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DRDR. LENKEI VILMOS D. LENKEI VILMOS DANIRÓLANIRÓL......

A „Balneológia Gyógyfürdõügy Gyógyidegenforgalom” címû folyóirat,
XX. évfolyamának 1999. 1-2 számában, dr. Vértes László tollából „Dr. Lenkei
Vilmos Dániel, Balatonalmádi fürdõorvosa” címen ismertetés jelent meg. A
cikk részletesen tárgyalja orvosi ténykedését, szól tudományos igényû
cikkeirõl és eredményeirõl, szakirodalmi munkásságáról, amelynek közép-
pontjában a Balaton és Balatonalmádi állott. Ez érthetõ, hiszen õ volt Almádi
elsõ fürdõorvosa és a Kneipp Intézetben is tartott rendelést.

Orvosi munkája mellett amatõr fényképész is volt, errõl  fent említett
cikkben nem esik szó, ami természetes egy szakfolyóiratnál. Almádiról 1900-
ban készült amatõr felvételeit a veszprémi Krausz nyomda adta ki  képes leve-
lezõlap sorozatban, amelyik eddigi ismereteim szerint hat darabból állt és
mindegyiken szerepel az amatõr fotós neve, Lenkei Vilmos Dani formában
mert õ így használta. Íme a hat kép:

Schildmayer Ferenc

Kilátás az Öreghegyrõl a községháza felé 1900. Rickli kúrázók az „úri légfürdõben a Remetevölgyben 1900.

Községháza épülete, épült 1898-1899-ben. Légsátrak az Öreghegyen 1900.

Almádi látképe csónakból 1900. A fürdõház, a „férfiak” része 1900.



Nehezebben találták ki ezúttal a cikkemet, mert
a Podmaniczky-díjas tiszteletbeli alpolgármeste-
rünket a nagy elõdhöz hasonlóan szívesebben
nevezném „Balatonalmádi võlegényének”. Még-
sem tehetem, mert Majbó Gábor szelíd mosollyal
hessegette el ezt a jelzõt, no meg felesége, gyer-
mekei és unokái joggal neheztelnének rám is – rá
is.

Valamikor kavicsrakó városatyának neveztem
el, ahhoz a középkori templomkijelölõ püspökhöz
hasonlóan, aki csodás jelek nyomás elõször a
felépítendõ oltár, majd pedig a föléje emelkedõ
templom sarkait jelölte ki kavicsokkal. Hét kavics
elegendõ volt bármelyik templom felépítéséhez –
azidõtájt. Gábor bátyám viszont a huszonkette-
diknél tart, ha jól számolgatom az általa
kezdeményezett emléktáblákat, mûemlék-helyreál-
lításokat és emlékhely-teremtéseket. Nem az inflá-
ció az oka a kavicsok számbeli növekedésének,
hanem a tennivalók szaporodása. Balatonalmádi
kis város, új város a maga tizenötéves múltjával, de
már megvan a rendes tinédzser öntudata. Ezt az
öntudatot pedig furcsamód egy örökifjú nyolc-
vanéves tartja karban a többi lelkes társával
egyetemben.

1924-ben született és legelsõ emlékeit azokra a
békebeli évekre vezeti vissza, amikor a piacra ment
az édesapjával, vagy a pultot fel sem érve mérte ki
a fröccsöt a Zsák-vendéglõben. Egy olyan világban
nõtt fel, amikor becsülete volt a közösen végzett
családi munkának, hiszen nyáron a vendéglõbérlet, télen pedig a mozi biz-
tosította a megélhetést. Ezért pedig mindenkinek tennie kellett korához, ere-
jéhez és szeretetéhez mérten.

Születése idején gróf Bethlen István kölcsönért kuncsorgott Londonban, a
kormány bevezette a takarékkoronát, amelynek értékét naponta állapították
meg. Alig kéthónapos, amikor sikerül nyélbeütni a népszövetségi kölcsönt,
nagynehezen szanálják az állami költségvetést. A kor ünnepelt íróját, Herczeg
Ferencet pedig ekkor terjesztik fel Nobel-díjra az Élet kapuja címû
regényéért...

Majbó Gábor kedvenc képe a Zsák vendéglõ kapujának megmaradt
vöröskõ oszlopa, ahonnan elindult és mind a mai napig az egyetlen városi pol-
gár, akinek a születési helye a Szent István park. Egyetlen abban a tekintetben
is, hogy ugyanide tért vissza a méltán megérdemelt miniszteri kitüntetéssel, a
Podmaniczky-éremmel és az Óvári-díjjal.

Építõ és szépítõ életútja kavicsait mindenütt fellelhetjük, bármerre
barangoljunk is Balatonalmádiban. A megrongált Petõfi-szobor eredeti gipsz-
tervét kikutatva jut el Kiskõrösre, hogy helyreállíthassa az Öreg parkban. Úgy
tíz éve fáklyával zarándokolnak el erre a helyre az ifjak március 14-én. A
Jordán-kutat ugyanoda állíttatja vissza, ahol az valamikor állt és ebben segíti
iparos, mûvész és képviselõ. A Pinkóczi-ravatalozó egyik barátja, Szerencsés
Ödön segítségével születik újjá, miközben a nagylelkû adományozó, aki
Almádiból indult és az Astoria fõportása lett, elsõként kerül az ottani kriptá-
ba.

Az Óvári Messzelátó feltámadása ugyanúgy neki köszönhetõ, mint a gõz-
mozdony az egykori szárnyvasút nyomvonalán, amelyet elsõként szüntettek
meg a kapkodó tervgazdálkodás idején. Diákok, mesteremberek mellett még
Ráday Mihály is támogatta megszállott hittel elkezdett terveit. A Pinkóczi-
temetõ hõsi sírjait egy székely hõsi halott Svédországban élõ fia nyomán
kezdte el kialakítani, mert nem bírta elviselni, hogy holtukban is ellenséget
lássanak a második világháború messzire kergetett áldozataiban. Nepomuki
Szent János szobra is majdnem oda kerülhetett, ahol állt, de a vízre néz, mint

Prágában az egykori mártír. Díszes székelykapu és
ülõpad került közel a strand bejáratához, Pannonia
Aqua és Váth János szobor kerekedett ki Majbó
Gábor és Mihály Gábor szobrászmûvész együtt-
gondolkodásából a város szívében. Baross Gábor
bronztáblája külön kis teret kapott a Baross tucában
és a Zenepavilon alapja elhasznált utcai kõszegé-
lyekbõl született meg az Öregparkban. Mindezek
mellett fel kellene sorolni az emléktáblákat is, meg
az egyéb kezdeményezéseket, de talán ennyi is ele-
gendõ ahhoz, hogy beleszédüljünk egy életpálya
századvégi megaranyozásába.

Vajon honnan van ennyi erõ és elszántság –
amit egyesek csak makacs pénzköltésként köny-
velnek el – egy olyan emberben, aki kora gyer-
mekkorától kezdve a vendéglátásban nõtt fel, majd
a pénzügyek szakértõje lett és szülõfaluját segített
szülõvárossá elõléptetnie? Ott az egykori pult mö-
gött, amelyet még fel sem ért, már fröccsöket töl-
tögetett a vendégeknek, utána jeget hordott a fagy-
laltos tartályok köré, majd este átrendezte a mozi
székeit, hogy a bálozók táncolni is tudjanak, vala-
mi olyan tanult meg egy életre, ami mind a mai na-
pig hajtja. A vendég szent! A vendég a megélhetés!
A vendég a jövõ záloga!

Közéletisége is a vendéglátásból fakad, hiszen
a szezonhosszabbítást szorgalmazta egy életen át.
A borturizmus híve, aki most a MÁV-val szeretné
továbbszervezni, mert még mindig fájlalja a meg-
szüntetett szárnyvonalat. Az utak elhasználtsága

mellett, valahol a közutakra átkerült áruszállítást látja a balesetek eredendõ
okának. Sok autós venné szívesen, ha visszatérne a régi Balatoni-retúr: diákok,
sportolók és villatulajdonosok is vonattal jönnének hozzánk, mert a mai ben-
zinárak miatt egyre jobban megérné. Õsszel pedig visszahozná azokat a
meghitt Balatoni Sportheteket, amikor lovasok, teniszezõk és vívók újra itt
versenyeznének – ha versenyezhetnének...

Hatvanéves érettségi találkozóra készül Veszprémbe és vajon ki szervezné,
ha nem Majbó Gábor! Az egykori Kereskedelmi Középiskolába besétálva egy
virágcsokrot tesz az osztályfõnök asztalára, majd jelenteni fog: Osztályfõnök
Úrnak tisztelettel jelentem, hogy az osztály létszáma 32. Jelen van kilenc tan-
uló. Hiányzik 23 fõ. Isten nyugosztalja õket!

Kis örömök és nagy tettek tartották életben eddig is. Meg tudja venni a gyógy-
szerét, megjavították a szemüvegét és megtarthatta dr. Pintér Sándor esperes
úr intelmeit: „Kerüld a mértéktelen dohányzást, kerüld a mértéktelen evést-
ivást és kerüld a feszültségeket!” 

Adja Isten, hogy továbbra is így tegyen, és mi tovább gazdagodhassunk!
Czuczor Sándor
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Árnyékban menetelõ messzelátó

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár,

jogosítvány megszerzésére tanfolyam indul április 13-án, 
kedvezõ áron, részletfizetési lehetõséggel

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

Köszöntünk Nagara – hangzott fel többször is japánul március 18-19-én a
gimnáziumban, amikor 35 tagú testvérmegyei küldöttség érkezett hozzánk
Gifu prefekturából. Mi tavaly októberben járhattunk japán középsõ részén és
ezt a látogatást viszonozták a nagarai gimnazisták és tanáraik.

Ékes japán nyelvû beszéddel köszöntötte a látogatókat Vonderviszt Anna
12/A osztályos tanuló, majd Czuczor Sándor igazgató úr angolul, és Pandur
Ferenc polgármester úr pedig magyarul szólt. Miközben a delegáció vezetõ
büszkén viselték Balatonalmádi város dísznyakkendõjét és a további kapcso-
latépítésrõl tárgyaltak, mi japán diákokat vettük szárnyaink alá és vittük egyik
óráról a másikra. Szünetben a velem együtt Japánban járt Rigó Balázs fordí-
totta magyarra a nagarai iskola kendo bemutatóját, amelyen Murasze-szenszei
7-danos mester mozgását is megcsodálhattuk. Délután Alsóörsön mérkõzött
meg a két iskola kézilabda csapata és a japánok nem véletlenül gyõztek öt gól-
lal. Nemes Roland személyében magyar edzõjük van, aki hetente hatszor edz
velünk! Talán az is fûthette az edzõt – akit ott csak Rorando-szannak neveznek
– hogy 15 évvel ezelõtt nem nyert felvételt az almádi gimnáziumba …

A kísérõtanárok Akahori-szenszei és Tachikawa-szenszei meg a diákok ma-
gyar családoknál töltötték a hétvégét, majd Bécsbe kirándultak. Keszthely,
Sümeg, Tapolca és Veszprémbe együtt mentünk és annyira élveztük a kirán-
dulást, hogy a repülõtérre is kikísértük japán barátainkat. Mindannyian azt ter-
vezzük, hogy folytatjuk a levelezést és újra ellátogatunk Japánba. Addig is
angolul tanuljuk a japán történelmi tananyagokat, amellyel igazgató úr lát el ben-
nünket.

