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A Balatonnal foglakozó, a turisták számára

hasznos könyveknek se szeri, se száma.
Természetesen e vonatkozásban is volt kezdet, ami
a „BALATONVIDÉKI KALAUZ Kézikönyv

Turisták és Fürdõzõk részre” címen jelent meg.
Írta és szerkesztette dr. Sziklay János, aki szép-
számú Balatonnal foglalkozó könyv és újságcikk
szerzõjeként ismert. Az 1889-ben  Budapesten
megjelent kalauz kiadója a Balaton Egylet volt,
amelyrõl annyit kell tudni, hogy 1882-ben alakult,
1894-ig mûködött és a Balatoni Szövetség nagy
elõdje volt.

Az akkori Almádi mint fürdõhely még éppen
bontogatta szárnyait, a nagy filoxéra járványban
kipusztult szõlõkben levõ épületekben. Érdemes
szó szerint közölni amit az említett könyvben
Almádiról írtak.

„Kirándulás Almádiba és Kenesére.
A gõzhajó mindennap rendesen közlekedik

Balaton-Füred és Almádi, 1890 tavaszától kezdve
pedig Kenese közt is.

Almádi szöllõhegy Veszprémmegyéhez tartozik,
s a Balatonnak legfelsõ északkeleti öble körül fek-
szik. Csinos völgyhasadék, mely már sûrûn be van
építve hajlékokkal. Többnyire veszprémieké  a
kiknek itt szölleik vannak. Alig egy órára esvén
Veszprémhez, a természet maga utalta a
Veszprémiek fürdõtelepéül.

Régebben egészen patriarchálisan ment itt a
fürdés. Még az értelmiség is,  ha vasárnap délután
kocsin lerándult, más hely hiányában a parton
vetkõzött, vagy legfeljebb néhány  nádkunyhót
talált, melyet valamelyik ismerõse szívességbõl
átengedett.

Egy évtized óta itt is fordulat állott be. Néhány
lelkes ember, a kiknek élén Véghely Dezsõ alispán
állott, részvénytársaságot hozott össze, mely
fürdõházat épített, megkezdé a veszprémi káptalan
által átengedett területen a fásítást és egy házat

vendéglõnek rendezett be. A társas élet igen élénk
Almádiban. Gyakran tartanak a vendéglõ nyitott
tánctermében mulatságot; a csónakázás is
meghonosodott, a közös séták a regényes völ-

gyekbe és a közös ozsonnázások napirenden van-
nak. Az élet tehát inkább családias és egyszerû jel-
legû. Rendesen  500-600 ember szokott nyaranta

Almádiban tartózkodni. Az ott  lakók szükségletére
minden föltalálható; mészárszék, vegyes
kereskedés, posta. 1884-ben kis kápolna is épült
nem messze a vendéglõtõl.

Veszprémmel a rendes összeköttetést tár-
saskocsik tartják fönn.

Almáditól fél órányira van Vörös-Berény,
melynek nevezetessége a régi pálos-kolostor és a
vele összeköttetésben állott templom. A pálosok
eltörlése után a ház a tanulmányi alapé lett,
melytõl néhány évvel ezelõtt magántulajdonba
ment át.

Almádihoz közel esik Kenese, a Balaton fejénél
fekvõ csinos helység, mely már szintén rendezett
fürdõteleppé kezd alakulni. Oly regényes szépségû
völgyei nincsenek, mint Almádinak, de más elõnyei
pedig föléje emelik. Elõször is  a nagyszerû kilátás
a Balaton egész felsõ medencéjére, míg a kilátást
Almádiban az õrsi hegyfok korlátozza; azután a
fövenyes talaj, míg Almádiban a talaj köves.”

A képek bemutatják Almádi és Vörösberény,
akkoriban jelentõsnek ítélt képét. Sajnos a képek
nem túl jó minõségûek, egyrészt azért, mert a 115
éves könyv lapjai mára megsárgultak, másrészt  a
nyomdatechnika is fejletlenebb volt.

Az almádi kép a kápolnát ábrázolja a Bajcsy-
Zsilinszky útról, nagyjából az Ifjusági lépcsõ felsõ
végérõl nézve. A kápolnától jobbra látható, akkor
még nádtetõs épületként, Brenner Lõrinc nyaraló-
ja, a Borbála lak. Ma a nagyon szép faszerkezetû
verandájáról ismerjük az épületet.

A vörösberényi kép elõterében a Séd boltozatos
hídja látható – talán templomba sietõ – embe-
rekkel, a Szent Ignác templommal és a vele szem-
ben levõ kocsma épülettel. A háttérben a reformá-
tus templom látszik. Meg kell jegyezni, hogy
Sziklay téved, mert a vörösberényi templom és
kolostor nem a pálos rendhez, hanem a jezsuiták-
hoz tartozott.

A két képrõl fentebb azt olvashattuk, hogy
jelentõsnek ítélt volt. Ez természetes, mert akko-
riban a templom volt a falu legfontosabb épülete,
de a kocsmát is sokan annak tekintették, mert mise
után ott találkoztak egy pohár borra. 

Schildmayer Ferenc

Almádi látképe

Vörösberény látképe
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KISVÁROSUNK A NAGY INTERNETEN
Jó pár éve már, - sõt, a múlt

században történt -, hogy az Új
Almádi Újság kebelén belül Veszeli
Lajos megálmodta és létrehozta a
Part címû ifjúsági mellékletet.
Eredeti reményeink szerint olyan
utánpótlásról szerettünk volna gon-
doskodni, akik egyszer majd ben-
nünket is túlnõnek. Ezidõtájt  még
mindig várnunk kell erre a váltásra,
de egy cikk erejéig térjünk vissza a
Partra, hiszen az oroszlánkörmök
azóta is láthatók.

A Part elsõ számában az inter-
neten tallózgató Nagy Gergely hol-
land honlapokra bukkant kies kisvá-
rosunkkal kapcsolatban, amelyeken
némi költõi lelkendezés  váltakozott
ironikus gúnnyal. Jó volt olvasni és
érdemes felidézni a „Rozmárok az
ékszerdobozban” címû cikket, mert
kiderült belõle, hogy nem a mi kon-
tónkra ment az egész. A derék hol-
landok dicséretreméltóan ékszer-
doboznak nevezték városunkat, ahol
a parton heverészõ német turisták
hada a rozmárokra emlékeztette
õket. Ámbár a holland-német civa-
kodásokról több idevalósinak a „ha-
gyományos” román-magyar barát-
ság ötlik az eszébe, most mégsem
errõl szeretnék elmélkedni, hanem
üdülõvárosunk világhálón való
megjelenésérõl. Vajon, hogy állunk
ezzel a virtuális valósággal? Mit
tudunk egyáltalán virtuális
magunkról?

Balatonalmádira kattintva a leg-
jobb keresõprogramot 24 000 találat
zúdul ránk 0,22 másodperc alatt és
ember legyen a talpán (vagy akár a
fenekén), aki netán a felét is végig-
pásztázza együltében. Ebbõl a ren-
getegbõl lehet persze tovább szelek-
tálni és azt látjuk, hogy 820 Vörös-
berényre, 868 Káptalanfüredre és
345 Budatavára vonatkozik. Ha
csupán Almádira vagyunk kíváncsi-
ak, akkor 2800 kapást regisztrál-
hatunk és ezekbõl az adatokból
mindjárt érdekes következtetésre
juthatunk. Adjuk hirtelen össze a
város-részeket idézõ helyek számát,
majd pedig vonjuk ki az így nyert
összeget Balatonalmádi találatainak
a számából. Az egész városra, azaz
Balatonalmádira ezáltal 18667 hon-
lappal több információ található,
mint a városrészek együttesére.
Magyarán: együtt kellünk a kí-
váncsiaknak, nem pedig külön-
külön. (Ezt, több mint tíz éve mond-
ta ki Dr. Kerényi László...)

A Kelet-Balatoni Kistérség, meg
a Középdunántúli Régió viszont
még nincs igazán jelen a világhálón
a maga 26, illetve 2850 találatával,

mert jóval több figyelmet és figye-
lemfelkeltést érdemelnének. A
megoldás talán az lehet, ha rögtön
megnézzük Veszprém, Zirc és
Balatonkenese találati számát!
Megyeszékhelyünk 291000, a
Bakony központja 33500 és a
Balaton keleti kapuja pedig 18900
helyen böngészhetõ, ami azért
imponáló lehetõség. Amíg egy
üdülõváros, mint Balatonalmádi,
több figyelmet vívott ki mint a
városrészek külön-külön, addig a
kistérség, illetve a régió a maga
településein keresztül értelmezhetõ
a maga teljességében a hatalmasra
szõtt világhálón. 

Óva inteném a kezdõ internete-
zõket attól a kísértéstõl, hogy
komoly következtetéseket von-
janak le a kapott találatok
világhálón való megjelenési sor-
rendjébõl, mert sem idõbeli, tartal-
mi vagy fontossági besorolás nem
állapítható meg. Sok huncutságra
derült fény már ez idáig is, hiszen a
keresõprogramok általában a leg-
gyakrabban kért honlapokat rakják
elõre, hacsak nem „turbóznak fel”
egyes alig ismert helyeket azáltal,
hogy saját „spontán érdeklõdõ-
programokat” is beindítanak, ami-
vel mindjárt ménkû népszerû lesz,
hiszen automatikusan elõbbre soro-
lódik. Kérdezzenek csak meg egy
megbízható hálózatkezelõt, még
több „tökös” trükköt sorolnak fel
kapásból, mint én...

Arra is nagyon vigyázzanak a ve-
lem együtt késõn érõ, de egyre töb-
bet értõ világháló-vadászok, hogy
minden keresõprogram pontosan azt
hozza be, amit kérünk. A szó szoros
értelmében! Pár évvel ezelõtt ifjabb
barátom büszkén beütötte az Almádi
Gimnázium címszavakat a frissen
felszerelt drága masinába, azután
pedig kétségbeesve telefonált.
Rögtön bejött neki úgy 130 találat,
ahol több más csemege mellett
elõkelõ helyen szerepelt Almádi
Dániel, az egri Szilágyi Gimnázium
9. osztályos tanulója, Almádi
Krisztina a budapesti Szent István
Gimnázium „öregdiákja”, valamint
a monostorapáti határban levõ
Almádi bencés apátság felmérése,
amelyet a tapolcai Batsányi
Gimnázium diákjai végeztek el. A
gép ugyanis mechanikusan hozta az
„Almádi” meg a „Gimnázium” cím-
szót is.

Mindezek ellenére feledkezzünk
csak bele abba a 24000 találatba, ami
negyedóránként 2-300 között vál-
tozik még ugyanazzal a keresõprog-
rammal is, no meg a sorrend is va-

riálódik. Akármilyen nyelven állunk
neki keresgélni, Balatonalmádi az
Balatonalmádi marad, legföljebb
angol nyelven több találat jön be. A
magyar és angol találatok mellett
azért szép számban szerepel német,
olasz, holland, francia, cseh, lengyel
és szlovák honlap - legalább is az
elsõ ötszáz találatig, mert eddig
tudtam átmazsolázni a rengeteget.
Az általános vagy átfogó ismer-
tetéseket már korábban is nézeget-
tem, mert érdekelt, hogy mi jelenik
meg rólunk és az esetek túlnyomó
többségében nélkülünk, amint azt
már a nagypolitikában megszoktuk
volt...

Mazsolázgatni annyit tesz, mint
modern szóhasználatban „rácuppan-
ni” a szokatlan, feltûnõ, vagy na-
gyon távoli híradásokra. Mindjárt
feltûnt a Deutsche Bank
„Balatonalmádi Skyscrapers” cím-
szó, ami nemes egyszerûséggel
fordítva is helyi felhõkarcolókat
sejtet. Szám szerint egyet: az Auróra
szállodát. Utána a „Fórum iccaka
sosemvolt” címszó keltette fel a
kíváncsiságomat, mert Budataván
lakva már tapasztaltam furcsa jelen-
ségeket, ámbár a Fórum mindig
megmaradt hajnalra is. Nos, ezen a
honlapon hazai víztornyok gar-
madája jelenik meg: jelesül a mi kis
csökött nyakú hidro-glóbuszunk is,
méghozzá egy sudár betontorony
társaságában, mint Stan és Pan, vagy
Zoru és Huru.

A „Thomas’s Glassware Tour”
Balatonalmádi honlapját már az
üvegipari üdülõ iránti tiszteletem
miatt is ki kellett nyitnom, ahol ékes
angol nyelven értesültem a Balaton
vízszint-ingadozásának õsi titkáról:
„a tó mélyén található egy templom,
benne egy leányzó, aki könnyeivel
gondoskodik a selymes víz állandó
utánpótlásáról”. Nos, egyszerû a
képlet: hol elapad a könnye, hol meg
csak úgy záporozik. Most tavasszal
sírógörcse lehetett.

A „Boston. com Destiny Guides”
honlapja további titkok felderítésére
csábított, ugyanis a „destiny” ango-
lul úti célt egyszerre jelenthet, meg
végzetet is. Mi sem kell egy „gyütt-
mentbõl-gyüttmaradttá” elõrukkolt
helybelinek, aki a világhálón ször-
fölget szabad idejében. Akár hiszik,
akár nem, de innen tudtam meg,
hogy Balatonalmádiban „kelleme-
sen hervadt hangulat” [pleasantly
faded air] uralkodik, ezért is ügetnek
tova Balatonfüred felé a pezsgõbb
életre vágyó turisták. A szöveg mel-
lett megjelenõ illusztráció maga volt
a csúcs: fiatalok egy hófehér teher-

hordó lámát vonszolnak fel a mere-
dek és köves hegyoldalon. Ha én ezt
hat évvel ezelõtt, a virginiai távol-
létem idején pillantom meg,
esküszöm rögvest hazaügettem
volna!

A virtuális valóság újabb
csodájával találkoztam a spanyolos
hangzású „idojos” honlapon, ami
eredetileg magyar lehetett, ugyanis
ékezetekkel felszerelve már
értelmes „Idõjós” is lehetne!
Magyar településeken várható
idõjárást ígér a honlap, amit  egy-
szerûen képtelen voltam kideríteni,
mert lenyûgözött a Balatonalmá-
dival szomszédos települések fel-
sorolása. A valóságban ugyanis leg-
alább fél órát kell autóznom Király-
szentistvánra és vagy Fûzfõn vagy
Litéren át kell haladnom. A honlap
virtuális valóságát tovább tarkítja az
„Állami Szõllõtelep”, meg a „Kis-
hegy”, bár a „Fuzfegyardelep” se
kutya. Az utolsó módosítás állítólag
2003. október 29-én történt ezen a
honlapon, bár gyanítható, hogy a
szerkesztõk közben átaludhattak pár
évszázadot, mert Halacs, Alsóörs
Fürdõtelep és „Káptalanfûred” mel-
lett azért  odavéshették volna Vörös-
berény nevét is...

Minden további idézgetés helyett
szeretnék helyet adni - akár ezen az
oldalon is - minden olyan híradás-
nak, amely a valóságos világunk
(össze ne tévesszék a Való Világ-
gal!) és a világhálón fellelhetõ vir-
tuális valóság közötti szakadékról
akarnak tudósítani. Maradt még
23500 honlap, amit be kellene cser-
kelni. Magyarul értõ olvasóink biz-
tosan sokan értelmezgetik a talála-
tokat, angolul többen nézegetjük,
egy fiatal barátom német, holland és
flamand nyelven tájékozódik. Len-
gyel önkormányzatunk tagjai szem-
mel tartják a lengyel nyelvû oldala-
kat, Nyitragerencséren ellenõrzik a
szlovák meg a cseh honlapokat, az
eggenfeldeni barátaink pedig a né-
meteket.

