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Balatonparti veszélyek...
A közelmúltban, több napilap

ban olvashattunk híreket arról, 
hogy a Budapest-Tapolca vasútvo
nal, Kenese és Fűzfő között, föld
mozgás (súvadás) miatt május 8-án 
megrongálódott. A közlekedést át
szállással, autóbuszok közbeiktatá
sával oldják meg az illetékesek, 
emiatt némi késéssel kell számolni 
az utasoknak. Közismertek a 
Balatonpart Akarattya és Fűzfő 
közötti szakaszának geológiai 
problémái, a talaj kedvezőtlen 
adottságai. Nemcsak a vasúti pá
lyával, hanem egyéb építkezések
kel kapcsolatban is jelentkeztek a 
geológiai viszonyokból eredő ve
szélyeztetések.

1914. május 11-én történt vasúti 
szerencsétlenségről számolt be a 
Veszprémi Hírlap című hetilap má
jus 17-én megjelent száma. E sze
rint Kenese és Almádi közötti 
Balatonpart egy szakasza megmoz
dult és ez vezetett a szerencsétlen
séghez. Azért említik Almádit, 
mert egyrészt akkor még nem volt 
Fűzfő önálló település, másrészt a 
veszprémi lapok előszeretettel 
használták az „Almádiból jelentik” 
megfogalmazást. A 17-én megje
lent írás részletesen közli az ese
ményt, amelynek legérdekesebb 
részletei a következők:

„Ott ahol a vonat kanyarogva 
halad Balatonalmádi felé, a kisle
gelői itató táján, Balogh Tibor 
mozdonyvezető ébersége nélkül 
gyászbaborító katasztrófa tenné 
emlékezetessé azt a sík mezőt, 
amelyen ma a lezuhant homok
part... halmozódó tömbjei 250 mé
ter hosszban húzódnak a vízben. 
Hétfő délután a 1112. számú sze
mélyvonat ötpercnyi késéssel in
dult Balatonkeneséről Tapolca fe
lé. Ez a késés és a mozdonyvezető 
figyelme volt a Gondviselés oltal
ma, mely a rendes menetsebesség
gel haladó vonat utasait a pusztu
lástól megmentette.”

A lenyugvó nap fénye csillogott 
a vízen „de a mozdonyvezető a 
partoldal most lombosodó erdeje 
felé tekintett s így észrevette a le
zuhanó magas part porfellegét.” A 
leomlott part akácerdőstül rányo
módott a vasútra és a Balaton 
szélére tolta azt. „A mozdonyveze
tő a vonatot kitelhető gyorsasággal 
megállította, a fűtőt letaszította s 
maga is nyomban ugrott s az utaso
kat hangos kiáltással kiszállásra, fi
gyelmeztette. A megmozdult hegy
oldal a vasúti pályát félretolta, a 
mozdonyt, a szer- és kalauzkocsit

felborította. Emberéletben nem 
esett kár, csak a MÁV szenvedett 
tetemes károsodást“  

A cikk írója felteszi a kérdést, 
hogy mi történt volna akkor, ha a 
vonat nem késik és a „hegyomlás a 
futó vonatot oldalba kapja.“ Majd 
Lóczy Lajos egyetemi tanár, geoló
gus tudományos igényű magyará
zatát közli a csúszást kiváltó okok
ra vonatkozóan. Rövidesen meg
kezdték a helyreállítást, több mint 
300 munkás dolgozott a helyszí
nen. A tudósítások folyamatosan 
jelentek meg és május 31-én azt ír
ják: „A kisiklott vonat még mindig 
a Balaton homokjában fekszik, a 
mozdony és a két első kocsi kere
kei az ég felé meredeznek.“ Június 
27-én arról adtak hírt, hogy a geo
lógusok által előre jelzett további 
földmozgás június 1-én valóban 
bekövetkezett. A június 21-i cikk
ben közli a szerző „a mozdonyt jú
nius első hetében emelte ki húsz 
gépész 3 emelődaruval, amelyet a 
budapesti északi főműhelyből hoz
tak. A szerkocsit és a III. osztályú 
kocsit egészben, a mozdonyt széj
jelszedve emelték ki.”

A helyreállítás során a földcsu
szamlástól 80-90 méterre, a Bala
ton tavában „új kőtöltést készítet
tek 860 méter hosszúságban“, és 
június 16-án megindult a közleke
dés a vonalon. A korra jellemzően 
rövid időn belül képes levelezőlap 
jelent meg az eseményt megörökí
tendő. Mint említettük május 11-én

történt a szerencsétlenség és az itt 
közölt képeslapot május 21-én ad
ták fel. „Itt küldöm a lefordult vo
natot, égnek álló kerekekkel” közli 
a hattagú társaság a nemestör
demiczi hölggyel.

Egy 84 évvel ezelőtt feladott ké
pes levelezőlap és egy mai hír 
összefüggései emlékeztetik az ol
vasót a régen történt eseményre.

Schilmayer Ferenc

SA RKOS 
ÉTTEREM

M ájus 1-jétől újra várja vendégeit.

Hétvégi családi menü: 
péntek-szombat-vasárnap 

1 fő/400 Ft.
5 fős család esetén további kedvezmény:

5 fő 1800 Ft

nyitva: minden nap 11 órától 21 óráig.

Cím: Balatonalmádi (Vörösberény) 
Thököly u. 3. Telefon: 331-801

ÚJ ÚJ ÚJ 
Megnyílt Balatonalmádiban a 

Szabolcs u.11. sz. alatti házban

• Rövidáru
• Fehérnemű és ruhanemű
•  Ajándék üzletünk.

Nagy választékkal és kedvező árak
kal várjuk egész évben

tisztelt vásárlóinkat.

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig 9-18 óráig

Szombat 9-14 óráig



Hírek a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnáziumból

N ém eth  A nikó  10. A. osztályos tanu ló  I. helyezést é rt el az 
É des A nyanyelvűnk m egyei nyelvhasználati versenyen.

O rszágos K özépiskolai Sakkbajnokság dö n tő jéb en  II. helyet 
szerzett a Szőnyi K ata, Sárkány P etra , D écsey K ata  összeállítá 
sú csapat B udapesten .

A  leány kosárlabda V. ko rcsoport m egyei aranyérm e u tán  az 
országos e lő d ö n tő b en  III. helyet é rt el a L an tos Z ita  v ezetésé 
vel küzdő gim názium i kosárlabda válogato tt.

A  F ilozófia O K T V  országos dön tő jéb en  V eszprém  m egyét 
képviselte T ö rö k  Szilvial3. A. osztályos tanu ló , T ö rtén e lem  
O K T V  2. fo rdu ló jába  ju to tt B ebesi István 13. B. és Varga K a
ta lin  13. A. osztályos tanuló . Búzás Á kos 13. B. osztályos ta n u 
ló a M atem atika  és a F izika O K T V  2. fo rdu ló jába  ju to tt be. 
Szőnyi K ata  13. A . és E rős A n ita  13. B. osztályos tanu lók  az 
O lasz O K T V  dön tő jébe , P rohászka G yula a T alentum  orszá 
gos d ön tő jébe  ju to tt.

A ponyi N oém i 12. A. osztályos tanu ló  az O rszágos D iák  Ú j
ságíró Pályázat középiskolai ka tegó riá jában  e lnyerte  „Az év 
d iákújság író ja“ cím et.

A  H elikon  98 Ü nnep ség ek en  a K órus kateg ó riáb an  gim názi
um unk  én ek k ara  ezüst é rm et, az Egyéb (könnyűzene) ka teg ó 
riában  H al Z suzsanna 13. A. osztályos és Lukács P é te r  13. B. 
osztályos tan u ló k  duó ja  szin tén  ezüst m inősítést, a K épzőm ű
vészeti ka tegó riában  M olnár A n n am ária  11. A. osztályos ta n u 
ló arany  m inősítést hozo tt el. B aló A n n a  9. B. osztályos és H a j
dú V eronika 9. B. osztályos tan u ló k  K am arazene kategó riában  
ezüst m inősítést, Lukács Á gnes 12. B. osztályos tanu ló  H an g 
szerszóló k a tegó riában  szin tén  ezüst m inősítést kapo tt.

H o rvá th  B oglárka 12. A. osztályos tanu ló  a K azinczy-verse
nyen m egyei I. helyezést é rt el.

Tudja Ju lian n a  11. B. osztályos tanu ló  ez évben m ár h a rm ad 
szor m egjav íto tta  a m agyar ifjúsági kalapácsvető  csúcsot.

Frigy A drienn , B ognár V eronika és B usznyák É va csillagá
szat tém áb an  k iem elkedő  e redm ényt é rt el az O rszágos és H a 
tá ra in k o n  T úli T ehetségku tató  V ersenyen.

Kisvárosi kerekasztal
Különböző képzelettársítá 

sokat ébreszt bennünk ez a 
hosszú szó: kerekasztal. Leg
többször nagybetűvel írják, 
majdnem mindig a konferencia 
szóval társul méghozzá kötőjel
lel. A  huszadik század vége fe
lé egyre gyakrabban látunk kö
rülötte egyenrangú em bereket, 
vagy ha nem  is egyenrangúak, 
akkor sem tesznek köztük 
rangkülönbséget. Nekünk, m a
gyaroknak, felettébb szimpati
kus ez az új tárgyalási stílus, 
m ert még ebben a században is 
gyakoribb volt az, amikor az 
asztalhoz sem engedtek ben 
nünket, ami bizony még kerek 
sem volt...

Hosszú levelezés után, há
rom  nagyszerű művész elindult 
Kaliforniából, hogy kerekasz
talokat építsen a nagyvilágban 
és éppen  B alatonalm ádiban 
készítsék el a legelsőt. Rose 
Kellyt és R obert M urrayt 
Ortutay Tamás hívta ide hoz
zánk, m ert kiváló ízléssel alkot
tak m ár eddig is olyan m űalko
tásokat, olyan tárgyakból am e
lyeket m ások m ár eldobtak, 
összetörtek  vagy m eguntak. 
Semmi mást nem  kértek a gim
nazistáktól, csak olyan ötlete
ket, tárgyakat és idézeteket, 
amelyek nekik különösen te t
szenek és együtt készítik az 
időtálló alkotást a gimnázium 
udvari főbejárata előtt. Aki ol
vasta Szerb A ntal Pendragon

legendáját, vagy Thom as 
Malorytól A rtúr király legen
dáit, annak nem  ismeretlen a 
„Round Table“ fogalma, azaz a 
kerekasztal, amelyet M erlin a 
varázsló készített G uinevere 
királynő nagyapjának, U ther 
P endragonnak a walesi 
Carduelben. Ennél a kerekasz
talnál 150 lovag fért el, akik 
erényes életükkel kiérdem el
ték ezt a megtiszteltetést és 
példát m utattak századokon át. 
A  balatonalm ádi kerekasztal 
nem  lesz ilyen nagy m éretű, 
nem  is lesz összehajtható és 
szállítható, viszont olyan em be
reket szeretne összehozni, akik 
term észetesnek tartják, hogy 
hozzájuk hasonlóan m ásoknak 
is lehet igazuk, mások is küzd
hetnek nemes célokért -  rá 
adásul még egymást is segítik.

Am ikor az asztal elkészül -  
rem élhetőleg  június 8-ig -  
ugyanilyen asztal kerekedik  
majd a kaliforniai Palo Alto- 
ban, a texasi San Antonioban, 
Észak-Irországban és Ind iá 
ban. H a m indannyian úgy 
akarjuk, akkor majd egyszer 
székek is készülnek köréjük, 
amelyekre sok jó  em ber leül
het. Olyan emberek, akik úgy 
akarnak beszélni, hogy m áso
kat is meghallgatnak. Hiszem, 
hogy sok-sok ilyen asztalra van 
szükség és még ebben az évez
redben!

Czuczor Sándor

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
részére teljes körű ügyviteli szolgáltatás, adótanácsadás

E G Z A K T  B T
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Adóbevallási, pénzügyi, munkaügyi, tb- stb. 
nyomtatványok árusítása

E M IS S Z IO  BT.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Nyitva: Hétfő, szerda, péntek: 8-15 óráig,

Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

képkeretezés, hőszigetelt üveg. 
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A. 

Telefon: 432-854, 
06-20/685-221

Konyha, szobabútor, 
üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése 
Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás 

Bútorlap és lemez méretre vágás. 
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2. 