Szájonára Nihon-go! Viszontlátásra Japán!
Dencsi Adrienn

10/A osztályos tanuló

KONNICHI-WA NAGARA!
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Az elõzetes testületi döntés alapján
folytattuk a közoktatási intézmény-
struktúra átalakításából adódó felada-
tok végrehajtását. Felkértük az OKÉV
által ajánlott szakértõt és a Megyei
Önkormányzat felé is továbbítottuk a
teljes elõkészítõ anyagot a megalapo-
zott szakvélemények elkészítése érde-
kében. Pedagógusok és szülõk bead-
ványa alapján az Oktatási Minisztérium
is bekérte azt.  Örömmel értesültem
arról, hogy a Váci iskola szülõi kö-
zössége hét kivétellel igennel nyilatko-
zott a gyermekek tankönyv igénylésére
kiküldött kérdõívre. Az igazgató úr a
felhívásban azt kérte:” tartsanak ve-
lünk, hogy gyermekeik teljesíthessék az
Önök által választott program szerinti
tanulmányaikat!” Vele együtt én is
bízom abban, hogy a döntés, s hogy az
intézményt bízták meg a tankönyvren-
deléssel, a további együtt- illetve ve-
lünk maradást jelenti.

A Hivatal összeállította, a Képvi-
selõ-testület pedig jóváhagyta azt a két
SAPARD pályázatot, amelyhez idei
költségvetésünkben a szükséges önerõt
biztosítottuk. Az elbírálók remélt támo-
gató döntése után megkezdjük az öreg-
park felújítását és a sétányépítést a móló
és a Remete árok közötti szakaszon;
továbbá a piac elõírásoknak megfelelõ
átalakítását és burkolását.

Az idei programok egyeztetésére és
a Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti
kör közgyûlésére kaptunk meghívást
testvérvárosunkba. 2004-ben is részt
vesznek hagyományos rendezvénye-
inken és Gottfried Anders szervezé-
sében minden eddiginél nagyobb szám-
ban érkeznek turistaként is. Az Almádi
Napokon sörrel és helyi specialitással
látják majd vendégül a helyi lakosokat.
Júliusban 50 fõs küldöttséget várnak
tõlünk a francia testvérvárosi kapcso-
latuk 30. évfordulójára rendezendõ
ünnepségre, melyen néptáncosaink kö-
szöntik az ünneplõket.

Kulturális szomszédolásra hívta a
Pannónia Kulturális Központ és a
Vörösberényi Nyugdíjasklub Népdal-
köre a környezõ települések hasonló
csoportjait. A népi kultúrát ápoló kö-
zösségek felejthetetlen élményt nyújtó
délutánt szereztek egymásnak és az
érdeklõdõ közönségnek. Köszönjük
nekik. További tevékenységükhöz,
fejlõdésükhöz kitartó munkát és jó
egészséget kívánunk.
Balatonalmádi, 2004. március 29.

Pandur Ferenc
polgármester 

Néhány sor
az 17. hónapról
a Városházán
2004. március

Önkormányzati hírek
Balatonalmádi Város Képviselõ-testülete március

25.-én tartotta soros ülését a Városháza kistermében.
Az elnöklõ Pandur Ferenc polgármester sürgõsségi
indítványként javasolta napirendre tûzni a Balatoni
Hajózási Rt. részvényátadási ügyét. Napirend elõtti
felszólalásában Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ
asszony a Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényes-
ségi Osztályán folytatott konzultációjáról számolt be.
A Képviselõ-testület 2003. októberi rendkívüli ülé-
sének összehívásakor – véleménye szerint – eljárási
hiba történt. Úgy látta, hogy a tavaly mûködött tény-
feltáró munkacsoport jelentése nem az eredeti for-
májában került a Közigazgatási Hivatalhoz, ezért vizs-
gálat indítását látja szükségesnek. Ezt követõen Pandur
Ferenc ismertette a februári Testületi zárt ülésen hozott
határozatokat, valamint az elmúlt hónapban történt
fontosabb eseményeket. A város közbiztonsági
helyzetérõl a Rendõrkapitányság részérõl Ambrus
Richárd számolt be. Különösen riasztónak tartotta,
hogy vélhetõen fiatalok már két ízben is kövekkel
dobáltak meg vonatokat. A cselekmény közveszélyét
nem lehet eléggé hangsúlyozni. A bizottságok aktuális
beszámolóját és a lejárt határidejû önkormányzati
határozatokról szóló jelentést a képviselõk kérdés
nélkül hagyták jóvá. Az „Elsõ fészek” lakásépítési
program Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ asszony
elõterjesztésében került terítékre. A Hadak útja 1. sz.
alatti városi tulajdonú ingatlan lakáscélú hasznosítása
már a korábbi években is felmerült, és csakúgy mint
most, komoly vitát váltott ki. Képviselõink egyik része
kételyeinek adott hangot a program és a terv
kivitelezhetõségét illetõen. Volt, aki kerek perec
megkérdezte: „Mi a jó ebbõl nekünk, mit profitál-
hatunk belõle?” Az ellenvélemény szintén kérdés volt:
„Mi a rossz abban, ha 39 lakás épül Almádiban?” Dr.
Szûcs Sándor jegyzõ megjegyezte, hogy 2003.
májusában tartották a város lakáskoncepciójának elsõ
olvasatát. Azóta sincs elfogadott lakáskoncepciója
Almádinak. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy az
ingatlant csak nyilvános pályázat útján lehet értéke-
síteni. Az elhangzott vélemények szerint a Testületnek
már rég meg kellett volna adni a választ a most nem
elõször felmerült kérdésekre, és el kellett volna dönte-

nie, hogy mik a szándékai. A vitát követõen Bálint
Sándor képviselõ módosító javaslata alapján született
meg a határozat: „Balatonalmádi Város Önkormány-
zata  egyetért a 2014 hrsz-ú ingatlan és környezetének
lakáscélú hasznosításával.

Felkéri Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõt, hogy az
„Elsõ Fészek” lakásépítési program c. napirend tár-
gyalása során felmerült javaslatokat a készülõ prog-
ramba építse be.

A Képviselõ-testület a szabályozási terv tárgyalá-
sakor határozza meg a beépítési programterveket, a
megvalósításról és a pályáztatásról a lakáspolitikai
koncepció elfogadása után dönt az érvényes vagyon-
rendeletnek megfelelõen.”

Harmadik napirendi pontként tájékoztató követ-
kezett a 2004. évi turisztikai szezonra való felkészülés-
rõl. Szó esett a strandok állapotáról, az utak kátyú-
zásáról, az Almádi Napok programjairól. A Testület
kérdések és válaszok után a tájékoztatót egyhangúlag
elfogadta. Szóbeli kiegészítést követõen egyetértõen
szavaztak a közoktatási intézmények alapító okiratá-
nak felülvizsgálatáról is. Bálint Sándor, a Gazdasági
Bizottság elnöke terjesztette elõ az Idegenforgalmi
Alap 2004. évi felhasználásáról szóló javaslatot. Az
abban szereplõ összeget az elfogadott határozat szerint
a piac felújítására, a Noszlopy u. építésére és strandi
eszközbeszerzésre használhatják fel. Aktualitások
címszó alatt döntöttek a strandi beléptetõ rendszer
további mûködtetésérõl: 2 nem, 1 tartózkodó és 10 igen
szavazat döntött arról, hogy a rendszer 2004-ben nem
mûködik. Ezek után rövid vitát követõen visszavonták
az üdülõtulajdonosok szezonbérletei után járó 50 %-os
kedvezményt, majd megállapították az idei szezonra
vonatkozó strandjegy árakat. (Ezeket az Új Almádi
Újság következõ számában részletesen közöljük.) 

Az „Almádiért” Közalapítvány Kuratóriumi tag-
jainak megbízatását további három évre hosszabbítot-
ta meg a Testület. 

N. F.

Hosszabb folyamat végeredménye az elõterjesztésem.
Az „Elsõ fészek”, az elsõ lakáshoz jutó fiatalok támo-
gatására létrejött program. Készítõje 2001-ben ezt a
programot levédte, valamint a Szabadalmi Hivatal véd-
jegyoltalomban részesítette. 39 lakás építését tûzte ki
célul, Balatonalmádi, Hadak útja 1. szám alatti önkor-
mányzati területen. Megvalósulása esetén közel 100
fiatal lakáshelyzetének megoldásához járul hozzá az
önkormányzat. A program fõbb tartalmi elemei a
következõk:
· Az önkormányzat részére 90%-os vevõkijelölési jogot
biztosít

· A telekeladás után az önkormányzat közel 37 millió
forint vételárhoz jut

· A lakás nm ára a piaci árnál közel 20%-al ala-
csonyabb

· Hitelképesség esetén 10% önrész befizetésével juthat
hozzá a vevõ

· A program jelentõs biztosítékokat tartalmaz:
A vevõi befizetéseket a bank zárolt számlán elkülöníti,
csak a használatbavételi eljárást követõen számol el az
építtetõvel.
A program melléklete referenciákat is tartalmaz, így pl.: 
Kaposváron 400 lakás felépítése, és több önkor-
mányzatnál is elõkészítési fázisban van.
Az önkormányzatnak, természetesen a programon túl,
további lehetõsége van arra, hogy a lakásépítési alap-
ból a város fiataljait támogassa.
Több tárgyalás, helyszíni egyeztetés folyt a polgármes-
teri hivatal építési osztályával, város fõépítészének
bevonásával. Dr. Hoffmann Gyöngyi

képviselõ

„Elsõ Fészek” program

F E L H Í V Á S
Az elmúlt évben jelent meg az élelmiszerek elõállításának és

forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló
90/2003.(VII.30.) FVM-EszCsM együttes rendelete.

A rendelet szerint már nemcsak az élelmiszeriparban és a
vendéglátásban kötelezõ a HACCP (Veszélyelemzés, kritikus
szabályozási pontok) minõségbiztosítási rendszer bevezetése,
hanem 2004 május 1-tõl az élelmiszer-forgalmazókra is kiterjed.

Felhívom azon kereskedõk figyelmét, akik még nem ren-
delkeznek a minõségbiztosítási rendszer dokumentációjával,
hogy a rendelkezésükre álló egy hónap alatt pótolják, annál is
inkább, mivel az ellenõrzésre jogosult hatóságok a minõségbiz-
tosítási rendszer hiánya miatt kezdeményezhetik az üzlet
mûködésének felfüggesztését, illetve a mûködési engedély
visszavonását. Ottné Vinkler Ágnes

igazgatási ügyintézõ

Választási közlemény
Értesítem Balatonalmádi város választó-

polgárait, hogy a 2004. június 13-ra kitûzött
európai parlamenti képviselõk választására
a névjegyzék 2004. április 14-e és április 21-e
között a Városháza választási irodájában
(fszt. 11/A.) megtekinthetõ.