Szellemi önvédelmünk legfonto-
sabb érdeke, hogy minden nyelven
figyeljük: mit írnak rólunk és nélkü-
lünk. Keszey János képviselõ bará-
tom a magyar nyelvû és általunk fi-
zetett oldalakat vette górcsõ alá a
minap. Vele együtt mondom, hogy:
Partra kellene úsznunk mielõbb!

Czuczor Sándor
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A májusi Képviselõ-testületi
ülésen, jelenlegi ismereteink sze-
rint, ebben a választási ciklusban a
város jövõje szempontjából a leg-
fontosabb, ugyanakkor a legne-
hezebb és legnépszerûtlenebb na-
pirendet tárgyaltuk. 8 igen, 5 nem,
1 tartózkodó szavazat mellett –
meggyõzõdésem szerint a többség
érdekében – a legkevesebb érdek-
sérelemmel járó döntés született.

Úgy gondolom, hogy a végre-
hajtás során az érintett két intéz-
ményvezetõ, a pedagógusok és
szülõk támogatásával elérhetõ,
hogy a két iskola tanulói és közal-
kalmazotti kollektívája egy jó
hangulatú, összetartó közösséggé
szervezõdjön, megtartva, egységes
rendszerbe szervezve mindkét
iskola szabályzataiból, hagyomá-
nyaiból a leghasznosíthatóbb ele-
meket. A költségvetési megtaka-
rításon túl javulni fognak a szak-
mai mutatók, vonzó programot
kínálnak iskoláink az elsõ osztályt
kezdõ gyermekek szüleinek.

Minden eddigi híresztelés, biz-
tos információ ellenére, a döntést
megelõzõen senkivel sem folytat-
tam tárgyalást a megüresedõ ingat-
lan további sorsáról. Az erre vonat-
kozó javaslatot, pályázati kiírást az
augusztusi ülésre készítjük elõ. Az
eddigi érdeklõdés alapján lehet
esély az oktatási célú hasznosítás-
ra. 

Az önkormányzat tárgyalta a
Kommunális Kft. 2003. évi beszá-
molóját és 2004. évi üzleti tervét.
Mindkét elõterjesztést sok kritika
érte, a negatív eredmény és a
szemétszállítás melletti feladatok
– elsõsorban a közterületek tisz-
tasága, és a parkok gondozásának
színvonaltalan ellátása – miatt. A
rendelkezésre álló anyagi forrá-
sokból nagyobb odafigyeléssel,
jobb szervezéssel, gondosabb
munkavégzéssel és ellenõrzéssel
az ügyvezetõ és a Hivatal Város-
gondnoksági Osztályának feladata
és felelõssége legalább a tavalyi
színvonal elérése, folyamatos fen-
ntartása, javítása. 

A városi szolgáltatás bõvítésé-
nek eseménye volt az elmúlt év
második felében sok kritikát ka-
pott PENNY üzlet megnyitása. Az
épület építészeti megjelenése re-
mélem, minden kétkedõt meg-
gyõzött. 

Balatonalmádi, 2004-06-03
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 19. hónapról
a Városházán

2004. május

Önkormányzati hírek
A nagyszámú érdeklõdõ miatt a városháza nagyter-

mében tartotta soros ülését az önkormányzat kép-
viselõtestülete. Pandur Ferenc polgármester megnyitója
után rögtön öt sürgõsségi napirendi pont megtárgyalását
kérte, amely tetemesen megnövelte az így is két oldalra
rúgó napirendi pontokat és aktualitásokat.

Napirend elõtti felszólalásaikban Lõrincz Attila a
Magtár utcai keresztezõdésben fennálló balesetveszélyes
állapotok megszüntetését javasolta, Kutics Balázs –
többek között – az Óvári utcában lévõ távközlési antenna
„paranormális” jelenségeit tette szóvá, és javasolta, hogy
a szeméttelepre szállított termõföldet térítésmentesen
fogadják be.

Bálint Sándor a káptalanfüredi kápolnához szervezett
zarándoklat alkalmával elhangzott félreértett bejelen-
téséért kért elnézést.

Sûrû programot bonyolított le a város vezetése az
elmúlt egy hónap folyamán, amelyrõl a polgármester
számolt be: képviselõi látogatások a péti Kolping
iskolában, Nyitragerencsér és Eggenfelden népes
küldöttségének fogadása, második alkalommal megren-
dezett országos Teleki Pál Földrajz és Geológia Verseny
a gimnáziumban, valamint az iskolatej akció helyi
megszervezése eredményeként 486 diák igényelte a
szolgáltatást. Grúber Sándor rendõrkapitány beszámoló-
ja után – amelyet a következõ oldalon részletesen
olvashatnak – a bizottságok elnökeit kérte a pol-
gármester, hogy tegyenek kiegészítést írásbeli beszá-
molóikhoz. Mivel ezzel az érintettek egyike sem kívánt
élni, így a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
számolt be dr. Szûcs Sándor jegyzõ. Ezek között szere-
pelt a 19/2004. (II. 26.) számú önkormányzati határozat,
amely két iskolában egy-egy elsõ osztály indítását
engedélyezte. Az önkormányzat – a bizottságok által
már megtárgyalt – 2003. évi pénzmaradványának
felosztására tett határozati javaslatot egyhangúlag elfo-
gadták. Egy egyéni képviselõi elõterjesztés elutasítása
után 277 aláírást tartalmazó lakossági beadványt tár-
gyalt meg a testület az SzMSz 14 per. (3) bekezdése
alapján. A Gillich László nevével fémjelzett beadvány a
közoktatási intézményi struktúra átalakításának ismételt
megtárgyalásáért szállt síkra. Magyarázatul az elõter-
jesztés hiányos voltát, az érintettek érdeksérelmét,
valamint a döntés elõtti híradásokat kifogásolta. A
hétoldalas írásbeli reagálásban Pandur Ferenc és
Czuczor Sándor pontról-pontra, idézve az eredeti
szöveget; arra a következtetésre jutott, hogy szerintük a
lakossági elõterjesztések nem helytállóak. Elõzetesen
ezt a beadványt már mindegyik bizottság megtárgyalta
és elutasítását javasolta. Bálint Sándor módosító
javaslatát elutasítva a lakossági beadványt is elutasítot-
ta a testület.

A negyedik napirendi pont tárgyát a közoktatási
intézmények átszervezése képezte, amelynek megtár-
gyalása igazi darázsfészeknek bizonyult. Több, mint más-
fél órát vett igénybe a kibékíthetetlennek látszó véle-
mények ütköztetése, amelynek során képviselõk, szülõk
és pedagógusok fejtették ki álláspontjukat. Az érvek és
ellenérvek ismertetésétõl helyszûke miatt el kell tekin-
tenünk, csakúgy, mint a gomba módra szaporodó és min-
den alapot nélkülözõ pletykáktól, amelyek némelyikét a
jelenlévõk többsége a helyszínen ismerhette meg. A
közbeiktatott szünet után még tíz felszólalás kísérelte meg
egyik vagy másik álláspont dûlõre juttatását, sõt a 14
képviselõ konszenzusára is apelláltak. A vita polgármes-
teri lezárását és összegzését követõen elõször a Bálint
Sándor által benyújtott módosító javaslatok nem kapták
meg a testületi támogatást, majd pedig az eredeti elõter-
jesztés sem érte el a minõsített többségi támogatást. Az
SzMSz elõírása értelmében ilyen esetben az ülésszak
végén újabb – vita nélküli – szavazást kell elrendelni. A
napirend befejezését követõen olyan sok érdeklõdõ távo-
zott, hogy az ülésszak kisebb hurcolkodás után a kis-
teremben folytatódott. 

Az ötödik napirendi pont a lakás és helyiséggaz-

dálkodással kapcsolatos helyi rendeletek felülvizsgálata
volt, amelynek során a korábbi négy rendelet és az óhatat-
lanul elõforduló duplázások elkerülése végett új, - egy-
séges – rendeletet kellett alkotni. Ez az új rendelet már
magában foglalja az idõközben született Alkotmány-
bírósági határozatokat és az Európai Uniós jogharmo-
nizációs elõírásokat. A határozati javaslat indokoltnak
tartotta a piaci alapú pályázat hatályainak beépítését, a
vételi jog helyett az elõvásárlási jogot, valamint az egye-
di érték helyett a forgalmi érték bevezetését.

Az aktualitások sorát az egyes szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítása nyitotta meg, amelynek ke-
retében döntés született „Balatonalmádi városi szociál-
politikai kerekasztal” létrehozására is. A gyermekvé-
delem helyi rendszerének felülvizsgálata után a közmû-
velõdésrõl szóló 7/1999. (V. 3.) Önkormányzati ren-
delethez az elõterjesztõk fûztek szóbeli kiegészítést és
válaszoltak a képviselõi felvetésekre, amelyekrõl a pon-
tosítás érdekében többet be is építettek a rendeletbe.

A reumatológiai szakrendelés mûködtetését Hutás
doktor helyett a jövõben dr. Hajas Andrea látja el. Ezt
követõen Cziráki Erzsébetet választották meg
szavazatszámláló bizottsági póttagnak, majd pedig a
VODAFONE bázisállomás telepítése, illetve a város-
rendezési célú közterületi szabályozások váltottak ki
heves vitát. 

A KÖZTI Rt. szerzõi jogi kérelmének megtárgyalása
után vissza kellett térni a 4-es napirendi pont (a közokta-
tási intézményi struktúra átalakítása) határozati javasla-
taira. A határozati javaslat 1.1 és 1.2 pontjait végül
minõsített többséggel: 8 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mel-
lett fogadta el a testület. Ezt még számos további határozat
egyenkénti elfogadása követte, köztük a Kolping Szövet-
ség szakképzési ajánlatának további tisztázó tárgyalása.

Tekintettel arra, hogy az ülés már hat órája tartott, a
polgármester ügyrendi javaslatára 19.00-kor új testületi
ülés kezdõdött, méghozzá a napirendi pontok megváltoz-
tatásával, hiszen a Kommunális Kft-t érintõ témákat
sorolták elõre. A 2003. évi közszolgáltatásokról szóló
beszámolót 9 igen és 4 tartózkodó szavazattal elfogadták.
A zárt ülésen hozott határozatok 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2004. május 27. napján megtartott zárt
ülésének jegyzõkönyvébõl: 

144/2004. (V. 27.) sz. Öh. 
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Pénzügyi

Bizottság javaslatát – miszerint a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft. 2003. évi gazdasági
tevékenységérõl szóló beszámolóját 12.792 eFt mérleg
szerinti veszteséggel fogadja el azzal, hogy a probléma
orvoslása érdekében kötelezi az Ügyvezetést Intézkedési
Terv kidolgozására –  nem támogatja, a beszámolót nem
javasolja a Taggyûlésnek elfogadásra. 

145/2004. (V. 27.) sz. Öh. 
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Gazdasági

Bizottság javaslatát – miszerint a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft. 2003. évi gazdasági
tevékenységérõl szóló beszámolóját fogadja el – nem
támogatja, a beszámolót nem javasolja a Taggyûlésnek
elfogadásra.

146/2004. (V. 27.) sz. Öh. 
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Pénzügyi

Bizottság javaslatát – miszerint a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft. 2004. évi üzleti tervét
elfogadásra javasolja azzal, hogy a 2004. évi béremelést
kizárólag a 2004. év elsõ félévi tényadatok és az üzleti
tervben foglalt idõarányos adatok teljesítése esetén java-
solja megadni, továbbá, hogy a Társaság Ügyvezetése
negyedévente készítse el az üzleti terv idõarányos tel-
jesítésérõl szóló beszámolóját - elfogadja.

után, a Panoráma Klub, és ezt követõen az Abbázia
Kft. bérleti ügye váltott ki hosszas vitát, majd a sürgõssé-
gi indítványok elfogadása zárta a hosszúra nyúlt napot.

N. F.
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A bûnügyi krónikán már látszik, hogy tart az
elõszezon, hiszen hasonlóan a tavalyi év adataihoz,
változatos a bûnügyi paletta. Szerencsére és ez
elsõsorban az egyre jobban mûködõ polgárõr
egyesületnek köszönhetõ, a klasszikusnak számító
betöréses lopásból mindössze két bejelentés érke-
zett. A Bartók B. utca egyik nyaralóját törték fel,
de feltehetõen valami megzavarhatta az elkövetõt,
mert a nyaralóból egyébként nem hiányzik semmi.
A Kund utcában is hasonlókat állapítottunk meg,
ugyanis a nyaraló ajtaját befeszítette az elkövetõ,
de onnan sem vitt el értéket. Sajnos egyre több
lopásról érkezik bejelentés. Nagyon változatos
helyszíneken és környékeken követtek el ilyen
bûncselekményeket. Volt ebben zászlólopás a
Wesselényi strand elõtti térrõl. Vendéglátó helyi-
ségekbõl mûszaki cikkeket, mobiltelefonokat lop-
tak, illetve nyitott gépkocsiból loptak el iratokat,
személyes tárgyakat. A gépkocsinál maradva, két
gépkocsi feltörésrõl is érkezett bejelentés, ami
egyébként fényes nappal történt, aránylag forgal-
mas helyen, mégsem sikerült szemtanút felkutat-
nunk. A korábbi lapszámban is írtam már a besur-
ranásos lopások elszaporodásáról. Most is történt
két ilyen eset. Mindkét bejelentésbõl megál-
lapítható, hogy a háziak otthon voltak, a lakás
másik részeiben tartózkodtak, amikor a besurranó
végrehajtotta a bûncselekményt. Több bûncselek-
mény motiválója az alkohol volt. Ilyenrõl érkezett
bejelentés a város egyik strandjáról, ahol az ittas,
magáról megfeledkezett személy öltözõket rongált
meg, illetve két vendéglátóegységben történt ittas
állapotban garázdaság, verekedés. 

Ismét feltûnt egy régen nem tapasztalt bûncse-
lekményfajta, a hamis pénz forgalomba hozatala,
amelyrõl feltétlen szólni kell, hiszen a szezonban a
különbözõ helyeken - tekintettel a nagy tömegekre
- kevésbé lesz lehetõség arra, hogy akár az eladók
akár a vásárlók alaposabban megfigyeljék, hogy
milyen pénzt kaptak. Éppen ezért már most szeret-
ném felhívni mindenki figyelmét, hogy több hamis
1.000 Ft-os került forgalomba, de környezetünk-
ben van információnk arra is, hogy hasonló mód-
szerrel, mint ezeket a címleteket, számítógép és
nyomtató segítségével 5.000 Ft-osokat is hamisí-
tottak. 

A bûnügyi krónika befejezéseként egy új bûn-
cselekményrõl is szeretném tájékoztatni Önöket,
Tisztelt Újságolvasókat. Több nagy visszhangot ki-
váltó eset irányította rá a jogalkotók figyelmét az
állatkínzásra és így került ez be a büntetõjogi kódex-
be. Megtörtént Balatonalmádiban is az elsõ ilyen
bûncselekmény. Egy, azóta már ismertté vált sze-
mély 4 kiskutyát dobott be egy szemetes kukába.