Telefon: 06-20/685-221



Néhány sor 
a 91. hónapról 
a Városházán

1998. május

Sajgó szívvel tapasztalom kör
ben a Balaton-parton, hogy má
jusban virágba borulnak a ná
lunk jobb anyagi körülmények 
között lévő települések közterüle
tei. Sokszor elmondtam már, 
hogy a partmenti önkormányzat
ok döntő többsége egy állandó la
kosra számolva kétszer-három
szor több pénzzel gazdálkodhat, 
mint mi. Jut nekik virágra is bő
ven. Azt a keveset, amit mi erre a 
célra kiszakíthattunk az idén, a 
minap kezdte el az Almádi Kom
munális KHT kiültetni. Az első 
éjszakán már több tucat egynyári 
virágot elloptak belőle. Kérjük a 
Rendőrséget és a Polgárőrséget, 
hogy fokozottan figyeljenek a vi
rágágyásokra. Persze nem lehet 
mindegyik mellé állandó őrizetet 
rendelni, ezért kérem polgártársa
imat, hogy valamennyien figyel
jünk oda, és kíséreljük meg lefog
ni a megtévedtek kezét. Az ártat
lanabbnak mondható virágtolva
jokon kívül jönnek majd még a 
szerencsétlen vandálok is, akik
nek egyetlen szórakozásuk a rom
bolás. Egyébként Földvár polgár- 
mesterétől, Berkes László kedves 
kollégámtól, akinek a települése 
alighanem a legvirágosabb, az 
idén kértem 10 db villanyoszlopra 
szerelhető virággömböt. Minden 
városrészre telepítünk egyet-ket
tőt. Jövőre talán többet is. Kérem, 
vigyázzanak, vigyázzunk rájuk. 
B a la tona lm ád i-Ö reghegy , 
1998. május 29.

dr. Kerényi László 
polgármester

A Balatonalmádi Közösségi Ház

Kézműves-napközis tábort hirdet
A táborba 5-14 éves korig várjuk olyan gyerekek jelentkezését, akik szívesen 
megismerkednének egy-egy természetes anyag tulajdonságával és népi mes
terségekben történő felhasználásával.
A programot kirándulások és szabadidős tevékenységek egészítik ki.
A részvételi díj napi három étkezés és a programok költségeit tartalmazza.
A tábor időpontja: 1998. június 29.—július 12. (naponta 9-16 óráig)
(Egyhetes időtartam is igénybe vehető).
Helyszíne: Közösségi Ház Balatonalmádi, Baross G. u. 22.
Jelentkezési határidő: június 15.
(A részvételi díj befizetéstét a fenti határidőig kérjük)
Részvételi díj: 2 hétre 7000 Ft/1 hétre: 3500 Ft 
A tábort csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk indítani!
Jelentkezni lehet a Közösségi Házban (338-011) június 15-ig.

Ö nkorm ányza ti hírek
Az országgyűlési képviselő válasz

tásokkal kapcsolatos fontos, közér
dekű közlemények miatt az Új Al
mádi Újság májusi száma korábban 
jelent meg a megszokottnál, ezért a 
lapzártát követően már nem tudtam 
tájékoztatást adni a képviselő testü
let 1998. április 30-án a Balatonal
mádi Magyar-Angol Tannyelvű Gim
náziumban tartott kihelyezett ülésé
ről, amit most pótolok.

Czuczor Sándor úr, a kéttannyelvű 
gimnázium igazgatója -  mint az ülés 
házigazdája -  a tantestület és a diá
kok nevében köszöntötte a megje
lenteket, külön hangsúlyozva, hogy 
nagy megtiszteltetésnek tartja a tes
tület intézményi látogatását, s egyút
tal jó tanácskozást kívánt. Még napi
rend előtt, Felber Gyula képviselő 
úr, mint a város sportszervezője tájé
koztatta a testületet, hogy a Balatoni 
Városok Sportbajnokságán kosár
labdában és női kézilabdában város
unk csapata az előkelő második he
lyezést ért el, míg a férfi labdarúgó 
csapat a negyedik, a kézilabda csapat 
pedig az ötödik helyen végzett.

Dr. Kerényi László polgármester 
úr a két ülés között történt fonto
sabb események közül elsőként em
lítette, hogy Budapesten a Minisz
terelnöki Hivatalban újabb tárgya
lást folytatott az egyházi kárpótlások 
ügyében, melynek során elhangzott, 
hogy az illetékesek Veszprém Me
gyében az elsők között javasolják -  
várhatóan 1999-ben, de legkésőbb 
2001-ig -  balatonalmádi igényeinek 
kielégítését.

A város nemzetközi kapcsolatai
nak további erősítését szolgálta az 
eggenfeldeni küldöttség látogatása, 
melynek során a Balatonalmádi Ba
ráti Körrel közösen egyeztették a 
nyári programokat.

A Kelet-Balatoni Területfejleszté
si Önkormányzati Társulás 
Felsőörsön tartotta soros ülését, 
ahol egyeztették a Megyei Terület- 
fejlesztési Tanácshoz benyújtandó 
pályázatokat. Ezt követően önkor

mányzatunk a vörösberényi új általá
nos iskola befejezése érdekében már 
be is nyújtotta pályázatát.

Dr. Hegedűs Tamás jegyző úrral 
együtt a polgármesteri hivatalban fo
gadták a BAKONYTEL képviselőit. 
A munkaértekezlet során a 
Bakonytel igazgatója ígéretet tett ar
ra, miszerint az elmaradt telefonvo
nalak kiépítésének egy részét igye
keznek megvalósítani, ahol pedig er
re nem kerül sor, az évekkel ezelőtt 
befizetett összegeket kamatokkal 
együtt visszafizetik a kérelmezők
nek.

A főnapirendek közül elsőként tá
jékoztatót hallgatott meg a testület a 
FÓRUM Rt. tevékenységéről.

Kerekes Attila kereskedelmi igaz
gató úr írásos előterjesztését kiegé
szítve elmondta, hogy személyesen is 
kötődik Balatonalmádihoz, hiszen 6 
évet dolgozott a bevásárló központ
ban. A FÓRUM Rt. az elmúlt évben 
egyesült a Csopak Rt-vel, veszprémi 
központtal. Az átalakulás következ
tében véleménye szerint némileg la
zult a korábbi jó kapcsolat a város 
vezetése és a bevásárló központ ve
zetői között, melyet helyére kell ten
ni.

Brenner Kálmánné képviselő asz
szony konkrét kérdése arra irányult, 
hogy a Csopak Rt. az önkormányzat 
segítségével tervez-e egy olyan szol
gáltató egység kialakítását a város
ban, amely -  a véleménye szerint -  
javítaná a város kereskedelmi ellátá
sát.

Gondol itt elsősorban ruházatra, 
cipőre, fehérneműre, apró műszaki 
cikkekre.

Boros László képviselő úr kéri 
sürgősen intézkedjen az igazgató úr 
avotnakozásban, hogy a Fórum áru
ház mögött a csomagoló anyagok 
égetését szüntessék meg.

Kerekes Attila igazgató úr az első 
kérdésre annyit tud mondani, hogy 
az áruház műszaki részlege három 
évvel ezelőtt 200 millió forint forgal
mat termelt, ami a tavalyi évben 30 
millió forintra esett vissza. Megpró
bálták vállalkozásba kiadni a műsza
ki részleget, de nem jelentkezett reá 
senki. A csomagoló papírok égetésé
ről nem volt tudomása, megszűnte
tésére intézkedni fog.

Az oktatásügyi előterjesztések kö
rében a kéttannyelvű gimnázium te
vékenységét tárgyalta a testület. 
Czuczor Sándor igazgató úr részle
tes írásos tájékoztatója bemutatta az 
intézmény 10 éves működését, a jö
vőre vonatkozó terveiket, elképzelé
seiket. A középiskola népszerűségé

ből semmit nem vesztett az eltelt 
időszakban, továbbtanulási statiszti
kái kiemelkedőek, amit a felsőokta
tási felvételik igazolnak. Egyáltalán 
nem lett igazuk azoknak a kétkedők
nek, akik azt állították, hogy ebben a 
középiskolában a tanulók a nyelve
ken kívül más tantárgyat tisztessége
sen nem fognak elsajátítani. Az in
tézmény ugyan -  finanszírozási okok 
miatt -  megyei fenntartású, de szer
teágazó módon és sokszínűen kötő
dik városunkhoz és ez a jövőben is 
így marad.

A képviselő testület megköszönve 
a tájékoztatást, egyhangúlag kinyil
vánította azon véleményét, hogy 
Czuczor Sándor igazgató urat java
solja a Veszprém Megyei Önkor
mányzatnak újból kinevezni az intéz
mény élére.

Ezt követően foglalkozott a testü
let -  szülői beadványok kapcsán -  a 
Vörösberényi Általános Iskola mű
ködésével. A szülők egy része ugya
nis azt kérelmezte, hogy az önkor
mányzat tekintsen el az 1998/99-es 
tanévre tervezett két harmadik osz
tály összevonásától, valamint indít
son egy új osztályt a Váci Mihály is
kolában gyermekeik számára, mert 
úgy ítélik meg, hogy ott jobbak az 
oktatás személyi és tárgyi feltételei.

Az önkormányzat vezetői a beje
lentést követően több helyszíni tár
gyalást is folytattak úgy a szülőkkel, 
mint a tantestülettel. Majd azt köve
tően állást foglalt az ügyben az IMS. 
Bizottság is.

A képviselő testület álláspontja 
szerint információhiány és együtt
működési zavar alakult ki a szülők és 
az iskolavezetés között, emiatt éle
ződtek ki a konfliktusok. Ezek fel
számolása érdekében a testület java
solta, hogy az intézmény igazgatója 
hívjon össze szülői fórumot és kez
deményezze az iskolaszék létrehozá
sát. Egyidejűleg szakmai ellenőrzést 
rendelt meg a Megyei Pedagógiai In
tézetnél különös tekintettel a mate
matika, a technika és a számítástech
nika tantárgyakra. Elvetette viszont 
a testület az összevonás elhalasztásá
ra, illetve az új osztály indítására vo
natkozó kérelmet.

Az egészségügyi Szolgálat jelenle
gi kritikus helyzetének elemzését dr. 
Hegedűs Tamás jegyző úr által veze
tett felügyeleti vizsgálatról készült 
összefoglaló értékelés támasztotta 
alá. A vizsgálat megállapította -  töb
bek között -  hogy elsősorban finan
szírozási problémák miatt az egész
ségügy az ellehetetlenülés felé tart, 
amelyet az önkormányzat csak sú



lyos anyagi áldozatok árán tudna 
csak megfékezni. Gazdálkodási hiá
nyosságokat is tárt fel a vizsgálat, 
melyek megszüntetésére kötelezte 
az intézmény és a GAMÜSZ vezető
jét. Nyomatékosan hangsúlyozta a 
testület, hogy együttműködve az in
tézménnyel és az érdekképviselettel 
minden lehetséges módon kezdemé
nyezi és előmozdítja a finanszírozási 
rendszer kiszámíthatóságát, a szak
ellátások privatizálása folytonossá
gának biztosítását. Mind emellett 
felül kell vizsgálni a sebészeti szakel
látást szükségességét, a rendelési idő 
csökkentésének lehetőségét, vala
mint meg kell vizsgálni a jelenlegi in
tézményi létszám csökkentésének a 
lehetőségét is. A vizsgálathoz külső 
szakértőket kell igénybe venni.

A szenvedélyes vitákkal tarkított 
napirendi pontot követően lényege
sen nyugodtabb hangulatban foglal
kozott a testület Nagy Ferenc úr a 
Budatava Lakóegyesület elnöke ál
tal előterjesztett, az egyesület tevé
kenységéről szóló tájékoztatóval.

Az írásos anyag röviden, de annál 
tömörebben mutatta be az egyesület
-  kisebb-nagyobb zökkenőktől sem 
mentes -  de ugyanakkor eredmé
nyes mintegy 7 évet átfogó működé
sét. A legsikeresebb akciók között 
említette az elnök a lakótelepi házak 
közötti belső tér pihenő parkká ala
kítását, az ún. „bió“ vagy más néven 
IV. strand megépítése elleni fellé
pést, amelyet végül is akceptált az 
önkormányzat. Segítette az egyesü
let a lakókat a távfűtésről az egyedi 
fűtési módra történő átállásban, fó
rumot teremtett az önkormányzati 
választásokon induló képviselőjelöl
tek számára, hogy programjaikat mi
nél több budatavai választópolgár 
megismerhesse. Nem sikerült vi
szont a mai napig elérni, hogy 
B.taván fiók postahivatal működjön, 
valamint megakadályozni a helyi au
tóbusz közlekedés megszüntetését.

Örülnek viszont annak, hogy a vá
rosban elsőként bekapcsolódhattak 
a kábel televíziózásba, továbbá an
nak is, hogy nem régóta háziorvos 
rendel a lakótelepen.

A képviselő testület köszönettel 
vette a tájékoztatást, majd rátért az 
aktualitások tárgyalására. Ezen be
lül foglalkozott az 1997. évi pénz- 
maradvány felülvizsgálatával, a 
GAMÜSZ Szervezeti és Működési 
Szabályzatával, továbbá három év
re újra megbízást adott az Almádi
ért Közalapítvány kuratóriumi tag
jainak tisztségére.

A Képviselő Testület május 28-i 
ülése Majbó Gábor alpolgármester 
úr napirend előtti felszólalásával 
kezdődött, aki felhívta az illetékesek 
figyelmét arra, hogy lassan kezdődik

a nyári idegenforgalmi szezon s ezért 
tegyenek meg lehetőségeiken belül 
mindent a város képének javítására, 
a közterületek, parkok rendbetételé
re.

