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130 éve önálló Almádi
Az idei év a település történetét 

tekintve évfordulókban gazdag esz
tendő. Tíz éves a város, az Új Almá
di Újság, a két tannyelvű gimnázi
um, ötven éves a Györgyi Dénes ál
talános iskola. Mindezeket “megala
pozó” évforduló azonban Almádi 
község önállóságának, a Megyegyű
lés által 130 évvel ezelőtt történt ki
mondása.

Ismert, hogy Almádi szőlőhegy
ként élte életét így is szerepelt a ré
gi oklevelekben és egyéb iratokon. A 
földesura a Veszprémi Káptalan volt 
akinek tizedet (dézsmát ) tartoztak 
fizetni a szőlőbirtokosok. A föld a 
Káptalané volt, de szőlőket szaba
don adhatták-vehették a birtokosok, 
term észetesen a Káptalan jóváha
gyásával.

A szőlőhegyi szervezet, a Hegy
község, nagymértékben hasonlított 
egy faluhoz, vagy kisközséghez. 
Volt bírája a hegybíró, volt vice 
hegybíró (alhegybíró), volt jegyzője, 
mint akkoriban hívták “a hegység 
nótáriusa”, voltak hegymesterek és 
végül esküdtek. Pontos számuk nem 
ismert, a hegyközségi jegyzőköny
vek, amikből adatokat meríthetnénk, 
sajnos nem maradtak meg. A külön
böző iratokon található névszerinti 
felsorolásuk, illetve aláírásaik tanú
sága szerint 10-15 fő között lehetett 
a létszámuk. Hegybíró, vice hegybí
ró (albíró), jegyző, 3-4 hegymester, 
végül 6-8 esküdt, akik a „hegység ar- 
tikulusainak” megfelelően igazgat
ták a hegyközséget.

Az 1848-as szabadságharc egyik 
jelentős vívmánya volt a dézsma el

törlése, ami nyilvánvalóan érzéke
nyen érintette a földesurakat. 1849 
után következett a m egtorlás, a 
Bach-korszak, amelyik minden terü
leten az önállóság elvesztését, elnyo
mást, hivatalos ügyekben pedig kö
telezően a német nyelv használatát 
jelentette. Így lett Almádi Szentki
rályszabadja része, Veszprém vár
megyén belül, a 
soproni kerülethez 
tartozóan. Em lé
keztetem a t. Olva
sót, hogy a nagyon 
sokszor hivatkozott 
1858 évi kataszteri 
felmérés is teljes 
egészében német 
nyelven készült,
Almádit minden 
formában Szentki
rá ly s z a b a d já h o z  
tartozóan kezelve.
Az 1867 évi k i
egyezés után nyí
lott lehetőség a vál
toztatásra, az önál
ló életre.

1868 végén, 
vagy 1869 tavaszán 
az almádi birtoko
sok kérelemmel 
fordultak a Megye
gyűléshez (hivata
los nevén Veszp
rém Vármegye Ál
landó Választm ányához), hogy a 
“régi és őket m egillető  jogaikba  
visszahelyeztessenek.” A kérvény 
mellé okmányokat csatoltak, ame

lyek az 1848 előtti önállóságukat do
kumentálta. Sajnos ezek az okmá
nyok nincsenek meg, csupán a köz
gyűlési jegyzőkönyvek, így a kére
lem beadásának időpontját, valamint 
az okmányok pontos tartalmát nem 
ismerjük, ezért csupán feltételezés 
az előzőekben említett kérvény be
adásának időpontja. A közgyűlések.

a rendkívülieket leszámítva, évente 
általában négyszer voltak, több na
pig folytatólagosan tartották, mert 
alkalmanként több száz ügyet kellett

megtárgyalniuk, sokszor heves viták 
közepette. A közgyűlés 1869. június 
5-én tartott ülésnapján a 493. számú 
ügy volt az alm ádiak kérelme, 
amelyre vonatkozóan a következő 
döntés született:

„A kellően indokolt kérelemnek 
hely adatik s almádi hegység külön 
önálló községnek az általa hosszabb 
időn át élvezett joggyakorlat alapján 
továbbra is meghagyatik oly m eg
jegyzéssel azonban, hogy lakosai az 
ezen jogosultságukból folyó kötele
zettségek pontos teljesítéséért fe le lő
sek leendenek. Ezen határozat Ko
pácsy Victor főbíró úrnak miheztar
tás és a folyamodók értesítése végett 
kiadatni rendeltet i k ”

A döntést 1869. július 15-én ex
pediálták az érintettek számára. Ez 
az önállóság azonban még csak rész
leges volt, mert adózás (adószedés) 
szempontjából egy újabb, 1877 évi 
döntés alapján lett független Szent
királyszabadjától Almádi. Az önálló 
telekkönyv felfektetésére pedig csak 
1883. augusztus 27-én került sor, ad
dig ezen a téren is Szentkirálysza
badjához tartozott az egyébként már 
önálló község.

A vázlatosan említett település- 
történeti adatokból láthatóan Bala
tonalmádi fiatal település annak elle
nére, hogy az első okleveles említé
se több mint 500 évvel ezelőtt, 1493- 
ban történt.

Schildmayer Ferenc

A Megyegyűlés jegyzőkönyvének a döntést tartalmazó 
részlete

C e m e n t ip a r i  Ü d ü lő
B a l a t o n a l m á d i ,  J ó k a i  M .  u .  8 .
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Tisztelet a tízéves városnak
Úgy négy évtizeddel eze lő tt, 

amikor Balatonalmádit m ég 
gyógyüdülőhelynek neveztük, egy 
amerikai tö rténész , D á n ie l J. 
Boorstin  hazája arcát kereste E u
rópával összevetve és érdekes kö
vetkeztetésre ju to tt. Szerinte, saját 
környezetünkhöz való hozzáállá
sunkat két dolog jellem zi talán a 
legjobban: a dicsekvés és a tü rel
m etlenség. Ha igazat adunk neki 
negyven év m últán, akkor igenis 
d icsekedhetünk azzal, am ink van: 
idegenforgalm i vonzerő, rom anti
kus B alaton-part, lágy dom bokkal 
ö le lt nyaralóhely , legnagyobb  
strand az északi parton, a városcí
merben is m egjelenített tem plom 
erőd, az eredeti Szent Jobb-kápol
na. ezeréves te lepü lésm ag , és a 
többi. M indez belengte a köztuda
tot m eg az útikönyveket az elm últ 
év tizedben, sőt azelő tt is. Itthon 
azonban inkább a türelm etlenség 
dom inál, m ert egyre kevesebb ide
gen jön  hozzánk, a B alaton-partot 
bekeríte tték , m odern izá ln i kell 
m ajd  m inden  strando t, az e rő d 
tem plom  koncertjeire a helybeliek 
alig járnak, a Szent Jobb kápolnát 
sokan még nem is látták, az ezer
éves településm ag m intha k im a
radt volna az urbanizálódásból és 
így tovább. Soha ennyi különböző 
csoport és eltérő vélem ény nem lá
tott m ég napvilágot és ráadásul

m indegy ik  irritá lja  a m ásikat. 
M ajd m indenki B alatonalm ádiért 
akar tenni, de m ég véletlenül sem 
egy irányban. Mi lenne, ha végre 
egym ásra találnánk és m egtanul
nánk rég ióban  gondo lkodn i, ha 
m ár o rszágos po litik áb an  vagy 
nem zetközi összefogásban  m ég 
m indig nem  m egy?

Egy texasi dal refrénje, am elyet 
oly büszkén  és m eggyőződésse l 
énekelnek  az óceánon  tú l, v a la 
hogy úgy m agyarítha tó , hogy: 
„születésem  szerint texasi vagyok, 
de Isten kegyelm ében déli, m in
denk it keb lem re  ö le lek , aki 
ugyanezt érz i” . K ies városunkban 
viszont m ég m indig d ív ik  a nagy 
vízválasztó: őslakos vagy „gyütt- 
m en t“ . Ha csak  a legjellem zőbb 
csoportokat nézzük, m ár akkor is 
legalább három  kategóriát állítha
tunk fel és a harm adik  pedig a nya
raló: N ekem  a „gyütt-m ent” cím ke 
tetszik a legkevésbé és nem  felté t
lenül azért, m ert m agam  is csak ti
zenkét éve lakom  itt, hanem  azért, 
m ert jó  néhány em ber, akár nyara
lóvendég is, tett ezért a városért és 
nem  is keveset. A „gyü tt-m en t” 
helyett vagy m ellett m eg bevezet
hetnénk a „jött-m aradt" m egneve
zést is, valahogy kevésbé bántó. 
Valahogy, az innen elszárm azottak 
is igényt tarthatnának a „ment-m a

rad t” e lnevezésre , m ert a le lkük 
m ost is itt van.

John F. K ennedy  úgy negyven 
éve em lékezetes h ang fe lü tésse l 
kezd te  e lnök i tevékenységét: 
„honfitársaim , ne azt kérdezzétek, 
hogy m it kaphattok  a hazátoktól, 
hanem  azt hogy m it tehettek érte” . 
M ivel ő is kölcsönözte a gondola
to t O. W. H o lm es-tó l , aki 1884- 
ben m ondta el ugyanezt egy ünne
pi beszédben, talán mi is m ódosít
hatunk egy k icsit rajta. A gondolat 
ugyanaz m arad, ha a honfitársaim  
helyett „em berek” , és a haza he
lyett „B alatonalm ádi” kerül a fő 
helyre. Legjobb persze az lenne, 
ha m ár nem  is kérdeznénk, csak 
ten n én k  végre. Tenne m indenk i 
szerényen  a leg jobb  tudása  sze
rin t...

A  keresz ténység  kétez red ik  
évének, és állam iságunk ezredfor
dulójának m egünneplése érdekes 
várakozásokat gerjesztett o rszág
szerte; a többé-kevésbé k im unkált 
ötletek sokasága arra a várakozás
ra alapult, hogy m it kaphatnának 
m áshonnan: a ko rm ány tó l, k ö z 
ponti fo rrásokbó l m eg a lap ítv á 
nyok tó l. V alljuk be, ez nem  is 
rossz „elvárás” ha m ár annyi adót 
fizetünk, hiszen ilyen kevés kere
setből, sem elyik civilizált o rszág
ban nem  sarco lnak  ilyen  sokat. 
C sak hát a m i adónk m ásra (is)

kell. M ost ne vitassuk, hogy ezzel 
egyetértünk vagy sem , m ert az b i
zonyos, hogy felettébb kevés tá 
to tt szájú em ber szájába repült tö l
tött galam b K elet-K özép-Európá
ban úgy általában, B alatonalm ádi
ban m eg különösen. N em  az e l
m últ tíz év folyam án, hanem  em 
berem lékezet óta!

Tettekre sarkallta tehát ez a ké
tezredik  év m ajd m inden honfitár
sunkat, k isváro sunkban  ped ig  
„hozzájö tt” m ég a tízéves év fo r
duló  is. B ala tona lm ád i ugyan is 
több évszakot érdem el és többre is 
h ivato tt a nyárnál. K ülönben is hol 
vannak a m ostani rövid nyarak a 
rég i hosszú , fo rró  nyarak tó l?  A 
hagyom ányosnak tekinthető sült
galam bvárás helyett helyben kel
lene e lkezden i va lam it. V alam i 
egyszerű t, am ire m ajd  unokáink  
m ondják azt hogy nagyszerű volt. 
El kellene ásni m ár a csatabárdo
kat és fe le ttük  d ió fák a t ü lte tn i. 
D iófákat ugyanis sohasem  m aguk
nak ü ltetnek a nagyszülők, hanem  
az unokáiknak. M i is azt szeret
nénk, ha unokáink itthon érzenék 
m agukat otthon.

A tizenéves korban szent céllal 
és elszántsággal indul el egy ifjú 
az ú jabb évtized felé. Legfőbb ide
je , hogy B alatonalm ádi is így te 
gyen.

C zuczor Sándor

Nyitott napok a Pászti autószalonban!
Á p r i l i s  9 - 1 0 - é n

Nyitott hétvégénken az alábbi színes programokkal 
várjuk kedves vendégeinket:

• Suzuki te ljes típusválasz téka  
•P ró b au tak  a B aleno  1.6, S w ift 1.0  és 1.3

típusú  gépkocsikkal 
•G ép k o csi-m eg ren d e lés  ese tén  ajándék: 

egy m oun ta in  b ike kerékpár
• K ülön kedvezm ényben  részesü lnek  

a közalka lm azo ttak , a gép járm űok ta tók , 
a  tax isok  és a  csopo rto s vásárlók
Ú jdonság:
e g y e s  típusok ra  halasz to tt fizetési lehetőség

► V eterán m o to rok  bem utató ja  
•P é te rfy  G izella , ko rtárs festőm űvész  k iá llítása

P á s z t i  K f t .  8 2 0 0  V e s z p r é m ,  A l m á d i  ú t  4 0 .  T e l . :  8 8 /  4 2 6 - 9 8 5



Néhány sor 
a 101. hónapról 
a Városházán

1999. március
Csurgó, Letenye, D unaföld

vár, Gárdony, N yergesújfa lu , 
Tab, Fonyód, Ráckeve, Dabas, 
B alatonalm ádi. Tíz település, 
melyekben az a közös, hogy 10 
éve nyilváníttattak valam ennyi
en várossá. K is pon tosítássa l 
azonban élnünk kell: Csurgó  
nem a várossá, hanem az újra 
várossá válásának 10. évfordu
lóját ünnepelte, valójában ősi 
ju ssá t szerezte vissza 1989-ben. 
Ebből az alkalomból hívta meg 
Csurgó az „ikertestvéreit“ két
napos konferenciára a múlt hé
ten. A 10 éves városok küldött
ségei bem utatták egymásnak a 
településeiket, beszéltek öröm e
ikről, sikereikről, gondjaikról, 
terveikről. A találkozó színhe
lye a vadonatúj művelődési ház 
volt, am elyet M akovecz Imre 
tervezett, és máris szinte m áso
dik jelképévé vált Csurgó váro
sának. Az első  ugyanis a R efor
mátus Gimnázium patinás épü
lete. E lőször jártam  én is ben
ne, elmondhatom, élmény volt. 
A könyvtára Pannonhalmáéval 
vetekszik. M egható  volt az a 
szeretet, ahogyan a gimnázium  
tanárai és Csurgó polgárm este
re, Szászfalvi László református 
tiszteletes bemutatták az épüle
tet, és azt a 220 fia ta l embert, 
akik az öreg fa la k  között újra a 
Reform átus Egyház égisze alatt 
nevelkednek derék felnőttekké. 
M i is örömmel számoltunk be az 
óvodáinkról, az iskoláinkról, a 
zeneiskolánkról, a Kéttannyel
vű  G im názium unkról, a gim na
zistáink rendkívül magas szín
vonalú március 15-i szereplésé
ről, a civil szervezeteinkről, az 
egyházainkról, az alm ádi p o l
gárok városunk felem elkedésé
ért tett erőfeszítéseiről. A tíz 10 
éves város elhatározta, hogy  
minden évben találkoznak m ás- 
más helyszínen. A lm ádira ak
kor kerítünk sort, am ikor f e l 
építjük a városközpontot. Azaz, 
pár év múlva.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
zL apunk  m árc iu si szám ában  

m ár hírt adtunk arról, hogy a B a
la tona lm ád i R endő rő rs  1999. 
m árcius 1 -jével rendőrkapitány
sági státust kapott. L apzárta m iatt 
v iszont csak m ost tudom  tájékoz
ta tn i az o lvasóka t arró l, hogy  a 
k ép v ise lő -te s tü le t m árc iu s 4-i 
ülésén G rúber Sándor  őrnagy úr 
beszám olt városunk közbiztonsá
gának helyzetérő l, az e lm últ két 
év ezzel kapcsolatos tapasztalata
iról. T öbbé-kevésbé ism ert, hogy 
a szervezet ille tékességéhez  11 
önkorm ányzat tartozik , terü lete  
B alatonvilágostó l egészen A lsó
örsig terjed. Jellem ző ezekre a te 
lepülésekre, hogy nyáron je len tős 
az idegenforgalom , továbbá az is, 
hogy igen nagy az üdülő, nyaraló- 
ingatlanok szám a. M indez sajátos 
bűnüldöző feladatokat ró a rend
őrségre, pl.: a nyári szezonban a 
lopások - különösen a nagy é rté 
kű au tók  - a z seb to lv a jlá s  stb ., 
ugyanakkor ősszel, télen és kora 
tavasszal az őrizetlenül álló  v í
kendházak  fe ltö rése . E lm ond ta  
továbbá, hogy a kapitányság lé t
szám a 11 fővel bővült am i rem él
hetőleg  a bűnm egelőzési és a bűn
üldözési m unka színvonalát m aj
dan erősíti.

