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PPPPEEEERRRRCCCCZZZZEEEELLLL  VVVVIIIILLLLLLLLÁÁÁÁKKKK
Sokan ezen a néven ismerték Almádiban a

Pinkóci úton lévõ két szomszédos épületet, holott
a birtoklástörténeti adatok szerint viszonylag rövid
ideig volt tulajdonos a Perczel család. Mint eddig,
most is az 1858 évi kataszteri felmérésbõl indul-
hatunk ki a birtokok történetét vizsgálva.

Pinkóci út 2. számú  épület.
Az 1858 évi adatok szerint a tulajdonos Kék

János és neje Till Mária veszprémi lakósok. A bir-
tok nagysága 1 katasztrális hold 692 négyszögöl és
a 36 számú lakóház állt rajta, 20 négyszögöl, azaz

72 m2 beépített területtel. A birtok a Pinkóci úttól
a Remete patakig terjedt. Akkoriban a Pinkóci út
meredek szakasza nem volt megnyitva, így a bir-
tok csak a másik irányból volt megközelíthetõ.

A birtok többször került eladásra és érdekes
módon több esetben a két birtoknak azonos volt a
tulajdonosa, a következõk szerint. Kék János utáni
tulajdonosok sora: 1862-ben Nemcsik Sándor,
1883-ban fél birtok Wessel Lipót, 1884-ben fél bir-
tok Csikász József, 1885-ben fél birtok Münnich
Márton, 1886-ban a másik felét Nemcsik Antal és

Fa Mária örökölték. 1886, 1887, 1891, 1893 és
1896 években is változtak a birtokosok, több eset-
ben egy éven belül.

Perczel Sándor budapesti lakós 1901. augusz-
tus 17-én vásárolta meg 5000 koronáért a birtokot.
1917. november 18-án kelt bejegyzés szerint
Perczel Berta és Perczel Miklós
örökölték, akik 1919 október 12-én
eladták Liska Árpádnak.

Az épület mai képe nem azonos az
1858 évi térképen jelölttel. Viszont csak-
nem biztosan állítható, hogy a Pinkóci

úttal közel párhu-
zamosan fekvõ, föld-
del borított pince az
1858 évi térképen
ábrázolt épület része
volt. Az 1905-ben
kiadott képeslapon
látható épület részben
azonos a ma meg-
levõvel, leszámítva a
nyugati irányú bõví-
tést.

Pinkóci út 12.
számú épület.

1858-ban a tulaj-
donos Csomai József
és neje Segesdi Te-
rézia veszprémi lakó-
sok, a birtok nagysága
3 katasztrális hold
1361 négyszögöl és a
35 számú lakóház állt
rajta, amelynek te-
rülete 30 négyszögöl,

azaz 108 m2. Jelentõs nagyságú birtok
volt, mert a Pinkóci úttól az egykori
vasúti pályatesten túl volt a másik határa.
Ezt igazolja az a tény, hogy az 1916.
május 8-án kelt telekkönyvi bejegyzés
miszerint a vasút számára kisajátítás
történt, 78 négyszögöl nagyságban. A birtok egy
része volt szõlõ 1k.hold 1522 n.öl terjedelemben,
a lakóháztól és egymástól függetlenül két önálló
pince is volt a telken. A szomszédos birtokhoz ha-
sonlóan gyakran cserélt gazdát a birtok, aminek

teljes körû ismer-
tetése egy cikk ke-
retében nem lehet-
séges, csupán rövid
áttekintés adható a
következõk szerint.

Csomai József
után 1864-ben Nyers
György, 1871-ben
Nemcsik Sándor,
1883-ban Csikász Jó-
zsef, 1885-ben Mün-
nich Márton, 1887-
ben Kecskés Pálné,
1891-ben ismét Mün-
nich Márton, 1893-
ban Münnich Márton
örökösei voltak a
tulajdonosok. Per-
czel Sándor buda-

pesti lakós 1896. december 1-én vette meg 820
forintért a birtokot, amelyet 1917. szeptember 20-án
kelt bejegyzés szerint bonyhádi Perczel Berta, fér-
jezett Kisfaludy Jánosné és bonyhádi Perczel
Miklós örököltek. A birtokot viszonylag rövid
idõn belül, 1919. október 17-i telekkönyvi bejegy-

zés szerint eladták Liska Árpád és neje budapesti
lakosoknak.

A telken ma álló, eredeti formáját õrzõ épület
építési ideje nem ismert, de analógiák alapján
1898-1902 körül épülhetett. Mellette állt egy fa-
szerkezetû torony, amelyet valószínûleg kilátónak
szántak, építésének és elbontásának idõpontja
eddig nem ismert. Az 1923 évi kataszteri térképen
jelölték, mint minden Almádiban levõ tornyot,
akár az épült része volt, akár csak mellette állt. 

Az említett rendkívül gyakori tulajdonos váltást
illusztrálja, hogy 1858 és 1927 között a 2. számú
épületnél 47 esetben, a 12. számú épületnél pedig
30 esetben jegyeztek be a telekkönyvbe eladást
illetve vételt. Az 1923 évi kataszteri birtok- jegyzék
szerint mindkét birtok tulajdonosa dr. Rosenberg
Lajos és neje Neumann Rudolfina veszprémi lakó-
sok, akik 1920. február 3-án vették meg a birtokot
Liska Árpádtól. A birtok nagysága ekkor 3 k.hold
1585 n. öl, a csökkenést az idõközben történt eladá-
sok és az említett kisajátítás idézte elõ.

Mindkét épület a régi Almádit idézi fel
szemünkben, remélhetõleg és a tulajdonosok
szándéka  szerint is változatlanok maradnak.

Schildmayer Ferenc

1858 évi térkép részlete

1923 évi térkép részlete

Pinkóci u. 2. Perczel Sándor nyaralója 1900 körül

Pinkóci u. 12. képe 1903 körül



Két drámai határozati javaslatot terjesztett a képviselõ-testület elé az
OKB. Az elsõ javaslatban két elsõ osztály indításáról határoztak módosí-
tott körzethatárokkal, a második javaslat 2. pontjában pedig a Váci
Mihály Általános Iskola megszüntetését vetik fel 2004. július 31-i
hatállyal. Hogyan jutottak el eddig?

A válaszokat Czuczor Sándor, az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnökétõl kaptuk.

- Fájdalmas döntést kellett hoznunk, amelyet nem szívesen tettünk meg,
hiszen legjobb megoldás nem létezett, még jó megoldás sem. Ezért döntöttünk
a legkevésbé rossz megoldás mellett, méghozzá 4:1 arányban. Bizottságunk
ugyanis tudatában volt annak, hogy nem csupán helyi problémáról van szó,
hanem országosról. Aki vette a fáradtságot, és figyelemmel követte a
népességcsökkenés riasztó adatait, valamint látta a balatonalmádi korfa
fokozatos torzulásait, az „szinte” bele sem borzadt abba a ténybe, hogy
Veszprém megye lakossága évente egy Felsõõrs nagyságú településnyi pol-
gárról mondhat le. Szomorú tény az is, hogy a következõ tanévre várhatóan
41 – mondom és írom: negyvenegy – elsõ osztályos gyermeket fognak beírat-
ni. Ez a létszám viszont csupán két elsõ osztály indítását teszi lehetõvé.

A körzethatárokkal kapcsolatban pedig tudni kell, hogy eddig is módosí-
tottuk és mindig a Váci Mihály iskola javára. Többen nagyon nem szívesen vet-
ték ezt tudomásul (igen enyhén fogalmazva), mert sérthettünk és sértettünk
egyéni és más iskolai érdekeket, de tudomásul vették, mert az összvárosi érdek
ezt kívánta. Ugyan milyen érzés az, amikor a gyermeküknek a közeli iskola
helyett egy távolabbiba kell beiratkoznia, míg az utca túloldalán lakó barátját,
vagy a játszótársát nem kényszerítik erre. Ilyen módosítgatások után ad abszur-
dum, még akár testvéreket is külön kellett volna járatni, ha nem tettünk volna
kivételt ! Nos, tettünk. Amennyiben nem ilyen döntést hozunk, akkor már jóval
korábban „elfogyhatott” volna a Váci Mihály iskola tanulólétszáma.

Tényként kellett elfogadnunk tehát, hogy a helyi népességcsökkenésbõl
eredõ fogyatkozó beiratkozás elsõsorban a Váci Mihály iskolát érintette
hátrányosan, miközben az egy tanulóra jutó kiadások összege éppen ebben az
iskolában nõtt a leglátványosabban, hiszen az utóbbi négy évben mindig
százezres nagyságrendû volt a változás. Adataink szerint 2000-ben még két-
százezres volt ez a kiadás, idén pedig már közelíti a hatszázezrest. A másik
két iskolában ugyanezen idõszak alatt csak a felével kellett megnövelnünk az
egy tanulóra jutó kiadásokat, amit talán egyszer lépett túl a vörösberényi isko-
la. Amíg ezek az összegek folyton nõttek, addig a normatív állami támogatás
– tehát, az erre a célra fordítható bevétel, amit konkrét tanulólétszámra kapunk
– egy helyben topogott.

Ha ennyire látható volt a kimenet, akkor miért nem tettek ellene
valamit? Vajon a korábbi testületek, amelynek megválasztott tagja vagy
külsõ szakértõje volt, miért nem hozott megelõzõ intézkedéseket?

- Másodszor választottak meg képviselõnek és ezt megelõzõen egyszer
külsõ szakértõnek is felkértek. Ezen idõszakok alatt én is „ludas” voltam
abban, hogy az iskolabezárás nem került napirendre. Meg voltam gyõzõdve
ugyanis arról, hogy a kezdeti csökkenést ellensúlyozhatjuk iskoláink vonzób-
bá tételével. Kedvezõbb körülményeket teremtettünk a gyermekeknek és
tanároknak azzal, hogy kisebb osztálylétszámokat is engedélyeztünk, hoz-
zájárultunk több csoportbontáshoz, amelyekkel az egy tanulóra jutó hasznos
idõt szerettük volna megnövelni. Hittünk abban is, hogy a szomszédos
településekrõl „elszerethetjük” az általános iskolásokat, mert ilyen kedvezõ
körülmények talán nem sok helyen állnak rendelkezésre. Sajnos a népesség-
csökkenés eredményeként másutt is szinte „lasszóval kell fogni a tanulókat.
Ami viszont a legnagyobb akadály volt, azt sem sikerült elhárítani. Nem
teremtõdtek új munkahelyek, még a megszûnõk helyett sem, nem épültek
olcsó lakások, nem tudtunk letelepíteni fiatalokat, sõt az itt születetteket sem
lehetett helyben tartani. A folyamat még ma is károsan hat a korfánkra, mert
nem születnek gyermekek. Akik mégis születnek, azoknak egy részét szüleik
oda járatják iskolába, ahol a munkahelyük van, illetve olyan életpályát ter-
veznek számukra, amelyekre távolabbi tagozatos vagy speciális csoportokban
még jobban felkészülhetnek, mint helyben. Teremnek itt tehetségek még ma
is, de a szülõk álmait vagy döntéseit igazándiból nem korlátozhatjuk.

Törekedtünk a költségcsökkentésekre is, mert tényleg nem akartunk iskolát
bezárni. Nem véletlenül mondom többes számban, mert egyetlen képvi-
selõtestület sem merte vagy akarta ezt felvállalni, hiszen akkoriban még három
nyolcadikos osztály hagyta el az iskolákat, késõbb kettõ. Nagynehezen tudtuk
csak kiváltani a Petõfi utcai napközis épületet is, amikor pedig egy-két állást
meg kellett volna szüntetni, azt rendre nem támogatta a testület. A törvény
által lehetõvé tett pedagógiai asszisztensi létszám – amit minden iskola öröm-
mel üdvözölt – viszont további költségnövekedést eredményezett.

Napjainkra eljutottunk oda, hogy városunk 5-6 osztállyal többet tart fenn
a szükségesnél, miközben a pénzügyeket irányítók felfedezték azokat a
mutatókat és a velük együttjáró megszorítási lehetõségeket, amelyekkel
szabályosan ellehetetlenültünk. Mindezek mellett sohasem voltunk abban a
helyzetben, hogy egyedül hoztam, vagy a bizottsággal hozhattunk volna meg

ilyen komoly döntéseket, sõt még ma sem vagyunk így. Most is csupán java-
soltunk!

Többen különbözõ alternatívákat hiányoltak, vagy egyéb lehetõségek
felkutatását kérték. Miért nem lehetett tovább várni egy ilyen súlyú
javaslattal?

