bizonyos miskolci kocsonyában a béka...).
Kerek-perec kioktattak, hogy aki húszliteres kondér nélkül áll neki a fõzés-
nek, az vagy kisstílû kezdõ vagy zsugori skót. Ki látott már olyat, hogy ne
kerüljön elegendõ tállal, meg akkor mit eszünk harmadnap?

Nos, kitaláltam a 21. századi választ a fenti böllérkocsonyára: derék
csülköket, lepedõs bõrkéket meg többkilónyi körmöt vásárolok kedvenc hús-
boltomban és otthon aztán szépen tizenkét adagra vágom szét. Egy adagot
megfõzök, amibõl három tányér tele lesz és eszegetés közben azon mor-
fondírozok, hogy legközelebb mit változtatok rajta. Ezidõtájt még „öreghegyi
morcos kocsonya” az étek neve, de egy napon még „Balatonalmádi bõséges”
is lehet belõle...

Cz.S.

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár,

jogosítvány megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak,
kedvezõ áron, részletfizetési lehetõséggel

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

Baross G. u. (Piac tér)
Tel.: 06-20-9427-491
Balatonalmádiban

házhozszállítás!
Egész évben nyitva!

Nyitva tartás:
16.00-22.00-ig
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Az esztendõ elsõ hónapja a
tervezés idõszaka. A koncep-
cióban meghatározottak figye-
lembe vételével megkezdtük a
2004. évi költségvetés készítését.
A decemberi parlamenti vitában
azt hallhattuk, hogy az eredeti
javaslathoz képest több 10 mil-
liárd forinttal jut több az önkor-
mányzatoknak.  A most látható
számok alapján Balatonalmádi
költségvetési támogatása ebbõl
az összegbõl kb. 500 ezer forint-
tal növekedett. Ettõl azért többet
reméltünk.

Január utolsó hetére meg-
érkezett a karácsonyi ünnepekre
annyira várt, - de akkor elmaradt
– havazás. A fehér égi áldás téli
ruhába öltöztette a várost. Ez a
gyermekeknek örömöt okoz, a
felnõtteknek munkát is ad. Eddig
biztosítani tudtuk a közlekedés
feltételeit, helytálltak a feladatot
ellátó partnereink és a szervezés-
sel foglalkozó munkatársaink.
Természetesen nem mindenki
elégedett, de egyet meg kell
érteni valamennyiünknek: meg-
lévõ anyagi forrásaink és kapa-
citásunk sem teszi lehetõvé azt,
hogy a település járdáit is idõben
és teljes felületén megtisztítsuk a
hótól.  Ezúton is tisztelettel ké-
rem állandó lakosaink és üdülõ-
tulajdonosaink segítségét e mun-
kában. Nem a rendeletek és pa-
ragrafusok erejével, hanem a
biztonságos gyalogos közleke-
dés-, az egymás és a város iránti
tisztelet szándékával. Mert szü-
leinktõl ezt tanultuk, erre nevel-
tek minket.

Megkezdtük az oktatási intéz-
ménystruktúra átalakításának
elõkészítését, az elsõ munka-
anyagok elkészültek. Az intéz-
ményvezetõk és külsõ szakem-
berek véleményét is figyelembe
véve terjesztjük a jogszabályi
elõírások szerinti szervezetek
elé. Bizottsági tárgyalás után a
februári testületi ülésre, majd
természetesen az érintettek és a
nyilvánosság elé annak érdeké-
ben, hogy a végleges döntésnél a
megfogalmazódott gondolatokat
mérlegelni tudjuk.
Balatonalmádi, 2004. február 2.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 15. hónapról
a Városházán

2004. január

Önkormányzati hírek
Az elõzetesen kiküldött napirend

módosításával kezdõdött Balaton-
almádi Város Önkormányzat Képvi-
selõ testületének január 29-én meg-
tartott ülése.

Napirend elõtti felszólalásában
Kutics Balázs képviselõ a Wesse-
lényi strandon földben maradt olaj-
tartályra, mint potenciális környezet-
szennyezõ veszélyforrásra hívta fel a
figyelmet, s kért sürgõs intézkedést
az illetékesek részérõl. 

Ezt követõen Pandur Ferenc pol-
gármester számolt be az elmúlt hó-
nap fontosabb eseményeirõl, köztük
az immáron hagyományossá vált
szilveszteri városi mulatságról, a
január 4-én megtartott újévköszöntõ
összejövetelrõl, amelyen a város ve-
zetõi, civil szervezetei és vállalkozói
találkozhattak a Pannónia nagyter-
mében. Január 13-i kezdettel az Álla-
mi Számvevõszék ütemezett vizs-
gálata folyik a Polgármesteri Hiva-
talban, 20-án pedig a szentkirály-
szabadjai repülõtér polgári haszno-
sításáról tartottak „lobbi konferen-
ciát” az érintettek. Január 25-én vá-
rosunk tiszteletbeli alpolgármeste-
rét, Majbó Gábort köszöntötték 80.
Születésnapja alkalmából. 

A város aktuális közbiztonsági
helyzetérõl – Gruber Sándor városi
rendõrkapitány távollétében – Ale
András bûnügyi alosztályvezetõ he-
lyettes tartott szóbeli tájékoztatót.
Képviselõi felvetésre válaszolva ígé-
retet tett az új buszvárókon megje-
lent grafittik „elkövetõinek” felderí-
tésére. 

Kérdés és kiegészítés nélkül fo-
gadta el a testület a bizottságok mun-
kájáról szóló írásbeli tájékoztatókat.

A lejárt határidejû önkormányza-
ti határozatok végrehajtásáról szóló
jelentéshez, mivel dr. Szûcs Sándor
jegyzõ betegsége miatt nem lehetett
jelen – Kovács Piroska aljegyzõ
asszony fûzött szóbeli kiegészítést.
Miután a felmerült kérdésekre a
képviselõk kielégítõ választ kaptak,
a napirendi ponthoz kapcsolódó két
határozati javaslatot a kiegészíté-
sekkel együtt egyöntetû „igen” sza-
vazattal fogadták el.

Számos kérdés hangzott el az ön-
kormányzat közalapítványainak
2003-as tevékenységérõl. Az Almá-
diért Közalapítvány kuratóriumának
elnöke Schildmayer Ferencné kapta
az Új Almádi Újság mûködésével, a
Hattyúbál szervezési tapasztalataival
kapcsolatosan. Javaslat hangzott el
az alapító okirat kibõvítésérõl. A
vitát követõen a beszámolót egy

„nem” és egy tartózkodó szavazattal
fogadták el, valamint döntöttek az
alapító okirat kibõvítésének elõké-
szítésérõl. Az „Együtt-Egymásért”
Alapítvány beszámolóját kérdés nél-
kül fogadták el, köszönetet mondva
mindkét alapítvány „lendületes és
alapos” munkájáért.

Balatonalmádi közoktatási minõ-
ségirányítási programjához az elõ-
terjesztõ Czuczor Sándor, az Oktatá-
si és Kulturális Bizottság elnöke fû-
zött rövid szóbeli kiegészítést, majd
választ adott a határozat hatályba
lépésérõl elhangzott kérdésre. Ezu-
tán a képviselõk egyhangúlag fogad-
ták el a határozati javaslatot.

A megváltozott alaprendelet tette
szükségessé a nevelési oktatási in-
tézmények térítési díjainak felülvizs-
gálatát. Egy kérdést és egy egyetértõ
véleményt követõen a rendelet ter-
vezetet, amely elsõsorban a jog-
szabályi hivatkozások pontosítását,
illetve tartalmi szempontból az egyes
paragrafusok részletesebb kifejtését
jelentik, a képviselõk jóváhagyták. 

Hosszas és alapos vitát váltott ki
az Idegenforgalmi Alap kezelésére,
mûködési rendjére vonatkozó ren-
delkezések felülvizsgálata.

Bálint Sándor a Gazdasági Bi-
zottság elnöke elmondta, hogy véle-
ményük szerint az idegenforgalom-
ból származó bevételek visszafor-
gatása azokon a területeken szük-
séges, amelyek további pénzeket
hoznak a város számára. A cél a be-
vételek növelése. A rendelet terve-
zettel kapcsolatban elhangzott egyes
vélemények szerint a költségvetés is
képes elérni ugyanezt a célt, s az alap
képzéstõl még nem lesz több pénze a
városnak. Kifogás merült fel az alap-
tól elnyerhetõ, visszatérítendõ támo-
gatások kamatmentes folyósítása
miatt is. A felszólalók egyik részrõl
pártolták a turisztikai célokra hasz-
nosított ingatlanok kültéri megje-
lenésére kiírandó pályázatot, míg –
az ellenérvek szerint – nem csak a
külcsín számít, az épületek belsõ
berendezése is ugyanilyen fontos,
megérdemli a fejlesztési támogatást.  

Felmerült a javaslat, miszerint ve-
gyék le a napirendrõl a témát és a kö-
vetkezõ ülésre készüljön új elõter-
jesztés. Végül a rendeletet az idõ-
közben felmerült kiegészítésekkel és
pontosítással együtt egy tartózkodás
és egy ellenszavazat mellett fogadta
el a testület.

Az aktualitások sorát a települési
szilárd hulladék szállítására vonat-
kozó közszolgáltatás kötelezõ igény-

bevételérõl szóló rendelet módosí-
tása nyitotta meg. A kérdésekre adott
válaszok után az új rendeletet egy
tartózkodó, és 13 igen szavazattal
hagyták jóvá.

Kis lendületet vettek az esemé-
nyek és gyors egymás utáni szava-
zással döntöttek a képviselõk a
„hajléktalan személy” ellátásáról, a
köztemetés kegyeleti feladatainak és
az önkormányzat pénzügyi feladata-
inak ellátására kötendõ megállapo-
dásokról.

Gruber Sándor rendõrkapitány
részvételével tárgyalták az Ady
Endre u. 2. sz. alatti rendõrlakások
kialakításának lehetõségét. Háttér in-
formációként hangzott el, hogy erõs
lobbizás folyik környékünkön a tér-
ségi központ szerepére, s ennek alap-
vetõ feltétele a helyben lévõ rendõr-
kapitányság. Városunkban már „ki-
nõtték” a rendõrség épületét, ezért
kell valamit tenni a felerõsödõ han-
gok ellen, amelyek szerint elég lenne
egy rendõrõrs Almádiban, a kapi-
tányságot pedig átvenné egyik szom-
szédunk. Az elhangzott javaslatok
kivétel nélkül a megoldás szándékát
mutatták, legfeljebb a módokban kü-
lönböztek egymástól. Egy tartózko-
dó szavazat mellett a Pénzügyi Bi-
zottság javaslatát fogadták el: a ren-
dõrlakás kialakítás funkcióval egyet-
értenek, de újravizsgálást tartanak
szükségesnek a tetõtér-beépítéssel
együtt és az állagromlás vizsgálásá-
nak (feltárással) figyelembevételé-
vel.

A városi tulajdonban lévõ Nosz-
lopy u. 1. sz. ingatlan a szakértõi vé-
lemény szerint életveszélyessé vált, a
bérlõk és ingóságaik elhelyezésérõl
az önkormányzatnak kell gondos-
kodnia.

Az ülésen két határozat született,
egyrészt az átköltöztetésrõl, illetve a
vagyontárgyak ideiglenes elhelyezé-
sérõl õrzésérõl. A költségeket a bér-
lakás értékesítés elkülönített szám-
lájára befolyt összegbõl biztosítsa, a
végleges elhelyezést pedig lakásvá-
sárlással oldja meg az önkormányzat.

A Wesselényi strand keleti részén
megépült kereskedelmi egységek
bérleti jogára kidolgozott pályázati
feltételeket változtatás nélkül hagy-
ták jóvá.

Zárt ülésen került megtárgyalásra
Ackermanné Szigethi Zsuzsanna
Bazár-sori közterület használati
ügye. A határozati javaslattal egyet-
értve a testület a tulajdonos fellebbe-
zését elutasította. 

NF
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Ebben az évszakban szokatlanul
sok bûncselekményrõl kaptunk beje-
lentést. Mindjárt az elején önkritiku-
san el kell mondani, hogy kevés si-
kerélménnyel büszkélkedhetünk,
hiszen az ismertté vált bûncselek-
mények igen kis részében sikerült
felderíteni az elkövetõket. 

Több betöréses lopásról érkezett
bejelentés. Egy Mogyoró utcai lakás,
az Erkel F. utca és a Nárcisz utca
nyaralói voltak ezúttal a bûnözõk
célpontjai. Négy gépkocsi feltörésrõl
tettek bejelentést, melyek elkövetési
módszere ugyanaz, feltehetõen a
tettesek is azonosak. Annak ellenére,
hogy a betörések, illetve a gépkocsi
feltörések az esetek többségében
fényes nappal történtek, sehol sem
akadt egyetlen szemtanú, vagy olyan
személy, aki érdemleges adattal se-
gíthette volna a nyomozást. Több
közintézménybõl, üzletbõl jelentet-
tek be lopást, amely során - kihasz-
nálva az eladók, vagy az ott tar-
tózkodók pillanatnyi figyelmetlen-
ségét - több ezer forintot tartalmazó
táskákat, tárcákat emeltek el. 