A  beszám oló  rám utato tt arra is, 
hogy az az 1997. évben m egho
zott központi in tézkedés, m elynek 
során az őrs gépjárm űveinek kö 
zel felét elvonták , a m eglévőknek 
pedig je len tősen  korlátozták  a fu 
tó k ilom éterét, a szervezet m ozgé
konyságának  csökkenéséhez v e 
zetett. K öszönettel és e lism eréssel 
szólt arról, hogy az önkorm ányzat 
hathatós tám ogatásával két évvel 
ezelő tt új épületbe kö ltözhettek , 
így m unkakörülm ényeik  a ko ráb 
binál kedvezőbbé váltak. Szólt a 
helyi po lgárőrséggel k ialakult jó  
együttm űködésről, k iem elve a kö 
zös ren d ő r-p o lg á rő r já rő rö z é se 
ket.

A k ép v ise lő -te s tü le t a város 
közbiztonságához kapcsolódó tá 
jékoztatókat hallgato tt m eg a to 
vábbiakban, így a B alatonfüredi 
V íz iren d észe t, v a lam in t a he ly i 
polgárőrség tevékenységéről szó
ló elő terjesztéseket. A  polgárőr
ség önkénteseinek áldozatos m un
káját e lism erésre m éltónak tarto t
ta, k iem elve H ansági Endre  elnök 
és B o d o r B arna  titk ár szervező

m unkáját. Itt jegyzem  m eg, hogy 
időközben a po lgárőr egyesü le t
nél tisz tú jító  közgyű lésre  kerü lt 
sor, m elyről lapunkban m ásutt in
form áljuk  o lvasóinkat).

A város tűzbiztonsága is sze
repelt a napirenden, P app J ó zse f  
tűzo ltóezredes elő terjesztésében . 
A részletes és igen színvonalas be
szám oló elem zésére későbbi idő
pontban m ég visszatérek.

A z aktualitások körében m in
denképpen  közérdeklődésre tart 
szám ot dr. Jósa  E lem ér  képviselő 
ind ítványa, am ely  a v áro sszép í
tést, v irágosítást célozta  m eg. (A 
javasla t alapján a testü let lapunk 
m ostani szám ában felh ívással fo r
dul a város különböző szervezete
ihez.) . E m lítést érdem el a „Szent 
István” kerékpár- és sétaút m eg
va ló s ítá sa , m elynek  é rdekében  
együ ttm ű k ö d ési m eg állap o d ást 
kö tö tt ö n ko rm ányza tunk  V eszp
rém  és Szentk irályszabadja  te le 
pü lések  önk o rm án y za ta iv a l. 
E g y e té rte tt a B a la tona lm ád i - 
K áptalanfüred  és C sopak  között 
létesítendő kerékpárú tra és a R ó
m ai út kerékpáros célú hasznosí
tásával vonatkozó  javas la tta l is. 
A z sem  titok, hogy dr. B óka Is t
v á n  o rszág g y ű lési k épv ise lő  és 
K uti C saba  a V eszprém  M egyei 
K özgyűlés elnöke is tám ogatásá
ról b iztosíto tta  az ügyet. A kerék
párút m egvalósítását szervező kü 
lön b izottságba a testü let P andur 
Ferenc  képviselő t delegálta.

M eglehetős „vihart” váltott ki 
az utóbbi időben a sportcélú tám o

gatások felosztása, am elyről -  át
ruházott hatáskörben -  az Idegen- 
fo rgalm i, K ö rn y eze tv éd e lm i és 
Sport B izottság  egy korábbi ü lé
sén döntött. Dr. K erényi László  
polgárm ester indítványa alapján a 
testület felkérte az IK SB -t, hogy 
tárgyalja újra a tám ogatások ügyét 
és v izsgálja felül határozatát. A b i
zottság a fentieknek eleget téve -  
rendkívüli ülésen -  az 1999. évi 
sportcélú tám ogatásokat újólag az 
alábbiak szerint á llapíto tta meg: 
Kelet-Balatoni
Sakk Egyesület 640 E Ft
Sporthorgász Egyesület: 50 E Ft 
„Tennis Club“ 1925. 380 E Ft 
BSE: 540 E Ft
MMH Bau Balatonalmádi 
Kézilabda Klub: 250 E Ft
Herkules SE: 410 E Ft
Bauxitkutató
Természetjáró SE: 50 E Ft
MTTSZ Shotokan
Karate Klub: 120 E F t
Óvodás úszásoktatás: 150 E F t 
Nyári napközis tábor 140 E Ft 
Almádi -Kenese
Kézilabda Klub: 230 E Ft

Pénzügyi fedezetet b iztosíto tt a 
testü let a labor átalakításához és 
korszerűsítéséhez, az orr- fül- gé
gészeti rendelő  k ialakításához, a 
B aross G. utcai rendelő te lefonhá
lózatának bővítéséhez és a tüdő
szűrés lebonyolításához.

A z önk o rm án y za ti je g y z ő 
könyvek a Polgárm esteri H ivatal
ban  és a V árosi K ön yv tárban  
m egtekinthetők.

Sz. S.

FELH ÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

város virágosabbá tételét határozta el. Ennek érdekében felhívással 
fordul a város alapítványaihoz, civil szervezeteihez és gazdasági 
szerveihez, hogy - 10.000 Ft-nak az „A lm ádiért” Közalapítvány  
11748083-20005760 sz. számlájára való befizetéssel - vállaljanak véd
nökséget egy-egy villanyoszlop virágosítására.

Az Önkormányzat felvállalta 162 db felvirágozandó villanyoszlop 
virágkosarainak a gondozását és ennek költségeire minimum 1,5 mil
lió forintot biztosít. Felkérte egyuttal az „Almádiért” Közalapítványt 
a település virágossá tételével összefüggő gazdasági feladatok  
ellátására, dr. Jósa Elemér képviselőt pedig a szervezési feladatok 
lebonyolítására.

BALATONALMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐTESTÜLETE



Rendőrségi hírek

Azt hiszem több régi újságolvasó 
furcsállotta, hogy a legutóbbi lap
számban nem találkozhatott rendőr
ségi beszámolóval, de ennek érthető 
okai vannak. Köztudomású Önök 
előtt is ismert tény az - erről egyéb
ként e lap hasábjain is olvashattak - 
hogy március 1-től kapitányságként 
dolgozunk tovább. A bejelentés vá
ratlansága azonban nagyon sok 
azonnali feladat-végrehajtást köve
telt meg. A vezetők neve mar ismert 
Önök előtt. Nekem és kollégáimnak 
az a legfontosabb feladatunk, hogy 
mindazokat a szolgáltatásokat, ame
lyeket egy rendőrkapitányságnak a 
lakosság érdekében nyújtania kell, 
minél hamarabb be tudjuk indítani s 
ehhez elő kell teremtenünk a szüksé
ges személyi és tárgyai feltételeket. 
Türelmüket kell kémem - hiszen már 
sokan kerestek meg - de néhány hó
napnak el kell telni ahhoz, hogy pél
dául teljes körű személyi igazolvány 
ügyintézést, gépjárm űvekkel kap
csolatos hatósági feladatokat, vala
mint a szabálysértések eljárási fel
adatait végezni tudjuk itt Balatonal
mádiban. Ez több lépcsőben lehetsé
ges csak, a fentebb említett feltételek 
megléte után. Minden egyes lakossá
got érintő változásról folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk Önöket.

Visszatérve a szokásos tájékozta
tás „medrébe”, néhány aktuális tör
ténésről szeretném Önöket tájékoz
tatni. Tovább folytatódik -  különö
sen a perifériális területeken -  talál
ható nyaralók sérelmére elkövetett 
betöréssorozat. Erre elsősorban a 
Bartók Béla, Erkel Ferenc utcák kör
nyéke, valam int az Öreghegy né
hány eldugott kis utcája szolgál pél
dául. Az elkövetők egy-egy esetben 
megjelentek a káptalanfüredi város
részben is, azonban az ottani nagyon 
hatékonyan működő polgárőr cso
portnak köszönhetően ezek csak el
szórt kivételes eseteknek tekinthe
tők. Több bűnözői csoport is figyel
műnkbe került, azonban olyan bizo
nyítékokat beszerezni még ez idáig 
nem sikerült, amelye elégséges len
ne ahhoz, hogy számonkérésük meg
kezdhető legyen.

A városban történt egy olyan bűn- 
cselekmény, amely a következm é
nyeket tekintve, mindenképpen köz
figyelemre érdemes. A Fogas Ven
déglőt mindezidáig ismeretlen tettes 
vagy tettesek felgyújtották, melynek 
következtében több tízm illiós kár 
keletkezett. Bár sok értékelhető ada
tot kaptunk, azonban most e lap ha
sábjain kérnem kell Ö nöket arra, 
hogy ha bármilyen látszólag jelen
téktelennek tűnő inform ációval is 
rendelkeznek az esettel kapcsolat
ban, akár névvel vagy név nélkül, 
kérem segítsék a rendőrség munká
ját azzal, hogy tudomásunkra hozzák 
ezeket az információkat.

Mire ezek a sorok megjelennek, 
már javában bent leszünk a tavaszi 
szünetben. G yerm ekeink kötetle
nebbül, szabadabban jelennek meg a 
közterületen, utcákon, tereken. Ter

mészetesen ezzel együtt megsoka
sodnak azok a problémák - mint pél
dául a görkorcsolyázás - amelyek 
velük kapcsolatosak. Bármennyire is 
igyekszünk toleránsak lenni velük 
szemben, azonban azoktól a maga
tartásoktól, amelyek rájuk, illetve a 
közlekedőre egyaránt veszélyt jelen
tenek, nem mehetünk el szó nélkül. 
Elsősorban a figyelmeztetés eszkö
zével kívánunk élni, remélem ered
ményesen. Ha már a közlekedésnél 
tartunk, néhány gondolatot erről a 
tém akörről. Az elmúlt időszakban 
talán a szélsőséges útviszonyoknak 
köszönhetően jelentős pozitív irányú 
elm ozdulás történt a közlekedési 
balesetek területén. Azt hiszen ta
pasztalhatták, hogy többször jelen
tek meg rendőreink elsősorban a 71- 
es számú főútvonalon közlekedési 
célú ellenőrzésekkel. A téli autósok 
megjelenése a közlekedésben min
den évben fokozott baleseti forrást 
jelent, ezért mindannyiunk érdeké
ben továbbra is fent kívánjuk tartani 
az ellenőrzések gyakoriságát, a bün
tetések szigorítása mellett. Remélem 
egyetértenek velem abban, hogy ez 
mindannyiunk közös érdekében tör
ténik.

A közlekedésnek van egy terüle
te, amely különös figyelm et érde
mel, ez az ittas vezetések köre. Év
ről-évre emelkedik az ittas állapot
ban elkövetett balesetek száma. Kö
vetkezményeik egyre súlyosabbak, 
éppen ezért következetes szigorúsá
got kell érvényesítenünk annak érde
kében, hogy minél kisebb kockáza
tot jelentsen az ilyen magatartás.

A közelm últban vettem  részt a 
Polgárőr Egyesület közgyűlésén, 
amelyen értékelték 1998. év feladat
végrehajtását, a közös rendőr-pol
gárőr együttműködés helyzetét, illet
ve tisztújításra is sor került. A ta
nácskozáson fontos feladatként fo
galmazódott meg a rendőrség és a 
polgárőrség számára is az, hogy el 
kell tűnniük az ún. “fehér foltok- 
nak“ , melyek azt jelentik, hogy még 
mindig vannak a városnak olyan 
körzetei, területei, amelyekre csak 
nagyon ritkán jut el rendőr vagy pol
gárőrjárőr. Szeretnék visszautalni itt 
a cikk korábbi részére, mely megha
tározza azokat a területeket, ahol je 
lentős számú nyaraló betörés történt, 
és így adódnak azok az övezetek, 
ahol növelnünk kell jelenlétünket. 
Tisztújításról beszéltem, ennek ered
ményeképpen Bodor Barna szemé
lyében új elnöke van az egyesület
nek, míg a korábbi elnök a rendőrség

és a polgárőrség közötti kapcsolat- 
tartásért felelős alelnökként tevé
kenykedik a jövőben. Remélem, a 
vezetésben bekövetkezett változás 
lendületet ad az egyesületnek, s meg 
fogjuk a jövőben találni azokat a 
még fel nem tárt együttműködési le
hetőségeket, amelyek a közös cél, a 
közbiztonság javítása érdekében

eredm ényesebben tevékenykedhe
tünk.

