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Balaton régi p a r t ja ...
Almádiban nagyon sokan hal

lották azt a történetet, illetve mon
dást, hogy a Balaton partja régen 
sokkal „feljebb” volt és az egyko

ri Zsák vendéglő (megnyílt 1898. 
május 1-én) udvarán álló nagy fűz
fához kötötték ki ladikjukat a halá
szok. Ez nagyon kedves és érdekes 
adalék Almádi történetéhez -  fő
leg ha állna még a Zsák vendéglő 
a nagy fűzfával -  de-sajnos ilyen 
vonatkozásban nem igaz.

A Balaton vízszintje és ennek 
következtében a partvonala, elég 
gyakran változott. Ennek részletes

adatait m egtalálhatjuk, Dr. 

Bendefy-Dr. V. Nagy, „A Balaton 

évszázados partvonalváltozásai” 

című kitűnő munkájában. A törté

neti áttekintésben két szélső érté

ket találhatunk, nevezetesen 

104,50 m és 113.30 m Adria felet

ti magassággal. Az első adat 

Galerius császár (Kr. u. 293-311) 

idejében megépített zsilip és leve

zető vízfolyás kialakítása utáni 

vízszintet jelenti, ami alig külön

bözik a mai átlagos vízszinttől. Itt 

meg kell említeni, hogy ez a vízfo

lyás nem a mai Sió csatorna nyom

vonalával azonos helyen, hanem 

attól északkeletre, a Siófok- 

M ocsolád vasútvonal közelében

volt, ugyanis itt található a Balaton 
déli partjának legmélyebb pontja.

A római birodalom bukása utá
ni időkben pusztulásnak indult 
minden római építménnyel együtt 
a Balaton vízszintjét szabályozó 
zsilip is. Az állapotokat jól jellem
zi a következő néhány soros idézet 
az említett forrásmunkából:

„A rómaiak Pannóniából való 
kivonulását m egelőző és követő  
háborús események a Balaton kör

nyékét valóban lakatlanná tették. 
A déli part települései és falvai, 
nem különben az északi part gyö

nyörű villái (Balácza stb.) sorra 
elpusztultak A hozzájuk vezető be
kötőutak tönkrementek, m indent 
felvert a gaz és gyom. És ahogy a 
Balaton vízállása (a Galerius épí

tette zsilip szétrombolása után) fo 
kozatosan, ismét emelkedni kez
dett, a tó messze környéke annál 
inkább emlékeztetett a 2000 évvel 
ezelőtti állapotokra, lakatlan, el

hagyott, ember-elkerülte, fé lelm e
tes ingovánnyá változott. “

A legmagasabb vízállás (113,30 
m A.f.) a tatárjárás idején, vala
mint a török hódoltság korában 
volt. Az 1700-as és az 1800-as 
évek első felében többször foglal
koztak a Balaton lecsapolásával, 
mondván milyen szép nagy szántó 
területeket lehetne ezáltal nyerni. 
Csak a tó legmélyebb részén hagy
ták volna meg a vizet, ahol a csa
tornaszerű vízen a hajózást bizto
sítani szándékozták a tervek szer
zői.

Ezek a tervek szerencsére nem 
valósultak meg, ellenben 1863- 
ban elkészült a Sió zsilipje és ün
nepélyes felavatására október 25- 
én került sor. A víztükör ezután 
többször változott, mert a Déli

Vaspálya Társaság (aki a déli par
ton 1861-ben megépítette a vas
utat) a vasút igényének megfelelő

en „gazdálkodott” a 
vízzel. A legalacso
nyabb értéket 1867. 
szeptember 28-án mér
ték, amikor 102,58 m
A.f. volt a víztükör 
szintje. Ez azt jelentet
te, hogy a mainál jó két 
m éterrel volt alacso
nyabb a vízszint!

Nézzük meg Almá
diban hol lehetett a 
vízpart a török hódolt
ság idején. Ezt néhány 
utca, illetve épület 
megnevezésével lehet

séges bem utatni ami azt jelenti, 
hogy a közölt telek, vagy annak je 
lentős része víz alatt volt. Ilyenek: 
a Baross Gábor u. 18 és 23, a Pe
tőfi Sándor u. 2 és 5, Park u. 6,

Hétvezér u. 15, Balaton u. 10, Ha
dak útja 4, Damjanich u. 43, Sza
badság u. 76, a teljesség igénye 
nélkül. Az Óvári útnak a Váczi 
Mihály iskola utáni szakaszát 
2-3 m magasan borította víz. A 
Fűzfői út egészen a Huba utcáig 
víz alatt volt és a partvonal a Tü
zép telep közepén húzódott.