A MÁV állomáson törtek fel egy
ital automatát, azonban ezúttal si-
került felderíteni az elkövetõk sze-
mélyét, akik között van gyermekko-
rú és fiatalkorú is. 

Autókölcsönzés okán indítottunk
eljárást egy budapesti illetõségû sze-
mély ellen, aki a jármûvet az elõírt ha-
táridõre nem vitte vissza. Ez nem is
volt a szándéka, mint kiderült, idõ-
közben értékesítette az autót. A nyo-
mozás adataiból az is megállapítható,
hogy nem ez volt az elsõ ilyen trükkje.
Az ország több pontján is követett el
hasonló bûncselekményeket, s jelen-
leg annak feltérképezése folyik, hogy
pontosan mennyi bûncselekmény
elkövetése terheli számláját. 

A médiában több helyen is alkal-
mam volt szólni - ezt most írásban is

megteszem - arról a két bûncselek-
ményfajtáról, amely nemcsak váro-
sunkban vált ismertté, hanem több
helyrõl is érkezett hasonló bejelen-
tés. A célszemélyek és az áldozatok
szinte minden esetben idõs, nyugdí-
jas korú emberek. Az elsõ jellemzõ
módszer, amikor a szociális ellátó
rendszerben dolgozó általában is-
mert személyre hivatkozással, kü-
lönbözõ ruházati termékeket – itt
Almádiban ágynemût – akarnak
eladni az érintetteknek, s azt állítják,
hivatkozva a fenti személyre, hogy
az árú ellenértékét a már említett szo-
ciális rendszeren keresztül késõbb
megkapják. Rendkívül erõszakosan
lépnek fel és több tízezer, nem egy-
szer százezer forintot csalnak ki az
áldozattól, holott a megvételre kínált
árut a kereskedelemben ennek
töredékéért megkaphatná. Nem ritka
az, hogy különbözõ retorziókkal is
megfenyegetik az illetõket, így érve
el, hogy vegyék meg tõlük a kínált
áruféleséget. 

A másik elkövetési módszer, ami-
kor különbözõ szolgáltatókra (gáz,
villany, vízmû vagy éppen a nyugdíj-
folyósító intézet) történõ hivatkozás-
sal jutnak be a lakásba, hivatalos
személynek kiadva magukat. Azt a
mesét adják elõ általában, hogy kü-
lönbözõ visszatérítésre szánt össze-
get hoztak, vagy a korábban kapott
nyugdíj egyes címleteit - többnyire a
tízezreseket - szeretnék kicserélni,
mivel tévedésbõl hamis pénzt küld-
tek. A lényeg, hogy megtudják, hol
van a lakásban a készpénz tárolási
helye. Ezt követõen valamilyen
ellenõrzési mesével lekötik a tulaj-
donos figyelmét és a csapat egyik
tagja ezt kihasználva, elviszi az ott
talált pénzt. Az, hogy mennyire ered-
ményes ez a taktika, bizonyítja az is,
hogy volt lakás, ahonnan több mint
egymillió forintot vittek el. 

Elgondolkodtató az is, hogy miért
az idõs és lehetõleg egyedülálló
embereket választották célszemély-
nek. Ennek oka lehet az, hogy kisebb
ellenállásra számítanak részükrõl,
másrészt pedig igyekeznek kihasz-
nálni az idõs emberek figyelmetlen-
ségét. 

Azt hiszem a fentiek alapján ért-
hetõ már, hogy miért tekintjük na-
gyon fontos feladatunknak azt, hogy
elsõ lépésként a perifériális terü-
leteken élõ idõs embereket keressük
meg, és térképezzük fel életviszo-
nyaikat, hogy ne válhassanak bûn-
cselekmények áldozataivá. A pol-
gárõr egyesület, mint annyi másban,
ebben is segít bennünket. Lényeges,
hogy fel tudjuk használni hely- és
személyismeretüket ebben a mun-
kában. Talán nem túlzok, ha azt állí-
tom: csak összefogással vethetünk
gátat ennek az elvetemült bûnözõi
magatartásnak. Ez nem jelent mást
az Önök számára, mint egy jelzést
akár névvel, akár név nélkül felénk,
vagy a polgárõrök felé, amely idõben
felhívja a figyelmet arra, hogy ilyen
emberek mozognak a területünkön. 

Kérem, legyenek bizalmatlanab-
bak egy kicsit, és ne engedjenek be
lakásukba ismeretlen embereket még
akkor sem, ha nagyon jó üzleti le-
hetõségekkel kecsegtetnek. Azt is
tudni kell mindenkinek, hogy az
említett szolgáltatók döntõ többsé-
ge nem készpénzes elszámolásokat
használ, s reményeink szerint rövi-
desen a nyugdíjfolyósító is csak egy
értesítést küld arról, hogy a számlán
mennyi áll a tulajdonos rendelke-
zésére, elkerülve ezzel a készpénz-
forgalom csábítását. 

Végezetül azért szólnom kell
néhány szót a közlekedésrõl, s
teszem ezt azért, mert úgy tûnik szá-
momra, hogy még mindig vannak és
nem is kevesen, akik nem készítették
fel jármûveiket a téli közlekedésre. A
közelmúlt több halálos áldozatot
követelõ balesetei talán rádöbbentet-
tek minden közlekedõt arra, hogy
vegyék komolyan ezeket a jó
szándékú figyelmeztetéseket, és ne
az esetleges büntetéstõl való félelem
motiválja a felkészülést. 

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

Veszprém megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ

Állomás

KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatom Balatonalmádi lakosságát, hogy
2004. január 13-tól hatósági területének át-
szervezése miatt, városunk területét ellátó ható-
sági állatorvos személye megváltozott, ezután dr.
Holló Zsuzsanna (8200 Veszprém, Mártírok u.
11/a. Tel.: 06-20-564-4332, 06-88-577-032) látja
el a hatósági állatorvosi feladatokat.

Feladatkörébe tartozik a bejelentési kötelezett-
séggel járó betegségekkel kapcsolatos intéz-
kedések, az állatszállítások, a hatósági élelmiszer-
higiénés feladatok ellátása stb. 

A betegellátási feladatokat a területet ellátó
magán állatorvosok fogják továbbra is ellátni.

Dr. Leitold József
kerületi fõállatorvos

Balatonalmádi Városi Önkormányzat 
nyilvános pályázat útján meghirdeti a 

Balatonalmádi, Wesselényi strand rekonstrukciójának
keretében felépülõ 2 db 24 m2-es büfé, 2 db 21 m2-es
strandcikk divatáru üzlet 10 évre szóló bérleti jogát.

Részletes pályázati feltételek 5.000.-Ft csekken történõ
befizetése ellenében vehetõk át 2004. február 09-tõl a
Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán
(Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) Tel.: 88/430-296,
E-mail: ehorvath@balatonalmadi.hu

Pályázat benyújtásának határideje
2004. február 25. déli 12 óra.

Továbbá hasznosításra meghirdeti a káptalanfüredi tábor
területén lévõ 2 db faházát (12 férõhelyes) 1 éves idõtar-
tamra, ifjúsági,- turista,- munkás szálláshely tevékenységre.
A szobák kevésbé igényesen, de teljesen felszereltek.

Érdeklõdni: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
Városgondnoksági osztályán lehet Tel.: 88/430-296

Az új év néhány lényeges változást hoz a
Kommunális kft. szolgáltatásával kapcso-
latosan, melyekrõl személyre szólóan postai
úton is tájékoztatjuk Önöket a hónap során.

• Az elmúlt évhez hasonlóan az állandó
lakosoktól 62, a nyaraló tulajdonosoktól 37
alkalommal szállítunk kommunális hul-
ladékot. Fontos változás a járatnapokban
lesz: 2004. március 1-tõl megszûnik a szom-
bati ürítés. Minden héten lesz egy „fix” nap,
mely egész évre érvényes, és ehhez a július
és augusztus hónapokban a heti kétszeri
ürítés második napja adódik. Régóta ter-
veztük ezt a változtatást, mely nem egyszerû,
Almádi földrajzi adottságai (szûk és meredek
utcák) megnehezítik az átszervezést.

Éppen ezért nyomatékosan felhívjuk a
figyelmet a kipostázásra kerülõ tájékoztató
hátoldalán található „menetrend” áttanul-
mányozására. Ugyanakkor feltétlenül kérjük
megértõ együttmûködésüket, hiszen ez a vál-
toztatás biztos nem lesz zökkenõmentes.
Ilyen szempontból a 2004-es év a „tanulóév”.
Természetesen senkit sem akarunk becsap-
ni, ha valamilyen oknál fogva az ürítés el-
maradna, 24 órán belül a szolgáltatást
pótoljuk. 

A többféle színû zsákok bevezetése nem
igazán a város színesítését szolgálja, hanem
az egyértelmûsítést célozza. Nevezetesen: a
címkés piros zsák a kukát helyettesíti, a
címkés sárga a többlethulladék tárolását szol-
gálja, és a zöld stílusosan a zöld hulladék
gyûjtésére van. Tekintettel arra, hogy a hul-
ladék minden grammjának „kezelése” (gyûj-
tés-szállítás-válogatás-továbbszállítás és le-
rakás) komoly költséget jelent, a „gazdátlan”
hulladékot (azaz a nem az általunk forgalma-
zott zsákban kihelyezett hulladék) nem áll
módunkban elszállítani (mint ahogy más
szolgáltató, más településen is így tesz). A
zsákok éjjel-nappal megvásárolhatók cégünk
portáján.

• Annak ellenére, hogy a Megyehegyi le-
rakó bezárt, és a hulladék elhelyezésére nincs
ott lehetõség, továbbra is vállalunk kon-
téneres szállítást más, engedélyezett le-
rakóhelyre.

• Az idei évben is lesznek „zöld napok”,
valamint a lomtalanítást is elvégezzük. Ezen
szolgáltatások idõpontjairól idõben értesítjük
Önöket.

• A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
kialakítása már csak az idõjárás függvénye, a
megadott helyszíneken tavasszal beindul a
papír, üveg és mûanyag hulladékok elkülö-
nített gyûjtése.

• Sajnos nem újdonság az a szomorú
tény, hogy a fizetési morál nem igen változott.
Ellentétben más szolgáltatókkal (gáz, víz, vil-
lany), a tartozás ellenére mi elvégezzük az
Önkormányzattal kötött szerzõdésben foglalt
munkáinkat, a jogos-jogtalan kritikákat meg-
hallgatjuk, lehetõségeink szerint korrigálunk,
de a többmillió forintos kintlevõségünk hiány-
zik. Gyakran pont azok bírálnak nagy hanggal,
akiknek a díj fizetése nem jut az eszébe. Így
nemcsak nehéz a szolgáltatást elvégezni,
annak színvonalát javítani, hanem a szük-
séges fejlesztések sem valósulhatnak meg.

• Az idei év szemétdíjának változásában
az áfa megemelkedése (12%-ról 15%-ra) is
szerepet játszott. A díjak negyedévente kerül-
nek számlázásra és kipostázásra. Befizetése
postai úton, átutalással és pénztárunknál is
történhet. Az éves díjak állandó lakosoknak
bruttó 10.344,- Ft, nyaralóknak bruttó
6.174,- Ft.

Továbbra is köszönettel vesszük minden
segítõ szándékú kritikát.

Boda Zsuzsanna, ügyvezetõ igazgató
Balatonalmádi Kommunális és

Szolgáltató Kft.

Hírek a
Kommunális kft.-tõl



6 2004 - FEBRUÁR

Szezonnyitó Keresztény Bál

A 2004-es balatonalmádi báli szezont az immár hagyományosnak
tekinthetõ Keresztény Bál nyitotta meg január 17-én, szombaton a Pannónia
nagytermében.

A közel 200 fõs vendégsereg elõtt Szabó János plébános úr vágta át az idén
3. születésnapját ünneplõ Keresztény Bál nemzeti színû start-szalagját, jó
szórakozást, kellemes idõtöltést kívánva a résztvevõknek. A minõségi zenérõl
– szintén hagyományosan – a három kiváló énekesnõvel felvonuló 9 fõs
veszprémi Swing-Swing együttes gondoskodott. A hajnalig tartó mulatság
tombola fõdíját ezúttal a Konzervatív Kör ajánlotta fel annak a Magyar
Szentkoronát élethûen mintázó torta-költeménynek a képében, melyet
veszprémi cukrászok készítettek a bál napjára.