Márciusban tartottunk a már ha
gyományosnak mondható Rendőr
bált. A sikeres lebonyolításhoz nyúj
tott segítséget és támogatást ezúton 
szeretnénk megköszönni az alábbi 
magánszemélyeknek, vállalkozók
nak:

Balatonalm ádi CPU szaküzlet, 
Szentesi István, Gyűrűsi Károly, Ba
latonalm ádi, Fűzfő u. Videotéka, 
Kiss Tibor, Kócs Lajosné, Bozsó Jó
zsef, Popeye Sport, H orgászcikk 
és Állateledel bolt, Balatonalmádi, 
Baross G. u. könyvesbolt, Center 
ABC, Mojzes Román Mini ABC

Grúber Sándor r. őrnagy 
rendőrkapitány

Koszorúk, küzdelmek, érmek
Várakozáson felül, szülők és ba

rátok érdeklődése mellett folytak a 
meghirdetett márciusi töm egsport
rendezvények. Kisiskolástól a főisko
lásokig mintegy 65 nevezés érkezett a 
versenybírósághoz.

Az érmeket az iskolák diáksport 
körei és egy öreghegyi vállalkozó biz
tosította.

Sportszerűségből minden verseny
ző jelesre vizsgázott. A berényi győzte
seknek az érmeket Tóth Attila iskola
igazgató, a gimnáziumban pedig 
Varga Laci bácsi adta át, míg a Györ
gyi Dénes és a Váci iskola tanulói Ke

szey János képviselőtől a Petőfi-szo
bornál vehették át a díjat.

A Petőfi-szobor megkoszorúzása 
után -  folytatva egy régi hagyományt 
-  koszorúval emlékeztek meg a ver
senyzők Rákóczi és hős katonái sza

badságharcáról is. A távoli kuruc kor 
hangulatát hangszeres közreműkö
désével Nádas Csaba tanár úr idézte 
fel.

Felhívás! A legkisebbek készülje
nek a „Kindertojás-versenyre“ ! Ápri
lisban és májusban pedig a nagyob
baknak, szülőknek és tanároknak kö
vetkezik a családi tenisz. És folytat
juk...

Koszorúzás a Petőfi-szobornál

Koszorúzás és éremátadás után a Petőfi-szobor előtt



Minőséget vagy tömeget?
Hozzászólás A versenysport végnapjai Almádiban(?)! című cikkhez

A sportegyesületek támogatására 
szolgáló objektív pénzelosztási rend
szert még 1992-ben fogadta el dr. 
Tóthné dr. Kóger Erzsébet vezette ön- 
kormányzati bizottság.

Ez az elosztási rendszer figyelembe 
vette az egyesületek taglétszámát, a baj
noki besorolását az egyesületek szak
osztályainak, illetve a sportolók egyéni 
sportágakban elért minősítését, de még 
azt is, hogy az egyesület tagjai mennyi
vel járulnak hozzá tagdíj fizetéssel az 
egyesület működéséhez. Emellett céltá
mogatást adott az önkormányzati tu
lajdonú, de az egyesületek kezelésében 
lévő sportlétesítmények karbantartásá
hoz.

Az 1998-ban megválasztott új kép
viselő testület új bizottsága mást akar. 
Először is kijelenti az új pénzelosztási 
rendszer megtervezője, hogy „a jelen
legi rendszer több klub esetében az úri 
passziók kielégítésére szolgál”. „Ehe
lyett az önkormányzat sportpolitikáját 
mindenképpen a tömegsport támoga
tása kell, hogy meghatározza”.

Először is el kell oszlatnom egy il
lúziót: a régi támogatás az egyesületek 
életében tartására volt elég, tehát az 
önkormányzat egyetlen egyesületet sem 
tartott el. Ezt bizonyítja az a tény, 
hogy az IKS Bizottság által bekért je
lentések adatai szerint a mintegy 3,5 
millió forint támogatás mellett az egye
sületek 1998. évben 22,3 millió forint 
költségvetéssel gazdálkodtak, ide nem 
számítva a „szponzori ajándék” címén 
kapott felszerelést és egyéb juttatáso
kat.

Ami a „tömegsportot” illeti, ebben 
az országban már sokan és sokhelyütt 
próbálkoztak ennek megvalósításával
-  legelőször az MHK mozgalom tűzte 
ezt zászlajára -  nem sok sikerrel. Kér
dés, mennyi a tömeg: 20, 50, 100 fő?

A sport mind jobb eredmény eléré
sére törekvés az egyéni képességek ki

bontakoztatásával. Lényege tehát a 
rendszeres, folyamatos magas szintű 
edzésterhelés és versenyzés, amelyet 
nem lehet kampányjelleggel folytatni. 
Szakosztályok, egyesületek verseny- 
sportra jönnek létre a jelentkező igény 
kielégítésére. Ha valaki kézilabdázni, 
vagy focizni akar, az nem kocogómoz
galomban akar részt venni. A sport 
alapegységei az egyesületek, ezek nél
kül sem minőségi, sem szabadidő- 
sport nincs. A szakemberek is itt áll
nak rendelkezésre: bármennyire is egy
szerűnek tűnik, még egy futónap lebo
nyolításához is szakértőkre (no meg 
sok-sok segítőre) van szükség. Az új 
elosztási rendszer kidolgozója tagadja, 
hogy az egyesületek rosszabbul járná
nak az új támogatással. Ez az állítás 
matematikai képtelenség, ugyanis ha 
1,6 millió forinttal kevesebb ez az ös
szeg, mint ha azt közvetlenül megkap
ták volna az egyesületek, akkor, vajon 
miképpen teljesül a fenti állítás? Saj
nálattal kell tudomásul vennünk 
„régi” sportvezetőknek, hogy egy-két 
képviselő nem tud arról, hogy eddig is 
volt Almádiban szabadidősport.

Néhányat ebből emlékeztetőül:
-  Balatoni Városok Sportbajnok

sága hét(!) sportágban,
-  Bauxitkutató Természetjáró SE 

rendezvényei (Bakony 50, 25 túra, éj
szakai túraverseny, Piroska Kupa, 
Bauxitkutató kupaversenyek stb.,

-  Ifjúsági labdarúgótorna, 
CRONOS Kupa, alsó-felső tagozato
sok focitornája, öregfiúk labdarúgó 
mérkőzések,

-  Almádi duatlon,
-  Challenge Day,
-  United Games,
-  strandröplabda, különböző távú 

úszások, homokfoci, éjszakai futóver
seny, családi sportnap,

-  tenisz szabadidősport rendezvé
nyek,

-  lábtenisz versenyek,
-  Yerd - Stiek vitorlásverseny és 

egyéb vitorlásversenyek,
-  kölyök strandfoci kupa,
-  asztalitenisz a Györgyi Dénes is

kolában,
-  nyári sporttábor,
-  piros tojás túra,
-  nők tornája, jóga, aerobik,
-  kispályás foci, kosárlabda
-  mountain bike versenyek,
-  testépítés két edzőteremben (body

- building) és a Kővirág utcában,
-  Balatonfüred - Balatonalmádi 

sporttalálkozó hét sportágban,
-  karate,
-  gyermeknapi sportversenyek: te

nisz, kerékpáros ügyességi, asztalite
nisz, görkori,

-  mountain-bike versenyek,
-  óvodás úszásoktatás,
-  majális, Malom-völgyi sportese

mények stb.
Persze az új rendszer kidolgozóit jó 

szándék vezérelte: a sportot mindenki 
számára elérhetővé tenni. Ezzel egyet 
is érthetünk, azonban erre akkor van 
mód, ha erős egyesületek működnek, 
mind több a választható sportág és 
nem utolsó sorban van hol sportolni. 
A fő csapásirány tehát az kellene, hogy 
legyen, hogy épüljön sportcsarnok, 
vagy legalább „normál” méretű torna
terem.

Maga a változtatási szándék nem 
elég: találkoznia kellene a lakosság 
igényeivel, azzal, hogy akarnak-e egy
általán sportolni. Ha a lakosság 
összetételét és számát vesszük figyelem
be, vajon kiknek kellene még és milyen 
tömegsport rendezvényeket szervezni? 
A 8400 fős lakosságból 2400 feletti a 
nyugdíjas, (700-nál több a 70 éven fe
lüli) évente a születések száma ma már

60-70 közötti. Aki az egyesületekben 
nem tanulta meg, nem gyakorolta va
lamilyen sportág művelését, később 
sem lesz rá igénye. A „megfogható” fi
atalok száma statikus állapot szerint 
kb. 200 fő, akik még nem sportolnak 
kilenc egyesület tizenkét szakosztályát 
választhatják - ha akarják.

Informálisan hallunk olyan han
gokat, hogy az egyesületek elherdálják 
az önkormányzat sportvagyonát. Ezek 
nem gazdasági társaságok pénzterem
tő létesítményei, itt sportolni lehet nem 
bevételt képező tevékenységet folytatni.

Igaz ugyan, hogy ez idáig pl. a 
BSE megkapta a sportpálya büfé és a 
pályán lévő faházak üzemeltetési jogát, 
azonban még a mintegy félmillió fo
rint önkormányzati támogatás mellett 
is kíváncsian várom azt az önjelölt el
nököt, aki ezzel együtt fenntartja a leg
alább 15 éve fel nem újított sportléte
sítményt, a csapatok foglalkoztatása 
mellett! (A büfé kiadása 1999-től már 
nem is joga a BSE-nek).

Tehát: első fokon döntés született 
úgy, hogy a bizottsági tagok öt perccel 
az ülés előtt kapták meg a régi elosztá
si rendszert felváltó új elképzelést, kap
tak öt percet, hogy olvassák el. A bizott
ság pedig elfogadta azt. Polgármester 
úr megvétózta a döntést, hiszen nem 
lehet az egyesületek megkérdezése nél
kül róluk dönteni. Jobb lett volna, ha 
ez a vita az érdekeltek bevonásával az 
első döntést megelőzően, és nem ezen 
újság hasábjain folyt volna le.

Végül is olyan döntés született, 
hogy a támogatás az 1998. évinek 
90%-a. Az idei növekmény (a tavalyi
hoz képest 11 %-kal több) szabadidő
sport alapba kerül, melyre az egyesüle
tek pályázhatnak.

A változtatás szükségességével né
hány vonatkozásban magam is egyet
értek. Erről az IKS Bizottságnak ez év 
október 30-ig kell döntenie.

Felber Gyula sportszervező, IKS 
bizottsági tag

BxTSE-hírek
A X. Bakony 50, 25 teljesítmény

túrán közel 700-an vettek részt a Ba
kony teljesítménytúrázói. Még sötéte
dés előtt beérkezett szinte mindenki. 
A rendezők munkáját nagylelkű 
sportbarátok támogatták, így a 
Geoprosper Kft. és a Balaton-felvidé
ki Nemzeti Park Igazgatósága. A tel
jesítők kitűzőket kaptak, melyeket a 
B alatontourist RT., valam int a 
Hegyisport budapesti boltja szponzo
rálta. Hálás köszönet érte. Közel 150 
fő harmadszor teljesítette a Bakony 
50-et, s ezzel a 1848-49-es jubileumi 
„óriási hóvirágos” kitűzőnk is gazdá
ra lelt.

További túratervek:
Április 17. Túravezetők vizsgatú

rája -  Gulyadomb, Séta az Ördögrág
ta sziklához, Veszprém. Tv. Baross 
Gábor, ind. 7.55 busz pu.

Április 18. Tavaszi Tájoló Bör
zsöny, mini városnézés Vácott. Tv. K. 
Gellai; autóbuszos.

Április 26. Vezetőségi ülés: Nyári 
nemzetközi önkéntes ifj. tábor szerve
zése Almádiban. Közös akció a föld
tani természetvédelemben érdekelt 
szervezetekkel és az Almádi Önkor
mányzattal. Ea.: K. Gellai, Baross G. 
és Knauer Anna.

Április 28. Klubdélután az almá
di könyvtárban, az országos gyalogos 
természetjáró találkozó ismertetése, 
amely pünkösdkor a Velencei-hegy
ségben lesz. Az éjszakai verseny 
ügyei. Tv. K. Gellai, dr. Knauer J., 
Kertész Gabi: buszos, 3 napos túra.

Május 1-2. Hajmáskér, Berek
hegy, a versenypálya bejárása, kitűzé
se. Tv. dr. Knauer J.

Május 7. írottkő, Kőszeg. Tv. K. 
Gellai M.

Újra Olimpiai Ötpróba!
Tisztelt -  leendő ötpróbázó -  Sportba

rátunk!
Örömmel értesítünk, hogy ismét meg

hirdették a sokak által várt, hagyományos 
sorozatot, amellyel az elkövetkező két év
ben Ford Olimpiai Ötpróba néven talál
kozhatsz. Az alábbiakban röviden össze
foglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Az Olimpiai Ötpróba hagyományait 
követve a rendezvényeket budapesti és re
gionális próbákra osztották fel. A buda
pesti próba általában az adott hónap első 
szombat délelőttjén kerül megrendezésre. 
Ezen a napon csak Budapesten van pró
ba.

A regionális próbák többnyire az adott 
hónap harmadik szombat délelőttjén lesz
nek az alábbi 8 regionális helyszínen: 
Győr, Veszprém, Kaposvár, Pécs, Kecske
mét, Szeged, Debrecen, Miskolc. E pró
bák egy időben, egyszerre kerülnek meg
rendezésre. Így alakul ki a havi 2 próba
lehetőség és a havi 2 „szabad” hétvége.

A Ford Olimpiai Ötpróba sorozaton 
bárki, korlátozás nélkül részt vehet.

Résztvevőnek azt tekintik, aki a verseny- 
irodán a nevére szóló próbakönyvet lead
ta, és ezzel az adott próba teljesítését meg
kezdte. A próba teljesítése után a résztve
vő a próbakönyvét visszakapja, abban pe
cséttel jelzik a már teljesített próbát.

A próbakönyvet az első alkalommal 
célszerű kiváltani, ára 500 Ft, amely ép
pen fedezi a biztosítás díját. A próbakönyv 
kiváltásakor - a résztvevő számára első 
próbán - nincs nevezési díj. Minden to
vábbi nevezéskor 200 Ft a nevezési díj.

A Balatonalmádi Herkules SE Olim
piai Ötpróba Klubot hoz létre. Megszer
vezzük a próbákra történő felkészülést, az 
utazást és egyéb az akcióval kapcsolatos 
feladatot is ellátunk.

A klubba jelentkezés személyesen a 
Balatonalmádi Görgey u. 4. szám alatt.

Érdeklődni a 438-146, vagy a 06-30- 
9574-830 telefonon lehet.

