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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

G . S z a b ó  L á s z ló

V i d á m  t é l

Havasan szikrázó hegy magasánszédítő lejtőn röppen a szán.Nemcsak a nyár - a tél is vidám:siklik a sítalp, röppen a szán!Foncsorát - vesztett tükör a jég,korcsolya szántja sima színét.  

Gyöngyöző kacaj szór meleget 
a ködbe burkolt Nap fénye helyett...

Szép ez az évszak, szép igazán -  
j é g  tükrén vígan 
korcsolya cikkan, 
siklik a sítalp, röppen a szán.

ld. Pieter Bruegel: Vadászok a hóban (részlet) 1565



Légsátrak Almádiban
1899 májusában az Almádi Fürdő 

Részvénytársaság elhatározta egy 
„Kneipp Intézet" létesítését az Or
szágos Kneipp Egyesülettel együtt
működve. Ezzel egy időben a Rickli- 
féle nap és légfürdő is meghonosí
tásra került. Mindkét módszer a ter
mészetes gyógymódokat propagálta, 
amelyek abban az időben igen nép
szerűek voltak. (E témával részlete

sen foglalkozott az Új Almádi Újság 
1990 I. II. és III. száma)

A Veszprém vármegye című lap 
1899. június 4-i számában megjelent 
hosszabb cikkben olvashatjuk „..a 
légfürdő pedig a hegytetőn lesz, aho
vá egyelőre két légsátor építtetik a 
Rickli-kúra szabályai szerint”. Egy 
héttel későbbi hír már így szól: „Teg

nap szombaton pedig a Szalay-villa 
(ma Kis Jancsi villa néven ismert) 
melletti erdő magaslatán megkezd
ték a Rickli-kúra szerinti nagy légsá

tor építését, mely szintén szép nagy 
épület lesz s két hét múlva szintén 
kész lesz. Ez idényre már két család 
is lakni fogja kúra szempontjából."

A tempó kétségtelenül gyors volt 

mert 1899. július 9-i újsághír szerint 

„..a Kneipp és Rickli-cúra e hó 10- 

én bocsájtatik a közönség használa

tára." A légsátor lényegében kiegé

szítő része volt a Balaton parti „nap

kúrának" és a Remetevölgyi „lég

fürdőnek". A légsátor egy fából ké

szült egyszerű épület volt, egyik

(rendszerint a déli) oldalán ablak he
lyett lécráccsal, így a levegő szaba
don járhatott ki-be éjjel és nappal. 
Nagyon puritán berendezéssel ren
delkezett, csupán asztal, szék, szek
rény és vaságy pokróccal szolgálta a 
kúrázók kényelmét.

A hegyen az 1899-ben épült nagy 
légsátor mellett gyorsan épültek ki
sebbek is, ezért az 1902-ben feladott 
képes levelezőlapokon már 14 légsá
tor látható. Nem ismeretes milyen 
okból, de csak néhány évig voltak itt 
a hegyen légsátrak. 1903. október 4- 
i újsághír szerint az Almádi Fürdő 
Rt. választmányi ülése határozatot 
hozott az 1904 év folyamán megva
lósítandó építkezésekre vonatkozó

an. Többek között elhatároz
ta, hogy a „bérház telkén 20 
új légsátrat" építtet.

Tervüket valóra is váltot
ták, amit igazol a Veszp
rémvármegye című lap 1904. 
március 6-i számában megje
lent tudósítás, miszerint 21 
légsátor megépült a bérház 
telkén. A természetes gyógy
módok fontosságát bizonyít
ja, hogy „A Magyar biroda
lom ásványvizei és fürdőhe
lyei" című, a Magyar Balneo
lógiai Egyesület által 1907- 
ben kiadott könyv Almádi 
részletes ismertetése kereté
ben megjegyzi „már 24 lég
sátor van Almádiban." A he

gyen volt légsátrak sorsáról, beleért

ve a lebontásukat, nem tudósítanak 

az újságok. Az 1928-ban kiadott Ba

latonalmádi térképen 26 légsátor

szerepel a bérház telkén és „Légsá
tor telep" megnevezést használ a tér
kép szerkesztője.

Valószínű, hogy 
a légsátrak a bérház 
telkén történő felépí
tését szervezési 
szempontok is indo
kolták. Amint a de
cemberi számban is
mertetésre került, a 
„bérház" Almádi első 
szállodája volt és a 
hozzá tartozó nagy 
telek, mind tájolás, 
mind megközelítés 
tekintetében igen 
kedvező lehetőséget 
biztosított erre a cél
ra. Az Almádi Fürdő 
Rt. Hattyú vendéglő
je csupán néhány 
tízméterre volt a lég

sátor teleptől. Ehhez még tekintetbe 

vehetjük azt is, hogy az 1904-ben 

épült „Olvasókör" épülete, melyik

ben a „Fürdőigazgatóság" is székelt,

a kettő között helyezkedett el és a 

teljes területük a részvénytársaság 

tulajdonát képezte. Utóbbi épület 

„Sirály panzió" néven volt ismert az 

1980-as évek végén történt lebontá

sáig.

A területet ma határoló két utca, 

az Ifjúsági lépcső és a Körösi Csoma 

Sándor utca még abban az időben 

nem létezett, megnyitásukra az 

1920-as évek végén került sor. A lég

sátrak 1970-es évek második felé

ben történt lebontása után, a helyük

re kis faszerkezetű nyaralóházak 

épültek, lényegében megőrizve a 

most már négy úttal határolt tömb 

eredeti beépítését és mondhatjuk a 

funkcióját is. Ma „Árnyas Panzió" 

néven működik az egykori "légsátor 

telep".

Schildmayer Ferenc

Légsátortelep a „bérház" telkén 1925 körül

Az 1899-ben épült nagy légsátor

Almádi képe 1902-ből a hegyen levő légsátrakkal



Igaz történet a szalonnás tojásról
Mivel tartoznak az angolok Kapolcsnak...

Vajon hányszor hallottuk már, 
hogy mennyit köszönhetünk a né

meteknek a középkori városok ki

alakulásért, mennyit az olaszok

nak a magyar konyha tésztaételei 

okán, m ennyit az angoloknak a 

sportok megszerettetéséért. Még 

a törökök is felhánytorgatják, 

hogy milyen nehezen tudták meg

tanítani a magyarokat rendszere
sen m osakodni, pedig volt rá 
százötven évük.

A magyar államiság ezeréves 

évfordulója előtt ideje lenne kö
rülnéznünk, hátha mások is kö

szönhetnek nekünk valamit! Most 

nem a közism ert szügyhám ra 

gondolok, mert nyugaton a jószá

gok nyakán volt a hám, amíg meg 

nem mutattuk nekik, hogy nem 

kell feltétlenül megfojtani az álla

tokat, ha nehéz talajon akarunk 

szántani. Kocs község is úgy vo

nult be a nyelvtörténetbe, hogy 
minden nyugati nyelv tőlünk vet

te át a kocsi szót (még a walesi is, 
mert a coets szavuk tőlünk ere

deztethető). Ha viszont azt mon
dom az angoloknak, hogy a sza

lonnás tojást nekünk köszönhetik, 

akkor hitetlenkedve csóválják a

fejüket. A ham and eggs egyértel

m űen angol, még mi is 
„hemendeksznek" mondjuk node 

a bacon and eggs viszont echte 

magyar, még akkor is, ha az an
golok nem m ondják „szelonash 

toyashnak"...

A bizonyítékot éppen egy an

gol utazó szolgáltatja, aki a Rákó

czi szabadságharc után négy év

vel já rt nálunk, többek között 

Veszprém m egyében is. Simon 

Clemens Bécsben dolgozott Lord 

Peterborough nagykövet titkára

ként és a nagykövet távozása után 

úgy döntött, hogy m egnézi, mi 

rejtezik a Lajtán túl. Jól döntött, 

mert felfedezett valamit!

Elindult tehát Bécsből és Po

zsony után Buda következett, de 

az ottani borokat ihatatlannak ta

lálta, ezért Pesten lovakat vásá

rolt és elindult Veszprém felé. 

Tárnokon a lovak örültek a nagy

szerű takarmány fűnek, Gyurón 

pedig Clemens úr a barna kenyér
nek, sajtnak és tojásnak.

Székesfehérvár elbűvölte a 

történelmi romokkal, az enniva

lóról egy szót sem szól a naplójá

ban, de a veszprémi vaj és a sajt

minőségét erősen kritizálta, mert 

szánalmasnak nevezte, sőt a ke

nyér is rossz volt neki. Nehezmé

nyezte még azt is hogy, a kiszol

gálás mezítláb történt a sörfőzde 

fogadójában, pedig a helybeliek 

ezt a fogadót ajánlották neki. 

Több m indent m egem lít azért 

Veszprémről: a meredek sziklát, a 

várat, a katedrálist és a száz ki
csiny házikót körülöttük. Még a 

várfaljavító kurucokról is tud, bár 

egyszerűen csak „elégedetlenek

nek“ nevezi őket. N agy

vázsonyban örömmel pillantotta 

meg a harmadik tisztességes kő

épületet, am ely „úri épület be 

nyomását keltette” M agyarorszá
gon, és akkoriban a Zichyek bir

toka volt. Tíz mérfölddel nyuga

tabbra, K apolcson érte viszont 

élete nagy élménye, amit persze 

akkor még nem ismert fel azon

nal. Igaz, hogy csak vizet kapott 

a  kapolcsi evangélikus lelkésznél, 

viszont a barna kenyér porció 

mellett még „egyfajta omlettet is, 

amelyet tojásból és szalonnából 

készítettek” számára. Ebből rög

tön következtethetünk arra, hogy 

az omlettet, azaz a tojásrántottát 

már ismerte a követségi titkár, de 
a szalonnával, vagy a sonkával 

készült változatot viszont nem. 
Amennyiben ismeri, akkor bizto

san megemlíti, mert arra még vé
letlenül sem gondolhatunk, hogy 

olyan titkárt választ maga mellé a 

nagykövet, aki saját hazája étkei

vel sincs tisztában.

M arad tehát a tény, a doku 

m entált rácsodálkozás: K apol

cson ismerte meg egy angol kö

vetségi titkár a szalonnás rántot

tát, amelyet ízletesnek talált. H a

zatérve bizonyára elmesélte ezt 

az élményét is, mert naplóját gon

dosan m egőrizte a British 
Library, mert Egerton 2167 je l
zettel találhatjuk meg „Utazásaim 

története Alsó-M agyarországon, 

Szlavóniában, Horvátországban, 

Friuliban, K arinthiában és Sti- 

riában“ címmel. Akik még mind

ig kételkednének, azoknak 

Shakespeare IV. Henrik drámáját 

ajánlom szíves figyelmükbe, mert 

ott Falstaff a következőkkel bíz
tatja az utazókat: „On bacons, 

on!“ (Tovább, ti szalonnák csak 

tovább). Tehát még a nagy dráma

író sem említ szalonnás tojást, sőt 

kései követője, A lexander Pope 

sem, aki a Horatiushoz írt m áso

dik episztolájában a következők

re ragadtatja magát: „a közönsé

gesek főzik a tojást, a tanultak pe
dig sütik“ . Kapolcson akkor már 

szalonnával sütötték!

Czuczor SándorHIRDETMÉNY
A Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a 

212/1998. (XII. 22.) Öh. számú határozatával a hatályos területren
dezési terv módosítását határozta el.

A rendezés alá vont terület: Balatonalmádi, Budatava u. 5. sz. 1584 
hrsz.-ú ingatlan

A rendezés célja: A hatályos általános rendezési tervben strandként 
jelölt ingatlan terület-felhasználásának és szabályozásának módosítá
sa az intézményi övezet helyett a szomszédos vizisportcentrum kiala
kítását célzó, a mólótól a budatavai strandig húzódó parti sávval meg
egyező VI-SZ-l/6,5 jelű övezetbe történő átsorolással.

A rendezés várható hatása: A jelenleg „kopárság“ művelési ágban 
nyilvántartott gyakorlatilag beépítetlen ingatlan strand célú kialakítása 
-  a közeli önkormányzati strandra és a nagyközönség felé is nyitott 
vizisporttelepekre tekintettel -  ellátási szempontból nem indokolt. A he
lyette tervezett vizisporttelep kialakítása az érintett partszakaszra vo
natkozó településfejlesztési és településrendezési tervekkel össz
hangban áll. A város üdülőhelyi jellegét erősítő fejlesztés káros környe
zeti hatást nem eredményez.

A településrendezési terv elhatározott módosításával kapcsolatos 
javaslatokat és észrevételeket 1999. március 1-jéig lehet a Balatonal
mádi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára eljuttatni.

Balatonalmádi, 1999. január 20.
Polgármesteri Hivatal Műszaki osztály

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 
hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219
Konyha-, szobabútor, üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése.
Ajtó-, ablakgyártás, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása.
BÚTORLAP ÉS LEMEZ 

MÉRETRE VÁGÁSA.
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221



Néhány sor 

a 99. hónapról 

a Városházán

1999. január

Németh Attila Vörösberényi 
polgár, a Veszprémi Egyetem  
tanára javaslatára Önkor
mányzati Tanácsadó Testületet 
(ÖTT) kértünk fe l azok körei

ből, akiknek szívügyük Almádi, 
akik eddig is sokat tettek érte, 
és akik a legkülönfélébb szak

területek je les művelői, ám 

nem tagjai a Képviselő Testü
letnek (KT) és a szakbizottsá

gainak. Az elképzelés lényege 
az, hogy legyen alkalom és in

dok a teljesen kötetlen infor

máció-, és véleménycserére, 

javaslattételre, a legfontosabb 
döntések előtti konzultációra, 
és -  egyéni, vagy csoportos 

vállalás esetén -  a Város érde

kében kifejtett lobbytevékeny
ségre. Az ÖTT nyitott. Bármely 
tagja, sőt a KT bármely tagja 

fe lkérhet további mértékadó  
személyiségeket akár az állan

dó lakosok, akár a nyaralótu
lajdonosok közül. Az elmúlt hó
napban két péntek délután is 
ülést tartott az ÖTT. A téma a 
zárkertek, a Lozsánta, a K á
posztás és a Magaspart sorsát 
évtizedekre meghatározó Bala

ton Kiemelt Üdülőkörzet Terü

letrendezési Terve egyeztetési 
anyagának véleményezése 
volt. A Tanács tagjai jelentősen 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 
KT jó l megalapozott döntést 

hozhasson a kérdésben, ami a 
tegnap esti plenáris ülésen 
meg is történt. Köszönet érte. 
Az ÖTT legközelebb -  Veszeli 
Lajos javaslatára -  a Jubileu

mi (1999-ben 10 éve város Ba
latonalmádi, 10 éves az Új A l

mádi Újság, 130 éve önálló  
község Almádi, 10 éves a 
Kéttannyelvű Gimnázium, 50 
éves a Györgyi Dénes Iskola, 
10 éves a Balaton Tárlat) és a 
Millenniumi terveinket, Barcza 
Imre kezdeményezésére pedig  
a vendégforgalmi elképzelése

inket fogja véleményezni.