Bálint Sándor

FARSANG
A farsang ere-

detileg a tavasz
elõvarázslására

és ünneplésére, az élet megújítására
irányuló kultikus viselkedésnek volt
az idõszaka.

Szinte az egész országban meg-
található szokás volt a téltemetés,
télkihordás. Ennek keretében a fia-
talok a telet jelképezõ bábot – sok
tréfával fûszerezve – valami módon
elpusztították: vízbe fojtották vagy
elégették.

Nem lehetetlen, hogy a báb jelké-
pes megölése õsi emberáldozatnak
csökevényes emléke, melyet az égi-
ek kegyelmének megnyerésére az
élet érdekében ajánlottak fel. A
szokásokból több helyen Konc vajda
és Cibere vajda, azaz a farsang és a
böjt versengése, máshol pedig a böjt
temetése lett. (Ez utóbbit a palóc
kiszejárás tartotta fönn.) Többfelé
szokás volt a bõgõtemetés is, azaz a
hangszerek tréfás elföldelése.

Húshagyó hetében álarcosok,
maskarába öltözött felnõttek mula-
toztak. A lakodalmak fõ idénye is a
farsang idõszaka volt. Ennek egyik
oka az, hogy mágikus kapcsolatot
éreztek az emberek az új pár jövõje
és az ébredõ természet között.

A farsangi jókedv, mulatság ere-
detileg a tavasz eljövetelén érzett
örömnek volt a kultikus kifejezése. A
nagy evésekkel, dús lakomákkal a
természetet is hasonló bõségre akar-
ták bírni. A moldvai csángók a far-
sangvégi mulatságot Szent István ki-
rály napjának nevezték. Húshagyó
hétfõn és kedden a fiatalság kiment a

mezõre, az
eljövendõ
m u n k a
színhelyé-
re, és ott
t á n c o l t ,
bármekko-
ra is volt a
hó. Általá-
nos volt a
tánc, bálo-
zás minden

faluban. A farsangi tánc régi kul-
tikus jelentõségébõl egyet-mást a
hétfalusi csángók borica tánca, a
moldvai csángók matahálák játéka,
az erdélyi turkajárás és egyéb far-
sangi alakoskodó szokások õriztek
meg. Eredeti célzatuk szerint a ta-
vasz elõvarázsolását, az élet folyto-
nosságát, az emberek gyarapodását
szolgálták.

Csökevényük a városi álarcosbál.
„Az ördögnek szánt ünnep ez, az

esztendõnek oly idõszaka, amikor az
emberi bolondságok elementáris
erõvel törnek elõ. S úgy tetszik,
mintha az emberek szégyellnék ki-
csapongásaikat, s ezért rejtik el áb-
rázatjukat álorca alá…” – vélekedik
a farsangról egy XVII. századbeli
ismeretlen szerzõjû krónika.

A népi farsangi szokások, a hús-
véti böjtöt megelõzõ vígság, az év-
ezredek folyamán alig veszített vala-
mit a régi Róma saturnáliáinak,
bacchanáliáinak pajzán, sõt triviális
jellegébõl.

A világszerte meglévõ, és a ma-
gyar farsangolási szokások közös
vonása és eredete az õsi természet-
imádásnak és állatkultusznak nyo-
mát viseli magán – mintegy analógi-
ája a görög-latin napforduló ünne-
peknek. Az egyház nem is tudta ki-
küszöbölni a nép tudatából a telet
temetõ, a tavaszt, megtermékenyü-
lést hozó ünnepsort, ezért keresztény
színezettel ruházta fel, beiktatva a
hústól való tartózkodást – a böjtöt -,
a húsvétot megelõzõ idõszakra.

Sarkady Sándor

FARSANG
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Járjátok a bolondját:
Dínomdánom, vigalom -
Nincs a táncra tilalom!

Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot:
Takarodjon el a tél -
Örvendezzen, aki él.

Téltemetõ -
Tavaszköszöntõ
KKöözzhhíírrrréé ttéétteettiikk,, hhooggyy aa ttééll eellûûzzeettiikk

mmeerrtt ffaarrssaanngg eellmmúúllttáávvaall,, mmáárr nniinnccss hheellyyee iitttt..

ZZeennddûûlljjöönn hháátt ffeell aa vváárrooss aapprraajjaa-nnaaggyyjjaa,,

hhooggyy kkoolloommppppaall,, kkeerreeppllõõvveell jjóó mmeesssszziirree hhaajjttssaa..

FFeebbrruuáárr hhaavváánnaakk lleegguuttoollssóó nnaappjjáánn

hhuusszzoonnkkiilleenncceeddiikkéénn,, vvaassáárrnnaapp ddéélluuttáánn

ttiizzeennnnééggyy óórraakkoorr aazz BBaallaattoonn ppaarrttjjáánn

MMaasskkaarráákk,, zzaajjoonnccookk hhoozzaannddnnii kkéérreettnneekk

JJóósszzóórraakkoozzáásstt kkíívváánn kkiinnddeennkkiinneekk

aazz - AAllmmááddii TTáárrssaallggóó KKöörr -



Január 31-én került megren-
dezésre a Pannónia Kulturális Köz-
pontban – a városban mára már
hagyománnyá vált – Nõk a Bala-
tonért Egyesület jótékonysági bálja.
A rendezvény magas színvonala és a
nemes cél ebben az esztendõben is
sok érdeklõdõt vonzott. 

Az est háziasszonya, Horváthné
Szokola Julianna bevezetõjében
Praznovszky Mihály irodalomtör-
ténész, muzeológus köszöntõ sorait
tolmácsolta az egybegyûlteknek,
melynek legfõbb gondolata a Bala-
ton és a nõi lélek szépségének egy-
beforrottsága volt. Irodalmi példá-

kon keresztül nyert bizonyítást,
hogy: „ Tudjuk, a Balaton a csodák
világa: a Tó látványa a tihanyi hegy

mellvédjérõl ,  
a badacsonyi
szõlõk sora, a
víz percenkénti
szín-játéka, az
ezüst híd éj-
félkor augusz-
tusi holdfény-
ben, a viharver-
te hullámok szi-
lajsága. De
mindezek között
s mindenekfö-
lött a legcso-
dálatosabbak a
halhatatlan ba-
latoni nõk.” 

Ezt követõen Pál Béla a Gaz-
dasági Minisztérium Turisztikai
Államtitkára nyitotta meg a bált,
mely a veszprémi Vetési Albert
Gimnázium Versenytánc Egyesüle-
tének bemutatójával vette kezdetét.
Miután a kis táncosok táncba vitték
a résztvevõket, megkezdõdött a haj-

nalig tartó vigasság. A szervezõk
idén is gondosan elõkészítettek min-
dent, ami a jó hangulathoz kellett.
Az ízletes vacsorát követõen a
Póker-duó kellemes zenéjére táncol-
hattak a bálozók, majd a tombo-
lahúzás következett. A rendkívül
gazdag és színvonalas nyeremények
most is sok embert késztettek arra,
hogy hosszasan válogasson a nyerõ-
nek vélt szelvények közül.

Az éjféli hideg és meleg falatok
után következett a „Bál szépe”
választás, melynek nyertese idén
Gulyás Eszter lett.

A Nõk a Balatonért Egyesület
tagjai ezúton mondanak köszönetet
mindazoknak, akik belépõjegyeik
megváltásával és a tombolajegyek
megvásárlásával támogatták õket.
Ebben az évben már biztosan lesz
„adventi-házikó” decemberre a gye-
rekeknek, továbbá változatlan for-
mában minden olyan program, me-
lyet megalakulása óta ez a szervezet
rendez és gondoz a városban. Kö-
szönik továbbá támogatóiknak a
nagylelkû és önzetlen felajánlásokat,

mellyel hozzájárultak a bál színvo-
nalának emeléséhez.

Aki ott volt élvezhette, aki le-
maradt, sajnálhatja. De a „Jövõre ve-
led ugyanitt!” mondás most is ér-

vényes! Márpedig nemes célért, jó
hangulatban egy szép estét eltölteni,
azt hiszem  mindenkinek csak a javát
szolgálhatja!

Köszönet a szervezõ balatoni höl-
gyeknek, a Pannónia Kulturális
Központnak, az étteremnek, és az
örökké fáradhatatlan Otti néninek  a
szép estéért!!!

Hegyessy Éva
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A szerelemnek ára van?
Mint minden évben, most is eljön

az a nap, amire mindenki nagy elán-
nal készül: aki párkapcsolatban él, az
serényen keresi a megfelelõ ajándé-
kot, s aki csak vágyakozik, mindent
megtesz, hogy a nap végére ne egye-
dül koccintson a szerelemre.

De hogy honnan jött ez a kedves
szokás? Sokan csak vállvonogatással
jelzik, nem tudják, de jó, hogy van.
Egy kis keresés az Interneten és a
titokra fény derül: Szent Valentin
valószínûsíthetõleg a III. században
élt II. Claudius udvarában. Több
történetet lehet olvasni vele kapcso-
latban, de ami a legvalószínûbb,
hogy a keresztényeket segítette, búj-
tatta saját életét kockára téve. Ami-
kor a császár betiltotta a kereszté-
nyek közötti házasságot, õ folytatta
áldásos tevékenységét és sorra adta
össze titokban a szerelmeseket. De
mint oly sokan abban a korban õ is
erõszakos halállal halt meg. A bör-
tönben beleszeretett a börtönõr lá-
nyába, s szerelmét igazolva küldött a
lánynak egy üzenetet: „A Te Valen-
tinodtól”. Ez az üzenet talán ismerõ-
sen cseng sokaknak. Ez a „jól bevált”
aláírás szerepel ezernyi képeslapon,
csomagon február 14-én.

A mártírhalált halt szerelmes férfi
története igen megható, de kérdés,
hogy ma megállná-e a helyét. Az
SMS-ek és E-cardok korában vajon
szán-e valaki idõt és energiát egy
igazi szerelmes levélre vagy az elek-
tronizált szerelem idejét éljük? So-
kan hiszik, hogy a szerelmet csak
pénzzel lehet kifejezni és megvásá-
rolni. Szivecskés csokik tonnái tûn-
nek el a boltokból ezen a napon és az
ajándékboltok, úgy kiürülnek, mint
még karácsonykor sem. A kereske-
dõk nagy örömére minden férfi és nõ
megszállottan keresi a megfelelõ
csecsebecsét élete párjának. Az ün-
nep varázsa megrészegíti a még
egyedülállókat is, s ilyenkor na-
gyobb erõbedobással próbálkoznak
barátot/baránõt szerezni. De ez a nap
csak azoknak szép, akiknek van kit
átölelni. Akik végképp magányban
maradnak, azoknak ez a nap átok, ke-
serûség és egy döfés amúgy is fájó
szívükbe (aki látta a Bridget Jones
naplóját, az tudja, milyen szörnyû
„aggszûznek” lenni). Egy valami
mindenképp biztos: így vagy úgy
mindenkit érint a Valentin-nap. Egy
pár életében is sorsdöntõ nap, nem
egy kapcsolat ment tönkre, mert va-

lamelyik fél elfelejtett valami édes
meglepetést venni szíve választottjá-
nak.

De szabad ezt ilyen komolyan
venni? Tényleg ez a legfontosabb
nap az évben? Külön bállal tiszteljük
meg a szerelem napját iskolánkban, s
szó, ami szó ez az év legszínvonala-
sabb rendezvénye. Csodálatos ru-
hákban repked, aki él és mozog.
Rendben is van, mert ez a bál már ré-
gen nem szerelemrõl szól. Sokkal
inkább az osztályok munkájáról, lel-
kesedésérõl, amit belefektetnek a
kávézóba, pubba, házasságkötõ-te-
rembe, stb. Ez a kreativitásról szól, s
az utóbbi években a „szinglik” domi-
náltak a bálozók között. Megnyugtat,
hogy nemcsak „életreszóló” ígére-
tekkel lehet tölteni a február 14-ét.

Személy szerint mindig meglepõ-
dõm, mennyit változtat egyetlen nap
az embereken. Sokan azt hiszik,
meglehet váltani a világot 24 óra
alatt. Rózsaszín ködfelhõben úszik a
világ, de vajon milyen szájízzel fe-
küdtek le 13-án és milyen hangulat-
ban kelnek fel 15-én? Változtat-e va-
lamin a parfüm-édes fülbe súgott
ígéret? Van-e igaz értéke az ajándék-
nak, ha mellette nincs törõdés, szere-

lem és õszinteség? Ezt csak a rutin, a
kötelesség, az elvárások határozzák
meg, vagy tényleg van érzelem a szív
alakú tárgyak mögött?