- Ami az alternatíva szót illeti, már a testületi ülésen is alig tudtam megáll-
ni, hogy ne etimologizáljak egy kicsit. Ez a latin eredetû szó ugyanis mindig
csak két választási lehetõségre vonatkozhat, mert kettõst jelent. Még az ismert
szólás, „Audiatur et altera pars”, azaz „hallgattassék meg a másik fél” is erre
utal. Ezért inkább egyéb lehetõségekrõl kellene szólni, ha lenne ilyen. Minden
eddigi testület, minden eddigi bizottság, sõt maguk az érintett iskolák és
tanáraik is ezen törték a fejüket. Voltak radikális ötletek, félénk felvetések, sõt
még ötletbörze is. Talán nem véletlen, hogy nem kerültek kidolgozásra, mivel
sem a szakmai, sem a törvényességi, sõt még a pénzügyi kritériumoknak sem
feleltek meg. Tételezzük mégis fel, hogy egyes mutatók, sorba rakott
elképzelések és kiragadott adatok egyoldalú csoportosítása révén más
megoldás is felderengene. Beíratható tanuló semmiféle mesterkedéssel nem
lesz több, több központi támogatásra nem tehetünk szert, és ami a legsúlyo-
sabb ellenvetés: egyedül a Váci Mihály iskola tanulói férnek el a Vörösberényi
Általános Iskolában. Halogatni pedig azért nem szabad, mert a gyermekeknek
és szüleiknek tudniuk kell,  hogy mire számíthatnak, hogyan tervezzenek, és
miképpen dönthetnek. Ne feledkezzünk el a pedagógusokról meg az igaz-
gatókról sem, hiszen a tankönyvi megrendelések határidejét nem lehet már
tovább tologatni. A törvényességi határidõk pedig tényleg nem hághatók át !
A most javasolt új intézményi struktúráról még egy független szakértõnek is
nyilatkoznia kell, majd pedig a megyei önkormányzat szakvéleményét is be
kell szerezni. Most márciust írunk, április végén be kell íratni a gyermekeket.
Halogatni már csak azért sem szabad, mert minden igazgató és minden
bizottsági elnök a februári ülés elõtt három héttel megkapta a munkaanyagot.
Amennyiben lett volna ésszerû és megvalósítható javaslat, azt beépíthettük
volna a testület elé kerülõ anyagba. De nem volt. 

Egyedül a bezárás vagy megszüntetés maradt?
Sem bezárás, sem megszüntetés, hanem megszüntetve megõrzés. Igaz, ez

a fogalom inkább a filozófiából ismert, ezért én inkább az összevonás szó
mellé tenném le a voksom. Az általunk figyelembe vett szempontok is
egyértelmûek, hiszen arra törekedtünk, hogy minél kevesebb gyermeket
érintsen az átszervezés. Eközben a pedagógiai folyamatokba nem engedünk
beavatkozni, azaz együtt maradnak az osztályok és biztosítjuk az emelt szin-
tû angol nyelvoktatást.

Az átkerülõ osztályok a korábban meghatározott pedagógiai programmal,
ezek alapján megtervezett tananyaggal és tankönyvekkel, valamint saját
tanáraikkal kerülnek át az összevont új iskolába. Külön kihangsúlyozom a szük-
séges pedagóguslétszám hatékony megtartását, hiszen azok a szakemberek, akik
oly módon tették le a névjegyüket a helyi nevelés-oktatás területén, hogy megyei
vagy országos sikereket vívtak ki, azokat elsõdleges érdekünk megtartani.

Áttekintve a nyilvánvaló hátrányokat, vitathatatlanul elõfordulhatnak
érdeksérelmek, mert aki a szomszédból járt a Váci iskolába, annak egy kicsit
messzebb lesz a vörösberényi. Csökken a nem teljes munkaidõben dolgozó,
azaz óraadó tanárok létszáma és a technikai dolgozók elhelyezése is prob-
lémás. A várható elõnyök viszont garantálják, hogy idõt állóan stabilizálód-
hat egy igényes tanári gárda, javulhat az új összevont iskola szaktanár-ellá-
tottsága, sõt tovább erõsödhet az idegen nyelvi és számítástechnikai képzés is.

A nyilvánvaló hátrányok melletti várható elõnyök tehát mind az
összevonás mellett szólnak. Nem az épület, nem a falak és nem is az ajtók a
fontosak, hanem a gyermekek és az õket lelkiismeretesen, magas szinten
felkészítõ szaktanárok !

Ezáltal érhetõ el a lehetõ legkisebb érdeksérelem, és ezért nevezem én ezt a
megszüntetve-megõrzõ folyamatot inkább összevonásnak, mint bármi másnak.
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ISKOLA-ÖSSZEVONÁS VAGY BEZÁRÁS?

Hallgattassék meg a másik fél is
Végtelenül sajnálom, hogy a képviselõtestület nem fogadta el azt a

javaslatomat, hogy egy minden lehetséges változatot tartalmazó új elõter-
jesztés alapján, rendkívüli ülésen hozza meg döntését az általános iskolai
intézményrendszer átalakításáról. Mivel a testület elhárította magától azt a
felelõsségteljes feladatot, hogy alternatívák közül maga válassza ki a közösség
számára legkedvezõbb megoldást, ezért választás helyett csupán szavazni
tudott az elõterjesztés egyetlen alternatívájáról, a Váci Mihály Általános
Iskola bezárásáról.

Bálint Sándor
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A város közoktatási-intézmény-
struktúra átalakításának elõkészítése és
az idei költségvetés összeállítása volt az
elmúlt hónap két kiemelkedõ feladata. 

Az általános iskolák kihasználtsá-
gának mára krónikussá vált problémá-
ja akkor kezdõdött, amikor a Megyei
Önkormányzat megszüntette az Állami
Nevelõotthont, mellyel kivont az almádi
tanulólétszámból több, mint 100 gyer-
meket.

A város önkormányzata a 90-es évek
elején az oktatásra alkalmatlan
épületek kiváltása – ill. az egyházi kár-
pótlási törvény miatt (természetben
igényelték vissza a berényi iskola-épü-
leteket) döntött új vörösberényi iskola
építésérõl.

A települést is elérõ demográfiai
apály felerõsítette a problémákat,
állandósuló gondokat okozott a beisko-
lázásban. Ez a helyzet a város jövõje -,
intézményrendszerének színvonalas
mûködtetése - és fejlõdése érdekében
tovább nem halasztható, feltétlenül
határozott, felelõs, ugyanakkor nép-
szerûtlen lépésekre kényszerítette a
jelenlegi döntéshozókat. Ebben a té-
mában sajnos nincs mindenki számára
elfogadható-, érdeksérelem nélküli
megoldás.

Hosszú hónapokon át tartó belsõ
vívódás után polgármesterként (és
szülõként is) eddigi legnehezebb dön-
tésemet hoztam meg azzal, hogy meg
kell tennünk e fájdalmas lépést.

Több alternatíva alapos végig-
gondolása, elemzése után meggyõzõ-
désem, hogy a város többsége számára
elfogadható döntést hoztunk és re-
mélem, a végrehajtás során partnereink
lesznek azok a képviselõtársaim is, akik
az elõterjesztést nem támogatták. 

E népszerûtlen feladat elõkészítése-
és a javaslat kidolgozása során az
vezérelt, hogy az osztályközösségek
megtartásával minél kevesebb gyermek
(és ezáltal család) érdeke sérüljön.
Továbbá megmaradjon, továbbvihetõ
legyen az a pedagógiai program, össze-
fogás és hangulat, amelyet a Váci isko-
la igazgatója, alkalmazotti kollektívája
és szülõi közössége kialakított, - ter-
mészetesen a befogadó intézmény
értékeinek megtartásával. 

Garanciát vállalunk, hogy meg-
szûntetés esetén a Váci iskolában  jelen-
leg tanuló, a 2004/2005. tanévtõl  3.- 8.
osztályos diákok a Vörösberényi iskola
keretein belül saját csoportjukban  az
iskola eddigi pedagógiai program-
jában biztosított szolgáltatásokat -
beleértve az emelt óraszámban tartott
nyelvoktatást - igénybe vehetik, amen-
nyiben az együtt maradó csoportok lét-
száma legalább 10 fõ. 

Ez valamennyiünk felelõssége
szülõként, pedagógusként és dön-
téshozóként - gyermekeink és a
település jövõje érdekében!

Balatonalmádi, 2004. március 2.
Pandur Ferenc

polgármester 

Néhány sor
az 16. hónapról
a Városházán
2004. február

Önkormányzati hírek
Mint várható volt, szépszámú

érdeklõdõ jelent meg Balatonal-
mádi Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének soros – február
26-án megtartott – ülésén.

A városháza nagytermét meg-
töltõ, több mint 60 fõt számláló
érdeklõdõt a „közoktatási intéz-
ményi struktúra felülvizsgálata”
címet viselõ napirendi pont meg-
tárgyalása vonzotta.

Az ülést vezetõ Pandur Ferenc
polgármester azonnal javaslatot is
tett a napirend megváltoztatására.
A teljes létszámban jelen lévõ
testület így az iskolák átszervezé-
sét – elõre sorolva – a második
napirendi pontként tárgyalta, egy-
ben megszavazták három sürgõs-
ségi indítvány megtárgyalását is.

Napirend elõtt Bálint Sándor
javaslatára a megjelentek egy per-
ces felállással adóztak a kommu-
nista diktatúrák áldozatai emléké-
nek. Ezt követõen Czuczor Sándor
a nagycsaládosok május 14-én tar-
tandó „mini kongresszusára” hívta
fel a figyelmet, ahol a család és
oktatás témája szerepel majd. 

Az elõzõ ülés óta eltelt idõszak
fontosabb eseményei közül Pan-
dur Ferenc a február elsõ nap-
jaiban tett zoboraljai utat emelte
ki, ahol a Kelet-balatoni kistérség
képviselõi programegyeztetésen
vettek részt. Az iskolákkal kapcso-
latban február 6-án az intézmény-
vezetõkkel történt egyeztetés, 9-én
szülõi értekezlet volt a Váci Mi-
hály Általános Iskolában, majd 23-
án ugyanitt szülõi fórumot tartot-
tak.

Grúber Sándor rendõrkapitány
a város közbiztonsági helyzetérõl
tájékoztatta a megjelenteket, ezu-
tán a bizottságok beszámolói ke-
rültek sorra, majd a lejárt határide-
jû önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést
hagyták jóvá.

A fokozott, sõt felfokozott ér-
deklõdéssel várt iskola összevonás
tárgyalásakor az elõterjesztõk ne-
vében Pandur Ferenc polgármester
szóbeli kiegészítésében hangsú-
lyozta: a legnehezebb döntés elõtt
áll a testület, felvállalva egy olyan
népszerûtlen feladatot, amely óha-
tatlanul heves érzelmeket vált ki.
A demográfiai apály, amely elõ-
reláthatóan a 2010-es évekig foly-
tatódik majd, döntéskényszerbe
hozta a város vezetõit és – meglá-
tása szerint – a késlekedés csak
ront a helyzeten. Czuczor Sándor
az Oktatási Bizottság elnöke –
szintén elõterjesztõként – szakmai
kiegészítésében a legkevésbé
rossz megoldásnak nevezte a fel-
vázolt lehetõséget.

A képviselõk kérdéseikkel azt
kutatták, kivel konzultáltak az elõ-
készítés fázisában, hol van a szak-

mai szervezetek véleménye, ké-
szült-e a Pénzügyi Bizottság ré-
szérõl gazdasági számítás? Töb-
ben is hangsúlyozták, hogy felelõ-
sen dönteni csak a teljes ismeret
birtokában lehet. Felmerült az a
kérdés is, hogy ha az egyik iskola
belefér a másikba, fordítva miért
nem lehetséges? A kérdésekre
adott válaszok szerint elvi döntést
hozhat a testület, ezután ki kell
kérni az OKÉV által felkért sza-
kértõk, majd a megyei Önkor-
mányzat szakmai véleményét és
ezek tükrében születhet végleges
döntés az átszervezésrõl. Egymást
követték a vélemények, némelyik
szerint legjobb lenne késõbbi
idõpontban – akár rendkívüli
ülésen – visszatérni az ügy tár-
gyalására, mert az elvi döntéshez
kiérleltebb folyamat szükséges,
addig is vissza kellene vonni az
elõterjesztést.

Az ülésen résztvevõ intéz-
ményvezetõk, szülõk – az
SZMSZ-nek megfelelõen – három
perc idõt kaphattak véleményük
elmondására. A vita lezárását kö-
vetõen a testület Bálint Sándor
módosító javaslatát, amely a dön-
tés elhalasztását célozta – nem fo-
gadták el, így közel három órányi
vitát követõen 16,30-kor került sor
szavazásra: A határozati javaslatra
8 igen; 5 nem; 1 tartózkodó voks
érkezett, tehát a testület azt jóvá
hagyta.