Dr. Kerényi László polgármester 
úr a szokásos tájékoztatóját azzal 
kezdte, hogy pályázat útján 5 millió 
forintot nyert az önkormányzat a 
FÓRUM csomópont átépítésére. Az 
e célra összegyűjtött kb. 14 millió fo
rintos beruházást megvalósítása 
minden valószínűség szerint az 
ősszel megkezdődik és be is fejező
dik. Az érintett kistérségi önkor
mányzatok tiltakozása ellenére az 
ÉDÁSZ Rt. úgy határozott, hogy 
Balatonalmádiban megszünteti a ki- 
rendeltség működését, s csak egy 
irodát tart fenn.

A Balaton Szövetség Lellén meg
tartott gyűlésén egyre inkább kikris
tályosodott az a helyzet, hogy a szö
vetség vesztett korábbi súlyából, ko
ránt sem képviseli úgy a balatoni te
lepülések érdekeit, amint kellene. 
Véleménye szerint a kistérségek 
összefogása javíthat a helyzeten. 
Vörösberény vízellátási programjá
nak megvalósítása -  ha valamivel 
lassabban is a kelleténél -  de azért 
halad előre. Külön is kiemelte a vá
rosunkban immár hagyományokon 
alapuló szezonnyitó balatoni hor
gászversenyt, amelyen szviti és 
eggenfelnedi német horgászbaráta
ink is részvettek, igaz nagy „fogás
sal“ nem dicsekedhettek.

Ugyancsak a hagyományoknak 
megfelelően köszöntötték városunk 
nyugdíjas pedagógusait.

A főnapirendi pontok között sze
repelt a Veszprém Megyei Munka
ügyi Központ Balatonalmádi Kiren
deltségének tájékoztatója a város 
munkaerő-piaci helyzetének alaku
lásáról.

Horváth Zsuzsanna kirendeltség
vezető asszony által készített, kissé 
terjedelmesnek tűnő, de tartalmá
ban annál gazdagabb előterjesztés, 
számos érdekes, és rendkívül hasz
nos információkat nyújtott a képvi
selők számára. (Itt jegyzem meg, 
hogy lapunk júliusi számában a ki
rendeltség-vezető -  rövidített válto
zatban -  olvasóinkat is tájékoztatni 
fogja erről a fontos társadalompoliti
kai kérdésről.)

A képviselők közül jó néhányan 
dicsérték az előterjesztést, de egyút
tal számos kérdés és észrevétel is el
hangzott az előterjesztő felé.

Dr. Farkas Miklós képviselő úr és 
Brenner Kálmánné képviselő as
szony a közhasznú foglalkoztatás in
tézményét megerősítendő javaslato
kat tett, hiszen lenne bőven elvég
zendő munka a város területén.

Lang László képviselő úr a mun

kanélküliség enyhítésére a bedolgo
zói módszert szorgalmazta, felvetve 
a munkahelyteremtés szükségessé
gét is.

Majbó Gábor alpolgármester úr 
az ún. „láthatatlan munkanélküliség
re“ mutatott rá, ezt erősítette meg 
dr. Kerényi László polgármester úr 
is, hozzátéve, hogy véleménye sze
rint jóval több a munkanélküli, mint 
amennyit a munkaügyi kirendeltség 
kimutat.

A kirendeltség-vezető asszony vá
laszai során hangsúlyozta, hogy 
rendkívül fontosnak tartja az önkor
mányzat és a munkaügyi kirendelt
ség együttműködésének szorosabbá 
tételét.

Különösen vonatkozik ez a pol
gármesteri hivatal szociális feladato
kat ellátó osztályára. Azt is jelezte, 
hogy sajnos a kirendeltség kinőtte je
lenlegi helyét, de egyelőre -  bár ke
resik a megoldást -  nem tudják 
visszaadni az önkormányzatnak az 
általuk elfoglalt irodákat, bár tudja, 
hogy arra a hivatalnak is nagy szük
sége lenne a növekvő feladatok ellá
táshoz.

Az „Almádiért Közalapítvány 
kuratóriumának kötelessége, hogy 
évente számot adjon tevékenységé
ről az alapító önkormányzatnak. A 
jól előkészített, gazdálkodási muta
tókkal is alátámasztott beszámoló 
előterjesztői Schildmayer Ferencné 
elnök és Szabóné Kormosói Korné
lia pénzügyi vezető rámutattak arra, 
hogy a közalapítvány koránt sem áll 
olyan jól anyagilag, mint ahogy azt 
esetleg a számok mutatják. Köztu
dott, hogy alapítvány adja ki az Új 
Almádi Újságot, amely ingyenesen 
kerül az olvasók kezébe, s egyre nő
nek az újság előállítási és terjesztési 
költségei. A kuratórium mindent

megtesz annak érdekében, hogy 
működéséhez támogatókat szerez
zen, s itt egyúttal köszönetet is 
mondtak a vezetők elsősorban az 
önkormányzatnak, mint legfőbb tá
mogatónak, de azoknak különböző 
szervezeteknek, állampolgároknak, 
akik lehetőségükhöz képest anyagi
akkal hozzájárulnak a folytonosság 
biztosításához. Az elnök asszony 
bejelentette, hogy ebben az évben -  
megfelelő helyiség hiányában -  
nem fogják megrendezni a Hattyú 
bált, de reméli, hogy az új művelő
dési központ majd helyet fog adni a 
rendezvénynek.

A tájékoztatót a testület köszönet
tel elfogadta.

Az aktualitások között foglalko
zott a testület -  immár másodízben -  
a város általános iskolai Pedagógiai 
Programjaival, melyet némi vitát kö
vetően jóváhagyott.

Újból szabályozta az egészségügyi 
szolgáltatások térítési díját, foglako
zott a vállalkozó fogorvosok támoga
tási kérelmével, de végül is ez ügy
ben nem döntött, azt következő ülé
sére halasztotta. Jóváhagyta viszont 
a Városi Zeneiskola tetőtér beépíté
sének programját, továbbá engedé
lyezte a nyári szezonban sárkányre
pülő szolgáltatás végzését.

Befejezésül dr. Hegedűs Tamás 
jegyző úr adott tájékoztatást a par
lagfű elleni védekezésről, amelyhez 
csatlakozott a Nők a Balatonért 
Egyesület is. (A parlagfű elleni véde
kezésről bővebben lapunk mostani 
számában tájékozódhatnak érdeklő
dő olvasóink).

A képviselő testület jegyzőkönyvei 
megtekinthetők a Polgármesteri Hi
vatalban, valamint a Városi Könyv
tárban.

Sz.S.

Polgárőr hírek
Az elmúlt három hónap alatt polgárőreink a rendszeres járőrözést és az üdü

lők fokozott megfigyelését -  ellenőrzését végezték. Alkalomszerűen és előre 
megtervezetten is közös járőrözést folytattunk a rendőrökkel, melynek eredmé
nye elfogás, betörői „munka“ megzavarása volt.

Polgárőreink rendszeresen figyelték és figyelik is folyamatosan a káptalanfüre
di vasútállomást és környékét a vasúti sínekre tett különféle akadályok (vas, kő) 
elhelyezése miatt.

A nyári hónapokban ismét fiatal rendőrök segítik a város nyugalmának bizto
sítását fiatal polgárőreinkkel közösen, akik helyismeretük révén könnyítik meg 
munkájukat.

A megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésének és elnökségének döntése értelmé
ben 1998. évben Balatonalmádi rendezi meg a megyei Polgárőr Napot ez év szep
tember 5-én. A rendezvény keretében sportversenyek, vetélkedők, fórum, rend
őr-tűzoltó és honvédségi bemutatók biztosítják, hogy a résztvevők és az érdeklő
dök jól érezzék magukat.

Kéréssel fordulunk minden Balatonalmádi polgárhoz és üdülőtulajdonoshoz, 
hogy támogassák adományaikkal rendezvényünk sikeres lebonyolítását.

Gondoljanak arra, hogy a megye polgárőrei az Önök biztonságáért és nyugal
máért tevékenykednek szabad idejükben. A befizetéshez szükséges csekkek az 
önkormányzat portáján az Önök rendelkezésére állnak.

Szíves segítő támogatásukat előre is köszönjük.
Polgárőr Egyesület nevében: Hansági Endre elnök



Tavaszi ének
Sokat veszítettek azok a zenekedvelő almádi polgárok, akik nem hal

lották május 25-ei koncertünket.
A hangversenyt nyitó Balatonalmádi Város Vegyeskara, Demel Eszter 

vezetésével, olyan kellemes légkört varázsolt a szép, tükrös kamarate
rembe, hogy rögtön elfeledtük a számos, hallgató után áhítozó üres szé
ket.

A kórust követően Szabó Orsolya, a győri Sz. I. F. Művészeti Fakultás 
utolsó éves hegedű szakos hallgatója -  ifjú kollégánk -  lépett a színre. 
Igényes, gondosan felépített előadását a másik -  szintén szemtelenül fi
atal -  munkatársunk, Hajnóczy Zsuzsanna kísérte zongorán.

Ez a hajlékony, finoman alkalmazkodó kíséret simult Hajnóczy Júlia 
kristálycsengésű, gyönyörű szoprán hangjához is, amely csak igazi tehet
ségeknek adatik meg.

A koncert zárószámait ismét a vegyes kar lelkes, derűs koszorúja szol
gáltatta, igazi hévvel, őszinte odaadással.

A köszönetet és az elismerést egyaránt kifejezte az előadás befejezté
vel a kis közönség felcsattanó, szűnni alig akaró nagy tapsa.

Városi Zeneiskola Balatonalmádi
Nagyné Sárfi Gabriella

Nem lesz Hattyú-bál
Sajnálattal értesítjük mindazokat, akik részvételükkel, vagy 
egyéb módon támogatták a már nyolc éve hagyományos, jó
tékony célú Hattyú-bált, hogy idén erre nem kerül sor. A meg
szokott hely, az Auróra étterem állapota nem teszi lehetővé a 
bál megtartását. Minden valószínűség szerint 1998 őszén 
megkezdődik az épület átépítése, helyreállítása és jövőre már 
lesz lehetőség, a bál megtartására.
Az Almádiért Közalapítvány és a bál rendezősége ismételten 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik bármilyen formában tá
mogatták a jótékony célú rendezvényünket. Kérjük, maradja
nak támogatóink továbbra is és reményeink szerint 1999. júni
usában megrendezendő bálon ezt részvételükkel, és támoga
tásukkal nyilvánítsák ki.

Rendezőség

Dr. Óvári Ferencről
(1858-1938)

Születésének 140., halálának 60. 
évfordulóján meg kell, hogy emlé
kezzünk arról a személyről, aki vá
rosunkért életében talán a legtöbb 
jót tette. Cselekedetei közül az 
öreghegyi vasút, kilátó, a veszprémi 
színház kiemelkedőek.

Telket adományozott a templom, 
majd az iskola részére is. Óvári úti la
kóházát az egyházra hagyta, ahol a 
parókia, a papiak talált helyet. E ház 
falára kívánjuk emléktábláját elhe
lyezni, pótolva ezzel mulasztásunkat 
Almádi első díszpolgárával szemben.

Az alábbiakban részleteket köz
lünk a Balaton c. újság 1938. márci
us-április havi számából az ott meg
jelent és Váth János által írt nekro
lógból.

A tábla avatására még a nyár fo
lyamán sor kerül.

Majbó Gábor

A debreceni Déry-képtár egyik értéke 
Telepy Károly festménye. Almádi hegy
oldalt ábrázol Rőt fűben összedűlt pin
ceszer. Vigasztalan balatoni kép, a sző
lők kipusztulása után. Óvári Ferenc en
nek a halálraítélt képnek a korrigálását 
vállalta életében.

A Bakony tövéből, Veszprémből ve
zeti csillaga a Balaton-kultusz felé.

Óvárinál nehéz sokszor eldönteni, 
hogy Veszprémet szerette-e jobban, vagy 
a Balatont?

A  festőien szép városban, hol diadal
útjára elindult, szintén a Balatont szol
gálta.

A Balatonért kell tenni, kezén a sár 
is arannyá válik, mint Midas királyén. 
Munkával, szorgalommal, rendszere
tettel fáradhatatlanul dolgozik.

Ott a két gyermekszanatórium ese
te. Pestre akarják mások, mikor Óvá
ri a Balatonpartra tervezi. Mindent a 
Balaton mellé hoz, hogy emelje vele 
kulturális értékét és szűntesse a parla
giságát; ahogy az angol utazó nevezte 
holt-tenger mivoltát. A balatoni vasút 
legéberebb szorgalmazója; az almádi
i gyermekszanatórium alakuló köz
gyűlését kész telekvétellel, Szabadinál 
a kormányzótanácsot ingyentelek 
ajándékozásával és építéstervezettel 
lepi meg, hogy Bezerédi államtitkár 
emlékének áldozhasson vele. Veszpré
men át összekötteti a Felső-Dunántúlt 
a Balatonvidékkel a vasút útján. Puri
tánságában csak a munkát vállalja, a 
díszes tiszteleti elnökségeket, dísztag
ságokat másoknak engedi át.