A hónap elején rendezték meg a bûnmegelõzési
program keretében a városi általános iskolások,
valamint a környékbõl meghívott iskolák csapatai
között azt a versenyt, amely meghirdetett céljának
megfelelõen segítette ennek a fiatal korosztálynak
az eligazodását a droggal, az alkohollal kapcso-
latos veszélyek között, illetve segítette bennük
kialakítani a biztonságos közlekedés igényét.
Balogh Csaba képviselõ Úr volt e program kigon-

dolója, mozgató motorja, s csak emlékeztetni sze-
retném Önöket arra, hogy az év elején e program
keretében került sor a gyermekekkel hivatás-
szerûen foglalkozók részére meghirdetett tanács-
kozás, amelynek második befejezõ fordulata volt
az említett rendezvény. Örömteli látvány volt a sok
lelkes gyerek, akik nagyon ügyesnek bizonyultak
a kerékpáros gyakorlati feladatok végrehajtásában,
és nagyon jó színvonalú tájékozottságot árultak el
az elméleti kérdések területén is. A versenyt meg-
tisztelte jelenlétével a belügyminisztérium részérõl
Kökényessy Antal r. vezérõrnagy, valamint Vesz-
prém megye fõkapitánya, és városunk polgármes-
tere is. Vendégeink részérõl hangzott el az a javas-
lat, hogy jó lenne, ha ezzel egy hagyományt terem-
tenének a szervezõk, esetleg kiterjesztve ezt a
megyére, sõt országos rendezvénnyé is válhatna ez
a kitûnõ kezdeményezés. Ez úton is szeretném
megköszönni akár a szervezésben, akár a lebonyo-
lításban közremûködõk segítségét. 

Ugyancsak ebben a hónapban a helyi polgárõr
egyesület szervezésében a Vörösberényi Általános
Iskola biztosított helyszínt egy vetélkedõnek, ame-
lynek célja szintén az volt, hogy erõsítsék a
gyerekekben a droggal, az alkohollal, a dohányzás-
sal kapcsolatos ellenállást, illetve a közlekedéssel
kapcsolatos hasznos ismeretekre tehessenek szert.
A 9 csapat részvételével megtartott rendezvény
megítélésem szerint nagyon hasznos volt, hiszen a
gyerekek megismerhették azokat a rendõröket,
akik segítettek a verseny lebonyolításában, így
bátran fordulhattak kérdéseikkel hozzájuk, s
egyúttal megismerhették a polgárõrség munkáját,
tevékenységét, céljait. Megítélésem szerint a
jövõben is nagy szükség lesz ilyen, vagy hasonló
rendezvények megtartására. 

Hagyományainkhoz híven néhány gondolatot a
közlekedésrõl. Mire ez a lapszám a kezükbe kerül,
már mûködik a Penny Market áruház. Komoly
aggodalmainkat fejeztük ki a közlekedési hatósá-
gok felé abban a tekintetben, hogy egy fokozott
balesetveszélyt rejtõ gócpontot teremtettek a
városban azzal, hogy az áruház Kulturális Központ
felõli megközelítése bonyolult és nehézkes, és
ismerve az emberek kényelemszeretetét, figyel-
men kívül hagyva a lánckorlátot, a kijelölt gyalog-
átkelõhelyet, a lehetõ legrövidebb úton keresztül,
a 71-esen szabálytalanul átmenve közelítik meg az
áruházat. Az már csak tovább nehezíti a helyzetet,
hogy a közlekedési lámpák szinkronba állításával
az autósok igyekeznek áthaladni a keresztezõdé-
sen, nem fognak arra figyelni, hogy az úton sza-
bálytalankodó gyalogosok is közlekedhetnek. Az
épület elhelyezése sem a legszerencsésebb, hiszen
túl közel épült a nagy forgalmú fõúthoz, s mindez
együtt azt hiszem komoly fejfájást fog még okozni
az illetékeseknek és nekünk is. Kérem Önöket, fo-
kozottabban figyeljenek ezen a veszélyes helyen!

Remélem, nem lesz igazam, amikor egy bekö-
vetkezett baleset okán ismét írni kell errõl a helyrõl.

Grúber Sándor 
r.alezredes

rendõrkapitány

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

LAKOSSÁGI

FÓRUMOK
Idén az elsõ félévi lakossági fórumokat május

10-13. között tartottuk meg a négy településrészen.
Az Új Almádi Újságban közzétett értesítés mellett
minden háztartásba postán is küldtünk ki értesítõt,
ennek ellenére alacsony volt az érdeklõdés. Négy
megjelölt témában hangzott el tájékoztató (2004.
évi költségvetés, oktatási intézménystruktúra áta-
lakítása, üresen álló önkormányzati ingatlanok
hasznosítása, „Elsõ Fészek” lakásprogram).

A helyi egyéni problémák felvetésén és megvi-
tatásán túl kettõ, valamennyiünket érintõ prob-
lémát emelnék ki:

Mindenütt nehezményezték a résztvevõk a
parkok és közterületek jelenlegi állapotát, sürgõs
intézkedést kérve. Hiányolták a Kommunális Kft.
korábban meghirdetett zöld napját. Remélem, a
feladat ellátásáért felelõsök a nyári szezonra elérik
legalább a tavalyi színvonalat, és az ingatlantulaj-
donosok segítségével – akik a portájuk elõtt
segítenek a rend fenntartásával – tisztább, ren-
dezettebb lesz a környezetünk.

E helyrõl is tisztelettel kérek az együtt-
mûködésre mindenkit!

Visszatérõ téma volt az útkátyúzás, melynek
felmérése és a munka is megkezdõdött már. A ren-
delkezésre álló keret azonban kevés lesz a teljes
helyreállításra.

Meggyõzõdésem, hogy a fórumokat tovább kell
folytatni, megadva a lehetõséget mindenkinek a
tájékozódásra, javaslatai, észrevételei megtételére. 

Legyünk többen az õszi, november 15-18.
közötti tájékoztatókon!

Pandur Ferenc
polgármester

Balatonalmádi, Baross Gábor utca 39.
Telefon: (30) 567-7023

Nyitva tartás: H-P 9-17 h, Szo 8-12 h
Ebédidõ: 13-14 h

Lakás-textíliák és ruha-anyagok:
függönyök, sötétítõ függönyök,

vásznak, viaszos vásznak,
szövetek, bútorszövetek, anginok,

damasztok, selymek.
Darabáruk:

ágynemûk, díszpárnák, törülközõk,
abroszok, terítõk.

*
Köszönjük kedves látogatóink 

érdeklõdését és vásárlásait! 
Azon vagyunk, hogy bizalmukat 

egyre bõvülõ áruválasztékkal 
és alacsony árainkkal honoráljuk.
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Családnap
Balatonalmádiban

A Nemzetközi Családnap alkalmából konferenciát szervezett a Nagycsa-
ládosok Balatonalmádi Egyesülete. A meghívott elõadók különbözõ szem-
pontokból vizsgálták a család jelentõségét elsõsorban a tanulás területén, de
szó esett a családról, mint a társadalom legfontosabb sejtjérõl is.

Napjainkban, amikor a család értékõrzõ és értékteremtõ szerepe csökken,
különös jelentõsége van a témával kapcsolatos rendezvényeknek. Nem
véletlenül foglalkoznak nemzetközi szinten is a kérdéssel, ahogy az sem
véletlen, hogy 1994 az ENSZ által meghirdetett családév volt. Az ENSZ
fõtitkára már évek óta felhívja a tagországok figyelmét arra, hogy méltó
módon, lehetõleg a civil szervezetek bevonásával ünnepeljék meg az évfor-
dulót. Magyarországon is már tíz éve május 15-én a helyi nagycsaládos
egyesületek szervezik a Családnapot. Az ország 34 településén tartottak ezen
a napon konferenciákat, ahol szó volt többek között a munkanélküliségrõl, a
szenvedélybetegségekrõl, a családi ünnepekrõl.

Balatonalmádiban a téma ezúttal a „A család és a tanulás“ volt. A konfe-
renciának otthont adó könyvtárterem falait stílusosan a „Család ezer arca“
címû gyermekrajzpályázatra beérkezett alkotások díszítették, melyek közül a
legjobb munkák készítõit jutalmazták.

Az érdeklõdõk három témakörben hallhattak elõadást. Elõször a magzati
és az óvodás korban kialakuló tanulási képességek jelentõségérõl beszélt
Szentesiné Brazsil Márta. Az elõadó egy érdekes adatra hívta fel a figyelmet:
a felmérések szerint a tanulási képességek 50%-a már az óvodás korban
kialakul, így rendkívül fontos szerepe van az óvodai nevelésnek a gyerekek
fejlõdésében.

Ezek után Sajtos Ildikó, a Családsegítõ Intézet vezetõje az Európai Unió
által meghirdetett élethosszig tartó tanulás programját ismertette. 

A statisztikai adatok alapján Magyarországon minden negyedik embernek
nyolc általánosnál alacsonyabb iskolai végzettsége van, így nekik esélyük
sincs a felzárkózásra, hiszen átképzésük is jóval nehezebb - tájékoztatott a
szakember. Az élethosszig tartó tanulás pedig fejlõdési utat és kitörési pontot
jelenthet az egyén és a közösség számára is. A program megvalósításának
feltétele azonban a szellemi és az anyagi mozgástér biztosítása. - hangsúlyozta
Sajtos Ildikó.

A harmadik témakör elõadója, a település református lelkésze volt, aki a
családi hitoktatás fontosságáról beszélt. Szerinte a minõségi élet feltétele a hit,
amely kihat az ember egész életére, személyiségformálására. Mivel a 2-tõl 6
éves korig terjedõ idõszakban a legfogékonyabb a gyermek a hit alapjainak
elsajátítására, a családi minta rendkívül fontos és meghatározó. A nagyobb
gyermekek számára pedig egy nem régen megjelent tankönyvcsalád segíti az
alapok elmélyítését, amelyet szintén bemutattak az elõadáson.

A konferencia tanulsága, hogy a család az élet minden területén, így a tanu-
lásban is a biztos hátteret, a támogató, elfogadó közösséget jelenti.

Völgyi Zsuzsa

Gyermeknapi
kezdeményezés

Drámai mértékben fogyunk. Évente 30-40 ezer lélekkel, egy közepes
nagyságú város teljes lakosságával vagyunk kevesebben. Nem szabadna
eltelni egyetlen napnak sem anélkül, hogy tudósok és politikusok ne
beszélnének errõl a riasztó tényrõl, és ne keresnék a megoldást. Néha
felmerül a Nemzeti Minimum Program igénye, melyet a nagypolitika ha
végre megalkotna, bizonyára azzal kezdõdne, hogy meg kell kísérelni a
népességfogyás megállítását. Csakhogy már nincs idõnk ezt kivárni.
Valószínûleg sokan osztják e véleményt. Hozzájuk fordulok. Javaslom,
hogy alapítsuk meg a Civil Családi Pótlék (CCsP) intézményét.

A CCsP 2004-ben gyermekenként és havonként 10.000 Ft, 2005-tõl
évente megemelve a hivatalos inflációval. A CCsP-re szánt befizetéseinket
ne lehessen leírni az adóból, és ne legyen elszámolható költségként,
kizárólag a sajátunkból adjuk. A CCsP kedvezményezettjei egyelõre a
Nagycsaládosok Országos Egyesületébe (NOE) tömörült családok. A NOE
területileg illetékes szervezetének havonta átutaljuk azt a tetszõleges
összeget, amit nélkülözni tudunk, és a nemes célra szánunk. A NOE gyûjti
az adományokat, majd tagjai közül felállítja a rászorultsági sorrendet, és
ennek megfelelõen továbbítja a CCsP-t.

A mai napon megbíztam az almádi OTP-t, hogy a nyugdíjamból havon-
ta tízezer Ft-ot (2005. januárjától karbantartva az inflációval) utaljon az
almádi NOE számlájára. Lesznek, akik ennél többet, és lesznek, akik
kevesebbet tudnak adni. Nem az összeg nagysága a lényeges, hanem a havi
rendszeresség és a civil kurázsi.

Természetesen tudom, hogy a gyermekvállalás nem pusztán
pénzkérdés, hiszen Európa gazdag fele is fogy. Nálunk azonban milliók
számára a gyermekvállalás egyenlõ a szegénység vállalásával. Minden
egyéb elõtt ezen kell változtatni. Ha sokan megcselekedjük, amit java-
solok, a Magyar Országgyûlés törvénybe fogja iktatni a kedvezményezett
számára a CCsP adómentességét, és lesznek pénzintézetek, amelyek
illetékmentesen fogják teljesíteni az ezzel kapcsolatos utalásokat. Így min-
den forint veszteség nélkül jut el az egyes embertõl a gyermekig. Nem kell
hozzá se közalapítvány, se kuratórium, se hivatal.

Európa fölkapná a fejét.
Dr. Kerényi László

nyugdíjas
Balatonalmádi

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

A Vörösberényi Horváth József

Honismereti Kör
„Veszprém Megyei Arcképcsarnok”

címû elõadássorozatának évadzáró estjét tartja

2004. június 14-én, hétfõn 18 órakor

a Vörösberényi Mûvelõdési Házban.

Vendég: S. dr. Laczkovits Emõke néprajzkutató,

a Veszprém Megyei Laczkó Dezsõ Múzeum fõtanácsosa.

A helyszínen kiállítás és vásár a szakrális néprajz

kiemelkedõ mûvelõjének köteteibõl.

3 példányt közülük a hallgatóság körében kisorsolunk.

A szerzõ a Könyvhét alkalmából dedikál. 

A közönség korábban beszerzett mûveit is aláírathatja.

Szeretettel várjuk a helybeli és környékbeli érdeklõdõket!

Belépés díjtalan!
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Drámatábor
Somogydöröcskén

A Györgyi Dénes Általános Iskola 46 hetedik és nyol-
cadik osztályos tanulója, 3 kísérõvel (Dudásné Pirik
Mariann, Plell Ágota, Völgyi Zsuzsa) drámatáborban vett
részt május 17-21. között. Az öt nap történéseirõl egy ta-
nulói beszámoló mesél, a gyerekek élményeirõl gondola-
tokban tudósítunk:

Nyerges Kati 7. a osztályos tanuló beszámolója:
Hétfõn, koradélután, fél egykor vette kezdetét izgal-

masnak ígérkezõ utunk Somogydöröcskére. Az elsõ be-
nyomásunk a faluról nem volt éppen pozitív, talán túl ki-
csinek  találtuk.

Megérkezésünkkor ebéddel vártak bennünket, majd
kezdetét vette az elsõ foglalkozás. 5 fiatal foglalkoztató:
Tóth Adél, Pelyák Gréta, Gyevi-Bíró Eszter, Bodnár
Zoltán és Glausius László segített nekünk a napi

munkánkban, ami nem volt mindig könnyû. Az õ szín-
játékukkal, okos kérdéseikkel azonban mindig meg tudtuk
oldani az „ügyet“! Vagyis a fiatalok fõ problémáit. Szóba
került sok minden: a bandázás, nem kívánt terhesség,
családon belüli gondok, média rossz hatása stb. Mi, az
EPOSZ (Emberi Problémákat Orvosló Szolgálat)
munkatársaként vehettünk részt a játékban. Minden
foglalkozás elején egy-két bemelegítõ játékkal kezdtünk,
így frissen, jókedvvel láttunk hozzá dolgunkhoz. Az utol-
só elõtti este tábortûznél, közös énekléssel jó hangulatot
teremtettünk. Az utolsó este a DISCO-ban mindenki ked-
venc slágerére táncolhatott.

Szívesen maradtunk volna még egy hetet, azt hiszem
mindenki nevében szólok, ha azt mondom: JÓ VOLT,
KÖSZÖNJUK SZÉPEN!

A gyerekek  gondolatai a táborról:
• Az a szó, hogy drámatábor mindenkinek mást jelent,

nekem elõször a komolyság jutott eszembe, emiatt
voltak kétségeim. Amikor odaértünk a táborba azon-
nal megváltozott a véleményem. A somogydöröcskei
lakók és a drámatanárok nagyon kedvesek voltak.

• Ez nem egy szokványos, sablonos tábor volt szá-
munkra, hanem valami új.

• Nagyon jó volt, hogy új reflex-, ügyességi- és
készségfejlesztõ játékokat ismertünk meg.

• Abban segített a tábor, hogy ne legyünk félénkek, egy
nagyobb társaságban is merjük kimondani
véleményünket.

• A tábor ideje alatt új embereket ismertünk meg, sokat
nevettünk, és már nyíltabban tudunk hozzáállni dol-
gokhoz.