20/2004.(II.26.)sz. Öh. 
1. Balatonalmádi Város Önkor-

mányzata – a gyermeklétszám
csökkenése miatt, a helyi közok-
tatási feladatok költséghatéko-
nyabb ellátása érdekében - intéz-
ményi átszervezést kíván végreha-
jtani, közoktatási feladatait a
2004/2005. tanévtõl kettõ általá-
nos iskola fenntartásával kívánja
ellátni. 

2. A Képviselõ-testület célsze-
rûnek tartaná a Váci Mihály Álta-
lános Iskola megszüntetését 2004.
július 31-i hatállyal azzal, hogy az
iskola feladatait - beleértve a
kötelezõ felvételt biztosító iskola
feladatainak ellátását is – jogutód-
ként a Vörösberényi Általános Is-
kola látná el.

3. Az önkormányzat garanciát
vállal arra, hogy megszûntetés
esetén a Váci iskolában jelenleg
tanuló, a 2004/2005. tanévben 3-8.
osztályos diákok a Vörösberényi
iskola keretein belül saját cso-
portjukban az iskola eddigi peda-
gógiai programjában biztosított
szolgáltatásokat – beleértve az
emelt óraszámban oktatott nyelv-
oktatást – igénybe vehetik, ameny-
nyiben az együtt maradó csopor-
tok létszáma legalább 10 fõ. 

4. A Képviselõ-testület felkéri

a polgármestert, hogy az intéz-
ményi struktúra átalakításáról, a
közoktatási intézmény átszerve-
zésérõl szerezze be a független
szakértõ véleményét, majd annak
megküldésével kérje ki a megyei
önkormányzat fejlesztési tervre
épített szakvéleményét és terjessze
a Képviselõ-testület elé. 

5. A képviselõ-testület felkéri a
Polgármestert és az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnökét, hogy
az érintett intézmények vezetõivel,
alkalmazotti közösségeivel, a szü-
lõi szervezetekkel ill. a vélemé-
nyezésre jogosultakkal [ktv.102.§.
(3) bek] a független szakértõi
vélemény birtokában folytassák le
az egyeztetõ tárgyalásokat, ill. a
véleményezésre jogosultak köré-
bõl kérjék be az írásos véleménye-
ket és terjesszék a Képviselõ-
testület elé. 

Kizárólagos hatáskörében dön-
tött továbbá a Képviselõ Testület
2004/2005. tanévben indítandó
elsõ osztályok számáról, valamint
az iskolai körzethatárok ideiglenes
módosításáról.

Az ülés – immár megcsappant
hallgatói létszám mellett – a szo-
kásos helyén, a kisteremben foly-
tatódott.

Kiegészítés és kérdés nélkül
módosították a város 2003. évi
költségvetési rendeletét.

Vélhetõen alapos elõkészítõ
munkát végeztek a szakbizottsá-
gok a 2004. évi költségvetés elké-
szítésekor, hiszen a vártnál keve-
sebb kérdés és észrevétel hangzott
el. Kifogás azért volt persze, pél-
daként említve: „miért nincs beter-
vezve pénz a májusi EU csatlako-
zási ünnepségre?” Végül 12 igen;
1 nem; 1 tartózkodás mellett a kép-
viselõk elfogadták a város költ-
ségvetését.

Kissé hosszabb ideig tartott a
médiatámogatásról szóló elõter-
jesztés vitája. Az Öböl TV és a Ba-
laton Média Csoport ajánlatát hall-
gatták meg, végül az Öböl TV
szerzõdésének meghosszabbítása
mellett döntöttek azzal, hogy a
támogatásra elõirányzott összeget
20%-al csökkentik.

Gyors egymás utáni szavazás-
sal hagyták jóvá az egyes szociális
ellátásokról szóló rendelet módo-
sítását, a Györgyi Dénes Általános
Iskola igazgatói posztjának betöl-
tésére pályázat kiírását.

Határozat született a szeny-
nyvízcsatorna-hálózat bõvítése, a
Wesselényi strand bejáró (Gom-
bák elõtti rész) kialakítása, a Vo-
dafon bázisállomás telepítése, és
DRV Rt. részvények vétele ügyé-
ben.

Ezek után a testület zárt ülésen
folytatta munkáját.

NF
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A korábbi hónapok bûncselek-
mény-dömpingjét követõen február
hónapban egy kicsit csendesebb, nyu-
godtabb idõszak után vagyunk. Tovább
folytatódik sajnos az a sorozat, amely-
rõl a korábbi lapszámokban is szóltam
már. Ezúttal a Martinovics utca egyik
építés alatt álló ingatlanjáról vittek el
radiátorokat, kazánt és más fûtõberen-
dezéseket. Ezen kívül egy nyaralóbe-
törésrõl érkezett bejelentés, a Szúnyog
utcából. Folytatva a bûncselekmények
ismertetését, a Pinkóczi temetõ parko-
lójában álló gépkocsit törtek fel isme-
retlen tettesek, vittek el belõle telefont,
személyes iratokat. A Baross G. utcá-
ban az egyik vendéglátóhely sérelmére
követtek el betöréses lopást, italt és
cigarettát vittek el az ismeretlen elkö-
vetõk. Két alkalmi lopásról kaptunk
bejelentést. Továbbá ismételten megje-
lentek középületeinken, autóbuszváró-
kon, hirdetõtáblákon a grafittik. Mivel
ezekben nagyon sok olyan hasonlósá-
got találtunk, amelyek a nálunk, illetve
más rendõrkapitányságokon folyamat-
ban lévõ bûnügyekben érintett szemé-
lyekre vonatkoznak, így feltehetõen
nem lesz nehéz nyomára akadni az
ismeretlen „mûvészeknek”. Ilyen je-
lenséggel nagyon sokszor találkoztunk
a közelmúltban is, és csak sajnálni
lehet, hogy ismét elõtérbe került több
olyan helyi fiatal, akik a már említett
bûncselekmények, rongálások tevé-
keny részese volt. Ritka bûncselekmény
a közveszéllyel való fenyegetés, de ezút-
tal erre is akadt példa. Az egyik helyi
szórakozóhelyet fenyegették meg az-
zal, hogy bombát helyeztek el az épü-
letben. Természetesen errõl szó sem
volt, mint ahogy ezt a bejelentést kö-
vetõ helyszíni vizsgálat is bizonyította.
Befejezve a bûnügyi krónikát, azonban
néhány tanulság erejéig szeretnék
visszatérni a történtekre. Ezt is hosszú
ideje jelzem már cikkeimben, hogy a
betörések számának drasztikus vissza-
esését egyértelmûen annak tudom be,
hogy a város perifériális területén is
szinte folyamatos ellenõrzésük alatt
tartják polgárõreink. Rendkívül meg-
könnyítve ezzel a rendõri szolgálat-
szervezést, hiszen így át tudjuk csopor-
tosítani, célszerûen tudjuk alkalmazni
a rendelkezésünkre álló erõket és esz-
közöket. Külön szeretnék szólni a lo-
vas polgárõrökrõl, akik jelentõs terüle-
teket járnak be, elriasztva ezzel a nya-
ralóktól a bûnözõket. 

Köszönhetõen az elmúlt lapszám-
ban írt házalókról szóló beszámolóm-
nak, nagyon sok értékelhetõ lakossági
bejelentést kaptunk, amely a csalók
személyére, az általuk használt gép-
kocsikra vonatkozott. Ennek tudható
be, hogy mára nagyon sokat tudunk
errõl a bûnözõ-csoportról, s csak re-
mélni merem, hogy a bizonyítás sem
okoz majd gondot. Ez úton is szeret-
ném ezt a segítséget megköszönni
Önöknek. 

A polgárõrökrõl már szóltam, de
további aktualitást ad cikkemnek az a
tény, hogy a közelmúltban tartotta az
elmúlt évet értékelõ, az idei év fela-
datait meghatározó értekezletét az
egyesület. Jólesõ érzés volt hallani,

azokat az adatokat, amelyek az egye-
sület aktivitását és végzett munkáját bi-
zonyítják. A rendõrkapitányság részé-
rõl 3 polgárõrnek Delbó Zoltánnak,
Balogh Csabának és Gyömörey Csa-
bának nyújtottunk át kimagaslóan jól
végzett, és a rendõri együttmûködést
elõsegítõ munkájuk elismeréseként
emléklapot és emlékérmet. Ez úton is
szeretném megköszönni Bodor Barna
elnök Úr munkáját, aki személyes
elfoglaltságai miatt lemondott elnöki
tisztérõl, helyébe Hansági Endrét vá-
lasztotta meg a tagság. Az Õ mun-
kájához is szeretnénk a jövõben is min-
den segítséget megadni, személyében
garanciát látunk a további jó színvo-
nalú együttmûködésre is. Bár nem az
én tisztem, nyilván ezt mások megte-
szik, mégis szeretném kiemelni a 80
éves Bugyi Pált, aki tagja az egyesület
elnökségének. Emellett aktív polgár-
õrként is segíti munkánkat. Pali bácsi-
nak kollégáim és a magam nevében is
gratulálunk születésnapja alkalmából,
és hosszú életet, jó erõt, egészséget
kívánunk neki. 

Itt csak jelezni szeretném – és erre
a következõ lapszámban szeretnék
bõvebben kitérni – hogy a cikkírást
követõen kerül sor, hasonló értekezlet-
re a kapitányságunkon is, amely során
elöljáróink, valamint az önkormányza-
tokat képviselõ polgármester urak elõtt
adunk számot a tavalyi évben elvégzett
munkáról, és itt kerül meghatározásra
2004. év feladat-rendszere is. Ezt köve-
tõen Veszprém megye új Fõkapitánya
látogat el hozzánk, errõl is a következõ
lapszámban részletesebben beszámo-
lok Önöknek. 

Végezetül néhány gondolatot sze-
retnék ismételten szólni, a hagyomány-
nak megfelelõen, a közlekedéssel kap-
csolatos tapasztalatainkról. Általában
jó feltételek között közlekedhettünk
néhány napot kivéve, amikor vastag
jég borította útjainkat. A közúton
közlekedõk többsége betartja a szabá-
lyokat, felkészíti autóját a szélsõséges
útviszonyokra. Azonban mindig akad
néhány kivétel, akik tudatosan megsze-
gik a szabályokat és bíznak abban,
hogy elkerülhetik a rendõri ellenõrzést,
vagy megúszhatják baleset nélkül. Saj-
nos nem így van. Az elmúlt hónapban
is 9 almádi illetõségû állampolgárral
szemben kezdeményeztünk eljárást
ittas vezetés miatt, és 4 gondatlanság-
ból bekövetkezett balesetnél helyszí-
neltek kollégáim, amelyek közül 2
súlyos sérüléses következményekkel
járt. Ami külön rontja ezt a képet az az,
hogy az egyik balesetet ittasan okoz-
ták. Talán nem a várható rendõri ellen-
õrzéstõl kellene leginkább tartani, mert
ha pusztán ez motiválja a fegyelmezett
közlekedést, a szabályok betartását,
akkor a közlekedési morállal és a
kultúrával is alapvetõ probléma lehet.
A rendõrök teszik a dolgukat, és a
szabályokat betartó többség érdekében
folytatják ellenõrzésüket, és így lesz ez
a jövõben is pontosan annak érdeké-
ben, hogy a többség biztonságban érez-
hesse magát közútjainkon. 

Grúber Sándorr.alezredes
rendõrkapitány

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

Összegzés
a Balatonalmádi Polgárõr Egyesület elmúlt évi tevékenységérõl

A bûnmegelõzésben, és a közbiz-
tonság javításában már évek óta fontos
szerepet játszik a polgárõrség. Együtt-
mûködve a rendõrséggel lehet és kell
is mindent megtenni annak érdekében,
hogy a lakosság valóban érezze a
közbiztonság javulását, és a bûncse-
lekmények, száma csökkenjen.

Cezare Beccaria jogtudós az 1700-
as évek közepén már azt a nézetet val-
lotta: a bûncselekményeket jobb meg-
elõzni, mint büntetni.

Ezért különösen oda kell figyelni
az ifjúságra, mert ha a fiatalkorú bûn-
elkövetõk számát csökkenteni tudjuk,
az idõ múlásával csökkenni fog a fel-
nõtt bûnelkövetõk száma is. 