„Sok ember csak a saját keze 
szennyére nézhet“ szokta mondani, 
mikor az érdekemberek megvádolták, 
elferdítve a valóságot. Élete mögött a 
fáradhatatlanság sorozata állt jóté
konysággal párosultan. Iskolák, szín
ház, villanytársaság, szövetségi üdülő, 
gyermekszanatórium, templom, für
dő-részvénytársaság, csak úgy ölthe
tett testet, hogy Óvári tekintélyével és 
vagyonával kezesnek állt melléje. Ne
vére megnyíltak a minisztériumok aj
tai. Soha a maga érdekében, mindig a 
mások, legtöbbször a köz érdekében.

Ez a szív, ez a koponya az utolsó 
hetekig kitűnően működött. Nevét 
szobrok, utcák, alapítványok, kilátók, 
iskola, templom, intézmények hirde
tik.

Nem halt meg. Intézményeiben élni 
fog időtlen időkig, míg magyar lesz a 
Balaton partján.

Váth János

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi

Szabolcs u. 21.
(Fórummal szemben) 

Telefon: 430-967

Baross G. u. 51.
(Hattyú ABC mellett)

A K C I Ó

KÖNNYŰZENEI CD

SZÍNESFILM-KIDOLGOZÁS 

AJÁNDÉKFILMMEL

IRATTARTÓ 119,-
IRATRENDEZŐ 229,-

NYITVATARTÁS: H.-P.: 8-13,13,30-17 SZO .: 8-13

Balatonalmádi, Thököly u. 15. Telefon: 88/431-629
Keleti típusú autókhoz alkatrész raktárból.
Nyugati típusokhoz alkatrész 14 órán belül.
Speciális alkatrészek egy héten belül.

Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. Telefon: 06-30/395-225
Simson és Babetta mopedalkatrészek raktárkészletről azonnal. 
Nyugati motorokhoz fékpofák, tárcsafékek, láncok, lánckerekek 

készletről vagy rendelésre 3-5 napon belül. 
Használt japán mopedek kölcsönzése és eladása.



Szavalóverseny
Második alkalommal rendezték meg a nyugdíjas pedagógusok az Al

mádi Közalapítvány támogatásával a Váci Mihály szavalóversenyt. A 
versenyt városunk három általános iskola tanulóinak rendeztük 1998. 
március 25-én. A tanulók négy csoportban vehettek részt. A hét tagú 
zsűri hangsúlyt helyezett a szöveg hibamentes előadására és a költemé
nyek hangulati átérzésére. A legtöbb pontot elérő tanuló értékes köny
vet és emléklapot kapott.

1-2. évfolyam:
1. Lisztes Mónika......................................Györgyi Dénes Ált. iskola
2. Németh Bálint......................................Vörösberényi Általános Iskola
3. Szalay Karolina.....................................Vörösberényi Általános Iskola
3-4. évfolyam:
1. Hosszú Eszter.......................................Váci Mihály Ált. iskola
2. Palkovics Ágnes....................................Váci Mihály Ált. iskola
3. Kiss Fruzsina.........................................Váci Mihály Ált. iskola
5-6. évfolyam:
1. Varga Borbála.......................................Váci Mihály Ált. iskola
2. Szász Melinda.......................................Vörösberényi Ált. iskola
3. Bécsi Ilona.............................................Vörösberényi Ált. iskola
7-8. évfolyam:
1. Kiss Szilvia............................................Györgyi Dénes Ált. iskola
2. Hegyi Sarolta........................................Váci Mihály Ált. iskola
3. Mengyi Ágnes.......................................Váci Mihály Ált. iskola

Gratulálunk a győzteseknek!
B.K.

Tenisz hírek
A Tenisz klub hagyományos évad

nyitó bálja április 18-án került meg
rendezésre a Nereus Hotelben.

Az alaphangulatot a balatonalmá
di Újszászi Dorottya és Tóth Balázs
-  a Bonita táncklub országos baj
nokságon helyezett párosa -  terem
tette meg, akik standard- és latin 
amerikai táncokat mutattak be igen 
magas színvonalon.

A finom vacsora után hajnalig 
Németh Tamás „húzta“ a talpaláva
lót. Közben pihenésképpen izgal
mas tombola húzás utján gazdára ta
láltak a támogatók által felajánlott 
értékes nyeremények is.

Ezúton mondunk köszönetet a 
bál támogatóinak: Nereus Hotel, 
Colombus Kft., Sirály Kft. (Kenese), 
Lang cukrászda, Ottilia vendéglő, 
György patika, Lipóczi István, 
Áfrány Péter, Hetényi Erika, 
Abraboró Kft. (Bp.)

Április 26-27-én legjobbjaink kö

zül néhányan országos III. osztályú 
versenyen vettek részt Martonvásár
helyen, ahol Varga László III., a Var
ga-Rajnai páros II. helyezést ért el.

Május 2-3-án Fűzfőn rendezték 
meg a Megyei Diákolimpiát. Ismét 
szép eredményeket értek el fiatalja
ink: a II. korcsoportban, Szász II., 
Levelesi és Nagy III., a IV. korcso
portban, Szentpéteri III., az V. kor
csoportban Nagy I., Ficsor III., a lá
nyoknál egy III. helyezés jutott Al
mádinak, Hegyi révén.

A Megyei Felnőtt Bajnokságot is 
Fűzfőn rendezték május 9-10-én. 
Az egyéniben III. Hitter Csaba, a 
párost viszont megnyerte a Hitter- 
Rajnai páros.

Május 16-án megkezdődött az 
OBII csapatbajnokság is. Az eddigi 
eredmények:
Veszprém-B.almádi 8/1 
Székesfehérvár-B.almádi 2/7

HIS

K ö z le m é n y
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. a hatósági mun

kát megelőző és segítő alapintézmény létrehozására kötelezte a települési önkormányzatokat.
Városunkban a törvényi kötelezésből adódóan létrejött Gyermekjóléti Szolgáltatás helyi rend

szerét Balatonalmádi Város 5/1998. (IV. 1.) sz. rendeletének 14. §.-a szabályozza.
A gyermekjóléti szolgáltatás a hatósági munkát megelőző, azt információkkal segítő és kiegé

szítő, a településen működő szolgáltató tevékenység, amely összegyűjti a településen a gyerme
kekkel kapcsolatos információkat, tájékoztatja a rászoruló családokat a támogatási lehetőségek
ről és segíti őket érdekeik érvényesítésében.

A gyermekjóléti szolgáltatás időben kezdeményezi a hatósági beavatkozást, ha a gyermek meg
óvása miatt ez indokolt, ha pedig kiemelték a gyermeket családjából, a visszahelyezés előkészíté
se érdekében segíti a családi kapcsolatok fennmaradását.

A Gyermekjóléti Szolgáltatás két munkatársa a Polgármesteri Hivatal fsz. 19. sz. szobájában, 
minden hét szerdai napján 8-12 óráig tart ügyfélfogadást, ahol bárki felkeresheti őket, ha család
jában vagy környezetében gyermeket veszélyeztető helyzetet észlel. Gyermekjóléti Szolgálat

FEHÉR ABLAK
Ablakgyártó, szolgáltató  és Kereskedelm i Kft.

Energiatakarékos, műanyag nyílászárók gyártása,forgalmazása, 
szerelése minden járatos és egyedi méretben, formában, télikertek, 
portálok, folyosók, átjárók nagy színválasztékban.

Rosszul záró nyílászáróit kicseréljük minimális roncsolással, 
utókezelést nem igénylő műanyag nyílászárókra, olcsóbb mint a fa.

Évente 2 0  %  
fűtési költséget takaríthat meg!

Veszprém Megyei Vezérképviselet

Hansági Endre
Balatonalmádi 8220 
Vöröshegyi u. 8.
Tel: 88/431-745 
Fax: 88/438-442

Csoknyai István
Balatonalmádi 8220 
Pipacs u. 1.
Tel: 88/430-949

c
p

u

S z á m ít á s t e c h n ik a i

Szaküzlet és szerviz

❖  Új és használt számítógépek, perifériák 
telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET előfizetés
a telefondíj már csak 88Ft/óra

❖  CD írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 
installálása, betanítás, oktatás

Balatonalmádi Jókai út 1 Tel / Fax 438-309



Pályázat
Az Iskolaügyi, Művelődési és Sport Bizottság az önkormány
zati tulajdonú sportlétesítmények felújításának támogatására 

átruházott hatáskörben az alábbi pályázatot írja ki: 
„Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 

önkormányzati tulajdonban lévő, társadalmi szervezetek által 
használt sportlétesítmények felújítására.

A támogatásra fordítható pénzkeret: 1 millió forint.

A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonban lévő, társa
dalmi szervezetek által használt sportlétesítmények állag
megóvó felújításához támogatás nyújtása.
A pályázaton azok a társadalmi szervezetek (sportegyesüle
tek) vehetnek részt, melyek kezelésében a fent említett léte
sítmények vannak.
A pályázat benyújtása, elbírálása: A pályázatot két pél
dányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkársági és 
Humánpolitikai Osztályához.
A pályázat tartalmazza: a felújítandó sportlétesítmény jelen
legi állapotát, indokolva a felújítás szükségességét és a fel
újítással elérhető állapotot.
A pályázathoz részletes pénzügyi tervet kell készíteni, mely 
tartalmazza a szükséges anyagokat mennyiségben és érték
ben, a felújítás bérigényét, valamint a rendelkezésre álló sa
ját forrás összegét.
A bíráló bizottság csak olyan pályázatot bírál el, mely össz
költségének minimum 30%-a a pályázó szervezet rendelke
zésére áll.
A megpályázott összeg kizárólag a fenti cél megvalósítására 
fordítható. Az elszámolás módja: 1998. december 31-ig, 
számlamásolattal.
A pályázat benyújtásának határideje: 1998. június 15.
A pályázatot az önkormányzat Iskolaügyi, Művelődési és 
Sport Bizottsága bírálja el 1998. júniusi ülésén.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Felelős: Trosits András IMS BIZ. elnök 
Határidő: Kiírásra azonnal

Döntésre: 1998. június 30.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat közleménye
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja to

vábbra is várja minden kedden délután 16.30-17 óráig a volt Auróra 
étterem alagsorában a szociálisan rászorultakat, és az adakozókat, vá
rosunk lakosainak megsegítésére.

Fogadunk és adunk: -  ruhaneműket
-  bútorféleségeket

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kiss Vámosiné Elekes Vik
tória vállalkozónak az általa adományozott nagy mennyiségű használt 
ruhákért.

Uram, tégy engem békéd eszközévé:
Add,
hogy másokat vigasztaljak és ne csak a magam számára keres
sek vigasztalást;
hogy másokat megértsek és ne csak a magam számára keressek 
megértést;
hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit a magam 
számára várok;
Hiszen
amikor adunk, akkor kapunk igazán;
amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra; 
amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot, 
és amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre.

K ö s z ö n e t

A Városi Gondozási Központ gondozottjai, klubtagjai és dolgozói nevében szeretnék kö
szönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásukkal és munkájukkal intézetünk tevé
kenységét segítik.
SZLAMEK TIBOR gyógymasszőr, térítésmentesen végzi az egészségügyileg rászoruló 
gondozottak gyógymasszázsát.
KOKAS ENDRE gumijavító kisiparos, térítésmentesen vállalta a gondozónők munkájához 
nélkülözhetetlen segédmotor-kerékpárok gumijavítását.
TAKÁCS ANDRÁS kulcsmásoló, zár- és zárkellék kereskedő, cipőjavító, térítésmentesen 
javítja intézetünk elromlott zárjait és másolja a szükséges kulcsokat.
SIMON GÁBOR járműjavító, kedvezményes áron szervizeli a segédmotor-kerékpárokat, 
beszerzi és beszereli a tartalék alkatrészeket.
SANDA ÁGNES pedikűrös, kedvezményt nyújt a rászorulók lábápolásának térítési díjából. 
Tisztelettel kérem mindazokat, akik bármilyen csekély segítséget, felajánlást tudnak inté
zetünknek nyújtani, jelentkezzenek személyesen vagy telefonon.

Címünk: Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 11. Telefon: 431-938
Köszönettel: 

Himáné Matula Klára

E G É S Z  É V B E N  N Y I T V A

Carte d'Or

TULIPÁN UDVAR -  BALATONALMÁDI

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJUK ÖNÖKET: 
CUKRÁSZSÜTEMÉNYEKKEL, (ELVITELRE 15% 

ENGEDMÉNY) FAGYLALTOKKAL, PIAZZA D 'ORO
KÁVÉKÉSZÍTMÉNYEKKEL, MELEG-HIDEG ÜDÍTŐ ÉS 

SZESZESITALOKKAL, TURMIXKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL.

TORTAMEGRENDELÉSÉT A 88/432-992 
TELEFONSZÁMON IS LEADHATJA!

NYITVA: NAPONTA 10.00-21.00

M E G N Y Í L T !  M E G N Y Í L T !  M E G N Y Í L T !

ZÖLD
D r in k  B á r

a Baross G. u. 16. sz. alatt. (ÉDÁSZ-szal szemben) 
Igazi Fradi környezet, m érsékelt árakkal 

nyitva: 8-24  óráig.