Kerényi László 
polgármester

Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k
A képviselő-testület -  ez évi 

első -  február 4-i ülését szép 
számú hallgatóság előtt nyitotta 
meg dr. Kerényi László  pol
gármester. A legutóbbi testületi 
ülés óta történt fontosabb ese
ményekről szóló tájékoztatójában 
kiemelten szólt a Kelet-Balatoni 
Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás január 15-én Balaton
almádiban tartott tanácskozásáról, 
amelyen részt vett dr. Boros Imre 
tárca nélküli miniszter úr.

A neves vendég -  aki többek 
között a PHARE programot is 
koordinálja -  tájékoztatta az 
ülésen jelenlévő polgármestereket, 
illetve a média képviselőit az álta
la vezetett minisztérium főbb 
tevékenységéről, feladatairól. 
Külön is szólt a Balaton -  mint 
nemzeti kincsünk -  megőrzésének 
fontosságáról, ezzel kapcsolatban 
az érintett 3 megye regionális fela
datairól, a lehetséges anyagi forrá
sokról. Vázolta a polgári kormány 
erre vonatkozó elképzeléseinek 
főbb irányvonalait, majd válaszolt 
a hozzá intézett kérdésekre. A 
KBTT közgyűlésének napirendjén 
szerepelt a Balaton Kiemelt Üdü
lőkörzet Területrendezési Tervé
nek véleményezése, amely téma a 
képviselő testület mostani ülé
sének is napirendi pontja.

Az előzőekben említetteken 
kívül több igen fontos tárgyalás 
eredményéről is beszámolhatott a 
polgármester, így:

-  a VREIPO munkaértekez
letéről, amelyen a japán Honda úr 
jelenlétében néhány önkor
mányzati út helyreállításának pro
gramját vitatták meg, de végleges 
döntés ezügyben még nem 
született.

-  Két egymást követő alkalom
mal is tanácskozott a városházán a 
neves szakemberekből álló Önkor
mányzati Tanácsadó Testület, vé
leményezve a már említett Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Területren
dezési Tervét és az ezzel összefüg
gő jogszabályi változásokat, illet
ve azok várható hatását te le
pülésünkre.

A fő napirendi pontok között 
tárgyalta a testület az Önkor
mányzat 1999. évi költségvetését. 
Az előírásoknak megfelelően a 
költségvetési tervezetet az önkor
mányzat állandó bizottságai elő
zetesen már alaposan „kive
sézték", javaslataikat írásban az 
előterjesztéshez csatolták. Mind
ettől függetlenül számos kérdés,

észrevétel hangzott el a képviselők 
részéről, amelyekre az előter
jesztők válaszoltak. Rénes Mária 
az önkormányzat könyvvizsgálója 
a költségvetési rendelet-tervezetet 
úgy értékelte, hogy a tartalmilag és 
formailag is megfelel a jogszabá
lyi követelményeknek. A kon
struktív jellegű vita befejeztével a 
képviselő testület elfogadta ez évi 
költségvetését. Sajnálattal kell 
megjegyeznem, hogy a lapzárta 
miatt Brenner Kálmánnénak, a 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
elnökének a költségvetést elemző 
értékelő cikkét mostani számunk
ban nem tudjuk leközölni, csak a 
következőben.

A továbbiakban a testület 
Schildmayer Ferenc alpolgármes
ter előterjesztésében meghallgatta 
a Wesselényi-strand rekonstruk
ciós tervpályázatának zárójelen
tését. (Szerk. megj: a tervpályázat 
eredményét lapunk januári 
számában már közzétettük.)

A beszámoló elfogadásával 
egyidejűleg a testület elismerését 
és köszönetét fejezte ki a 
pályázóknak a nagy számú és 
magas színvonalú pályamunká
kért, valamint a Bírálóbizott
ságnak a tervpályázat zökkenő- 
mentes lebonyolításáért. Felhatal
mazta a Gazdasági-, Település- 
fejlesztési és -  Üzemeltetési 
Bizottságot a tervezési szerződés
sel, a terv egyeztetésével és dön
tés-előkészítésével kapcsolatos 
feladatok ellátására. A végleges 
döntés a bizottság előterjesztését 
követően születhet csak meg.

Ezt követően Kerekes Csaba a 
GTB elnöke a káptalanfüredi 
strandrekonstrukció helyzetével 
kapcsolatban terjesztette elő 
bizottsága megállapításait, mely
nek lényege, hogy a rekonstrukció 
végrehajtása során a strandhoz 
kapcsolódó parkoló befejezését a 
lehető legolcsóbb műszaki meg
oldással és a kerékpárút elhagyásá
val kell megépíteni. A testület 
egyetértett azzal is, hogy a továb
bi költségcsökkentések érdekében 
Kovács Lajos és Horváth György 
bizottsági tagok, valamint a bo
nyolító ALF-O Kft. tegyék meg a 
szükséges javaslatokat, intézkedé
seket.

Nem kevésbé fontos téma kö
vetkezett szintén a bizottság elnö
ke előterjesztésében, nevezetesen 
a Wesselényi-strand további üze
meltetése. A testület elfogadta a 
bizottság több pontból álló

javaslatát, miszerint a strand, illet
ve a parkoló üzemeltetőjével a 
jelenleg hatályos szerződéseket 
március 10-ig meghosszabbítja, 
egyben felhatalmazta a GTB-t a 
strandi üzletekre, területbérietekre 
vonatkozó szerződések megköté
sére. Ugyancsak a bizottság fela
datává tette, hogy a soron 
következő testületi ülésre készítse 
elő -  lehetőség szerint az önkor
mányzati tulajdonú strandokon, 
illetve parkolókban -  egy m ág
neskártyás beléptető rendszer 
bevezetésének koncepcióját.

Az előzőekben már többször is 
említettem -  a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
által önkormányzatunknak véle
ményezésre megküldött -  a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének egyez
tetési anyagát. A képviselő testület 
egyetértett az előterjesztésben leírt 
észrevételekkel, javaslatokkal és 
Balatonalmádi Város jövőbeni 
fejlesztése szempontjából kiemelt 
fontosságúnak tartja a követ
kezőket:

1. A Balaton Kiemelt Üdülő
körzet Területrendezési Terve biz
tosítsa a lehetőségét a városfe
jlesztési, településrendezési és 
városszerkezeti okok miatt indo
kolt belterületi határ korrekciók
nak a Budatava településrésszel 
határos Lozsántai külterület irá
nyába a M agtár utca vonaláig, 
továbbá a belterülettel határos volt 
zártkertek irányába egy telek
nagyság mélységben ott, ahol 
jelenleg a közút vonala a bel
területi határ.

2. A szőlőkataszter I. osztályú 
területek (volt zártkertek) al
övezete -  mivel az ahhoz tartozó 
szabályozás végrehajthatatlan -  
kerüljön átsorolásra a szőlő
kataszter II. osztályú területek 
alövezetbe.

3. A minőségi üdülés fejlesztési 
terület szabályozási előírása a 
legfeljebb 5%-os beépítettséget 
írja elő.

4. A Balatonalmádi és Balaton
fűzfő közötti minőségi üdülés
fejlesztési terület -  tekintettel a 
terület vízminőségvédelmi és 
tájesztétikai jelentőségére, továb
bá a kárpótlás során kialakult 
tarthatatlan tulajdoni viszonyokra
-  kerüljön a sürgős felülvizsgála
tot, egyedi szabályozást igénylő 
területek alövezetébe is.

Az aktualitások között tárgyal
ta a testület - többek között - a



Budatava Lakótelep forgalomsza
bályozását. Az előterjesztés a 
Budatava Lakóegyesület vélemé
nyének figyelembe vételével ké
szült. A testület a Balatonfűzfő! -  
Szabolcs -  Rákóczi és Taksony 
utcák forgalmi rendjének újra
szabályozásához a „korlátozott 
sebességű övezet“ és a „korláto
zott sebességű övezet vége“ táblák 
kihelyezéséhez és a „fekvőrend- 
őrök“ elhelyezéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet a FÓRUM 
csomópont átalakításának pénz- 
maradványából biztosította.

A Budatava Lakóegyesület által 
felvetett egyéb javaslatok (par
koló, járda és közvilágítás létes
tése, parkolási rend újraszabá
lyozása, útburkolati jelek fel
festése) megvalósításának műsza
ki feltételeit és pénzügyi 
lehetőségeit az egyesület 
bevonásával meg kell vizsgálni és 
az indokolt munkákat lehetőség 
szerint az útfenntartási költségek 
terhére el kell végezni.

Egyetértett a képviselő testület 
azzal is, hogy a Györgyi Dénes 
Általános Iskolához építendő tor
naterem megvalósíthatósági tanul
mányterve -  további tervezési díj 
megfizetése nélkül -  egy kisebb 
méretű, a környezethez és az épí
téshatósági előírásokhoz jobban 
igazodó és lényegesen olcsóbb 
kivitelezési és fenntartási költséget 
igénylő javaslattal egészüljön ki.

Czuczor Sándor a Humánpoliti
kai Bizottság elnökének előter
jesztése alapján a képviselő testü
let -  mint fenntartó -  a Vőrösbe
rényi Általános Iskola Iskola
székébe Lőrincz Attila képviselőt 
delegálta.

Foglalkozott továbbá a testület 
a Thököly u. 1. sz. alatti ingatlan 
(volt Magtár) hasznosításának le
hetőségeivel, az ivóvíz- és csa
tornaszolgáltatás díjának megálla
pításával, a lakbértámogatás mér
tékével.

Befejezésként, de nem utolsó 
sorban a polgármester javaslatára 
M ajbó Gábor úrnak -  aki két 
cikluson át az önkormányzat al
polgármestere volt -  kiemelkedő 
városvédő és városszépítő tevé
kenysége elismeréseképpen a 
„tiszteletbeli alpolgármester" cí
met adományozta a képviselő-tes
tület.

Az önkormányzati jegyzőköny
vek megtekinthetők a Polgármes
teri Hivatalban, valamint a Városi 
Könyvtárban.

Sz. S.

Rendőrségi hírek
Az elfogások hónapjának is ne

vezhetnénk január hónapot, hiszen 
számos elkövetőt sikerült tetten ér
nünk, illetve a lakosság, a polgár
őr barátaink segítségével rájuk bi
zonyítani az elkövetett bűncselek
ményeket. S most a részleteket. 
Lakossági bejelentés alapján in
dult, kollégáim derítették fel a mo
zi épületébe betörő személyeket, 
akikről a vizsgálat során aztán be
bizonyosodott, hogy több más va
gyon elleni bűncselekmény is ter
heli a számlájukat. Annak ellené
re, hogy többszörösen visszaeső 
bűnözőkről van szó a bíróság még
sem rendelte el előzetes letartózta
tásukat, így mindketten szabadlá
bon védekezhetnek és megítélé
sem szerint így lehetőségük is lesz 
arra, hogy több korábbi bűncselek
mény nyomait eltüntethessék. Ho
rogra akadt négy fiatalkorú is, akik 
Káptalanfüred környékén a nyara
lókat látogatták előszeretettel. A 
vizsgálat velük szemben igen csak 
kezdeti szakaszban van, de az már 
most biztos, hogy nemcsak Bala
tonalmádi illetékességi területén 
követtek el bűncselekményeket.

A rendőrjárőrök különösen a 
külső területek ellenőrzése során 
január hónapban négy személyt 
fogtak el, akiket más hatóságok 
kerestek. Talán emlékeznek a kö
zelmúltban nagy közfelháborodást 
kiváltó vörösberényi temető ron
gálásra, amelynek tettesei szintén 
a fiatal korosztályból kerültek ki. 
Tovább kell erősíteni úgy érzem 
azt a munkát, amelyet a tizenéves 
korosztály felvilágosítása érdeké
ben folytatunk. Ebben a munkában 
minden felelős, velünk együtt gon
dolkodó segítségére, támogatására 
szükségünk lesz.

Január hónap sem múlhatott el 
anélkül, hogy ne történt volna is
mét egy többek érdeklődésére szá
mot tartó bűncselekmény. Anél
kül, hogy megnevezném az illető 
céget, röviden ismertetem Önök
nek a történéseket. Egyik hajnal
ban a város területét ellenőrző jár
őr egy Wartburg személygépkocsi
ra figyelt fel a budatavai városrész
ben. Az ellenőrzés során kiderült,

hogy a gépkocsiban jelentős érté

kű árumennyiség van, amelyet az 

egyik vállalat telephelyéről loptak 

el az ott dolgozó tettesek. Külön 

érdekessége az ügynek az, hogy az 

említett telepen ipari kamerás vé

dőrendszer van. A telephely portá

sa az igazak álmát aludta, és a ka

put lezáró sorompó is tárva-nyitva

volt. Az azonnal megindult vizsgá

lat sorra derítette fel az elkövető

ket, akik egymást is vádolva egyre 

több és több korábban ellopott árut 

mutattak meg a házkutatások so

rán. Szinte az egész műszak bele

keveredett az ügybe. Tanulság: a 

laza ellenőrzés, a laza munkahelyi 

fegyelem lehetőségeket kínál.

Úgy tűnik, megszakadt a tava

lyi évben indult rossz sorozatunk. 

Ez a megállapítás a közlekedés 

helyzetére vonatkozik hiszen an

nak ellenére, hogy január hónap

ban is többször voltak kedvezőtlen 

útviszonyok, mégis a balesetek 

száma elenyészően kevés volt.
Grúber Sándor r. őrgy. 