Azt mondják, a remény hal meg
utoljára, így a remény arra, hogy
egyszer rájönnek az emberek: nem
csupán egy napot kell a szerelem ol-
tárán feláldozni, hanem az összeset,
míg él bennünk. A Valentin-napra,
mint egy jelképre kellene tekinte-
nünk, amikor eltûnõdhetünk azon,
mit is kellene tennünk, hogy szeren-
csések legyünk vagy éppen azok ma-
radjunk. Hogy a szerelemre ne mint
„egynapos betegségre” gondoljunk
hanem egy olyan érzésre, ami a min-
dennapok ajándéka.

S ha valaki mégis kiemeli ezt a
napot a többi közül, ne bizsukkal
vagy hangzatos ígéretekkel tegye:
egy romantikus gyertyafényes va-
csora (még egy paprikás krumpli is
lehet csábító!) és pár együtt töltött
óra többet ad, mint bármilyen drága
tárgy. S biztos, hogy tovább emlék-
szünk rá.

Nyisztor Adrienn
Kéttannyelvû Gimnázium 4.A/2

Keszthely\Balatonalmádi

NABE  Bál  2004 
avagy egy szép este jótékony célokért
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VÖRÖSBERÉNYI MEGEMLÉKEZÉS
Január 22-én, csütörtökön 15 órakor „Neveze-

tes vörösberényiek a mûvelõdés szolgálatában”
címmel dr. Kardos Józsefné elõadást tartott. Az
alkalomra a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
került sor a vörösberényi általános iskolában. Az
elõadó, aki a Horváth József Honismereti kör
vezetõje, hosszasan ecsetelte az ezer esztendõs
település szinte felfoghatatlan „méretû” szellemi
hagyatékát, melyet tudós lelkészek sora produkált.
Mint mondta, a közmûvelõdés letéteményesei -
történelmi léptékben- az egyházak voltak, jelesül
fõként a reformátusok, akiknek vezetõi eredménnyel
munkálkodtak a nemzet kultúrájának alakításában.
A mûvelt papok és tanítók, akik a XVIII. és XIX.
században éltek, erõteljes gyülekezeteket teremtet-
tek, s a gyakorlati teológia mûvelése mellett elmé-
lyült tudományos tevékenységet is folytattak.

Dr. Kardos Józsefné ezek után sorra vette
elõadása fenti szereplõit. Elõször az 1768-as szü-
letésû, vörösberényi Ángyán Jánosra emlékezett,
aki egyebek mellett a jénai egyetemen is tanult.
Veszprémi lelkészként a teológia mellett nyelvész-
ként is kitüntette magát. Fordítói tevékenységével
kapcsolatban hadd álljon itt egy karakteres epizód.
Arra, hogy fordítással is foglalkozik, így válaszolt:
„Ismét tsak fordítás, ezzel is megy elõre a nemzeti
tudományos tsinosodás”.

Ezt követõen az ugyanez évben, szintén Vörös-
berényben született Tóth Ferencre esett az elõadó
választása, aki Ángyánhoz hasonlóan sokat tett a
helyi egyházi kultúra felemelkedéséért. Több
tankönyvet is írt, amelyek közül a „Homiletika”, a
„Keresztény hittudomány” és a „Liturgika” a leg-
jelentõsebbek. Göttingenben is járt, majd jogtani
tanszékvezetõ lett Pápán.

Érdeme szerint joggal foglalkozott a legrészle-
tesebben elõadónk Fábián Józseffel. Róla jelent
meg egyedül tudományos monográfia, a dr. Hudi
Józseftõl származó Fábián-emlékkönyv. Ebben
körvonalazza a szerzõ jeles hõse különlegesen
kiemelkedõ pályafutását. Fábián József szerteága-
zó munkássága elméleti és gyakorlati ismereteket
egyaránt magában foglal, mely utóbbiak megál-
lapításai máig érvényesek. Ebbe a körbe tartozik
egyebek mellett a természet jelenségeinek tudo-
mányos magyarázata, a szõlõmûvelés, a mérték-
rendszerek és az egészségügy tárgyköre, hogy csak
néhányat említsek.

Nevéhez fûzõdik egyebek mellett az elsõ

Veszprém megyei folyóirat, a Prédikátori Tárház,
majd a második, a Lelki Pásztori Tárház. Dr.
Kardos Józsefné Fábián tudományos munkássága
illusztrációjaként a teljesség igénye nélkül idézett
néhány mûvet.

- Természeti iskola gyerekeknek
- Természeti tudomány a köznépnek
- Vizsgálódó és oktató értekezés a szõlõmûve-

lésrõl
- Tanulmány a kenyérsütésrõl
A szõlõmívelés kérdéseivel kiemelten sokat

foglalkozott.
Az alábbiakban néhány idézettel szemléltetjük

Fábián József veretes magyar irodalmi nyelve-
zetét:” Ennek a könyvnek a’mellyet itt által adok,
nem egyéb a’tzélja, hanem hogy a köznép elmélyét
megvilágosítsa, és a’mennyire lehet, az uralkodó
babonaság alól feloldozza, s’az ellen megerõsít-
se”…”A ’babonaságnál nintsen nagyobb ostora, és
veszedelmesebb pestise az emberi nemzetségnek,
melly miatt jószágok, sõt sokszor életek is vesze-
delemre tétetik ki az embereknek.

Ennek szülõ-annya a’ természeti dolgokban
való méjséges tudatlanság, és azoknak vi(z)sgála-
tokban való tetemes tunyaság.”

„De miképpen lehet jó kenyeret sütni? Úgy, ha
érti a’ sütõ fundamentumosan a’ sütésnek törvé-
nyét, és mesterségét. Sokan vannak a’ mi magyar
gazdasszonyaink között, kiknek szép kezeik köz-
zûl, a’ legszebb és legegészségesebb kenyerek ke-
rülnek ki, mivel értenek a’ dologhoz, és szeretnek
is a’ sütés körül mindent elkövetni, hogy férjeik-
nek, ’s házok népének jó kenyérrel kedveskedhes-
senek, de sokkal többen vagynak, kik a’ sütésre ke-
veset ügyelvén, vagy azt nem is értvén, a’ leg-
egészségtelenebb kenyerekkel gyötrik házok
népét, és azzal együtt magokat is.”

Nem véletlen tehát, hogy korszakos munkássá-
ga alapján nevezték el  Fábián Józsefrõl a
Vörösberényi Kertbarát kört.

A vörösberényi körhöz kötõdik Pap Gábor is,
aki részt vett a 48/49-es forradalomban. Õ is a
Pápai Református Kollégium neveltje. Külföldi
tanulmányokat végez. Lelkészként csakúgy jelen-
tõs, mint tudósként, mely utóbbi tevékenysége
berényi korszakában teljesedett ki igazán.

Beke Kristóf Ince sem vörösberényi születésû.
Tanulmányait Gyõrött, Veszprémben és Pesten
végzi. A „papság dísze” egyszerre folytat teológiai

és tudományos tevékenységet. Jelentõs könyv-és
folyóiratgyûjteményt hagyott hátra. Munkássága
bekapcsolja környezetét az európai kultúrkörbe.
Foglalkozik iskolaüggyel, munkálja a mûveltség-
gyarapítást. Ápolja a hazaszeretet, hangsúlyozza
az emberi harmónia fontosságát. Felújítja a
berényi iskolát. Énekgyûjtemények kerülnek ki
kezei közül. Kiadja a „Lélektudományt”, valamint
imakönyveket is.

Az elõadó szerint a település „egykori” nagy-
jaihoz méltó a folytatás, amely elsõként a külön-
féle körök és egyesületek formájában jelenik meg.
1884-ben Polgári Olvasókört alapít itt Nemes
Mihály, jobbára református tagokkal. A kör
könyvtára 150-200 kötetre „rúgott”.

1910-ben Római Katolikus Kör alakult 70-100
fõvel, amelynek „profiljába” filmvetítések, isme-
retterjesztés, bálok és mûkedvelõ színi elõadások
tartoztak. Dalárda is mûködött, méghozzá nagy fe-
gyelmezettséggel.

Megemlíthetõ még Csonka Ferenc iskolaigaz-
gató, aki az 1947-ben államosított vörösberényi
iskolát vezette. A nagyhírû Vörösberényi Mûvész-
telepnek õ adott helyet az iskolában

Az elõbbiekkel már át is léptünk a közelmúlt-
ba, csaknem napjaink világába, hisz a most élõ pol-
gárok mint adatközlõk is segítik a kutatást. Az
emlékezõk táplálják, segítik a tájékozódást.
Egyebek mellett elõadóként is, akinek például
Vörös Lajos gazdálkodó sok segítséget nyújtott.
Ez is bizonyítja a köznapi emberek közéleti
szerepének fontosságát, amelyért köszönet jár.

Végül elõadónk áttért Vörösberény jelenjének
kulturális megmozdulásaira. Rámutatott a közel 40
éves Polgári Kör szerepére, amely -mint mondta- jó
nevet szerzett a városon belül, de azon kívül is.
Megemlítette a „kultúrház” felújítását, szót ejtett
Veszeli Lajos itteni kiállításáról, valamint a vado-
natúj épületû általános iskoláról. Ez utóbbi példasze-
rûen sok rendezvénynek ad helyet. Szólt a Honisme-
reti Kör hagyományápoló szerepérõl, települést gaz-
dagító munkájáról. Csakúgy jelentõs a Nyugdíjas
Klub, és a Vörösberényi Népdalkör tevékenysége.

Befejezésül hadd idézzük az elõadó lelkes
szavait, amely szerint „Vörösberényt múltja és
jelene egyaránt érdemesíti arra, hogy önállóan…
haladva, szellemi és lelki egységként, önálló enti-
tásként jelenjen meg Balatonalmádi egészén
belül.” Szelényi Pál 
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A Karácsony elõtti advent lélekmelegítõ és
emlékezetes mûvészi eseménye volt Veszeli Lajos fes-
tõmûvész vörösberényi kiállítása. Mondhatnánk akár azt
is, hogy hazaért - de mindig itthon volt és van, amikor a
szükség úgy kívánja. Kisberényi úton lévõ tuszkulánuma
már akkor zarándokhely lett, amikor Balatonalmádi még
nagyközség volt és az utókornak majd jókora már-
ványtáblát kell arra a rusztikus szépségû nádfedeles
kulipintyóra tétetni, hogy minden fontosabb eseményt
felsorolhassanak. Kezdjük talán a Veszprém Megyei
Napló esztétikai megújításával a 70-es évek végén, az Új
Almádi Újság megalapításával, a várossá válás kezdemé-
nyezésével, a kulturális élet fellendítésével, az ifjú
alkotók felkarolásával, a Part címû melléklet megálmo-
dásával, a Balatoni Biennálé újraélesztésével, a Jóra
Összeesküvõk Társaságával és Új Balaton létrehozásá-
val. Folytathatnánk azokkal a végtelen vitákkal, ame-
lyeket minden valamirevaló emberrel folytatott kora
reggeltõl késõ éjszakáig (illetve másnap hajnalig!) a
Sarkosban, a Miki Büfében, a Sankónál, a piacon, a
városházán, a gimnáziumban és a templom elõtt…
Befejezni meg nem lehet, mert Lajos egyre újabb  kis
csodákat produkál, mint például ez a vörösberényi kiál-
lítás, amikor kizárólag akvarellekkel lép  barátai és
tisztelõi elé.

Egyszer arra kellett rádöbbennem valahol Brüsszel és
Frankfurt között, hogy korábban már összeismerkedtünk,
mert ugyanazokat az építõtábori kalandokat mesélgettük
a Walesbõl hazafelé nyargaló autóban. Másodjára azon-
ban jobban megismerhettem, itthon Balatonalmádiban,
ahol róla mintáztam a befogadás fõbb stációit. Gyüttment
- gyüttmaradt - próféta. Igen, próféta, aki több mint poéta,
több mint mûvész és több mint közéleti ember. Talán
mindez együtt. Csokonay Vitéz Mihály tévedett, holott õ
járt Vörösberényben a nagytiszteletû Fábián Józsefnél,
úgy 300 évvel ezelõtt: „Az is bolond, aki poétává lesz
Magyarországon!“ Azóta többen bebizonyították, hogy
nem bolond, hanem csak megszállott, mert adni akar
akkor is, ha õ esetleg nem kap semmit. Próféta pedig
akkor lesz valakibõl, amikor megértik, nem csupán az
egész országban, nem csupán külföldön, hanem szûkebb
pátriájában is. Itt Vörösberényben esett meg az a kis
csoda, amikor az egyik tárlatlátogató a képek láttán felki-
áltott: „Emberek, ezt értem!“ Azt hiszem, mi is értjük és
szeretjük képeit, mûvészetét és magát Veszeli Lajost is.

Laosz, Lajosz, Luigi, FPF, Zorba, Don Quiote:
Isten hozott újra itthon!