A régészeti topográfiából ismert 
adat, hogy a régi budatavai strand 
melletti „lóúsztató“-nál a víz alól 
sok római korból származó lelet 
került elő. Tehát akkor ott vízpart 
volt, a török hódoltság idején vi
szont ugyanezen a partszakaszon 
kb. 8 m mély volt a Balaton!

Végül még egy támpont, hogy 
képünk legyen a legmagasabb víz
állásról: a volt Auróra étterem, a 
leendő Kulturális Központ telkén, 
elég nehezen hihető de igaz, 5 m 
mély víz hullámzott!

Schildmayer Ferenc

Térképrészlet a legmagasabb víz szint jelölésével

A Balaton vízállásainak görbéje Kr.e. 800-tól napjainkig

Előadás
2000. február 28-án 17.00 óra

kor a Honismereti Szakkör ren

dezésében, Veress D. C saba 

történész tart előadást

„ C soknyai P á l ezredes hadi 

naplója a balatoni ha rc o kró l” 
címmel.

Kakas Csárda-Borozó
február 25-től újra nyitva!
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Hová tűnt 
tíz fakutya?

M
it nyújt a téli Balaton? - tette fel 
a költői kérdést az a húsz éve 
megjelentetett Tavunk a Balaton 
tanulmánykötet, amelyet Illés István szer

kesztett és Veszeli Lajos illusztrált. Az 
üdülési idény minél előnyösebb meg
hosszabbítása a filoxéravész óta ugyanis 
már felettébb régi álma a tó körül élő em
bereknek, újabban meg az ezzel foglalko
zó szakembereknek is. Akár beismerjük, 
akár nem, de Balatonfüred kivételével 
minden egyes település a nyári szezonhoz 
igazította fogadókészségét, azon belül is a 
szép napsütéses és kevésbé szeles napok
ra összpontosított mindent a strandoktól a 
szabadtéri mozikig.

Az a kóbor látogató, aki dacolni mer a 
csúszós utakkal és a huhogó időjárási elő
rejelzésekkel az elsősorban szállodát ke
res, méghozzá téliesítettet. Az utóbbi tíz 
évben egyre több szálloda és vendégfoga
dó állt át, hovatovább már csak a vendég 
hiányzik. Az itt maradó vendég vendéglők 
és szórakozási lehetőségek után néz, majd 
szomorúan konstatálja, hogy bizony a 
nyári nyitva-tartásnak híre-hamva sincs, 
kocsonyát és forralt bort is csak hébe-hó
ba lehet együtt kapni még az északi par
ton is. Bizonyára nem a korábbi cikkem 
hatására, de Balatonalmádiban egyre több 
helyen lehet kapni mind a kettőt. Van 
olyan élelmes strand is, amely több éve 
összekapcsolja a jégen űzhető téli-sporto
kat a parton hörpölhető forralt bor élveze
tével, abból a bölcs megfigyelésből kiin
dulva, hogy mindig több a nézelődő mint 
a sportoló.

A korcsolyázáson és csúszkáláson túl 
viszont a fűthető tekepályák, a téliesített 
uszodák, mini golfpályák, a jól karbantar
tott korcsolyapályák és fakutyázási lehe
tőségek viszont mintha csökkentek volna. 
Lovagolni persze télen is lehet, szaunázni 
meg főleg, de a téli üdülés, az egészséges 
hegyi túrák, valamint a borfejtés titkaiba 
való beavatás csak keveseknek adatik 
meg. Balatonalmádiban mindegyik lehe
tőség adott, vajon reklámozzuk-e őket 
annyira, mint amennyire illene - vagy kel
lene?