Névjegyzékkel kapcsolatos ügyekkel,
igazolás kiadásával Koszteczky Zsuzsanna
és Dobosné Kárpáti Emõke ügyintézõk fog-
lalkoznak.

Dr. Szûcs Sándor, jegyzõ
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Változatos képet mutat a bûnügyi krónika, amely
összességében nézve azért mutat figyelmeztetõ voná-
sokat, mivel arányait tekintve is több bûncselekmény
történt, mint az elmúlt év hasonló idõszakában.
Mielõtt a konkrét eseményekre rátérnék, bevezetõként
egy tapasztalatomat szeretném Önökkel megosztani.
Annak ellenére, hogy minden lehetséges fórumon, így
ennek a lapnak a hasábjain is többször jeleztem már
azt, hogy ne könnyítsük meg a bûnözõk dolgát azzal,
hogy a bizalmatlanság legelemibb követelményeinek
sem teszünk eleget, s csak miután áldozattá váltunk,
gondolkodunk el azon, hogy hol hibáztunk, mit
lehetett volna tenni annak érdekében, hogy elkerüljük
az áldozattá válás kellemetlenségeit. A minap kint
voltunk a területen civil ruhás kollégáimmal, amikor
is fültanúi voltunk annak, hogy egy idõs hölgy a
számára teljesen ismeretlen embereket miként igazít-
ja el olyan formán, hogy melyik házba nem érdemes
bemenni, mert lakatlan, azaz nyaraló, hol lakik
egyedülálló idõs ember, hol lakott a ház, és ott hányan
élnek. Nem kell igazán nagy bûnözõi fantázia ahhoz,
hogy az így megszerzett ismeretek birtokában hova
érdemes bûncselekmény elkövetésének szándékával
bemenni. Hiába tehát bármilyen figyelmeztetés, ha
ennyire nem figyelünk arra, hogy ha már mi magunk
gondatlanok is vagyunk, legalább másoknak ne okoz-
zunk kellemetlen meglepetést. Folytathatnám a sort, a
példákat, de azt hiszem, hogy ez az egy is elég ahhoz,
hogy megértsék mire gondolok. Kérem, legyenek egy
kicsit bizalmatlanabban az idegenekkel szemben, és
lehetõleg ne lépjék túl az udvariasság, az emberi kapc-
solatok írott és íratlan szabályait. 

Rátérve a konkrét történésekre, a legsúlyosabb
bûncselekmény, az egyik helyi üzlet vezetõjének
sérelmére történt, ahol is rablást kísérelt meg egy
mindmáig ismeretlen elkövetõ. Az események utáni
napokban állampolgári bejelentések ellenõrzése miatt
is más hatóságok bevonásával teljes vizsgálat alá vet-
tük az Auróra Szálló építkezésén dolgozókat. Sajnos
az elkövetõt nem sikerült elfogni, azonban az is jelzés
értékû lehet, hogy közel 40 külföldi állampolgárt fog-
tunk el illegális munkavégzés miatt az akciósorozat
keretében, de több szabálytalan, illetve törvénytelen
munkavégzést felderítettek a témában hatósági
jogkörrel rendelkezõk. Furcsa bûncselekményrõl
érkezett bejelentés, hiszen ilyenre nem emlékszem,
hogy történt volna kapitányságunk életében. A
Veszprémi út egyik nyaralója sérelmére gyújtogatást
követtek el, melyet minden bizonnyal egy betörés
elõzött meg. Több furcsaság is van, amelyet ter-
mészetesen vizsgálunk, ilyen pl. az is, hogy ez a
nyaraló nem a perifériális területen található, hanem a
város egy aránylag sûrûn lakott övezetében, másfelõl
pedig ahogyan említettem is, ilyen betöréssel még
nem találkoztunk. Több rongálásos bûncselekmény is
történt, melynek során az egyik általános iskolában
okoztak az elkövetõk,  akik, idõközben felderítésre
kerültek  jelentõs kárt, illetve a Vízmeder utcában, és
a Kossuth utcában nyaralót, illetve gépkocsit rongál-
tak meg. Rongálásként jelenik meg az is, amikor a
közlekedõ vonatot éri valamilyen anyagi
következménnyel járó bûncselekmény, jelen esetben
kõvel dobáltak meg több szerelvényt, amely amellett,
hogy megvalósította a rongálás tényállását, a
közlekedés biztonsága elleni bûncselekményt is
jelent. Az eddig beérkezett információk szerint az
elkövetõk feltehetõen fiatalkorúak, netán gyerekek,
és pontosan ez utóbbi kapcsán érdemes ismételten
elgondolkodni a szülõi felelõsség kérdésén, hiszen a
korábbi hasonló ügyekben eljárás alá vont gyerekek

többsége rendkívül érzelemszegény családi
környezetet tárt fel. A szülõk, a hozzátartozók nem
igazán törõdtek azzal, hogy az iskolai elfoglaltságot
követõen, illetve hétvégeken mivel is foglalkozik a
gyerek. Csak akkor szembesültek rendszerint már
késõn a problémákkal, amikor már a felelõsségre
vonás idõszaka következett. 

A korábbi lapszámokban is írtam már sorozat jel-
legû bûncselekményekrõl. Ilyen jelenleg kettõ is érin-
ti kapitányságunk területét. Az egyik a kazánlopás
jelzõvel meghatározott sorozat, amely nagyon hosszú
idõ óta jelent problémát. A bûncselekmények
felderítésében több rendõri szervezet is
együttmûködik, azonban úgy ítélem meg, hogy min-
den erõfeszítésünk ellenére sem fogjuk tudni az
elkövetõket leleplezni, ha nem kapunk lakossági
segítséget. A helyi polgárõr egyesülettel, pl.
közremûködve az önkormányzat illetékeseivel, folya-
matban van annak felmérése, hogy a város területén
hol folyik építkezés, s kiemelt figyelmet kívánunk
ezekre fordítani. Amikor összefogást említettem vis-
zont szeretnénk számítani Önökre is, hogy jelezzék
felénk, ha esetleg olyasmit tapasztalnak környezetük-
ben folyó építkezéseken, mely okot adhat rendõri
intézkedésre. Ha ez így lesz, bármilyen ügyesek is az
elkövetõk, elõbb-utóbb sikerül õket elfognunk. A
másik egy gépkocsi feltörés sorozat, amely szintén
több kapitányság illetékességi területén érinti. Az
elkövetõk rendkívül merészek, hiszen fényes nappal
is követnek el ilyen bûncselekményt, sõt kifejezetten
utaznak arra, hogy a nagyobb rendezvényeken, tár-
sadalmi eseményeken megjelenõk nagy számát
kihasználva a gépkocsival érkezõk sérelmére követik
el ezeket a cselekményeket. Itt is számítok arra, hogy
nemcsak a polgárõrök, hanem Önök is segítenek, s
jelzik felénk tapasztalataikat. A bejelentésekkel kap-
csolatban annyit azonban szeretnék tájékoztatásul
közölni, hogy nem kell feltétlenül nevüket adni
ezekhez, hiszen megértem azt a fajta tartózkodást,
amely egy késõbbi büntetõeljárással kapcsolatosan
Önökben van. 

Közeleg Almádi várossá válásának 15 éves
jubileuma. Mire ez a lapszám megjelenik, már túl
leszünk az ünnepi eseményeken. Ezzel kapcsolatosan
szeretném kérni a város lakosságát, az újságolvasókat
arra, hogy tegyünk meg mindent közösen annak
érdekében, hogy tovább öregbítsük ennek a gyönyörû
városnak a jó hírnevét, hogy minél többen legyenek
azok, akik vendégként felkeresik városunkat.

Végezetül a közelgõ húsvéti ünnepek alkalmából
kollégáim és a magam nevében kívánok mind-
annyiuknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Grúber Sándor
r.alezredes

rendõrkapitány

FIGYELÕ

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
• Ünnepi ülést tartott a COMITATUS önkor-

mányzati szemle szerkesztõbizottsága. Az ülésen
Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke az elmúlt
évtized legjobb szerzõinek nívódíjakat adott át.

• A francia Maine-et-Loire megyei Magyar-Francia
Baráti Társaság elnöke, Jean-Pierre Csajághy egy
iskolaigazgatóval látogatott el a megyei önkor-
mányzathoz, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórházzal és egy egészségügyi szakképzõ
intézménnyel kapcsolatot építsenek ki, melynek
segítségével a késõbbiekben ápoló gyakor-
nokokat szeretnének fogadni Franciaországban,
illetve küldeni Magyarországra. A delegációt Kuti
Csaba, a megyei közgyûlés elnöke munkaebéden
fogadta.

• Veszprémben a Megyeházán tartotta soros ülését
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács.
A tanácskozáson részt vett Nagy Sándor
államtitkár, aki többek között beszélt a területfej-
lesztés várható átalakulásáról, valamint Kuti
Csaba, a Veszprém megyei, Szabó Gábor a Fejér
megyei és Agócs István a Komárom-Esztergom
megyei közgyûlés elnöke is.

• Megjelent a Megyei Turisztikai Hivatal legújabb,
Konferencia helyszínek Veszprém megyében
címû, háromnyelvû kiadványa. A 20 000 pél-
dányban megjelent, ingyenes katalógus 40 kon-
ferencia rendezésére alkalmas szálláshely adatait
tartalmazza fényképpel illusztrálva. Az üzleti
találkozók lebonyolítására alkalmas 27 hotel és
panzió kondíciói külön fejezetben találhatók. A
megye városaiban, konferenciák megrendezésére
igénybe vehetõ termek adatai is prospektusunk
részét képezik.

• Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását
követõen a vállalkozási szerzõdés aláírása után
munkaterület átadással megkezdõdött a Peremar-
ton-gyártelepen lévõ Idõsek Otthonában 25
férõhelyes Mozgásfogyatékos Részleg kialakítá-
sa, az intézmény épületének akadálymentesítése,
hidraulikus felvonó beépítése, valamint egy több-
funkciós közös helyiség (nagyterem, ebédlõ) felé-
pítése. A közgyûlés Gardasági és Közbeszerzési
Bizottságának döntése alapján a kivitelezést
végzõ nyertes ajánlattevõ, a VeszprémBer Rt.

Nyílt levél
Az Almádi Konzervatív Kör az alábbi felhívást tette

közzé a veszprémi Napló 2004. március 24-i számában:
„A Veszprém Megyei Önkormányzat meghirdette

eladásra a balatonalmádi egykori Nevelõotthon
területét, és a budatavai Neptun strandot. Balatonalmádi
polgárai elutasítják, hogy e közösségi tulajdonok -
különösen a Balaton-part - magántulajdonba kerüljenek!
Mivel a Megyei Önkormányzat nem kívánja megtartani
a rendszerváltozáskor birtokába jutott ingatlanokat,
felkérjük, hogy térítés nélkül adja át e területeket annak,
akit illet: Balatonalmádi város közösségének!„

Balatonalmádi vezetõi sokat fáradoztak azért, hogy a
felhívásban kinyilvánított óhaj megvalósuljon. Úgy gon-
doljuk, hogy tartozunk Nekik – de különösen Balaton-
almádi lakosságának - azzal, hogy ezt a kívánságot ismé-
telten, és folyamatosan kinyilvánítsuk a Megyei Önkor-
mányzat elõtt. Arra kérjük ezért mindazokat, akik csat-
lakozni kívánnak a felhíváshoz (szervezetek, magánsze-
mélyek), jelezzék ezt írásban a Konzervatív Kör címére
(Balatonalmádi, Dugonics u. 3.).