CzS

A nyomda e cikk újra kinyomtatásával kér elnézést a
cikk végén elõfordult hiányosságért, az olvasóktól, a
mûvésztõl és a szerzõtõl egyaránt. Tradeorg Nyomda Kft.

Pillanatok
/Az Almádi Fotókör bemutatkozása a „Pannóniában”/
Kifejezetten jólesõ érzéssel tébláboltam a

minap a balatonalmádi Pannónia Mûvelõdési
Központ elõcsarnokában, ahol tizenhárom fo-
tós felvételei díszítették éppen a fehér falfelü-
leteket.

A január 16-án nyílt kiállítás változatos,
érdekes témáival feltétlen érdeklõdésre tarthat
számot./!/

Az ezerarcú világunkról készült pillanatké-
pek mind egy-egy lélek „tükörcserepei”: hogy
ki mit vél fontosnak, különleges jelentés hor-
dozójának, drámainak, mókásnak, csodaszép-
nek az õt körülölelõ környezetbõl, az bizony rá
vall, róla vall – a felvétel készítõjérõl. 

A derût árasztó, emberközpontú sorozatok-
ról a természet csodáira, az évszakok, napsza-
kok illanó pillanataira ráfeledkezõ, az ember
alkotta környezet kisebb-nagyobb tárgyainak,
a századok során emelt épületeinek varázsáról
valló fotók tisztasága, sugárzása éles ellentét-
ben áll jelenünk vésztjósló történéseivel.

Talán hamarosan felülkerekednek a pusztí-
tásra szakosodott erõkön a bolygónkat minden
csodájával szeretni, óvni, megmutatni akaró,
tehetséges, alkotó emberek: olyanok, mint õk,
tizenhárman!

Nagyné Sárfi Gabriella

Magyar Kultúra Napja a
Pannónia Kulturális Központban
Kölcsey Ferenc, a reformkori irodalom

egyik jeles alakja a kézirat szerint 1823. január
22-én fejezte be Himnusz címû versét. Azt a
költeményt, amely a magyarság számára máig
erõs jelkép- és példaértékkel bír, s amely
hazánk nemzeti himnuszává válva a magyar
nép legfontosabb szimbóluma lett. Éppen ezért
ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra
Napját.

A kultúra különbözõ ágai a maguk sajátos
jegyeivel határozzák meg ezt a sokrétû fogal-
mat, amely észrevétlenül, de mindenképpen
nyomot hagyva vált mindennapjaink részévé, s
emberi kapcsolatainkban is fontos közvetítõ
szerepet tölt be. A történelem számtalanszor
igazolta, hogy a kultúra szerepe jelentõs
ösztönzõ erõ, s azt is, hogy az erre fordított
anyagi támogatás sokszínûen és sokszorosan
térül meg minden korban. 

Balatonalmádi épp egy éve vehette birtoká-
ba a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
új épületét. Ezért is különleges alkalom volt ez
a nap, amikor olyan programokon vehettek
részt a városban élõk, melyek leginkább tük-
rözik a kultúra fontosságát és a közmûvelõdés
szerepének jelentõségét. 

Az épület átadásának egyéves évfor-
dulójáról egy mini-kiállítással emlékezett
meg az intézmény. A tárlókban elhelyezett
fényképeken a 2003. január végi, kétnapos
ünnepség egy-egy pillanata villant fel, segítve
így az emlékezést, a nosztalgiázást és talán az
összehasonlítást is, hogy az elmúlt egy év alatt

miként teltek meg élettel az intézmény falai,
termei. 

A „Cimbora”, a „Cimboraság” szorosan
kapcsolódik a kultúra, a közmûvelõdés
fogalmához, de ugyanilyen szorosan kötõdik
városunkhoz is, hiszen a tévés mûsor alapító-
szerkesztõje, É. Szabó Márta 15 évvel ezelõtt
jelentkezett elõször Balatonalmádiból, a
Cimboratáborból. Nem véletlen tehát, hogy

ezen a napon nyílt meg az
intézmény olvasótermében
Cimbora-életérzés címmel az
elmúlt 10 év eseményeit
felelevenítõ kiállítás. Az itt
látható fotók mind örömteli
percekrõl árulkodnak. Érezzük
az elmúlt táborok hangulatát, a
nyári vidámságok mellett a
sok-sok gyakorlás után fel-
lépések sikerét. Az alkotás és a
megmutatkozás boldogságát.
Hiszen ez a Cimbora, ez az
életérzés. 

A kiállítás megnyitója után
az intézmény elõcsarnokában
kis fogadás várta az ünnepi

alkalomra megjelenteket. A kultúra és a
közmûvelõdés támogatóinak, a segítõknek és
barátoknak Tari Tibor, a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár igazgatója mondott
köszönetet. 

A nap kiemelkedõ programja Patka Heléna,
elõadómûvész pódiumszínházának elõadása
volt. „Vallomás a Csodáról” címû elõadás
Csinszka szemével próbálta bemutatni Ady
Endre halhatatlan alakját. Tanúi lehettünk
mindannak, hogy miként is lobbant szerelem-
re a 16 éves kamaszlány az akkor már híres
poéta iránt, hogyan invitálta meg a költõt csu-
csai kastélyukba, s nyomon követhettük kap-
csolatuk szövevényes történetét megismer-
kedésüktõl, egészen Ady haláláig. A történet
pontos felidézéséhez a korabeli öltözékben
színpadra lépõ Heléna Boncza Berta naplóját,
verseit, leveleit hívta segítségül, s így idézte fel
a szépszámú közönség elõtt az 1910-es éveket,
a világháború rémséges esztendõit, s Ady
Endre életének utolsó, szenvedésekkel terhes
idõszakát. 

Vincze Eszter

Próféta lett!
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Az Oktatási Minisztérium a tavalyi tanév során országos nyelvi felmérést
bonyolított le, melynek keretében a hatodik és tizedik osztályos tanulók nyelvi
készségeit kívánta felmérni. A mérés reprezentatív volt, a Váci Mihály
Általános Iskola 6. osztálya tehát véletlenszerûen került fel a listára. A mérés-
ben az ország 86 középiskolája és 236 általános iskolája vett részt, melynek
kiértékelt eredményei a napokban érkeztek vissza az intézménybe.

Az iskola ( jelenleg már 7. osztályos ) tanulóit három területen vizsgálták:
a hallott és olvasott szöveg értésébõl és az íráskészségbõl. A csoportbontás-
ban folyó nyelvoktatás keretében heti 3 illetve 5 órában tanulják a tanulók a
nyelvet. Mindkét csoport magasan az országos általános iskolai átlag felett tel-
jesített, sõt az emelt óraszámban tanulók még az átlagosnak kijelölt középisko-
lai szintnél is feljebb végeztek, 81,1 % ponttal.

A Váci Mihály Általános Iskolában 1988-ban kezdõdött meg második ide-
gen nyelvként az angol nyelv oktatása. A késõbbiekben ez vált az intézmény
fõ profiljává, és mint az eredmények bizonyítják, megérte a fáradságot.

Hegyessy Éva

Szép eredmények angol nyelvbõl 
a Váci Mihály Általános Iskolában

Tantárgyi készségek mérése
városunk általános iskoláiban

A 2002/2003. tanév során az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont (OKÉV) országos szakmai mérés keretében  a kiválasztott
általános iskolákban vizsgálta  a  6. osztályos  tanulók  alapkészségeit  az
olvasás-szövegértés és  a matematikai eszköztudás terén. 
A fenntartók részére megküldött, a mérések eredményérõl készített össze-
foglaló tanulmány alapján 2003. május 28-án városunk általános iskolái-
nak  6. évfolyamán  végzett mérés eredményei a következõk: 

FELHÍVÁS SZJA 1 % FELAJÁNLÁSÁRA
A városunkban mûködõ alapítványok, amelyek szívesen fogadják a velük
szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait a következõk:
„Almádiért” Közalapítvány: Adószám: 19262259-2-19
„Együtt – Egymásért” nyílt közalapítvány: Adószám: 18919879-1-19
Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány: Adószám: 19265805-1-19
Balatonalmádi Polgárõr Egyesület: Adószám: 18919123-1-19

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2004. február havi – március eleji programja

Február 11-én Honismereti elõadás: 16 h-tól. Ea.: Kovács István és Durst
László. Tárgy: Balatonalmádi-Vörösberény története

18-án Vezetõségi ülés: 15 h-tól. Honismereti elõadás: 16 h-tól. Ea.: Kovács
István és Durst László. Tárgy: Balatonalmádi-Vörösberény története

25-én Termék bemutató: 16 h-tól. Zenés születésnapi rendezvény: 17 h-tól
Március 3-án Klubnap: 16 h-tól. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések
10-én Zenés nõnapi vacsora: 16 h-tól
Közlemény: Tisztelettel kérem a tagtársaimat, hogy a 2004.-évre esedékes
tagdíjakat szíveskedjenek rendezni. Elõre is köszönöm.
Vezetõség nevében: Boros Gyula

Hírek az Idõsek klubjából!
Január elején ismét ellátogatott hozzánk csodálatos képeivel, kellemes

elõadásával Novák László fotómûvész.
Ezúttal costa rica-i felvételeket hozott, s ottani élményeit mesélte el, a szép

számban megjelent idõs emberek nagy-nagy örömére, az esõerdõkrõl,
vulkánkitörésrõl, egzotikus állatokról, virágokról.

Köszönet érte!
Február második csütörtökén Kásáné Henn Ria természetgyógyász tart

elõadást a klubban, kíváncsian várjuk!
Ezt követõ hét

csütörtökén vi-
dám farsangi
k lubdé lu tánra
hívjuk szeretettel
klubtagjainkat.

Miután még
év eleje van,
programjainkat,
kirándulásainkat
tervezzük. Sze-
retnénk elláto-
gatni, pl. a Du-
nakanyarba, Sop-
ronba, Ópuszta-
szerre, termálfür-

dõkbe, megismerni hazánk gyönyörû tájait, nevezetességeit! 
Sok szép helyen jártunk már eddig is, s meggyõzõdésem, hogy nem kell

külföldre utaznunk azért, hogy érdekes, csodálatos tájakat lássunk. Bár lenne
annyi pénzünk, hogy kis hazánk valamennyi szépségét megnézhessük!

Naponta, délutánonként, jóízû beszélgetésekkel, tv-videófilm nézéssel,
hangulatos kártyacsatákkal, dominózással, rejtvényfejtéssel múlatjuk az idõt.

Szeretettel várunk mindenkit, aki egyedül érzi magát, s szívesen tartozna
egy kis közösségbe, egymás segítésére, mindannyiunk örömére.

Bakonyváriné Radványi Ilona, szervezõ gondozó

Karácsonyi összejövetel résztvevõi

Országos általános iskolai átlag szint

A Váci Mihály Általános Iskola eredményei:

An
go

l n
ye

lv
i k

éz
sé

ge
k 

(%
p)

Képzési típus átlaga

Általános iskolák

heti 5 órában tanuló csoportheti 3 órában tanuló csoport

ANGOL NYELV - 6. ÉVFOLYAM
Az angol nyelvi kézségek fejlettsége képzési típus szerint, csoportonkénti bontásban

Gimnáziumok

Országos középiskolai
átlag szint
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Hirdetmény
A Forrás Takarékszövetkezet által 2003. december 10-ei

hatállyal alkalmazott betéti kamatok mértékérõl

Betétkonstrukció Kamat EBKM EBKM
évi évi Folyamatos

lekötés esetén
évi

Lakossági bankszámla és 3,5% 3,50% –
Látra szóló (Változó)

16 napos lekötés esetén 7% 7,00% 7,23%
(Lekötési idõn belül fix)

30 napos lekötés esetén 9% 9,00% 9,38%
(Lekötési idõn belül fix)

90 napos lekötés esetén 11% 11,00% 11,46%
(Lekötési idõn belül fix)

180 napos lekötés esetén 9,5% 9,53% 9,72%
(Változó)

360 napos lekötés esetén 9,5% 9,50% 9,50%
(Változó)

Lekötési idõn belüli felvét esetén 0,5% –
A leköthetõ összeg minimuma:

20.000.-Ft
Legalább 1.000.000.-Ft 0,25%

(lekötése esetén)
Legalább 5.000.000.-Ft 0,5%

(lekötése esetén) kamatprémium

ÜÜÜÜ VVVV EEEE GGGG EEEE ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS

- tükörvágás

- helyszíni munka hétvégén is

- hõszigetelt üveg készítése, beépítése

hagyományos nyílászárókba is

06-30-237-44-56

Balatonalmádi Kertbarátkör
2004. jan. 13. Egészségünk védelméért. Elõadó: Dr. Szántó Józsefné 
Egészségünk érdekében sok gyümölcsöt fogyasszunk, de csak éhgyomor-

ra, hogy az idegen erjesztõ anyagokkal ne keveredjen. Az emésztõnedvek az
agyból indulnak ki. A helyes étkezéstõl lehet fogyni. A szervezetnek sóra is
szüksége van, de csak annyit szabad az ételbe tenni, amennyi a vérünkben van
(kb.1dkg.). A tejben falósejtek vannak, felnõtt emberek részére nem szükséges
a tej fogyasztása. Lisztes ételeknél helyes különbözõ fajta liszteket keverni.