őrsparancsnok

Ünnepeljünk együtt!
I stván királynak még megadatott aztán az évszázadok 

nagyjai sem ismerhették azt az érzést, amire egyre inkább 
készül manapság ország-világ. Mert egy évezredfordulót megérni 
különös kihívás. Jósolták a világ végét, a számítógépek kapitulálá
sát, ugyanakkor a közös Európát, benne a magyar felvirágozást. Ta
lán egy kicsit misztikum is lett ez az évszám -  2000. Bizonyítja ezt 
idős ismerősöm kívánsága is -  ő már csak ezt a napot szeretné meg
érni!

P
edig van még addig bőven tennivaló szűkebb környeze
tünkben, Almádiban is. Ha úgy tetszik, ünnepelhetünk a 
Milleneumig eleget! 1999. ugyanis jeles évfordulókat tartogat váro

sunk polgárainak. Pozsgay Imre 10 éve adta át a várossá nyilvánító 
oklevelet, hogy az éppen erre az alkalomra először megjelenő Új Al
mádi Újság beszámolhasson a frissen felavatott gimnáziumról, aho
vá már tucatjával járnak diákok az idén 50 éves Györgyi Dénes is
kolából is. Folytathatnám biztosan a sort, ám nem teszem! Sokkal 
inkább szeretném, ha ezek az események olyan hangulatot váltaná
nak ki a helyi emberekben, amelytől sugárzik a jókedv, a közös ten
niakarás. Ragadjuk meg az alkalmat, öltöztessük díszbe környeze
tünket. Gidres-gödrös útjaink mellé ültessünk virágot, a kátyú he
lyett azt vegye észre az üdülő vendég. Legyünk büszkék felújított 
épületeinkre, az Ősparkra, s magyarázzuk el a vandáloknak, mit je 
lent nekünk a város határában egy-egy faragott köszöntő tábla. 
Élesszük fel a településrészek baráti köreit, hogy hagyományaiknak 
megfelelő programokat szervezhessenek. A Templom téren, a 
Prokesben, a Köcsi tónál, a tömbbelsőben -  mindenütt. Gondolkod
junk és tegyünk azért, hogy legnagyobb iskolánk hamarosan sport
csarnokban fogadhassa a ma még. Óvodásait, akiket egyszer talán a 
tenisz, foci vagy éppen duatlonsport bajnokaiként tisztelhetünk -  
tenniakarásunk eredményeképp.

M egalakult egy bizottság, amely április 10-ére jubileumi 
ünnepséget szervez a városban. Az Új Almádi Újság is 

bővített kiadással készül 10 éves megalakulására. Az igazi azonban 
az lenne, ha minden itt élő polgár kivenné részét az előkészületek
ből. Tehetsége, lehetőségei alapján. Hogy 2000. január 1-én az egész 
éves közös örömöktől, ünnepléstől „ki se józanodva", ha úgy tetszik 
kellemesen másnaposan várhassuk a Milleneumi vigasságokat.

G. T.



Tenisz-hírek
A Balatonalmádi „TENNIS 

CLUB“ 1925 megtartotta rendes évi 
közgyűlését, amelyen a tagság egy
hangúlag elfogadta az elnökség és a 
számvizsgáló bizottság beszámoló
ját.

A közgyűlésen legnagyobb sajná
latunkra Horváth István elnök úr 
egészségi állapotára való hivatko
zással lemondott. Ezúton köszönjük 
az elmúlt négy év áldozatos munká
ját. Az egyesület új elnökének, 
mondhatni egyhangú szavazással (2 
tartózkodás, 2 ellenszavazat) aktív 
versenyzőként, edzőként is ismert 
Dudás Zsoltot választotta.

❖
Az egyesület elsődleges céljainak 

tekinti:
-  OB-II csapat további sikeres 

szerepeltetését,
-  az utánpótlás nevelésében ta

pasztalt minőségi előrelépés további 
támogatását, lehetőségeik kiszélesí
tését, versenyeztetését.

-  a tömegsport eredményesebb 
szervezését állandó játéklehetőség
gel, mozgó házirangsorral...

Az év első erőpróbája az 
Idénnyitó versenyünk, amit a pályák 
elkészültével kora tavasszal rende
zünk, utánpótlás és felnőtt teniszező
inknek, megyei szinten.

A Klub híreit, szervezett tanfo
lyamait továbbra is nyomon követ
hetik az újságban. Kérdéseikre a te
nisszel és a klubbal kapcsolatosan a 
06/20/913-63-66-os telefonszámon 
kaphatnak választ.

Az egyesület működését az Al
mádi Ifjúsági Sportjáért alapítvá
nyon keresztül tudják Kedves Olva
sóink az 1998. évi személyi jövede
lemadójuk 1%-val támogatni. Kér
jük befizetéseiket a Polgári Bank, 
Veszprém, Kossuth L u. 6. címen a 
12519017-30001500-49010009 szá
mú bankszámlára szíveskedjenek el
juttatni.

❖

A Balatonalmádi „TENNIS 
CLUB” 1925 PÁLYÁZATOT hir
det PÁLYAGONDNOKI állás be
töltésére. Olyan (elsősorban nyug
díjas) munkavállalók jelentkezé
sét várjuk, akik munkájukkal hoz
zájárulnak a teniszpályák és kör
nyezetük folyamatos rendben tar
tásához. A pályázatokat február 
végéig írásban kérjük benyújtani 
a következő címre: Balatonalmádi 
„TENNIS CLUB” 1925, 8220 Ba
latonalmádi, Csendes út 9.

Vezetőség

Kártyával egyszerűbb...
A  lakossági folyószámla -  a hozzá kapcsolódó egyéb pénzügyi lehetősé

geknek köszönhetően -  eddig is nagyon népszerű volt az OTP Bank Rt. ügy
felei körében. (A Bank országos viszonylatban több mint 2 millió számlát ke

zel.)
Az elmúlt év végén, illetve ez év elején a lakossági folyószámla szerződést 

kötők száma jelentős mértékben meg növekedett.
Jogszabályi rendelkezés alapján ugyanis az önkormányzatok és intézmé

nyeik részére 1999. évtől kezdődően kötelező a munkabérek lakossági folyó

számlára történő utalása. Örömünkre a munkavállalók többsége Bankunkat 

választotta számlavezetőjének.
A  lakossági folyószámlához az OTP Bank Rt. valamennyi számlatulajdo

nosának egy Cirrus/Maestro bankkártyát ad ingyenesen.
A  bankkártyával az OTP által üzemeltetett bankjegykiadó automatákból a 

nap 24 órájában lehet készpénzhez jutni, valamint a bankfiókok és postahi
vatalok nyitvatartási ideje alatt az ún. POS terminál igénybevételével. Mindkét 

berendezésnél havi két alkalommal a készpénzfelvétel ingyenes. A  bankkár

tyás vásárlás minden esetben költségmentes.
A  bankkártya további jelentősége, hogy bankfiókjainkban az ügyfél-azo

nosítás tekintetében a személyi igazolványok szerepét a megbízható bankkár

tyák vették át.
Lakossági folyószámlával korábban már rendelkező -  de bankkártyával 

még nem rendelkező -  ügyfeleink részére is elkészíttettünk egy Cirrus/Maestro 
bankkártyát. Célszerű mihamarabb felkeresni a bankfiókot a kártya átvétele 

céljából, mert előnyeit annál korábban élvezhetik.
A  bankkártya nem csak a pénztárcát vagy a személyi igazolványt tudja he

lyettesíteni. Megspórolhatja vele az OTP bankfiók felkeresését is, hiszen kár
tyabirtokosként bankügyeit az OTP Telebank telefonvonalán (3666-666) ke

resztül is elintézheti.
Ferenczy Zsuzsa

fiókigazgató

Bauxitkutató Természetjáró SE
1999 -  program II. 13-IV. 9.

Kiemelkedően közhasznú szervezetként a természetjárásnak a légzőszer
vekre gyakorolt előnyeit kihasználó programot tervezünk: 1999-ben 99 órát 
túrázz tiszta levegőn!

február 13. 10 évszázad -  10 portya. A régi vasútvonal bejárása Meggyes- 
psz.-Balatonalmádi között; túravezető K. Gellai Mária, találkozó Sz. kir. 
szabadja buszmegálló 8.25 

február 14. Pécsely -  Zádorvár -  Hideghegy -  Szentantalfa: balatoni kék 
(kb. 13 km; túravezetői gyakorló) gyalogtúra; túravezető Knaufer József, 
találkozó Balatonalmádi v.áll. 8.10 

február 20. Bakony 25, 50 km teljesítménytúra előkészítő bejárás és javí
tás; túravezető Knauer József, találkozó megbeszélés szerint, 

február 2 1 .10-10 portya; túravezető K. Gellai Mária. Bakony 25,50 km tel
jesítménytúra előkészítő bejárás és javítás (egyben túravezetői gyakorló), 
túravezető Knauer József. Találkozó megbeszélés szerint, 

február 27 -28 . Tartalék napok: február 20 és/vagy február 21. helyett 
március 3. klubdélután (Bakony 25/50 km szervezés). Könyvtár 16-18 órá

ig
március 7. Geológus túra (feltételes): Pula -  Úrkút -  Felsőörs -  Alsóörs -  

Lovas; külön busszal. Túravezető Baross Gábor, találkozó megbeszélés 
szerint.

március 13. Bakancsos Atom Kupa túraverseny, Paks környékén; személy- 
gépkocsival. Szervező K. Gellai Mária, találkozó megbeszélés szerint, 

március 20. Bakony 25 km teljesítménytúra; indítás Herend v. áll-ról, 7-9 
óra között; Bakony 50 km teljesítménytúra; indítás Veszprém v. áll-ról 6-8 
óra között. Jelentkezés a helyszínen vagy előzetesen az alábbi telefonon, 

március 27. Tavaszi Kupa -  Mecsek-hegység; túraverseny; szgk-val. Szer
vező K. Gellai Mária, találkozó megbeszélés szerint, 

március 31. Klubdélután. Jelentkezés az április 18-ai versenyre (Börzsöny, 
busszal). Könyvtár 16-18 óráig, 

április 4. Húsvéti túra: Káli-medence, Eötvös kilátó. Túravezető K. Gellai 
Mária; találkozó Balatonalmádi v.áll. 8.10 órakor, 

április 9. 10 éves Balatonalmádi Város: 14.00 órakor a mozdonynál, az ün
nepség keretében a Vörös Homokkő Tanösvény ünnepélyes avatása és ün
nepi túra. Túravezető K. Gellai Mária, 

április 10. Rezét Kupa túraverseny (feltételes); Baja környéke; szgk-val. 
Szervező K. Gellai Mária, találkozó megbeszélés szerint.
Felvilágosítás: Kertész Gabi: Polgármesteri Hivatal (438-443), vagy 
Knauemé Gellai Mária: (438-631)

❖

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük meg múlt évi támogatóink kitüntető figyelmét, mellyel 

72 065 Ft-ot juttattak személyi jövedelemadójukból egyesületünknek. A pénzt 
távolabbi túrák közlekedési (busz) költségeinek kiegyenlítésére fordítottuk, 
ill. fordítjuk. Bízunk ez évi hasonló elhatározásukban egyesületi életünk 
anyagi alapjának megerősítése érdekében.

Adószámunk: 18914836-1-19
K. Gellai Mária, Baross Gábor 
elnök (438-631)

A Bauxitkutató TSE (Balatonal
mádi) túravezetői vizsgára felké
szítő tanfolyamot szervez. Minősí
tett túravezető lehet, aki tagja a Ma
gyar Természetbarát Szövetségnek, 
részt vett az elméleti felkészítésen, 
gyakorló túrákon, letette az elméleti 
vizsgát és sikeres vizsgatúrát veze
tett. A felkészülés ajánlott munkater
ve: 1. Jelentkezés a Bauxitkutató 
Természetjáró Egyesület Vezetősé

génél (Knauemé: 438-631) 2. Gya
korló túrákon részvétel: 1999. febru
ár 14. Szentantalfa, február 21. 
Herend, (tartalék nap február 28.), 
április 10/11 (éjszakai) (3 túra köte
lező).

A vizsgatúra időpontja április 17. 
(Cuha-völgy), az elméleti vizsga 
előtte lesz.

Az elméleti felkészüléshez kon
zultációt biztosítunk.



Összegzés a Herkules SE 1998. évi eredményeiről
Egyesületünk tájfutó, duatlon-triat

lon, mountain bike, és női kosárlabda 
szakosztályt működtet.

Az első félévben nálunk sportoltak 
az NB II-ben szereplő női kézilabdá
zók, ahol az 5. helyet szerezték meg. 
Sajnos játékosállománybeli és finan
szírozási gondok miatt a balatonkene
sei kézilabda csapattal történő egyesü
lés mellett döntöttek.

Tájfutó, duatlon-triatlon szakosztá
lyunk versenyzői 24 versenyen vettek 
részt. Ebből 7 nemzetközi, 9 országos 
versenyen. Emellett a megyei diák táj
futó, duatlon és triatlon, valamint 
egyéb kupa- és emlékversenyeken. A 
tájfutó megyei diákbajnokságon há
rom első, és egy második, a triatlon di
ákbajnokságon kettő első és három 
harmadik, a duatlonon egy első és egy 
harmadik helyezést szereztek verseny
zőink. A megyei úszó diákbajnoksá
gon egyéniben két második, váltóban 
egy első helyezést értek el. (A csapat
nak két tagja volt a mi sportolónk.) A 
tájfutó megyei sportági bajnokságon 
három első, öt második és három har
madik hely a miénk.

A Badacsony Triatlon versenyen 
serdülő lány váltónk az első, serdülő 
fiú váltónk a második, junior fiú vál
tónk a harmadik helyet szerezte meg. 
Az országos diák tájfutó bajnokságon 
Gergely Csaba 5. helyet szerzett. A 
sportági tájfutó országos elődöntőn va
ló szereplésre öt versenyzőnk szerzett 
jogot. Itt egy második és egy nyolca
dik hely megszerzése mellett még ket
ten vettek részt az országos döntőn.

Egy versenyzőnk atlétika II. kor
csoportban négypróbában területi ver
senyt nyert.

Egy versenyzőnk amatőr kerékpá
ros serdülő lány kategóriában országos 
összetett versenyt nyert. A Berhidán 
rendezett futamon az abszolút női ka
tegóriát is megnyerte.