A régi balatoni halászat egyik legked
veltebb formája volt a “jégi halászat”, 
amikor a halászok jégpatkót erősítettek 
csizmáikra, s libasorban megindultak a jé
gen a kijelölt halászhely felé. Jankó János, 
Lipták Gábor és Zákonyi Ferenc leírása
it még ma is élvezettel olvashatjuk, látni 
ugyanis már nem látható. Képzeljük el, 
amikor a halászok fejszéikkel vágták ki az 
első “bedöntőléket” , majd ettől jobbra és 
balra szélesedő később pedig összefutó, 
orsó alakú vonalban kisebb lékeket vágtak 
a jégbe. Aztán amikor a vonalak össze-ér
tek, egy nagyobb “ajtót” nyitottak a “be

döntővel” szemben. A jégi halászatnál 
használt 200 méteres gyalomháló két vé
gét a 20 méteres vezérrudakhoz kötötték 
és a rudakat csáklyákkal a jég alatt léktől- 
lékig húzták. Így feszítették ki a hálót, 
melyet aztán az “ajtónál” szedtek ki a jég 
alól. A kivágott léket nem engedték be
fagyni s egész télen ott halászták a tavat.
A balatoni lékhalászat olyan híres volt, 
hogy a francia Pathé filmgyár Keszthelyen 
végigfilmezte a téli halfogást 1902-ben. A 
balatonkenesei üdülővendégek szórakoz
tatására a két világháború között még

rendszeresen rendeztek ilyen bemutatót, 
és az utolsót állítólag 1957-ben láthatták 
az érdeklődők. Ahogy ma a halászokat fi
zetik egyáltalán nem csodálkozom, hogy 
már késő ősszel is alig van kedvük kimen
ni a tóra. Ennek a horgászok örülhetnének 
de közülük is csak a legvérmesebb 
“sporik” dacolnak a jéggel, mert már nyá
ron is alig van hal, sőt akkor nem is fázik 
az ember. Ha elgondolom, hogy Bél Má
tyás, a 18. század polihisztora életében 
először talán a mi környékünkön csodálta 
meg a téli halászatot, akár fel is újíthat
nánk az emlékére. Édesanyja ugyanis 
veszprémi származású volt!

Téli horgászatról jut eszembe, hogy 
Helsinkiben jártamkor a svéd delegáció 
kedvenc konferencianyitó adomája volt a 
következő vicc: a svédek és a finnek ver
senyt rendeznek a Botteni Öbölben, hogy 
ki tud több halat fogni télen. Össze is jön 
két nemzeti válogatott és egymástól tisz
tes távolságban szuper-csalival és csoda
botokkal felszerelkezve vadul nekilátnak 
halat fogni. A svédeknél fél óra múlva már 
egy kisebb rakás hal látható, a finneknél 
semmi. Egy óra múlva svédeknél már 
nagy halom van, a finneknél változatlanul 
semmi. Úgy két óra elteltével, amikor már 
a svéd pecásokat nem látni a halhegytől, a 
finneknél pedig egy árva hering sem, a 
finn kapitány végső elkeseredésében át
küldi a legfiatalabb komát, ugyan nézze 
már meg hogyan csinálják ezt az ördön
gösséget a svédek. Lógó orral visszajön a 
kiskoma és kerekre nyílt szemmel közli a 
kapitánnyal: “Képzeld azok léket vágtak a 
jégen...” Nem fogják elhinni, de a finnek 
pont fordítva mondják ezt a viccet. Ne
künk, mint rokonaiknak, ugyanígy illene - 
csak hát én a svédektől hallottam.

A profiknak síelni a Balaton környé
kén egyedül Eplényben érdemes, de ród
lizni és szánkázni majdnem mindenütt le
het és különösen Balatonalmádi dimbes- 
dombos környékén. Az igaz, hogy kiépí
tett szánkópálya nincs, így aztán a ródli
zás vagy a toboggánozás még álom, pedig 
érdemes lenne elgondolkodni rajta. Voltak 
itt már száznapos telek és gondolom lesz
nek is még, már csak a maradék 265 nap
ra kellene megtalálni egy ilyen pálya hasz
nosítását, hacsak nem találta már ki vala

ki a hegyen-völgyön való gokartozást...

Akármelyik balatoni útikönyvet 
csapjuk is föl, mindenütt az olvas
ható, hogy a korcsolyázóknak, ha

talmas természetes jégpálya áll a rendel
kezésükre. Az a tény, hogy még ezt a je
get is gondozni kell, valahogy elkerülte a 
figyelmüket. kevés ember állt neki lesö
pörni a havat a hízó jégről idén is, akár
csak a nád-vágásnak, de az utóbbiak kitar
tó fáradozásának köszönhetően idén elő
ször lett learatva minden nád a város előt
ti partszakaszon. Külön öröm nekem is, 
hogy a horgászsarkunk szerkesztője és

csapata érte el ezt a nádtörténeti rekordot, 
amelynek eredményeként egészséges sar
júnád iperedhet tavasztól kezdve.