2004. jan. 27. Egészséges életmód. Elõadó: Dr. Szántó Józsefné
Az elõadó ismertette az egészségre káros drogokat.
Alkohol: nagyobb mennyiség fogyasztásánál, az ítélõ képességünk

megváltozik, reflexünk nem mûködik rendesen, émelygés, izzadás és
látászavarok keletkezhetnek!

Nikotin: érszûkületet és korai infarktust okozhat. Terhes nõ ne dohányozzon.
Kokain: érszûkületet okoz.
Koffein: fogyasztása terhes nõknél a gyermek károsodására megy. Napi

egy kávé fogyasztható. A koffein nyugtalanságot és gyors szívverést okoz.

A Balatonalmádi Kertbarátkör programja
2004. II. és III. hóra:
2004. febr. 10. 17óra. Komposzt helyes elkészítése és tárolása. Elõadó:

Boda Zsuzsanna.
2004. febr. 14. Szakmai kirándulás Mórra.
2004. febr. 24. Metszési bemutató. Kihelyezett összejövetel. Felelõs:

Magda Balázs.
2004. febr. 28. Farsangi bál. Felelõs: Magda Balázs és Nagy József.
2004. márc. 09. 17 óra. Virágok tavaszi gondozása. Szõlõ és gyümölcsfák

oltása. Elõadó: Takács Ferenc.
2004. márc. 13. 15 óra. Borverseny. (Versenyborok leadása márc.13-án,

13 órától.)
2004. márc. 23. 17 óra. Permetszerek kiválasztása, azok használata.

Lemosó permetezés.

Vörösberényi „Fábián József” kertbarátkör
2004. jan. 5. Horváth József elnök újévi köszöntõje után, részletesen

beszámolt a 2003-ban végzet munkákról: elõadásokról, kirándulásokról, helyi
rendezvényeken való részvételekrõl, támogatásokról. Az ellenõrzõ bizottság
munkájáról Gerván Károly és Havasi József bizottsági tagok számoltak be.
Bucsku Péterné gazdasági vezetõ ismertette a bevételeket és kiadásokat.

A tagság megválasztotta a következõ választás jelölõbizottságát.
2004. jan. 19. Aktuális pincemunkák.
Elõadó: Floidl Imre. Ismertette a szõlõ érettségének megfelelõ legked-

vezõbb szüreti idõpontot. Végezhetünk cukorfok mérést. A legkedvezõbb 18-21
cukorfok. A metszés lényege is befolyásolja a bor minõségét. Borbetegség
ellen kénezéssel védekezzünk. Palackozni csak kétszer fejtett borokat szabad.
A savszegény borok nem sokáig állnak el. Pincében 70-80 fok páratartalom
szükséges.

2004. jan. 22. Vincenapi vesszõvágás volt Demeter András szõlõjénél,
ahol a Kertbarátkör legjobb gyakorlattal rendelkezõ szakemberei vizsgálták
meg a szõlõvesszõket. A népi hagyomány szerint megállapították, hogy a
közepesnél jobb termés várható.

A „Fábián József“ Kertbarátkör programja
2004. II. III. hóra.
2004. febr. 2.18 óra. Japánban is jártam. Úti beszámoló. Elõadó: Czuczor Sándor
2004. febr. 16. 18 óra. Szõlõ és gyümölcsfák metszése, telepítése, faj-

taválasztás. Elõadó: Scher József.
2004. márc. 1. 18 óra. Kisüsti pálinkafõzés az „UNIÓS“ szabályok szerint.

Elõadó: Csalló Jenõ.
2004. márc. 13. 08 óra. Szõlõ és gyümölcsfák metszése. (Gyakorlati

foglalkozás.) Szervezõ: Horváth József.
2004. márc. 22. 18 óra. Növényvédelem az „EU“-ban. Elõadó: Károlyi György.
2004. márc. 27. 16 óra. Borverseny-batyubál. Szervezõ: Lefler Endre
A két kertbarát kör nevében: Durst László

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Februári program
Az év elsõ összejövetelét február 19-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár földszinti 8. sz. szobájában
tartjuk. Ez alkalommal Jaskó György tanár Mongóliáról tart elõadást,
amelyet dia-képekkel illusztrál. Az elõadó a Mûvészetbarátok
Egyesületének régi tagja, és Budapestrõl kizárólag elõadásának meg-
tartására, azaz a mi kedvünkért jön el.

Kérem tisztelt Tagjainkat, hogy az érdekes programot minél többen hall-
gassák és nézzék meg; hozzanak vendégeket is.

Aprósüteménnyel, üdítõvel is várjuk a megjelenõket, továbbá mindenki
kap egy számot, amivel – sorsolás útján – mûvészi fotót lehet nyerni!
(30x26 cm)

Láng Miklós

APRÓHIRDETÉS
Fiatalos, energikus elõnyugdíjas tanárnõ gyermekfelügyeletet,

idõsgondozást és hasonló jellegû munkát vállal!
Hívjon fel a 06-20/5789-509 sz. telefonon.

Építési zsalufa (1,5 m3) eladó. Érdeklõdni: 438-745 (este)

Varrónõket keresünk.

Nem bedolgozói munkakörbe Almádi telephelyre

keresünk varrónõket, illetve varrni tudó munkatársakat

2004 márciusi kezdéssel elegendõ létszám esetén.

(hat-nyolc fõ)

Érdeklõdni lehet: Vargáné Etelkánál 1000-2000 között a

06-20/974-8346 sz. telefonon.
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉS KÖNYVTÁR

FEBRUÁRI PROGRAMKÍNÁLATA
8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4. Pf.: 67.

Tel./fax: 88/57-44-55; 57-44-56; 431-772, 438-011, 438-956
E-mail: pannonianepmuvelo@invitel.hu, pannoniakonyvtar@invitel.hu

Vörösberényi Kulturház 
Gábor Áron u. 6. Tel.: 88/43-13-53, E-mail: pannoniabereny@invitel.hu

Havas-Heves-Jeges hétvégék Almádiban
Gyere ki a (hóra, tóra) jégre!

Ismét JÉG-HÉTvége a Wesselényi-strandon!
Ha sportolásra alkalmas lesz a tó jege, február 29-ig 

minden szombat – vasárnap 10.30 órától!
Folyamatos versenyek – díjazással

KORI-ROCKY jégdisco * JÉGBÜFÉ * Téli tréfák – családi mókák!
A JÉG HÁTÁN IS MEGÉRÜNK! MEGÉRI ELJÖNNI! KÉRJÜK, SZÁNKÓDAT ÉS JÓKEDVEDET IS HOZD!

KÖSZ, HA JÖSSZ!

Február 6. péntek 9 óra: IFJÚSÁGVÉDELMI ÉS BÛNMEGELÕZÉSI KONFERENCIA
Fõelõadó: Dr. Gönczöl Katalin, az Országos Bûnmegelõzési Bizottság vezetõ elnöke

Február 9. hétfõ 18 óra: GRAFOLÓGIÁRÓL, MINDENKINEK
Elõadó: Lehóczki Laura, okleveles grafológus

Február 11. szerda 10 óra: OVI MOZI: Vakond az álomban – Vakond a városban színes,
cseh rajzfilm – Idõtartam: 50 perc Belépõ: 150 Ft

Február 12. csütörtök 18 óra: FILMKLUB: Szabó István: Álmodozások kora – magyar
film. A belépés díjtalan!

Február 13. péntek 17 óra: SUNRIDER CLUB
Február 13. péntek 20 órától 01 óráig: PANNÓNIA PÉNTEK – KOKTÉLOS BULI

Élõzenés táncest Bálint-nap jegyében a 4 tagú Koktél Rt zenekarral, mert nemcsak
a 20 éveseké a világ! Vendégérkezés: a Zóna Étterem felõl!
Belépõdíj: 700 Ft/fõ A márciusi, nõnapi buli idõpontja: március 5. péntek 20 óra

Február 14. szombat 17. 30 óra: BÁLINT-NAPI SZERELMES DÉLUTÁN a Pannóniában.
Meglepetésvendéggel!!!

Február 20. péntek 17 óra: MÛVÉSZETBARÁT EGYESÜLET HAVI TALÁLKOZÓJA. Képes elõadás
Mongóliáról. Vetít: Jaskó György, tanár

Február 20. péntek 21 óra: PETER & PAN KONCERTJE. Helyszín: Piazza Kávézó. A belépés
díjtalan! 

Február 26. csütörtök 18 óra: FILMKLUB: Radu Mihaileanu: Életvonat – román-francia
film. A belépés díjtalan!

Február 29. vasárnap - SZÖKÕNAP: TÉLTEMETÕ – TAVASZKÖSZÖNTÕ MASKARÁS VASÁRNAP A
BALATON-PARTON

Könyvtári rendezvények
Felnõtt részleg

FEBRUÁR 17. KEDD 17 ÓRA: A régi Almádi képekben. Kötetlen beszélgetés Durst Laci
bácsi képei alapján. Narrátor: Kovács István 
Következõ idõpont: március 2. kedd 17 óra

Gyermek részleg
FEBRUÁR 21. SZOMBAT 14 ÓRA: Farsangi készülõdés 
FEBRUÁR 28. SZOMBAT 15 ÓRA: CIMBORA KLUB – a lovagkor zenéje, táncai
MÁRCIUS 6. SZOMBAT 14 ÓRA: Ex Libris tervezése 

A Vörösberényi Kultúrház februári programja

Február 14. szombat 18 óra: „Dalok a szerelemrõl” Almádi Játékszín elõadása
Közremûködnek: Dombai Zoltán és Néma Frigyes, elõadómûvészek. Belépõ: 200 Ft

Február 21. szombat 16 óra: Farsangi  táncház – Táncházvezetõ: Szabó Sándor
A talpalávalót a Jurta zenekar húzza. A rendezvény ingyenes!

Próbák
Vörösberényi NÉPDALKÖR: Február 6-án, 13-án, 20-án és 27-én, pénteken 16 órakor
Vörösberényi NYUGDÍJAS NÉPTÁNCKÖR: Február 6-án, 13-án, 20-án és 27-én, pén-
teken 18 órakor
Vörösberényi Kultúrház NÉPTÁNCCSOPORTJA: Február 7-én, 14-én, 21-én és 28-án
(szombat) 9 óra (nagy csoport) ill. 10 óra (kis csoport)
Vörösberényi SZÍNJÁTSZÓ KÖR: Február 3-án, 10-én, 17-én és 24-én, kedden 18 órakor

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és a Veszprém Megyei Népmûvészeti
Egyesület közös szervezésében 2004. évben újra indul!

BABRÁLÓ, KÉZMÛVES MÛHELY
GYERMEKEKNEK ÉS FELNÕTTEKNEK

Hétfõnként 17órától: Népi ékszer készítés és gyöngyfûzés 11 éves kortól
Péntekenként 15 órától: Fafaragás
Szombatonként 14 órától: Lószõr-ékszer készítés
Részvételi díj: Gyerekeknek: 400 Ft/alkalom. Felnõtteknek: 500 Ft/alkalom
Információ: Molnárné Perus Zsuzsa tel.: 70/455-41-00

Irodánk dolgozói számára az elmúlt esztendõ nagy meglepetésekkel és tanul-
ságokkal zárult, annak ellenére, hogy ez már a kilencedik turisztikai szezon volt,
amely során helyt kellett állnunk. Tevékenységünk alapvetõen nyolc településre
terjed ki (B.almádi – az iroda székhelye, B.fûzfõ, Alsóörs, Felsõörs, Szentkirály-
szabadja, Lovas, Paloznak, Veszprémfajsz), melyek mind idegenforgalmi kíná-
latukat,  mind a kistérségi hovatartozásukat tekintve igen sokfélék. 

Jelen van itt a klasszikus balatoni nyaralás lehetõsége,  a magas szintû  sport-
versenyek, a falusi turizmus, a borvidék speciális kínálata valamint a mûemlékek
látogatása és a természeti szépségek. Ez utóbbi kettõ az információadás szem-
pontjából már a gyûjtõterületen kívüli vidékekre is kiterjed, hiszen a balatoni
nyaralást szinte mindenki összekapcsolja egy kis országjárással és Veszprém
megyében van hová menni kirándulni. Felfutóban levõ „termékek” a
kerékpározás és a természet aktív tanulmányozása (pl. tanösvények bejárása,
gyerekeknek állat simogatás, stb.) valamint a gyógyturizmus adta lehetõségek
(vizek, barlang) a velük kapcsolatos adatokat is be kell szereznünk, leginkább az
adott területen dolgozó kollégák segítségével. Kevésbé részletesen pedig a régiót
és az egész országot átfogóan is tudnunk kell ismertetni a vendégek körében.