Almádi Konzervatív Kör

FELHÍVÁS
A rókák immunizálása idejére, valamint azt
követõ 21 napig – 2004. április 13-tól 2004.

május 10-ig – Veszprém megye egész területére
ebzárlatot rendelek el.

ezen idõ alatt megtiltom a sertésállományok
(kondák) kihajtását, legeltetését.

Dr. Édes Géza, igazgató fõállatorvos
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Köszöntöm kedves mindannyiukat ezen az
elsõ, szép tavaszi napon, a szó meteorológiai,
történelmi és politikai értelmében is. Ünnepelni
jöttünk össze, emlékezni és emlékeztetni.

Emlékezni arra is, hogy évrõl-évre egyre
többen jövünk össze nemzeti megújhodásunk leg-
nagyobb ünnepének elõestéjén. 

Emlékeztetni arra is, hogy különbek voltak
eleink, mert vajon melyikünk merné ma felvállal-
ni mindazt, amellyel õk még mindig példát mutat-
nak? Vajon megtörtünk-e, vagy csak megha-
joltunk az elmúlt 158 év alatt? Minden kor a maga
emlékét, a maga emlékmûvét és a maga példaképét
kívánta ráerõltetni a forradalmi tavaszra. Volt,
amikor csak Petõfi napja volt a mai és nem is alap-
talanul. Volt, amikor csak Kossuthról szólhattak a
szónokok, és volt is mirõl beszélniük. Eljött az idõ
viszont, amikor gróf Széchenyi István nagyságát is

felismerték. Most úgy tûnik, hogy egyesek csupán
Deák Ferencre szeretnének emlékezni és emlékez-
tetni. Jó lenne megérnünk azt a napot, méghozzá a
21. század elején, amikor ezeket a példaképpé nõtt
óriásokat együtt és nem pedig egymás rovására
emelnénk a magasba. Együtt, mert õk maguk is
együtt tettek a hazáért. Volt, amikor Széchenyi kel-

lett, volt, amikor Petõfi, majd Kossuth,
és megérett az idõ Deák bölcsességére.
Talán tisztult mára már mindannyiunk
történelmi térlátása – akár fel is hagy-
hatnánk a korábbi csõlátással.

Együtt vagyunk és együtt lehetünk
itt ma, így illõ dolog lenne, ha azt keres-
nénk, ami összeköt bennünket, mintsem
azt, ami elválaszthat. A Pilvaxból is-
mert Közvélemény asztala erre kötelez!

A Respublica 1849-es évfolya-
mában elevenítette fel Petõfi azt a
német közmondást, amely „Biegen
oder brechen” – a meghajolni vagy
megtörni alternatívát állítja a magyarok
elé. Válasza magyarrá lett, történelmi
magyar valósággá: „És mi élünk még és

nem halánk meg. Csak meghajoltunk, de el nem
törénk”. Igen, meghajolni meghajoltunk, de nem
törtünk meg, és nem is fogunk!

Tavaszaink tavaszán, március idusán újra
hiszünk, bízunk és reménykedünk, hogy „Lesz
még szõlõ lágy kenyérrel”, hogy a költõ szavaival
éljünk. Jusson mindegyikünknek, mert örökösei
vagyunk a 48-as nemzedéknek, emlékeztetõi és
továbbvivõi tetteiknek, valamint letéteményesei
gyermekeink jobb jövõjének. Talpra tehát magyar!
Talpra magyar, itt Balatonalmádiban is!

Részlet Czuczor Sándor
ünnepi beszédébõl

MAGYARORSZÁG
AZ ÉN HAZÁM

Magyarország az én hazám, itt nevelt föl apám, anyám,
Itt ringattak a bölcsõbe, e szép honnak szent ölébe.

Azért oly szép ez a világ, mert a szíve Magyarország,
Nincs is több ily áldott hona, ez a földnek minden java.

Ha ellenség lép a földre, bátran megyünk szembe véle,
Villám a huszár vágása, hiszen Kossuth katonája.

BÉCS VÁRÁBAN

Bécs várában sír a német, jaj!

Bécs várában könnyen éri baj!

Bús a német, mert a Lajtán hetek óta

Áthallik a Kossuth nóta.

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

házhozszállítás!
Egész évben nyitva!

Nyitva tartás:
1600-2200-ig

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

Ismerjük õket. Legalább a monogramjukat, hiszen ott áll a fotójuk alatt.
Ismerjük az alkotásaikat. Sokszor címlapon szerepelnek, vagy a belsõ lapon,
kicsiben, közepesen, nagyban. De mindig megkapóak, kifejezõek, lényegre
törõek. 

Áfrány Gábor és Gáspár Gábor, a megyei napilap, a Napló fotósai.
Képeikkel nap mint nap megörvendeztetik az olvasókat, színt és életet visznek
a szürke hétköznapokba és a szürke hasábok közé. Fotok közül sok nem kerül
be az újságba, de valamennyi érdemes arra, hogy a nagyközönség megtekintse
azokat. 

Így született a közös tárlat ötlete, amely már nagy sikerrel szerepelt a
megye több városának kiállítóhelyein. Most végre Almádiban is látható volt,

s a siker itt sem
maradt el. 

Ritkán látni kiál-
lítás megnyitón ilyen
sok érdeklõdõt, de
ezúttal valóban szép
számú közönség gyûlt
össze a Pannónia
Kulturális Központ
elõcsarnokában, hogy
jelenlétével megtisz-
telje a két alkotó mun-
káját. 

Azóta számtalan
látogató járt az intézményben és tekintette meg a fotókat, hiszen valamennyi
titkos nyelven szól közönségéhez. A fotós titkos nyelvén, amely a pillanatot
meséli el, olyan megismételhetetlenül, ahogyan azt csak a fotós látta, és
ahogyan azt csak õ tudja láttatni velünk. 

Vincze Eszter

Sajtófotók
Áfrány Gábor és Gáspár Gábor, 

fotóriporterek kiállítása a Pannóniában

Gyertyafényes hagyományok
az ünnep elõestéjén

Fáklyás felvonulás és megemlékezés Almádiban
Régóta nem látott tömeg gyülekezett március 14-én, vasárnap este a

Pannónia Kulturális Központ elõtt, hogy fáklyákkal és gyertyákkal, s kokárdá-
val a szívük felett átvonulva a városon emlékezzenek a 156 évvel ezelõtti
eseményekre. 

1848 ifjai vállalva véleményüket,
hittel s reménnyel telve igyekeztek
érvényt szerezni akaratuknak.
Elszántságuk eddig soha nem látott
tüzet lobbantott lángra, s így
hazánkat a többi, forrongó, szabad-
ságért küzdõ európai nemzet közé
sorolta. 

Az almádiak hosszú sorokban
vonultak át az Öreg Park Kossuth
szobrához. A menetet Néma Frigyes
és a szentkirályszabadjai Szent
István Népdalkör kísérte énekszóval,
s a tömeggel együtt skandálták a jól
ismert nótákat. 

A megemlékezésen a város ifjai
szóltak az emberekhez. Hosszú
Eszter fiatal korát meghazudtoló
érzésekkel és lelkesedéssel szavalta a

szabadságharc költõjének, Petõfi Sándornak versét, majd Sebestyén Tamás, a
Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium tanulója, a Diákönkormányzat elnöke
mondott beszédet. Arról az áldozatról beszélt, melyet a 48-as ifjak hoztak meg
hazájukért, s annak ellenére, hogy a 21. század már nem követeli meg ezt az
erõt, mégis állnak elõttünk olyan célok, melyek megvalósításával sorsdöntõ
változások történhetnek Magyarországon. Az Európai Unióhoz való csat-
lakozás új lehetõség számunkra, melyet megragadva új korszakot indíthatunk
el. Ahogy Széchenyi fogalmazott: „Az erény alapja a napi kötelességek tel-
jesítése. Egy nap se mérce nélkül!”

Az ünnepség végén a gimnázium és a Pannónia Kulturális Központ dol-
gozói helyezték el a megemlékezés virágait a Kossuth szobor lábánál, s a
résztvevõk a fáklyákból tábortüzet rakva tisztelegtek a magyarság sorsfordító
nagyjai elõtt, így készülve hazánk egyik legszebb és legfontosabb ünnepére. 

Vincze Eszter



Néhány mondat városi létünk
elsõ 15 évérõl

1989-ben kineveztek minket várossá anélkül, hogy megfeleltünk volna a
városi követelményeknek. A szezonban gyakori volt a vízhiány, telente
drágán és környezetszennyezõen fûtöttünk (olaj, szén, fa), a csatornázottsá-
gunk alig haladta meg a 30 % -ot, a telefon kiváltságnak számított, az útjaink
csapnivalóak voltak, és szükségépületekben mûködött a könyvtár, a
mûvelõdési ház, a berényi iskola. 

Hamar felismertük, hogy a mûszaki és kulturális infrastruktúránk
elmaradottsága jelentõs külsõ források nélkül nem számolható fel.
Felvettünk ezért csaknem 1 milliárd Ft kamatmentes kölcsönt, szereztünk
hozzá a legkülönfélébb pályázatokon, több mint 1.5 milliárd Ft vissza nem
térítendõ támogatást, s ezeket kiegészítve polgáraink és az önkormányzat
önerejével, összességében 4 milliárd Ft-ot meghaladó fejlesztéseket valósí-
tottunk meg. 

Megépítettünk 39 km gázvezetéket, 24 km csatornát, 2 km vízvezetéket,
egy nyomásfokozó telepet, két víztározót, rekonstruáltunk több tucat utcát,
s bárki beköttetheti a telefont.

A régi községháza felsõ szintjén kialakítottuk a zeneiskolát, renováltuk a
berényi mûvelõdési házat, felépítettük a berényi iskolát, majd az új
Pannóniát, s lassan megújítjuk a strandjainkat is. 

Ma már elmondhatjuk, hogy megfelelünk a városi követelményeknek. A
kereteket illetõen.  Mely kereteket megtölteni lélekemelõ tartalommal, ez
most a feladatunk. Nem is kevés. 

Balatonalmádi - Öreghegy, 2004. március 24. Dr. Kerényi László
nyugalmazott polgármester



Tizenöt év:
Az újság köszönti a várost.

Egyidõsek vagyunk a várossal. Elindulásunkat nem elõzte meg hosszú vajúdás,
annyi sok feltétel teljesítése, mint Balatonalmádi várossá nyilvánítását. Könnyebb
helyzetben voltunk, mert a 20. század elején volt egy Almádi Újság, mi csupán az
„Új” szót illesztettük eléje.

A magától adódó cím után már „csak” a tartalmat kellett kitalálnunk. A
mutatványszám ami a várossá nyilvánítás ünnepségére jelent meg, egyértelmû
sikert aratott. A kedvezõ fogadtatás eredményeként azóta is hónapról-hónapra
jelentkezünk olvasóink többségének megelégedésére. 