L á t o g a s s o n  e l  Ö n  i s  h o z z á n k



Válasz a „Víziúttörők Balatonalmádiban" című cikkre
(Megjelent az Új Almádi Újság 1998. áprilisi számának 3. oldalán)

Emlékeztetőül álljon itt a szer
ző egyik gondolata, mellyel tudo
másunkra hozza, miért is tartotta 
fontosnak írása megjelentetését: 
„A másik célom, hátha valame
lyik iskola elgondolkodna azon, 
hogy egy ilyen mozgalmat elindí
tana, ami szép színfoltja lehetne 
ismét Balmádi ifj. vízisportjá
nak.“

Nos, örömmel jelenthetjük: ha 
nem is iskolai keretek között, de 
bizony már évek óta létezik Al
mádiban olyan mozgalom, mely a 
vízi élettel is foglalkozik. Ez a 
mozgalom azonban korántsem 
azonos az úttörőkével: több an
nál.

Reméljük, az olvasók többsége 
emlékszik az Új Almádi Újság
1997. szeptemberében megjelent 
cikkünkre (14. old.), melyben

vázlatosan bemutattuk magun
kat, a Szent Jobb Cserkészcsapa
tot. Sajnáljuk, hogy ez a fenti cikk 
írójának elkerülte figyelmét.

Csapatunk -  mint az már sokak 
számára köztudott -  1992-ben 
alakult. Az első években, mivel 
nem állt rendelkezésünkre vízi 
jármű, szárazföldi, pontosabban 
kerékpáros cserkészek voltunk. 
1996-ban nyílt először lehetősé
günk rá, hogy hazánk folyó- és ál
lóvizein ne csak úszó, hanem eve
zős tudásunkat is bizonyíthassuk. 
Vízi tevékenységünket -  az almá
di úttörőkhöz hasonlóan -  2 ke
nuval kezdhettük meg, hiszen 
anyagi kereteink szerények. Nyári 
táboraink során eveztünk a Du
nán, Tiszán, Rábán, a Velencei-, 
Szajki, valamint a Fertő tavon, és 
természetesen rendszeresen gya

korlunk a Balatonon. Idei tábo
runk célkitűzése: vándortábor a 
Tiszán Vásárosnaménytől a Ti
sza-tóig, majd pihenés, evezés a 
tavon. Ezen a túrán terveink sze
rint már négy kenuval veszünk 
részt, s így újoncainkat is megis
mertethetjük a vízi élet rejtelmei
vel.

Egyelőre sajnos kevés remé
nyünk van arra, hogy tevékenysé
günk nagyobb méreteket öltsön 
(bár helyzetünkkel így is elége
dettek vagyunk: ki a kicsit nem 
becsüli, az a nagyot nem érdem
li). Mint az a fentiekben már em
lítésre került, a cserkészet nem 
azonos az úttörőmozgalommal, 
legfeljebb látszólag hasonló, de 
csak a külső szemlélő számára. A 
cserkészet ugyanis valláserkölcsi 
alapon áll, s tagjaitól elvárja, hogy 
komolyan gyakorolják vallásukat. 
A cserkészet nem csupán mozga
lom, hanem életforma is. Éppen

ezért -  az úttörőmozgalommal el
lentétben -  nem akar és nem is 
képes tömegeket megmozgatni, 
hiszen ezt az életformát kevesen 
vállalják magukra.

Ám bármennyire is kevesen va
gyunk, igyekszünk Balatonalmádi 
jó hírnevét öregbíteni, s reméljük, 
a város lakói támogatni fognak 
minket tevékenységünk során.

Tisztelettel és köszönettel:
Szent Jobb Cserkészcsapat

M A N

Könyvelőiroda

Számítástechnikai
s z e r v i z

Tel/Fax:88 432 812
MANIX BT Balatonalmádi Kisberényi u. 16. 8220Közlemény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 4. sz. háziorvosi 
körzet (dr. Farkas Miklós) új helyre költözött.
Az új cím Rákóczi u. 43. fsz. (a Kommunális KHT 
épületében).

Rendelési idő: Hétfő-Szerda-Péntek 8-13 
Kedd-Csütörtök 13-18 

Telefon: 338-688, 339-194, 06/20/353-227
Polgármesteri Hivatal

É P ÍT K E Z IK ?
TERRA-M O TA ÉPKER KFT.

8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U.
TEL/FAX: 88/430-957, TELEFON: 88/338-458

Kedvező áruk, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

YTONG falazóelemek GYÁRI ÁR -5% engedmény
LB-KNAF termékekből GYÁRI ÁR -10% engedmény
ZALAKERÁMIA csempe-padlólapok 15% engedmény
BAJAI nyílászárók ENGEDMÉNNYEL
CSERÉPKÁLYHÁK 10% engedménnyel
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI nyílászárók ENGEDMÉNNYEL 
VÍZSZIGETELŐ lemez
KŐRÖS 30-as falazóblokk 162 Fi/db.
NIKECELL, DRYVIT RENDSZER KEDVEZMÉNNYEL

Piramiskő támfal és kertépítő rendszer 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT!

BÚTORBOLT
n y í l t  m á j u s  4 - é t ő l

A RENAULT SZALONBAN
Balatonalmádi, Álmos u. 2.

Telefon: (88) 430-143 Fax: (88) 430-145

kisbútorok, polcok, szekrények, heverők, 
kanapék, kerti bútorok

J ö j j ö n  b e ,

megéri!
MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT!



A mi Balatonunk
A Balaton közkincs, ezért mindenki úgy törődjön vele, mintha a sajátja lenne -  írta egy kislány a pályamun

kájában.
Sok ehhez hasonló okos intelmet, lírai leírást, történelmi áttekintést olvashattunk a „Nők a B alatonért ba

latonalmádi egyesületének pályázatára beküldött kis alkotásokban. Óvodásoktól, általános iskolásoktól érkez
tek versek, rajzok, prózai munkák. Mindegyikből sugárzott a szépre, jóra vágyás, törekvés.

Boldog vagyok, hogy itt élhetek -  írták, rajzolták a gyerekek. Mi, felnőttek pedig boldogok lehetünk, mert 
ők így éreznek.

„Védjük együtt!“ Ismerős a szlogen. Ne maradjon csak szlogen!
Vecsey K. Mária

B a la to n

Gyönyörű szép Balatonom , 
Kristálytiszta vízi vagyon. 
Úszik benne sok-sok m adár, 
Bám ulhat, az ki arra jár.

K örülőtte  híres helyek, 
K öztük Tihany a félsziget,
A  leglátogatottabb lehet, 
N ém et, angol mindig jöhet.

(Hollender Anna 
festménye és verse)

Nehogy örökzölddé váljon
A téma örökzöld. A parlagfű 

(Ambrosia elatior) csak június
tól októberig zöld, de ha sárgul
ni hagyjuk (vagyis virágozni) 
akkor ki tudja akár örökzölddé 
is válhat. Elképzelésem sincs, 
hogy mit fog eredményezni az,

hogy a gabonatáblákon aratás 
után évek óta nem végzik el (az 
üzemanyagáraknak köszönhe
tően) a tarlóhántást, és parlagfű 
borítja augusztus-szeptem ber 
hónapokban a városokat körül
vevő több tízezer hektárnyi te 

rületeket. Egyes felm érések 
szerint minden 3. ember szen
ved a parlagfű pollenjétől. Sú
lyos allergiás megbetegedések 
okozója: kötőhártya-gyulladás, 
bőrgyulladás, szénanátha, aszt
ma kiváltója egyaránt lehet, a 
bőr napsugarakkal szembeni ér
zékenységét egyértelműen fo
kozza.

Ha oldalról nézzük a növényt 
zöld színű, ha felülről tekintünk 
rá, a levélszárakon lila sáv húzó
dik végig. Július közepén kezd vi
rágozni, a virág színe sárga. Az el
ágazó szárak rányomottan szőrö
sek és érdesek, tompán négy
élűek. Levelei kétszeresen szár
nyasan szabdaltak, a fonák és a le
vélszár pelyhes. Porzós virágai a 
hajtáscsúcson füzérben állnak, a 
lecsüngő apró sárga virágok apró 
csészékre hasonlítanak.

A parlagfű irtása rendeleteink 
szerint kötelező, tehát aki szűk 
környezetében virágozni hagyja 
szabálysértést követ el és 10 000 
Ft-ig büntethető.

Saját jól felfogott érdekünkben 
irtsuk ki a parlagfüvet, hogy leg
alább a lakókörnyezetünkben ne 
terjedjen tovább.

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsos

PARLAGFŰ
MENTESÍTÉSI

AKCÓ!
A Nők a Balatonért 

Egyesület balatonalmádi 
csoportja 

1998. május 30-tól 
július 15-ig meghirdeti 

PARLAGFŰ 
MENTESÍTÉSI 

AKCIÓJÁT.

A begyűjtött parlagfüvet a vá
rosi piactéren vesszük át, szom
batonként 16—18-ig.

Május 30-án, 
június 6-án, 
június 12-én (péntek), 
június 20-án, 
június 27-én, 
július 4-én, 
július 11-én

100 db gyökeresen kitépett 
parlagfűért 1 db virágjegyet 
adunk, melyet virágpalántára 
válthatnak be jövő tavasszal, 
valamint kitöltünk egy sorsje
gyet, melynek fődíja egy

M O U N T A I N  B I KE
kerékpár!

SORSOLÁS AZ 
ALMÁDI NAPOKON!



Zeneiskolai hírek

Együttmuzsikálás Almádiban
Ebben a pártoskodó, széthúzó 

világban akad azért néha olyan 
esemény is, amelyre érdemes rá
csodálkozni, sőt odafigyelni egy- 
két óra erejéig, mert nem ízlés- és 
erkölcsromboló, mert nem kö
zönyt, kiábrándultságot érlel, ha
nem épít, követendő példát mutat, 
értékes hagyományt teremt: ötödik 
alkalommal került sor, április25- 
én, a Balaton-parti Zeneiskolások 
Kamarazenei Találkozójára a mi 
takaros kis zeneiskolánkban.

Egy hangyabolyban lehet csak 
ekkora nyüzsgés, mint amit ez a 
szemerkélő esővel kezdődő, bo
londos áprilisi nap produkált ne
künk. Ismerős arcok, újdonsült já
tékosok, apróbbak, nagyobbacskák 
vegyesen; tanárok, szülők; hang
szerek, kották, kottatartók garma
dája...

Hetvenhét vendéggyerek, mint a 
mesében! Az érdekes az egészben 
az, hogy mintha varázsszóra kitá
gulnának a kicsi termek, mindenki 
és minden elfér, eligazodik vala
hogy. Nem lökdösődik, nem ve
szekszik, ünneplősen, csöndes fi
gyelemmel a sorára vár.

Lovas Józsefnek, az intézmény 
igazgatójának és Trosits András
nak, a helyi IMS Bizottság elnöké
nek a kamarazenélés lelkes műve
lőit köszöntő szavai után, bátorítá
sul, a házigazdák csemetéi kezdték 
a zenés bemutatkozást. Példás 
igyekezetük, ügyességük kiváló 
lámpalázoldónak bizonyult. Ponto
san tíz zeneiskola együttesei mu
tatták meg országnak, világnak, 
hogyan kell egymás előadását tisz
telet- és érdeklődésteljes figyelem
mel, csendben(!) meghallgatni, ho

gyan kell, ha „szót kap“ a csoport, 
lelki közös nevezővel, egymásra 
ügyelve valami olyat létrehozni, 
ami mindenki számára érthető, 
mosolyt fakasztóan tiszta, szép: va
lódi, hamisítatlan kamaramuzsi
kát!

A kétórányi, változatos, színes 
játék örömére és megelégedésére 
szolgált a hálás közönségnek és az 
öt esztendeje egyazon művészta
nárokból álló vájt fülű zsűrinek: 
Pájer Sárának, Nyírő Gábornak és 
László Attilának.

Igenis volt értelme barátian 
együtt munkálkodni, közösen csi

szolgatni, kitartóan alakítgatni a 
zeneműveket, elfogadva, megszív
lelve a tanári szót, az irányítást. A 
kilenc arany, kilenc ezüst és hat 
bronz oklevél erre a bizonyosság.

Az oklevelek mellett kis emlék
plakettet kapott az együttmuzsiká
lás emlékére minden résztvevő: 
(Balatonalmádi, Balatonföldvár, 
Balatonfüred, Balatonkenese, 
Balatonlelle, Balatonszemes, 
Enying, Keszthely, Siófok, Veszp
rém városok zeneiskolája).

Jövőre ismét találkozunk!
Gratulálunk!

Nagyné Sárfi Gabriella

Jövőnk a család!
Nagycsaládos események

Legutóbbi jelentkezésünk óta új civil szerveződés 
történt városunkban, tehát elsősorban üdvözöljük a 
Nők a Balatonért egyesülés tagjait és impozáns len
dületét. Máris sikerült jó kapcsolatot kiépítenünk s 
bízom benne, hogy sok feladatot fogunk majd közö
sen megoldani, különösen a környezetvédelem terü
letén.

Öröm számomra az a tény is, hogy a város civil 
szervezeteinek vezetőivel ebben az évben is többször 
találkozunk, s egyeztettük programjainkat, segítjük 
egymást.