- Változatlanul alapszabályunkban
rögzített tevékenységet végzünk: 

Bûnmegelõzést, rendezvények biz-
tosítását, ingatlanok ellenõrzését, kö-
zös akciókat a rendõrséggel, figyelõ-
szolgálatot, kapcsolattartást a lakos-
sággal, rendõrséggel, polgármesteri
hivatallal, és a civil szervezetekkel.

- A szolgálati munkához kapcso-
lódik, hogy taglétszámunk október,
november és december hónapokban
örvendetesen emelkedett, mintegy 30
fõvel, mely a jó szervezésnek, és a sze-
mélyes megkereséseknek köszönhetõ.
Bízom benne, hogy a jelentkezõk zö-
me aktívan részt vesz majd polgárõr-
ségünk munkájában. 

Taglétszámunk 54 fõ felnõtt, és 8
fõ ifjúsági.

- Járõrtevékenységünket áttekintve
megállapítható, hogy a közterületen
eltöltött idõ az elmúlt évben közel
2800 óra volt. Polgárõreink 667 alka-
lommal voltak kint a város közterü-
letén. Nem egy polgárõr társunk 50
alkalomnál is többet járõrözött. Az
egész város területére kiterjedõ járõrö-
zéseinket egyeztettük a rendõrséggel

- Május 31-én a balatoni kerékpár-
út egy szakaszának átadását biztosítot-
tuk, Balatonalmádi és Szentkirálysza-
badja között a rendõrség felkérésére. 

- Június hónapban az Alsóõrsön
megrendezett immár hagyományossá
vált Harley Davidson motoros találko-
zón a rendõrséget segítve adtunk biz-
tosítást.

Úgyszintén ebben a hónapban 26-
28-ig a Péter Pál napi vigadalom ide-
jén a honismereti kör sátrát vigyázták
polgárõreink az éjjeli órákban.

- A rendszeresen megrendezésre
kerülõ Almádi Napok idején július 18-
27. között a sörsátor és a terület éjsza-
kai õrzésére vállaltunk szolgálatot.

- A Matrix rendszerben dolgozók
országos találkozóját rendeztük meg
július 20-22. között. A horgásztanyán

láttuk vendégül a kollégákat.
- A Vörösberényi Polgári Olvasó

Kör és a Fábián József Kertbarát Kör
rendezte szüreti felvonuláson és
szüreti bálon, a rendõrséggel közösen
biztosítottuk az útvonalat.

- Október és november hónapban
megszerveztük Vörösberényben
Szentesi István úr vezette Lovas
Egyesület tagjaiból a lovas járõrcso-
portot. Öreghegyen a Kerekes Csárda
lovászai szintén alakítottak egy lovas
csapatot. Mindkét csoport rendszere-
sen végzi járõr tevékenységét. Öröm-
teli hír, hogy az In Time Aramis Sport-
egyesület Lovas Szakosztálya 2004-
ben 100 000.-Ft támogatást nyújt
egyesületünknek.

- A rendõrség és a polgárõrség
együttmûködését áttekintve nyugod-
tan kijelenthetjük, hogy a Balaton-
almádi Rendõr Kapitánysággal Grú-
ber Sándor alezredes úrral és az
állomány többi tagjával jó, baráti a
kapcsolatunk.

- Pár mondatban szeretnénk ismer-
tetni az Új Almádi Újság olvasóival
2004-re tervezett tevékenységünket,
melyet természetesen a váratlan ese-
mények kibõvítenek majd, de ezeknek
a kihívásoknak is meg akarunk felelni.

- A zsúfolt Balaton parton az elfo-
gadható közbiztonságot csak akkor
tudjuk garantálni, ha megbeszélt prog-
ram szerint vagyunk kint, jól láthatóan
a közterületen és a strandokon. A ren-
dõrséget így tudjuk bizonyos mértékig
tehermentesíteni és segíteni.

- Az iskolák közötti vetélkedõket
újból megszervezzük, emlékezve a
2002. évi nagy sikerre. Kibõvítését ja-
vaslom Fûzfõ és Kenese egy-egy csa-
patának meghívásával.

- Váratlan eseményekre ugyan-
olyan aktívan és gyorsan reagálunk,
mint a MOL kútnál történt rablás,
vagy a szentkirályszabadjai bozóttûz
esetében.

- Felkeressük az idõs embereket, és
igény esetén látogatjuk õket, illetve
odafigyelünk rájuk.

- Megtartjuk a régióban mûködõ
polgárõr egyesületek találkozóját.

- A város, az intézmények és a civil
szervezetek rendezvényeit felkérésük-
re biztosítjuk.

2004. februárban megtartott éves
Polgárõr közgyûlésen, Bugyi Pál 80.
születésnapja alkalmából a „Polgárõr
érdemkereszt arany fokozata” kitün-
tetést vehette át Cseh István úrtól, az
Országos Polgárõr Szövetség alel-
nökétõl. Rajta kívül jutalomban része-
sült a Polgármesteri Hivatal részérõl:
Gyömörey Csaba, Juhar József, a
Polgárõrség részérõl: Grúber Sándor,
Juhar József, Szita Zoltán és Jáhni
János. A hivatalos aktust követõen a
Váci Mihály Általános Iskola diákjai
adtak rövid, színvonalas mûsort, Joós
László színmûvész pedig egy Arany
János verssel köszöntötte Pali bácsit.

Végezetül minden polgárõrünknek
köszönjük az elmúlt idõszakban vég-
zett önzetlen munkát, és kívánunk erre
az évre is jó egészséget, sikeres, ered-
ményes munkát, hogy a Balatonalmá-
diban élõ és idelátogató emberek biz-
tonságban érezhessék magukat.

Hansági Endre
Polgárõr Egyesület elnöke

A 80 éves Bugyi Pál köszöntése
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Váth János emléksarok
Az Almádi Napok keretében 2003. július 18-án volt

Váth János író, igazgató-tanító hagyatékának átadó
ünnepsége könyvtárunkban. 

A Tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum tulajdonában
lévõ anyag - könyvek, folyóiratok, bútorok, festmények
és egyéb emléktárgyak - ekkor került a Pannóniába.
Azóta fél év eltelt, s legnagyobb örömünkre a könyvtár
belsõ átalakítása során lehetõség nyílt arra, hogy a hagya-

ték méltó, végleges helyére kerüljön. A könyvtárba
betérõk örömmel nyugtázhatják, hogy a Váth emléksarok
egységet alkotva, szépen illeszkedik a belsõ tér modern
berendezéséhez, a millennium éveinek hangulatát idézõ
bútorok sugározzák azt a bensõséges, meleg hangulatot,
amely az emlékezet szerint sajátja volt Váth János igaz-
gató úrnak.

Fábiánné Sáray Anna

Idegenbõl 
idecsöppent

alig-almádiként
kíváncsian vártam február 17-én

Kovács István és Durst Laci bácsi
diavetítéssel egybekötött elõadását
Vörösberény és Almádi történetérõl.

Bevezetõként meghallgattunk
egy rövid, de tartalmas ismertetõt a
két település régmúltjáról, amelyet –
ha nagyon érdeklõdõ valaki –
könyvekbõl, iratokból összeszedhet,
elolvashat. (Általában egy átlagos
lakos, mint jómagam, önszorgalom-
ból nem teszi meg!) Úgyhogy már
ezért is köszönet illeti Kovács Pistát. 

Hanem az utána következõ dia-
filmvetítés az õ meséivel, ma-
gyarázataival – egészen varázslatos
volt! Elbûvölve hallgattuk, néztük.
Találgattuk a régi képeken látszó
házak, nyaralók nevét, követtük sor-
sukat – egészen a mai tulajdonosig,
aki adott esetben jó ismerõsünk:
rokonunk, tanítónk, szomszédunk.
Végigkísértük az utcák, az utak
gyarapodását, a vasútvonalak meg-
épülését. A régi strandról készült fel-
vételeken a Balaton vízszintváltozá-
sait. A hatalmas szõlõket, a náda-
sokat, a gabonaföldeket, ahol most a
város nyújtózik. A város, ahol élünk,
s ahol él az a nem egészen 20 ember,
aki eljött, mert kíváncsi volt annak
múltjára. Emberközeli múltjára, hisz
nagyszüleink, dédszüleink éltek itt
abban az idõben. Sajnálom, hogy
nem voltunk többen.

Ezúton is köszönöm a szép estét Durst
Laci bácsinak és Kovács Istvánnak!

A diavetítéssel egybekötött be-
szélgetés második része március 2-
án lesz a Pannóniában, 5 órakor. 

Megjegyzés: 
• a vetítést megismételjük a nyár

folyamán, szeretettel várjuk a város
lakosságát!

• Kovács István felajánlotta digi-
talizált fényképgyûjteményének egy
példányát, így az hamarosan megte-
kinthetõ lesz a könyvtárban.

Fábiánné Sáray Anna

Gyarapodott a Kéttannyelvû Gimnázium
Február harmadikán bensõséges kis

ünnepség keretében adták át a Kéttannyelvû
Gimnázium diákjainak az Allianz Hungária
Biztosító Rt. ajándékát, huszonegy darab
használt, de még jó állapotban lévõ
számítógépet.

Tál Ferenc úr, a Biztosító Közép-dunán-
túli Igazgatóság területi igazgatója szavai
szerint: a két intézmény közötti példaértékû
kapcsolatot bizonyítja, hogy immár harmadik
alkalommal kerítettek sort hasonló ese-
ményre.

A szövegszerkesztésre, Internet haszná-
latra kiválóan alkalmas gépeket a kollégium-
ban helyezték üzembe, ahol azonnal birtokba
is vették a diákok. Mint elmondták, a tanulás
mellett a kollégiumi élettel együtt járó
„bezártság-érzést” remekül feloldja a „hálón
való császkálás” lehetõsége. N.F.

SZAXOFON SZIRÉNÁVAL
Gyönyörû, mégsem teljesen meghitt hangulatú St.

Martin koncertre került sor február 14-én a Pannónia
Kulturális Központ nagytermében. A nagyszerû zenész
klasszikus filmslágerek tolmácsolásával kezdte mûsorát.
Mosolyogva tette túl magát azon, hogy álló mikrofonja
idõnként rendetlenkedik, mikor õ a nézõkhöz intézte
volna szavait. Könnyedén fogott egymás után a lírai
számok interpretálásához, mikor is mindenki legna-
gyobb megdöbbenésére megszólalt az épület riasztója.
Néhány másodperces riadalom után aztán kiderült, hogy
csak a technika ördöge ûz csúf tréfát az elõadóval és hall-
gatóival. Õ azonban minden mûvészi allûrtõl mentesen
nyugodtan és mosolyogva folytatta koncertjét. Innentõl
kezdve már tényleg szerelmes hangulatú volt a Valentin
napi koncert, mely a muzsika varázsán túl St. Martin
közvetlen és megnyerõ egyéniségével vált teljessé.

Amit kevesen tudnak róla:

Eredeti neve Szentmártoni Imre. 
7 éves korában kezdett trombitálni. 12 évig játszott

ezen a hangszeren, miközben elvégezte a vendéglátó-

ipari szakközépiskolát. Mivel mindig is szerette a zenét,
különösen a klasszikus zenét, megpróbálkozott más
hangszerekkel is (dob, basszusgitár, zongora). A Bartók
Béla Zenemûvészeti Fõiskola elvégzése után kipróbálta
magát különbözõ együttesekben is, pl.: az Elsõ Emelet,
a Prognózis, a Névtelen Nulla zenekarokban. Húsz éves
korában aztán végleg a szaxofon mellett kötelezte el
magát, mely mellé még a pánsíp került be második
hangszerként, a nézõk és hallgatók legnagyobb örömére.
Részt vesz színdarabok zeneszerzésében, illetve reklám-
filmek zenéjének elkészítésében. Szóló karrierjét 1992-
ben kezdte. Legutóbbi válogatás albuma 2002-ben jelent
meg Ajándék címmel.

Keresett mûvész, karakteres arc, jellegzetes
hajzuhatag. Illene rá a sztár jelzõ, de õ ezt nem szereti.
Pedig sztár, és nemcsak itthon. Õ volt a világ 7 legjobb
szaxofonosainak egyike, aki meghívást kapott egy közös
Délkelet-Ázsiában megjelenõ lemez elkészítésére. A
„Sax For Love 2” címû lemez sokáig vezette a világ
eladási toplistáit. A rajongók csak reneszánsz
muzsikusként, a szaxofon hercegeként emlegetik.   

Hegyessy Éva
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MEGKÉRDEZTÜK
Városunkban eléggé furcsa hírek keringenek választott képviselõink

tiszteletdíjáról. A félreértések, tévedések kiigazítása végett megkérdeztük
Szabó Jenõt, a Pénzügyi Bizottság elnökét:

1./ Melyik törvény szabályozza, hogyan alakították ki Almádiban a
képviselõi tiszteletdíjak mértékét?