Felber Gyula 
sportszervező



M egh ívó
A Balatonalmádi Sportegyesület (ha nem 

esik az eső) 1999. május 1-én 9 órai kezdet
tel a sporttelepen kispályás labdarúgó tornát 
szervez amatőrök részére, melyre tisztelettel 
meghív minden sportolni vágyó személyt.

A  tornán korhatár nélkül bárki részt vehet, 
aki nem szerepel valamely labdarúgó bajnok
ságban.

Nevezni egy csapatba maximum 10 főt le
het. Nevezési díj: csapatonként 6000 Ft. Ne
vezési határidő: 1999. április 20. Nevezni sze
mélyesen vagy telefonon lehet. Személyesen 
a sportpályán minden hétfőn és kedden du. 
16-19 óra között a mellékelt nevezési lapon le
het Horváth József és Bogdán Tamás szemé
lyeknél.

A csapatok vezetőivel a lebonyolítási 
rendszer megbeszélését, sorsolást április 27- 
én kedden 17 órakor a sportpálya büfében

tartjuk, ahol a nevezési díjakat is be kell fizet
ni.

A mérkőzések ideje: 2x15 perc. A mérkő
zések lebonyolítása: két pályán történik.

A nevezett csapatokat két csoportba sor
soljuk (három vagy négy fős), ahol körmérkő
zések után az első kettő csapat jut az elődön
tőbe, ahol az I. csoport győztese a  II. csoport 
második helyezettjével, míg a II. csoport első 
helyezettje az I. csoport második helyezettjé
vel mérkőzik. A két győztes az első, míg a két 
vesztes a harmadik helyért mérkőzhet. Díja
zás: az első három helyezett serleg díjat kap. 
A mérkőző csapatok 5+1 főből állnak, folya
matos cserelehetőséggel.

Minden sportot szerető személyt szeretet
tel várunk.

Megjegyzés: A nevezési díj egy bogrács
pörköltet tartalmaz, amit a büfében lehet elfo
gyasztani a játékosoknak.

Horváth József, Tel.: 430/798, 06- 
30/9560-048 Bogdán Tamás, Tel.: 06-20/975- 
4040

RendezőségAlmádi sikerek 
az ifjúsági 

vitorlás sportban
Március 28-án ünnepélyes ke

retek között a Magyar Vitorlás 

Szövetség főtitkára ismertette az

1998. évi ranglista helyezéseket.

Optimist hajóosztályban 87 

versenyző közül:

2. Bors Bálint 
4. Kovács Zsombor 

6. Henger Mátyás 
balatonalmádi versenyzők. 

Továbbra is jó versenyeket, sok 
sikert kívánunk a fiataloknak.

Jó szelet!
O ptim ist O sztá lyszövetség

Almádi Duatlon
Rendező: Herkules SE 
Helye: Györgyi Dénes Ált. Iskola 
Kezdete: 1999. május 1.9.30 
Korcsoportok és távok, 
futás, kerékpározás, futás 

Gyermek: 1986-87-ben születettek:
2 km, 8 km, 1 km 

Serdülő: 1984-85-ben születettek:
2 km, 8 km, 1 km 

Ifjúsági: 1982-83-ban születettek:
3 km, 12 km, 1,5 km.

Díjazás: oklevél és érem.
A legtöbb pontot megszerző balatonalmá

di iskola 10 000 Ft sportszervásárlási utal
ványt nyer.

Jelentkezés 9.15-ig a helyszínen.

Bauxitkutató Természetjáró SE 8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5.
Tel.: 88/438-444 Kertész Gabi, munkaidőben 88/438-631 dr. Knauer

VERSENYKIÍRÁS
1999 évi Veszprém megyei nyílt, felső-, közép- és alapfokú, 

egyfordulós, bontott távú éjszakai tájékozódási csapatversenyek

XIV. Bauxitkutató Kupa, V. Piroska Kupa és I. Hegyisport Kupa
1999. V. 29/30. Hajmáskér térsége, Csapatlétszám: 2-5 fő.

Előnevezési határidő: 1999 május 21. Hozzájárulás a verseny költségeihez: a fenti határidőig 
csapatonként 500 Ft, ifjúsági csapat részére (18 évesig) 300 Ft. többségében MTSZ tagokból álló csapa
tok részére 100 Ft kedvezmény (feltétel az érvényesített igazolványok helyszíni bemutatása). Befizetés 
postautalványon a fenti címre, vagy átutalással a Balatonalmádi OTP 11748083-20015264 számra.

Helyszíni nevezés: csapatonként 700 Ft (minden kategóriában).
Az éjszakai versenyt tájfutó térképen, az MTSZ Verseny Albizottságának szabályzata alapján ren

dezzük. A verseny-bíróság elnöke: Baross G. I. o. versenyíró, vezető pályatervező: Knauer J.
Díjazás: A Bauxitkutató Kupa az éjszakai felsőfokú pályán győztes csapaté. Vándorserleg jár a töb

bi pálya győztesének is. A BALATONTOURIST RT. Piroska Kupája a szenior kategóriában (50 év felet
tiek) győztesé. Az újonnan alapított Hegyisport Kupát a „B“ pálya győztese viheti haza.

Találkozó: Hajmáskér vasútállomás előtti sportpályán, V. 29-én 18-19 óra között. Felszerelés: Tá
joló, óra, lámpa, ivóvíz, íróeszköz, kötszer. Egyéb feltételek: Sportorvosi engedély nem kell, de a verse
nyen mindenki saját felelősségére indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen cí
men nem igényelhető.

A versenyre mindenkit szeretettel hívunk és sikeres versenyzést, jó szerencsét kívánunk.

Baross Gábor sk. K. Gellai Mária sk.
a Veszprém megyei Természetbarát a Bauxitkutató Természetjáró

Szövetség elnöke SE elnöke

Május 1-jei programok
9.00 Kispályás futballtorna a BSE sporttelepen

9.30 Duatlonverseny a Györgyi Dénes

Általános Iskolában 

15.00-22.00 Majális a Wesselényi strand előtt 

Folklórműsor, kabaré, sztárvendég.

Egész nap vurstli.

Tenisz -h írek
Örömmel tudatom, hogy tagjaink 

„társadalmi" m unkájának eredm é
nyeként elkészültek a pályáink, és 
elindult a teniszélet.

• Időrendi sorrendet tartva első 
rendezvényünk a közgyűlés lesz, 
amit április 9-én pénteken 18 órától 
tartunk a Polgárm esteri H ivatal 
nagytermében. Minden rendes tag 
megjelenésére számítunk!

• Április 10-én szombaton 9 órai 
kezdettel kerül sor az Idénynyitó fér
fi páros bajnokságra, amin évről év
re egyre több páros indul el. A mos
tani verseny érdekessége, hogy OB-s 
versenyzőink nem indulhatnak egy 
párban.

• M egváltozik pályarendünk is! 
Tagjainknak nincs előre meghatáro
zott játékidejük. A pályákon, ha van 
hely, akár azonnal is játszhatnak, 
vagy személyesen, illetve telefonon 
(06/20/913-6366) foglalhatnak pá
lyát. Az edzésidők azonban kötöttek 
maradnak. Mindez csak a július, au
gusztus hónapokban kerül megvál
toztatásra.

• Tanfolyamainkat is szeretnénk 
elindítani. Kezdő, haladó, és elég je 
lentkező esetén felnőtt tanfolyamo
kat is indítunk. Díjainkat a fent em
lített közgyűlés határozza meg.

• K öszönet m indazoknak, akik 
adójuk 1%-át alapítványunkra utal
ták!

• Íme a Balatonalm ádi "Tennis 
Club" 1925 tervezett versenynaptá
ra, amit az időjárás befolyásolhat:

Versenynaptár
Április 24., szombat 9.00: Idény

nyitó nyílt férfi páros bajnokság. A 
rendezvényen a városból bárki részt 
vehet, párjával nevezhet.

Április 24., szombat 9.00: Bala
tonalmádi Iskolás Bajnokság tavaszi 
(hagyományteremtő). A három isko
la tanulóinak bajnoksága, korcso
portonként.

Május 1-2. Anyák napi korosztá
lyos fiú-lány egyéni verseny

Május 26. szerda Kihívás napja. 
Mindenkinek ingyenes sportolási le

hetőség.
Csapatbajnoki OB-II. A pontos 

sorsolási időpontokat a következő 
számban közöljük.

Június 26-27. Megyei korosztá
lyos egyéni és csapatbajnokság. 
Rendező: Megyei Tenisz Szövetség, 

az időpont változhat!
Június 3 1 .-  augusztus. 1. Áfrány 

Mihály emlékverseny az Almádi Na
pok keretén belül. Pénzdíjas! Terüle
ti meghívásos.

Augusztus 20-21. Szent István 
Kupa. Hivatalos F 16, F 18 országos 
kiírású.

Szeptember 18-19. Szenior Ku

pa. Területi meghívásos bajnokság.
Október 2-3. Balatonalmádi Is

kolás Bajnokság őszi (hagyományte

remtő). A három iskola tanulóinak 

bajnoksága korcsoportonként.
Október 9-10. Almádi Idényzáró 

férfi nyílt egyéni, és korcsoport baj
nokság.

Dudás Zsolt

*

Balatonalmádi "Tennis Club" 1925 
JÓ T ÉK O N Y SÁ G I SPORTBÁLT
rendez. Helye: Hotel Auróra étter
me. Idő: 1999. április 17. (szombat) 
19 óra.

Helyfoglalás: O ttília Étterem, 
438-219 vagy Dudás Zsolt 20/913- 
6366

Program: 19 óra: Báli megnyitó, 
nyitótánc, vacsora. 1 óra: Tombola. 
Svédasztal.

Részvételi díj: 2500 Ft



Önkorm ányzati képviselőink...
Lapunk korábbi hagyományainak megfelelően lehetőséget biztosít a tavaly októberben megválasz
tott önkormányzati képviselőknek a bemutatkozásra. Rövid bepillantást nyerhetünk magánéletük
be, vallanak önkormányzati feladataikról, terveikről, elképzeléseikről.

Gazdálkodjunk hatékonyabban 
a város vagyonával

Idilli környezetben, a négy gye
rek vacsorája közben fogadott 
minket Bors Sándor  képviselő, 
hogy bemutatkozzon az Új Almá
di Újság olvasóinak. Az interjú ké
szítését jelentősen meggyorsította 
a civilben szám ítógépes szakem 
ber felkészültsége, a szerkesztést 
csupán Máté fiúk kedves vacsora- 
invitálása szakította meg.

-  Szokásainkhoz híven, először 
kérem mutatkozzon be az olvasók
nak!

B. S.: 1962-ben Zircen szület
tem. Szüleim Balatonalmádiban épí
tettek nyaralót. Közel ötéves építke
zés után állandó lakásunk lett ebből 
az épületből és 1974-ben véglegesen 
itt telepedtünk le. Ekkor a környé
künkön még alig volt lakás. A Hu
nyadi utcán egymás mellett nem fért 
el két autó, és a Fehérkereszt utcában 
az út menti szilvafák összefonódtak 
a fejünk fölött. Azóta nagyon sokat 
változott a település. Sajnos nem 
mindig előnyére.

Az általános iskolát Veszprém
ben, a Szilágyiban végeztem. Az ot
tani osztálytársaim invitálására ju 
tottam le Almádiba az Építők vitor
lástelepére. Itt ismerkedtem meg a 
vitorlázás élményével. Szerény tár
gyi feltételek mellett, de nagy lelke
sedéssel jártunk versenyezni.

A középiskolát a pápai Türr Ist
ván G imnáziumban végeztem. Ti
zenegy hónapos sorkatonai szolgálat 
után a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki karán kezdtem el 
tanulmányaimat. Egyetem istaként 
nősültem meg. Feleségem Vörösbe
rényben tanított földrajz, rajzszakos 
tanárként. Még az egyetemi éveink 
alatt született két gyermekünk, egy 
leány és egy fiú. Friss diplomával a 
Bauxitkutató V állalatnál kezdtem 
dolgozni, programozóként. A válla
lat segítségével kezdtem építkezni a 
volt kukoricás tövében, a Kövesalja 
utcában. Három év elteltével az Al
mádi Kommunális Üzemhez kerül
tem. Itt megismerhettem az üzem te
vékenységét, mivel majdnem a teljes 
ügyviteli rendszer kiépítése az én 
feladatom volt. 1991 óta saját vállal
kozásban végzem a programfejlesz

tést, de kapcsolatom továbbra is fenn
áll a Kht.-vá alakult üzemmel.

A biztos anyagi háttér megterem
tése után született egy kisfiúnk, majd 
egy kislányunk.

-  A hivatása és a család biztos 
sok idejét leköti, ennek ellenére Ön a 
helyi politizálást is felvállalta tavaly 
októberben.

B. S.: Minden fiatal párnak, csa
ládnak elsődleges célja a lakáshoz 
jutás és a m egfelelő életkörülm é
nyek kialakítása. Én sem voltam ez
zel másképp. Az elmúlt időszakban 
viszont a napi robot mellett már tud
tam időt szakítani, hogy ne csak a 
legszűkebb környezetem problémái
val foglakozzam . Tanulmányaim 
alatt is mindig vállaltam  közéleti 
szerepet, a társasház építése során is 
én láttam el a közös képviseletet. 
Úgy érzem, hogy a környezetemben 
lévő ismerősök bíznak bennem, és 
szívesen m ondják el gondjaikat, 
mert tudják, hogy mindenkor kész 
vagyok segíteni. Baráti társaságban

évekkel ezelőtt felvetődött, hogy a 
város érdekében össze kellene fogni, 
mert egy-egy személy elszigetelőd
ve nem tud jelentős eredményeket 
elérni. Ezért hoztuk létre az Össze

fogás a Város Jövőjéért 
csoportot az önkor
mányzati választások 
előtt. Ez a civil szerve
ződés azért jö tt létre, 
hogy széles alapokra tá
maszkodva hatékonyan 
tudta képviselni a város 
érdekeit. A csoport kül
detése nem fejeződött 
be a választások végé
vel. Éppen ellenkező
leg. Most van itt az ide
je, hogy az eredeti célki
tűzésnek m egfelelően 
egy hosszú távú koncep
ció kidolgozásával se
gítsük a város fejlődé
sét.

-  Gondolom az eddig 
eltelt időszak mind a tes
tületi, mind a bizottsági 
munkában az ism erke
déssel, a feladatok fe l-  
térképezésével telt el.

B. S.: Az elmúlt öt 
hónap alatt rengeteg in
formáció zúdult az új 
képviselő testületre. A 
Polgárm esteri Hivatal 

dolgozói bőséges mellékletekkel lát
ják el az előterjesztéseket, ami nagy
ban segíti a döntések előkészítését, 
viszont néha majdnem regény vas
tagságú anyagból kell felkészülni.