A szakosztály sportolói közül öten 
futottak félmaratont, heten átúszták a 
Balatont a Révfülöp-Boglárlelle tá
von. Két lány versenyzőnk elnyerte a 
„jó tanuló, jó sportoló” megtisztelő cí

met, ők a Györgyi Dénes Általános is
kola tanulói.

A szakosztály létszáma jelenleg 28 
fő, ebből 3 felnőtt, a többi utánpótlás 
korú.

Mountain bike (hegyikerékpáros) 
szakosztályunk sportolói 17 versenyen 
vettek részt, ebből hat OB futam volt. 
Az első tízbe néhány alkalommal Bok
ros Manassé, Krámli Norbert, Kovács 
Győző, Weingartner Balázs és 
Ondrisek Péter került. A hat bajnoki 
futam alapján az országos ranglistán

Krámli Norbert az előkelő 10., 
Ondrisek Péter pedig a 15. helyet sze
rezte meg. A szakosztály Balaton
füreden versenyt is rendezett.

Női kosárlabda csapatunk nyert a 
Balatoni Városok Sportbajnokságán. 
Vegyes csapattal képviselték városun
kat a Balatonalmádi-Balatonfüred 
sporttalálkozón. Augusztus hónapban 
Siófokon street ball versenyen negye
dikek lettek. Sajnos tavaly elmaradt a 
siófoki városi bajnokság és a szilvesz
teri gála, melyet rendszeresen meg
nyertek. Heti két alkalommal tartanak 
edzést, lelkes, sportszerető közösség
gé váltak.

Egyesületünk szervezte meg pályá
zati pénzből önkormányzati támoga
tással az óvodások úszásoktatását, 
mely 15 héten át, heti 6 csoportban 
folyt.

Húsvétkor „pirostojás-kereső tú
rát”, május 1-én duatlonversenyt, a 
nyári szünetben kéthetes sporttábort 
szerveztünk. Felújítottuk a budatavai 
sporttelepet, melyhez az önkormány
zat pályázati pénzből nyújtott fedeze
tet a vállalt önrész mellett.

Továbbra is működik a volt nevelő- 
otthon területén az edzőtermünk. A 
Megyei Önkormányzat a múlt évben

szinte lehetetlen helyzetbe hozott ben
nünket azzal, hogy a terem bérlete fe
jében az egész volt nevelőotthon terü
letének rendben tartását „lőcsölte” 
ránk. Tavasszal egy alkalommal a 
Közhasznú Társaság segítségével meg 
is oldottuk, azonban a továbbiakban 
anyagi lehetőségünk erre nem nyújt fe
dezetet.

Megemlítem még, hogy több éve 
szervezzük a nők tornáját, immár 
Litéren, Peremartonban és Berhidán 
is.

Felber Gyula sportszervező

Gergely Tamás, tájfutó, országos 
bajnokság elődöntő, 2. helyezett

Gergely Csaba, tájfutó, országos di
ákbajnokság 5. helyezett

R é s z l e t f i z e t é s i  l e h e t ő s é g

S z á m ít á st e c h n ik a i
Szaküzlet és szerviz
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Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

INTERNET-előfizetés 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

CD-írás, archiválás, iratmásolás

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

B ala tonalm ád i, Jóka i u. 1. Tel./fax: 438-309

HORGÁSZSAROK
Kissé bús-borongósra sikeredett a 

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 
újonnan választott titkárának -  Tóth 
Csabának -  éves beszámolója. Rövid, de 
igen részletes tájékoztatót kaptunk a 
Balaton halállományának jelenlegi 
helyzetéről, ellentmondásairól. Példa
ként a ponty telepítés adatait említette: 
97-98-ban évente 250 000 tonna ponty 
került a vízbe. A visszafogás: a halászok 
ez idő alatt saját adataik szerint 13,5 
tonna, a horgászok pedig 105,7 tonna, 
összesen kb. 120 tonna. A különbség 
szembeszökő „ha összevetjük a telepítést 
és visszafogást, plusz még hozzáadjuk 
azt is, hogy a kétnyaras ponty két év alatt 
még gyarapodott is súlyban, beszámítjuk 
az elhullást, a ragadozók által elfogyasz
tott mennyiséget, még akkor is rengeteg 
pontynak kellene lennie a tóban. 
Számítások szerint km2-ként 1000-1500 
db-nak. Felmerül a kérdés: hol a hal?”

Nos erre a kérdésre a tisztelt jelenlévők 
egyike sem tudott választ adni. Erős a 
gyanúm, hogy nem is a tóban, hanem a 
telepítési, vagy visszafogási számok 
között rejtőzik a hiányolt mennyiség.

Egyesületünknek 1998-ban 435 fel
nőtt, 14 ifi és 19 gyermekhorgász tagja 
volt, akik összesen 4398 kg. halat 
emeltek ki a Balatonból. (Leadott fogási 
naplónként 15,9 kg). Jelentős visszaesés 
az 1997. évi 24 kg-os egyéni átlaghoz 
képest. A süllőfogás kevesebb, mint 
felére csökkent.

Versenycsapatunk -  mint már évek óta
-  most is kiválóan teljesített. Körös 
Tünde női, Baranyai Rita gyermek 
megyei bajnokságot nyert a Velence tavi

versenyen. Szenthe Zoltán az Almádi 
Napok versenyét nyerte meg, meggyőző 
fölénnyel, hiszen kétszerannyi halat 
fogott, mint a második helyezett.

Az évről évre fejlődő, szépülő horgász
tanya fenntartása egyre több pénzt 
igényel, ezért -  mint a beszámolóból 
hallhattuk -  „nem ártana néha egy kis 
segítség a tanyagondnoknak, hogy még 
szebb legyen környezetünk”.

A tanyán lévő 1 db 6 ágyas és 1 db 4 
ágyas szoba a jövőben is rendelkezésére 
áll a jelentkezőknek. Az egyesület 
elérhető áron javuló komforttal várja az 
ország bármely részéről érkező pihenni, 
horgászni vágyó vendégeket.

Visszatérő témája a beszámolóknak, - 
most sem volt másképp - a stégek, karók 
problémája. Úgy tűnik, továbbra sincs 
megoldás eltávolításukra, bár azzal min
denki egyetért, hogy rendkívül bale
setveszélyesek.

Szomorúan említette meg a titkár úr, 
hogy kezd egy olyan réteg kialakulni a 
vízen, akik hangoskodással, ordibálás
sal, fenyegetőzéssel, különböző jogokat 
követelnek maguknak. Semmilyen írott, 
vagy íratlan szabályt nem tartanak be. A 
horgászás, pihenés öröm legyen, ne pedig 
mérgelődés. Mi az egyesület részéről 
igyekszünk mindent megtenni ennek 
érdekében -  zárta le beszámolóját Tóth 
Csaba.

Az 1999. évre érvényes horgászjegyek 
a tavalyi rend szerint megvásárolhatók 
Pásztai Ferencnél 5310 Ft-os áron.

Nagy Ferenc



Lapunk korábbi hagyományainak megfelelően lehetőséget biztosít a tavaly októberben megválasztott önkormányzati kép
viselőknek a bemutatkozásra. Rövid bepillantást nyerhetünk magánéletükbe, vallanak önkormányzati feladataikról, terve
ikről, elképzeléseikről. Sorozatunkat -  a születési idő alapján -  a legfiatalabb képviselővel kezdtük.

A bizalom  nagyon fontos..., 
és az összefogás a város jö vő jéért

Az újonnan megválasztott ön- 
kormányzati testület legfiatalabb 
tagja a harminckét éves dr. Jósa 
Elemér, a zirci kórház szülész-nő
gyógyász szakorvosa. Képviselő
ket bemutató sorozatunkat vele in
dítjuk.

Míg a munkájából épphogy 
csak hazaért családfő interjúhoz 
készülődik, a két és féléves Blan
ka szóval tartja a vendéget. Bemu
tatja pár hónapos kishúgát: Adélt, 
és fölkísér az emeleti nappaliba. 
Nehezen fogadja el, hogy a beszél
getés nem vele, hanem apukájával 
folytatódik.

-  K épviselő úr, az édesapja, 
idősebb dr. Jósa Elemér is 
képviselő, a rendszerváltás utáni 
első önkormányzati testület p o l
gármester helyettese volt. Neki 
adományozta a város a legelső  
„Díszpolgár" kitüntetést, amit ő  
sajnos már csak posztumuszként 
kaphatott meg. Ösztönözte-e ez 
Önt a választásokon való indulás
ra?

-  Tudat alatt biztosan. Apám jó 
orvos, köztiszteletben álló ember 
volt, akit sokan szerettek, becsül
tek. A választáson elért sikerem
ben valószínűleg ennek is szerepe 
lehetett. Tagadhatatlan részemről 
egyfajta bizonyítási vágy is, de 
nem azért, mert én vele akarnék 
konkurálni, hanem, mert azt sze
retném, hogy a következő válasz
táson -  ha úgy döntenék, hogy 
azon is indulok -  már csak magam 
miatt, az elvégzett munkám isme
retében szavazzanak rám. Az én 
stílusom az aprólékos gonddal el
végzett műhelymunka, abban aka
rom az elképzeléseimet kiteljesíte
ni.

-  A választáson az Összefogás 
a Város Jövőjéért Csoport tag
jaként indult, amely közvetlen 
stílusú, új szellemű, lendületes 
vezetést ígért. Mikor, és milyen 
célokkal alakult ez a csoport?

-  Baráti körben már évek óta 
érett a gondolat, hogy kellene egy

olyan társaságot alapítani, amely 

politikai pártoktól függetlenül, fia

talos hévvel, a város napi gondjai

val foglalkozva konkrét teendőkre, 

az értékek megőrzésére koncent

rálna. Létrejöttének fontosságát a 

választásokra való felkészülés idő

szaka meg is erősítette, felgyorsí

totta, így történt, hogy kilencen a 

már megalakult csoportból jelöl

tettük magunkat, ebből hatan be is 

jutottunk a testületbe.

-  Mit gondol, minek köszönhető 

ez a jó  arány?

-  Talán a város polgárai is úgy 
érezték, hogy szükség van a váltás
ra. Egy olyan tiszta szándékú friss 
erőre, amely új megközelítésből, 
erős tettvággyal igyekszik mindent 
megtenni a város helyzetének 
előbbre viteléért. Én úgy gondo
lom, hogy tudatosítani kell a testü
letben egy tulajdonosi szemléletet. 
Vagyis azt, hogy a város összes in
gatlana a város minden polgárának 
a tulajdona. De joggal várható el a 
város polgáraitól is, hogy ne csak 
követeljenek az önkormányzattól, 
hanem az elvárt dolgokért tegye

nek is meg minden tőlük telhetőt. 
Szóval, szemléletváltoztatásra van 
szükség.

-  Hogyan fognak hozzá?
-  Almádi költségvetésének 

helyzete elkeserítő. Az eddigi be
vételekből ez a város nem fog Eu
rópa felé haladni. Lassan el kell 
kezdeni a japán-hitel törlesztését, 
és a most készülő rendezési terv is 
szigorú előírásokat, környezetvé
delmi feladatokat, határidőket tar
talmaz. Az állami támogatás ehhez 
nem lesz olyan mérvű, hogy abból 
meg lehessen valósítani a kitűzött 
célokat. És, mivel az állandó lako
sok száma kicsi a város területéhez 
viszonyítva, kevés az állam által 
leosztott személyre szóló fejkvóta 
is. Pedig kellenek az új utak, léte
sítmények, berendezések, és par
kosítani, virágosítani, tiszta, ren
dezett környezetet létrehozni sem 
lehet pénz nélkül. Ezért kell min
den jogosan kivetett helyi adót az 
utolsó fillérig beszedni. A be nem 
fizetett idegenforgalmi adókban 
óriási, kihasználatlan tartalékok 
rejlenek. Azt kell megértetni az 
emberekkel, hogy szükség van 
minden befizetett forintjukra. Ma
guknak adják, ha odaadják, mert 
csak így lesz Almádiból jómódú, 
jó hangulatú település.

- A z  iparűzési adók úgy tudom, 
tisztességesen be is folynak, és a 
vendéglátók egy része is rendesen 
fizet. De számtalanszor leírtuk már 
mi is az Új Almádi Újságban, hogy 
minden befizetett 1 Ft kurtaxa  
mellé az állam 2 Ft-ot ad a város
nak, ami nagyon kellene, mégsem  
javul az idegenforgalomból élők 
je lentős hányadának adózási 
morálja.

-  A választáson elért eredmé
nyességünk azt mutatja, hogy az 
Összefogás a Város Jövőjéért Cso
port szándéka szimpatikus az itt la
kóknak. Akkor segíteniük is kell 
ennek elérése érdekében. A ven
déglátóknak tudniuk kell, hogy a 
várost megillető összeget -  amit az



állam meg is többszöröz -  nem ne
kik, hanem vendégeiknek kell 
megfizetni. És ezt az összeget a 
testület arra fogja költeni, amiért a 
vendég vissza fog idejönni: Almá
di komfortosabbá, színvonalasab
bá, tisztábbá tételére. Elképzelhe
tő, hogy kedvezményekkel ösztö
nözzük a vendégeket az idegenfor

galmi adó befizetésére, és ők ezért 
majd kihajtják a vendéglátóknál, 
hogy a pénz el is jusson az önkor
mányzatig. Kell, hogy legyen re
ményünk a városért dolgozó testü
let és a lakosság között kialakuló 
egészséges bizalmi kapcsolatra.

-  Lehet híd, a bizalom hídja 
ebben a kapcsolatban az Össze
fogás a Város Jövőjéért Csoport?

-  Az idén januártól hivatalosan 
is bejegyzett civil szervezet nyi
tott, tagja lehet az, aki az alapító 
tagok által felállított szigorú sza
bályoknak megfelel. Ez egy non 
profit társaság, amely kitűzött cé
lokért dolgozó, magát a befizetett 
tagdíjakból eltartó, koordináló 
szervezetként kívánja betölteni 
funkcióját. Konkrét feladatokért 
lelkesedő tagokat, patronálókat, 
szponzoráló szervezeteket, vállal
kozókat szívesen fogadunk. Olya
nokat, akik önzetlen tevékenység
gel akarják jobbá tenni városuk 
életét, ami természetesen együtt 
jár saját, és családjuk életének ja 

vításával. Nagyon ügyelünk arra, 
hogy személyes érdekek kikapcso
lásával csak a város fejlődése érde
kében végzett munka érvényesül
jön.