Ilyen bõséges kínálat mellett megdöbbentõ volt a vendégek elég nagy
számú elmaradása: meglepetésünkre az iroda fennállása óta elõször, kevesebb
érdeklõdõ keresett fel bennünket, (az elõzõ idõszakhoz viszonyítva),  a bevételi
forgalmunk viszont az eddigi legjobbnak bizonyult.

Mûködési feltételeinkben is változás állt be a 2003. év során. A januárban áta-
dott Pannónia Kulturális Központ épületében kaptunk igen reprezentatív helyet.
A költözés elég kemény problémáit áthidalva zökkenõmentesen, a vendégeket
folyamatosan kiszolgálva tudtuk megteremteni a kívánt színvonalat. Kétségtelen,
hogy a helyváltoztatás a forgalmat kezdetben némiképp visszavethette, de a
külföldiek rendszerint hamar megtalálják az ilyen jellegû irodákat, az almádi
lakosoknak pedig kifejezetten kényelmes hozzánk bejönni, hiszen a különféle
rendezvények és szolgáltatások  kapcsán úgyis megfordulnak az intézményben.

Rengetegen kerestek programokat, most mindenki „bulizni”, valahová el-
menni akart. Nagyon oda kell figyelni, hogy az idõpontok ne essenek egybe leg-
alább egy városon belül! A társadalom szerkezete és ennek megfelelõen az igé-
nyei is megváltoztak.(…) Ezekre a könnyedebb és néha még „ad hoc” szervezett
programokra is igény van a hagyományos intellektuális és sportesemények mel-
lett. Többen szóvá tették az elmaradt rendezvényeket (ejtõernyõs nap, Jazz
Hétvége, stb.)

A „régi idõkben megszokott” pulóverpiacokat sokan hiányolták. 
Amire az eddigi éveknél nagyobb kereslet mutatkozott, az a gyalogos

túrázás lehetõsége (+ térképek + leírás) valamint a kerékpárút pontos
nyomvonala ill. hová lehet biciklivel elmenni csillagtúra szerûen?

Sajnos az idei jó nyaralóidõben sem jött több vendég, mint tavaly. Valami
alapvetõen rossz a kínálatban vagy pedig tényleg „csak” arról van szó, hogy
most más tájegységeknek és országoknak  jött el a divatja.

Reméljük, tavaszra már jobban körvonalazódnak a nemzetközi, az uniós és a
gazdasági  trendek és jobban kiszámítható, - netán irányítható -  lesz a Balatonhoz
irányuló vendégforgalom. Nekünk a „nagypolitikába” nincs beleszólásunk,
csupán kiszolgálni tudjuk a vendégeket, de a személyi és tárgyi feltételeket te-
kintve felkészülten és bizakodva várjuk a 2004-es nyári turisztikai szezont.

Rövid tájékoztató a
Tourinform-Balatonalmádi iroda

tevékenységérõl a 2003. esztendõben

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai
Február 9. hétfõ 15 óra: Vezetõségi megbeszélés, tervezések
Február 12. csütörtök: Színházlátogatás Veszprémben – Kaviár és lencse. Indulás 18 órakor

a Pannónia parkolójából. 
Február 16. hétfõ 15 óra: Séta, kártyázás, olvasgatás a könyvtárban
Február 19. csütörtök: Kirándulás vonattal Budapestre, Monet és barátai c. kiállítás

megtekintése a Szépmûvészeti Múzeumban. Találkozó reggel 7 órakor a vasútállo-
máson. Helyjegy: 130 Ft

Február 23. hétfõ 15 óra: Séta, kártyázás, könyvtárlátogatás
Február 28. szombat: Bérletes elõadás az Erkel Színházban: Mozart: Szöktetés a

szerájból. Indulás 14 órakor a Pannónia parkolójából.
Március 1. hétfõ 15 óra: Tagdíjak rendezése, kirándulások tervezése
Március 8. hétfõ 15 óra: Nõnapi köszöntõ, uzsonna
Március 15. hétfõ: Nemzeti ünnep – közös megemlékezés a városi ünnepségen
Klubunk szeretettel vár minden érdeklõdõ nyugdíjast és hozzátartozóját! 
A vezetõség nevében: Fürtös Lászlóné (Erzsi), nyugdíjas tanítónõ

Tisztelt Könyvtárhasználók, Kedves Olvasóink!
Aki mostanában látogatta meg könyvtárunkat, tapasztalhatta, hogy átalakítási munkála-
tok folynak. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy készül a gyermek és a felnõtt részleget
összekötõ belsõ lépcsõ. Ennek elkészültével a könyvtári terek egyetlen szerves egység-
gé alakulnak át. A könyvtár fõbejárata az eddigi felnõtt könyvtári bejárat lesz, a gyer-
mekkönyvtári ajtót a jövõben csak a babakocsival érkezõk használhatják.
Reményeink szerint a lépcsõ átadására február 16-án sor kerül. 
Az átalakítási munkálatok miatti kellemetlenségekért ezúton is elnézésüket kérjük,
számítva az Önök megértésére. Pannónia - Könyvtár
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TÉLI TÁBOR
2004. JANUÁR 5-9.

Idén is kitûnõen sikerült a Váci Mihály Általános Iskola sítábora.
Ismét Szlovákiában töltöttünk el öt szép téli napot. Alig ismertük meg a

tavalyi sípályát, olyan sok új létesítménnyel gyarapították. Nagyszerû ta-
nulóhely a kezdõ síelõknek!

A szikrázó napsütés, a kristálytiszta levegõ újrapendítette a kissé fáradtka,
sápadt gyermekeinket. Öröm volt nézni, milyen ügyesen és bátran haladtak
elõre a sítudományban.

Reméljük, jövõre még több kisdiák dicsekszik hazaérkezéskor szüleinek:
„Tudok síelni!”

a szervezõk
Március közepén a Váci Mihály Általános Iskola 6-7. osztályos tanulóinak

egy csoportja Nápolyba utazhat egy, az Európai Unió által támogatott program
keretében, melynek célja az Unió országainak alaposabb megismerése. A
kirándulással lehetõség nyílik az olasz és magyar gyerekek közti
ismerkedésre, továbbá Nápoly és Pompei nevezetességeinek felfedezésére.

Sítáborból jöttünk…
Az újév második hetében a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói és a

szüleik sítáborban vettek részt Ausztriában, Gaalban.
Érkezésünk után gyorsan elfoglaltuk szálláshelyeinket, és már aznap

délután síeltünk is. A jól karbantartott pályák feléig csákányos felvonóval, a
tetejéig pedig ülõkéssel lehetett felmenni. Az elsõ három napon esett a hó, így
szûz havon síelhettünk, a hét második felében viszont hétágra sütött a nap.

Délelõttönként a kezdõket Szabó Péter és Szalai Eszter, a haladókat Dudás
Zsolt és Ács Atilla oktatta, délutánonként szabad síelés volt.

A reggeli svédaszta-
los rendszerben ment, a
vacsorát két meleg
menübõl lehetett válasz-
tani. 

Táborvezetõink esté-
re izgalmas programokat
szerveztek nekünk. Pl.:
go-kart, teke, esti síelés a
kivilágított pályán,
motorosszánozás.

Szerdán a síelõk egy része átruccant egy másik terepre, Präbichbe, ahol
ítéletidõ tombolt, esett a hó és fújt a hideg szél. Ennek ellenére nagyon jót
síeltünk.

Csütörtökön egy kijelölt pályán házi versenyt rendeztünk, ahol a gyorsaság
számított. Külön-külön kategóriákban díjaztak minket. Utolsó este kiosztot-
ták a sídiplomákat, a kezdõknek humoros, de „kötelezõen betartandó”esküt
kellett letenni.

A hét végére minden kezdõ megtanult síelni, a haladók gyarapították tudá-
sukat. Mindenki jól érezte magát. Köszönjük a szervezõknek és az iskolának!  

Dudás Laura, Krenhardt Kata

A város önkormányzata ebben az évben is kiosztotta a „Jó tanuló, jó
sportoló” illetve a „Balatonalmádi sportjáért” kitûntetéseket. A diákok
közül Kónya Bálint a Györgyi Dénes Általános Iskola, és Szapáry Zsolt a Váci
Mihály Általános Iskola tanulója vehette át a díjakat, melyeket minden esz-
tendõben azon tanulóknak osztanak ki, akik nemcsak a sport, hanem a tanulás
terén is kiemelkedõ munkát végeztek. A város sportjáért legaktívabban
tevékenykedõnek ebben az évben Felber Gyulát, a Herkules SE elnökét ítélték.

Kónya Dávid tanulmányi eredménye jeles, magatartása példamutató, és a
2003-as évben nyújtott sporteredményei is kimagaslóak:
Duatlon: Országos amatõr bajnokság 1., Magyar bajnokság 23., Országos
verseny 2., Diákolimpia megyei 2.
Triatlon: Diákolimpia megyei 1., Tiszaújváros nemzetközi 26.
Quatlon: Magyar bajnokság 26.
Atlétika: Kismaraton magyar bajnokság 16., Országos bajnokság 2000 m 9.,
Mezei futás magyar bajnokság 7., Mezei futás megyei diákolimpia 2., Mezei
futás országos diákolimpi 22.

Szapáry Zsolt magatartása példamutató, tanulmányi eredménye jó, a
közösségi élet területén végzett tevékenysége élenjáró. Meghatározó
egyénisége az iskolai sportrendezvényeknek, és lelkes résztvevõje a városi és
megyei tömegsport rendezvényeknek (pl. Balaton-átúszás, Területi horgász-
verseny). Legkiemelkedõbb eredményeit a 2003-as esztendõben a tenisz
sportágban érte el:
Diákolimpia tenisz: Megyei forduló 1., Országos döntõ 5.
Tenisz Megyei Bajnokság: Egyéni 2., Páros 1.
Martonvásári Napok Versenye: Martonvásár országos 3.
Reebok Kupa Balatonlelle: Országos páros 8.

Felber Gyula több, mint egy évtizede aktív szervezõje és résztvevõje a
város sportéletének. 1991-ben megalapította a Balatonalmádi Herkules SE-t,
melynek elnöki teendõit azóta is ellátja. Az egyesület 5 szakosztályával
Almádi meghatározó sportklubja. Fõ szervezõje volt az egyesület által ren-
dezett tájfutó, erõemelõ, duatlon, triatlon, ötlabda és hegyifutó versenyeknek.
A város területén több edzõterem kialakításának volt aktív részese. 1998-2002
között városi sportszervezõként számtalan városi (Kihívás napja, kistérségi
sportfesztivál, városi kispályás labdarúgó bajnokság, lakótelepi sportnapok)
és városok közötti sportrendezvény szervezõje. Jelenleg is aktív tájfutó
versenyzõ. 2003-ban korosztálya országos bajnokságán 4. helyezést ért el.
Emellett aktív versenybíró és a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség felü-
gyelõ biztosa.
Gratulálunk! Hegyessy Éva

A sport díjazottjai

Asztalitenisz hírek
2004. január 25.-én került megrendezésre a tavaszi megyei ifjúsági asztali-

tenisz verseny. Herenden mérkõztek meg egymással a megye ifjúsági korú
legjobbjai. 

Városunkat Nyúl Christian a Balatonalmádi Asztalitenisz Klub versenyzõ-
je képviselte.

A küzdelmek a vegyes párosokkal kezdõdtek, ezt a számot a Bálint Brigitta
-Nyúl Christian 

(La Carina Magyargencs - Balatonalmádi) vegyes páros nyerte meg. Majd
a fiú párosokkal folytatódott a verseny. Ebben a számban is a Balatonalmádi
Nyúl Christian, párjával Dudás Szabolcs Pápai versenyzõvel végzett az elsõ
helyen. 

Ezt követõen a nap fõ száma következett az egyéni megmérettetés. Az idei
megyei ifjúsági egyéni elsõ helyezettje Nyúl Christian Balatonalmádi
versenyzõ lett. 

Gratulálunk a hármas gyõzelemhez. 
Vezetõség
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NÕI - FÉRFI - GYERMEK
FODRÁSZAT - SZOLÁRIUM

PROFESSZIONÁLIS TURBÓ SZOLÁRIUM VÁRJA 
A BARNULNI VÁGYÓKAT

BALATONALMÁDI - BUDATAVÁN, FÛZFÕI U. 69. SZ .ALATT
(Videotéka és a virágbolt között)

Szeretettel várom régi és új vendégeimet.
Ezen hirdetés felmutatójának 5 % engedményt biztosítok!