• Az volt a jó a táborban, hogy nem volt két egyforma
nap, mindig történt valami.

• Azért éreztük jól magunkat, mert jó volt a közösség.
• Az tetszett a legjobban, hogy a foglalkozásokon

jeleneteket adtunk elõ.
• Az tetszett, hogy nem unatkoztam, és új barátokat

szereztünk.
• Azért éreztem jól magam, mert sose unatkoztunk, jó

volt a hangulat.
• Bátran állíthatjuk, hogy kár lett volna kihagyni.
• A tábor sokáig emlékezetes marad számunkra.

DPM

Nagycsaládos hírek
Megtartotta évi rendes közgyûlését 2004. április 28-án a Nagycsaládosok Balatonalmádi

Egyesülete. A Közgyûlés elfogadta az elnöki, a titkári jelentéseket, majd az Ellenõrzõ Bizottság
jelentését, végül a közhasznúsági jelentést. Határozatot hozott családonként 10 000 Ft tanul-
mányi támogatásra, majd az évi tagdíj összegét állapította meg. Ez ebben az évben családonként
3 500 Ft, s ezért a tagok ingyen kapják a NOE leveleket, a NOE tájékoztató újságját is.
Felkészültünk a Nemzetközi Családnap megünneplésére, majd az év további rendezvényeire tet-
tünk javaslatot. Ezután került sor az új vezetõség megválasztására, mivel az eddigi vezetõség
mandátuma lejárt. Az Egyesület új elnöke Salavecz Györgyné lett, elnökhelyettese Tari Tiborné,
titkára pedig dr. Péterfia Katalin. A választmányba rendes és póttagjént Csontos Imrénét, Barcza
Nándornét, Borsné Simon Györgyit, Erdélyiné Szabó Ilonát, Mezei Lászlónét, Nagyné Markó
Ottíliát, Pataki Istvánnét és Borsné Zala Évát választottuk. Az Ellenõrzõ Bizottság tagjai a
következõ 4 évre Bakonyvári Imréné, Keszeyné Pataki Mariann és Pozsgai Nándorné lettek.
Kívánunk a megújult vezetõségnek sok erõt és lendületet a további munkához.

Egyesületünk tagjai és más nagycsaládosok, sõt bárki, akinek kérdése lenne munkánkkal kap-
csolatban, bátran forduljon tájékoztatásért az Egyesület elnökségi vagy választmányi tagjaihoz.
Ahol tudunk, segítünk.

Az alábbiakban közzé tesszük az Egyesület közhasznúsági jelentését.
Dr. Péterfia Katalin, titkár

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete Közhasznú Szervezet
Közhasznúsági Jelentése a 2003-as évrõl

A szervezet neve, címe: Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, 
Balatonalmádi, Petõfi S. u. 15. Telefon: 88/438-670
Adószám: 18916357-1-19
Számlaszám: Forrás Takarékszövetkezet Balatonalmádi 72900037-10012899
Alapítás éve: 1994.
Bírósági bejegyzés: 60/08/94. Veszprém
Közhasznúság: 1998. Bejegyzés: III.28739/1998/4. Veszprém
Közhasznúsági feladatok: az Alapszabály szerint.
a./ A számviteli beszámoló e jelentés melléklete.
b./ Egyesületünk 2003-ban költségvetési támogatást nem kapott.
c./ Egyesületünknek a pénzeszközökön kívül vagyona nincs, a pénzeszközökkel való

gazdálkodást a számviteli beszámoló tartalmazza.
d./ 2003-ban pénzügyi támogatást tagjaink nem kaptak.
e./ A helyi önkormányzattól 50 000 E Ft támogatást kaptunk, képviselõi keretbõl pedig 

147 000 E Ft-ot, egyénileg a képviselõktõl.
f./ A vezetõ tisztségviselõk anyagi juttatást nem kaptak, még költségtérítést sem.
Egyesületünk a 2003-as évben közhasznú tevékenységet végzett azáltal, hogy tagjai az országos

átlagot messze meghaladó mértékben nevelnek gyermekeket, akiket magas szinten iskoláznak is.
Így az országot magasan képzett munkaerõhöz juttatják. Célunk e tevékenység minél hathatósabb
támogatása. A tavalyi évrõl maradt céltartalékot ez évben tanulmányi támogatásra fordítjuk. Az
egész várost érintõ kiemelkedõ rendezvényünk volt az Egyesület megalakulásának 15. évfordulója
megünneplése /az Egyesület elõdje, a Nagycsaládosok Balatonalmádi Csoportja alakult 15 éve/.
Ezen a napon vendégül láttuk a város családjait, meghívásunkat közel háromszázan elfogadták. 

Használt ruha és cipõ adománnyal járultunk hozzá a Máltai Szeretetszolgálat mûködéséhez.
Védtük a nagycsaládosok érdekeit az önkormányzatban.
Olyan kulturális alkalmakhoz juttattuk tagjainkat, amelyekre támogatásunk nélkül nem jutot-

tak volna el.
E jelentés nyilvános, bárki megtekintheti, illetõleg saját költségére másolatot készíthet róla.

Az Egyesület irattárában van elhelyezve.
Péterfia Katalin, elnök

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete
2003. évi eredménykimutatása

Adószám: 18916357-1-19

BEVÉTEL
Polgármesteri Hivataltól 50.000
B.almádi képviselõktõl 147.000
Tagdíj befizetésbõl 4.000
Magánszemélyek 1% jövedelemadójából 29.742
Egyéb bevétel (kamatból, megtakarításból) 34.893

Összes bevétel 265.635
KIADÁS
Rendezvény, kirándulás 106.600
NOE tagdíj 9.000
Egyéb költségek 51.912

Összes kiadás 167.512
BEVÉTEL-KIADÁS 98.123
Pénzeszközök Nyitó egyenlegek Záró Egyenlegek

2002. 01.01. 202.12.31
Tak.Szöv. folyószámla 56.518 37.289
- 9.000
Tak.Szöv. 30 napos lekötés 180.000 190.656
Tak.Szöv. 90 napos lekötés 103.535
Tak.Szöv. 180 napos lekötés 208.311 225.484
Bankszámla összesen 444.829 547.964
Pénztár 7.484 2.472
Összesen 452.313 550.436
Növekedés 98.123
Balatonalmádi, 2004. március 10.
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IIII TTTT TTTT     VVVV AAAA NNNN     EEEE UUUU RRRR ÓÓÓÓ PPPP AAAA !!!!
A csatlakozás és a munka ünnepe Balatonalmádiban

Az „Európai Parlament tagjainak választása Magyarországon“ c. kiállítás meg-
nyitója a Pannónia Kulturális Központban. Beszédet mondott Czuczor Sándor,
gimnázium igazgató és szavalat hangzott el Hosszú Eszter elõadásában.

A környezõ települések fiataljai kerékpárral érkeztek Almádiba, hogy a sport
és a szórakozás jegyében köszöntsék a legújabb EU tagállamot, hazánkat.

A gyerekek nagy örömére a Lufi Bohóc kívánság szerinti figurákat készített,
amely a másnapi anyák napjára is kiváló ajándéknak bizonyult.

Táncházzal zárult a csatlakozás napját elõkészítõ, „bEUgró” rendezvény, és
az almádiak betáncolták magukat az Unióba!

ITT VAN EURÓPA! A kelet-balatoni kistérség települései Almádiban
találkoztak egymással, és a zászlóátadás jelképerejével biztosították egymást
kötõdésükrõl és barátságukról. Így vette kezdetét a május 1-jei csatlakozási
ünnepség a Wesselényi strand fõbejáratánál felállított színpadon.

A „bEUgró“ az Öregparki Sóhajok hídjánál. E jeles alkalomból a híd is
„ünnepi ruhát” öltött.

Fotók: Kovács Piroska és a Pannónia Kulturális Központ • Az oldalt összeállította: Vincze Eszter



92004 - JÚNIUS

Engedjék meg, hogy Eggenfelden város nevében üdvözöljem Önöket az
Európai Unió új polgáraiként. A testvérvárosi kapcsolatunk tükrében nagyon
örülök az EU-bõvítésnek.

2004. május 1-jével az Európai Unió tíz új tagállammal bõvült és fõleg
Kelet-Európa felé nyílt meg. Eggenfelden kevesebb mint 100 kilométerre fek-
szik a cseh határtól, így a város és régiója az új Európai Unióban központi
helyet foglal el. Ez a központi fekvés és a volt Varsói Szerzõdés tagállamai-
hoz való földrajzi közelség a néhány kockázat mellett nagyon sok lehetõséget
is rejt magában régiónk és régiónk munkahelyeinek szempontjából.

A múltban eddig minden újonnan csatlakozó tagállamban gazdasági
fejlõdés mutatkozott az Európai Unióhoz való csatlakozást követõen, amely a
belsõ kereslet erõsödésével járt. Az új piacok megszerzése által ebbõl min-
denek elõtt a nemzetközi konszernek profitáltak. A multinacionális vállalatok
mellett azonban számos kis- és középvállalkozás is új piacokat tudott szerezni,
ami által saját német munkahelyeiket is bebiztosították. Régiónkban két céget
szeretnék példaként említeni, a Haas és a Lindner cégeket, melyek a Rottal-
Inn járásban egyenként több mint 1500 dolgozót foglalkoztatnak.

„Az olcsó kelet-európai munkaerõ miatt elveszíthetem a munkahelyemet!”
Ezt a kijelentést gyakorta hallani fizikai és szellemi dolgozók körében, de
néhány vállalkozó is tart az újonnan csatlakozó tagállamokból származó olcsó
konkurenciától. Bizonyos üzletágakban talán helytálló ez a félelem, de a gaz-
daság egésze olyan dinamikus rendszer, amelynek struktúrája állandó vál-
tozásnak van kitéve és ez a képzettebb munkaerõk iránti keresletben is meg-
mutatkozik. Aki kész ezzel a folyamattal együtt fejlõdni, annak a jövõben is
lesz munkahelye, illetve sikeres jövõ felé vezetheti vállalkozását. Az eggen-
feldeni KMP Printtechnik nyomdatechnikai részvénytársaság már 15 éve
mûködik és az adminisztráció, értékesítés, valamint a kutatás és fejlesztés
területén Eggenfeldenben 140, világszerte pedig 450 dolgozót foglalkoztat. A
KMP cég csehországi üzemében mintegy 100 munkavállaló dolgozik és a
nagyobbrészt magasan kvalifikált eggenfeldeni munkaerõ munkahelyeit csak
azáltal lehetett biztosítani a jövõre nézve, hogy a munkaigényes termelést
külföldre vitték és automatizálták. 

Eggenfelden városa az európai eszme jegyében gondolkodik és cselekszik.
Eggenfeldent 30 éve testvérvárosi kapcsolat fûzi a francia Carcassonne váro-
sához, amelyet 2004. július 8. és 12. között ünneplünk méltó keretek között,
amelyre szeretettel meghívom Önöket.

2000 óta még fiatal testvérvárosi kapcsolat fûz bennünket a Balaton észa-
ki partján fekvõ csodálatos városhoz, Balatonalmádihoz. Ígéretes jövõ áll elõt-
tünk, ahol az a cél, hogy a különbözõ szinteken Eggenfelden és Balatonalmádi
minél több polgára profitáljon ebbõl a kapcsolatból. Eggenfelden városa
legjobb erejéhez és anyagi lehetõségeihez mérten segíti az egyesületek, diákok
és a polgárok cseréjét és kölcsönös látogatásait. Személy szerint nekem külön
szívügyem a gazdaságon és a mezõgazdaságon belüli jövõbeni együttmû-
ködés.

Szívesen segítünk kapcsolatok közvetítésében és a német piac feltérké-
pezésében. Nemrégiben például egy horvátországi részvénytársaság tele-
pedett le Eggenfeldenben, amely innen szeretné megszervezni németországi
értékesítését. Azoknak a vállalatoknak, akik Magyarországon keresnek telep-
helyet, mindig Balatonalmádit ajánljuk. Ha régiónkból sok cég jelen van az
Önök városában és az Önök régiójában, mint például a Sennebogen cég Bala-
tonfüreden, akkor az mindkét fél számára csak elõnyös lehet és lehetõséget
nyújt az építõ tapasztalatcserére. Az új Európai Unió és különösen az újonnan
csatlakozó tagállamok piacai a mai fiatalok jövõbeni munkahelyeinek alapja.

Szeretném Önöket bátorítani: gondolkodjanak az európai eszme
szellemében és higgyenek a testvérvárosi kapcsolatban, hiszen nagyon sok
lehetõség rejlik benne. A mi feladatunk az, hogy összegyûjtsük ezeket a
lehetõségeket és hálózatokat építsünk ki belõlük. Együtt mindannyiunk
számára kihasználhatjuk az EU kelet-európai bõvítésében rejlõ lehetõségeket.

Jó egészséget kíván Önöknek:

Werner Schießl
Eggenfelden polgármestere

Im Namen der Stadt Eggenfelden darf ich Sie alle als neue Mitbürger in
der Europäischen Union begrüßen. Mit Bezug auf unsere Städtepartnerschaft
bin ich über die EU-Erweiterung außerordentlich erfreut.

Zum 01. Mai 2004 hat sich die Europäische Union um zehn Beitrittsländer,
insbesondere nach Osteuropa, erweitert. Die Region um die Stadt Eggenfelden
wird damit, mit einer Entfernung von weniger als 100 Kilometer bis zur
tschechischen Grenze, mitten im Zentrum der neuen Europäischen Union
liegen. Diese zentrale Lage und räumliche Nähe zu den Ländern des 
ehemaligen Warschauer Paktes birgt neben manchen Risiken auch sehr viele
Chancen, für unsere Region und die Arbeitsplätze in unserer Region.

In der Vergangenheit haben alle neuen Beitrittsländer durch die
Mitgliedschaft in der Europäischen Union einen wirtschaftlichen
Aufschwung, verbunden mit einer Steigerung der Binnennachfrage, erfahren.
Durch die Erschließung neuer Märkte konnten dabei vor allem internationale
Konzerne profitieren. Neben den Global Playern konnten sich dabei jedoch
auch zahlreiche klein- und mittelständische Unternehmen neue Absatzmärkte
erschließen und somit auch ihre Arbeitsplätze in Deutschland sichern. Als
zwei Beispiele unserer Region möchte ich hierzu mit den Firmen Haas und
Lindner, mit jeweils 1500 Arbeitsplätzen im Landkreis Rottal-Inn, nur zwei
Betriebe nennen.

„Die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa nehmen mir den Arbeitsplatz
weg!“ Diese Aussage ist leider immer wieder in Gesprächen mit Arbeitern und
Angestellten zu hören. Auch so manche Unternehmer haben Angst vor der 
billigen Konkurrenz aus den Beitrittsländern. In manchen Branchen mag dies
auch stimmen. Die Gesamtwirtschaft ist ein dynamisches System und 
unterliegt einem Strukturwandel bis hin zu qualifizierteren Arbeitsplätzen.
Wer bereit ist, diesen Prozess mitzutragen, der wird auch in Zukunft einen
Arbeitsplatz haben, bzw. sein Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft
führen können. Die Eggenfeldener Firma KMP Printtechnik AG besteht seit
nunmehr 15 Jahren und beschäftigt in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb,
Forschung und Entwicklung in Eggenfelden 140 und weltweit 450
Mitarbeiter. Die Firma KMP beschäftigt im tschechischen Werk ca. 100
Mitarbeiter. Nur durch die Verlagerung der arbeitsintensiven Produktion 
ins Ausland und durch die Automatisierung können die großteils 
hochqualifizierten Eggenfeldener Arbeitsplätze für die Zukunft gesichert werden.