-  Mi az, amit nagyon szeretne 
elérni a mandátum lejártáig?

-  Az eddig eltelt idő nagyon ke
vés ahhoz, hogy mindent átlás
sunk, ez most még csak a tanulási 
szakasz. Át kell rágni magunkat 
minden lényeges dolgon a város 
életével kapcsolatban, de azt el
mondhatom, hogy nagyon szeret
ném, ha Almádinak olyan bevételi 
forrásai lehetnének -  lélekszám
arányosan értve persze - ,  mint 
mondjuk Siófoknak. Mert én azt 
gondolom, ha pénz van, akkor 
mindent meg lehet oldani. Akkor 
lesz miből áldozni az önkormány
zatnak a tavalyinál nagyobb kará
csonyi ajándékra is, és nem kell 
szégyenkeznie az adakozás sze
rénysége miatt, mint tavaly de
cemberben. De ehhez előbb össze 
kell fogni. Értelmes célokért, a vá
rosvezetésnek a polgárokkal, a 
polgároknak egymással és a város 
vezetőivel.

Vecsey Kiss Mária

Almádiért Alapítvány
K öszönetünket fejezzük ki 

m indazoknak, akik városunk 

kultúrális, művészeti tevékeny

ségének segítségére létrehozott 

alapítványunkat az előző évben 

támogatták.

Kérjük, hogy idén is vegyék 

fontolóra, hova ajánlják fel 

adójuk 1 százalékát.

Kérjük minél többen tám o

gassák alapítványunkat az 1%- 

kal.

Adószám: 19262259-2-19

„Vörösberényi Iskoláért" 
Közalapítvány

Köszönetünket fejezzük ki 

m indazoknak, akik az előző 

évben Alapítványunkat tám o

gatták, m elynek  m inden fo 

rintja gyerm ekeink ok tatásá

nak jövőjét alapozza meg.

K érjük, hogy az idén is 

ajánlják, tám ogassák adójuk 

1%-ával Alapítványunkat.

Adószám: 19266820-1-19

A Balatonalmádi Közösségi 

Ház 1999. február 19-én 15 

órakor induló Néprajzi Mű

helyébe várja az érdeklődő

ket. A Műhelyben a népi kéz

művesség különböző ágainak 

megismerésére nyílik lehető

ség. (Szövés, hímzés, gyöngy

munkák, gyékény és vessző

feldolgozás stb.) A foglalkozá

sokat pénteken 15-17 óra 

között tartjuk. Minden érdek

lődőt szeretettel várunk 10 

éves kortól.

A Közösségi Ház számítógép

kezelői tanfolyamra (benne 

Internet-alkalmazói) várja a je

lentkezőket február 20-ig. 

Jelentkezés, bővebb felvilá

gosítás a helyszínen (Baross 

G. u. 22.), vagy a 338-011-es 

telefonon.

Tudom, hogy önkormányzatunknak legkisebb gondja is na 

gyobb annál, m int am iről írok. De, ha egyszer m ód nyílik rá, és 

úgyis készíttetnek új utcatáblákat, járjanak el nagyobb gonddal. 

Csak példaképpen, környékemről említem meg a következő ket

tőt:

Itt van példáu l a „Tass“ utca. Ősvezérünk nevét a történelem  

könyvekben, lexikonokban TAS-nak írva találjuk. H ogyan lett be

lőle két „ s“? A Tass utcából nyílik -  pontosabban azt kereszte

zi a Rákóczi út -  vagy Rákóczi Ferenc utca -  az egyik táblán így, 

a másikon úgy. E l kell dönteni, m elyik a helyes.

A Tass utca belefut a Lozsántai utcába, am elynek története

sen a páratlan oldalán lakom. Számos autós keresi a páros szá 

mokat, ám ezekhez ugyancsak jókora  kerülő útján ju tnak el. J a 

vaslom, hogy az utca elején -  a lépcsőkig terjedő szakaszt ne

vezzék el másként, pl.: századunk kiváló, de a kommunista kor

ban m éltánytalanul m ellőzött tájképfestőről, ki a Balaton sze

relmeseként különösen az északi parto t kedvelte és fes te tt K eszt

helytől Almádiig sok emlékezetes képet, azaz Vidovszky Béláról 

(kinek 20 képe van a M agyar Nem zeti Galériában, számos a P ar

lamentben kiről Pátzay Pál szobrot készített, kinek em léktáblá

ja  látható egykori lakóháza és iskolája fa lá n  is: kinek állandó  

kiállítása a nevét v ise lő  gyom aendrődi képtárban látható...)

Apróságok, de szépen fe jlő d ő  városunkban ezekre is érdemes 

felfigyelni.

Üdvözlettel:

Láng M iklós  

ny. szerkesztő

Február 1-jétől a volt Auróra Étteremben

Óriási árengedmények, pl.:
-  héverők (rugós) 16 500 Ft-tól
-  3, 2, 1 ülő és fekvő garnitúrák 79  900 Ft-tól,

(4 éve is ennyi volt)
-  hálószoba szekrények 38 900 Ft-tól 4 elemes,
-  franciaágyak 32 900 Ft-tol,
-  konyhák méretre is.

Viszonteladók jelentkezését várjuk. 
Telefon: 06/60/460-370

M in d e n k it s ze re te tte l v á ru n k



Jövőnk a család
Nagycsaládos beszámoló az 1998-as évről

Mozgalmas éve volt a Balatonal
mádi Nagycsaládos Egyesületnek az 
1998-as év. Jubileumi év volt, meg
alakulásának 10. évfordulóját ünne
pelte, erről az Új Almádi Újság ha
sábjain is hírt adtunk, ezért most 
csak összefoglalom az év program
ját.

Januárban farsangi batyusbál volt 
a Közösségi Házban.

Februárban ingyenes ruhaosztás 
a Gyermekrendelőben.

Márciusban Ünnepi Közgyűlés, a 
10 éves gyermekek megajándékozá
sával.

Áprilisban húsvéti tojásfestés a 
Vörösberényi Óvodában.

Májusban Gyermeknap a Hor
gásztanyán.

Júniusban kirándulás a Kamara
erdőbe.

CSALÁDNAP szervezése a 
Nagystrandon, egész napos prog
ram.

Szeptemberben kirándultunk 
Székesfehérvárra, a NOE országos 
találkozójára.

Októberben rendkívüli közgyű
lés!

Tanulmányi segélyek szétosztá
sa, vagy ruhaosztási akció.

Novemberben családi bál a 
Vörösberényi Kultúrházban.

Decemberben Mikulás-ünnepély 
volt a Közösségi Házban.

Egyesületünk közhasznúságát bi
zonyítja, hogy az „Ingyen vettétek, 
ingyen adjátok“-ruhaosztást nem 
egyesületi tagjainknak szervezzük, 
hanem a város minden rászorultjá
nak.

Segítettük a „Nők a Balatonért” 
Egyesületet 10 000 forinttal a 
budatavai parkoló kialakításában.

A kárpátaljai árvízkárosultak ré
szére ruhacsomagot, édességeket, 
könyveket, déligyümölcsöt adtunk.

Itt köszönjük meg azt a 28 000 fo
rintot azoknak, akik adójuk 1%-át 
Egyesületünk javára fordították. A 
pénzt a tanulmányi segélyre fordítot
tuk, ezzel egészítve ki azt az össze
get, amit a korábbi képviselő testület 
tagjai e célra számunkra átutaltak.

Ezúton kérünk Mindenkit, akik 
Egyesületünket támogatni kívánják, 
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával 
ezt ebben az évben is megtehetik.

Adószámunk: 18916357-1-19
Nagycsaládosok Balatonalmádi 

Egyesülete
Köszönettel:

dr. Péterfia Katalin 
elnök

Az Együtt -  Egymásért közalapítvány eddigi segítő akciói (burgo
nya-, tűzifa-, hagymaakció) bizonyítják, hogy ha adójuk 1%-át a 
11748083-20014146 számlaszámra utalják, jó célt szolgálnak vele. 
Szíves felajánlásukat előre is köszönjük.

Együtt -  Egymásért Közalapítvány kuratóriuma

Maya Cukrászda
Szeretettel várjuk vendégeinket.

-  Fagylaltok -  Torták,

-  Sütemények -  Somlói galuska stb.

Előrendelést felveszünk.

Nyitva tartás: 12-18 óráig 

Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 1. 

Tel.: 88/338-379 (Budatava)

Hogyan állunk a biztonsággal 
városunkban?

Itt a tél, és városunkban sok az üres nyaraló, de hamarosan jön a nyár, 

ami megint újabb problémákat vet fel. Hol tart a biztonság Almádiban, 

mit tehetünk, nyugalmunk érdekében? Itt van a polgárőrség: ők próbál

nak valamit tenni, de miből is áll a munkájuk? Ezekről a gondolatokról 

beszélgettünk Balogh Csabával, a polgárőrség tagjával.

-  Hogyan alakul egy járőrnap?
-  kérdezem.

-  Induláskor a két-három járőr
ből álló csapatnak járőrnaplót kell 
kitöltenie, a rendőrségen is beje
lentjük az útvonalunkat. Sokszor itt 
kapjuk a tippet, merre menjünk. A 
rádiókat kipróbáljuk, és indulhat is 
a járőrözés gépkocsival, vagy gya
log. Nemcsak az ingatlanokat, de a 
villany, víz- és gázvezetéket is fi
gyeljük, igyekszünk minden szo
katlant észrevenni. A tagok fényké
pes igazolvánnyal rendelkeznek, fő 
munkaeszközünk a lámpa, a rádió
adóvevő, a távcső. Feladatunk a 
bűnmegelőzés segítése, betörések 
észlelése, és a rendőrség értesítése.

-  Előfordult, hogy felelőtlen em
berek a vasúti sínre tett fával, vas
sal veszélyeztették a vonatközleke
dést. A fokozott ellenőrzés nyomán 
megszűntek ezek az akciók -  emlí
ti az eredményeket.

-  Volt, mikor gyanús mozgást 
észleltünk egy nyaralónál, aztán ki
derült, a tulajdonos kereste saját, 
kint jól eldugott kulcsát, melynek 
pontos helyére nem emlékezett, így 
kénytelen volt a sufniban mindent 
felforgatni -  emlékeztet arra, hogy 
nem minden az, aminek látszik.

-  Lehetőség van az ingatlan heti 
kétszeri ellenőrzését is kérni a pol
gárőrségtől, némi támogatás fejé
ben. Elég a címet megadni, de aki 
akarja a belső ellenőrzéshez a kul
csot is átadhatja.

-  Tapasztalatom szerint elő-elő
fordul, hogy a pesti tulajdonos va
sárnap este telefonál, hogy távozás
kor benne felejtette a kulcsot a zár
ban, vagy a locsoló maradt nyitva... 
Ilyenkor igyekszünk segíteni.

Jólesett, hogy év végén néhá
nyan karácsonyi képeslapon kö
szönték meg a polgárőrségnek, 
hogy biztonságban tudhatják nyara
lójukat.

-  Feltört nyaraló esetén azonnal 
a rendőrséget kell értesítenünk, 
volt, hogy szó szerint forró nyomon 
indulhattak: még meleg volt a betö
rő által használt rezsó.

-  Néha furcsa feladat is adódik,
-  mondja -  mint amikor egy téli es

tén az a bejelentés érkezett, hogy a 

Megyehegyen tehenek állják el a 

közlekedést. Mint kiderült, hat te

hén szabadult el valahonnan...

-  Van amikor nekünk is kárunk 

keletkezik -  tárja szét a kezét. -  Egy 

Fűzfő felől jövő Zsigulit a polgárőr

ség fatáblája mentett meg a komo

lyabb károsodástól, mivel annak 

ment neki, nem a betonkerítésnek. 

Azóta is várjuk a betétlapot...

A tél megnehezíti a járőrözést, a 

káptalani rész bejárásához -  20-25 

km -  több óra is kell, gyalogosan, 

hóban, hidegben. Kocsival járva is 

elkél a hólánc, a hólapát.

A járőrözés végén újra bejelent

kezünk a rendőrségen, a járőrnapló

ba minden eseményt be kell vezet

ni.

Feladataink közé tartozik a kü

lönféle vörösberényi rendezvények 

helyszínének biztosítása, vagy pél

dául egy iskolai bálnál a kint parko

ló autók fokozott figyelése.

Megyei elismertségünket jelzi, 

hogy az 1997-ben megpályáztatott 

megyei polgárőrnapot ‘98-ban Al

mádiban szervezhettük meg.

Nagyon fontos, hogy a lakosság 

is kellőképpen vigyázzon az ingat

lanára. Ne hagyjuk nyitva az ajtót, 

ha a lakás leghátsó zugában tartóz

kodunk! Megfelelő zárral, ráccsal 

védjük értékeinket a sokszor brutá

lis vandalizmussal szemben! Kér

jük mag szomszédainkat, figyeljék 

lakásunkat, és értesítsék a polgárőr

séget, vagy a rendőrséget, ha szo

katlan dolgot észlelnek.

A lakosságot kérjük, támogasson 

minket, higgyék el, az előbbiekből 

is kiderül, vannak eredményeink. 

Viszont gondjaink vannak a techni

kával, a gépkocsival, és az üzem

anyaggal, és sajnos, most az eddig 

használt rádiófrekvenciákkal is. 

Kérjük a társszervezeteket, fogja

nak össze, és segítsék a polgárőrsé

get.

T.E.



A Magyar Máltai Szeretetszol
gálat Balatonalmádi Csoportja sze
retettel kíván Isten áldását kérve, 
minden nagylelkű adományozónak 
és a segítségre szorulónak kegyel
mekben, egészségben és anyagi ja
vakban előrelépést jelentő boldog 
újévet!

Egyben engedjék meg, hogy 
munkánkról röviden beszámol
junk. Raktárunk illetve elosztóhe
lyünk a volt Auróra étterem alagso
rában van. Minden kedden 15 órá
tól az adományokat fogadjuk és fél 
négytől öt óráig a rászorulókat vár
juk.