Tavasz lévén a klubnapokat a szabadban töltöttük, 
pompásan éreztük magunkat a Horgásztanyán, 
amely éppen üresen állt a horgászverseny miatt. Kö
szönjük a kellemes környezetet.

Május végén ismét nagyarányú ruhaosztást rende
zünk az „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok” sorozat
ban a város rászoruló családjai számára.

Június 7-én népes csoporttal megyünk a Nagycsa
ládosok Országos Egyesülete kamaraerdei találkozó

jára. Ide 10 éve, megalakulásunk első éve óta mindig 
nagy örömmel mentünk, hisz ott a csecsemőtől a 
nagymamáig mindenkinek van valami pompás ese
mény, szórakozás, boldog találkozás régi és új 
ismerősőkkel.

Végezetül elérkeztünk jubileumi évünk fénypont
jához, a június 13-án megrendezésre kerülő Család
naphoz. Ide várjuk a város polgárait, a családokat, 
ünnepeljenek, örüljenek velünk.

Programunkat mindenkihez eljuttatjuk, a verseny
zőknek fantasztikus mennyiségű ajándékot fogunk 
kiosztani, mindenki emlékkel térhet haza s jól szóra
kozhat az egész napos mulatságon.

Családi versenyek is lesznek, számítunk a szülők 
részvételére is!

Minden vendég ingyen mehet be a strandra, az 
egyéb rendezvényekről nem is beszélve!

Szeretettel várjuk tehát a város apraját-nagyját.

dr Péterfia Katalin

A Balatonalmádi D ia

betes Klub 1998. május 6- 

án kirándulni volt a Duna

kanyarban. Idegenvezetőnk 

Wurst Józsefné (Olgi) volt. 

Szeretnénk megköszönni 

kedvességét, érdekes beszá

molóját. Ezzel klubbunkat 

anyagilag támogatta. Anya
gi támogatást kaptunk még 

Tőke Emilné Balatonalmá

di Vöröskereszt titkárától, 

az önkormányzattól és a 

Balatonalmádi TÜZÉP-től.

Diabetes Klub vezetősége 

és a klubtagok nevében:

Kovács Elvira 
György Patika

1998. évi országgyűlési 
választás végleges eredménye

Balatonalmádira összesített egyéni szava
zóköri jegyzőkönyvből származó adatok.

Dr. Bóka István
(Fidesz MDF) ..................................2795

Nagy Jenő
(MSZP) ............................................ 1498

Felvételünkön a választás egy pillanata 
Fotó: Dévényi Vera



Rendőrségi hírek

Sajnálatos technikai p roblé 
m a m iatt a legutóbbi újságban 
nem  jelen t meg a rendőrség 
tevékenységével kapcsolatos 
cikk. E zért m ost egy hosszabb 
időszak esem ényeit elemezve 
néhány olyan kedvezőtlen je 
lenségről szerzett tapasztala
to t szeretnék Ö nökkel m eg
osztani, amelyhez úgy érzem  
m indenképpen közös gondol
kodás szükséges, hiszen a 
m egoldás sem lehet pusztán a 
ren d ő rség  „m agánügye“ . 
Gyors egym ásutánban a B ala
tonalm ádi R endőrö rs illeté
kességi te rü letén  négy fegyve
res rablást követtek el, s ami 
különösen súlyosbítja a dolgot 
az az, hogy m inden esetben 
csoportos e lkövetésrő l kell 
beszélnünk. Talán sze ren 
csénk volt, bár én inkább a jól 
szervezett ren d ő ri fe llépés
nek, valam int a végrehajtás
ban aktívan közrem űködő és 
bennünket segítő polgárőrök 
m unkájának tulajdonítom  azt, 
hogy m inden eset elkövetőit 
sikerült elfognunk és rács m ö
gé ju tta tnunk . Kollégáim kö
zül egyébként ezért többen  ju 
talm at is kaptak. E lgondol
kodtató  az, hogy az elkövetők
-  egy személyt kivéve -  még 
fiatalem berek, életkorukat te 
kintve még nem  érték  el a 20. 
é le tévüket sem. T öbbségük 
nagyon jó, rendezett anyagi

körülm ények között él. Azt 
m ár csak a teljesség kedvéért 
jegyzem meg, hogy ketten  is a 
kábítószer hatása alatt követ
ték  el a bűncselekm ényt.

A m ikor a bevezetőben kö
zös gondolkodásról írtam , ak
kor azt a vélem ényem et sze
rettem  volna újból m egerősí
teni, am elyet m ár többször 
m egfogalm aztam  Ö nöknek  
éppen e lap hasábjain. Az a 
fajta közömbösség, amely je l
lemző állampolgári magatar
tás volt ez idáig, úgy érzem 
nem tartható tovább. Csak 
gondoljanak vissza a tavalyi év 
garázdáira, azokra, akik -  a 
közvilágítást többször m eg
rongálták, kirakatokat, busz
m egállókat tö rtek  össze -  vár
hatóan  az idei évben vissza 
fognak  térn i. B árm ennyi 
rendőr is álljon rendelkezé
sünkre annak  é rdekében , 
hogy biztonságos legyen az 
idegenforgalm i szezon, mégis 
úgy ítélem  meg, hogy ez ön 
m agában kevés, nem  nélkü

lözhetjük az Ö nök aktív, segí
tő  tám ogatásá t. R em élem  
nem csak polgárőr barátaink  
fognak segíteni nekünk, ha 
nem  szám íthatok, szám ítha
tunk az Ö nök segítségére is.

A m i a további konkrét bűn- 
cselekm ényeket illeti, a B ar
tók B. u. és környékén tö rtén t 
több nyaraló feltörés. Időköz
ben  két rom án állam polgárt 
fogtunk el, akik nem csak a 
B alatonalm ádi R endőrőrs te 
rü le tén  követtek el különböző 
vagyon elleni bűncselekm é
nyeket. Nagyon sok esetrő l 
van szó, a cikkírás időpontjá
ban még hozzávetőleges ada
tokat sem tudok Ö nöknek 
m ondani.

A  közlekedéssel kapcsolato
san: továbbra sem csökken a 
balesetek, a gondatlanságból, 
figyelm etlenségből vagy é p 
pen nem törődöm ségből bekö
vetkezett és nem ritkán súlyos 
következményekkel járó  ese
m ények száma. E bben sajnos 
egyre jelentősebb „részt vá- 
lal“ Balatonalm ádi lakossága. 
Egyre több helyi lakos követ el 
olyan közlekedési szabálysér
tést, am elynek baleset lesz a 
következm énye. Úgy tűnik, 
hogy megszokásból vezetünk, 
a helyi ism eretekből szerzett 
ru tin t próbálják polgártársa
ink alkalmazni, am elynek az
tán  kellem etlen rendőri eljá
rás lesz a következm énye. 
Sokszor kapjuk ilyenkor azt a 
vádat, hogy nem  a helyi lako
sokkal kellene foglalkoznunk, 
nem  Ő ket kellene m egbüntet
nünk adott esetben, de azt hi
szem  azzal m indannyian 
egyetértenek -  talán még azok 
is akikre ez a megjegyzés vo
natkozik -  hogy ezen az ala
pon nem  tehetünk  különbsé
get az em berek között.

M ég egy sajnálatos je len 
ségről is tájékoztatnom  kell 
Ő nöket. Egyre több fiatal húz

görkorcsolyát -  köszönhetően 
a jó  időnek - ,  illetve gördesz
kával száguldoznak a város 
különböző pontjain. Nagyon 
sok vitánk volt m ár az é rin te t
tekkel ez ügyben. A  K R E S Z  
egyértelm ű m eghatározása  
szerint a közutakon görkor
csolyázni vagy gördeszkázni 
szigorúan tilos! Aki ez ellen 
vét, nyilván szám olnia kell a 
bün te tésse l. Ki kell je lö ln i 
azokat a területeket, ahol eze
ket az eszközöket lehet hasz
nálni. A m ennyiben  fen ti 
üggyel kapcsolatosan valam i
lyen döntés születik, úgy te r
m észetesen  errő l tá jékoz ta 
tom  a Tisztelt Ú jságolvasókat.

A  közlekedő autók műszaki 
állapota ném ely esetben kriti
kán aluli. Ez a m egállapítás 
különösen a tehergépjárm ű
vekre, valam int az u tánfu tók 
ra vonatkozik. Egyre többen 
m ost hozzák le a p artra  hajói
kat, de ezt olyan utánfutókkal 
te tték , am elyeknek  esetleg  
évek ó ta lejárt a m űszaki érvé
nyessége és term észetesen kö 
telező felelősségbiztosításuk 
sincs. jelen leg  is érvényben 
vannak a központilag elren 
delt m egszorító intézkedések, 
s ennek értelm ében egyre ke
vesebb lehetőségünk van arra, 
hogy gépkocsizó já rő rt m ű 
ködtessünk a területen . Ö r
vendetes viszont az, hogy egy
re több gyalogos járő rre l fog
nak a jövőben is találkozni. A  
cikkírás időpontjában -  mivel 
nem  rendelkezünk m ég jóvá
hagyott előirányzattal, tervek
kel -  még nem  tudom  Ö nöket 
tájékoztatni a nyári idegenfor
galm i szezonban  v árh a tó  
rendőri m egerősítésekről. Je 
lenleg csak annyit lehet tudni, 
hogy újszerű m egoldásokkal 
és eszközökkel fognak rendel
kezni annak érdekében, hogy 
biztosítani tudjuk a nyugodt 
nyaralás, a biztonságos tartóz 
kodás feltételeit. M agam  és a 
kollégáim  m indent el fogunk 
követni annak érdekében  -  és 
ebben szám ítunk az Ö nök tá 
m ogatására is -  hogy B alaton
alm ádi jó  közbiztonsága ven
dégcsalogató legyen az idei 
nyáron is.

Gruber Sándor r. örgy. 
őrsparancsnok

Magánszemélyek- közületek üdülök figyelem!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

VEGYTISZTÍTÓ-MOSÓ
FELVEVŐNKET

BALATONALMÁDI, Baross G. u. 18. alatt 

H-P-ig 7-16 óráig, szombaton zárva tartjuk nyitva.

Rövid határidőre vállaljuk
-  felsőruházatának
-sötétítő  függönyök, plédek, és egyéb ruhaféleségek 

tisztítását.
-  ágyneműk, asztalterítők, konyharuhák, törölközők, és 

egyéb ruhaféleségek kg-os és pipere-mosását.

Szolid árak, udvarias kiszolgálás, kiváló minőség!
Vegye igénybe szolgáltatásainkat!

Köszönjük.
Bővebb felvilágosítás a ruhafelvevőben, 

vagy a 89/324-851, 06 30/932-759 sz. telefonon.
„Orgona“ Vegytisztító- mosószalon 

8500 Pápa, Fő u. 8.



Majális a Malom-völgyben
Megalakulása után immár 

hetedik alkalommal rendezte 
meg a Polgári Kör a 
Vörösberényi Általános Iskolával 
közös gyermeknapi majálisát. A 
program a már bevált for
gatókönyv szerint zajlott. A 
délelőtt gyermekvetélkedőkkel, a 
délután színpadi műsorokkal telt, 
este az iskolások csillagtúrán vet
tek részt, ifjúságnak diszkózene 
szólt, az idősebb korosztály pedig 
kisebb csoportokban a büfé 
körüli asztaloknál beszélgetéssel 
töltötte a szokásosnál kissé 
hűvösebb tavaszi estét.

Ezúttal vendégeink is voltak 
Papkesziből és Peremartonból, 
akik színpadi produkciókat is 
hoztak magukkal. A papkeszi 
iskolások a dzsungel könyvéből 
adtak elő jeleneteket és citer
azenekarral léptek pódiumra, 
most először szerepelt a tavaly 
alakult Vörösberényi Ifjúsági 
Tánccsoport és szerepeltek 
egyéni vagy csoportos produkció
val sokan mások. Nem voltak vis
zont mazsorettek, zenekarok, 
egyéb hivatásos előadók mint a 
korábbi években, részben mert 
meghívásuk egyre nagyobb anyagi 
terhet ró az egyesületre, részben 
mert a helybeliek nem elsősorban 
az ő kedvükért jönnek el, hanem 
sokkal inkább a közösségi élmény 
az egymással való találkozás 
jelent vonzerőt.

Színesítette a programot a 
Jákói Sándor és Vörös Lajos által 
vezetett lövészet, nagy sikere volt 
a Szentesi István által irányított 
lovaglásnak és a Felber Gyula 
szervezte hegyikerékpár-(moun
tain bike-)versenynek. A fűzfői

tűzoltók pedig ezúttal nemcsak 
rohamkocsijukat hozták el, 
hanem bemutatót is tartottak a 
gyerekek nem kis örömére.

A Polgári Kör vezetősége 
személyek és szervezetek 
kiemelése nélkül, ezúton is 
köszönetet mond minden 
önzetlen segítőjének, aki részt 
vett a szervezésben, a terület ren
dezvényre való alkalmassá 
tételében, a felszerelések felaján
lásában, beszerzésében, kiszál
lításában és őrzésében, a 
résztvevők étellel-itallal való 
kiszogálásában, a programok 
lebonyolításában és a rendezői 
feladatok ellátásában.