- A 2003. évi XLV. Törvény a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv.
módosításával megváltoztatta a polgármesteri illetmény és a képviselõi
tiszteletdíjak kiszámításnak módját. (A polgármester illetménye megál-
lapítása óta, a képviselõi tiszteletdíjak pedig évek óta nem változtak)

A polgármester illetménye a helyi illetményalap (36.400,-Ft) és törvényben
meghatározott, a település lélekszámától függõ szorzószám szorzata. (Ezt a
szorzószámot a körzetközponti feladatokat is ellátó önkormányzat esetén 12,5
- 13,5 szorzó között állapíthatja meg a képviselõ-testület) A törvényt 2004.
január 1-tõl kötelezõ alkalmazni. A képviselõ-testület Balatonalmádiban a
polgármester havi illetményét a 12,5 (minimum) szorzóval állapította meg. A
törvény szerint a polgármesternek költségátalány jár, ezt a képviselõ-testület
a polgármester illetményének 20%-ában (minimum) határozta meg. A
képviselõi tisztelet díjakat a testület a jogszabályban meghatározott 2,8 -as
szorzószám alapján számított összegen belül állapította meg. (Ez az emelés
15-16%-os növekedést jelent az elmúlt évihez viszonyítva) 

A fentiek tükrében Balatonalmádiban az
Alpolgármester tiszteletdíja:  109.200 Ft.
Bizottsági elnök                  :  101.920 Ft.
Bizottsági tag /egy bizottságban dolgozik: 76.440 Ft.
Bizottsági tag /két bizottságban dolgozik : 87.360 Ft.
Képviselõ:                                                   69.160 Ft.
Külsõ szakértõ:                                           16.744 Ft.
2./ Nyilvánosak-e a tiszteletdíjakra vonatkozó adatok?
- Természetesen nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetõek az alábbi ada-

tok, amelyek a Városházán és a Könyvtárban elhelyezett képviselõ-testületi
ülésekrõl készült jegyzõkönyvekben tekinthetõk meg.

Ifjúsági bûnmegelõzési
konferencia Balatonalmádiban

Balatonalmádi Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Biztonságos
Magyarország Alapítványhoz. A pályázat elnyerése után (500.000.-Ft) fel-
gyorsultak az általam folytatott tárgyalások, melynek eredményeként február
6-án megrendezésre került az ifjúsági bûnmegelõzési konferencia. A ren-
dezvény komolyságát mutatja, hogy sikerült megnyerni fõelõadónak dr.
Gönczöl Katalin professzor asszonyt, dr. Lénárt Krisztinát az Országos
Bûnmegelõzési Bizottság Titkársága képviseletében, dr. Balogh Klárát a
fiatalkorúak ügyészét, Szappan Csaba rendõr alezredest, dr. Horeczki László
rendõr alezredest és Grúber Sándor rendõrkapitányt elõadóknak. A kiküldött
120 meghívót 104 fõ elfogadta, és megjelent a rendezvényen, többségében
Almádiból és a kistérség területérõl, de többen jöttek Budapestrõl is. A pro-
fesszor asszony elõadását nagy figyelem kísérte, hiszen kimondta, hogy a
fiatalkorúak által elkövetett bûncselekmények nagymértékben emelkedtek,
fõleg az élet elleniek. Kitért arra is, hogy a családon belüli erõszak jelentõs
hányada a fiatalok sérelmére történik, de megjelentek a fiatalok által az idõsek
sérelmére elkövetett bûncselekmények is. Az elõadó megemlítette, hogy az
elkövetõk ellen hozott ítéletek talán nem a leghatásosabbak, de ennek mód-
járól a társadalomnak és a törvényhozóknak együttesen kell dönteni. A jelen-
lévõ szakemberek nagy elismeréssel szóltak az elõadásról, melyet szak-
területükön elemezni fognak. Itt jegyzem meg, hogy a konferencia teljes
hanganyagát rögzítettük, és azt az érdekeltek számára biztosítani tudjuk.

Ezután dr. Lénárt Krisztina az Uniós pályázati lehetõségekrõl tartott
elõadást, mely után többen megkeresték, és további segítségét kérték a
pályázatok megírásához, illetve a pályázatok megjelenésének elérhetõségérõl.

A fiatalkorúak ügyésze arról szólt, hogy mit tekintünk bûnnek. Az
elõadásából kirajzolódott, hogy a fiatalkorú elkövetõk; nincsenek tisztában
azzal, hogy cselekedetükkel bûnt követnek el, tetteiket „jópofa heccnek”
tartják, csak akkor döbbennek rá annak súlyára, amikor rendõrségi, vagy
ügyészi megkeresés érkezik hozzájuk, illetve szüleikhez. Az ügyész
nyomatékosan kitért arra, hogy a fiatalkorú rendõrségi meghallgatása csak a
szülõ, illetve a jogszabályban elõírt személy együttes jelenléte mellett lehet. 

Szappan Csaba alezredes úr a drogról, az alkoholról, a cigarettáról, mint
kábítószerekrõl tartott elõadást, megjegyezve azt, hogy a családban elkövetett
drogfogyasztás terjedõben van. Arról is beszélt, hogy a családi tragédiák,
illetve a családban elkövetett erõszak összefüggésbe hozható az alkoholfo-
gyasztással. A távolabbi idõben egyre komolyabb felvilágosító munkával
talán elérhetõ, hogy a fiatalokban tudatosodjon: egyes betegségek egyértelmû
okozója a dohányzás.

Dr. Horeczki László ezredes úr a 2004 évi bûnmegelõzõ tevékenységrõl
beszélt a rendõrség szemszögébõl, illetve csatlakozási pontokat állított fel a
lakosság és a civil szervezetek között. Elmondása szerint a fiatalkorúak bûn-
megelõzésének leghatékonyabb módja a családban való nevelés, melyet az
iskolák és a társadalmi szervezetek egészíthetnek ki.

Grúber Sándor Almádi város rendõrkapitánya a hozzájuk tartozó területek
problémáit, illetve bûnmegelõzési lehetõségeit vázolta, és javaslatot tett azok
megoldására. A pergõ ritmusban folyó konferencián a meghívottak kérdéseket
tettek fel az elõadóknak, melyre valós válaszokat kaptak azzal, hogy a bûn-
megelõzést, kiváltképpen a fiatalkorit, nem egyszemélyes megoldásként kell
kezelni, hanem a társadalom minden szereplõje köteles ebben a kérdésben a
tõle elvárható, leghatékonyabb munkát végezni. A minden részében színvo-
nalas rendezvény elsõ felvonása volt a pályázatnak. A folytatás május 7-én
lesz „Balatonalmádi Ifjúsági Bûnmegelõzési Nap” címen, melyen mintegy
300 fõ fiatal részvételére számítunk, akiknek áprilisban egy ismertetõ füzetet
küldünk, melyben megjelenítõdik a fiatalkori bûnelkövetések leggyakoribb
módjai, szó lesz drogról, közlekedésrõl, családi erõszakról, és egyáltalán min-
den olyan tételrõl, amely a fiatalkorúakat a bûn útjára csábítja. A május 7-i
napon minderrõl egy teszt kitöltése formájában adnak számot a fiatalok,
ezután egész napos program áll rendelkezésükre, melyben részt vesz a
rendõrség, a polgárõrség, a tûzoltóság, a mentõk szervezete, melyre minél
több szülõ látogatását is várjuk. Balogh Csaba

Szociális Bizottság elnöke

A WELLNESS Életmód és Sportrekreációs Klub

értesíti a tagokat, leendõ tagokat 

és minden érdeklõdõt, hogy az 

ERÕGYÛJTÕ-FIATALÍTÓ ETKA jóga 

foglalkozásokat az alábbi helyeken, idõpontokban tartjuk:

Györgyi D. Általános Iskolában (8-as terem)

Minden hétfõn:     17 - 18,30

Csütörtökön:     17,30 - 19 óráig

Vörösberényi Általános Iskolában (edzõterem)

Minden kedden:     17,30 - 19 óráig

További felvilágosítást ad:

Torma Miklósné (Ili) klubtitkár Tel.: 88/432-587

Kardos Lajos klubvezetõ Tel.: 88/432-134

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

házhozszállítás!
Egész évben nyitva!

Nyitva tartás:
16.00-22.00-ig

����������	����
���

-  szemöldök
-  szemhéj

-  szájkontúr és satír

TAMÁS ANDREA - Szépségtorony
06-20/ 563-67-85

Cím: 8220 Balatonalmádi, Fûzfõi u. 134/A.



8 2004 - MÁRCIUS

A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja

2000. május 18-án vitatta meg a Magyar Országgyûlés Oktatási Bizottsága a
kommunizmus áldozatainak emléknapjára tett egyéni képviselõi indítványhoz
benyújtott módosító javaslatot. A vita eredményeként az emléknap neve: a
kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Idõpontja (ápr. 2. helyett)
február 25-e. A nap Kovács Bélának, a Független Kisgazdapárt egykori
fõtitkárának elhurcolásához kapcsolódik. A politikust 1947. február 25-én
szovjetellenes kémkedés és ellenkormány alakításának hamis vádjával
letartóztatták, majd 25 évi, a Szovjetunióban letöltendõ kényszermunkára
ítélték. Kovács Béla 1956-ban szabadult, a szovjet hatóságok 1989-ben reha-
bilitálták. 

A szabadságharc egyetlen
jelentõs Veszprém megyei
ütközete Ihászi puszta és
Marcaltõ mezõváros között
zajlott le 1849. június 27-én
délután, melyet a Kmety -
hadosztály öt és fél ezer hon-
védje vívott Shütte tábornok
8000 fõnyi osztrák seregével.
Mindkét fél több mint 200
halottat és sebesültet veszí-
tett a végeredményében el-
döntetlen ütközetben.

Noszlopy nótája
(népköltés)

Hull a zápor Bakonyerdõn végigsüvít a szél,
Bujdosókhoz, magyarokhoz imígyen beszél:
Tartsatok csak errefelé,
A sárguló lombok közé,
Noszlopy hadába álljatok bé. (1849)

Noszlopy Gáspár Somogy vármegye kormánybiztosaként
a Dél-dunántúli népfelkelés irányítója. 3000 fõs serege
1849. augusztusában csatlakozik a komáromi várõrséghez,
õ maga a Bakonyban marad, hogy újabb gerilla-csapatot
szervezzen. A bukás után bujdosik, terve Ferenc József
császár elfogása. Végül õ maga esik fogságba és 1853.
március 3-án a pesti Újépületben kivégzik.

Pap Gábor
Budavár visszavétele

(részlet)

A nép jogának tudatára ébredt
Az önkény többé nem altatja el,
Ha vértengerré lesz a hon alatta
E vértengerben új erõt nevel.
A sorscsapástól nem riad már vissza,
Bátran a végzet éjjelébe néz, 
Enyészet éje nem borulhat rája, 
Erejét edzi ezentúl a vész.

A vilonyai születésû Pap Gábor a református fõiskola diákjaként
bontogatta írói, költõi tehetségét. Pápán 1845 – ’46-ban õ
szerkesztette a kollégista ifjúság lapját, a Koszorút. 
1848. õszén Bécsbõl menekülve azonnal beállt a Honvédseregbe,
ahol végig küzdötte a szabadságharcot, csatáinak zömében
személyesen is részt vett. Petõfi Sándor után azon kevesek közé
tartozik, akinek versei végigvezetnek bennünket a csaták szín-
helyén. 

11884488 –– ’’4499-eess ffoorrrraaddaalloomm ééss sszzaabbaaddssáágghhaarrcc
VVeesszzpprréémm mmeeggyyéébbeenn
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Elûztük a telet!
Téltemetõ – Tavaszköszöntõ maskarás mulatság a Balaton partján

Idén is hosszú volt a tél, így van
ez bizony minden évben. A havas és
hideg napok, a sötét esték és az
ágaikat bánatosan lógató fák látvá-
nya idén is arra buzdította a lelkes
almádiakat, hogy – ha kell zajjal, zö-
rejjel és cifra maskarával – de ezúttal
is megpróbálják elkergetni a telet.

A kilenc „kisgólya” csõrét maga-
sra tartva osztogatta a télûzés legbiz-
tosabb eszközeit, a szerény hóvirá-
got, a selymes barkát és a vidám
aranyvesszõt, melyek léte kétségte-
lenül a tavasz tagadhatatlan közeled-
tét jelzik.