Die Stadt Eggenfelden denkt und handelt europäisch. Eggenfelden pflegt
seit 30 Jahren eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Carcassonne.
Diese Partnerschaft feiern wir vom 08. bis 12.07.2004 in einem großen 
festlichen Rahmen, zu dem ich Sie alle herzlich einladen darf.

Seit dem Jahr 2000 besteht unsere noch junge Städtepartnerschaft mit der
Stadt Balatonalmádi, das wunderschön am Nordufer der Plattensee gelegen
ist. Wir stehen am Anfang einer großen Zukunft. Es gilt auf verschiedenen
Ebenen für viele Bürger in Eggenfelden und Balatonalmádi, von unserer
Städtepartnerschaft zu profitieren. Die Stadt Eggenfelden fördert mit besten
Kräften und finanziellen Möglichkeiten den Austausch und gegenseitigen
Besuch von Vereinen, Schülern und Bürgern. Ein ganz besonderes Anliegen
ist mir die zukünftige Kooperation im Bereich der Wirtschaft und
Landwirtschaft.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Vermittlung von Kontakten und bei der
Erschließung des deutschen Marktes. Ganz aktuell hat sich eine kroatische
Aktiengesellschaft in Eggenfelden niedergelassen. Diese Firma möchte von
Eggenfelden aus seinen Deutschland-Vertrieb organisieren. Unseren
Unternehmen, die einen Standort in Ungarn suchen, empfehlen wir immer
Balatonalmádi. Wenn viele Firmen unserer Region, wie z.B. die Fa.
Sennebogen in Balatonfüred, in ihrer Stadt und in ihrer Region sind, so hat
dies für beide Seiten viele Vorteile und bietet die Möglichkeit zu einem 
konstruktiven Erfahrungsaustausch. Die neue Europäische Union und speziell
die Märkte in den Beitrittsländern bilden die Grundlage für die zukünftigen
Arbeitsplätze unserer Jugend.

Ich darf Sie alle ermutigen: Denken Sie europäisch, glauben Sie an unsere
Städtepartnerschaft. Unsere Städtepartnerschaft besitzt sehr viel Potential. Es
ist unsere Aufgabe, dieses Potential zu bündeln und Netzwerke zu schaffen.
Gemeinsam können wir die Chancen der EU-Osterweiterung für uns alle
nutzen.

Viel Gesundheit wünscht Ihnen

Werner Schießl
1. Bürgermeister

Stadt Eggenfelden

Üdvözlöm szép testvérvárosunk,

Balatonalmádi polgármesterét,

tisztelt Pandur úr, kedves Ferenc,

tisztelt balatonalmádi polgárok!

Sehr geehrter Bürgermeister unserer

schönen Partnerstadt Balatonalmádi,

Sehr geehrter Herr Pandur, lieber Ferenc,

Sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger,
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Ifjúsági bûnmegelõzés
Balatonalmádiban

Május 7-én tartották városunkban az Ifjúsági Bûnmegelõzési napot, ame-
lyen részt vett a kelet-balatoni kistérség szinte valamennyi általános iskolája.
Az elõzmények ez év februárjáig nyúlnak vissza, amikor is – mint már hírt
adtunk róla – Ifjúsági Bûnmegelõzési konferencia zajlott a Pannónia
Kulturális Központban a szakterület illetékesei részvételével, ahol meghirdet-
ték a májusi programot. A rendezvények hátterét pályázati pénzbõl biztosí-
totta az önkormányzat.

Milyen program és feladat várta a gyerekeket, kérdeztük Balogh Csaba
képviselõtõl, a Bûnmegelõzési Nap fõ szervezõjétõl. 

- A megcélzott résztvevõk az esemény elõtt egy hónappal megkapták kiad-
ványunkat, melybõl felkészülhettek a tesztlapok kitöltésére. Témaköreink a
kábítószer, a dohányzás, az alkohol, a közlekedés (különös tekintettel a bicik-
lizésre) körül forogtak. Külön tesztet készítettünk, amely a bûncselek-
ményekkel kapcsolatos alapfogalmak meghatározásával és tisztázásával
foglalkozott. Ezen túlmenõen gyakorlati feladatokat is kitûztünk: kerékpáros
ügyességi verseny, lézerfegyver-lövészet, valamint 400 m-es váltófutás. Fõ
védnökünk Lamperth Mónika, belügyminiszter asszony volt, akit Kökényessy
Antal, minisztériumi fõosztályvezetõ képviselt.

- Mit mutattak a tesztek eredményei?
- Meglepõdtünk! A kerékpáros teszt kivételével 35 versenycsapat 350

résztvevõje 80% feletti eredményt produkált. Ebbõl – véleményem szerint –
az következik, hogy kiadványunkat mindenki lelkiismeretesen feldolgozta. A
közlekedés szabályait – sajnos úgy tûnik – a gyerekek nem veszik komolyan,
így ez esetben az eredmény alig 30%. Legyen ez elgondolkodtató a szülõk
számára.

- Néhány szót szóljunk még a résztvevõknek szóló bemutatókról!
- A megyei rendõr fõkapitányság bevetési csoportja különféle védelmi és

elfogási gyakorlatokból tartott bemutatót a kutyás csoporttal együtt. A
gyerekek kézbe vehették a rendõrségnél használatos fegyvereket is. Ezen
kívül a tûzoltóság és a mentõszolgálat is bemutatta autóit. Mindezeket térítés-
mentesen állították a jó ügy szolgálatába. A megjelent 450 gyerek és
felkészítõik (külön szeretném megköszönni munkájukat) a közös ebédet
követõen mindannyian oklevelet, a gyõztesek pedig serleget vehettek át.
Zárszavában dr. Bánfi Ferenc, megyei rendõrfõkapitány rendkívül nagyra
értékelte a rendezvényt és elmondta, hogy a jövõben megyei illetve országos
szintre kívánja emelni az Ifjúsági Bûnmegelõzési Napot. Ezt megerõsítendõ,
Balatonalmádi Város Önkormányzatának emlékplakettet adott át.

N.F.

2004. június, július, augusztus hónapokban a Nyugdíjas Klub nyári szünetet tart.
A nyári hónapokra tervezett KIRÁNDULÁSOK megtartásra kerülnek.
A nyári hónapokban a szerdai napokon 17 – 18 h-ig befizetési lehetõség van a
tervezett kirándulásokra és egyéb programokra.
2004. 06. 23-án Vezetõségi ülés 17 h-kor
06. 24-én Kirándulás KEHIDAKUSTÁNYBA
Indulás: 7.30-kor a berényi Posta elõl.
Részvételi díj: 800.-Ft
07. 03-án ARATÓBÁL a Vörösberényi Nyugdíjas Klub szervezésében. 
A báli belépõ vacsorával 1.500 Ft.
A meghívók a szerdai napok kaphatók a Vörösberényi Mûvelõdési Házban
17-18-ig, illetve a 439-050 telefonszámon lehet rendelni.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség!
A vezetõség nevében

Boros Gyula
elnök

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2004. június – július eleji programja

A CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
IDÕSEK KLUBJÁNAK

2004. JÚNIUS HAVI PROGRAMJA:
JÚNIUS 16. Szerda 16.00. Dr. Lakatos László fõorvos

(Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház)
elõadása: Emésztõ szervi problémák idõs korban
Az elõadás elõtt és után vérnyomásmérés,
Tens-készülékes kezelés

JÚNIUS 17. 15.30-tól 17.30-ig Jogi tanácsadás
Jogi kérdésekben segít: Dr. Kovács Miklós
Idõpont egyeztetés a klubban, június 17-én, 13.30-ig.

JÚNIUS 22. 13.30-kor: „Aktuális” közéleti fórum.
Téma: rendõrségünk az idõsekért Balatonalmádiban. 
Vendég: Gbúber Sándor Balatonalmádi Rendõrkapitány
és munkatársai.

JÚNIUS 30. 14.00 Elõadás: Téma: Az idõskori lelki változások.
Elõadó: Gereben Írisz, pszichológus. Az elõadás után
az elõadó válaszol a felmerülõ kérdésekre és igény 
szerint személyes tanácsadást tart.

A PROGRAMOKRA MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
SZERETETTEL VÁRUNK!

SÖRWOOD
(volt Ádám presszó,

a buszpályaudvar mögött)

Nézze a 2004-es foci EB-t 120 cm-es projektoros tévén,
és szurkoljon kedvenc csapatának kedvenc itala mellett!

További ajánlatunk:
• lávakövön sült steak-különlegességek

• koktélok, long drinkek
• fagylalt, fagylaltkelyhek

• gazdag italválaszték
• csocsó

Hangulatos környezetben, korrekt árakkal, 
minden nap 17 órától várjuk kedves vendégeinket!
Végre egy hely, ahol mindenki jól érzi magát!

A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Balatonalmádi
Csoportja

megköszöni a város lakosainak a felajánlott ruha adományokat, külön köszön-
jük a Szabolcs utcai VIKI TURI-nak a támogatást (nagyon sok ruhát
adományozott), melyekkel városunk területén kívülieknek is tudunk segíteni,
Dákai-, Gánti, Szociális Otthon, Istvándi Iskola, Veszprémi Hajléktalan
Szálló, Caritas, Csecsemõotthon.

Raktárunk, elosztóhelyünk a Vörösberényi Katolikus Plébánián van.
Minden csütörtökön 15-17 óráig az adományokat fogadjuk, és a rá-

szorulókat várjuk.
Hívjuk, keressük egymást segítve!
„és adjatok alamizsnát: szerezzetek magatoknak oly erényeket, melyek nem

avulnak, elfoghatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér,
sem a moly meg nem emészti. Mert hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek
is.” (Lk. 12:33,34)

MMSZ Balatonalmádi Csoportja
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Múltidézés
Vörösberényben

„Lóra ültem, hogy világot lássak, ijjat fogtam hogy célt találjak, lovam a
múltba réved, ijam repít ezer évet, kerek a világ körülöttem, lelkem súgja haza-
jöttem …” írja KASSAI LAJOS aki kivételes képességével mindenkit magá-
val fog rántani a honfoglalás körüli idõkbe, aki csak kilátogat június 20-án a
Vörösberényi Általános
Iskola melletti rétre délután
14 órától.

Az õ „SÁRKÁNYTÁNC”
bemutatója egy olyan
történelemóra, ahol meg-
értjük, miért is imádkoztak
annak idején Európa népei:” a
magyarok nyilaitól ments
meg uram minket!”

Egyedülálló produkció ez
a világon, sokan próbálják Õt
megközelíteni, de mindenki
fényévekkel elmarad az õ tel-
jesítményétõl.

A rendezvény a LOVAS-
KAVALKÁD fantázianevet
kapta. Most, hogy Európába
hazaértünk most van igazán
arra szükség, hogy identitá-
sunkat megtartsuk, sõt, azt
megmutassuk az immáron
jelképessé váló határokon kí-
vül élõk számára is. Elkészült
a Nemzeti Lovas Program,
amelyben kifejtésre került,
hogy milyen fontos nemzeti jelképünk a ló, és hogy ki kell használni az ehhez
kapcsolódó lehetõségeket minden szinten.

Mindezekre gondolva kezdett egyesületünk a szervezéshez, és
reménykedve az idõjárásfelelõs kegyességében szeretnénk egy kellemes
délutánt minden résztvevõ számára.

Köztünk lesz CSERESNYÉS LÁSZLÓ, a város Olimpiai IV. helyezett
Milytari lovasa, aki bár mûtétei miatt felhagyott a versenyzéssel, azért meg-
mutatja nekünk kivételesen könnyed ugróstílusát.

A Litéri Csiszár Lovasegyesület is tart nekünk rövid lovasbemutatót.
Természetesen a Vörösberény Lovas Egyesület is készül lovakkal, foga-

tokkal a kavalkádra, és reméljük hogy hagyományõrzõ tevékenységünkkel a
továbbiakban is fogunk tudni örömöt szerezni szûkebb pátriánk jó néhány
tagjának.

„… tûz lobban dob dobban, ló szökken, nyíl röppen …”
Aki teheti, jöjjön el! Szentesi István

VLE elnök

A mesterfuvolás
Bizony, így igaz: egy valódi mesterfuvolást ismerhettünk meg Gyöngyössy

Zoltán személyében az idei mozgalmas tanév egyik délutánján, a bala-
tonalmádi Kósa György Városi Zeneiskolában.

Amint azt õ maga a koncert végén megjegyezte, remek közönségre lelt
bennünk: érezte a várakozás feszültségét, az érdeklõdés minden mûvészt
fölpezsdítõ vibrálását a levegõben. Igen, így történt! Hogyan is reagálhattunk
volna másként arra a különleges élményre, amelyben ez a halk szavú, szerény,
mûismertetéseivel családias légkört teremtõ, zenei lételemû ember részesített
bennünket kiváló zongorakísérõjével, Termes Ritával egyetemben.

J.S.Bach darabjai (a C-moll szvit, a G-moll fuvolaszonáta és az A-moll
fuvolaverseny), ha eredetileg nem fuvolára íródtak is, olyan éterien, hihetetlen
érzékenységgel szóltak, hogy Bach mester minden bizonnyal örömmel adta
áldását odaátról ezért a társszerzõi ötletért, hát még az egyedi, ragyogó
kivitelezésért!

A barokk zenei óriás egekben szárnyaló muzsikáját, rövid szünet után, a
romantika korának alkotója, R. Schumann Fantasiestücken címû darabja
követte. Az õ világát ugyanolyan empátiával, természetes könnyedséggel
varázsolták elibénk, mint az imént Bachét. A Schumann zenei miliõjét
Kosztolányi Dezsõ költõi - írói énjének különleges érzékenységével rokonító
mûvész fuvolájának hangja megváltozott: Mintha egy másik hangszer szólna,
- füleltem. Ez is gyönyörû, de milyen más, mint a barokk szellemet idézõ! -
ámuldoztam Gyöngyössy Zoltán ritka hangszertechnikai tudásán; a metamor-
fózis füllel érzékelhetõ ritka megnyilvánulásán.

Reinecke Undine szonátájának igézõ szépsége már egészen magától
értetõdõnek tûnt elõttem, elõttünk. Milyen is lehetne, mint gyönyörû, akár a
szirének éneke, a mítoszvilág történeteiben.

A zenemûvek befejezését követõ áhitatos csend, majd a hirtelen felcsat-
tanó taps nem volt véletlen!

A fuvola és zongorahang megjelenítõ ereje, a zeneszerzõi elképzelés
magas szintû megvalósítása felemelõ élményt teremtett mindnyájunknak. A
két mûvész muzsikája csöpp kis iskolánkat, másfél órára, a mûvészet kated-
rálisává emelte. Köszönet érte!

Nagyné Sárfi Gabriella

In memoriam
Kósa György

A balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskola méltó ünnepség

keretében emlékezett névadója, a zongoramûvész - zeneszerzõ - pedagógus

Kósa György születésének 107. évfordulójára.

Az iskola igazgatója, Hódossy Zoltánné Huiber Gabriella üdvözlõ szavai

után az intézmény növendékei megkoszorúzták a mûvész arcvonásait õrzõ

emléktáblát.

A tiszteletadás csöndes pillanatait Kallai Sándor festõ - grafikus tanár tár-

latának megnyitója követte, melynek - a fotókiállítás sikerén felbátorodva -

ismét a muzsika háza nyújtott barátságos helyszínt. A témájában változatos,

mondandójában az emberi élet értelmét, a lélek mélységeit szimbólumrend-

szerben ábrázoló értékes képeket - számos mûvészetbarát mellett - ismert

helyi alkotók is megtekintették.