Nekem a korcsolyázás már gyerekko
romban is túl kacifántos volt , szüleim 
ugyanúgy nem vettek nekem mint jégvi
torlást sem és ahogyan magamat ismerem, 
a jégszörfre sem fogok rákapni már. A fa
kutyázás, mint régi, jellegzetes balatoni 
szórakozás utáni nosztalgiám viszont egy
re erősebb. Aki véletlenül nem tudná, a 
“fakutya” szék alakú szán, melyet a ben
ne ülő két szeges bottal hajt előre szorgal
matosan. Nagy sebességet természetesen 
nem lehet vele elérni, egy-egy jégvitorlás

úgy húz el melletünk, mint a sárkányrepü
lők mellett a szuperszonikus vadászgép, 
de azért egy kis fáradtsággal becsoszog
hatjuk rajta a tó azon részeit, amelyet se 
úszva, se csónakon nem tudtunk becser
kelni a nyáron. Különösen társaságban 
volt igen kedélyes téli mulatság, ha gyer
mekkoromra visszagondolok, és elgon
dolkoztató, hogy korcsolya meg fakutya 
negyedszázada még minden üdülőben 
kölcsönözhető volt. Nálunk az 1860-as 
évektől osztrák hatásra terjedt el a faku
tyázás (Schittelnschtul), ami aztán a két 
világháború között élte virágkorát, mert a 
“Magyar Tengert” még télen is lényegesen 
jobban reklámozták és becsülték mint ma
napság.

A csontkorcsolya, más néven az iron
ga lehetett a legrégebbi közlekedő
eszköz a jégen, amelyet szép 

hosszú lócsontból készítettek bőrszíjjal át
kötve erősítettek a lábhoz. Az eszkimók 
rozmáragyarból csinálták, az izlandiak 
meg birkacsontból, a svédek pedig marha
csontból. Hermann Ottó szerint a 16. szá
zadi londoni ifjúság állatcsontokat a talpa 
alá kötve olyan sebesen siklott a jégen 
“mint a repülő madár”. Hollandiában már 
a 13. századtól kezdve vasalták a fakor
csolyát, újra feltalálva a kelták közlekedő
eszközét, de a modem acélkorcsolya csak 
az 1850-es években tűnt fel Észak-Ameri
kában.

Írott formában a korcsolya először 
1510 körüli időkből maradt ránk méghoz
zá “scala cellaria” vagyis “schrotleitner” 
értelemben, ami magyarul hordógörgetőt 
jelent. A korcsolyás ugyanis a boroshordók görgetésével és a pincébe való le

eresztésével foglalkozó személy volt, 
mert maga a korcsolya is egy leeresztő ge
rendaszerkezet volt. Később lett jégvágó 
jelentése is, amikor a jeget jég-vermekbe 
eregették a nyári hűtés céljára. A 15. szá
zadtól kezdve Korcsolyás János, Korcso
lyás Jakab , majd pedig Korczolas Móric 
neve jelzi, hogy nem akármilyen mester
ség őrzői lehettek.

Lónyán és Hosszúpályiban ismerték a 
fakorcsolyát, amely egy olyan gyermek- 
játék, hogy korcsolyaként használnak egy 
fatalpat, aminek az aljára csúszó élként

drótot erősíttek, Bernecebarátiban pedig 
két fatalpból és a rájuk erő-sített kereszt
lécekből álló csúsztatóeszközt nevezik fa
korcsolyának, amelyen rönköket szállíta
nak. Kalocsán a kivételesen nagy orrú em
bereket talán ennél fogva csúfolták “fa
korcsola-orrúnak”.