A Balaton-parton összegyûlt, te-
let elûzni kívánó tömeg a forralt
bortól és egyéb melengetõ italoktól
felbátorodva lelkesen köszöntötte a
tavasz hírnökét, aki a jó hagyomány
miatt idén is megpróbálkozott a

télûzéssel, hiszen a korábbi években
– ahogy azt a nyári élmények is bizo-
nyítják – mindig sikerült neki. Most
sem marasztalta tovább a hosszúra
nyúlt évszakot, sõt, nem törõdve az
elõre jelzett jégkorszakkal sem,
konkrét bizonyítékokkal élt arra vo-
natkozóan, hogy városunkba már
beköszöntött a tavasz.

A tavasz pedig a megújulás jel-
képe, s a házasság örömét amúgy
ritkán élvezõ almádi városlakókat
egy mókás esküvõvel szerették volna
a szervezõk meggyõzni arról, hogy
párosan szép az élet. Ez talán sikerült
is, annak ellenére, hogy a fehér csip-
kében pompázó menyasszonynak és
a kackiás bajuszú võlegénynek
bizony nem igen akaródzott egy-

bekelni, a frigy azonban megkötte-
tett, a télûzõ násznép nagy örömére.

S hogy a hó-
olvasztó szán-
dékról sem feled-
kezzünk meg,
régi magyar ha-
gyomány szerint
Almádiban láng-
ra kapott a kisze-
baba, melyet nó-
taszóval és tán-

cos lábbal köszöntöttek a részt-
vevõk, jelképeként annak, hogy a

télnek bizony nincs már helye
Almádiban.

Jött is a tavasztündér, s a morcos,
havas, hideg idõnek nem volt mara-
dása, kolompszóval kísérve elker-
gették, bár én félfüllel hallottam,
kezét rázva ígérte, jövõre újra vissza-
tér.

Idõközben megérkezett az elsõ
balatoni fürdõzõ is, aki nem törõdve
a jeges Balaton kényelmetlenségei-
vel, kisebb nehézségek árán, de
besétált – egy szál fürdõnadrágban –
a tóba, és lelkesen megmártózott a
hideg habok között. Bár nem volt
nagy tumultus a vízben, mégis csak
rövid ideig élvezte a jeges örömöket,
de nemes tettével idén újra bizonyí-
totta, lassan megérkezik hozzánk is a
napfényes, melengetõ, rügyet fa-
kasztó és természetet felébresztõ
tavasz.

A naptárat nézve bizton állítha-
tóm, hogy utolsókat rúgja már a tél,
bár ezek a rúgások még nagyon erõ-
teljesek, hiszen a február szökõnap-
jára idõzített télkergetéskor, a tél-
ûzést segítõ kolompok hangjára
bizony újra elkezdett szálingózni a
hó. 

Vincze Eszter

Sátorhegy

Bokros hegyorom
ezüstkorona,
mélyutak mentén,
szirmok zápora,

völgyek fölött
a napsugárra száll
egy tarkatollú
nyugtalan madár.

Tavaszelõ

Elpárolgott a tél
roncsait hagyva hátra,
olvadó lábnyomát 
felszippantja a tér.

Avar alatti lét,
álmából fölneszelve
téli, mély sóhajjal
nyújtózkodik a rét.

Dr. Kardos Józsefné 
Benke Irén versei
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Márciusi program
Március hó 18-án, csütörtökön 17 órai kezdettel a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár földszinti 8. sz. szobájában

Szentesi István agrármérnök
tart elõadást A magyar ember és a ló címmel. Leghûbb barátunk a kutya és
a ló; az utóbbiról azonban kevesebbet tudunk, ezért is érdeklõdéssel vár-
juk a felkészült környezetvédelmi szakember érdekes elõadását.
Kérem tisztelt Tagjainkat, hogy minél többen jöjjenek el, és hozzanak
magukkal vendégeket is: minden érdeklõdõt szívesen várunk! Az elõadás
végén aprósütemény és üdítõ mellett alkalom nyílik egy kis beszélgetésre
is. Továbbá: mindenki kap egy számot, amivel – sorsolás útján – mûvészi
fotót (30x26 cm) lehet nyerni! Láng Miklós

Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörû

szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit!
• befektetési alapokhoz kötött, 

ingatlan-elõtakarékossági jellegû életbiztosítás 
(lakásfinanszírozási program)

• életbiztosítások, balesetbiztosítások
• gépjármû-biztosítások
• lakásbiztosítások
• vállalkozói vagyonbiztosítások
• nyugdíj- és egészségpénztár
• assistance szolgáltatások

Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!
Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2.

Tel.: 88/574-400, 574-401 Mobil: 06-20/932-4411

Nem jelezte ugyan plakát egy sem, nem volt hírverés, sem ünnepélyes meg-
nyitó: mégis sokan látták! Január 20-a óta, a balatonalmádi Kósa György
Városi zeneiskola folyosóján, három tehetséges fotós, Boros Hanga, Nagy
Adrienn és Rasovszky Zoltán képeit nézegetik a gyerekek, szülõk, a hang-
versenyek látogatói.

Gyarapodnak az elismerõ, bíztató írások a vendégkönyv lapjain. Mókás
ákombákomok a kisebbektõl, apró rajzokkal ékesítve; akad néhány „vagány”
vélemény is, de az okos, választékos megfogalmazásra is van bõven példa.

Kinek melyik kép vagy melyik fotós képei tetszettek, szinte egymással
vetekedve igyekeznek papírra vetni. Egy-két dologban azonban mindnyájan
megegyeznek:

„Ez az egész kiállítás nagyszerû! /egy zeneiskolás diák/”
„Ezek a képek színesebbé teszik a zeneiskolát …, mikor belépek, olyan

barátságosnak tûnik minden.” /Kádár Eszter/
„…amikor közöttük mentem el, azt hittem, egy álombeli környezetbe

kerülök. /valaki/”
„Örülök, hogy a zeneiskolában is van kiállítás, legalább nem csak azok

láthatják, akik eljárnak ilyen kiállításra.” /Borsi Krisztina/
„…sok embernek lesz kedve, hogy idejöjjön.” /Kendli Anna/
„Igazán szépek ezek a fényképek! Ha az embernek van egy kis ideje, és vet

rájuk pillantást, lehet, hogy utána más szemmel fogja nézni az õt körülvevõ
világot.” /……..?/

Így igaz! A gyerekek õszinték. A képek valóban szépek, különlegesek –
lehet nekik örülni.

A mi bolygónkról vallanak: növények, kedves állatok, idegen földrész
furcsa világa, emberi kéz alkotásai… minden itt van körülöttünk, a zeneisko-
lai „fotófolyosón” – a három ifjú ember jóvoltából.

Remek dolog látni, amit õk láttak valahol, valamikor. Gratulálunk és
megköszönjük, hogy ennek a szép kiállításnak a gazdái lehettünk.

Kósa György Városi Zeneiskola
Balatonalmádi

/Nagyné Sárfi Gabriella/

„Fotófolyosó”
az almádi

zeneiskolában
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja tisztelettel

köszöni a ruhaadományokat. Balatonalmádiba és a környezõ településekre el
tudjuk juttatni, de kérjük, aki tud segíteni a nagymennyiségû ruha más megyékbe
(pl. Somogy, Fejér) történõ szállításában, hívja a 30-9719-446-os számot!

Kérjük, ha tudnak olyan személyrõl vagy intézményrõl, akik örömmel
fogadnák a ruhákat, jelezzék a következõ számokon. Öhlmann Péter 88/430-
737, Kertész Gabriella 88/438-443.

Segítsen, hogy segíthessünk! MMSZ Balatonalmádi Csoportja

Magyar Máltai

Szeretetszolgálat

Balatonalmádi Csoportja

Állami támogatással kicserélheti nyílászáróit foko-

zott hõszigetelésûre az 1994 elõtt épült családi

házaknál, társasházaknál, stb. 

Energia megtakarítás kb. 30 - 40 %.

A támogatás felsõ határa 500.000.-Ft. 

A szerkezetek árából és a beépítés költségébõl a

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

max. 30 % támogatást biztosít.

Beépítés, teljes körû helyreállítás, felmérés, 

árajánlat, pályázat készítés.

Kovácsolt vas kerítések, korlátok, kapuk elektromos

mozgatással.

Hansági Endre márkaképviselõ

Balatonalmádi, tel/fax: 88/431-745

Mobil: 30/99-72-153

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
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Balatonalmádi Kertbarátkör
2004. február 10. Komposzt helyes elõkészítése és tárolása. Elõadó:

Farkas István.
Konyhai hulladékból, lekaszált fûbõl, falevélbõl komposztot készíthetünk.

(Diófa levél és a gesztenyefa levél nem alkalmas.) 1-2 m3 hulladék anyag 1-
2 év alatt érik be. Házi komposzttelepnek a kert félreesõ, árnyékos részét
válasszuk ki. Mérete kb. 2-3 m hosszú, és 1-2 m széles. A területet tisztítsuk
meg a fûtõl és gyomoktól. A talajt döngöljük le és a területet 15 cm mély, és
20 cm széles árokkal övezzük. A hulladékot elõször 10 cm-es rétegben kell
elteríteni, és a jobb érlelés elõsegítésére négyzetméterenként 10-15 dkg veg-
yes mûtrágyát szórjunk rá. A következõ rétegeket ugyanígy kezeljük. A kom-
posztdomb magassága kb. 1-1,5 méter lehet. A komposztot idõnként meg kell
locsolni, és felülrõl lyukakat kell fúrni szellõzés céljára.

2004. február 14. Szakmai kirándulás volt Csákberényben és Móron.
2004.február 24. Metszési bemutató volt Magda Balázs szõlõjében és

gyümölcsösében (mintagazdaságában).
2004. február 28. A Kertbarátkör küldöttsége részt vett Alsóõrsön a ha-

gyományos, Fábián József emlékére tartott ünnepélyen.
2004. február 28. Farsangi bált rendezett a Kertbarátkör. Felelõsök:

Magda Balázs és Nagy József.

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör
2004. február 2. „Japánban is jártam” címmel tartott úti beszámolót

Czuczor Sándor. Ismertette a japán életmódot, népszokásokat, divatot. Az
elõadás anyagát videón is bemutatta.

2004. február 16. Szõlõ és gyümölcsfák metszése, telepítése, faj-
taválasztás. Elõadó: Scher József. A telepítéseknél hamarosan az EU
követelményeit kell figyelembe venni. A nagyüzemi telepítést 20-25 éves
idõszakra tervezik. A háztáji telepítést saját igényünk szerint végezzük. Egy
hektár szõlõ telepítése 4-6 millió forintba kerül. Olyan szõlõt telepítsünk, amit
értékesíteni tudunk, csemege vagy borszõlõt. Gyalogmûvelés már egyre
kevesebb van, legtöbben áttérnek a gépi mûvelésre, ezért a sortávolság kb. 2
méter legyen. A forgatást 3-4 hónappal a telepítés elõtt kell végezni, a mélység
0,8 méter legyen. Oltványt államilag ellenõrzött helyen szabad beszerezni. Az
oltványokat vonjuk be parafinnal néhány napig. Már a metszésnél befolyá-
solhatjuk a bor mennyiségét és minõségét. A telepítéshez EU támogatást lehet
igénybe venni, a feltételeket a falugazdászoknál lehet megérdeklõdni.

2004. február 28. A Kertbarátkör küldöttsége részt vett Alsóõrsön, a
Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör névadójának emlékére tartott
ünnepélyen.

A Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör
2004. IV., V. havi programja
2004.IV.5. 19 óra: Közbiztonság - tûzvédelem. 
Elõadó: Balogh Csaba, Papp József, Újvári Attila
2004.IV.26. 19 óra: Évadzáró közgyûlés – vezetõségválasztás.
Szervezõ a Jelölõ Bizottság elnöke: Balikó Ferenc.
2004.IV.16-17-18.: Részvétel a gyulai pálinkafõzõ versenyen.
Szervezõ: Zabó Gyula
A Balatonalmádi Kertbarátkör programja
2004.IV.13. 17 óra: Városunk virágosítása, tisztántartása. Kultúrált élet-

mód.
Elõadó: Dr. Kardos Józsefné
2004.IV.27. 17 óra: Féléves beszámoló, értékelés.
A két kertbarát kör nevében:

Durst László

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2004. március havi – április eleji programja

Március   10-én Zenés NÕNAPI köszöntés vacsorával, 17 órai kezdettel.
15-én Nemzeti Ünnep.
17-én Vezetõségi ülés 15 órától.
TEA délután, kötetlen beszélgetés 16 órától.
24-én Klubnap 16 órától. Kártya, sakk, stb. 
31-én Zenés születésnapi rendezvény 16 órától.
Április     7-én  Klubnap, kártya, sakk, stb.
10-én HÚSVÉTI LOCSOLÓ BÁL
Vezetõség nevében: 

Boros Gyula, elnök.