A Gazdasági, Területfejlesztési és 
-üzemeltetési Bizottság tagja lettem, 
feladatomnak tekintem, hogy minél 
hatékonyabban tudjunk gazdálkodni 
a város vagyonával.

A bevételek növelését és a kiadá
sok ésszerű csökkentését kell elér
nünk, hiszen az utak állapota ka
tasztrofális, a közterületek állapota 
siralmas. Ennek a helyzetnek a meg
változtatásához elsősorban pénzre 
van szükség, másodsorban pedig 
jobb szervezést, és több gondosságot 
igényel. A város fejlesztéséhez meg 
kell találni a megfelelő forrásokat.

-  S melyek lehetnek ezek a fo rrá 
sok?

B. S.: Véleményem szerint az 
idegenforgalmi adóban rejlik a város 
legnagyobb bevételi tartaléka. 
Ugyanis minden befizetett forintot 
kettővel egészít ki az állami költség- 
vetés. Ezt előttem is már sokan el
mondták, de nem lehet elégszer 
hangsúlyozni.

A befizetési morál ösztönzésére 
most egy olyan konstrukciót szeret
nénk létrehozni, amelyben a vendég, 
a vendéglátó és az önkormányzat is 
megtalálná a számítását. A vendég a 
vendéglátótól kapott igazolással egy 
kedvezményes strandi belépőt vált
hat ki, amely egyben a parkoláskor 
is kedvezm ényre jogosít. Várjuk 
azon kereskedők és vendéglátók je 
lentkezését is, akik a kártyatulajdo
nosok részére az áraikból enged
ményt tudnak nyújtani. Ezzel is ösz
tönözve a vendégeket a kártya kivál
tására. A vendéglátókat pedig azzal 
szeretnénk ösztönözni, hogy a befi
zetett kurtaxa jelentős részét vissza
juttatjuk olyan célokra, amelyek az 
idegenforgalommal kapcsolatosak, 
és arra a területre, ahol ez a bevétel 
keletkezett. Elképzelésem szerint ez 
lehetne az ingatlanon végzett felújí
tás, vagy beruházás részbeni fedeze
te. A magánerős útépítésnél biztosít
hatná az önrész összegét, fedezhetné 
utazási irodák kiállításon való rész
vételi díját, és számos egyéb hasznos 
dologra lehetne még fordítani. A 
visszajuttatás legkedvezőbb módjá
nak kidolgozása még előttünk áll. Az 
említett megoldással a vendéglátó is 
érdekelt lenne abban, hogy a vendé
ge lerója az üdülőhelyi díjat, hiszen 
az így befolyt összeg a saját környe
zetébe kerül vissza. Remélem ezt a 
szemléletváltozást sikerül elérni, és 
az ADÓ-ból „KAPÓ“ lesz.

Ez a szemléletváltozás egyébként 
a Képviselő Testületben is jelentke
zik, mivel az Összefogás a Város Jö
vőjéért csoport képviselői közül töb
ben is lemondtunk a teljes 1998 és 
1999. évi képviselői tiszteletdíjunk
ról. Így a felszabaduló összeget a vá
ros céljaira kívánjuk felhasználni. - 
Köszönjük a beszélgetést.

G. T. - N. F.



Nagykorú lett 
a Balatonalmádi 

Polgárőr Egyesület
Március 20-án a város polgárőr

sége megtartotta első tisztújító köz
gyűlését. A választott új elnökséggel a 
4 éves munka után az egyesület a „fel
nőtt” korba lépett.

Visszatekintve az elmúlt évekre el
mondhatjuk, hogy a kezdeti nehézsé
gek után egyre jobban beletanultunk 
a polgárőr munkába. Idővel letisztul
tak a feladataink és kiderült, hogy a 
lakosság és a társszervezetek nem 
csak a járőrszolgálatra, hanem a kü
lönböző rendezvények biztosítására is 
igényt tartanak. Látható, hogy a köz- 
biztonság erősítése mellett alapvető 
feladatunkká vált a közrend szervezé
se is. Munkánkat a hivatalos szerve
ket segítve végeztük. Fontos felada
tunk a lakosság és a rendőrség közöt
ti kapcsolatok erősítése, a bűncselek
ményekre utaló információk felderíté
sében és továbbításában.

A most megválasztott vezetőség 
összetétele a következő:
BODOR BARNA elnök, LÁZÁR RÓ
BERT titkár, HANSÁGI ENDRE, 
alelnök, BALOGH CSABA, BUGYI 
PÁL, EŐSZE BEÁTA, SZABÓ 
ANDRÁS

A következő ciklusban tóvábbra is 
folytatjuk az eddigi sikeres munkát 
mind a járőrszolgálatok szervezésé
ben, mind a biztosítási feladatok vég
rehajtásában.

A soron következő konkrét felada
tok közük

- április 23-án a vörösberényi te
metőben ősszel történt sírrongálás 
után a sírok helyreállításában segéd
kezünk,

- május 1-én a hagyományos du
atlon verseny biztosítását végezzük.

Továbbra is várjuk azon állampol
gárok jelentkezését tagjaink sorába, 
akik tevékenységünkkel és elveinkkel 
egyetértenek és részt kívánnak venni 
egyesületünk munkájában.

Bodor Barna 
elnök

„Fegyvert s vitézt éneklek...“
Az 1848/49-es forradalom és sza

badságharc méltó ünnepléséhez hoz
zájárulva a Vörösberényi Általános 
Iskola több programot is szervezett.

A 7. osztályos tanulók Balázs Bé
láné tanárnő felkészítésében színvo

nalas műsort adtak elő március 12- 
én.

Az ünnep alkalmából „Fegyvert s 
vitézt éneklek” címmel iskolai rajz
pályázatot írt ki az intézményben ta
nító két pedagógus Pintérné Barcza 
Zsuzsa és Hégelyné Béres Ágnes. A 
beérkezett munkákból tartalmas ki
állítás nyílt az új épület aulájában. A 
legjobb alkotások értékes jutalom 
ban részesültek.

A három fődíjat: Pál Tamás 5/B. 
osztályos, Harczos Renáta 4. osztá
lyos, Horváth Ágnes 6/B. osztályos 
tanuló nyerte.

A március 15. alkalmából rende
zett teniszverseny eredményeit Tóth 
Attila igazgató ismertette.

Díjazottak: Szász Melinda 7. osz
tályos, Máll Dániel 6/B. osztályos, 
Balangó Viktória 1. osztályos, 
Hégely Péter 7. osztályos tanulók.

Az eredményhirdetés után a diá
kok az iskolai hagyományokhoz hí
ven megkoszorúzták Laposa Dániel 
sírját.

Továbbtanulási információk a Györgyi Dénes Általános Iskolából
Bár a 8. osztályosok búcsúzása, a ballagás még 

várat magára, végzős tanulóink és szüleik számára 
mégis lezárult egy korszak. Befejeződtek a középis
kolai felvételi vizsgák, melyek az utóbbi években 
egyre nehezebbé váltak, eredményei egy sokkal ne
hezebb versenyhelyzetben születtek.

A tehetséggondozást -  amely mint az iskola fő 
profilja már a helyi oktatási koncepcióban is megfo
galmazódott - iskolánk évek óta kiemelt feladatként 
végzi. A teljesítőképes tudás igazi mércéje a 8. évfo
lyam végén az a tény, hogy diákjaink többsége - él
ve a lehetőséggel - több, az általuk és szüleik által 
kiválasztott emelt szintű, tagozatos középiskolába is 
felvételt nyert, s élhettek a választási lehetőséggel.

Végzős tanulóink felvételi eredményei: 
Kéttannyelvű Gimnázium Balatonalmádi 3 fő 
Lovassy László Gimnázium, Veszprém 
matematika tagozat 2 fő
német nemzetiségi tagozat 2 fő
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 
magyar - francia tagozat 2 fő
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred 
speciális német 1 fő
szám.techn. - angol 1 fő

Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari, Idegenforgalmi 
Szakközépiskola. Vp. 2 fő
Jendrassik György Középiskola, Veszprém 4 fő 
Közgazdasági Szakközépiskola 1 fő
Öveges József Szakközépiskola 2 fő
Cholnoky J. Általános Gimnázium 2 fő

9.10. osztály 8 fő
Kereskedelmi Alapítványi Iskola 3 fő

3 tanuló még nem döntötte el, melyik iskolát vá
lasztja.

Tantestületünk megelégedéssel fogadta a kö
zépfokú oktatási intézményekből érkező visszajelzé
seket.

A Györgyi Dénes Általános Iskola 
tanulóinak sikeres szereplése a megyei 
és országos tanulmányi versenyeken

Mint arról már korábbi számunkban beszámol
tunk, tanulóink jelentős létszámmal képviselték isko
lánkat az idei tanévben meghirdetett tanulmányi ver
senyeken.

Időközben több területen is befejeződtek a me
gyei és országos fordulók, melyeken az alábbi ki
emelkedő eredmények születtek:

Megyei forduló:
1. helyezett Kovács Lili 4. osztály matematika, 

Németh Zsanett 8. osztály német nyelv.
2. helyezett Lisztes Mónika, Mester Csíki Anna, 

Szabó András 3. osztály (csapat) matematika, 4. he
lyezett Lisztes Mónika 3. osztály (egyéni) matemati
ka, 7. helyezett Tóth Mihály 6. osztály matematika, 
10. helyezett Győri Dávid 4. osztály matematika.

A X. Országos Bátaszéki Matematikaverseny 
döntőjén Krivácsy Ádám 4. osztályos tanuló a 15. he
lyen végzett.

A Magyar Zene Évezrede országos zenei - tör
ténelmi versenyen csapatunk az általános iskolások 
kategóriájában I. helyezést ért el.

A csapat tagjai: Bolka Ildikó, Czuczay Diana, 
Horváth Kata, Köő Viktória, Németh Zsanett, 
Strenner Katalin, Tóth Mihály

Ezzel az eredménnyel kivívták a jogot a megyei 
fordulón való részvételre.

Az általános iskolások történelmi versenyén 
megyei döntőbe jutott Kiss Szilvia 8. osztályos ta
nuló.

Eszes Béláné

dr. Jósa Elemér a képviselőtes
tület Idegenforgalmi, Környezetvé
delmi és Sport Bizottságának tagja, 

valamint a Vendégvárók egyesülete 
megbeszélésre hívja a városunkban 
szobakiadással foglalkozó magán- 
személyeket.

A megbeszélés helye és időpont
ja  a következő:

Ipartestü letek  Székháza  

em eleti tanácsterm e,

1999 . áp r ilis  17-én  15 óra  

Tisztelettel kérjük és várjuk 
szíves megjelenésüket.

Bál Berényben
A Vörösberényi Általános Iskola és 

a Szülői Munkaközösség sikeres jóté
konysági bált szervezett februárban, 
Pintérné Barcza Zsuzsa igazgatóhelyet
tes és Némethné Kerekes Emőke Sz. M. 
elnök vezetésével.

Az estet Tóth Attila igazgató nyitot
ta meg. Utána az iskola tanulóinak vi
dám előadása következett, amelyet Ró
zsás Józsefné tanárnő állított össze.

Akiváló zenéről Németh Tamás gon
doskodott. Köszönet a jó hangulatú 
rendezvény segítőinek.

Boda Zoltánné, Istenes Károlyné, 
Rehák Gézáné, Pintérné Barcza Zsu
zsa, Balázs Béláné, Rózsás Józsefné, 
Némethné Kerekes Emőke, Katkó Gézá
né, Hofstetterné Wollain Márta, 
Mikóczi Jenő, Nagy Péter, Pataki Ist
vánné, Lancsarics család, Bóka Attilá
né, Szóládi Ferenc, Szadai Boldizsár, 
Szakács Pálné, Bécsy Jánosné, Stifter 
Jánosné, Kovácsné Wöller Anita, Ko
vács Attiláné, Juhász Nagy Ildikó, Tál 
Magdolna, Szilágyi Imréné, Szilágyi 
Imréné, Dragos Jánosné, Futakiné Pa
taki Gyöngyi, Németh Csabáné, 
Heindlné Konyher Julianna, Hank

Zoltánné, Horváth Ferenc, Németh Er
nő, Hegedűs Kornél, Hégely Sándor, 
Rácz Istvánné, Németh Tamásné, Ódor 
Gáspárné, Benis Vilmosné, CENTER 
ABC, Polyák István, Szőlősi Lajos, Vö
rösberényi Vöröskereszt, Vékonyné 
Frics Márta, Ágnes Asszony Vendéglő
je, Némethné Kerekes Emőke Butik, 
Kalamász János, Winklerné Szabó Me
linda, Glóbusz Csárda, Horváth Lász
lóné, Horváth Sándor, Radnóti Mi
hályné, Hollander József, Keresztes 
Vendéglő, Polgár Gyula, Borbács Ti
bor, Répás Dávid, Tatsó Kálmánné, 
„PARTY-SZOLO” GMK, Bíró Tamás, 
Garamvölgyi László, NON-STOP FIT
TNES, Szentesi István, Szentesiné 
Brazsil Márta, Istenes Klára-STYLUS 
FODRÁSZAT, Sereghy Emese-ZEBRA 
KOZMETIKA, Koch Árpád - Berény 
Étterem, dr. Tóth József, dr. Kóger Er
zsébet, Bújtás János, Juhász Nagy 
Sándor, Tászler Ferenc, Szász Melin
da, Harczos Csilla, Németh Viktória, 
Varga Anna, Csentey Krisztián, Bara
nyai Rita, Járomi Renáta, Albert Zsu
zsa.

Meghívó
Balatonalmádi Vöröskereszt Lakóhelyi Alap

szervezete 1999. április 17-én (szombaton) dél

után 3 órakor tartja a Budatava Étteremben az idő

sek napját, melyre szeretettel várjuk a nyugdíjaso

kat.

Vöröskereszt Alapszervezetet vezetősége

Közlemény
A „Vörösberényi Nyugdíjas Klub” 1999. március 

19-i összejövetelén az alábbi programot fogadta el:
Havonta a hét minden szerdai napján 16 órától 

Klub nap a Vörösberényi Művelődési Ház kijelölt he
lyiségében.

Áprilisi program:
Április 7-én: élettörténeti elbeszélgetések.
14-én: egészségügyi előadás, 21-én: virágápo

lási tapasztalatok, 28-án:születésnapi megemléke
zések.

Kérjük nyugdíjas társainkat, hogy javaslataikkal, 
részvételükkel segítsék a Nyugdíjas Klub működé
sét.