Kovácsné Tánczos Anett
Tel.: 06-70/2501-501

2004. január 1-tõl érvényes csatornakiosztás
ALAP

Deutsche W/Séd TV Ch 04 85,25 MHz
Info cs./Öböl TV Ch 05 93,25 MHz
Balaton TV/bemutató S  2 112.25 Mhz
A -TV S  3 119,25 MHz
Fox Kids S  4 126,25 Mhz
Hír Tv S  5 133,25 Mhz
Viva+ S  8 154,25 Mhz
ViaSat 3 S  9 161,25 Mhz
CNN S 10 168,25 Mhz
HBO (2.400.- Ft/hó) Ch 06 175,25 MHz
MTV 1 Ch 07 183,25 MHz
RTL Klub Ch 08 191,25 MHz
M2 Ch 09 199,25 MHz
TV 2 Ch 10 207,25 MHz
Duna TV Ch 11 215,25 MHz
Eurosport Ch 12 223,25 MHz
HUMOR 1 S 11 231.25 Mhz
EuroNews S 13 245,25 Mhz
Pro 7 S 14 252,25 Mhz
RTL S 15 259,25 Mhz
SAT 1 S 16 266,25 Mhz
Veszprém TV S 17 273,25 Mhz
TV-E S 18 280,25 Mhz

BÕVÍTETT
Deutsche W/Séd TV Ch 04 85,25 MHz
Info cs./Öböl TV Ch 05 93,25 MHz
Balaton Tv/bemutató S  2 112.25 Mhz
A -TV S  3 119,25 MHz
Fox Kids S  4 126,25 Mhz
Hír Tv S  5 133,25 Mhz
Viva+ S  8 154,25 Mhz
ViaSat 3 S   9 161,25 Mhz
CNN S 10 168,25 Mhz
HBO (2.400.- Ft/hó) Ch 06 175,25 MHz
MTV 1 Ch 07 183,25 MHz
RTL Klub Ch 08 191,25 MHz
M2 Ch 09 199,25 MHz
TV 2 Ch 10 207,25 MHz
Duna TV Ch 11 215,25 MHz
Eurosport Ch 12 223,25 MHz
HUMOR 1 S 11 231.25 Mhz
EuroNews S 13 245,25 Mhz
Pro 7 S 14 252,25 Mhz
RTL S 15 259,25 Mhz
SAT 1 S 16 266,25 Mhz
Veszprém TV S 17 273,25 Mhz
TV -E S 18 280,25 Mhz
Rai Uno S 19 287,25 Mhz
ARD S 20 294,25 Mhz
VOX S 21 301,25 Mhz
RTL 2 S 22 308,25 Mhz
Budapest TV S 23 315.25 Mhz
MTV Europe Ch 21 471,25 Mhz
Hallmark Ch 22 479,25 Mhz
Discovery Ch 23 487,25 Mhz
Filmmúzeum Ch 24 495,25 Mhz
Travel Ch 25 503,25 Mhz
TV 5 Ch 26 511,25 Mhz
Moteurs/XXL Ch 27 519,25 Mhz
3 SAT Ch 28 527,25 Mhz
Cartoon Network Ch 29 535,25 Mhz
MINIMAX / M+ Ch 30 543,25 Mhz
Reality Ch 31 551,25 Mhz
Spektrum Ch 32 559,25 Mhz
VH-1 Ch 33 567,25 Mhz
Romantica Ch 34 575,25 Mhz
Sport 1 Ch 35 583,25 Mhz
National Geographi Ch 36 591,25 Mhz
MEZZO Ch 37 599,25 Mhz
BBC PRIME CH 38 606.25 MHZ

RÁDIÓK OIRT CCIR
Sláger rádió 66,76 101,76
Kossuth rádió 67,25 102,28
Bartók rádió 67,8 102,8
Petõfi rádió 68,9 103,9
Danubius rádió 70 105

Alap csomag 1.650.-
Bõvített csomag 3.540.-
Alap + HBO 4.050.-
Bõvített + HBO 5.940.-

MERILL KFT. Ügyfélszolgálata
Balatonalmádi, Jókai u. 7. Szolgáltatóház Tel: 88/438-345 Fax: 88/594-210

Ügyfélszolgálati idõ: Hétfõtõl-Csütörtökig: 8.00-16.00 Pénteken: 8.00-15.00-ig.

Profit Plus Pénzügyi Tanácsadó és
Könyvelô Iroda

Egyéni és társas vállalkozások könyvelése garanciával
Európai uniós pályázatkészítés májustól

A legnagyobb pénzintézmények legkedvezõbb ajánlatai.
egy helyen, egy idõben

Hitelek • Befektetések • Vagyon és életbiztosítások
Ingyenes pénzügyi tanácsadás

Ne hagyja szökni a pénzt! Hívjon bennünket! 
88/431-503, 06/30/444-7376

I  N  F  R  A   S  Z  A  U  N  A

az EDIT KOZMETIKÁBAN
- izületi - izomfájdalmakra
- cellulitisz ellen - súlycsökkentésre
- növeli a szervezet ellenálló képességét - szívizomedzõ

06 30 272 48 28
szerda szünnap!

Pedikûr - manikûr: 06 30 552 87 79

SZOLGÁLTATÓHÁZ A POSTAPARKOLÓBAN.



A Képviselõ – testület december 18.-i
ülésén elfogadta a helyi adókról szóló
rendelet módosítását, mely egyrészt a
helyi adókat szabályozó 1990. évi C.
törvény jövõ évi változásaihoz igazodik,
másrészt pedig a költségvetési koncep-
cióban megfogalmazott fejlesztési célok
megvalósításához szükséges bevételeket
a telekadó és az idegenforgalmi adó
mértékének megemelésével biztosítja.

Az építményadóban jelentõs vál-
tozás nincs. A helyi lakosok személyen-
kénti 30 m2-es adómentessége, a kom-
munális beruházások (gáz, csatorna, víz,
út) kedvezménye továbbra is megma-
radt, az adómértékek nem emelkedtek.

A telekadó 1996. évben került beve-
zetésre; a 8 évvel ezelõtt meghatározott
adómértékek voltak eddig hatályban,
függetlenül az ingatlanárakban bekövet-
kezõ változásoktól.

Telekadó kötelezettség alá tartozik
az önkormányzat illetékességi területén
lévõ beépítetlen belterületi földrészlet,
mértéke a telek m2-ben számított területe.
A telkek után fizetendõ adó mértékét a
helyi rendeletben meghatározott övezeti
besorolása (földrajzi elhelyezkedése)
határozza meg. Az eredetileg megálla-
pított övezeti határvonalak nem változtak.

Az I. övezetbe tartoznak a Balaton
partvonala és a Tapolca - Budapesti va-
sútvonal belterületi határai között elhe-
lyezkedõ területen fekvõ telkek. Az adó
mértéke 2004-tõl 200 Ft/m2/év.

A II. övezetbe tartoznak a vasútvonal
belterületi határai és a Felsõörsi út - Vé-
csey K. út - Töltés u. - Blaha L. sétány -
Veszszõ u. - Kisberényi út - Veszprémi út
- Vörösberényi Séd-patak nyomvonala, a
Lozsántai u. - belterületi határvonal a Ba-
latonig - által határolt területen fekvõ tel-
kek. Az adó mértéke 2004-tõl 100
Ft/m2/év.

A III. övezetbe tartoznak a I. és II.
övezeten kívül esõ területeken elhe-
lyezkedõ telkek. Az adó mértéke 2004-
tõl  50 Ft/m2/év.

Változatlanul mentes az építési tila-
lom alatt álló, illetve alapközmû hiányá-
ban be nem építhetõ telek, de ez utóbbi
feltétel meglétét az adózónak kell a

Mûszaki Osztálytól hozott igazolással
bizonyítani. 

Helyi kedvezményként továbbra is
mentes a telekadó alól az a telek, melyre
jogerõs építési engedélyt adtak ki, a
kiadást követõ kettõ évig. Az errõl szóló
jogerõs határozat számát az adóbevallá-
son fel kell tüntetni. 

A kommunális beruházások kedvez-
ménye a telekadóban továbbra is érvé-
nyesíthetõ.

A telek tulajdonosoknak új bevallást
nem kell adni, a változásokat viszont
(adásvétel, öröklés, építési engedély
kiadása, stb.) az adózónak kell az adó-
hatósághoz 15 napon belül bejelentenie.

Az idegenforgalmi adó mértéke 240
Ft-ról 300 Ft-ra emelkedett vendégéj-
szakánként 2004. évben. 

Az idegenforgalmi adóval kapcso-
latos egyéb tudnivalókról az Új Almádi
Újság késõbbi számában adunk részletes
tájékoztatást.

Az iparûzési adó mértéke nem emel-
kedett, továbbra is 1,8 %.

Lényeges törvényi változás, hogy
2004-tõl nem csak a magánszemély vál-
lalkozók, hanem bármely más vállalko-
zás (Kft., Bt., stb.) jogosult lesz az egy-
szerûsített adóalap megállapításra, ameny-
nyiben éves nettó árbevétele a 4 millió
Ft-ot nem haladja meg. 

Az egyszerûsítés lényege, hogy nincs
szükség az árbevételt csökkentõ tételek
külön gyûjtésére (adminisztrálására ), az
adóalap ugyanis a nettó árbevétel 80%-á-
ban is megállapíthatóvá válik. A többféle
adóalap kiszámítási mód közötti válasz-
tásról a 2003. évi adóbevallási nyom-
tatványon lehet nyilatkozni, melyet már-
cius elején küldünk ki a vállalkozóknak.

A legtöbb adózót a gépjármûadó
2004. január 1-tõl bekövetkezõ jelen-
tõs változásai érintenek. 

A gépjármûadót törvény szabályozza,
mely alapján 2004. január 1-tõl meg-
szûnt az önkormányzatok adómérték
megállapításának joga, azaz az ország
területén mindenütt a gépjármûvek min-
den megkezdett 100 kg-ja után 1.200 Ft
lett az adó mértéke.

A korábban tételesen adózó gépjár-

mûvek - a 250 cm3-t elérõ lökettérfogatú
motorkerékpár, a sátras utánfutó, a lakó-
autó és a lakópótkocsi - után is súly
szerint kell adózni.

Mivel eddig Balatonalmádiban a tör-
vényben meghatározott minimum adó-
mérték 800 Ft/100 kg volt érvényben, a
törvényben megállapított adómérték
emelés sajnos jelentõsen megnöveli a
gépjármû-tulajdonosok adóterheit. 

Nagyon fontos, hogy 2004. évtõl
megváltozik a gépjármû-adóztatás
rendszere. 

2004-tõl az adókivetés (adóhatósági
adó-megállapítás) az adóbevallás he-
lyett a közúti közlekedési nyilvántartás
tartalmán alapul. A közúti közlekedési
hatóságnál (okmányirodánál) teljesített
„ügyféli” változás-bejelentés (pl.: a
gépjármû tulajdonjogának megszerzése /
megszûnése, a gépjármû forgalomból
történõ kivonása, a gépjármû átalakítása)
egyúttal az adóbevallási kötelem tel-
jesítését is jelenti, az adózónak tehát nem
kell az önkormányzati adóhatósághoz
külön bejelentést tennie. 

Az okmányirodánál teljesített vál-
tozás bejelentések a közúti közlekedési
nyilvántartásba bekerülnek, s ebbõl a
központi adatbázisból a BM Központi
Hivatala az önkormányzat illetékességi

területének megfelelõen adatokat szol-
gáltat az adóhatóságok számára.

Összefoglalva: a gépjármû tulaj-
donosokat mindennemû változás
esetén csak az okmányiroda felé ter-
heli egyszeri bejelentési kötelezettség.

Ez alól csak néhány speciális esetben
- pl. súlyos mozgáskorlátozott állapot
beállta/megszûnte; adómentes illetve
adóköteles személy közötti tulajdonvál-
tozás; a jármû muzeális jellegûvé
minõsítése – van kivétel. Kizárólag csak
ezekben a specifikus esetekben terheli az
adóalanyt az önkormányzati adóhatóság
számára is bejelentési kötelezettség.

Az adó-befizetési határidõk továbbra is
március 15-e, illetve szeptember 15-e az
építmény-, telek-, és gépjármûadóban, va-
lamint az iparûzési adóelõleg fizetésénél.

Mivel március 15-e ünnepnap, az elsõ
félévi adót még március 16-án (kedden)
késedelmi pótlék mentesen lehet befizetni.

Minden adózót február hónapban ér-
tesítünk a 2004. évben fizetendõ adójáról.

A helyi adórendelet teljes szövege
megtekinthetõ Adóügyi Osztályunkon,
illetve Balatonalmádi Város honlapján:
www.balatonalmadi.hu. internet címen.

Víghné Horváth Beáta
adóügyi osztályvezetõ
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