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI
OLVASÓ KÖR

2004. 02. 04-én tartott közgyûlést Balatonalmádi egyik legnagyobb tömegeket
megmozgató civilszervezete. A tagságból megjelentek elfogadták az elmúlt
idõszak beszámolóját és a jövõ terveit. Kis mértékû változásokra került sor az
alapszabályzatban, és a közgyûlés megváltoztatta a civilszervezet elnevezését
az 1910-es eredeti névre: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR,
ezzel is kifejezve politikai függetlenségét és hagyományõrzõ szándékát.
Megválasztásra került az új vezetõség, megy a következõkbõl áll:
ELNÖK: Varjas Zoltán
ALELNÖKÖK: Kajári Károly, Mester Ferenc
VEZETÕSÉGI TAGOK:  Csalló Róbert, Hansági Endre, Dr. Hoffmann
Gyöngyi, Horváth Lászlóné, Istenes Károlyné, Juhász Nagy Ildikó, Somogyi
Johanna, Tóth Attila, Vörös Lajosné
ELLENÕRZÕ BIZOTTSÁG: Gábor Istvánné, Jakab Attila, Mohos Mária

BALATONALMÁDI – VÖRÖSBERÉNY, 2004-02-13.

Almádi kertbarátok terepszemléje egy Csákberényi szõlõben

Fábián József emlékére
Kistérségi szõlész-borász találkozó Alsóörsön, almádiak részvételével

Negyedik alkalommal hívták össze a kistérség szõlészeit, borászait és a
téma iránt érdeklõdõket szakmai tanácskozásra és kulturális együttlétre. A már
hagyományosan az Alsóörsi Mûvelõdési Házban otthont kapó rendezvényre
mindkét almádi kertbarát kör is meghívást kapott, ami elsõsorban az esemény
névadója, Fábián József almádi kötõdésének köszönhetõ. 

A rendezvényt hagyományosan koszorúzás elõzte meg, ahol Steinbach
József, tiszteletes idézte fel a lélekgondozásban, természettudományokban és
a szõlészet-borászat szakterületen maradandót alkotó embert. 

A jó hangulatú délutánon Rosta Sándor, a Balatoni Regionális
Idegenforgalmi Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevõket, beszédében a bor
és a szõlõ kultúrtörténeti és turisztikai jelentõségére hívta fel a figyelmet. A
szakmai elõadások elõtt Berecz András, elõadómûvész szerzett vidám
perceket a közönség számára, aki „Szortyon-forty” címû nagyot mondó
meséjével, ízes elõadásmódjával csalt mosolyt a résztvevõk arcára. 

A találkozón két szakmai elõadás hangzott el, melyben a hazai szakem-
berek az Európai Unióhoz való csatlakozást követõ lehetõségekkel
ismerkedtek meg, majd a borhoz illõ tisztelet protokollszabályait sajátíthatták
el, azt, hogy miként, milyen pohárból és mekkora elismeréssel kell fogyasz-
tani a természetnek e különleges ajándékát, melyben sok ember sok munkája
rejlik. 

A találkozót a Vörösberényi Népdalkör bordalokkal színesítette, majd sor
került a Fábián József emléklapok átadására. Hebling Zsolt, Alsóörs pol-
gármestere ezúttal Demeter András, Horváth Géza, Hudák Zoltán és Kiss
József részére adta át az okleveleket. 

A programot Polgár Attila kisfilmje zárta, mely azokat a természeti
értékeket mutatta be, melyek megóvásért kiáltanak. 

Természetesen nem maradhatott el a hagyományos borkóstolás sem,
hiszen a környék termelõi legjobb nedûiket hozták el és kínálták jó szívvel,
finom pogácsa kíséretében. 

Vincze Eszter
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉS KÖNYVTÁR

MÁRCIUSI PROGRAMKÍNÁLATA

Március 8. hétfõ 18 óra
BUBIK ISTVÁN, SZÍNMÛVÉSZ NÕNAPI ESTJE
Belépés hölgyeknek díjtalan! Jegyár (csak férfiaknak): 500 Ft

Március 12. péntek 12 óra
BUDAPEST RAGTIME BAND KONCERTJE
Klasszikus ragtime-ok, örökzöldek, dixieland slágerek, zenei paródiák egyéni
stílusban
Filharmónia hangverseny – bérletes elõadás. Belépõ: 300 Ft vagy bérlettel

Március 12. péntek 18 óra
GÁSPÁR GÁBOR ÉS ÁFRÁNY GÁBOR, 
A NAPLÓ FOTÓRIPORTEREI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
A kiállítás megtekinthetõ március 27-ig az intézmény elõcsarnokában. 

Március 12. péntek 17 óra
SUNRIEDER CLUB

Március 14. vasárnap este
FÁKLYÁS FELVONULÁS
Útvonal: a Városháza térrõl a Kossuth szoborig
A felvonulást énekszóval kíséri Néma Frigyes, elõadómûvész és a Vörösberényi
Népdalkör.
Az Öreg-Park Kossuth szobránál megemlékezést tart: Sebestyén Tamás, a
Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium tanulója

Március 15. hétfõ 11 óra
VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE
Beszédet mond: Czuczor Sándor, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Díszõrséget állnak a Vörösberényi Lovas Egyesület tagjai.

Március 16. kedd 17. 30 óra
PROFESSZOROM A MAMA…
Elõadás a gyermek korai képességfejlesztésérõl, az anya-gyermek kapcsolatról,
nem csak gyakorló édesanyáknak!
Elõadó: Vankó Magdolna, Kiss Orsolya, édesanyák

Március 18. csütörtök 17 óra 
A MAGYAR EMBER ÉS A LÓ
Szentesi István agrármérnök elõadása
Mûvészetbarát Egyesület almádi csoportjának összejövetele

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

Március 24. szerda 10 óra
OVI MOZI - Vuk - magyar rajzfilm. Jegyár: 150 Ft

Március 28. vasárnap
KULTURÁLIS SZOMSZÉDOLÁS
Környékbeli népdalkörök találkozója

Március 28. vasárnap 11. 30 óra
ORSZÁGOS KÉPZÕ ÉS IPARMÛVÉSZETI TÁRSASÁG ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSA 2004. 
A kiállítást megnyitja: Dr. Bánszky Pál, mûvészettörténész
Köszöntõt mond: Veszeli Lajos, festõmûvész
Közremûködik: Petrás Mária – ének
Helyszín: Padlásgaléria
A kiállítás megtekinthetõ április 18-ig, naponta 8-17 óráig.

Balatonalmádi 8220 Városháza tér 4. 
Tel./fax: 88/57-44-55; 57-44-56; 438-011; 431-772; 438-958

E-mail: pannoniakultura@invitel.hu, pannonianepmuvelo@invitel.hu

Március 31. szerda
GYÖRGYI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZATÁNAK KULTURÁLIS BEMU-
TATÓJA

Április 1. csütörtök 9-11 óra
„EGYÜTT A HOLNAPÉRT” 
Állásbörze a munkanélküliek foglalkoztatásának elõsegítésére
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ almádi kirendeltségének
szervezésében

Április 2. péntek
15 ÉVES VÁROS BALATONALMÁDI – ÜNNEPI RENDEZVÉNY
- Ünnepélyes testületi ülés
- A mi városunk – a pályázat eredményhirdetése és díjkiosztás
- Helyi amatõr mûvészeti csoportok bemutatkozása 

Április 3. szombat
Tavaszi Tárlat – kiállítás almádi mûvészek alkotásaiból

Április 4. vasárnap
Szabadidõs programok

PANNÓNIA KÖNYVTÁR GYERMEK RÉSZLEGÉNEK PROGRAMJAI

Március 13. szombat 14 óra
EX LIBRIS tervezése

Március 20. szombat 14 óra
ACTIVITY JÁTÉK

Március 27. szombat 14 óra
CSALÁDI FOTÓMONTÁZS készítése
Szükséges kellékek: családi fényképek, saját olló, ragasztó

Április 3. szombat 14 óra
TOJÁSHÉJ MOZAIK készítése
Szükséges kellékek: saját ragasztó, színes ceruzák, két fõtt tojás

VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ PROGRAMJAI

Balatonalmádi – Vörösberény
Gábor Áron u. 6. Tel.: 43-13-53 E-mail: pannoniabereny@invitel.hu

Március 27. szombat 16 óra 
BORVERSENY
Szervezõ: Fábián József Kertbarát Kör

Kiscsoportok összejövetelei

FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR

Március 22-én, hétfõn 18 óra

NYUGDÍJAS KLUB

Március 10-án, 17-én, 24-én és 31-én, szerda 16 óra
Próbák

Vörösberényi NÉPDALKÖR

Március  12-én, 19-én és 26-án, pénteken 16 órakor
Vörösberényi NYUGDÍJAS NÉPTÁNCKÖR

Március 12-én, 19-én és 26-án, pénteken 18 órakor
Vörösberényi Kultúrház NÉPTÁNCCSOPORTJA

Március 13-án, 20-án és 27-én, szombaton 9 illetve 10 órakor
Vörösberényi SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Március hónapban szünetet tartanak.

Pszichológusok mondják, hogy a kisgyerek agya olyan, mint egy szivacs,
mindent képes magába szívni, amit gyerekkori képességei lehetõvé tesznek.
Mérhetetlen kíváncsiság hajtja a világ megismerésére, ezt kifejezésre is jut-
tatja örökös kérdezõsködéseivel. A tanulás a legizgalmasabb dolog, a legre-
mekebb játék számára mindaddig, amíg a felnõttek érdektelenségükkel meg
nem gyõzik õket ennek ellenkezõjérõl. Mert ezt az elemi tudásvágyat töri le
gyermekében sok szülõ kimerültségre, fáradtságra hivatkozva. Pedig, ha
tudná, milyen soha vissza nem térõ alkalmat szalaszt el ilyenkor, biztosan
igyekezne gyerekére fordítható energiákat elcsenni az élet más területeirõl.

Egy kisgyerek ösztönös tudásszomját nemcsak kielégíthetjük, hanem okos
tanítással még tovább fokozhatjuk. Az agy fejlõdése ebben a korban
dinamikus, ami azt is jelenti, hogy szinte megtölthetetlen. Mindig fér bele egy
újabb információ, és minden megszerzett információ egy még újabbnak készít
elõ helyet. A gyermek agyának befogadásra hihetetlen készségét legjobban a
szülõ képes kielégíteni, hiszen õ ismeri legjobban, õ találja meg elõször az

érdeklõdési körét, fedezi fel benne a „tehetséget”. És a gyerek is hozzá van
leginkább bizalommal, tõle fogad el mindent szépnek, jónak, igaznak.
Legtehetségesebb embertársaink is attól lettek zsenik, hogy kivételes
képességeiket már gyermekkoruktól kezdve képezhették, mert létezett életük-
ben egy felnõtt – legtöbbször a szülõ -, aki idejében észrevette érdeklõdésüket,
és tanítani kezdte õket. Játékos képzéssel a kisgyerek megtanítható a könnyed,
gyors tanulás módszerére, elkerülhetõ a leterheltsége, és kifejleszthetõ benne
a megmaradó, soha nem lankadó érdeklõdés képessége.

Ezekre a felismerésekre épül a „Professzorom a mama” címet viselõ
képességfejlesztõ program, amely a szülõi szeretettel megerõsített kisgyer-
mekkori nevelésben ad megvalósítható, hasznos tanácsokat. A módszer – az
otthon tanításnak egy oktatási formája - négy éve ismert Magyarországon. 

Akinek felkeltette érdeklõdését ígérjük, még hallani fog róla.
Süle Nóra 

„…jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!”
Hogyan neveljünk okos felnõttet gyerekünkbõl?



Beérett a természet és a Halászati
Rt. közös gyümölcse, igaz megle-
hetõsen keserûre sikeredett: 2003-
ban félszáz fõvel csökkent az almádi
horgászok létszáma. A tartósan ala-
csony vízállás szinte lehetetlenné
tette a parti horgászatot, a megszün-
tetett kedvezményes nyugdíjas te-
rületi engedély és a Balaton gyér
halállománya pedig jócskán leapasz-
totta az öreg pecások kedvét. Az
újabb, Halászati Rt. által elkövetett
merénylet az apadást szerintem ren-
desen felgyorsítja, nem csak a
nyugdíjasok körében, hiszen a
legkedveltebb 1500 m-ig érvényes –
területi engedély ára csaknem a
duplájára ugrott fel.(Lásd Horgá-
szegyesületi beszámoló adatai).
Egyre több horgásztól hallom, hogy
inkább nem is vált engedélyt, mert
kezd visszafordíthatatlanul remény-
telen lenni a balatoni állapot, inkább
veszik a fáradtságot, és olyan – bár
távolabbi – vizeket keresnek, ahol a
siker reményével hódolhatnak a
pecázás szenvedélyének.