A vezetőség nevében:
Boros Gyula elnök



Szerelmem, Almádi
Sorsom ajándékaként néhány éve almádi polgárnak mondhatom 

magam; innen a bátorságom, hogy vállalni mertem egy születésna
p i köszöntő megformálását. Ha ez más lett közben -  vallomás, ro
koni üdvözlet inkább, afféle „ szerelmes földrajz “ -  bocsáttassék 
meg nekem, s tudják be rajongásomnak, ifjontinak ugyan nem 
mondható, de azzal felérő  lelkesültségemnek.

Szeretem ezt a várost! Szeretem szépségét, természet adta gyö
nyörűségét, polgári nyugalmát, lakói kedvességét -  szeretem min
den ízében. Sétányait, fá it, tereit; a lent csobogó csodát, a Tavat
-  és a fen t trónoló Öreghegyet egyképp. Vörösberény tornyait, rusz
tikus portáit; Káptalanfüred kaptatóit, panorámáját; Budatava 
csendjét, kertjeit; mind-mind lenyűgöznek, megnyugtatnak és elgon
dolkoztatnak: mivé is lehetne a világ, ha az emberi szorgalom, igye
kezet és jó  ízlés így párosulna mindenütt a gondoskodással, a ter
mészet, a tenyérnyi fö ld  -  a házam-váram, városom szeretetével.

Isten éltessen hát, Balatonalmádink! Várossá emelésed tizedik 
évfordulóján, körbetekintve a horizonton, láthatjuk: jókedvében al
kotott Téged a Teremtő. Aki itt született, itt él, talán nem is tudja, 
milyen kincset örökölt s birtokol szívében. Vagy tudja, nagyon is? 
És innen az emberiességük? Engem, a vendégfélét, a félig idegent 
ugyanis gyakorta meglepnek: kedvesebb népekkel nemigen akadtam 
össze sehol a világon. Legyen piaci kofa vagy iparos, vendéglős, 
tisztviselő vagy üzletember, tanár, művész, orvos, boltoslány vagy 
rendőr, újságárus, fodrász, vasutas, szőlősgazda vagy halsütő -  
szívélyességük naponta lenyűgöz. Betérhetsz butikba, szalonba, 
templomba -  az itteniek lelke kisugárzó. Olyanok, amilyen a táj: a 
tó, a hegy, az erdő -  amilyen szemre is e darabka hazám.

Boldogság azt mondani: ők az én útitársaim -  s Almádi az én 
Bakonyom, Európám.

Tóth Gábor, a Magyar Nemzet főszerkesztője

Ágh István:

Évfordulók
Nemcsak a délutáni nap, ahogy 
cirmolja a fatörzsön a mohát 
tetszetős aranyzölddé, mint finom 
muszlinsálat, ajándék nyakadon, 
tiéd a barka, pedig ott 
hamvad bársonnyá a bokor bogán, 
fogadd el tőlem március 
páros harkályát, s ezt az ibolyát, 
úgy adom á t , hogy le se szakítom.

Nemcsak a feledéssel tüntetők, 
ahogy kizárják magukat a tél 
megülepedett szegleteiből, 
s mi is velük a körhintán, pedig 
csak állunk, s hosszan örülünk nekik 
s nekünk itt, mintha valami 
mesebeli falusi búcsúban, 
erdei réten, hol a vadak is 
célba lőhetnek záróra után.

Nemcsak mert olyan vasárnapias 
minden, inkább mert idegyűlik az 
összes napunk, évünk, évtizedünk 
ami elmúlt, az együtt, a külön , 
születéseink, túléléseink, 
sortűz, karambol, hasmetszés, beforrt 
és mégis kibírt nem-birom-tovább, 
ahogy a barka a bokor bogán, 
úgy adom át le se szakítom.

Vecsey K. Mária :

Tavaszi
avantgarde

Ahogy jönnek ezek a friss szelek... 
Ahogy elpucolják a tél itt hagyott 

lucskát, mocskát: jégcsapot fagyot, 
sáros hókupacot, korhadt leveleket, 

ahogy fölforgatják a teret. 
Szökdösnek hajnalonként kertről-kertre, 

fütyülnek a temető csendre, 
és ahogy gúnyosan búcsút intenek, 

szemtelenek, de szemtelenek.
S az elmenőfélben lévő vén szülőn

- megfáradt, halálba készülőn-  
korbácsként suhog, csattog a barkás ág; 

ó, milyen féktelen barbárság, 
és nincs bennük gyász, nincs semmi tisztelet, 

ahogy temetik az agg telet, 
s ahogy jönnek ezek az új szelek...



„Nem szépen épült, széptetejű lakok, nem jólrakott nagy kőfalak és utak adják a 
várost, nem hajógyár, ámde olyan lakosok, kik avval mi megvan, élni tudnak.. . ”

ALKAIOSZ

Antallffy Gyula:

A reformkor Balatonja
(részlet)

Milyen hatással van az ember kedélyére, lelki
világára, közérzetére a tó és tája? Kezdjük talán 
Széchenyi egy mondatával, amely már a később ki
bontakozó fürdőkultúra lényegére utal: „A munka
fáradt ember, ha a Balaton víztükrét meglátja, új 
életkedvet érez ereiben csörgedezni.” Ezt a gondo
latot tovább fejleszti Szerelmey 1848-ban megje
lent Balaton Albumának magyarázó szövegéből az 
alábbi m ondat:,,... hozzon bár az ember még oly 
roncsolt és beteges lelket e kellemteljes tájra, fel
frissülten és egészségesen fogja magát érezni; 
unalmát öröm, tespedését vidor életkedv, közö
nyösségét ifjúi tetterő váltandja fel.”

„ ... a Balaton-vidék egy bájos menyasszony, ki 
vőlegényére vár, minden ponton új bájait tárja fel; 
mentül tovább nézzük, annál szebbnek látjuk, s 
bár nevessenek ki érte, én azt mondom, hogy az 
egész táj mosolyog.” Hogy pedig a költő is han
got kapjon, s mintegy összefogja az eddig elmon
dottakat, szólaljon meg egy versszak Kis János A 
Balaton melléke című ódájából: „Mosolygó part, 
földeknek, réteknek, / Szép szőlőknek elegyülete, / 
Zöld erdőknek, csúcsokra bérceknek / Ezer formát 
játszó képzete, / Hol van az a Tempe, az az Éden, 
/ Hol valami hozzád fogható, / Mely oly mélyen

s mégis oly gyengéden / Lenne a szebb lelkekre 
ható.”

K ossu th  érzékeny lelkét a tó gazdag színjátéka 
ragadja meg: „Szép ez a Balaton, mindenkoron 
szép - írja már említett fürdőlevelében -; szép, mi
dőn csendes, s foltonként színét változtatgatja; 
szép, midőn medre mélyéről az üvöltő szél sötét 
habokat paskolgat föl; szép, midőn a vihar közel
gését haragos zöld színt öltve jelenti, de legszebb, 
mondhatatlanul szép, midőn a kelő nap az első 
fénysugárt, vagy a tele hold a bájos fénycsomót 
göndör vízszínén végiglövelli. Aki a Mindenható 
mosolyát egy földi képben látni sóvárog, ezt néz
ze meg.” A  Balaton varázslatos színakkordjai bű
völik el a reformkor romantikára hangolt emberét. 
Délben olyan a tó tükre, mint perzselő délibáb, al
konyatkor violaszínben ragyog, a leszálló nap 
sárgáslilára festi, majd végső sugaraival lángba 
borítja. „Rubintláng festegeti”- így látja ilyenkor 
a Berzsenyi, s tűzbe süllyed az alászálló nap Kis
faludynál is: „Zala felől nyugodni száll / Most az 
égnek kékjében / A Nap, egy nagy égen függő / 
Tűztekének képében / Somogy felől a hajnali / 
Vészborulat tájából / A sápadt hold búvik elő / 
Egy felleghegy ormából.”

S mit jelent nekünk Almádi?
Temetőket, templomokat, szerelmeket, otthont, gyermekeinket nevelőket, 

érkezőket és távozókat, velünk együttélőket, s futó ismerősöket, aranyesőt,
platánsort, fodrozódó, örökké változó színű vizet, hazaérkezőként „szív-

dobbantóan" a vasúti feliratot... minden megfogalmazhatót és megfo
galmazhatatlant. Itthon vagyunk.

HBA

Az oldalt összeállította: Hollóné Behring Anikó



Más szemlélettel az idegenforgalmi adóról
Jelen újságcikk célja, hogy bemutas
sa, melyek azok az okok, amelyek 
miatt az újonnan megválasztott kép
viselőtestület, az idegenforgalmi 
adóbevételek növelését az egyik leg
fontosabb kérdéskörnek tekinti.

Az idegenforgalm i adó, 
m int adónem sajátosságai
Az idegenforgalmi adó sajátossága, 

hogy az adó fizetésére nem a szállásadó cég 
vagy magánszemély kötelezett, hanem az 
idelátogató vendég. Az adóteher tehát nem 
a magánszoba-kiadással foglalkozó embe
reket sújtja, hanem azok vendégeit.

Az adó vendégtől történő beszedése és 
az Önkormányzathoz történő befizetése a 
szállásadók kötelessége.

A legfontosabb és leglényegesebb sajá
tosság az, hogy minden befizetett idegen- 
forgalmi adóforint után törvény szerint a 
központi állami költségvetés kettő forint tá
mogatást ad városunknak, tehát minden 
egy forintnyi befizetés három forintnak fe
lel meg.

Fizető-vendéglátó engedélyek 
száma, idegenforgalmi adóbevétel:

Áttanulmányozva az elmúlt évek adata
it megállapítható, hogy az 1995-ben nyil
vántartott 3158 fizetővendéglátó-enge
déllyel szemben 1998-ban 1160 engedély 
van nyilvántartva, ami 63%-os csökkenést 
jelent. 1998-ban a magánszemélyek által 
befizetett 8 050 ezer forint befizetett adó 67 
ezer vendégéjszakának felel meg.

Ezen adatok alapján - figyelemmel a ki
adott engedélyek számára és engedélyen
ként négy férőhelyet feltételezve - átlag 14 
nap után van az adó megfizetve.

Az adatok hosszas elemzése nélkül is 
megállapítható, hogy mind a kiadott enge

délyek száma, mind a befizetett adóösszeg 
messze nem a valóságos állapotot tükrözi.

Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi 
helyzet nagyságrendekkel való javítását 
nem szankciókkal és túlzott ellenőrzéssel 
lehet elérni, hanem egy olyan ösztönző
rendszer kidolgozásával, amely vala
mennyi szereplőt motiválja arra, hogy az 
idegenforgalmi adó befizetésre kerüljön.

Az idegenforgalm i adóbevétel 
növelésének szükségessége:

Balatonalmádira nem jellemző a jelen
tős ipari-gazdasági tevékenységet folytató 
vállalkozások jelenléte és ez a jövőben sem 
várható. A településen főként kereskedelmi 
és szolgáltató tevékenységet folytató vál
lalkozások vannak, amelyek közül szinte 
valamennyi profittermelő képességére ha
tással van az idegenforgalom nagyságrend
je.

Ugyanez mondható el a településen élő 
magánszemélyek jelentős részének vonat
kozásában, hisz a szobakiadók jövedelmét 
alapvetően meghatározza az idelátogató 
vendégek száma.

A fentiekből következik - figyelemmel 
a település jelenlegi költségvetésének szer
kezetére - hogy a jövőben a város saját fej
lesztési forrásainak alapjául az előbb emlí
tett cégek által befizetett iparűzési adó és 
szintén a cégek, illetve magánszemélyek 
által befizetett idegenforgalmi adó szolgál
hat.

Legfontosabb célunknak kell tekintsük, 
hogy az önkormányzat költségvetésébe be
folyó idegenforgalmi adóbevétel és az eh
hez járó, az állami költségvetésből utalt tá
mogatás összege, a település fejlesztését, 
idegenforgalmi vonzerejét szolgálja.

Az idegenforgalomból jelentős bevételt 
realizálni kívánó településen, mindannyi
unknak tudomásul kell vennünk azt a tényt, 
hogy az idegenforgalmi, turisztikai szol
gáltatást lehetővé tevő eszközállománynak 
a (szállodák, panziók, kempingek, mote
lek, magánszoba-kiadók házai) jó minősé
ge nem elegendő a hosszú távú, eredmé
nyes működéshez.

Ehhez a szép és tetszetős létesítménye
ken kívül, az ezen létesítményeket magá
ban foglaló településnek is rendezettnek és 
gondozottnak kell lenni, hogy esély legyen 
a kultúráltabb vendégfogadás és vendéglá
tás kialakítására.

A település fentiekben leírt arculatának 
kialakításához a szükséges pénzforrásokat, 
a magánszoba-kiadók és az idegenforgal
mi, gazdasági tevékenységet végző cégek, 
az idegenforgalmi adó beszedésével és an
nak a város költségvetésébe való befizeté
sével, az állami költségvetés a jelzett adó
nem támogatásával (2 Ft), a település veze
tése a költségvetésből e célra felhasználha
tó fejlesztési összegekkel teremthetik meg.

Sokak által hangoztatott következtetés, 
hogy azért nem fizetnek a szobakiadók ide
genforgalmi adót, mert a befizetett adó
összeg alapján az APEH következtetéseket 
vonhat le a szobakiadó személyi jövede
lemadó-köteles jövedelmére. Ez az állítás 
csak akkor lenne igaz, ha a szívességi ven

déglátás nem lenne idegenforgalmi adókö
teles.

Az adórendelet szerint a nem egye
neságbeli hozzátartozóink, tehát távoli ro
konaink, barátaink látogatása esetén már 
jelentkezik az adófizetési kötelezettség.

Itt szeretném felhívni a figyelmet a sze
mélyi jövedelemadóról szóló törvény egy 
igen kedvező változására, nevezetesen ar
ra, hogy 1999 január 1-től az ingatlan bér
beadásból származó jövedelem nem vonó
dik össze az egyéb címen szerzett jövedel
mekkel, elkülönülten adózik és az adó mér
téke 20%. Igaz, ha valaki ezt az adózási 
módot választja akkor az ingatlan-bérbe
adásból származó bevétellel szemben nem 
számolható el költség, vagyis a teljes bevé
tel 20%-a a személyi jövedelemadó.

Az idegenforgalmi adóbevétel 
növelésének lehetséges módszerei

A vizsgált probléma fő szereplői az ide
genforgalmi vállalkozást folytató cégek, a 
magán szobakiadók, és az idelátogató ven
dégek. Feladatunk egy olyan ösztönző és 
ellenőrző rendszer kialakítása, amely az 
idegenforgalmi adóbevételeket jelentős 
mértékben megnöveli.