Serleg Kecskemétről

Az országos szakmai tanulmányi verseny döntője Kecskeméten volt, ahol 
Gillich László Balatonalmádi fiatalember a német nyelvű idegenvezetésért 
első díjat kapott. Laci jelenleg a szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói 
Szakközépiskola végzős diákja. (Képünkön bal oldalon látható) 
Gratulálunk teljesítményéhez.

GÁZCSERETELEP
A Főnix Alapítvány Balatonalmádi, Ady E. u. 37. sz. alatt 
gázcseretelepet nyitott. Az eladásból befolyó hasznot a 
vörösberényi művészeti csoportok rendezvények és 
egyesületek támogatására kívánja fordítani. Aki itt cseréli 
palackját, az egyben a helyi kulturális életet is támogatja.

Nyitvatartás:
Hétfő: 16-17 
Szerda: 8-9 

Szombat: 12-13

Telepvezető: Hoffmann József 
Lakás: Balatonalmádi, Templom u. 5.



A Gazdasági Bizottság beszámolója
1997. évi tevékenységéről

A Gazdasági Bizottság 1997. év
ben a tervezettnél többet ülése
zett, 13 rendes és 2 rendkívüli 
ülést tartott, melyeken megtár
gyalt 186 ügyet, s összesen 223 ha
tározatot hozott, ebből 148 hatá
rozatot átruházott hatáskörben.

Az átruházott hatáskörben ho
zott döntések 72%-a bérleti ügy
ben született, minek magyarázata 
az, hogy főleg a tervezett rekon
strukciók miatt a strandi bérlemé
nyek lejárt szerződéseit csak 1-2 
évre hosszabbítjuk meg.

• Ügyrendi ügyek:
Az ügyrendi ügyek keretében a 

Gazdasági Bizottság a Képviselő 
Testület munkatervét, a Gazdasági 
Bizottság munkatervét, az SzMSz 
módosítását, valamint a lejárt ha
táridejű gb. határozatokról szóló 
jelentéseket tárgyalta meg, illető
leg javaslatot tett a Képviselő Tes
tületnek az önkormányzati rende
letek megalkotásával, illetve a 
meglévő rendeletek módosításával 
kapcsolatban.

• Lakásügyek:
A Képviselő Testület 67/1997. 

(V. 29.) sz. határozatának figye
lembevételével járt el a Gazdasági 
Bizottság ezen ügyekben.

Lakásértékesítés: a Rákóczi u. 
34. sz. alatt lévő 54 m2-es össz
komfortos lakást licit útján kívánta 
a GB. értékesíteni, de az egyik je
lentkező javára a licitálók vissza
léptek, így az ingatlan 1 650 000 Ft 
-os alapáron kelt el.

A Komjáth köz 2. sz. alatti 42 m2- 
es félkomfortos lakást 1 007 050 Ft 
-os vételáron értékesítettük.

A Töltés u. 4. sz. alatti 34 m2-es 
komfortos lakás lakott állapotban 
410 000 Ft vételáron történő érté
kesítéséről döntött a Bizottság. A 
Vevő a Bérlő hátralékának fizeté
sét magára vállalta.

A lakbérfizetési kötelezettségü
ket nem teljesítő Bérlőknek fel
mondtunk. Az ügyek részben vég
rehajtási, részben bírósági sza
kaszban vannak, így az intézkedés 
eredményéről csak később tudunk 
beszámolni.

A Komjáth köz 2. sz. alatti épü
letben lévő szükséglakásból a Bér
lőt a Rákóczi u. 34. sz. alatti 17 
m2-es lakásba helyeztük el. A fel
szabadult helyiségek (2 db) a tár
sasház bejegyzése után értékesít
hetők lesznek.

Intézkedéseket tettünk a tömb
épületben lévő önkormányzati la

kások fogyasztásmérővel való ellá
tására. 1997. évben 6 lakásban let
tek egyedi mérők felszerelve.

A társasházak alapításával kap
csolatos munka 1997. évben sem 
haladt kellőképpen előre, ezért a 
megbízást a FUR-LAND Bt.-től a 
Hivatal visszavonta.

Mindössze négy társasház be
jegyzése történt meg (Bajcsy-Zs.
u. 36-38., Baross G. u. 42., Csikász 
lépcső 2-4., Komjáth köz 2.), 
melynek bejegyzése ellen még bí
rósági felülvizsgálatot lehet kérni.

Továbbra sincsenek megalapítva 
a dr. Óvári u. 46., Noszlopy u. 1., 
Töltés u. 4. és a Petőfi S. u. 6-8. sz. 
alatti társasházak, melynek eseté
ben hiánypótlást kell teljesíteni.

• Építési ügyek:
Az építési ügyek keretében a 

Városközpont RRT., a Nevelőott
hon és környéke RRT., a 
Káptalanfüredi strandrekonstruk
ció ügyét tárgyalta a Gazdasági Bi
zottság, illetve más, nem rendezé
si témájú ügyeket, mint pl. portál 
átalakítás a Wesselényi-strandon, 
a Liget Kávéház átalakítása, a Rá
kóczi u. 43. sz. alatti befejezetlen 
beruházás ügye, stb...

Mint az a Testület előtt is is
mert, 1997. évben a strandrekonst
rukció keretében a Wesselényi- 
strandon vizesblokk épült, a 
Káptalanfüredi strandon befeje
ződtek a bontási munkák, a beru
házás bonyolításával megbíztuk az 
ALF-O Kft.-t, s az ütemezés sze
rint haladnak a munkák. Az épí
tendő üzletek bérletére kiírt pá
lyázat egy kivétellel eredményte
len volt, így annak ismétlésére 
1998. tavaszán kerül sor. A beru
házást pedig több szakaszban való
sítjuk meg. (Megjegyzés: Az építé
s első üteme már megvalósult, fél
kész állapotban idén szabad 
strandként üzemelhet. Kész köl
csönző és vizesblokkok, valamint 
ideiglenes büfék szolgálják a ven
dégeket.)

• Bérleti ügyek:
Bérleti ügyekben összesen 107 

határozat született. Ezek döntő 
többségében -  49 határozat -  bér
beadásra, illetve bérleti szerződés 
meghosszabbítására vonatkoznak.

Hét esetben járult hozzá a Gaz
dasági Bizottság bérleti jog átru
házásához. Ez kb. a tavalyi szám
nak megfelelő.

Nyolc bérleti ajánlatot utasított 
el a Bizottság, többek között vá

rosnéző „kisvonat“ működtetésére 
vonatkozó ajánlatott, mivel a 71. 
sz. főközlekedési úton, továbbá a 
vasúti átjárókban lényegesen lassí
totta volna a forgalmat.

El kellett utasítani egy a Mag
tár-pincére vonatkozó kedvező 
ajánlatot is, mivel az italforgalma
zó nagyker teherforgalma akadá
lyozta volna az iskolaépítési mun
kákat. (A tevékenységhez a Vállal
kozó itt, Almádiban talált másik 
helyet, a volt Bauxitkutató telep
helyén.)

A többi ajánlat kisebb volume
nű volt, pl. Hordó borozó felállítá
sa a Wesselényi-strandon, illetve a 
Piactéren, stb...

A Bizottság 9 fizetési, illetve 
mérséklési ügyet tárgyalt, ebből 
egy esetben engedélyezett kése
delmi kamat felszámítása mellett 
halasztást, egy esetben bérleti jog
ról történő lemondás fejében nem 
írt elő bérleti díjat, közös meg
egyezéssel felbontottuk a szerző
dést a Budatava strandon. A bon
tás elrendelése rendben lezajlott. 
A többi kérelmet elutasítottuk.

Bérleti díj fizetési kötelezettség 
elmulasztása miatt 1997-ben két 
szerződést mondtunk fel.

Nyolc esetben tárgyalt a Bizott
ság bérleti díj megállapításról, így 
a helyiségbérleti díjakról, alkalmi 
árusok díjairól, strandjegyek, 
parkolódíjak megállapításáról.

Két nagy jelentőségű szerződés 
jött létre 1997. decemberében, eb
ből a telephely bérbeadására a 
GB. csak javaslatot tett a Képvise
lő Testületnek.

A Budatava strandra vonatko
zóan olyan szerződést kötöttünk, 
hogy a strand „egykézbe“ került, s 
az üres üzleteket a Strandüzemel
tető adja majd bérbe, szedi be a 
bérleti díjat. A módszer helyessé
géről a strandrekonstrukcióig mi
nimálisan rendelkezésre álló két 
év tapasztalatai alapján lehet majd 
a jövőben meggyőződni.

• Ingatlan értékesítés, vásárlás:
Tovább folytattuk a vagyonpoli

tikai koncepció és a vagyonrende
let alapján elsősorban a társashá
zakban lévő nem lakáscélú helyi
ségek értékesítését. Az értékesí
tésre mindig értékbecslés alapján 
került sor, bár egyes ügyekben 
megoszlott a Bizottság véleménye 
a vételárat illetően.

Még 1997-ben meghoztuk a 
döntést a Bajcsy-Zs. u. 36-38. sz.

alatti társasházban a kazánház, va
lamint egy tároló értékesítésére, 
illetve a Baross G. u. 42. sz. alatti 
garázs, továbbá a Rákóczi u. 34. 
sz. 20 m2-es tárolóhelyiség értéke
sítésére.

Az elmúlt évben a Gazdasági 
Bizottság 10 esetben, 19 ingatlant 
érintően hozott döntést a város- 
rendezési célú telekalakításokkal 
kapcsolatban, melynek következ
tében 737 m2 területet adott a Vá
ros 1 163 500 Ft összegben. Ezen 
túlmenően 2805 m2 területű ingat
lan került ingyenesen az Önkor
mányzat tulajdonába közút céljá
ra.

A hasonló ügyek rendezése több 
évre ad még munkát a Bizottság
nak és a Hivatalnak.

• Részvényértékesítés:
Az Önkormányzat tulajdonát 

képező részvények közül igen ked
vező feltételekkel 17 010 500 Ft 
értékű részvényt értékesítettünk.

• Társasági ügyek:
Ez évben is kiemelten foglalko

zott a Gazdasági Bizottság saját 
társaságunk, az Almádi Kommu
nális Kft. helyzetével, működésé
vel és átalakításával. Javaslattételi 
joggal élt a Képviselő Testület felé.

Reméljük, hogy a megtalált 
megoldás hosszútávon biztosítani 
fogja az átalakítás után a közhasz
nú társaság eredményes működé
sét.

A döntés-előkészítésben végzett 
lelkiismeretes munkájukért külön 
köszönet illeti a könyvvizsgálókat, 
a Felügyelő Bizottságot, a megbí
zott ügyvezetőt és mindenkit aki 
az ügyben jobbító szándékkal köz
reműködött.

A Gazdasági Bizottság külön 
köszönetét fejezi ki az ügyintézés
ben és az előkészítő, valamint ad
minisztratív munkában kifejtett 
munkájáért Lisztesné Biermann 
Máriának, Bognárné Matkaicsek 
Katalinnak és minden hivatali dol
gozónak, aki a Bizottság munkáját 
segítette.

Ugyancsak megköszöni dr. He
gedűs Tamás jegyző és dr. Szűcs 
Sándor aljegyző uraknak a jogi 
előkészítésben és a törvényességi 
ellenőrzésben nyújtott szakszerű 
segítségüket.

Balatonalmádi, 1998. január 28.

Boros László 
a Gazdasági Bizottság Elnöke



V e n d é g lá tá s  1998.
A fizetővendéglátás főbb szabályai

Balatonalmádi Város Önkor
mányzatának a 22/1997. (XII. 30.) 
sz. és a 23/1996. (XII. 19.) sz. ren
delettel módosított 24/1995. (XI.
30.) számú rendelete szerint: ide
genforgalmi adókötelezettség ter
heli azt a magánszemélyt, aki nem 
állandó lakosként tartózkodik az 
önkormányzat illetékességi terüle
tén, akár fizető akár szívességi 
vendégként.

1. Az adókötelezettség alól men
tes:
a.) a 18. életévét be nem töltött, 

továbbá a 70. életévét betöltött 
magánszemély,

b.) a közép- és felsőfokú oktatá
si intézménynél tanulói vagy hall
gatói jogviszony, a munkaviszony, 
a munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony alapján, hatóság vagy 
bíróság intézkedése folytán, szak
munkásképzés, szakmai átképzés, 
szervezett szakismereti oktatás ke
retében, szolgálati kötelezettség 
teljesítése, vagy vállalkozási tevé
kenység végzése céljából az önkor
mányzat illetékességi területén 
tartózkodó magánszemély, továb
bá

c.) aki az önkormányzat illeté
kességi területén lévő üdülő tulaj
donosa vagy bérlője, továbbá a 
használati jogosultság időtartam
ára a lakásszövetkezet tulajdoná
ban álló üdülő használati jogával 
rendelkező lakásszövetkezeti tag, 
illetőleg a tulajdonos, a bérlő hoz
zátartozója, valamint a lakásszö
vetkezet tulajdonában álló üdülő 
használati jogosultságának időtar
tamára annak hozzátartozója (Ptk. 
685. § b.) pontja)

d.) az önkormányzat illetékessé
gi területén állandó lakhellyel ren
delkező személy házastársa, saját 
illetve házastársa egyeneságbeli le-  
és felmenő hozzátartozója.