A Kósa György emlékére összeállított ünnepségsorozat harmadik momen-

tumát a zeneiskola növendékeinek hangversenye jelentette, amelyen fel-

csendültek azok az aprócska zenemûvek is, amelyeket a zeneszerzõ apa saját

kis gyerekei számára komponált hajdan. A “házi hangverseny” szép példáját

nyújtotta ismét a közös ünneplésnek, amelyen - a rendezvény hírére össze-

sereglett mûvészek, szülõk, tanárok, gyerekek alkotta közönség elõtt - lelkes

igyekezettel muzsikáltak az iskola legkisebb csemetéi éppen úgy, mint a na-

gyobbacskák.

Kívánunk mindnyájuknak még sok ilyen kedves ünnepet - itt, a muzsika

kicsi kuckójában!!!

Nagyné Sárfi Gabriella

Helyreigazítás
A „Tavaszi tárlat – A kötõdés finom szálai” címû cikkünkben a gépelés
hibájából sajnálatos hiba csúszott. A hiányos szövegrész helyesen: Hunyady
István Esti hangulat-ban és Õszi fény-ben idõz. Derûvel és ismét tervekkel.
Makacs betegséget bírkózott le, mondván: „Gyõzni, ha cselt vet is egyre a sors!”
A szerkesztõség nevében ezúton kérünk elnézést Hunyady István, fes-
tõmûvésztõl és a cikk szerzõjétõl, Albrecht Sándortól. Szerkesztõség
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉS KÖNYVTÁR

JÚNIUSI PROGRAMKÍNÁLATA

NYITVA TARTÁS: hétfõ–péntek 8.30–20 óráig
szombat: 14–19 óráig, vasárnap: szünnap

Rendezvény esetén programfüggõ!
A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Június 11. péntek 10 óra: NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A Balatoni Regionális Fejlesztési Iroda tájékoztató elõadása
Elõadó: Pál Béla, turisztikai államtitkár

Június 11. péntek 17 óra: KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ÉVZÁRÓJA

Június 11. péntek 17 óra: SUNRIDER CLUB - A részvétel díjtalan! 
Június 12. szombat 20 óra: ZORNEDINGI JUBILATE KÓRUS KONCERTJE

Helyszín: Szent Imre templom
Szervezõ: a Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Társaság Eggenfelden

Június 13. vasárnap: EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK

Június 14-18., 21-25. jún. 28.-júl. 2. között: HAGYOMÁNYOS KÉZMÛVES

NAPKÖZIS TÁBOR

Érdeklõdni: az intézményi 88/57-44-55 és 431-772 telefonszámokon
Június 17. csütörtök 18 óra: FLAVIN7 KLUB

Bárkit szívesen látunk, aki törõdik az egészségével, és szívesen megismerkedne
egy sikeres magyar termékcsalád segítõ lehetõségeivel. 
A részvétel díjtalan! 

Június 19. szombat 19 óra: HATTYÚ BÁL

Az „Almádiért Közalapítvány” hagyományos, jótékonysági bálja
Információ a Pannónia Könyvtárban kapható: 88/438-956! 

Június 19. szombat – 23. szerda: ACRO DANCE TÁNCTÁBOR

Az Acro Dance Rock & Roll SE szervezésében
Érdeklõdni: Trommlerné Rusz Rita – 30/93-32-292

Június 20. vasárnap 19 óra: GREGOR JÓZSEF OPERAÉNEKES ESTJE

Közremûködik: Rálik Szilvia, operaénekesnõ és Harazdi Miklós 
zongoramûvész Jegyár: 1. 500 Ft

Június 21-25. jún. 28.-júl- 2., július 5-9.: MODERN TÁNC TÁBOR

Érdeklõdni: Király Anita –Tel: 70/545-07-07 
Június 24. csütörtök – este 19 óra: SZENT IVÁN ÉJ

A Társalgó Kör hagyományos, „tûzugró” rendezvénye
Helyszín: Móló környéke

Június 25 – 26 – 27. péntek – vasárnap: PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM

Hagyományos népmûvészeti – kézmûves – népzenei vásári forgatag
Helyszín: Öregpark, a Zenepavilon környéke

Június 26 – 27. szombat – vasárnap: BALATON KUPA

NEMZETKÖZI FEKVENYOMÓ BAJNOKSÁG

A belépés díjtalan!
Június 30. szerda 19 óra: ZenEste 

Helyszín: Öregpark – Zenepavilon

Pannónia Könyvtár májusi rendezvényei
PANNÓNIA KÖNYVTÁR

Tel.: 88/438-956
E-mail: pannoniakonyvtar@invitel.hu

(felnõtt és gyermek részleg)
hétfõ – csütörtök: 10–18 óráig, péntek: 12–18 óráig, szombat: 14–18 óráig

Gyermek részleg
EURÓPA PÁLYÁZAT eredményhirdetése június 6-án az Öregparkban!

Programok
JÚNIUS 5. SZOMBAT 14 ÓRA: ACTIVITY KLUB

JÚNIUS 6. VASÁRNAP 15 ÓRA: VÁR A CIMBORA VÁR

Mindenkit szeretettel odavárunk! Helyszín: Öregpark - Zenepavilon
JÚNIUS 12. SZOMBAT 14 ÓRA: FONALBÁB KÉSZÍTÉS

8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4. Pf.: 67.
Tel./fax: 88/57-44-55; 431-772, 438-011, 438-956

E-mail: pannoniakultura@invitel.hu

JÚNIUS 19. SZOMBAT 14 ÓRA: SZALVÉTAGYÛJTÕK KLUBJA

Könyvtárunkban megrendelhetõ „Szalvéták az asztalon” Horst Hanisch
könyve, több mint 50 klasszikus és eredeti ötlet minden alkalomra. Ára: 3.950 Ft.

JÚNIUS 26. SZOMBAT 14 ÓRA: TELEFONKÁRTYA-GYÛJTÕK KLUBJA

JÚLIUS 3. SZOMBAT 14 ÓRA: KISEGÉR KÉSZÍTÉSE KREPP-PAPÍRBÓL

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és a 
Veszprém Megyei Népmûvészeti Egyesület közös szervezésében

BABRÁLÓ, KÉZMÛVES MÛHELY 
GYERMEKEKNEK ÉS FELNÕTTEKNEK!

Hétfõnként 17 órától: NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTÉS ÉS GYÖNGYFÛZÉS 11 ÉVES KORTÓL

június – július – augusztus hónapokban NYÁRI SZÜNET
Péntekenként 15 órától: FAFARAGÁS

július – augusztus hónapokban NYÁRI SZÜNET
Szombatonként 14 órától: LÓSZÕR-ÉKSZERKÉSZÍTÉS

július – augusztus hónapokban NYÁRI SZÜNET
Részvételi díj: Gyerekeknek: 400 Ft/alkalom - Felnõtteknek: 500 Ft/alkalom

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK A PANNÓNIÁBAN!

ACRO DANCE TÁNCTÁBOR

Az Acro Dance Rock & Roll SE szervezésében
Formációs rock ’n’ roll és fashion dance oktatás kezdõ és haladó szinten.
A tábor idõpontja: 2004. június 19-23.
Táborvezetõ: Trommelné Rusz Rita, táncoktató
Jelentkezési határidõ: 2004. június 10.
Részvételi díj: 8.000 Ft/fõ
Jelentkezés: a 30/93-32-292 telefonszámon.

CIMBORA TÁBOR

A táborban képzõmûvészeti foglalkozások, filmvetítés, tábortûz, táncház,
vetélkedõk, koncertek várják a gyerekeket.
Balatonalmádi gyerekek a tábor programjain ingyen részt vehetnek!
A tábor idõpontja: 2004. június 16-23. 
Táborvezetõ: É. Szabó Márta, a Cimbora szervezet vezetõje
Jelentkezési határidõ: 2004. június 10.
Részvételi díj: 27. 000 Ft + utazási költség
Jelentkezés: Duna TV-Cimbora szerkesztõség
1016 Budapest, Mészáros u. 48., 06-1-489-1775, www.cimbora.hu

HAGYOMÁNYOS KÉZMÛVES NAPKÖZIS TÁBOR

A táborba olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik szeretnék elsajátítani a
hagyományos kézmûves technikákat.
A programot szabadidõs tevékenységek egészítik ki.
A tábor idõpontja: 2004. június 15–21., június 22–28.
Jelentkezési határidõ: 2004. június 10.
Részvételi díj: 1.000 Ft/nap + 400 Ft ebéd költség
Jelentkezés: az intézményi 88/57-44-55 és 431-772 telefonszámon. 

MODERN TÁNC TÁBOR

Általános iskola alsó tagozatos diákok észére, modern tánc mûfajban.
A tábor idõpontja: 2004. június 21–25., június 28–július 2., július 5–9.
Táborvezetõ: Király Anita hivatásos táncpedagógus, koreográfus
Jelentkezési határidõ: 2004. június 15.
Részvételi díj: 1.000 Ft/nap + ebéd költség (testvérkedvezmény – 30%)
Jelentkezés: a 70/545-07-07 telefonszámon.

ÜÜÜÜ VVVV EEEE GGGG EEEE ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS

- tükörvágás

- helyszíni munka hétvégén is

- hõszigetelt üveg készítése, beépítése

hagyományos nyílászárókba is

06-30-237-44-56
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Kedves Novák Laci!
Nem tudom eldönteni, melyik a nagyobb élmény: látni a képeket vagy hall-

gatni úti élményeidet. Errõl azokat kellene megkérdeznem, akik május 18-án
eljöttek diavetítéssel egybekötött elõadásodra a Pannóniába, s már másnap azt
kérdezték: mikor lesz a következõ!

Kedves Laci!
Köszönjük a szép utazást a madarak és vikingek birodalmába - Európa

peremére: Norvégiába; s köszönjük a ráadás-utat a feketék földjére - a világ
peremére: Szomáliába.

Végezetül azt kérdezem olvasóinkkal együtt: mikor jössz el újra hozzánk?
Szeretettel várunk!

Fábiánné Sáray Anna

Esõ mosta idénnynyitó
programjainkat

Idénynyitó Horgászverseny
Pünkösdi Európa-Serdülõ Labdarúgótorna

2004. május 29. 

Idénynyitó Horgászverseny

Pünkösd szombatján kora reggeltõl esõ fogadta a résztvevõket a 4 méteres
partszakasznál.

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület az Önkormányzat támogatásával
Idénynyitó Horgászversenyt hirdetett, melyre a Térség horgászegyesületeit,
közintézményeit és vállalkozóit hívta meg. Immár hagyomány, hogy e
versenyen tesvértelepüléseink horgászai is résztvesznek. Most is így volt ez,
Eggenfelden és Nyitragerencsér csapata is megtisztelte rendezvényünket. 23
(3 fõs) csapat állt rajthoz, s csalogatta a halakat a parthoz.

Értékes díjak vártak a versenyzõkre, melyeket az Önkormányzat és a
Horgászegyesület  mellett a Balzer Kft, a Számfira Kft, a Geoprosper Kft, az
Anita Horgászbolt, Energofisch Kft, JAD Kft ajánlott fel. Köszönet érte.

A verseny díjazottjai:
Csapatverseny:1. Veszprém Megyei Napló 2. Alsóörs Horgászegyesület 3.

Balatonfûzfõ Horgászegyesület 4. Veszprém Vidéke Horgászegyesület 5.
Háló Bt.

A legeredményesebb versenyzõ: Benke László, a Veszprém Vidéke HE
versenyzõje volt, aki az 1 óra versenyidõ alatt 760 g halat fogott, a legnagyobb
halat, 400 g-osat Németh István, az Anita Horgászbolt versenyzõje fogta, a
legeredményesebb nõi és ifjúsági versenyzõ Herczeg Erzsébet volt.

Pünkösdi Európa-Serdülõ
Labdarúgótorna

A tornára Balatonalmádi serdülõ labdarúgó csapata tesvértelepüléseinket,
Eggenfeldent és Nyitragerencsért hívta meg Balatonfüred mellett. 

Egésznapos esõ tette próbára az ifjak helytállását, de õk bizonyítottak,
sportszerûen, kitartással játszottak.

Az Eggenfelden Kirchberg csapata meglepetéssel szolgált, a csapatban
lányok is játszottak, s egy kicsit idõsebbek is voltak. A barátság jegyében ezt
elnéztük nekik. 

Reggel 9-tõl délután fél 6-ig folytak a körmérkõzések. 
Eredmény: 1. Balatonfüred, 2. Eggenfelden, 3. Balatonalmádi, 

4. Nyitragerencsér 
A csapatok Eggenfelden polgármestere, az Eggenfeldeni Baráti Kör, a

Kirchberg FC. és elnöke által felajánlott kupákat kapták. 
A Balatonalmádi SE és az Önkormányzat  külön díjazta a legjobb kapust

(az eggenfeldeni Spannbauer Manuelt), a gólkirályt (a balatonfüredi Sörös
Balázst), a legsportszerûbb külföldi csapatot (Nyitragerencsért), a legnagyobb
meglepetést hozó küldöldi csapatot (Eggenfelden-Kirchberg).

Az Eggenfeldeni Baráti Kör elnöke, Gottfried Anders úr az almádiaknak
és a nyitragerencsérieknek külön ajándékot is hozott.

Silló Piroska

Köszönet
Tisztelt Perus Zsuzsa!
Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a Gizella Napok 2004. évi

jelmezes történelmi felvonuláson való részvételükért. Precíz, komoly és
fegyelmezett munkájukkal, rendkívül látványos és bájos megjelenésükkel
nagyban hozzájárultak a ceremónia méltó és hangulatos megrendezéséhez.

További munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánok.
Üdvözlettel:

Sipos Zoltán
Veszprém Városi Mûvelõdési Központ igazgató

JOGOSÍTVÁNYT
SZERETNE

MÉG A NYÁRON?
2004. június 28-án (hétfõn) 16 órakor

az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség
BALATONALMÁDI KIRENDELTSÉGÉN, 

a Szolgáltatóházban, (Jókai u.7.), 
megközelíthetõ: a Posta mögötti parkolóból

indítja legközelebbi kedvezményes tanfolyamát
(segéd-motorkerékpár, motorkerékpár és személygépkocsi)

Kedvezmények:
• 30 %-os azonnali elméleti tandíjkedvezmény!
• A gyakorlati tandíj 30%-a a személyi jövedelemadóból
visszaigényelhetõ!

(Diák esetén a szülõ veheti igénybe!)
• Részletfizetési kedvezmény!
• Szabad gépkocsi-választás!

Motorosok figyelem!
Mivel iskolánk saját motor-parkkal rendelkezik minden kategóriában,
így nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati oktatást is mi végezzük!

Figyelem!
Tanfolyamainkat folyamatosan, minden hónap utolsó hétfõjén indítjuk!
Tájékozódjon, mielõtt jelentkezik!

Tájékoztatás és jelentkezés a kirendeltségen:
Ügyfélfogadás: H,Sz,P: 8-12

K,Cs: 13-17
Tel.: 06/20/471-6988

Akkreditációs
Lajstromszám: AL-858 OKÉV  reg.sz. 02-0088-03

T T
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
Helyi Választási Iroda: 
Dr. Szûcs Sándor vezetõ, Kovács Piroska ált.vez.h., Regenyéné Király Andrea
pü.vez.h., Szabóné Mészáros Edit, Györffy Andrea, Koszteczky Zsuzsanna,
Suha Annamária, Dobosné Kárpáti Emõke, Horváth Ferenc, Bognár Ferenc,
Földes Balázs, Solymosi László, Varga Imre, Mesterházy Andrea, Bolla Erika
(Jegyzõkönyvvezetõk: ld. a szavazóköröknél).