Kezdetben a város,  majd az Almádiért Közalapítvány lett a lap kiadója, a
szerkesztõség pedig megtartotta a lap induló arculatát. Mûvészeti, kulturális és
közéleti havilapként határoztuk meg magunkat, amelyhez azóta is ragaszkodunk. 

Voltak és vannak állandó rovataink, születnek és lesznek újabbak, helyt adva
a mindenkori aktualitásoknak.

Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy a szomszéd települések még mindig az újsá-
gunkat tartják etalonnak. Ez az értékelés buzdít és egyben kötelez minket arra, hogy
az induláskor megfogalmazott céljainktól a jövõben sem térjünk el.

A 15 éves Új Almádi Újság ezzel a dupla oldallal tiszteleg és köszönti a 15 éves
Balatonalmádi városát, annak minden polgárát és az újság minden kedves
olvasóját.

Balatonalmádi, 2004. március 24.

Szerkesztõség
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ÁPOLÁS ÉS KÉNYEZTETÉS

Új szolgáltatások az Edit kozmetikában
professzionális termékekkel - igény szerint - bejelentésre

bõrápolás - férfiaknak
Kráz Andrea - 06/20/970-5249

PEDIKÛR - MANIKÛR
(férfiaknak is)

Mezei Piroska - 06/30/552-8779

INFRASZAUNA

Az utóbbi évek legsokkolóbb
képviselõ-testületi döntése született
meg 2004. februárjában, a Váci Mihály
Általános Iskola bezárása. Sokan, így
jómagam is, a mai napig nem tudunk
napirendre térni felette!

Nem tehetem meg mégsem, hogy
ne próbáljak a dolgok mélyére nézni,
mint ahogyan munkám során megtanul-
tam, hogy a dolgok okát kutassam. A
város lakóinak nagy része tudja, hogy
három évtizedig gondoztam itt a gyer-
mekeket. A csecsemõk a kezem alatt
születtek, az óvodába, iskolába lépés-
kor találkoztam azokkal is, akik nem
voltak betegek. Nem lehetett nem ész-
revenni a világra jött babák számának
csökkenését. 1973-ban a város általam
ellátott részén 126 baba született, s ez
a szám csökkent le 25 év alatt, hol alat-
tomos lassúsággal, hol drámai tem-
póban a 2000-es évekre 25-30 körüli-
re! Ezt az idõt nevezik egy generáció-
nak. Vagyis, az akkor születetteknek
egynegyed annyi gyermeke van most!
A születésszám folyamatos csökkené-
sérõl a település mindenkori vezetõi-
nek tudniuk kellett, hiszen a védõnõi
éves jelentésben évrõl évre tudomást
szereztek errõl.

Amikor 1970-ben idekerültem
gyermekorvosnak, két védõnõvel, két
asszisztenssel dolgoztunk szinte éjjel-
nappal. Évente 12-13.000 beteget lát-
tunk el. A rendelõben is változást ho-
zott a gyermekfogyás. Aki nem szüle-
tik meg, az nem is lesz beteg, annak a
helye végleg üres marad. Így aztán már
elég volt egy nõvér, és meg kellett
szüntetni a nyugati városrészt ellátó
védõnõi körzetet. Vannak talán, akik
még emlékeznek arra az idõre, amikor
Káptalanfüreden iskola is mûködött.
És ez a városrész néptelenedett el elõ-
ször! Amikor nyugdíjba mentem, az
évi betegforgalom már csak 3-4.000
volt. Noha így több idõm jutott egy-
egy kis páciensre, emelkedett a gondo-
zási munka színvonala, mégis tragi-
kusnak éreztem a helyzetet.

Sem az óvodákban, sem az iskolák-

ban nem volt titok, hogy mindig töb-
ben ballagnak, mint ahányan beirat-
koztak. Mindenki szeme láttára bezárt
a napközi, ahol addig tanítás is folyt.
Majd bezárt a vörösberényi óvoda,
minden iskolában a párhuzamos osztá-
lyok. Valóban elõre tudni lehetett,
hogy elõbb-utóbb felesleges lesz egy
iskola! Hiszen az iskola a gyermeke-
kért van! Ha nincs gyermek, minek ak-
kor az iskola? Mégis majd megszakad
a szívem!

Miért is írom le ezeket a nehéz gon-
dolataimat? Azért, mert már hangza-
nak olyan elõrejelzések, hogy eljön az
idõ, mikor már egy iskola is elegendõ
lesz az almádi gyerekeknek! Vajon, ki
a felelõs ezért a helyzetért? Van-e
egyáltalán felelõs? Hiszen a gyermek-
szám csökkenése országos gond, úgy
is mondhatnám, hogy nemzeti sorskér-
dés! Ha azonban a számokat objektí-
ven vizsgáljuk, akkor látható, hogy a
mi városunkban messze az országos át-
lag alatt van a születésszám! Ennek
pedig már kell, hogy oka legyen. Az
1970-es években Magyarországon
évente átlagosan 180.000 gyerek szü-
letett, manapság pedig 80-90.000. Te-
hát megfelezõdött a gyermekszám. A
mi városunkban pedig a negyedrészére
csökkent!

Szerénytelenségnek tûnik részem-
rõl, ha azt mondom, én megpróbáltam
a magam eszközeivel ellene tenni e
folyamatnak. Évtizedeket átívelõ isko-
laorvosi ténykedésem volt a családi
életre nevelés a felsõ osztályokban.
Minden nyolcadik osztályban demo-
gráfiai kérdésekkel is foglalkoztunk.
Elmagyaráztam, hogy csak akkor ma-
rad fenn a nemzet, ha a fogamzóképes
családokban három, vagy több gyer-
meket nevelnek, hogy még az úgyne-
vezett kétgyermekes családmodell is
fogyatkozáshoz vezet. Ezeket az elõ-
adásaimat az osztályfõnökök is végig-

hallgatták. Vajon, visszatértek ezen
kérdések alaposabb megbeszélésére
osztályfõnöki óráikon?

A több gyermeket nevelõ családok
mindig több nehézséggel kell, hogy
megküzdjenek, mint mások, s ez min-
den társadalomban így van. Márpedig
a nemzet fennmaradása csak a több-
gyermekes családok révén valósulhat
meg. Ezen a gondolaton elindulva ala-
kult meg 17 éve a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesülete, s rá egy évre már
Balatonalmádiban is összefogott egy
kis csoport. Mindvégig célunk volt, és
marad is, hogy felhívjuk a lakosság
figyelmét azokra az értékekre, ame-
lyeket a nagy családok hordoznak. Ter-
mészetesen a társadalom figyelmét is,
hogy jövõjét ne csak az anyagi gyara-
podásban lássa, hanem legyen valódi
jövõképe, mely jövõbe a jövõ nemze-
dék is beletartozik.  Ahogyan manap-
ság a magyarság él, azt a jövõ felélésé-
nek nevezik. Ami felé most haladunk,
azt a helyzetet demográfiai spirálnak,
örvénynek hívják! És annak az a tulaj-
donsága, hogy gyorsul. Vészesen fel-
gyorsul! Képzeljék el, ha nem javul a
gyerekszülési kedv, akkor tíz-tizenöt
év múlva már csak 8-10 gyermek szü-
letik majd egész városban! /Az adata-
im a Vörösberényi rész kivételével
vannak, de tudtommal ott sem jobb a
helyzet./

Az elõzõ években kétszer is megje-
lent az Új Almádi Újság hasábjain az
almádi korfa. Szeretném, ha újra lát-
hatnánk, s ha megnéztük, a kellõ kö-
vetkeztetéseket is levonná ki-ki arra
nézve, hogy neki milyen felelõssége
van abban a tekintetben, hogy ne egy-
hamar kelljen bezárni még egy iskolát,
óvodát.

Egyik kis rokonom Veszprémben
jár iskolába, negyedik osztályos. A mi-

nap meséli, mit mondott a tanító néni:
„figyeljetek, gyerekek, kevés gyerek
születik, és ez nagy baj!” Bizony szer-
intem is nagy baj, hogy ezt nem tudja
mindenki, még a kisgyerekek is. De
tudniuk kell a fiatal házasoknak, az
egy-két gyermeket nevelõ szülõknek
is. Természetesen mindenki élet-
helyzete más és más, de nem szabad
mindig az anyagiakra hivatkozva állást
foglalnunk. Szólamokban a jövõ
Magyarországát építjük, de ha nem
lesz kinek?

Azon is nagyon kellene gondolkoz-
nia az illetékeseknek, a város vezetõi-
nek, hogy legyen miért Almádiban élni
olyan fiataloknak, akik majd itt csalá-
dot alapítanak, s megszülik /hová?/
azokat a jövendõbeli kisiskolásokat.
Nem odázható tovább a munkahelyte-
remtés, és a „fecskelakás” építés!
Ezekkel a kérdésekkel kell hathatósan
foglalkozni a képviselõtestületnek!
Ezeknek a megoldása más, szintén fon-
tos dolgot meg kell, hogy elõzzön.
Esetleg sérülhet a tájképi elem, esetleg
néhol zaj is lehetne, /bizony, a gyerek-
zsivaj zajos/. Noha nyugdíjas vagyok,
nem szeretném megérni, hogy váro-
som a nyugdíjasok városa legyen.

Tudom, hogy most súlyos társadal-
mi kérdéseket feszegettem, talán nem
is volt ez a cikk olvasmányos, talán va-
lakiket akaratlanul megbántottam, de
amit írtam, nem valaki ellen, hanem
valamiért, és valakikért írtam.

Szomorú szívvel kell megállapíta-
nom, hogy munkatársaim, egyesületi
társaim sok-sok fáradozása hiábavaló-
nak bizonyult, városunkért nem tud-
tunk eleget tenni. A magam részérõl vi-
gaszt találok családomban, boldogság-
gal tölt el az unokasereg, s boldog va-
gyok akkor is, ha más nagyszülõk
sugárzó arccal mesélnek számos uno-
kájukról. Ezt az örömöt kívánom szív-
bõl mindenkinek! Csak ne feledjék, an-
nak lesz unokája, akinek gyermeke is.

Dr. Péterfia Katalin

JÖVÕNK A CSALÁD!
Iskolabezárás a gyermekorvos szemével

Nyugdíjas Pedagógus Klub programja
Április 5.  hétfõ   15 órakor: Klubnap. Könyvajánló: mit olvastam, mi tetszett?

Rövid bemutatókkal.
EZUTÁN MINDIG CSÜTÖRTÖKÖN TALÁLKOZUNK !

Április 15. csütörtök 15 órakor: Kirándulás a Szabadság Kilátóhoz.
Április 22. csütörtök 17 órakor: Közös program a Mûvészetbarátok Egye-

sületével.
Április 29. csütörtök  7 óra 42 perces busszal kirándulás Hévízre.
Május 6. csütörtök 15 órakor: Klubnap, tervezések június végéig.
Május 13. csütörtök 8 órakor: Kirándulás külön busszal a JELI ARBO-

RÉTUMBA
Klubunkba minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

A vezetõség nevében: Fürtös Lászlóné, Erzsi
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Áprilisi program
Április 22-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a Pannónia Kulturális

Központ és Könyvtár I. emeleti olvasótermében
Czuczor Sándor,

a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium igazgatója
Japán a XXI. században címmel tart elõadást.