Ezúton megköszönjük az ado
mányokat minden nagylelkű és ál
dozatkész adományozónak. A nyár 
folyamán 45 erdélyi állami gondo
zott gyereket nyaraltatott az 
MMSZ. Káptalanfüreden. Kirán
dulásokat szerveztek, minden gye
rek nagyon jól érezte magát. Meg
ható élmény volt.

Végül de nem utolsósorban ar
ról szeretnénk beszámolni, hogy

ebben az önző és agresszív világ
ban milyen felemelő érzés volt az 
összefogás az árvízkárosultak meg
segítésére.

Az adományok: meleg ruha, ta
karók, gumicsizmák és szinte fel
sorolhatatlan, hogy mi mindent 
hoztak azok az emberek, akiket 
szívenütött az árvízkárosultak két
ségbeejtő helyzete.

Újra visszaadták a hitet, hogy 
nem vagyunk közömbös, önző em
berek, hanem felelősséget érzünk 
egymásért

Sajnos kevés a munkatársunk. 
Kérjük aki úgy érzi, hogy ebben a 
munkában szeretne segíteni, keres
sen meg bennünket a Györgyi D. u.
11. szám alatti Gondozási Köz
pontban Tel.: 431-938

Jelszavunk: A hit védelme, a rá
szorulók segítése!

MMSZ Balatonalmádi 

Csoportja

Mai szülőknek a mai gyerekről
Előadássorozat a gyermeki lét és lélek alakulásáról: félelmekről, értékek
ről, vágyakról, célokról, reményekről, a jövőről... 1999. január-február- 
március, Balatonalmádi, Városháza

Minden érdeklődőt szeretettel vá

runk! (Szülőket és leendő szülőket 

egyaránt.) Az előadásokon való rész

vétel díjtalan.

Szervezi és támogatja: A városi 

Nevelési Tanácsadó, Alapítvány a 

Balatonalmádi Gyermekek Lelki

egészségéért.

Információ: Nevelési Tanácsadó, 

Hadak útja 1. Tel.: 88/339-083

PROGRAM

II. 1999. február 11.
„És jönnek a bús tinédzserévek”

-  Gondolatok a serdülésről. Előadó: 

Dén Zsuzsa pszichológus.

III. 1999. február 25.
Mumus vagy Kánaán? -  A kábí

tószer megjelenése gyermekeink 
életében. Előadó: Dr. Veres Zsuzsa 
pszichiáter

IV. 1999. március 11.
Különös kapcsolatok -  Tanulás

zavarokról. Előadó: Wéber János né 
logopédus, Molnár Enikő logopédus

V. 1999. március 25.
„Mi dolgunk a mesékkel, és a me

séknek velünk?” Előadó: Boldizsár 
Ildikó kandidátus, mesekutató, és 
meseíró.

Az előadások a városházán, két
hetenként csütörtökön délután 17 
órakor kezdődnek

Balatonfűzfő Nagyközségi Önkormányzat Tűzoltósága

felvételt hirdet
HIVATÁSOS TŰZOLTÓI

beosztás betöltésére.
A felhívásra elsősorban balatonfűzfői, illetve közvetlen környéki la

kos, legalább középiskolai érettségivel rendelkező, sorkatonai szolgá

latát letöltött 30 évesnél nem idősebb fiatalemberek jelentkezését vár

juk.

Jelentkezni -  a (88) 351-866 számú telefonon előzetesen egyeztetett 

időpontban -  személyesen a Tűzoltóság parancsnokánál, illetve sze

mélyzeti ügyintézőjénél 1999. február 15-ig lehet.

Vöröskeresztes hírek
Kitűnő zene, jó hangulat. A ven

dégek hajnalig táncoltak a Vöröske
reszt Lakóhelyi Alapszervezet ha
gyományosjótékonysági bálján ezév 
január 16-án a Budatava Étterem
ben.

Köszönjük az értékes tombolatár
gyakat támogatóinknak.

Budatava Étterem, Bartók Kft., 
Center ABC, Cigi Center, Colombus 
Kft., ELKO Baross G. u., Éles Al
bert fényképész, Éva Papírbolt, 
Gyógynövény Drogéria, Könyv 
Baross G. u., György Patika, Fotó 
GSM Stúdió, Franna Kft. Oroszlány, 
Horváthné Haszabeck Ilona, Húsáru 
GMK, IRISZ Virágszalon, Virágbolt 
Thököly u., Holländer és Tsa Bt.,

Miki Büfé, Manna Textil Baross u., 

Nyúl Csabáné rövidáru fehérnemű, 

Ottilia Vendéglő, Kopár Attila aján

dékbolt, Kerekesné kozmetika, Lang 

László cukrász, Nagy Lajosné lakás- 

felszerelés, Melidora bababolt, PAX 

gyógyszertár, Porció vendéglő, Pa

pír-írószer és könyvesbolt Baross G. 

u., Popeye sport-horgász üzlet, 

Optimus 100, TELTEX Műszaki 

Bolt Viola u., Totó-Lottó-Kenó 

Balatonfűzfői út, Pászti Kft., Szabó 

pékség, Tatai pékség és üzlet, Zöld

ség-gyümölcs Baross G. u.

Lakóhelyi Vöröskereszt 

vezetősége

Vöröskeresztes jótékonysági bál 
Vörösberényben

Megnyitva a báli szezont január 
23-án megtartottuk hagyományőrző 
jótékonysági bálunkat a vörös
berényi kultúrház összes helyiségé
ben!

A jól sikerült mulatságon Németh 
Tamás zenéjére ropta a táncot sok jó
tékony öreg és fiatal!

Köszönjük a közreműködőknek és 
támogatóknak:

Görgy patika, Vajda Zsolt, 
Donnabella Kft., Lénárt Imréné 
szikvízkészítő, Felsőörs, Gitta au
tósbolt, Hoffer Miklós Fincsi Hús
bolt, Kiss Tibor Magánmosoda, Há
ló Kft., M és M élelmiszerbolt, 
Szentesi István Brazsil Márta 
FITNES, Huszkáné Csécsi Rozália, 
Zabó Gyula, Máll László, Pap Ist

ván, Kun László, Toronyi Béla, 
Derván Károly, Böhm Gyuláné, 
Busch Árpád, Kajári Károly, Molnár 
Dénes, Blaha Ottó, Takács Károly, 
Németh Ervin, Virág Gyöngyi, Nagy 
Lajosné lakásfelszerelés, Polyák Ist
ván Fűzfői Papírgyár, Budai Tabak 
Discont, Bán Tamás üvegműves 
Veszprém, Novákné Pikó Mária vál
lalkozó, Lang László cukrász, 
Hégely Sándor asztalos, Bokros 
Bálintné, Herczeg Ferencné, Somo
gyi Gábor, Barna Ferenc, Végh La
jos, Brenner Kálmánné, Molnár 
Gyula, Havasi József, Deli László, 
Varga Imre Rácz József, Vereczkey 
Adalbert, Lőrincz Kálmán

Vörösberényi Vöröskereszt 
Alapszervezet vezetősége

FELHÍVÁS
A vörösberényi civil szervezetek, szervezőbizottságot kértek fel abból a 

célból, hogy városunk területén élő nyugdíjasok részére nyugdíjas klubot hoz
zanak létre.

A szervező bizottság 1999. január 20-án tartotta ülését, ahol megbeszél
ték a klub megalakulásával kapcsolatos feladatokat.

A bizottság 5 fős vezetőséget javasol:
Elnök, elnökhelyettes, programszervező, 2 elnökségi tag.
A vezetőség megbízása két évre szól. A klub helyét a Vörösberényi Kul

túrház biztosítja. Célunk, hogy nyugdíjasaink részére szórakozási lehetősé
get biztosítsunk. (TV, rádió, társasjátékok, kirándulások, kultúrműsorok, va
lamint egyedül élő tagjaink magányosságát megosztani, feledtetni.)

A klub neve: Vörösberényi nyugdíjasok klubja
Tagdíj: 200 Ft/év.
A vörösberényi civil szervezetek 1999. február 24-én 18 órakor tartják a 

klub alakuló ülését a vörösberényi Művelődési Házban. Jelentkezési lap a 
helyszínen kapható. A szükséges adatok: név, életkor, lakcím.

Szeretettel várjuk nyugdíjasainkat (városrésztől függetlenül).
A szervezőbizottság



A helyi adókról
Képviselő-testületünk de

cember 17-i ülésén elfogadta 

a helyi adókról szóló rende

let módosítását, melyben va

lamennyi, korábban biztosí

tott kedvezményt, mentes

séget megtartott, az épít

ményadó esetében bővített, 

s a három éve nem módosí

tott adómértékeket a törvé

nyi szabályozáshoz igazítot

ta. Az új rendelet a telekadó 

kivételével minden adónem 

esetében tartalmaz változta

tást.

Az alábbiakban ismerte

tem a helyi adók és a gépjár

műadó leglényegesebb ele

meit, illetve változásait 1999. 

január 1-jétől.

A legfontosabb, hogy a 

kommunális beruházások 

elszámolásának lehetősége 

az építmény- és telekadóban 

változatlanul megmaradt.

ÉPÍTMÉNYADÓ

A módosított rendelet különféle 
kedvezmények beépítésével lehető
vé tesz egy differenciáltabb adóz
tatást, azaz biztosítja, hogy az almá
di lakosok adóterhei ne növeked
jenek, házuk, lakásuk, garázsuk után 
ugyanannyi építményadót kelljen 
fizetniük, mint a tavalyi évben.

-  Adókötelezettség: az önkor
mányzat területén lévő valamennyi 
építményre vonatkozik, a mezőgaz
dasági célú építmények kivételével.

-  Az adó alapja: az építmény 
m2-ben számított hasznos 
alap területe.

-  Mértéke: 900 Ft/m2.
-  Kedvezmények:
a.) -  600 Ft/m2 adókedvezmény 

illeti meg a településen állandóra 
bejelentett lakosként tartózkodó, 
lakó- és/vagy üdülőépülettel, hozzá
tartozó garázzsal rendelkező magán- 
személy adóalanyt (azaz továbbra is 
300 Ft adót kell fizetni az almádi 
lakosoknak négyzetméterenként.)

b.) -  450 Ft/m2 adókedvezmény 
illeti meg valamennyi -  az a.) pont
ba nem tartozó -  lakó- és/vagy 
üdülőépülettel rendelkező belföldi 
magánszemély adóalanyt,

c.) -  300 Ft/m2 adókedvezmény 
illeti meg a nem lakás céljára szol
gáló (garázs, iroda, üzlet, csónak- 
tároló, műhely, műterem, raktár,

kereskedelmi szálláshely, pince) -  
építményekkel rendelkező belföldi 
magánszemély adóalanyt, (kivéve az 
állandó lakosok ténylegesen is 
garázsként használt gépkocsi
tárolóit, melyek az a.) pont szerinti 
kedvezményt kapják.)

d) -  20%-os adókedvezmény 
illeti meg azt az építményt, amely
nek alapközművel (víz, villany) való 
ellátása nem megoldható,

e) -  az a 70. év feletti egyedülál
ló, akinek az építményre kizárólagos 
haszonélvezeti joga van, a jegyzőtől 
kérhet kedvezményt.

-  Mentességek:
-  Valamennyi lakó- és 

üdülőépület esetében a településen 
állandóra bejelentett lakosként nyil
vántartottak után személyenként 30 
m2 adómentes, az adóév január 1-i 
állapotának megfelelően

(Változás, hogy ez a mentesség 
független attól, hogy lakásról, csalá
di házról, vagy üdülőépületről van 
szó.)

-  Nem kell adót fizetnie annak a 
70. év feletti egyedülálló adózónak, 
aki az építmény kizárólagos tulaj
donosa.

-  Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

Minden adózót határozatban 
értesítünk az 1999. évben fizetendő 
adójáról, a korábban beadott beval
lása alapján.

Tehát új bevallást nem kell adni, 
csak abban az esetben, ha valami
lyen változás (adásvétel, átmi
nősítés, használatbavétel stb.) 
történt.

Az építményadót két egyenlő 
részletben -  az elmúlt évektől 
eltérően, a változások feldolgozásá
nak időigénye miatt az első félévi 
adót május 15-ig, a második félévit 
szeptember 15-ig lehet késedelmi 
pótlék mentesen befizetni.

A csekkeket a határozattal, ill. az 
augusztusi adószámla-egyenleg 
értesítőkkel együtt küldjük ki.

TELEKADÓ

-  Adókötelezettség: az önkor
mányzat területén lévő beépítetlen 
belterületi földrészlet (telek).

-  Az adó alapja: a telek m2-ben 
számított területe.

-  Mértéke: A telkeket a rendelet 
három övezetbe osztja, s az adó

mértékét övezetenként határozza 
meg.

-  Az I. övezetbe tartoznak a 
Balatontól a vasútvonalig terjedő 
területen fekvő telkek. Itt az adó 
mértéke 50 Ft/éV.

-  A II. övezetbe tartoznak a 
vasútvonal belterületi határai és a 
Felsőőrsi út -  Vécsey K. út -  Töltés
u. -  Blaha L. sétány Vessző u. -  
Kisberényi út -  Veszprémi út -  
Vörösberényi Séd patak nyomvo
nala, a Lozsántai u. -  belterületi 
határvonal a Balaton által határolt 
területen fekvő telkek. Az adó 
mértéke 20 Ft/m2/év.

- A  III. övezetbe tartoznak a II. 
övezet határvonalától északi irány
ban fekvő telkek. Az adó mértéke itt 
10 Ft/m2/év.

-  Kedvezmény: 50%-os adóked
vezmény illeti meg azt a 2000 m2-nél 
nagyobb telket, amelynek teljes 
területén az adónem bevezetését 
(1996. év) megelőzően legalább 10 
év időtartamban folyamatosan 
kenyér vagy takarmánygabona-ter
mesztés, avagy szőlőművelés folyt.

-  Legfontosabb mentességek:
Mentes az adó alól:
-  az építési tilalom alatt álló, 

illetve alapközmű hiányában be nem 
építhető telek;

-  az a telek, melyre jogerős 
építési engedélyt adtak ki, a kiadást 
követő kettő évig;

-  az erdőművelési ágban nyilván
tartott telek.