Magán-szobakiadók, 
fizetővendéglátás

Az egyes magánszoba-kiadók lehetősé
gei a tekintetben, hogy a település idegen- 
forgalmi vonzerejére hatással legyenek, 
nem meghatározó, gyakorlatilag a nullával 
egyenlő.

Ha városunk idegenforgalmi vonzereje 
nem javul, akkor hosszú távon a szobaki
adók bevételi forrásai meg is szűnhetnek.

A fentiekből egyértelműen következik, 
hogy a turisztikai vonzerőt eredményező 
jelentős fejlesztés csakis és kizárólag akkor 
képzelhető el, ha a szobakiadók az idegen- 
forgalmi adót a vendégektől beszedik, és a 
beszedett adóösszeget a város költségveté
sébe befizetik.

A városvezetés célja, hogy ezen adó
befizetési hajlandóságot, az idegenforgalmi 
adóból történő olyan beruházásokkal érje 
el, amelyek következtében a magán szoba
kiadók piaci pozíciója javul.

Ezen beruházások közé tartoznak az 
utak aszfaltozása, a járdák megfelelő kiala
kítása, a közterek és közparkok karbantar
tása, díszburkolattal való ellátása és sorol
hatnánk még azt a számtalan feladatot, 
amelyet településünk környezetének kultú
rálttá tételéhez szükségesek.

Ugyanakkor dolgozunk egy olyan pá
lyázati rendszer kialakításán, amely lehető
vé tenné, hogy az egyes adóbefizetőkhöz -  
idegenforgalmi beruházások esetén- az 
adóbevételekből képzett alapból közvetle
nül pénzbeli támogatást tudjunk visszajut
tatni.

Cégek ösztönzése
Az idegenforgalmi tevékenységet foly

tató cég székhelyének, vagy telephelyének 
határainál nem ér véget tevékenységének 
színtere. Ahhoz, hogy e határokon túl is 
megfelelő minőségű és arculatú környezet 
legyen a közterületeken, az ezeket fenntar

tó és fejlesztő városvezetésnek rendelkez
nie kell a szükséges forrásokkal.

Minden be nem fizetett idegenforgalmi 
adóforinttal, a település fejlesztési forrásai 
három forinttal csökkennek, a fejlesztések 
elmaradása miatt az idegenforgalmi vállal
kozások profittermelő képessége romlik, 
hosszú távon tevékenységük ellehetetle
nülhet.

A már említett kidolgozás alatt levő pá
lyázati rendszer a cégeket is közvetlenül 
pénzbeli támogatásokkal kívánja segíteni 
mind beruházásaik, mind külföldi idegen- 
forgalmi szakkiállításokon való részvéte
lük elősegítése érdekében.

Vendégeink ösztönzése
Az idegenforgalmi adóbevétel növelé

sének másik fontos lehetősége, hogy az adó 
alanya, aki nem más, mint az ide látogató 
vendég, a település idegenforgalmi, turisz
tikai szolgáltatásainak árából valamilyen 
mértékű kedvezményben részesüljön, va
gyis az általa befizetett adó egy részét köz
vetve, kedvezmények formájában vissza
kapja.

Sajnos az Önkormányzat által befolyá
solható szolgáltatások meglehetősen szűk 
körűek, esetünkben a strandbelépők és a 
parkolójegyárak kedvezményét jelenthetik.

El kell érnünk azt, hogy ezekhez a ked
vezményekhez való hozzájutást a vendég a 
szállásadójánál kezdeményezze. Ennek 
eszköze lehet a mágneskártyás beléptető 
rendszeren alapuló zárt informatikai rend
szer.

A beléptető rendszer 
működésének fő tartalm i elemei

• A kedvezmények igénybevételére jo
gosító, a vendégeknek kiadható igazolá
sokhoz csakis és kizárólag a Polgármesteri 
Hivatalnál regisztrált, szívességi vagy fize
tő-vendéglátó engedéllyel rendelkezők 
tudnak hozzájutni.

• Az igazolás kiadásául szolgáló bi
zonylatot a magánszemély a regisztráció 
során kapja meg.

• A kedvezmény igénybevételére jogo
sító igazolást, a szobakiadó, a vendég ré
szére az általa megjelölt időtartamnak meg
felelő összegű kurdtaxa befizetése után ad
ja át.

• A vendég az igazolással a strand pénz
táraknál kiválthatja az igazolás adattarta
mának megfelelő időtartamra szóló ked
vezményes strand illetve parkoló belépésre 
jogosító mágneskártyát.

A témával foglalkozó következő cik
künkben részletesen foglalkozunk a belép
tető rendszer működésével, a szobakiadók, 
cégek, az ingatlan és nyaralótulajdonosok 
által igénybe vehető kedvezményekkel. 
Addig is mind a képviselő-testület mind az 
Összefogás a Város Jövőjéért Csoport ne
vében várjuk a témához kapcsolódó észre
vételeiket, javaslataikat. Közös gondolko
dásunk eredménye lehet, a legjobb konst
rukciók kidolgozása, városunk fejlesztését 
szolgáló jövedelmek növelése.

Kerekes Csaba 
GTB elnök

Újranyitva!

Balatonalmádiban, 
a Taksony u. 24. szám alatt

(benzinkút mögött)

szörp-, bor-, 
ital-, 

dohányáru
kereskedés.

NYITVA:
hétfőtől péntekig: 8 -1 8 ,  

szombat: 8 -1 4 ,  
vasárnap 8 -1 2  óráig



Nyílt levél
Polgármesteri Hivatal
BALATONALMÁDI
Széchenyi sétány 1.

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő úr/úrnő!
1999. márciusban megalakult a Balatonalmádi Idegenforgalmi Vállalkozók és 

Szobakiadók Egyesülete. Észrevételeinket az alábbiakban máris közre adjuk.
Balatonalmádi Önkormányzata 1999. január 1-től a város közigazgatási területén 

lévő építmények (lakások, családi házak, nyaralók, panziók, üdülő épületek, üzlethe
lyiségek, motelek és szállodák) építményadóját többszörösére emelte. A Balatonalmá
diban érvényes építményadó a Balaton északi partján lévő többi település, (Balaton
kenese, Alsóörs, Csopak, Balatonfüred, Tihany, Szigliget, Révfülöp, Badacsony) épít
ményadóinak többszöröse. Ezek az adórendeletek lehetőséget adnak a magántulajdon
ban lévő házak, vagy ingatlanoknak ismételt ÁLLAMOSÍTÁSÁRA, mivel a magyar 
törvények szerint már 1001 Ft köztartozástól az építmények elárverezhetők. Gazda
sági számításokkal bizonyítható, hogy a megnövelt építményadó, megemelt idegen- 
forgalmi adó (kurtaxa), a növekvő költségek, (víz- és csatornadíj, energiaárak, alkal
mazotti bérek közterhei) a 20 %-os egészségügyi járulékkal növelt átalányadó, a fize
tő-vendéglátást, az építmény tulajdonosai számára Balatonalmádiban veszteségessé 
teszik.

Az elmúlt 8 évben Balatonalmádi Önkormányzata értéktermelő munkahelyeket 
nem létesített és a város területén nagyon sok munkahely szűnt meg. Az itt élő embe
rek számára egyetlen jövedelemszerző szűnt tevékenységként az idegenforgalom és 
ennek alapszolgáltatása, a fizető vendéglátás maradt.

Balatonalmádi közterületeinek (utak, járdák, strandok, WC-k, parkolók, parkok) 
tisztasága és állapotának leromlása az idelátogató vendégek és vendégéjszakák szá
mának jelentős csökkenését eredményezte. A bajok igazi oka, hogy Balatonalmádi 
Önkormányzata az elmúlt 8 évben az idegenforgalomból ténylegesen befolyt évi több 
száz millió forintos bevételből a pénzkitermelő idegenforgalom fejlesztésére értékter
melő munkahelyek létesítésére egy fillért sem költött. A pénzt elvitték a nem értékter
melő beruházások, amelyek a szakmai hozzáértés hiánya miatt a szükséges költség 
sokszorosáért valósultak meg. Ezt az önkormányzati GAZDÁLKODÁST állandó ir
reális adónöveléssel nem lehet fenntartani. Balatonalmádi önkormányzata 1999. janu
ár 1-jével bevezetett adóival elérte, hogy a törvényes keretek között folytatott fizető
vendéglátásból nyeresége az ön kormányzatnak, az APEH-nek és a közműszolgálta
tó vállalatoknak lesz, a tulajdonosoknak csak veszteségeik származnak. Mivel való
színűség szerint a T. Képviselő-testület az adó mértékének megállapításánál a szük
séges gazdasági számításokat nem végezte el. Ahhoz, hogy a szobakiadások az úgy
nevezett „fekete gazdaságiból átkerüljenek a „fehér gazdaság”-ba, a helyi és közpon
ti adók jelentős mértékű csökkentése szükséges. Gazdasági számításaink szerint az 
építményadók összege a jelenlegi mérték maximum 20 %-át sem érheti el, míg az ide

genforgalmi adó nem lehet több, m int: 100 Ft/fő/nap. Tájékoztatásul közöljük, hogy 
a fizető vendéglátók állami adóztatásának megváltoztatása érdekében „Koalíció a Ba
latonért" országgyűlési képviselőcsoportot is felkerestük már ez ügyben. Javasoljuk 
tehát a Város Vezetésének, hogy az adóprés f okozása helyett tevékenysége közép
pontjába a város vagyonával történő megfelelő gazdálkodást, az értéktermelő munka
helyek teremtését állítsa. A város vagyongazdálkodásában óriási tartalékok vannak.

Gazdasági számításainkat nyílt önkormányzati ülésen előre egyeztetett időpontban 
ismertetni tudjuk a képviselő-testülettel.

Balatonalmádi, 1999. március
Tisztelettel:

Balatonalmádi Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók Egyesülete
Mágori Erzsébet elnök

❖

Mágori Erzsébet elnök asszonynak
Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók Egyesülete
BALATONALMÁDI
Tisztelt Elnök Asszony!
Köszönettel vettem 1999. márciusában kelt nyílt levelét. Köszöntöm a Balatonal

mádi Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók Egyesületét, és remélem a jó 
együttműködést városunk érdekében.

Való igaz, hogy a képviselő-testület 1999. január 1-jei hatállyal felemelte a helyi 
adókat, ám azzal a kitétellel, hogy év közben kedvezményt nyújt a helyi vállalkozók
nak. Ezzel kapcsolatos számításaikat és javaslataikat haladéktalanul továbbítani fo
gom a gazdasági bizottságunknak.

A „bajok igazi okát” Önök abban látják, hogy az önkormányzat az évi több száz 
millió Ft-os idegenforgalmi bevételét nem fordítja „pénzkitermelő fejlesztésekre”. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy az Önkormányzat nem szed be évente több száz 
millió Ft-ot az idegenforgalomból, ellenkezőleg, kb. ennyit veszít a kurtaxa többsé
gének be nem fizetése miatt. A magyar állam ugyanis 2 Ft-ot rátesz, illetve rátenne 
minden befizetett kurtaxa Ft-ra.

A bajok okát/okait sokszor elmondtam és leírtam már. Szívesen megismétlem, ha 
meghívnak egy rendezvényükre.

A nyílt levelet, a címzésnek megfelelően, megküldöm a képviselő-testület tagjai
nak is, állásfoglalásuk kialakítása céljából.

Balatonalmádi, 1999. március 18.
Tisztelettel:

Dr. Kerényi László polgármester

H á z t a r t á s i  é s  f e s t é k b o l t

Baltonalm ádi, Petőfi S. u. 6.

T A V A S Z I  A J Á N L A T :
-  Beltéri falfesték 16 literes 2690 Ft
-  Mészfestékek
-  Balkonládák, virágcserepek, 

kerti szerszámok, virágföld
-  Edények 20% engedménnyel

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

SZÍNESFILM- 
KIDOLGOZÁS
19 Ft/kép
2 db fotóalbum  591 Ft
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 -582



Sic transit...
Ülünk a TV előtt és nézzük a híradót. A bemondó éppen arról beszél, milyen 

furcsa fintora is az életnek, hogy éppen április 4-én ratifikálja a NATO közgyűlése 
Magyarország csatlakozását az Észak-Atlanti szervezethez, amikor 15 éves kamasz 
fiam a következő meglepő kérdést teszi fel: Miért, mi történt április 4-én? Döbben
ten nézek rá, nem ugrat-é? (Mert néha bizony tiszteletlen a kölyök), de látván az 
arcán tükröződő tanácstalanságot, rájövök nem ugrat, tényleg nem tudja mi tör
tént azon a „nevezetes“ napon.

Hirtelen kavarogni kezdenek az emlékek: már óvodás korunkban gondoskodtak 
róla lelkes felnőttek, hogy „zengjük a dalt, üde mámoros ajakkal” és mi romlatlan 
lelkek zengtük is „felszabadítónk hősi nevét”. Jó néhány éven át nem tudva, hogy 
mint annyi más a „létező szocializmusban “ ez is csak hazugság. A dátum is, amely 
eredetileg Bécs elfoglalásának időpontjaként szerepelt a Második Ukrán Front csa
patainak tervében és mivel ez nem sikerült Malinovszkij bejelentette Magyarország 
„felszabadítását“, bár a harcok Sopron környékén még napokkal később is folyta
tódtak. És persze csend honolt arról is, hogy miként lett a megszállásból „felsza
badítás “.Apáink, akik saját bőrükön tapasztalták meg a különbséget, akkor még nem 
beszéltek erről. Jobb volt hallgatni a rablásokról, a dühöngő erőszakról, az ország 
szisztematikus kifosztásáról. A TV-ben tankok parádéztak a Dózsa György úton... 
Gimnazistaként is inkább a kötelező felvonulással járó macera miatt morogtunk, és 
csak viccként emlegettük, hogy a törökök legalább nem tették kötelező ünneppé a 
Mohácsi csatavesztés dátumát. Hogy lehetne élni másképp is? Esetleg a „felszaba
dítók” nélkül, eretnek gondolat volt, talán nem is vette senki komolyan, kivéve egy
két álmodozót, akik szerint „semmi sem tarthat örökké, 150 év sem tett minket tö
r ö k k é .” Nem mertünk hinni a látnoki jövendölésben (vagy biztatásban) nagyon-na
gyon hosszú ideig. Aztán repedeztek a falak. A háborút átélt generáció suttogva be
szélni kezdett, persze akkor már mi is szülők voltunk, s tudtuk, mit hol lehet elmon
dani. Előkerült apám tintaceruzával írt hadifogoly naplója, a mai napig őrzöm. Ha 
lassanként is, de oszladozott a homály, tisztult a kép, jóllehet még korán sem volt 
átlátható. Furcsa játékot játszottunk. Tudtuk már, hogy a hatalom hazudik, s ők tud
ták, hogy mi tudjuk ezt. A játék az volt, hogy mindkét fél úgy tett, mintha nem tud
na semmit, mígnem leomlottak a falak. Az évtizedekre eltemetett emlékek elemi erő
vel törtek elő, napvilágra hozva a műkincsrablásokat, gyárleszereléseket, a termé
szeti kincsek kifosztását, s a legfájóbbat, a háborús bűnösként elhurcolt 15-16 éves 
gyerekek és a „málenkij-robotra“ elhajtott férfiak, nők százezreit. A hatalom ekkor 
már síri csendben hallgatott s mi végre gyászolhattuk azokat, akik immár örökké 
hiányozni fognak az egyre fogyó magyarságnak.