Szavazókörök, Szavazatszámláló Bizottságok: 

1. sz. szavazókör: Kéttannyelvü Gimnázium  (aula) Rákóczi u. 39. 
Elnök: Bogdán Gyõzõ
Elnökh: Lehoczky Balázs
Tag: Kertész Tamás

Szakály Áron (MSZP)
Keszei Mária (FIDESZ)
Egyed László (MDF)
Dr. Wolf Lajosné (MIÉP)

Jk.vezetõ: Risányi Erzsébet

2. sz. szavazókör:  Györgyi Dénes Általános Iskola (tornaszoba) Bajcsy Zs. u. 30.
Elnök: Gergely Endre
Elnökh: Kirchkeszner Ildikó
Tag: Hári Ilona

Orbán Lajosné (MSZP)
Gyürky Gáborné (FIDESZ)
Battonyai Erzsébet (MDF)
Nagy Levente (MIÉP)

Jk. vezetõ: Somodiné Epres Anikó

3. sz. szavazókör: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (földszint)
Városháza tér 4.

Elnök: Sári János
Elnökh: Siklósi Lajos
Tag: Kócs Lajos

Boldog Gyula (MSZP)
Jusztin Antalné (FIDESZ)
Horváth Lajos (MDF)
Schildmayer Iván (MIÉP)

Jk.vezetõ:  Zana András 

4. sz. szavazókör:  Váci Mihály Általános Iskola (rajzterem) Verseny u.1. 
Elnök: Szegedi Józsefné
Elnökh: Szentpéteri Zoltán
Tag: Jandrasics Gáborné

Bialekné Oláh Hajnalka (MSZP)
Dr. Sólymosi Istvánné (FIDESZ)
Horváth Attila (MDF)
Kupcsik László (MIÉP)

Jk.vezetõ:  Pethõ László
5. sz. szavazókör:  Mogyoró úti Óvoda  (tornaszoba) Mogyoró u.1. 

Elnök: Sveiczer Vilmos
Elnökh: Sári Jánosné
Tag: Rehák Gézáné

Bors Sándor (MSZP)
Gergely Adrienn (FIDESZ)
Dr. Pajor Zoltán (MDF)
Vitéz Tolner István (MIÉP)

Jk.vezetõ:   Rácz Istvánné
6. sz. szavazókör: Vörösberényi Kúltúrház (aula)  Gábor Á.u. 6.

Elnök: Borbély Zoltánné
Elnökh: Mester Ferenc
Tag: Lefler Endre

Kardos Lajos (MSZP)
Végh Lajosné (FIDESZ)
Tóth István (MDF)
Hoffer Imréné (MIÉP)

Jk.vezetõ:  Previcz János
7. sz. szavazókör: Vörösberényi új Általános Iskola  (aula) Thököly I. u. 1. 

Elnök: Berényi Sándorné
Elnökh: Bukvai Károly
Tag: Boda Zoltánné

Kõnig János (MSZP)
Bóka Tímea (FIDESZ)
Hansági Endre (MDF)
Miklós Gyula (MIÉP)

Jk.vezetõ: Czukelter György 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

A „KÁPOSZTÁSKERTEK ÜNNEPE” VÖRÖSBERÉNYBEN
Július 31-én, szombaton a vörösberényi MANDULÁSBAN

A káposzta, mint a néptáplálkozás egyik alap-
növénye az ókori Itália parasztkertjeibõl származik
a középkoron át egész Európában ismert és ter-
mesztett fõzeléknövény. A bencés kolostorok köz-
vetítésével terjedt el az egész kontinensen. Vörös-
berényben és a környezõ falvakban valószínûleg a
veszprémvölgyi apácakolostor és más bencés
kolostorok térítõ szerzetesei terjeszthették el.

Így hát bizton állíthatjuk, hogy Vörösberényben
közel 1000 esztendõre tekinthet vissza az a kertkul-
túra, melynek alapját az apácakolostor számára
kijelölt káposztáskertek jelentették. Ezekben ter-
melték meg a falu jobbágyai az apácakolostor
számára szükséges zöldségféléket, melyek között a
fõvetemény a káposzta volt. Természetesen a saját
ellátásukra is itt termelték meg a szükséges élelmet.

A törökdúlás után az újratelepült község katasz-
teri térképein és a református egyházközség hivata-
los irataiban egyaránt jelölve voltak ezek a „káposz-
táskertek”. Helyileg a falu végétõl a Séd mindkét
oldalán le a Balatonig, mindenesetre a tobruki
nyárfasorig húzódtak. 

A terület nedves, nyirkos, öntés és homokos talaj
volt. 100-200 négyszögölnyi vagy annál kisebb ker-
tek sorjáztak rajta, éléskamrájaként Vörösberény-
nek és környékének. Innen látták el az ügyes és
szorgalmas parasztasszonyok a környék piacait jó
minõségû, friss „kerthasznával”, kiegészítve a szõ-
lõskertekben nevelt gyümölcsökkel.

Egészen 1948-ig, sõt 50-ig még a falu népének
birtokában voltak ezek a káposztáskertek. A tsz-szer-
vezés során azonban betagosították õket, majd azon
nyomban parlagon is hagyták. Elbozótosodott, sem-
mire se jó gaztengerré vált a hajdani „éléskamrája”
Vörösberénynek.

A 90-es évekbeli kárpótlás nyomán maga a
terület új tulajdonosok birtokába került, akik to-
vábbra is parlagon hagyják – senki földjeként, nem
kis gondot okozva ezzel az önkormányzatnak.

Jelenleg egyetlen birtokos, a vörösberényi Lefler
Endre gazdálkodik a maga területén; állandó harc-
ban a szomszédok elgazosodott terciáival.

Az egykori vörösberényi káposztáskerteknek és
mûvelõiknek, a szorgalmas vörösberényi paraszt-
asszonyoknak kíván hagyományteremtõ céllal em-
léket állítani a Vörösberényi Horváth József Honis-
mereti Kör a „KÁPOSZTÁSKERTEK ÜNNEPE”
címû egésznapos rendezvénnyel 2004. július 31-én,
szombaton.

A program több szakaszból tevõdik össze. Ge-
rincét a káposztából készített hagyományos ételek,
majd káposztás tésztafélék, mint rétes, pogácsa, lán-
gos, palacsinta és hasonlók alkotják. Csatlakozik
hozzá irodalmi mûsor a káposztával és más kerti
veteményekkel, gyümölcsökkel foglalkozó versek-
kel, kisprózákkal.

A helybeli és környékbeli népdalkörök, tánc-
együttesek fellépése, citeramuzsika színesíti a prog-
ramot, mely egyben kistérségi bemutatkozás is lesz.
Errõl már tárgyalások vannak a népdalkörök útján. 

A modern táplálkozástudományi kutatások iga-
zolták a káposzta gyógynövény voltát. A szív- és ér-
rendszer betegségeinek, a ráknak megelõzésében
kiemelkedõ szerepe van, a csúz, köszvény, a külön-
féle bélbajok kiváló gyógyszereként tartják nyilván.
A népi gyógyászat savanyított formájában õsidõk óta
alkalmazza C-vitamin-hiányos állapotokban. Így
tehát az ünnep fontos részét képezi az a tudományos
ismeretterjesztõ kerekasztal-beszélgetés, ahol me-
zõgazdász, kertész, orvos, táplálkozástudós, dieteti-
kus szólnak a káposztának a korszerû táplálkozás-
ban betöltött szerepérõl.

2003-ban és 2004-ben átnéztük a Magyarorszá-
gon rendezett ételfesztiválok, ünnepek sorát turisz-
tikai kiadványok segítségével. Megállapítottuk,
hogy Magyarországon „káposzta-fesztivál” ez ideig
nincs. Ez a jövõre nézve azt jelenti, hogy az ese-
ményt le lehet védetni, és kizárólagos jelleggel

Balatonalmádihoz lehet kapcsolni. Olyan, a jövõre
vonatkozó kitekintéssel, hogy közép-európai vagy
egész európai fesztivált rendezzünk belõle. Jó
kezdetet jelentene testvértelepüléseink, Eggenfel-
den és Nyitragerencsér bekapcsolása.

Minden esélyünk megvan rá, hogy sikerre vi-
gyük ezt a vállalkozást, hiszen az idegenforgalmi sze-
zon kellõs közepére esik, idõpontja a mindenkori vö-
rösberényi búcsú napja elõtti szombat. Ez most
július 31.

Tavaly nyáron a Naplóban, sorozatban írtak a
Balaton-parti települések idegenforgalmi „helyze-
térõl”. Ezzel kapcsolatban dr. Bóka István ország-
gyûlési képviselõ, Balatonfüred polgármestere ki-
fejtette, csak valami különleges, helyi, ugyanakkor
nemzetközi vonatkozású nagy rendezvénnyel, kü-
lönleges eseménnyel lehetne magunkra vonni a tu-
risták figyelmét. Ilyen eseménynek tekintjük a
„KÁPOSZTÁSKERTEK ÜNNEPÉT” a Vörösbe-
rényi MANDULÁSBAN, az egykori káposztásker-
tek szomszédságában. Balatonalmádi Önkormány-
zata támogatja a rendezvényt, ezért nagyon hálásak
vagyunk. Igyekszünk méltók lenni a képviselõtes-
tület bizalmára. Ugyanakkor kérjük és várjuk Bala-
tonalmádi polgárainak segítõ közremûködését is.

Dr. Kardos Józsefné
a Vörösberényi Horváth József Honismereti

Kör vezetõje
B.almádi-Vörösberény, Szellõ u. 5. Tel.: 88/432-167

A szerzõ kérésének megfelelõen változtatás nélkül közöljük
írását. Tekintettel „újszerû“ megállapításaira, ezúton jelezzük,
következõ számunkban helyet adunk a témához kapcsolodó
véleményeknek. Az Új Almádi Újság támogatja az új kezdemé-
nyezéseket amennyiben azok a város lakóinak érdekeit szol-
gálják és megalapozottak. Szerkesztõség
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ALMÁDI HATTYÚ BÁL  2004. június 19.
Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelettel meghívjuk családjával, barátaival együtt a
Pannónia Kulturális Központba! 

Ezen a kora nyárestén a jó szórakozást, a felhôtlen báli hangulatot,
a zenét-táncot helyezzük elôtérbe.

A Bál fôvédnöke: Kuti Csaba, Veszprém Megyei Közgyûlés Elnöke

A BÁL BEVEZETÔ PROGRAMJA 18.00 - 19.00

Zenés - mûsoros  felvonulás a „HATTYÚ” (TEMPO) ABC-tôl 
a Városháza térig · Almádi amatôr mûvészeti csoportok bemutatói · 

Fanfáros vendégfogadás 19.00 órakor

A BÁL PROGRAMJA ESTE 7 ÓRÁTÓL – HAJNALI 4-IG

Welcome-drink: félszáraz vagy alkoholmentes pezsgô
VACSORA, választás szerint „A”, „B” vagy „V” (vegetáriánus) menü

a Kulturális Központ Zóna Éttermének kínálatából 

19.30 Köszöntô - Palotás
20.00 Vacsora - borkostóló
21.00 Nyitótánc - TÁNC 
23.00 Tombola
00.30 ÉJJELI SVÉDASZTAL

Az élô tánczenét hajnalig a POKER DUO szolgáltatja.

A báli belépô ára: 8.000 Ft/fô
A bevételt Alapítványunk a városban mûködô amatôr mûvészeti csoportok

támogatására kívánja fordítani.
A belépôdíjon felüli esetleges anyagi támogatásukat köszönettel fogadjuk.

Bankszámla számunk: „Almádiért” Közalapítvány OTP Balatonalmádi
11748083-20005760 „Hattyú Bál”

Felajánlott tombola-ajándékaikat a „PANNÓNIA” portáján várjuk.

ASZTALFOGLALÁS: 2004. június 15-ig személyesen a Pannónia Könyvtárban,
telefonon, faxon illetve levélben az alábbi címen:

8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.
A könyvtár nyitva tartási ideje: hétfôtôl-csütörtökig: 10.00-18.00 óráig

péntek: 12.00-18.00 óráig szombat. 14.00-18.00 óráig 

A Bállal kapcsolatos kérdéseiket megválaszoljuk az alábbi telefonszámokon:
Pannónia Könyvtár 88/438-956, 88/574-456, fax: 88/574-455,

Schildmayer Ferencné 88/439-031
Szabóné Kormosói Kornélia 88/583-930, 30/2776-566

Kedves Meghívott Vendégünk!
Amennyiben a levelünkben leírtak elnyerték tetszését, és részt kíván venni

Balatonalmádi város kiemelt rendezvényén partnerével, családjával és baráti
társaságával - szeretettel várjuk!

A báli szervezôk
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Az idegenforgalmi szezon közeledtével tájékoztatni szeretném Önöket az
idegenforgalmi adóval kapcsolatos tudnivalókról, változásokról.

2004. évben az idegenforgalmi adó mértéke megváltozott: szemé-
lyenként és vendégéjszakánként 300 Ft (külföldi és belföldi személy után
egyaránt).

Adókötelezettség terhel minden magánszemélyt, aki nem állandó
lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy éjszakát eltölt.

Mentes az adó alól:
- a 18. életévét be nem töltött, illetõleg a 70. életévét betöltött magán-

személy.
- az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa és hozzá-

tartozói.
- a településen állandó lakóhellyel rendelkezõ személyek hozzátartozói.
- a közép-és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogvis-

zony alapján a településen tartózkodók.
A munkavégzés céljából a településen tartózkodókat csak abban az eset-

ben illeti meg az adó alóli mentesség, ha az õket alkalmazó vállalkozás
Balatonalmádiban az iparûzési adó alá bejelentkezett. Az errõl szóló igazolást
az önkormányzati adóhatóság állítja ki; a mentességet csak ezen, a
vendégkönyvbe becsatolt igazolással lehet érvényesíteni.

Tehát aki „munkásoknak” adja ki a szobáját, annak csak abban az esetben
nem kell beszedni tõlük a kurtaxát, ha a munkások munkáltatója (cége, aki a
szállásdíjat fizeti) az önkormányzati adóhatóságtól a kurtaxa alóli mentes-
ségrõl igazolást visz a szállásadónak.

Az adót a szállásadónak (üzemeltetõnek, közvetítõirodának) kell beszed-
ni, s azt tárgyhót követõ 15-ig az önkormányzat idegenforgalmi adószám-
lájára befizetni.

Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles vendégéjszakák számáról
minden tárgyhót követõ hónap 15-ig bevallást is kell benyújtani a
jegyzõhöz.

A bevallási késedelem mulasztási bírságot, a késedelmes fizetés
adópótlékot von maga után.

Magánszállásadói tevékenység (az ingatlan idegenforgalmi célú üzletsz-
erû hasznosítása) csak akkor folytatható, ha a szállásadót az önkormányzat
jegyzõje közhitelû nyilvántartásba vette és errõl igazolást adott ki. 

A magánszálláshelyek idegenforgalmi hasznosításáról szóló 110/1997.
(VI. 25.) számú Korm. rendelet 2004. évben hatályba lépõ rendelkezése
értelmében minden regisztrált magánszállásadó – függetlenül attól, hogy volt-
e az adott évben vendége – köteles a vendégkönyvét a tárgyév végén lezárni
és azt legkésõbb a tárgyévet követõ január 15. napjáig a jegyzõvel
záradékoltatni.

A vendégkönyvben szereplõ adatok alapján a szállásadó köteles évente a
tárgyévet követõ január 31-ig összesített statisztikai jelentést készíteni a tár-
gyévben fogadott vendégekrõl és az általuk eltöltött vendégéjszakák számáról
külföldi és belföldi bontásban (ezt már a korábbi években is kellett készíteni).

A jegyzõ által történt nyilvántartásba vétele nem mentesíti a szállásadót a
más jogszabályban elõírt bejelentési kötelezettsége, illetve egyéb olyan
kötelezettsége alól, amely a szállásadói tevékenysége következtében
keletkezik.

A Kormányrendelet értelmében a  tevékenységének megszûntetését a szál-
lásadó köteles 15 napon belül a jegyzõnek bejelenteni.