A beszélgetéshez ez alkalommal is kínálunk aprósüteményt és üdítõt,
továbbá valamennyi megjelenõ között kisorsolunk 

egy értékes (30x26 cm-es) fényképet.
Minden érdeklõdõt szívesen látunk. A belépés díjtalan!

Láng Miklós

Balatonalmádi Kertbarátkör
2004. március 9. Virágok tavaszi gondozása. Szõlõ és gyümölcsfák oltása.
Elõadó: Takács Ferenc tanár. A kiteleltetett virágokat hamarosan átültet-
hetjük, ha szükséges egy fokozattal magasabb edénybe ültessük, friss
virágföldbe, komposztba. A virágmagokat elvethetjük. Magokat megbízható
helyrõl vásároljuk. Szaporításnak különbözõ módjai vannak: bujtás, levél
dugványozás (pl.: fokföldi ibolya), hajtás dugványozás, vízben elõgyöke-
reztetés (pl.: vízi pálma). Most kell metszeni az aranyvesszõt és a rózsákat.
Ezt 3 évenként, utóbbit a pajzstetvek ellen, permetezéssel védjük meg.
2004. március 13. Borverseny.
28 fehér bor és 4 vörösbor minta várt bírálatra. Aranyérmesek az alábbiak lettek:
1.) Farkas István:  Zenit
2.) Kis József:  szûrt Balatoni Tramini
3.) Kis Balázs: Balatonszõllõsi Tramini
4.) Gottschall Henrik: vegyes fehér
További eredmények: Fehér bor Vörös bor
Ezüstérmes: 11 2
Bronzérmes: 9 1
Okleveles: 4 1
2004. március 23. Permetszerek kiválasztása, azok használata. Lemosó per-
metezés. Elõadó: Varga Imre kutatómérnök Az EU -hoz való csatlakozás után,
a növényvédõ szerekhez nemzetközi engedélyek kellenek. A vegyszerek 10
évig érvényesek. Az EU I -es, II -es listán lesznek az engedélyezett vegy-
szerek, a III -as listán tiltottak. A jelenlegi vegyszereket 2005. évi szezon
végéig lehet alkalmazni. A B 58 nevû vegyszer marad. Az elõadó a további-
akban ismertette a jelenleg kapható permetszereket és azok alkalmazását.

A Balatonalmádi Kertbarátkör 2004. májusi programja
2004. május 1. Majális a „PAPRIKA” csárdában. A borversenyen elért ered-
mények ismertetése. Oklevelek kiosztása.
2004. május 29-31. Pünkösdi kirándulás Egerbe.
2004. júniusban a foglalkozás szünetel.

A Vörösberényi „Fábián József” kertbarátkör
2004. március 1. Kisüsti pálinkafõzés az „UNIÓS” szabályok szerint. Elõadó:
Csalló Jenõ
A csatlakozás után csak saját cefrét és gyümölcsöt lehet kifõzetni. A pálinka
érlelési ideje 2 évrõl, 15 évre nõtt. Törkölyt és seprõt nem lehet kifõzetni,
ezeket meg kell semmisíteni. 86 liter 50%-os pálinka engedélyezett csalá-
donként. Gyümölcsöt pálinkafõzés céljára felvásárolni nem szabad.
2004. március 19. Szõlõ és gyümölcsfák metszése (gyakorlati foglalkozás). 
Szervezõ: Horváth József A gyakorlati foglalkozáson kb. 25 fõ tudott részt venni,
akik a tervezetten felül, idõs vagy beteg kertbarát tagoknak is besegítettek.
2004. március 22. Növényvédelem az ”EU”-ban. Elõadó: Károlyi György, a
Mezõgazdasági Bolt vezetõje. Május 1-én jelenik meg egy rendelet egyes vegy-
szerek megszûnésérõl. A Neopol-t  október 1-tõl betiltják. A Nevikén tovább-
ra is használható. A DNOC-t és a Zinebet is kivonták a forgalomból. Az elsõ
tavaszi munka a fertõzött ágak megsemmisítése. A moníliát elõzzük meg úgy,
hogy réz és kéntartalmú vegyszereket használjunk lemosó permetezésre.
2004. március 27. Borverseny – batyubál. Szervezõ: Zabó Gyula (Az ered-
ményt a májusi számban közöljük.)

A „Fábián József” Kertbarátkör 2004. májusi programja:
2004. május 1. Kertbarát majális a „Sankó” pincénél. Szervezõ: Zabó Gyula
2004. május Kirándulás termálfürdõbe – városnézés. Szervezõ: Bucsku Péterné
A két kertbarát kör nevében:

Durst László

Március közepén egy váratlanul jött, súlyos egészségügyi probléma a
veszprémi kórház intenzív osztályára kényszerített. Nyolc napot töltöttem
odabent a kerti munkák dandárjának idején. Amúgy sem egy leányálom infú-
zióra kötve „heverészni”, de a metszés elmaradásának lehetõsége végképp
elkeserített. Persze akkor még nem tudtam, hogy a Vörösberényi Kertbarát
Kör az összefogás, a segítség legszebb példáját produkálja. Történt ugyanis,
hogy Demeter András vezetésével a Kör 12 tagja testületileg kivonult a
kertembe, és 35 db gyümölcsfa, 150 tõ szõlõ, ezen kívül számtalan szeder,
málna, ribizke és rózsatõ esedékes tavaszi metszését végezte el.

Kérem a T. Szerkesztõséget, hogy az újságban továbbítsa köszönetemet az
érintettek felé.

Köszönettel: Kis József
Balatonalmádi, Rozmaring utca 41.

Köszönet

Farsangoltunk
Idén is eljött a farsangolás ideje, amit a Mogyoró úti óvodában február 23-án

tartottunk. A gyerekekkel már hetek óta készültünk erre a napra. Sokat beszél-
gettünk arról, hogy ki minek öltözik be. Örömmel tapasztaltuk, hogy a leg-
többjük jelmezét az édesanyjuk készíti. Ez nagymértékben megnöveli a vise-
let értékét, hiszen az Anyuval közösen kitalált és megvalósított öltözékben fel
sem merülhet, hogy gyermekünk reggel sírva tiltakozik annak felöltése ellen,
illetve, hogy el sem akar jönni ezen a napon az óvodába.

A csoportunkban álarcokat készítettünk vágással, hímzéssel, festéssel, ragasz-
tott díszítésekkel, közben sok farsangi rigmust, verset, éneket „tanultunk”.

A bálba való szülõi belépés feltétele az volt, hogy érkezéskor a tor-
nateremben felállított barkács asztalokon az elõre odakészített anyagok és
sablonok segítségével, farsangi kellékeket készítettek maguknak: szemüve-
get, kalapot, nyakkendõt, gallért. Így „beöltözve” részt vehettek a csoport-
szobákban zajló télbúcsúztatón: gyermekeiket kézen fogva, körbe járva bemu-
tatták egymásnak a jelmezeiket, és a „tanult” versekkel, dalokkal, táncokkal
„elkergettük a telet”. Ezután a tornateremben a többi csoporttal közösen
felvonulva a többiek maskaráját is megcsodálhattuk.

Mindezek után az otthonról hozott sütemények, gyümölcstálak, üdítõk el-
fogyasztása következett a csoportszobákban, majd az elmaradhatatlan tánc.
Idén úgy szerveztük, hogy a zene a csoportokban szóljon, mert a gyerekek és
az Anyukák, Apukák így szívesebben táncoltak, szórakoztak együtt.

Azt tervezzük, hogy a szülõk által készített fotókból tablót vagy albumot
készítünk, így örökítve meg az ötletes jelmezeket, na és a hangulatot.

Tóth Csilla
óvodapedagógus

FARSANG KUPA TEREM-
LABDARÚGÓ TORNA 2004
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Vörösberényi Mûvelõdési Házban
2004. április 19-én, hétfõn 18 órakor

Dr. Hudi József: Fábián-emlékkönyv
Fábián József református esperes pályafutása

címû mûvének bemutatása.
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉS KÖNYVTÁR

ÁPRILISI PROGRAMKÍNÁLATA

Április 1. csütörtök 9-11 óráig
EGYÜTT A HOLNAPÉRT! 
A Pannónia Kulturális Központ és a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ balatonalmádi
kirendeltségének közös szervezésében. 
25 munkáltató állásbörzéje a munkanélküliek foglakoztatásának elõsegítésére

15 ÉVES VÁROS BALATONALMÁDI
ÜNNEPI RENDEZVÉNYSOROZAT

Április 2. péntek 15 óra
15 éves város Balatonalmádi
• A képviselõ-testület ünnepi ülése
• Képek Balatonalmádi 15 évébõl – A kiállítást megnyitja: Dr. Kerényi László
• „Köszöntõ” – helyi mûvészeti csoportok bemutatója

Április 2. péntek 20 óra
Pannónia Péntek – Koktélos buli
Élõzenés táncest a 4 tagú Koktél Rt zenekarral, mert nemcsak a 20 éveseké a világ!
Vendégérkezés: a Zóna Étterem felõl! 
Belépõdíj: 700 Ft

Április 3. szombat 17 óra
Tavaszi Tárlat 2004. 
A városhoz kötõdõ képzõmûvészek gyûjteményes kiállítása
Megnyitja: Széki Patka László, költõ, kulturális menedzser
Közremûködnek: Szentirmai Edit, elõadómûvész és az APTE Táncegylet
A tárlat megtekinthetõ: április 27-ig, hétköznap 8-20 óráig és szombaton 14-19 óráig.

Április 4. vasárnap 14 óra
„Varázstelefon” Meseerdõ Bábszínház zenés bábjátéka. Belépõdíj: 400 Ft

Április 4. vasárnap 17 óra
A Széchenyi Ütõegyüttes hangversenye. Belépõdíj: 400 Ft

Április 9. péntek 10-12 óráig
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
A Pannónia Kulturális Központ és a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közös
szervezésében.
Tojásdíszítés, agyagkosarak, csuhédíszek és húsvéti díszek készítése természetes anyagokból.
A részvétel díjtalan! 

Április 13. kedd 17 óra
VÁROSUNK VIRÁGOSÍTÁSA ÉS TISZTÁNTARTÁSA – KULTURÁLIS ÉLETMÓD
A Balatonalmádi Kertbarátkör programja. Elõadó: Dr. Kardos Józsefné

Április 13. kedd 17 óra
FILMVETÍTÉS
A Pannónia Kulturális Központ és a Konzervatív Kör közös szervezésében.
Sági Gyula: Recski rabok c. dokumentumfilmjének befejezõ része.

Április 22. csütörtök 17 óra
JAPÁN A XXI. SZÁZADBAN
Mûvészetbarát Egyesület balatonalmádi csoportjának programja
Elõadó: Czuczor Sándor, gimnázium igazgató

Április 20. kedd 18 óra
AKAROM, HOGY TISZTÁN LÁSSATOK!
A Pannónia Kulturális Központ és a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közös
szervezésû irodalmi estje. Vezeti: Dombai Zoltán, elõadómûvész
A belépés díjtalan!