Megértem õket, hisz magam is
így tettem barátaim társaságában. A
tél derekán elzarándokoltunk az
oroszlányi erõmû hûtõtavára. Igaz,
hogy a kétnapos túra kissé más-
képpen alakult a felkeresendõ hely-
béli barátok méter hosszúra rúgó
protokoll listája, és egy váratlan disz-

nóvágás miatt. Ez utóbbi esetében a
böllér határozott szándéka volt, hogy
a „alkotásai” zömét velünk eteti meg.
A mindezekkel járó palackok nagy-
ban lefoglalták a horgászásra szánt
idõt, és még így is nyolc méretes
pontyot egy keszeget és egy harapós
csukát (az egyik palack bátorító tar-
talma hatására barátunk kézzel akar-
ta kiemelni a horgot) hoztunk haza.

Mint említettem, erõsödnek a
Balaton ellenes hangok, s ezért lepett
meg kedves barátom ötlete, misze-
rint közel 50 év elteltével újra botot
ragad, engedélyt vált, és egész
nyáron a halakat kergeti majd a móló
és a négyméteres vidékén. Mert,
hogy milyen jó érzés, ha a parton
sétálók irigykedve nézik a hazafelé
ballagó pecás teli szákját. Ilyeneket
mondott! Én pedig, azt üzenem néki
a lap hasábjain: Imre Bá’, a maga
korában az ember már ne fogyasszon
este 9 óra után a Báder-nél köröm-
pörkölttel vadított pacalt, kanállal
meregetve, mert majd nyugtalanul
hál az éjszaka és bolondokat beszél!
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HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK

Nagy Ferenc

Éves közgyûlését tartotta február
7.-én a Balatonalmádi Sporthorgász
Egyesület.

Sveiczer Vilmos titkári beszá-
molóját három fõ gondolatsor men-
tén építette fel:

- horgásztanya helyzete, üdültetés
- horgászversenyek szervezése
- horgászjegyek árainak alakulása
A tavalyi küldöttgyûlésen sajnos

a kikötõvel kapcsolatban negatív
eseményekrõl tudtunk beszámolni-
kezdte mondandóját Sveiczer úr,
majd így folytatta: A Magyar Hajó-
zási Felügyelet mindkét kikötõre
veszteglési tilalmat rendelt el, pénz-
bírság kiszabását helyezte kilátásba.
Egy újonnan életbelépett jogszabály-
nak köszönhetõen azonban a kikötõ
engedélyezési eljárás kimozdult a
holtpontról, és hat küzdelmes év után
2003 novemberében kézhez kaptuk
azt a határozatot, amellyel a hatóság
az egyesület által üzemeltetett Vég-
hely utcai kikötõ használatát engedé-
lyezte. Így a horgásztanya után a
kikötõ mûködtetése is legálissá vált,
beléptünk azon kevesek táborába,
akiknek mûködése- tárgyi vonat-
kozásban- megfelel a jogszabályok-
nak. Az engedély 15 évig érvényes,
de nem csak jogokat, hanem számos
kötelezettséget is tartalmaz, amelyet
a mûködtetés során teljesíteni kell.

Üdültetésünket röviden úgy
lehetne jellemezni az elmúlt évben,
hogy jó kezdés után erõs visszaesés.
Pünkösdkor már vendéghorgászok
voltak a tanyán és a jelentkezések
alapján sikeres szezonra lehetett
számítani. Sajnos a szobafoglalá-
sokat késõbb különbözõ okokra
hivatkozva többen is visszamondták.

Horgászversenyeink közül a
HEVMESZ által szervezett május
24.-i megmérettetés sikeres volt. A
pápai Elekthermax Horgászegye-
sület taván balatoni körülményekkel
találkoztunk, szerencsére csak a víz-
szint vonatkozásában. A tóból mint-
egy másfél méternyi víz hiányzott. A
szereplés ennek ellenére sikerült.
Gönczi György horgásztársunk
jóvoltából az egyéni és a csapat-
verseny elsõ helyezését is elhoztuk.
Május 31.-én a tanyán rendeztük
meg házi horgászversenyünket, az
esemény iránt a legnagyobb érdek-
lõdést nyugdíjas horgászaink tanúsí-
tották. Szeptemberben második alka-
lommal rendeztünk családi napot. A
résztvevõket az elõzõ évhez hason-
lóan ezúttal is színes programok
várták. A versenyhorgászaton kívül
különösen a fiatalabb korosztályokat
serkentõ vetélkedõk szerepeltek.

A horgászjegyekkel kapcsolatban
köztudott, hogy megszûnt a kedvez-
ményes nyugdíjas jegy 2003-ban.
Ennek „köszönhetõen“ taglétszá-
munk több, mint félszázzal csökkent.

A Halászati Rt. Gazdasági hely-
zetére hivatkozva ismét a területi en-
gedélyek árának emelésérõl döntött:
2004.-ben a felnõtt általános jegy ára
30.000 Ft., partmenti /1.500 m.-ig/
18.000 Ft., partmenti /kíméleti sáv/
10.000 Ft.. Ifjúsági jegy partmenti
/1.500 m.-ig 9.000 Ft., partmenti/
kíméleti sáv/ 2.100 Ft., míg a gyer-
mek jegy ára évi 7.500 Ft. N.F.

Horgászbeszámoló
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KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSSII-AADDÓÓ SSZZAAKKÉÉRRTTÕÕII

FFEELLAADDAATTOOKKAATT,, KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEETT

VVÁÁLLLLAALLOOKK

Nemes-Nagy Attila adószakértõ, okl. könyvvizsgáló

Balatonalmádi, Tóth Á. út 11.

Telefon:  88-584-460, 70-3316-326

fax:  88-584-461

IIGGÉÉNNYY SSZZEERRIINNTT TTEELLEEPPHHEELLYYRREE KKIIMMEEGGYYEEKK

VVÁÁLLLLAALLOOMM::

Egyéni vállalkozások, Társaságok,

Nonprofit szervezetek

- könyvelését

- bérszámfejtést, TB-ügyintézést

- adó bevallások, adatszolgáltatások

- gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését

- rezsi óradíjak kiszámítását

SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

A Part Mérnöki Iroda
pénzdíjas képzõmûvészeti

pályázatot hirdet.
A tíz-tizennégy év közötti általános iskolások grafikáit,

metszeteit, festményeit várjuk a „mit jelent nekem a 
Balaton” címmel, ill. a Balaton-régióról szóló

bélyegbemutató meghívó plakátjára!
Továbbiakról az általános iskolai rajztanárok adnak felvilágosítást
ill. érdeklõdni lehet a kiírónál a 06/70/3812111 –es telefonon.

A kiválasztott munkákból kiállítást rendezünk.

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.

APRÓHIRDETÉS
Megbízható, fiatal kisgyermekes házaspár eltartási szerzõdést kötne
Balatonalmádiban élõ magányos, egyedülálló nénivel, vagy bácsival.
Érdeklõdni az esti órákban a 06-20-937 92 09 számú telefonon lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Wesselényi
strandon megépült 2 db 24 m2-es büfé, valamint 1 db 21 m2-es strandcikk-
divatáru üzlet 10 évre szóló bérleti jogára kiírt pályázatot 2004. május 25-ig
meghosszabbította. A beadás és a pályázatok értékelése folyamatosan történik
A 2004. március 23-án déli 12 óráig beérkezett pályázatok elbírálásáról a
Képviselõ-testület 2004. március 25-i ülésén dönt. 

A bérleti jogért felajánlható minimális összeg:
büfé esetében: 3.600 eFt + 25 % ÁFA
strandcikk-divatáru üzlet esetében: 4.800 eFt + 25 % ÁFA
2004. évi bérleti díj:
büfé esetében: 350 eFt + 25 % ÁFA
strandcikk-divatáru üzlet esetében: 300 eFt + 25 % ÁFA

Részletes pályázati feltételek 5.000,-Ft csekken történõ befizetése
ellenében vehetõk át 2004. március 09-tõl a Polgármesteri Hivatal
Városgondnoksági Osztályán (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.:
88/430-296

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti az alábbi
üresen álló üzlethelyiségeit :

Üzlethelyiség
Helye Profilja Területe Bérlet idõtartama Irányadó bérleti díj

(m2) (év) (Ft)
Gombasor Büfé 16 1 nettó 400.000
Wesselényi strand Büfé 15+20 2 430.586
Wesselényi strand Büfé 15+10 2 382.098

További információ a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal
Városgondnoksági osztályán kérhetõ a 88/430-296 telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata 

értékesítésre 

meghirdeti a Balatonalmádi, Baross G. u. 22.sz. alatti 

1655 m2-es ingatlant, melyen 215 m2 alapterületû önálló épület 

(volt Közösségi ház ) található.

Pályázati feltételek  a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán

(tel.:88/438-296) átvehetõk, illetve a Város honlapjáról 

(www.balatonalmadi.hu ) 2004.március 08-ától letölthetõk.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2004.május 17. 12.00 óra
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FIGYELÕ
• Díjakat adott át Kuti Csaba a megyei közgyûlés elnöke az utánpótlás kor-

csoportokban 2003-ban legjobb eredményeket elért Veszprém megyei
sportolóknak. A különbözõ kategóriákban atléták, úszók, gumiasztalos
tornászok, sportlövõk, vízisízõk, tájfutók, modellezõk, röplabdázók, tekézõk
és akrobatikus rock and roll-os versenyzõk kaptak díjakat. Az eseményen
egy perces néma felállással tisztelegtek a résztvevõk a sok válogatottat
nevelõ, kiváló utánpótlás-edzõ, Gyenge Zsigmond emlékének.

• A Megyei Közmûvelõdési Intézet szervezésében, az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár konferenciatermében tartották a Megyei Versmondó Találkozót,
amely három évtizedes múlttal büszkélkedhet. Megyénken kívül Komárom-
Esztergom, Fejér, Gyõr-Sopron megyébõl, és Budapestrõl is érkeztek
versmondók, összesen harmincketten. A zsûriben részt vett Patka László
kulturális referens.

• Ülést tartott az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, s ezen döntést hozott a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2004.
évi megyei támogatottjairól. A pályázati rendszerhez csatlakozott 127
megyei településrõl 1024 szociálisan hátrányos helyzetû hallgató és 44
végzõs középiskolai tanuló pályázata érkezett be a Megyei Önkormányzat-
hoz. A költségvetésünkben 10 hónapra rendelkezésre álló 5 M Ft-os keretbõl
327 hallgató számára ítélt meg támogatást a Bizottság. A támogatási elveket
tartalmazó bizottsági határozatot, valamint a támogatásban részesülõk
listáját közzétettük a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján.

• Szentkirályszabadján, a repülõtéren, megyei kezdeményezésre lobbykon-
ferencián vett részt Kuti Csaba a megyei közgyûlés elnöke, melynek célja a
repülõtér polgári hasznosításra való mielõbbi átvétele volt, a katonai jelen-
lét megszûnését követõen, azonnali állagmegóvással.

• A Megyeháza Szent István termében tartottuk a 2004. évi Gazdasági Év-
nyitót. Henger Károly a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnök köszöntõjét követõen dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, dr. Gaál Zoltán a Veszprémi Egyetem rektora, dr. Bod
Péter Ákos a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetemi tanára és Petschnig Mária Zita a Pénzügykutató Rt. munkatársa
tartottak elõadást. A fórumot jelenlétével megtisztelte Chimiddorj Ganzorig
mongol kereskedelmi és ipari miniszter, aki üdvözlõ beszédében kifejezte
Mongólia Magyarországgal, illetve Szelenge megye Veszprém megyével
történõ együttmûködési szándékát. A zárófogadást megelõzõen Kuti Csaba
a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte a résztvevõket.

Isten hozott

Dorka

„Ha szeretjük egymást,

az Isten bennünk marad!“

(János apostol 1. levele 4,12)

Hálás szívvel és

szeretettel

köszöntik gyermekeik

OLÁH LÁSZLÓT

ÉS

KELLER MARGITOT

25. házassági évfordulójuk

alkalmából további sok

örömteli napot kívánva

ifj. Oláh László, Oláh Károly

és Szabó Valéria

60 cm-es