-  Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

Mivel a telekadó mértéke nem 
változott, a korábban beadott beval
lások alapján kiküldött, a fizetendő 
telekadó összegét tartalmazó 
határozatok maradnak érvényben.

Új bevallást itt is csak változás 
(adásvétel, öröklés, stb.) esetén kell 
adni.

A telekadót két egyenlő részlet
ben, az első félévi adót március 15- 
ig, a második félévit szeptember 
15-ig lehet késedelmi pótlék mente
sen befizetni.

A csekkeket február hónapban, 
ill. az augusztusi adószámla-egyen
leg értesítőkkel együtt küldjük ki.

IDEGENFORGALMI ADÓ
(„Kurtaxa")

-  Adókötelezettség: az önkor
mányzat területén nem állandó

lakosként tartózkodókra vonat
kozik.

-  Az adó alapja: a településen 
töltött vendégéjszakák száma.

-  Az adó mértéke: szemé
lyenként és vendégéjszakánként 200 
Ft.

-  Legfontosabb mentességek:
Mentes az adó alól:
-  18 év alatti és 70 év feletti 

magánszemély,
-  az üdülő tulajdonosa és hozzá

tartozói,
-  munkavégzés és tanulás 

céljából a városban tartózkodók,
-  a településen állandó lakhellyel 

rendelkező személyek hozzátar
tozói.

-  Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

A kurtaxát a vendégnek kell 
fizetni! A szállásadó viszont köteles 
az adót vendégétől beszedni; a 
vendégéjszakák számáról a tárgyhót 
követő hónap 15-ig bevallást 
benyújtani, s egyben az előző havi 
beszedett adót befizetni.

A magánszálláshelyek vendég- 
forgalmáról (belföldi és külföldi 
vendégek, vendégéjszakák száma) 
minden év január 31-ig összesítő 
jelentést is kell készíteni.

A szükséges nyomtatványok a 
Polgármesteri Hivatal Adóügyi 
Osztályán beszerezhetők.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
1997. július 1-től magánszállásadói 
tevékenység csak akkor folytatható, 
ha a szállásadót -  kérelmére -  az 
Önkormányzat Jegyzője hatósági 
nyilvántartásba vette és erről a szál
lásadónak igazolást adott ki.

A bejelentkezést 1500 Ft illeték- 
bélyeggel ellátott adatlappal és egy 
új vendégkönyvvel a Polgármesteri 
Hivatal 28-as szobájában lehet 
intézni.

IPARŰZÉSI ADÓ

-  Adókötelezettség: Adóköteles 
az önkormányzat illetékességi 
területén állandó vagy ideiglenes jel
leggel végzett vállalkozási tevé
kenység.

-  Az adó alapja:
-  Állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetén az adó 
alapja az értékesített termék, illető
leg végzett szolgáltatás nettó 
árbevétele, csökkentve az eladott 
áruk beszerzési értékével és az alvál
lalkozói teljesítések értékével, 
valamint az anyagköltség 66%- 
ával. (Figyelem, ez 1999. évre 
vonatkozik!)



-  Ideiglenes tevékenység 
esetében az adó alapja a tevékenység 
végzése napjainak száma.

-  Az adó mértéke:
-  Állandó jelleggel végzett 

tevékenység esetén az adóalap 
1,6%-a.

-  Ideiglenes tevékenység esetén 
napi 1000 Ft adóátalányt kell fizetni.

-  Kedvezmény:
-  10 %-os adókedvezmény illeti 

meg azt a vállalkozót, aki a teljes 
adóévben legalább napi 8 órában és 
legalább a minimálbér 150%-ának 
megfelelő összegért mozgáskorláto
zottakat foglalkoztat.

-  Mentességek:
-  3 évig mentesül az iparűzési 

adófizetési kötelezettség alól az a 
vállalkozó, aki 1998. január 1-jét 
követően olyan új termelő vagy szol
gáltató beruházást valósít meg, mel
lyel legalább 10 új munkahelyet 
teremt, melyből legalább 50%-ban 
folyamatosan, azaz 1 éven túl
menően balatonalmádi lakosokat 
foglalkoztat.

-  Mentes az adó alól a mezőgaz
dasági kistermelő.

-  Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

Az 1998. évi iparűzési adóbeval
lás benyújtási határideje: 1999. 
május 31.

Ismételten felhívom a vállal
kozók figyelmét arra, hogy a helyi 
iparűzési adó alapja nem a jöve
delem, hanem a fentiek alapján kor
rigált nettó árbevétel.

Az 1998. évi tevékenységek 
elszámolásakor -  a tavalyi évre 
vonatkozó rendelkezések alapján - 
az anyagköltség 33 %-a vonható le, 
s az adó mértékénél még az 1,2 %- 
kal kell számolni.

A kezdő vállalkozásoknak a 
tevékenységük megkezdésétől 
számított 15 napon belül kell beje
lentkezniük, várható, becsült árbe
vételükről bevallást tenniük.

A bejelentkezéshez szükséges 
nyomtatványok Adóügyi Osztályun
kon beszerezhetők.

A vállalkozók az adott év 
tevékenységére adóelőleget kötele
sek fizetni, melyet két részletben, 
március 15-ig és szeptember 15-ig 
fizethetnek be késedelmi pótlék- 
mentesen. A kettős könyvelést 
vezető vállalkozásoknak az ipar
űzési adóelőleget a várható adó 100 
%-ának megfelelő összegre decem
ber 20-ig ki kell egészíteni.

Az egyszeres könyvvitelt 
vezetőknek (pénztárkönyv, napló- 
főkönyv) az adóévet követő május 
31 -ig kell a teljes adót (tényleges adó 
és a befizetett előleg különbözete) 
megfizetni.

Fontos változás!

Felhívom valamennyi vál
lalkozás figyelmét -  de különösen 
azokét, akik átutalással fizetnek - , 
hogy az 1999. évi iparűzési 
adóelőleget az alábbi új szám
laszámra, illetve csekkre kell 
fizetni.

Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 

Iparűzési adó beszedési számla
11748083-15430290-03540000

Az 1998. évre vonatkozó 
iparűzési adóbefizetéseket, így az 
1999. május 31-én esedékes 
adókülönbözetet is még a régi szám
laszámra, ill. csekkre kell befizetni.

Balatonalmádi Város 
Önkormányzata

Adóbeszedési számla
11748083-15430290-08590000

Az iparűzési adóról az érintett 
vállalkozók - az elmúlt évek gyakor
latának megfelelően -  részletes 
tájékoztatást kapnak február 
hónapban.

A tájékoztatóval együtt küldjük 
ki a befizetéshez szükséges csek
keket és a bevallási nyomtatvá
nyokat.

Kérem, olvassák el figyelmesen a 
tájékoztatót!

GÉPJÁRMŰADÓ

A gépjárműadót szabályozó 
törvény a kivethető súlyadó mértékét 
megemelte.

Mivel a gépjárműadó nem helyi 
adó, azaz a befolyt adóösszeg 50 %- 
át a központi költségvetésbe kell 
utalni, a gépjárműadó rendeletet is 
módosítani kellett.

Képviselő Testületünk -  a 
törvényi szabályozással összhang
ban -  a gépjárműadó mértékét a 
törvényi minimumban állapította 
meg.

-  Adókötelezettség:
Az adót annak kell fizetni, aki a 

forgalmi engedély személyi lapjában 
az év első napján tulajdonosként 
szerepel. Ha a forgalmi engedély az 
év első napján az üzembentartót tar
talmazza, az adó alanya az üzem
bentartó.

-  Az adó alapja:
-  személygépjárműveknél a for

galmiban szereplő önsúly,
-  tehergépjárművek esetében a 

forgalmiban szereplő önsúly 
növelve a raksúly 50 %-ával.

-  Az adó mértéke:
-  minden megkezdett 100 kg 

után 600 Ft;

-  a motorkerékpár, a lakópótko

csi, a lakóautó és sátras utánfutó 

adója 2000 Ft/év.

-  Kedvezmény:

1999. január 1-től a gépjármű 

fajtájától (személy-, tehergépjármű, 

autóbusz), illetve össztömegétől 

függetlenül adókedvezmény jár min

den katalizátorral ellátott, ill. a 

Gépjárműadó törvényben felsorolt 

ENSZ-EGB követelményeknek 

(légszennyezés, zajkibocsátás) 

megfelelő gépjármű után, mégpedig 

a törvényben meghatározott mérték 

szerint.

A Gépjárműadó törvény szerinti 

ENSZ-EGB előírásnak való meg

felelést a közlekedési hatóság által 

kiadott igazolólap bizonyíthatja.

-  Legfontosabb mentességek:

-  motorkerékpár 250 cm3 alatt;

-  igazoltan súlyos mozgáskorlá

tozott személy szállítására szolgáló 

egy gépjármű;

-  kizárólag kommunális célra 

használható gépjármű;

-  mezőgazdasági vontató.

-  Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

A gépjármű tulajdonosok kötele

sek minden változást (eladás, vétel, 

forgalomból való kivonás, stb.) 15 

napon belül bejelenteni.

A fizetendő gépjárműadó 

összegéről minden adózót február 

hónapban határozatban értesítünk.

Az adót két egyenlő részletben, 

az I. félévi adót 1999. március 15- 

ig, a II. félévi adót szeptember 15- 

ig lehet késedelmi pótlék mentesen 

befizetni.

A csekkeket a határozattal, ill. az 

augusztusi adószámla-egyenleg 

értesítőkkel együtt küldjük ki.

A helyi adókról és a gépjár

műadóról szóló rendelet teljes 

szövege a Polgármesteri Hivatalban 

megtekinthető.

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóin

kat, hogy Adóügyi Osztályunk új 

helyre költözött.

A Polgármesteri Hivatal I. 

emeletén a 27, 28, 29. és 30-as 

szobában várjuk ügyfeleinket.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-15.00-ig

Szerda: 8.00-15.00-ig

Péntek: 8.00-13.00-ig

Víghné Horváth Beáta 

osztályvezető

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy Balatonalmádi 

Város Önkormányzatának 28/1995. (XI. 

30.) sz. rendelete értelmében a város bel

területén található ingatlan tulajdonosai

nak, valamint a beépített külterületi ingatlan 

tulajdonosainak a háztartási szemét elszál

lításának igénybevétele kötelező.

Háztartási hulladékgyűjtést, mint szol

gáltatást 1999. évben is az Almádi Kommu

nális KHT. végzi a korábban bevezetett 

kukaedényzet, valamint emblémával ellá

tott, vagy egyéb arra alkalmas műanyag 

gyűjtőzsák felhasználásával.

1999. évi háztartási hulladékszállítás 

szolgáltatási díja az alábbi:

állandó lakosok éves díja:

5700 Ft/év/ingatlan 

nyaraló tulajdonosok éves díja: 

3200 Ft/év/ingatlan 

(április 15-október 15-ig)

Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyel

mét, hogy a sárga emblémával ellátott zsá

kot a befizetett szolgáltatási díjon felül brut

tó 63 Ft-ért lehet megvásárolni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1999. 

évi szolgáltatási díjból 10%-os kedvez

ményt nyújtunk azon lakossági ügyfeleink 

részére, akik az éves szolgáltatási díjat egy 

összegben 1999. március 31-ig befizetik és 

korábbi évekből díjfizetési hátralékkal nem 

rendelkeznek, díjfizetési hátralékukat a jel

zett időpontig kiegyenlítik.

Az egyedül élő és 70 éven felüli -  fize

tővendéglátással nem foglalkozó -  Bala

tonalmádi lakos az éves díjból 50%-os ked

vezményben részesül.

A gyűjtési napok és szállítási gyakori

ságok, az előző években kialakított rend

hez viszonyítva nem változnak.

Az 1999. évi szolgáltatási díjat évi 4 al

kalommal az időszak kezdetétől, de legké

sőbb a negyedévet követő 10-ig (április, jú

lius, október, december 31.) kérjük befizet

ni a Szolgáltató által csatolt utalvány fel- 

használásával, vagy havi folyószámláról 

történő átutalással a Balatonalmádi OTP- 

nél vezetett 11748083-20006369 sz. 

számlára.

Ügyfélszolgálatunk szolgáltatásainkkal 

kapcsolatos bejelentéseik, észrevételeik, 

befizetéseik ügyintézése céljából munka

napokon 9-13 óráig (valamint nyári idő

szakban június 1-augusztus 31-ig szom

baton) áll Önök rendelkezésére.

Doviscsák Tamás 

ügyvezető



A kertbarátkörök életébőlBalatonalmádi 
Kertbarátkor

1999. január 12-én: A munkatervtől 
eltérően a tiszai árvízről Visken készült 
videó felvételeket néztük meg, melyet 
Balikó Ferenc, a vörösberényi kert
barátkor tagja élőszóval egészített ki. Ő 
egyike volt azoknak, akik fáradságot 
nem kímélve mindent megtettek a bajba 
jutottak megsegítésére.

1999. január 26-án: Telepítésre java
solt újabban elismert szőlő és gyümölcs- 
fajtákról tartott előadást Takács Ferenc

szaktanár. Az előadó hangsúlyozta, hogy 
nálunk sok fajta van, de nem felel meg a 
külföldi piac kívánalmainak. Gyenge a 
csomagolás minősége is. A nyugati pia
cokon a gyümölcsös ládákon feltűntetik 
az árú súlyát, vagy a darabszámát árúval 
együtt. Nyugaton mások a vásárlási 
szokások, mint nálunk. Egy-egy alka
lommal kisebb mennyiséget vásárolnak, 
de mivel jó az ellátás, állandóan friss 
áruhoz jutnak.

Újból keresettek a régi fajta szőlők és 
gyümölcsök. Sok új fajtát kísérleteznek

ki, ami íz és zamatveszteséggel jár. Nem 

a fajta a lényeg, hanem a minőség.
Néhány fajtát felsorolt azokból a 

szőlőkből és gyümölcsökből, ami a mi 
környezetünkbe a legjobban beváltak: 

Borszőlő: (fehér) Chaardoné, 

rizling, juhfark, cserszegi fűszeres.
Borszőlő: (vörös) Kadarka, rosé, 

merlot, kabemet.

Alma: Golden, mutsu (zöld), idared, 
batul, jonathán, rétesalma, egri piros, 
éva (nyári), sztarkinson.