Valóra vált a látomás: „semmi sem tarthat örökké”... A XX. század utolsó év
tizedének kezdetén egy júniusi napon az utolsó orosz katona jellegzetes széles ka
rimájú tányérsapkája is eltűnt keleti irányban a záhonyi hídon.

Fiam gondterhelt arcán látszik, még mindig azon töri a fejét, lehet, hogy vala
mi fontos dolgot nem tud, olyat, amit illene tudnia? De miért is kellene, hisz eddi
gi élete nagy részét olyan közegben töltötte, ahol az értékek -  ha lassan is - de vég
re a helyükre kerülnek.

Sic transit glória mundi, így múlik el a világ dicsősége.
N.F.

SEGÍTETTÜNK

„Kérjél, és adatik...”
A Balatonkenesei Caritas-hoz se

gélykéréssel fordult a Kisvárda vá
rosi Caritas, hogy fát szállítanak 
Lentibe, visszfuvarban tudnának-e 
ruhaadománnyal segíteni. A balaton
almádi Máltai Szeretetszolgálattal 
lévő jó  kapcsolat révén telefonbe
szélgetés után azonnal működésbe 
léptek tartalék erőink, az őszi Bala
tonalmádi Caritas plébánián maradt, 
és a balatonfűzfői árvízi gyűjtés 
zsákjaival együtt március 12-én 60 
zsák ruhát tudtunk küldeni, Balaton
keneséről 70 zsákkal.

Ugyancsak visszfuvarral, márci
us 22.-én a Máltai Szeretetszolgálat

Balatonfüredi, és a Veszprémi Terü

leti Központ Szentkirályszabadjai 

nagy bázis raktárából kamionnyi 

árut tudtunk küldeni Kisvárdára, a 

belvíz sújtotta területre.

Segíts, hogy segíthessünk!

A dom ányokat fogadjuk a volt 

AURÓRA étterem alagsorában ked

di napokon 9-17 óráig.

Pénzadományaikat a Máltai Sze

retetszolgálat (postai utalványon in

gyenesen) 10201006-50051599 

számlájára lehet befizetni.

Új egyesület Balatonalmádiban
Az ötlet még tavaly nyáron, a nagysi

kerű I. Országos Makettező Találkozón 
született. Hihetetlen volt látni, hogy egy 
ilyen jellegű rendezvény mennyi látogatót 
vonzott a Polgármesteri Hivatal Padlásga
lériájába. (A tíz nap alatt több mint 2500 
helyi lakos, belföldi és külföldi turista te
kintette meg a 86 kiállító több, mint 500 
munkáját).

Feltűnt, hogy Városunk környékén 
mennyi azonos érdeklődésű ember él. Ez 
adta az ötletet egy egyesület létrehozására. 
A gondolatokat tett követte, s Molnár Tibor 
barátom hathatós segítsége mellett 1999. 
március 26-án a Balatonalmádi Közösségi 
Házban megalakult a Balatonalmádi Pirát 
Makettező és Modellező Egyesület.

A közösségi ház terme kicsinek bizo
nyult, hiszen a 18 órai kezdésre már majd 
40 ember várta az egyesületünk megalaku
lását. Itt meg kell jegyeznem - és erre ret
tentő büszke is vagyok - hogy nem csak Ba
latonalmádiból, hanem Veszprémből, Vár
palotáról, Zánkáról, sőt még a Somogy- 
megyei Balatonföldvárról is érkezett ven
dég, aki alapító tagja lett egyesületünknek!

A cégbírósági bejegyzés után tehát már 
teljesen hivatalosan működhetünk, amihez 
azonban némi segítség is elkelne, egy 
olyan helyiség formájában, ahol bármikor 
összejöhetünk egy jó beszélgetésre, tapasz
talatcserére, és a megszerzett ismeretek 
gyakorlatban való bemutatására is.

Magáról a tevékenységünkről néhány 
szó: a modellezés, makettezés nem más, 
mint a valóságban fellelhető különféle 
technikai eszközök - autók, motorok, kami
onok, hajók, repülőgépek, helikopterek, 
harckocsik - valósághűen elkészített, mé
retarányosan kicsinyített másolatai. Ezek 
között vannak egyszerű, műanyagból épí

tett makettek és komoly értéket képviselő, 
tökéletesen működő modellek is.

Egyesületünk szeretné felvállalni a kör
nyékbeli, azonos érdeklődési körű, maket
tezni, modellezni vágyók ismeretszerzését, 
tapasztalatcseréjét, a fiatal nemzedék beve
zetését ez igazán sokrétű hobbi rejtelmei
be. Nem véletlenül írom, hogy sokrétű, hi
szen a kézügyesség mellet szükség van 
technikai és történelmi ismeretek megszer
zésére is ahhoz, hogy valaki eredményeket 
érhessen el ebben a minden időben űzhető 
„sport“-ban. Sokan lehet, hogy meglepőd
nek amiért sportot írok, de ebben a műfaj
ban komoly Nemzeti Bajnokság működik, 
s az ország legjobbjai immár évek óta re
mek eredményeket érnek el, s nagy sike
rekkel büszkélkedhetnek a világbajnok
ságokon, illetve különféle nemzetközi ver
senyeken. (A legutóbb Japánban megren
dezett világbajnokság egyik kategóriájának 
győztese is hazánkfia!) Ilyen nagy céljaink 
egyenlőre nincsenek, de eltökélt szándé
kunk, hogy a hazai versenyek, kiállítások 
állandó résztvevői és győztesei legyünk. 
Legközelebb erre Tatán, az Intruders Ma
kett Klub 5. Országos rendezvényén van 
lehetőségünk, ahol már népes csapattal 
fogjuk képviselni Balatonalmádi városát.

Köszönettel tartozom mindazoknak, 
akik kevés szabadidejűkből áldoztak arra, 
hogy ez az egyesület létrejöhessen, a Kö
zösségi Ház dolgozóinak, kik a helyet biz
tosították, valamint eddigi egyetlen szpon
zorunknak Hídvéghy László úrnak a veszp
rémi Rózsa Üzletház tulajdonosának az ön
zetlen segítségért.

Következő összejövetelünk 1999. ápri
lis 16-án 18 órakor lesz a Közösségi Ház
ban.

Varga Gábor

Az Ön

M Ű S Z A K I  B O L T J A
HÍRADÁSTECHNIKAI és 

HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA és 

ÉRTÉKESÍTÉSE.
Rádiók, televíziók, videók, CD-lejátszók, 

hűtők, mikrohullámú sütők, mosógépek javítása. 
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK VÁLLALÁSA.

Egyedi és közösségi tv-vétel, műholdal analóg és digitállis vételtechnika. 
Híradástechnikai alkatrészek árusítása, bizományi értékesítése és bizományba vétele.

BALATONALMÁDI, SZOLGÁLTATÓHÁZ (Jókai u. 7.)
Tel.: 06-30/9572-502, 06-20/9173-553 

Nyitva tartás: H -P: 9-17 óráig, SZ: 8-12 óráig.



Az írás bűvölete
„Van-e az írásnál természetelle

nesebb, és van-e nagyobb kocká
zat? Van-e keményebb viadal, iga
zibb démonizmus?“ -  Illyés Gyula 
teszi fel ezeket a kérdéseket Kosz
tolányi egyik könyvéhez írt elősza
vában. „Az író az igazságot önma
gáért kutatja - folytatja -, nem a lo
gikát akarja szolgálni... A kívül
állók gondosan rejtett szakmai tit
kokat sejtenek, a bennfentesek azt 
mondják, ezt a mesterséget nem le
het megtanulni, erre születni kell. 
Az írók nem szólnak mesterségük 
rejtelmeiről, fogásairól, ők a fény
teremtés bajnokai, legbonyolultabb 
műfogásukat is szinte delejes álom
ban végzik. R itkán akad köztük, 
aki figyelné, hogyan alkot... Mégis 
a legboldogabbak e siralomvölgy
ben, játékból űzhetik azt, ami más
nak feladat.”

Igaza van Illyés Gyulának. Iga
zi démonizmus ez, mely nem a va
rázspálca hókusz-pókuszával, ha
nem a szavak erejével bűvöl. Mert, 
hogy is ne lenne természetellenes, 
am ikor egyszer csak megszűnik 
idő, tér, elúszik a külső valóság, s a

tudat a lázas gondolatok kusza ren
detlenségében, az örvénylő, kavar
gó sodrásban átcsúszik egy másik 
dimenzióba, hogy az éteri káosz
ból, disszonanciából újra rendet, 
harmóniát teremtsen. Hogy lehetne 
ezt megmagyarázni?

„Az igazi hódítás a pontos ábrá
zolás, a titok, a lényeg leleplezése. 
Hogy félhetnék attól, amit ismerek. 
Az az enyém” -  írja Illyés.

De hogy lehet az írás bűvöleté
nek titkát leleplezni? Hiszen a 
fényteremtés elszánt bajnokai a de
lejes álomban nem azt figyelik, ho
gyan alkotnak. Nem az írás techni
kája, a varázslat a fontos. A játék, a 
sodrás a megfoghatatlan, az isme
retlenfény felé; meglelni, kemény 
viadalban m eghódítani, lehozni, 
megmutatni a boldogabbaknak.

Talán egyszer majd akad, aki
nek sikerül megfejteni a titkot. Aki 
nem fél attól, amit ismer, s ami az 
övé. Baudelaire szerint: „amit nem 
lehet kifejezni az nincs is”.

Ez pedig van! Nagyon is van. És 
milyen jó, hogy van.

Vecsey Kiss Mária

Találkoztunk
Március 18-án remélhetőleg hagyo

mány indult útjára. Az Összefogás a Vá
ros Jövőjéért Csoport meghívta a város 
többi civil szervezetének a vezetőit, 
hogy egy széles bázisra felépített véle
mény kialakításával segítse a képviselő- 
testület munkáját. A választások idején 
ígérteknek megfelelően olyan témákat 
vetettünk fel, amelyeknek széles körű 
megvitatása elengedhetetlenül fontos.

Azzal az ajánlással fordultunk a szer
vezetek vezetői felé, vigyék a tagságuk 
elé az általunk javasolt témákat, és ala
kítsák ki a véleményüket, amit egy hó

nap múltán összegezve a testület aszta
lára tudunk helyezni.

Beszéltünk a szemét elhelyezés és 
kultúrált gyűjtés mellett a szépítésről, a 
meghirdetett virágosítási akcióról. Véle
ményeket várunk arra, hogy milyen is le
gyen a városi sport támogatottsága, mi 
milyen értéket képvisel, hogyan lehet ér
tékrendet felállítani ezen a területen.

Komoly vita tárgyát képezi a temető 
ügye, állapota és a felmerülő problémák 
megoldása.

A nyár közeledtével aktuális téma az 
üdülőhelyi díjak befizetésének a fontos
sága, amely élénk érdeklődést váltott ki, 
hiszen különleges és hasznos megoldás 
van kialakulóban.

Várjuk véleményüket vezetőiken ke
resztül és együtt törekedjünk a jó partner 
kapcsolatok ápolására a civil szervezetek 
közt!

Összefogás 
a Város Jövőjéért Csoport 

Sz. J.

„Együtt a holnapért"
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 

Balatonalmádi Kirendeltsége 
A munkanélküliek foglalkoztatásának elősegíté

sére
1999. április 16-án, pénteken 9 órai kezdettel 

Balatonkenesén a Faluházban 
(Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.) 
ÁLLÁSBÖRZÉT RENDEZ.

Minden érdeklődőt és pályakezdő fiatalt szeretettel 
várunk!

Vidékről érkezőknek az útiköltséget megtérítjük.

PLÉBÁNIAI ZARÁNDOKLAT 
Passau Altöttingbe.

Május 19-20-21-én két éjszaka autóbusszal, 29500 Ft. 
Jelentkezés: 88/338-438-as telefonszámon.
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S zám ítástechnikai
Szaküzlet és szerviz

❖ 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

Balatonalm ádi, Jókai u . 1. Tel./fax: 438-309

Maya C ukrászda
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)
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GEOPROSPERKUTATÓ ÉS FÚRÓ KFT.

8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 37. 
Tel.: 88/131-312 Tel./fax: 88/338-812

♦ Kutatófúrás • Ví zk út fú r á s •

HONDA KŐFALVI
M ÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ

Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 156. 
Tel.: 88/431-070

Minden típusú gépkocsi 
javítását és 

műszaki vizsgáztatását 
vállaljuk.

Hotel Auróra

8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 14. Pf. 4 
Tel.: 438 810 Fax: 438-811

Egész évben nyitva!

LIG E T RESTA U R A N T
AZ ÖREGPARKBAN

Kitűnő konyha •  Nyitva: 8-24 óráig

Könyvvizsgáló, Pénzügyi és 
Adótanácsadó Kft.

Balatonalmádi, Erkel F. u. 51. 
Tel: 88/339-015, 338-049 

Fax: 88/338-782

ULTRA-MARIN KFT.
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Tel.: 88/432-754,88/438-944 
Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30, Szo: 8.00-12.00

Megújult árukészlettel és árakkal 

várjuk vásárlóinkat. 

Már 20% befizetésével elviheti 

háza burkolóanyagát vagy 

komplett fürdőszobáját!

É P Í T K E Z I K ?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.
8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U. 34.
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 20% engedménnyel
Vízszigetelő lemezek Engedménnyel
Nikecell Dryvit rendszer Gyári ár -10%
Bramac tetőcserép Engedménnyel
Zalatherm téglák Engedménnyel
Műanyag nyílászárók Kedvező áron
FŰRÉSZELT TŰZIFA 759 Ft/q

IVAS
INDUSTRIA VERNICI S.P.A.

Építők H áza
Márkereskedés

8220 Balatonalmádi,
Baross G. u. 65.

Tel.: 88 /430-170 Mobil: (60) 468-249