Április 22. csütörtök 11 óra
FÖLD NAPJA
Köcsi tó tanösvény ünnepélyes átadása 
Tájismereti vetélkedõ
Téma: Köcsi tó tanösvény, Az év madara, Az év fája
Helyszín: Köcsi tó

Április 23. péntek 18 óra
A Zongorista és Én
Az év énekesnõjének, Zsédenyi Adriennnek kamarakoncertje
Belépõ: 1. 500 Ft. Jegyek április 8-tól, elõvételben megvásárolhatók az intézmény portáján.

Április 23. péntek 21 óra
PETER & PAN KONCERTJE
Helyszín: Piazza Kávézó
A belépés díjtalan! 

Április 30. – május 2. péntek - vasárnap
WORLD DARTS FEDERATION steel darts pontszerzõ nemzetközi verseny

Május 1. szombat 
AZ EU-CSATLAKOZÁS ÉS A MUNKA ÜNNEPE

PPPPaaaa nnnn nnnn óóóó nnnn iiii aaaa   KKKK öööö nnnn yyyy vvvv tttt áááá rrrr   rrrr eeee nnnn dddd eeee zzzz vvvv éééé nnnn yyyy eeee iiii

FFFFeeee llll nnnn õõõõ tttt tttt   rrrr éééé ssss zzzz llll eeee gggg

Április 14. szerda: A Költészet Napja – egész napos rendezvény
8–14 óráig: KÖLTÉSZET NAPI VERSMONDÁS iskolások és óvodások részvételével 
17–17.20 óráig: LÁZÁR ERVIN: KÖLTÕI VERSENY

Részlet a Négyszögletû Kerek Erdõ címû mesébõl
Elõadók: a Györgyi Dénes Általános Iskola irodalmi szakkörének tagjai
Vezetõ tanár: Szentirmai Edit

17.20–19 óráig: HALLGASD MEG LEGKEDVESEBB VERSEMET!
Hagyományos olvasói versmondás és versolvasás 

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

19–20 óráig: RADNÓTI GOLGOTÁJA
Megemlékezés a költõ halálának 60. évfordulója alkalmából
Elõadók: Varga Borbála, Fördõs Milán és Kiss György
Szerkesztette és rendezte: Kiss György
A Pannónia Könyvtár és a Konzervatív Kör közös rendezvénye

GGGG yyyy eeee rrrr mmmm eeee kkkk   rrrr éééé ssss zzzz llll eeee gggg

Április 3. szombat 14 óra: TOJÁSHÉJ-MOZAIK KÉSZÍTÉS
Szükséges kellékek: 2 fõtt tojás

Április 17. szombat 14 óra: CSERE-BERE KLUB
Szalvétagyûjtõknek - vásárlási lehetõséggel

Április 24. szombat 15 óra: CIMBORA KLUB
Május 8. szombat 14 óra: ACTIVITY KLUB

Alakuló összejövetel

AAAA   VVVV öööö rrrr öööö ssss bbbb eeee rrrr éééé nnnn yyyy iiii   KKKKuuuu llll tttt úúúú rrrr hhhh áááá zzzz   pppp rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm kkkk íííí nnnn áááá llll aaaa tttt aaaa

Április 1-19-ig munkanapokon
LAKOSSÁGI TÜDÕSZÛRÕ VIZSGÁLAT

Április 8. csütörtök 10 – 12 óráig
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
A Vörösberényi Kultúrház és a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésében.
Tojásdíszítés, agyag kosarak, csuhédíszek és húsvéti díszek készítése természetes anyagokból.
A részvétel díjtalan! 

Április 11. húsvétvasárnap 19 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB JÓTÉKONYSÁGI LOCSOLÓBÁLJA
Hozzájárulás: 1. 500 Ft

Április 17. szombat 18 óra
A FÖLD, AHOL SZÜLETTEM… Néma Frigyes, dalnok önálló estje
Belépõ: 500 Ft 

Április 24. szombat 16 óra
ÖREGEK NAPJA
A Magyar Vöröskereszt vörösberényi alapszervezetének rendezvénye

KKKK iiii ssss cccc ssss oooo pppp oooo rrrr tttt oooo kkkk   öööö ssss ssss zzzz eeee jjjj öööö vvvv eeee tttt eeee llll eeee iiii

Vörösberényi Polgári Olvasó Kör
Április 1. csütörtök 18 óra: Vezetõségi ülés

Fábián József Kertbarátkör
Április 5. hétfõ 18 óra: Közbiztonság, tûzvédelem

Elõadók: Balogh Csaba, Balatonalmádi Polgárõrség alelnöke
Újvári Attila, Balatonalmádi Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetõje
Papp József, Balatonfûzfõi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnoka

Április 19. hétfõ 19 óra: Évadzáró közgyûlés, vezetõségválasztás
Vörösberényi Nyugdíjas Klub

Április 7., 14., 21., szerda 16 óra: Klubnap
Április 28. szerda 16 óra: Születésnapi összejövetel

Polgárõrség
Április 29. csütörtök 17 óra: Összejövetel 

PPPP rrrr óóóó bbbb áááá kkkk

Vörösberényi Népdalkör: Április 2., 9., 16., 23., 30. péntek 16 óra
Vörösberényi Nyugdíjas Néptánccsoport: Április 2., 9., 16., 23., 30. péntek 18 óra 
Vörösberényi Kultúrház Néptánccsoportja: Április 3., 17. szombat 9 óra (nagy csoport)
és 10 óra (kis csoport)

Helyreigazítás
A Pannónia Kulturális Központ március programjai között helytelenül jelent meg a

2004. március 14-i rendezvény közremûködõjének neve. 
A fáklyás felvonulást énekszóval kísérte a szentkirályszabadjai Szent István Népdalkör.
A hibáért az érintettek szíves elnézését kérjük. 

Pannónia Kulturális Központ 

T Ü D Õ S Z Û R É S
2004. április 1-tõl április 19-ig

Helye: Balatonalmádi-Vörösberény Gábor Á. u 6.
VÖRÖSBERÉNYI  KULTÚRHÁZ

Idõpontja: Hétfõ: 8,30 – 12,00, 12,30 – 16,00
Kedd: 8,00 – 14,00
Szerda: 8,00 – 12,00, 12,30 – 16,00
Csütörtök: 8,00 – 14,00
Péntek: 8,00 – 12,00

20 év feletti állandó lakosok, eü.könyvesek, eü.dolgozók, pedagógusok
számára ajánlott !!

A Veszprém Megyei Irányított Betegellátási Modell (VIBEM) az
esetleges, még panaszt nem okozó szív- és érrendszeri megbetegedések
korai felismerése érdekében Öntõl egy kérdõív kitöltését kéri.
Amennyiben Ön 35 és 65 év közötti férfi vagy nõ, kérdõívet a
tüdõszûrésen szíveskedjék kérni, kitölteni és ott helyben leadni.
Köszönjük!
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI  ÁLTALÁNOS
ISKOLAI BEIRATÁS RENDJÉRÕL

Az óvodai beiratás idõpontja: 2004. április 26. (hétfõ)   8-16 óra
2004. április 27. (kedd)   8-16 óra

helye: Napköziotthonos  Óvoda: Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 33. Tel.: 88/593-900
Mogyoró-úti Óvoda: Balatonalmádi, Mogyoró u. 1. Tel:88/438-341

Az 1. osztályos tanulók beiratásának idõpontja: 2004. április 26. (hétfõ) 8-16 óra
2004. április 27. (kedd) 14-18 óra

helye: Györgyi Dénes Általános Iskola: Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 88/438-352
Vörösberényi Általános Iskola: Balatonalmádi, Thököly u. 1. Tel: 594-230

PÁLYÁZATI    FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Oktatási 
és Kulturális Bizottsága

A Helyi közmûvelõdésrõl szóló 7/1999.(V.3.) sz. rendelete alapján
pályázatot hirdet

Balatonalmádiban élõ polgárok és közösségek
közérdekû kulturális tevékenységének támogatására

Pályázhatnak: Önkormányzati intézményhez gazdaságilag, szervezeti-
leg nem kapcsolódó helyi alkotó közösségek, mûvészeti csoportok, civil
szervezetek, magánszemélyek.

A pályázat témakörei:
• Elsõsorban helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, ami a város

vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és közérdeklõdésre tart
számot.

• Önkormányzati intézményektõl független almádi mûvészeti együttesek,
csoportok, egyéni alkotók mûködésük támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei: Az Oktatási és Kulturális
Bizottságnak címzett pályázati leírás / a tervezett rendezvény vagy
tevékenység leírása 1-3 oldalon, pályázati adatlap, költségvetési lap
kitöltése, minimum 25% saját erõforrás megléte/.

Pályázathoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
Titkársági és Humánpolitikai Osztályán szerezhetõk be, www.balatonal-
madi.hu városi honlapról letölthetõk.

A pályázat elbírálása:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 1.500.000 Ft felosztásáról

szabadon dönt a pályázati határidõig beérkezett pályamunkák
ismeretében.

Nem adható támogatás: ingatlanvásárlásra, berendezésre, technikai fel-
szerelésre, vállalkozás vagy alapítvány létrehozására és támogatására. A
pályázati támogatás tovább nem osztható. Az önkormányzat  a sikeresen
pályázókkal szerzõdést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszá-
molásáról. A kapott támogatás magánszemélyek esetén önálló
tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül. A felhasználást szám-
lákkal kell igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2004. május 1.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba /8220 Balatonalmádi,

Széchenyi sétány 1. / kell benyújtani. A pályázatról bõvebb információt
Cziráki Marianna ad a 438-400-as telefonon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2004. május 17.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzat Oktatási 
és Kulturális Bizottsága

pályázatot hirdet

a szabadidõ- és diáksport céljára 2004. évben 
rendelkezésre álló támogatás elnyerésére

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

dezvényeket kívánnak rendezni;
• akiknek egyéni sportolója és diákcsapata kiemelkedõ eredményt ért el,

és szervezetüknek a nagy jelentõséggel bíró sporteseményeken való
szerepeltetéséhez megfelelõ anyagi eszköz nem áll rendelkezésre;

• akiknek szabadidõsport szakosztálya mûködésének fenntartásához
megfelelõ anyagi eszköz nem áll rendelkezésre.

A rendezvényekre beadott pályázatoknál a szakmai anyagok besz-
erzéséhez (oklevelek, érmek, serlegek), valamint sportlétesítmények bér-
leti díjához, versenybírói költségekhez járul hozzá a Bizottság. A pályázó
egyesületeknek minden egyes rendezvényrõl pályázati anyagot kell
készíteni. A 2004-ben már megtartott rendezvények is támogatásban
részesülhetnek. Az Önkormányzat legfeljebb a költségvetés 50%-a erejéig
támogatja a rendezvényt.
A kiemelkedõ eredményt produkáló sportoló vagy diákcsapat támo-
gatásánál a megyei, körzeti bajnokságról, versenyrõl magasabb bajnok-
ságra, versenyre feljutott versenyzõk versenyeztetési költségeihez (neve-
zési díj, szállás költség, utazási költség) járul hozzá a Bizottság.
A szabadidõsport szakosztályok mûködési költségeihez (pályafenntartás,
terembérlet, sportfelszerelés, versenybírói díj, nevezési díj, utazási költ-
ség, szállásköltség) legfeljebb éves költségvetésük 50%-a erejéig nyújt
támogatást az Önkormányzat.