Körte: Árpás, vaj, vér, erdei vaj, 
boskobak, alexander, diel (téli)

Birs: Konstantinápolyi, bereczki. 
Őszibarack: (bolyhos sárgahúsú): 

Sombeam.
(fehérhúsú): Ford (korai).
(kopasz): Red Haven, Nektarin. 
Kajszibarack: Ceglédi piros, ceglé

di bíbor, magyar legjobb.
Szilva: Besztercei muskotály, ringló, 

cacanska rana, bluefrei.

Cseresznye: Germensdorfi, Van, 
Katalin, Badacsonyi óriás.

Meggy: Pipacs (monília tűrő), 
Meteor (korai), Csengődi, Pándi, 
Cigány.

Málna: Fertődi zamatos (nyári), fer
tődi kétszertermő (őszi).

Fekete ribizli: Fertődi 1.
Mandula: Tétényi, Akaii.
Telepítés előtt ajánlatos talajvizs

gálatot végezni.

Vörösberényi 
Kertbarátkor

1999. január 4.: „A rendőrség és a 
polgárőrség együttműködése telepü
lésünk érdekében" címmel Újvári Attila 
rendőrparancsnok helyettes és Hansági 
Endre a polgárőrség elnöke tartottak 
előadást.

Újvári Attila ismertette az ellenőri
zendő területük nagyságát, valamint, 
hogy nagyobb személyi állományra, 
több gépkocsira és egyéb felszerelésekre 
lenne szükségük. Az utóbbi időben egyre 
gyakoribbak a betöréses lopások, már 
nemcsak a külterületen, 
hanem a belterületen is.
Sok esetben elkerül
hetők lennének főleg a 
besurranásos lopások, 
ha a lakosság jobban 
odafigyelne. A Balaton
almádi, balatonfűzfői 
és balatonkenesei pol
gárőrök hathatós segít
séget nyújtanak a 
bűnüldözésben.

Hansági Endre a 
Megyei Polgárőr 
Napokról számolt be.
Mindkét előadó felhív

ta a tagság figyelmét arra, ha bármilyen 
gyanús mozgást észlelnek környezetük
ben, értesítsék a rendőrséget.

Befejezésül Újvári Attila ismertette a 
KRESZ változásokat és a személyi iga
zolvány cserével kapcsolatos tudni
valókat.

1999. január 18-án: „Városunk múlt
ja és jelene” címmel diafilmvetítést tar
tott Schildmayer Ferenc és Durst László. 
Városunkat 1890-től az 1990-es évekig 
mutatták be. Láthattunk század eleji 
épületeket, utca részleteket, szép virágos 
parkrészleteket, szobrokat!

A kilátótól és a vörösberényi 
glóbusztól szép tájfelvételeket, továbbá 
Balatonalmádi várossá avatását 1989- 
ben. A Magyarok Világszövetsége 
ülésén megjelent Habsburg Ottót és fiát, 
Györgyöt, városunk vezetői tár
saságában, 1993-ban.

Végül egy nagyon szép rózsakiál
lítást tekinthettünk meg, ami a 
budatétényi Egyetemi Rózsakertben 
készült 1985. június 3-i kertbarátkor 
kirándulás alkalmával.

Mindkét baráti kör nevében:
Durst LászlóKertbarátköri kirándulás Budatétényben 1985-ben. A háttérben lévő épület 

kiállítótermében volt az Egyetemi rózsa kiállítás

Újvári Attila rendőr pk.-helyettes beszámolóját tartja

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

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

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás

YTONG falazóelemek Gyári ár -5%

LB. KNAUF termékek Gyári ár -10%

Zalakerámia termékek Gyári ár -15%

Hajdúböszörményi nyílászárók Engedménnyel

Vízszigetelő lemezek Engedménnyel

Nikecell Dryvit rendszer Gyári ár -10%

Bramac tetőcserép Engedménnyel

Zalakerámia téglák Engedménnyel

Műanyag nyílászárók Kedvező áron

FŰRÉSZELT TŰZIFA 759 Ft/q

FELHÍVÁS
Balatonalmádi Vörösberényben működő 

Városi Néptánccsoport a Berény Néptánccsoport 
szeretettel várja a

néptánchoz kedvet érző 
gyermekek és fiatalok jelentkezését.

Jelentkezni a csoport próbáin lehet, 

hetente szerdán 15 órától 

Vörösberényben, a Kultúrházban. 

A táncoktatást Szabó Sándor, 

a Kurázsi Néptáncegyüttes táncosa végzi. 

Várunk egy jó hangulatú csapatban! 

Mester Ferenc szervező

Telefon: 431-353



A Vörösberényi Polgári Kör 1999. évi munkaterve
1. Kulturális feladatok

1.1 . „Vörösberényi esték“ cím
mel január -  február -  március 
hónapokban, illetve október -  
november -  december hónapokban 
összesen hat előadást tartalmazó ren
dezvénysorozat, általános érdek
lődésre számot tartó témákban.

A rendezvények időpontjai és 
témái:

1999. február 19. 18.00 óra: 
Vörösberény története

előadó: Gyulaváriné Lovasi 
Klára, a Veszprémi Téglamúzeum 
igazgatója

1999. március 3., 18.00 óra: 
Vendégvárás, településformálás 

Az őszi programokat az év 
folyamán jelöljük meg.

1. 2. A vörösberényi könyvtár 
kialakítási feltételeinek megterem
tése (a berendezés biztosítása a 
Polgármesteri Hivatal segítségével).

felelős: Mester Ferenc -  dr. 
Kaliczka László

1. 3. Helytörténeti Múzeum 
létrehozása feltételeinek megterem
tése a Polgármesteri Hivatal segít
ségével.

felelős: dr. Kaliczka László

2. A Polgári Kör 
rendezvényei

2.1. Majális 1999. május 29. 
(szombat).

főrendező: Kajári Károly

2. 2. Berényiek Országos talál
kozóján való részvétel várhatóan 
1999. július 30., 31., augusztus 1. 
Jászberény városában. 

felelős: Mester Ferenc
2. 3. Szüreti felvonulás, szüreti 

bál, 1999. szeptember 11. 
főrendező: Nándori Gyula
2. 4. Mikulás-napi rendezvény 

1999. december 3. 
főrendező: Csalló Róbert
2. 5. Vörösberényi karácsony 

1999. december 23.
főrendező: Csalló Róbert

3. Más rendezvényeken való 
részvétel

Városi ünnepségeken való meg

jelenés koszorúzással:

3. 1. Március 15-i ünnepség

3.2 . Augusztus 20-i ünnepség

3.3. Október 23-i ünnepség

3. 4. A képviselő-testületi ülése

ken való részvétel (a vezetőségi 

tagok felváltva)

3. 5. A Kertbarát Kör és a 

3. 6. Vöröskereszt helyi cso

portjának rendezvényein való meg

jelenés, közös feladatvállalás és a 

feladatok megoldásában való köz

reműködés.

3. 7. Minden egyéb, Vörösbe

rényt érintő, alkalomszerű rendezvé

nyen való megjelenés és közremű

ködés.

4. Településrendezés, 
takarítás, fásítás, virágok 

telepítése
1999. április 16. (rossz idő esetén 

április 23.)

5. Településfejlesztési 
kérdéseknek 

a város vezetése felé történő 
folyamatos jelzése 

a kérdések megoldásáig

5. 1. Az 1999. évi főbb prob
lémák:

-  Thököly utcai járda építése,

-  a belterületi utak állapotának ja
vítása,

-  csapadékvíz elvezetés,

-  a közművek építésével kapcso
latosan felmerülő problémák, já t
szótér kialakítása,

-  a Posta előtti tér rendezése,
-  a temető és környékének ren

dezése,

-  városrészgazda szerepkörének 
betöltése,

-  utcai világítási gondok,
-  egyéb, folyamatosan felmerülő 

gondok
felelős: dr. Kaliczka László
5 .2 . Fejlesztési feladatok 

A Malomvölgy villamos energiá
val való ellátásának szorgalmazása

5. 3. Beszámoló a vörösberényi 
városrész 1999. évben végrehajtott 
feladatairól

felelős: dr. Kaliczka László

6. Szervezeti élet

6. 1. Éves beszámoló taggyűlés: 
1999. február 22., 18.00 óra

szervezésért felelős: Nándori 
Gyula

6. 2. Tagdíj beszedés: határidő: 
1999. március 31. 

felelős: Fazekasné 
6. 3. Területfelelősök, utcagaz

dák részére negyedévenként tájé
koztatás, feladatok megbeszélése, 
egyeztetés:

1999. február 3., 17. 00 óra, 
május 5., 17. 00 óra, 
augusztus 25., 17.00 óra, 
november 3., 17.00 óra. 
felelős: Nándori Gyula 
6. 4. Vezetőségi ülések: minden 

hónap első szerdáján, 18.00 óra 
6. 5. Rendezvények előtti továb

bi vezetőségi ülések:
1999. május 12., 
május 19., 
augusztus 25., 
szeptember 18.
6. 5. Rendkívüli vezetőségi 

ülések az alkalomtól függően.
6. 6. A sajtóval való kapcsolat

erősítése.
felelős: dr. Kaliczka László 
A programban szereplő felada

tokon túl minden egyéb, menet
közben felmerülő feladat, amelynek 
végrehajtását a vezetőség elvállalja.

Az éves programot a vezetőség 
1999. január 6-án megtárgyalta és 
elfogadta.

Dr. Kaliczka László
a Vörösberényi Polgári Kör 

elnöke

Kéz-, láb- és körömápolás 
műköröm-készítés

Bőrkeményedések, tyúkszemek, 
benőtt körmök kezelése 
Biolámpás kezelések 
Épített és types műköröm 
Alkalmi typragasztás 
Feltöltés, díszítés, lakkozás 
Köröm- és bőrápolók

NYITVA: hétfő, szerda 8-12 óráig 
kedd, csütörtök, péntek 14-19-ig 

Telefon: 06/20/9274-995, 88/438-212 
Balatonalmádi, Kond u. 3.

(Kiss autóvillamosság mellett)

A Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja 
tisztelettel meghívja Önt és barátait

VÁROSSZÉPÍTŐ 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA,

melyet 1999. február 20-án, szombaton 19 órától tartunk 
a Hotel Auróra éttermében.

(Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. E. u. 14.)
Fővédnök: Dr. Bóka István országgyűlési képviselő

PROGRAM:

19 óra Bálnyitó köszöntő 
Nyitótánc
Vacsora (kétféle menü választék)
Műsor: veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola moderntáncosai 
Zene: For Group 

1 óra Tombolasorsolás, svédasztal

A bál teljes bevételét a Móló és környékének virágosítására, 
pihenőpadok kihelyezésére fordítjuk.

Az átadást az április 10-ei,
10 éves városi évfordulós ünnepség keretében tervezzük. 

Meghívók korlátozott számban igényelhetők az Otília étteremben. 
Asztalfoglalás: 338-219 (személyenként 2000 Ft)



Pályázati lehetőségek
Folyamatosan pályázni lehet a 

Turisztikai Oktatás támogatása és a 
lovasturizmus támogatása témakör
ben.

A részletekről a TOURINFORM 
Irodában (Balatonalmádi, Baross G. 
u. 2.) lehet érdeklődni.

Idegenforgalm i-, Környezet
védelmi és Sportbizottság

Értesítés
1999. február hó 16-án 17 óra

kor tájékoztató előadást tart Péter 

Pál falugazdász az ez évi mező- 

gazdasági támogatásokról a Bala

tonalmádi Polgármesteri Hivatal 

kistanácstermében.

Szerkesztőségi felhívás
Kérjük mindazokat, akik lapunkban rendszeresen publikálnak, hogy 

írásaikat kinyomtatva és számítógépes lemezen (floppyn) is adják le! 
Köszönjük.

F a r s a n g i  b á l
a K o lo s to r  H o te lb e n

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt

február 27-i
farsangi mulatságunkra.

A bár kezdete: 20.00 
Élőzene -  Tombola

Asztalfoglalás és további információk a 

438-254 -es telefonszámon.

Kedves Háziasszonyok!

Ugye tudjátok, hogy a használt 

olaj, zsiradék szennyezi a 

környezetet? Pedig újrahasz

nosítható!

Egyesületünk 1999. januártól 

használtolaj-gyűjtést szer

vez. A leadás helye egész év

ben az OTTILIA Étterem. 5 

literenként egy sorsjegyet 

adunk, havonta sorso lunk  

egy fr iss  5 literes étolajat.

A nyertes neve az Új Almádi 

Újságban lesz megtalálható!

V árjuk étterm ek, vendéglátó 

egységek csatlakozását az át

vételhez!

N ők a Balatonért Egyesület 

balatonalm ádi csoport 

T el: 06-20-9521-396

FELHÍVÁS
A Veszprémi Rendőrkapi

tányság Vizsgálati Osztálya ron
gálás vétsége miatt eljárást foly
tat két fiatalkorú személy ellen. 
Fenti személyek 1998. novem
ber 28-án a Balatonalmádi- 
Vörösberény katolikus-refor
mátus temetőben 29 síremléket 
megrongáltak, talapzatukról le
döntöttek.

Az eljárás eredményes befe
jezése érdekében szükséges a 
megrongált sírhelyekben elte
metettek hozzátartozóinak ta
núkénti kihallgatása.

Akiknek a megrongált sírhe
lyekben elhunyt hozzátartozója 
nyugszik, vagy akinek tudomá
sa van olyan személyekről, akik 
hozzátartozójának síremlékét 
megrongálták, kérjük munka
időben a 88/428-022/13-92 mel
léken, munkaidőn kívül pedig a 

107-es telefonszámon jelezze.

SZÍNESFILM-
KIDOLGOZÁS

19 Ft/kép
2 db fotóalbum 591
HÁZTARTÁSI  ÉS 

FESTÉKBOLT
B a l a t o n a l m á d i,  P e t ő f i S á n d o r  u .  6 .  

T e l .:  4 3 8 -5 8 2

EGZAKT BT.
v á l l a l j a

magánszemélyek adóbevallásainak 

elkészítését, 
egyéni vállalkozások bevallásainak 

összeállítását, felülvizsgálatát.

FÉLFOGADÁS:

H-Sz-P 8-15 óra, K-Cs 8-16.30 óra, 

szombaton 9-13 óra között

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. szám alatt. 
Tel./fax: 88/338-945
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