Kérem, hogy azok a szállásadók, akik még 1997. évben, e
Kormányrendelet hatályba lépésekor szállásadóként nyilvántartásba vetették
ugyan magukat, de ilyen tevékenységet azóta vagy az elmúlt években egyál-

talán nem végeztek, töröltessék magukat a nyilvántartásból, hiszen ezen
engedély megléte több olyan kötelezettséget is ró a szobakiadókra, melyet
akkor is meg kell tenniük, ha a tevékenységet ténylegesen nem végzik.
(vendégkönyv - záradékoltatás, statisztikai jelentés készítés stb.)

A hatósági nyilvántartásból való törléshez a korábban kiadott igazolás és
a „Magánszálláshely” feliratú táblácska leadása szükséges.

Aki  fizetõvendéglátással  szeretne foglalkozni, s eddig a magánszál-
lásadói tevékenység alá nem jelentkezett be,  a hatósági nyilvántartásba vétel-
hez egy 2.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott adatlap és egy vendégkönyv szük-
séges.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztályán, a  18-as szobában, Mesterházy Andreánál történik.

Azoknak a szállásadóknak, akik a tavalyi évben idegenforgalmi adót
fizettek be, május hónapban kiküldtük az adóbevallási, befizetési és
statisztikai lapokat. Aki esetleg nem kapta meg, vagy ilyet igényel, szemé-
lyesen vagy telefonon is kérheti pótlását.

Ha  az ingatlantulajdonost barátai, ismerõsei látogatják meg – akiktõl
ugyan szállásdíjat nem kér, de idegenforgalmi adófizetésre kötelezettek – az
adózás rendjérõl szóló törvény értelmében az ott tartózkodásukról nyilván-
tartást kell vezetni. E nyilvántartást az önkormányzati adóhatóság által sorszá-
mozottan kiadott „szívességi” vendégnyilvántartó-lapon kell vezetni.  

Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó, kedvezményes strandbelépést biz-
tosító vendégkártya-rendszer 2004. évben nem mûködik (a korábbi évekrõl
maradt bejelentõlapokat a szállásadók megsemmisíthetik); ezzel szemben a
város parkolói ingyenesen vehetõk igénybe.

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését a korábbi évekhez hason-
lóan kurtaxa ellenõrõk ellenõrzik. Az ellenõrök a kurtaxát készpénzben is
beszedhetik. A beszedett adóról bizonylatot adnak. Az ellenõrök fényképes
igazolvánnyal rendelkeznek, amely a személyi igazolvány bemutatásával
együtt feljogosítja Õket arra, hogy az ingatlanra bemenjenek, s ott
ellenõrzést végezzenek.

Ellenõrzéseik során a szálláshelyen tapasztalt hiányosságokról, esetlege-
sen a magánszálláshely jogosulatlan hasznosításáról (nyilvántartásba nem vett
szobakiadó) jegyzõkönyvet készítenek, mely szabálysértési eljárás megindí-
tását vonja maga után.

Balatonalmádi illetékességi területén a 2004. évi nyári szezonban a
Polgármesteri Hivatal jegyzõje megbízásából az idegenforgalmi  adó
ellenõrzésére jogosultak:

Magánszálláshelyeken:
Kovács Bálint káptalanfüredi körzet
Kovácsné Gulya Ildikó káptalanfüredi körzet
Pincz Mihályné belvárosi körzet
Solti Gábor budatavai  körzet
Somogyi Viola              vörösberényi-öreghegyi körzet
Baksa György vörösberényi-öreghegyi körzet
(Az ellenõrök személye a tavalyi évhez képest változatlan.)
Az idegenforgalmi adót is magában foglaló helyi adórendeletünk és az

ehhez kapcsolódó valamennyi bevallási nyomtatványunk (idegenforgalmi
adó-, építményadó-, telekadó-, iparûzési adó) letölthetõ Balatonalmádi város
honlapjáról : www.balatonalmadi.hu internetes oldalról az – önkormányzat-
települési önkormányzat- rendeletek – (alul a bevallási nyomtatványok)
menüsor alól.

Víghné Horváth Beáta
adóügyi osztályvezetõ

Szállásadók figyelmébe

F I G Y E L E M !!
Balatonalmádiban a 

RHEUMATOLÓGIA szakrendelés idõpontja

megváltozik!!

2004. június 7-tõl         Kedd          :  8 – 16,30

Csütörtök   :  8 – 16,00

Rendel: dr. Hajas Andrea, 

rheumatológus-belgyógyász szakorvos

Beutaló és idõpont egyeztetés (rendelési idõ alatt)

szükséges!

Tel.: 88/430-021

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázat útján meghirdeti értékesítésre a

10048/3 hrsz-ú 3069 m2 területû, Bartók u. 101 szám alatti, valamint a 10597 hrsz-ú,

2509 m2 területû, Szürkebarát u. 24 szám alatti szántó mûvelésû külterületi ingat-

lanokat. A pályázat beadásának határideje: 2004. június 22. déli 12 óra. Részletes

pályázati felhívás a www.balatonalmadi.hu oldalon megtekinthetõ, vagy a

Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán ügyfélszolgálati idõben (hét-

fõn és szerdán 8-15, pénteken 8-13 óráig) átvehetõ. 
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F I G Y E L E M !
Szerezzen jogosítványt helyben!

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár,

jogosítvány megszerzésére tanfolyam indul június 18-án, 
kedvezõ áron, részletfizetési lehetõséggel

Érdeklõdni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/916-3286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.

Szezonnyitó Akció

A FANNI CUKRÁSZDÁBAN!
Balatonalmádi, Jókai u. 7. (a Szolgáltatóházban)

Minden sütemény és torta árából
20% kedvezményt adunk

1 gombóc fagyi 50 Ft!
Június 15 és június 20 között.

Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!

Balatonkenesén a Góliát Kupa labdarúgó körzeti versenyén 1. helyen
végzett a Vörösberényi Általános Iskola csapata.

A mezõny legjobb játékosának Szolga Norbertet választották a szakem-
berek, míg a gólkirály Grósz Szilárd lett (mindketten a berényi iskolából).

Ugyancsak kiemelkedõen szerepeltek a vörösberényi focisták a
Diákolimpia küzdelmeiben.

A területi verseny megnyerése után Tapolcán a Veszprém megyei döntõben
12 csapat között az elõkelõ 2. helyet szerezték meg.

Góliát Kupa

"Gasztro-túra''

Eldobható mûanyag,- és papírtermékek forgalmazása kiszállítással!
Pizzadobozok, mûanyag evõeszközök,

mûanyag poharak, salátás tégelyek, tortadobozok, papírtálcák,
szendvicses habdobozok, habtálcák,

hidegtálas mûanyag tálcák.
Rendelés: 20/980-4575

Cégtulaj: Forma Diszkont BT, Balatonalmádi

A balatonalmádi Kósa György Zeneiskola április 24-én ismét kaput nyitott  a
Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozójára érkezo gyereksereg elõtt.

A XI. találkozóra tizenegy iskola jelentkezett, kilencvenhárom
növendékkel.

Az immár hagyományosnak tekinthetõ rendezvény Schildmayer Ferenc,
alpolgármester úr üdvözlõ, bátorító szavaival vette kezdetét.

Szerencsére most sem jelentett fennakadást iskolánk aprócska mérete: a
„régiek” még emlékeztek, hová pakolhatnak hangszert, kottát, egyebet, az
újdonsült játékosok pedig szépen igazodtak hozzájuk. Mint minden alkalom-
mal eddig, most is türelmesen, mosolyogva váltogatták egymást a kisebb-
nagyobb együttesek a „pódiumon”.

A zsûri - Pájer Sára, Lovas József és László Attila, a zenei élet jeles képviselõi
- arany, ezüst és bronz fokozattal minõsítette az elhangzott produkciókat.

Arany oklevelet érdemelt:
Balatoncsicsó - Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Zeneiskola
Balatonfüred - Ferencsik János Zeneiskola
Balatonlelle - Általános és Zeneiskola - kettõt!
Keszthely - Festetics György Zeneiskola - kettõt!
Siófok - Mûvészeti Iskola

Ezüst minõsítést kapott:
Balatonalmádi - Kósa György Városi Zeneiskola
Kádár Eszter - Kendli Anna - Schlakker Dóra - Tóth Viktória 
(fuvola - kvartett)
Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonlelle zeneiskolái
Balatonszemes - Reich Károly Általános és Zeneiskola
Berhida - Alapfokú Mûvészeti Iskola
Tótvázsony - Tótvázsony-Hidegkút Önkormányzatok Általános és Zeneiskolája
Veszprém - Csermák Antal Zeneiskola

Bronz fokozatot ért el:
Balatonalmádi - Kósa György Városi Zeneiskola
Krémer Gábor - Krémer Zoltán (zongora - „négykezes”)
Lakics Xénia - Piedl Anna - Horváth Barnabás - Polgár Dávid (gitár - kvartett)
Balatoncsicsó, Keszthely, Siófok és Tótvázsony zeneiskolái
Enying - Tinódi Lantos S. Református Ált. és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény - kettõt!

A jó hangulatú találkozó ismét bebizonyította, hogy automatizált minden-
napjainkban is tovább él a közös játék, az együttmuzsikálás õsidõkbe vis-
szanyúló, természetes, szép emberi igénye. A viszontlátásra a jövõ esz-
tendõben - ugyanitt!

Nagyné Sárfi Gabriella

Ismét együtt!

Elsõ sor (balról): Mohos Péter, Albrecht Tibor, Otlesz Gergõ
Középsõ sor: Tóth Attila (edzõ), Grósz Szilárd, Szolga István, Stiger Ádám,
Molnár Gábor,
Hátsó sor: Szolga Norbert, Babos Zsolt, Répás Dávid, Zsebõk Dániel

A legkorszerûbb nyomdagépekkel felszerelt üzemünkben vállaljuk
igényes kiadványok, naptárak, plakátok, térképek, prospektusok, 

és egyéb nyomdai termékek elõállítását.

NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS:
FUJI LANOVIA A/3-as professzionális scannerrel,

APPLE MACINTOSH computerekkel
DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZÉS:

FUJI S2 Pro 12 Mpixeles fényképezõgéppel
LEVILÁGÍTÁS:

AGFA AVANTRA 30 B/2-es levilágítóval
TÖBBSZÍNNYOMÁS:

ROLAND 204 B/2 offszet nyomógéppel,
HEIDELBERG Printmaster B/3 offszet nyomógéppel

KÖTÉSZETI MUNKÁK:
POLAR vágógéppel, STAHL hajtógatógéppel

és MÖLLER MARTINI irkafûzõ géppel

VÁRJUK KEDVES MEGRENDELÕINKET!

Tradeorg Nyomda Kft, 8184
Fûzfõgyártelep, Szállás u. 4.
Telefon/fax: 06 88 450 450,

E-mail: nyomda@tradeorg.hu
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Baross G. u. (Piac tér)
Tel.: 06-20-9427-491
Balatonalmádiban

házhozszállítás!
Egész évben nyitva!

Nyitva tartás:
1600-2200-ig

Szolgáltatásaink:

Kozmetika, szolárium, sminktetoválás
Tamás Andrea tel 06/70/338-2301

Pedikûr-manikûr, mûköröm
Béki Ildikó Tel: 06/30/266-3373 

Fej-, test-, és talpmasszázs, infraszauna
Kásáné H. Ria Tel: 06/30/385-9057

Martinovics u. 2. (Piactér melletti  sárga ház emeletén)

Szeretettel várjuk régi és leendõ vendégeinket!
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Felelõs kiadó: „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma 

Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep

Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Tipográfia: Kiss Csaba

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

Szerkeszti a Szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Hegyessy Éva, Nagy Ferenc,

Schildmayer Ferenc, Vincze Eszter
Megbízott felelõs szerkesztõ: Nagy Ferenc, Tel.: 30/373-5882

A következõ számunk lapzártája: június 25.

60 cm-es

Gyûlnek a panaszos telefonhívások, levelek a csapadékos idõjárás

folytán elszaporodott szúnyogok okozta kellemetlenségek miatt!

- Végeznek-e rendszeres szúnyogirtást a Balaton környékén,

(vegyi-biológiai)?

- Milyen rendszerességgel, mikor volt az elsõ?

- Ki finanszírozza? 

Kérdésünkre a választ Némethné Kovács Júlia, a Polgármesteri

Hivatal környezetvédelmi referensétõl kaptuk:

Hasonlóan a korábbi évekhez a Balatoni Szövetség egységesen per-

meteztet a Balaton parton, 35 településen. Évek óta a CORAX Kft.

végzi a biológiai és kémiai irtást. A költségeket 50 %-ban a Turizmus

RT. vállalja. A pályázati lehetõség az önkormányzati rész mérsék-

lésére meghiúsult.

Elsõ permetezés: 2004. 05. 12-13-14.

Második permetezés: 2004. 05. 26-27-28.

Napkeltétõl 10.00-ig, 17.30-tól napnyugtáig.

MEGKÉRDEZTÜK

Az allergiás megbetegedés ma már népbetegség. Leggyakoribb formája a
szénanátha, amelynek igen kellemetlen tünetei az orr, a szem, a garat és a fül
viszketése, tüsszentés, orrfolyás, könnyezés.

Súlyosabb megjelenési formája az asztma, amely rohamokban jelentkezõ
nehézlégzéses tünetei miatt azonnali gyógykezelést igényel. Ezeknek a meg-
betegedéseknek az egyik legfõbb kiváltója a parlagfû. Ez a gyomnövény
júliustól szeptember végéig milliárdszámra termeli virágporát, amelyet a
légáramlat szétterít. A legfontosabb mindannyiunk, így az Ön számára is a
betegség megelõzése, mert jelenleg olyan gyógyszer nincs, amely ezt a
betegséget meggyógyítaná vagy véglegesen megszüntetné. A betegség
megelõzhetõ az allergiát kiváltó tényezõ megszüntetésével: a parlagfû
következetes irtásával. 

Leghatásosabb a virágok megjelenése elõtt a rendszeresen végzett
kaszálás, gyomlálás. A parlagfû-mentesítés a növényvédelemrõl szóló 2000.
évi XXXV. Törvény (V. 17.) és a végrehajtására kiadott 2001. (1. 16.) FVM
rendelet, ezen rendelet II.§ 1.e. bekezdése, ill. 2. pontja értelmében kötelezõ
védekezés. 

Hogyan ismerhetõ fel a parlagfû?
Felálló, rendszerint felsõ részében elágazó szára rányomottan szõrös vagy

érdes, tompán négyélû, zöld, 20-150 cm magasra nõ. Levelei egy-kétszeresen
szárnyasra szabdaltak, a levél fonáka és szára pelyhes. Porzós virágai a hajtá-
sok csúcsán fûzérben állnak, a lecsüngõ apró sárga virágok apró csészékre
hasonlítanak.

Hol található a leggyakrabban?
A parlagfû jellegzetessége, hogy leginkább az idõlegesen megmûvelt,

majd elhanyagolt mezõgazdasági, vagy frissen feltört, még rendezetlen építési
területeken fordul elõ. Gyakori pl. kertek elhanyagolt sarkaiban, parkok, utak
szélén, árokparton, raktárterületeken, vasúti sínek mentén, vasúti töltéseken.

Ezúton kérjük, hogy az allergiás megbetegedésekben szenvedõ
sok-sok gyermek és felnõtt egészsége érdekében,

- lehetõleg még virágzás elõtt – Ön is irtsa a parlagfüvet!
Dr. Gulyásné Dr. Harcos Veronika

városi tisztifõorvos 
ÁNTSZ

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI
SZOLGÁLAT

BALATONFÜRED VÁROSI INTÉZETE
Balatonfüred, Major u.5. 8230 Tel.: 87/580-156 Fax: 87/580-155

VIGYÁZAT, PARLAGFÛ!
ALLERGIAVESZÉLY!