Az adó mértéke személyenként
és vendégéjszakánként 120 Ft,
amit
a.) kereskedelmi szálláshelye

ken, a csónakházakban és az üdü
lőtelepeken a szolgáltatásért ese
dékes összeggel együtt az üzemel
tető,

b.) a szervezett üdültetésre be
utaltaktól a beutalójegy átadása al
kalmával az üdülőt fenntartó 
szerv,

c.) a fizető-vendéglátó szálláshe
lyeken fogadott vendég után járó

adót a szálláshelyi díjjal együtt a 
szállásadó, illetőleg a közvetítésre 
jogosított szerv,

d.) az a.)-c.) pont alá nem tarto
zó helyiség üdülés céljára történő 
bérbeadása, ingyenes használatra 
átadása esetén a helyiség bérbeve
vőjétől (használójától) az egész 
bérleti, használati időre egy 
összegben a helyiség tulajdonosa 
vagy a helyiséggel rendelkezni jo
gosult szed be.

2. Az 1. bekezdés szerint a fize
tendő idegenforgalmi adót az adó
beszedésre kötelezett akkor is tar
tozik befizetni, ha annak beszedé
sét elmulasztotta.

Az adó beszedésére kötelezett a 
vendégektől a megérkezés nap
jától vendégkönyvet köteles ve
zetni a 110/1997. (VI. 25.) számú 
Kormányrendelet 4. § (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak szerint. 
A Magyar Köztársaság Kormá

nya a fenti rendeltben szabályozza 
a magánszálláshelyek idegenfor
galmi célú hasznosítását.

A rendelet 2. számú mellékleté
nek II. 1. pontja szerint:

A fizetővendéglátást folytató 
magánszemély a rendelet 2. § sze
rinti közhitelű hatósági nyilvántar
tásba vételt követő 15 napon belül 
a lakóhelye szerinti illetékes állami 
adóhatóságnál bejelentkezik, és 
ezzel egyidejűleg az önkormányza
ti jegyző által kiállított igazolást 
bemutatja. A bejelentkezéssel 
egyidejűleg választható a tételes 
átalányadózás is, mely tényről az 
adóhatóság a magánszemélyt iga
zolással látja el a kifizető felé tör
ténő felhasználás céljából.

A szabályozás az idegenforgal
mi, üzletszerű magán szállásadás 
kétféle formáját különbözteti meg. 
Fizetővendéglátásnak a magán- 
szállásadói tevékenységet akkor 
minősíti, ha az vagy városokban, 
vagy kiemelt gyógy és üdülőhelye
ken valósul meg. (A rendelet mel
léklete ezeket a településeket fel
sorolja.) Ha a vendégfogadásra 
ezeken túli községekben, vagy ta
nyás térségekben kerül sor, akkor 
az falusi szállásadásnak tekinten
dő.

Közös feltétel, hogy a hasznosí
tott ágyak száma a tizet (legfeljebb 
öt szobát) ne haladja meg.

Arra nincs mód, hogy a közös 
háztartásban élő személyek külön- 
külön végezzék a tevékenységet és

így megduplázzák a jogszabály 
szerinti ágy ill. szobaszámot.

A szállásadó főbb teendői a te
vékenység megkezdéséhez, folyta
tásához:

• Ahhoz, hogy a tevékenységet 
valaki folytathassa, szükséges azt -  
nyilvántartásba vétel végett -  beje
lenteni azon település jegyzőjének, 
ahol a szálláshely található. Ennek 
megtörténtéről a jegyző igazolást 
állít ki.

• A magánszálláshely bejáratán 
kívül jelezni kell, hogy ott e szol
gáltatás igénybe vehető. A szállás
helyen belül fel kell tüntetni továb
bá a szállásadó nevét, nyilvántartá
si számát, a szálláshely árát, osz
tályba sorolását. A bejárati tábla 
júniustól a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportjánál felvehető a ki
adott igazolás bemutatásával.

• A szállásadó -  a jegyző által 
hitelesített -  vendégkönyvet köte
les vezetni.

• A beszedett adót a beszedését 
követő hónap 15. napjáig kell befi
zetni (átutalni) az önkormányzat 
adószámlájára. A befizetés történ
het az erre rendszeresített felülbé
lyegzett csekken, vagy a Kurtaxa 
ellenőröknél személyesen. A csek
ket és a bevallási nyomtatványt a 
Városházán illetve ellenőrzéskor a 
Kurtaxa ellenőröknél lehet besze
rezni.

• A tárgyévet követő év január
31. napjáig a vendégkönyv alapján 
a jegyző felé írásban adatszolgálta
tást kell teljesíteni, amely tartal
mazza a vendégek és az eltöltött 
vendégéjszakák számát, külföldi és 
belföldi bontásban.

• Ha nem magyar állampolgár
ságú vendég 30 napnál tovább ve
szi igénybe a szállást, úgy a szállás
adónak fel kell hívnia a figyelmét 
arra, hogy a rendőrség felé őt beje
lentési kötelezettség terheli. A be
jelentést a szállásadó is megteheti.

• A szállásadó további köteles
sége a közegészségügyi, tűzvédel
mi szabályok betartása, a szállás
hely rendeltetésszerű használatá
nak folyamatos biztosítása.

• Ha a szállásadó a tevékenysé
get tovább nem kívánja folytatni, a 
jegyzőtől kérheti a nyilvántartás
ból való törlését. Ha a törlésre 
azért kerülne sor, mert a szállás
adó az őt terhelő kötelezettségeit 
elmulasztotta, úgy újabb nyilván
tartásba vételt öt éven belül nem 
kérhet.

Az a szállásadó, aki megszegi az 
ismertetett rendelkezéseket, sza
bálysértés miatt felelősségre von
ható és harmincezer forintig terje
dő pénzbírsággal sújtható.

Szívességi vendégek fogadása 
esetén a fizető-vendéglátónak és a 
tevékenységgel nem foglalkozók
nak egyaránt vezetni kell- az erre 
a célra évente kiadott hitelesített 
V EN D ÉG N Y ILV Á N TA R TÓ  
LAP-ot. (Természetesen a vendég
könyvbe is beírhatok a nem fizető 
vendégek adatai.)

A vendégnyilvántartó lapot a 
Polgármesteri Hivatal adócsoport
ja adja ki, az idegenforgalmi adó 
befizetésére és bevallására, csek
kel és bevallási nyomtatvánnyal 
együtt.

A beszedett szállásdíjról a szo
bakiadóknak nyugtát illetve szám
lát kell adni a befizetőknek. Az 
elismervények alapján bevételi 
nyilvántartást kell vezetni.

Az 1998. évben az 1997. évhez 
képest sem a személyi jövedelem- 
adóról szóló 1995. évi CXVII. tör
vényben, sem az általános forgalmi 
adóról szóló 1992. évi LXXIV. tör
vényben nem történt a magánszál
láshelyek idegenforgalmi célú 
hasznosításával összefüggésben lé
nyegi változás.

Az önálló tevékenységet kezdő 
vagy folytató magánszemélyeket 
érintő jövedelem adózási szabá
lyokról készségesen adnak felvilá
gosítást az APEH Veszprém Me
gyei Igazgatóságának ügyfélszolgá
lati osztályán, ügyfélfogadási idő
ben (Hétfő 8-12; 13-16, Kedd 
szünnap, Szerda, Csütörtök
8—12;13—15.30; Pénteken 8-12- 
ig.). Mivel a költségelszámolásra 
és az adózás módjára több lehető
ség van, egyénekre lebontva más 
szabályok alkalmazása az előnyö
sebb, ezért nem foglalkozunk rész
letesebben e témával. Ajánlatos az 
APEH információit alkalmazni.

Kérjük a lakosságot, hogy szí
veskedjenek az idegenforgalmi 
adó korrekt beszedésében váro
sunk érdekében együttműkődni, a 
fényképes igazolvánnyal ellátott 
Kurtaxa ellenőreinket munkájuk
ban segíteni.

A Kurtaxabevétel minden fo
rintja után további 2 Ft támogatást 
nyújt az állam, és ennek a városfej
lesztésre fordítható bevételnek a 
beszedése közös érdekünk!

Mesterházy Andrea



Almádi siker 
Veszprémben

A „Veszprém-Bakony-Balaton” 

Országos Képző- és Iparművészeti 

Kiállításon 76 alkotóművész 137 mű

ve volt látható a „Gizella Napok“ 

kulturális programjának részeként a 

veszprémi HEMO-ban. A kiállítás 

egyik alkotói díját 1998. május 9-én a 

balatonalmádi Váci Mihály Ált. Isko

la nyugalmazott tanára Szőllő s i Má

té vehette át „Szivárvány a Balato

non" c. akvarelljéért.

Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rész
vénytársaság hároméves stratégiai akció 
tervet dolgozott ki a szolgáltatások minősé
gének számottevő javítása, hatékony, ugya
nakkor költségtakarékos szervezet kialakítá
sa érdekében. E program végrehajtása 
1998-ban megkezdődött, melynek kereté
ben ellátási területünkön három év alatt több, 
mint 20 milliárd forint értékű fejlesztést haj
tunk végre a hálózatok üzembiztonságának 
növelése, az üzemzavarok számának és idő
tartamának csökkentése érdekében. 
1998-ban jelentős változásokat hajtunk vég
re társaságunk szervezeti felépítésében. Az 
eddigi, regionális szemléletű háromlépcsős 
szervezetet az ügyfélcsoportok igényeihez 
jobban igazodó kétlépcsős szervezetté ala

kítjuk át. Ezzel felgyorsulnak az ügyfeleket is 
érintő döntések, a lakossági és kisebb telje
sítményigényű ügyfelekkel közvetlen kap
csolatot tartó üzemvezetőségek nagyobb 
hatáskörrel rendelkeznek mind hálózatok 
üzemeltetése, mind az ügyfelek kiszolgálása 
vonatkozásában. Szerepük ezáltal jelentősen 
megnő a régióban.
Balatonalmádiban az ÉDÁSZ Kirendeltség
1998. szeptember 1-jétől megszűnik, ügy
félszolgálati irodává alakul át, ami szerveze
tileg a Veszprémi Üzemvezetőséghez fog 
tartozni. Ügyelet marad, így a hibaelhárítás 
folyamata nem változik.
Az időpontok a mellékletben szerepelnek. 
(1998. szept. 1.) A telefonszámok sem vál
toznak.
Hibabejelentés munkaidőben és munkaidőn 
kívül is 88/338-743.
A jelenlegi ügyeleti és készenléti helyeket 
nem változtatjuk.
A változásokról ügyfeleinket is értesítjük 
áramszámlához mellékelt tájékoztatóval, hir
detések, szórólapok, plakátok útján. 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a területi be
osztások változása, az, hogy melyik telepü
lés melyik üzemvezetőséghez tartozik, la
kossági ügyfeleinket lényegében nem érinti, 
mivel területi kötöttségek nélkül, ügyeiket a 
hozzájuk legközelebb eső irodában is elin
tézhetik.
A változásokkal kapcsolatos kérdésekkel 
közvetlenül az üzemvezetőségekhez vagy a 
központi telefonos ügyfélszolgálatunkhoz le
het fordulni, melynek telefonszáma: 

96/521-011
ÉDÁSZ Rt. igazgatósága

A j á n d é k b o l t

• Ü veg
• Porcelán
• Kerámia
• Használati és 

csiszolt díszüvegek.
• Készletek.
• Márkás porcelánok 

és népi kerámiák.
• Ásványok
• Tengeri csigák
• Ásványok és csiszolt kövek.
• Divatékszerek.
• Tengeri csigák, kagylók és korallok.

Itt kiállítás is látható a tenger élővilágából.

Mérsékelt árak!
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 1. (sarok, a Húsbolttal szemben)

H o t e l  N é r e u s
(Balatonalmádi, Lóczy tér 3.) 

f ő z ő n ő t
azonnali belépéssel felvesz.

Telefon:
338-044 vagy 338-647

Ebéd 
elvitelre

A
Hotel

Nereusban
(volt NEVIKI üdülő)

Balatonalmádi, 
Lóczy tér 3. 

Tel.: 338-044 
vagy 338-647

Ára:

250 Ft/adag

A M S T E L  P O R T
B a la to n a lm á d i,  J ó z s e f A . 6 1 . (A R A N Y H ÍD )

B e l é p é s :díjtalan
B a n k e t t e k ,  e s k ü v ő k ,  r e n d e z v é n y e k  l e b o n y o l í t á s á t  v á l l a l j u k .

Te l . : 06  / 30  5 2 5 - 7 9 4 ,  v agy :  06 / 8 8  4 3 2 - 1 8 5

Gépi földmunka 
és fuvarozás 

egy helyen
Vállalom pincetömbök 

és házalapok kiemelését és 
elszállítását, továbbá: sóder, 

murva, homok, beton és 
termőföld helyszínre 

szállítását.

Várom tisztelt 
megrendelőimet:

Fejes János
Balatonalmádi, 

Kisberényi út 18.
Tel.: 06/20/267-963
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