A pályázat határideje:
• rendezvényszervezés esetén 2004. május 7. Pozitív elbírálás esetén az

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

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

• szabadidõsport szakosztályok mûködési költségeinek támogatása
esetén 2004. május 7. Pozitív elbírálás esetén az összeg kiutalása
elõzetes történik, az összeggel utólag a következõ év elején kell a sport-
szervezõnek elszámolni.

A pályázatokat egy példányban kell benyújtani az Oktatási és Kulturális
Bizottsághoz. Pályázathoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatal Titkársági és Humánpolitikai Osztályán szerezhetõk be, valamint
a város www.balatonalmadi.hu  honlapjáról letölthetõk 
A pályázat elbírálásáról a pályázó értesítést kap. Az önkormányzat  a si-
keresen pályázókkal szerzõdést köt az elnyert összeg felhasználásáról és
elszámolásáról.

Országos mûvészek alkotásai újra Almádiban 
Képzõ- és iparmûvészeti kiállítás

a Padlásgalériában
Az OKIT, az Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Társaság 2004. március

26-27-28-án Balatonalmádiban tartotta éves konferenciáját, melynek
keretein belül 28-án, vasárnap délelõtt nyílt meg a Padlásgalériában 2004.
évi országos kiállításunk a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
együttmûködõ segítségével. 

Társaságunk nem elõször mutatkozik be ezzel a rendezvényével a
városban. 1997-ben a Galéria már helyet adott a kiállításunknak, 1999-ben
pedig az Almádi Napok keretein belül decsi alkotótelepünk munkáiból nyílt
tárlat, melynek akkori szakvezetõje Veszeli Lajos, festõmûvész volt. 

A fent említetteken túl Almádiban élõ tagjaink is összekötnek minket a
várossal, ahová mindig szívesen térünk vissza. Reméljük, hogy kiállításunk
a tavaszt váró városnak méltó mûvészeti eseménye lesz. 

Az OKIT kiállítása megtekinthetõ a Városháza Padlásgalériájában április
19-ig, munkanapokon 10-18 óra között. 

Schéffer Anna
elnök

Országos Képzõ- és 
Iparmûvészeti Társaság
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Miután 2003-ban lejártak a strand-
üzemeltetõk megbízási szerzõdései,
tavaly októberben úgy döntött a város
vezetése, hogy nem hosszabbítja meg a
szerzõdéseket, hanem saját kezelésre
visszaveszi a strandok üzemeltetését. 

2003. december 1-tõl kapott megbízást Schulteisz László, almádi lakos, aki
immár városgazdaként a strandokkal kapcsolatos feladatok is ellátja. Nemcsak
mint az önkormányzat alkalmazottja, de mint almádi városlakó Schulteisz László
is osztja azt a véleményt, miszerint a strandok színvonalának növekedése nagyban
hozzájárulhat Almádi idegenforgalmának és látogatottságának fellendüléséhez. 

Balatonalmádi – mint köztudott – 4 stranddal várja a fürdõzõket, a
Wesselényi, a Budatavai és a Káptalanfüredi kicsi és nagy strand ügyeit 2004.
április 1-tõl három gondnok látja el. Mindhárom almádi lakos, akik szintén nagy
ambíciókkal már hozzáláttak a feladatok megvalósításához. 

A strandi felkészülés már megkezdõdött, s bár a határidõ szorít, hiszen
mindössze másfél hónap maradt a terület teljes felkészítésére és rendbetételére,
elsõsorban a fû és a bejárók állapotára való tekintettel. Munkából és feladatból
tehát nincs hiány, s bár a Wesselényi strandnál a keleti szárny rekonstruciója még
nem készült el teljesen, a területet a szezonra vendégbaráttá kell varázsolni. A bér-
lõkkel folyamatos egyeztetés zajlik, de a felek közti együttmûködés zavartalan. 

A városgazda legfõbb feladatának azt tartja, hogy a strandok küllemében
olyan mértékû változás álljon be, hogy az ide érkezõ vendégeket már belépéskor
pozitív élmény érje. Schulteisz László elmondta, hogy szeretné, hogy a strand
külsõ képén is látszódjon, hogy új gazdája van a területnek, aki folyamatosan
foglalkozik vele, és rendkívül ügyel a rendre, a tisztaságra és a vendég
elégettségére. 

A Budatavai strand esetében elsõ és legfontosabb teendõ a külsõ kerítésként
szolgáló barakksor lefestése, a felirat felújítása, s ezzel egy megváltozott arcot
adni a fürdõhelynek. A Budatavai strand idéntõl új szolgáltatást is nyújt az
ideérkezõ vendégeknek, hiszen címzett pályázaton nyert összegbõl végre
elkészült a strand mederhomokozása, mely által a családok és a legkisebbek leg-
nagyobb örömére fövenyes jelleget kapott a fürdõhely. 

A Budatavai strand esetében teljesen, míg a Wesselényi strandon csupán kis
mértékben, az öböl egy részén valósul meg a mederhomokozás. Az egységes
kerítés azonban a „nagystrandon” is kialakításra kerül, a fõépület átfestése, tetõ-
és csatornacseréje is megvalósul, új arcot adva így a területnek. A sportolni
vágyók számára strandfoci-pályát létesítenek, hogy Almádi központi strand
megjelenésében és szolgáltatásaiban egyaránt fürdõbarát jelleget kapjon. 

A város elsõ számú strandjának számít a Káptalanfüredi nagystrand, ahol
csupán apróbb rendbetételekre van szükség, de néhány praktikussági okokból
észszerû változtatásokra is sor fog kerülni. 

A kis strandon szintén kisebb feladatok várnak a gondnokra. Vannak azon-
ban tervek arra nézve, hogy a nagy és kis strandok összenyissák, de ez még a
jövõ zenéje…

Mindegyik strand esetében a legfõbb cél, hogy a külsõ megjelenésben pozitív
változás történjen. S bár a költségvetés szûkös keretet szab meg ezen a területen
is, szép és rendezett pázsit kialakításával, valamint rengeteg virággal a lehetõ
legtöbbet próbálnak tenni az ügy érdekében. A legnagyobb figyelmet ter-
mészetesen a tisztaságra fordítják, hiszen a fürdõzõk számára is a higiénia az
elsõdleges szempont. 

A rengeteg terv és feladat megvalósításának azonban anyagi vonzata is van.
Bár a költségvetésben már elfogadták az ide vonatkozó számokat, a strandi
belépõjegyek árának idei alakulásáról a márciusi testületi ülésen határoznak a

képviselõk. Emelésre mindenképpen
számítani kell, de természetesen figye-
lembe veszik a környezõ településeken
alkalmazott árakat és az almádi strandok
által nyújtott szolgáltatások minõségét és
mennyiségét, és a infláció mértékére való

tekintettel döntenek a 2004-es árakról. 
A tavalyi év legnagyobb problémája azonban idénre sem szûnt meg. A

Balaton vízszintje továbbra sem éri el a kívánt mértéket, s március közepén a
szint 21 cm-rel alacsonyabb volt, mint a tavaly ugyanekkor mért adat.
Remélhetõleg az azóta hullott csapadék valamelyest javított a helyzeten, de félõ,
hogy idén nyáron is sokáig kell gyalogolnunk a mederben ahhoz, hogy teljesen
ellepjen bennünket a víz. 

Az almádi strandok új gazdája azonban ígéri, hogy a tervek megvalósulnak,
a színvonal láthatóan és érezhetõen emelkedni fog, s a város fürdõhelyei újra
vonzóvá válnak a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Mindez pedig
csupán a folyamat egy része, hiszen a jövõben még több strandi feladat vár a
városra és a strandok gazdáira. Vincze Eszter

Strandhelyzet
Zajlik a felkészülés a nyárra

F E L H Í V Á S 
Felhívjuk a Noszlopy G. utca ingatlantulajdonosainak figyelmét arra, hogy a
Noszlopy G. utca útfelújítási munkáit megelõzõen a szolgáltatók közremû-
ködésével, az ivóvíz gerincvezeték és minden ingatlan bekötõvezetéke
felújításra, továbbá a hiányzó gáz bekötõvezetékek megépítésre kerülnek. A
vezetékcsere idején (április, május hónap) a víz-szolgáltatás zavartalanul mûköd-
ni fog. Az ingatlanok vízóraaknájáig a telekre való bejutást kérjük biztosítani (akár
megbízott által is).
Az építés ideje alatt félpályás forgalomkorlátozás szükséges. A munkákból adódó
közlekedési nehézségek miatt megértésüket kérjük. Tájékoztatjuk az ingatlantula-
jdonosokat és a lakosságot, hogy az idegenforgalmi szezon elõtt az út felújítása is
megtörténik. 
Felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Mûszaki osztályán 88/430-337-es telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi
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60 cm-es

A „vidám kovács” mûhelyében
Biztosan emlékeznek tisztelt ol-

vasóink a tavalyi Péter-Pál Napi vi-
gadalomban feltûnt bajuszos, bõrkö-
tényes, mosolygós arcú kovácsmesterre.
Nos, Mészáros Sándor kézi-kovács
mûhelye itt Almádiban – közelebbrõl
Budataván – mûködik, és hogyan
másként, mint családi alapon szervezve,
amint egy régi, nagy múltú mester-
séghez illik. Apa, a fia, és veje verik a
vasat...

Három éve, hogy ide költöztek, de kezük nyomát már rajta hagyták a város
arculatán. Elég, ha csak a helyreállított „Jordán kút” vasmunkáit, vagy a hõsi
emlékmû zászlótartóit, díszlámpáit említjük. Kivétel nélkül, egyedi termékek,
ami nem csoda, hiszen nyíltan vállalt és vallott céljuk a hagyományos
kézmûves kovácsmunkák népszerûsítése a présgépeken készült dömpingáru-
val szemben. Természetesen mindez elérhetõ áron!

Vaskaputól a „damaszkuszi” pengéig minden kovácsmunkát szívesen vállalnak.
Legyenek bár egyéni ötletek, ígérik megfelelnek a kihívásnak. De, ha vésõk és egyéb
szerszámok élezése végett keresik fel a mûhelyt, akkor sem fognak csalódni.

Mészáros Sándor az elõdök példáját követve indult vándorútra – kitanulni
a szakma minden csínját – Németországba. Útba ejtette többek között Koblenz

és Regensburg
mûhelyeit, ahon-
nan a tudáson
kívül mûhelye
mottóját is magá-
val hozta:
„SCHAUEN SIE
AUF UNSERE
FINGER”, amivel
magyar megfele-
lõje talán a „néz-
zen a körmünkre”
lehet. A nyitottsá-
got jelenti: jöjjön
el hozzánk, nézze
meg hogyan dol-
gozunk, mit csinálunk, még csak vásárolni sem muszáj, persze ha megtetszik
valami, ne fogja vissza magát.

Messzire sem kell menni, a Vasmûves Bt. Budataván, a Rákóczi u. 41. sz.
alatt megtalálható. (Tel.: 70/250-0568)

Nézzen a körmünkre...
X