A fakutya viszonylag kései szó, de az 
idők folyamán tíz jelentése alakult ki és 
kérem a kedves olvasót, hogy morfondí
rozzon el azon, hogy vajon hányat ismer 
közülük: 1. A jégen kis szántalpakon csú
szó, botokkal hajtott szék, mint téli sport
eszköz. 2. A csizmahúzó népi megjelölé
se, amely elől két villaszerő ággal és két 
talppal segítette a könnyebb csizmalehú
zást. Éppen ez a csizmahúzó jelentés ter
jedt el általánosan Nyíregyházától 
Mezőberényig és Dunaújvárostól Csurgó
ig. Zilahon ezért mondják, hogy “Mindig 
vincsorog mint fakutya a bódba”, arra aki 
ok nélkül nevet. Kisdörgicsén pedig a fel
tűnően vézna embernek mondják, hogy 
“Ujjan vagy mint egy fakutya”

3. Visk környékén (ezt a felsőtiszai fa
lut segítette Balatonalmádi a tavalyi árvíz 
idején) a kerékkötőt nevezik fakutyának, 
ami a kocsikereke alá tett vályú-szerű fa.
4. Gacsályon a a szövőszék része, a fonal 
felcsavarófa, vagy hátulsó hasaló. 5. Deb
recenben is a szövészék része, de ott a fo
naltartó hengert megakasztó kampós fa. 6. 
Békésben a kosárfonók is használják, 
méghozzá a kétlábú fából készült eszköz, 
amelynek a forgó korongján levő szegek
re szúrják rá a kosár fenekét. 7. A hajdú
sági kalaposok szerint a kalap fejet borító 
részének a vasaláskor használt fahenger
nek a neve. 8. A búgócsigának amikor 
még csak fából készült, akkor annak is fa
kutya volt a neve a vásárosok között. 9. 
Szegeden a törpe gém vagy pocgém népi
esebb neve. Nagyzerénden a télen faodú
ban lakó rágcsálókat hívták így. Innen 
származik az a kiszólás is, hogy “Ugat 
mint a fakutya”, mert ezeknek a rágcsá
lóknak folyton járt a szájuk. 10. Az erdé
lyi Kóródszentmártonban viszont a szívte
len embert nevezték ekképpen.

Aki nem hiszi el a fenti felsorolást, az 
hozzám hasonlóan lapozza fel az új 
Magyar Táj szótár második kötetét 

és akkor végiggyönyörködhetnek egy-két 
oldalt. Azok, akik viszont végképp sokall
ják a fakutya jelentésének ilyetén felhány
torgatását, azoknak vigasztalásul csak 
annyit, hogy régebben a famacskának is 
hat jelentése volt az egérfogótól a szán 
hámfatartó rúdjáig...

Mindenesetre vigyázzunk ezekkel a 
régi szavakkal, mert a korcsolya ősének, 
az irongának a nevét nagyon sokan nem
hogy nem ismerik, hanem egyenesen fél
remagyarázzák. Két kissé kapatos, de különben olvasott barátom társaságában ko

cogok lefelé az egyik borospince belső de
korációjának lelkiismeretes megtekintése 
után, amikor elénk tárul a befagyott Bala
ton végtelen jégtükre. A hold halovány su
gara sejtelmesen suhant végig a kezdődő 
rianások mentén, amikor némi költői és 
még több nyelvészi lelkülettel felsóhajtot
tam: de jót lehetne most irongázni! Böl
csebbnek ismert barátom mélán  végigmért 
és csak ennyit mondott: “Nem tesz sem
mit! Csináld csak nyugodtan, majd félre
fordulunk...”

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 111. hónapról 
a Városházán

2000. január

K is városunknak van egy 

kulturális nagykövete. Az el

m últ években Llangollenben  

(Wales), L ondonban, L iver 

poolban, Bécsben, Tel Aviv- 

ban, K uw aitban és G örögor

szágban képviselt m inket 

önálló  k iá llítá sa in . Ja nuár  

23. óta a M adách  Színház  

Tolnay Szalonjában állom á

sozik festm ényeivel, s még ez 

év őszén Stuttgart következik. 

Idehaza, A lm ádiban  és B e 

rényben, Budataván és K áp

talanon csaknem m indenki is

meri és csaknem m indenkit is

mer. Érzékeny idegrendszeré

vel figyel ránk, f ig ye lm e z te t, 

ha kell. A lakít minket, szurkol 

értünk. A z újságjával. A  há

zával és műtermével. Állandó  

lobogásával. A képeivel. Táv

latos Balaton-festm ényeivel, 

a víz és a természeti erők küz

delm ének ábrázolásával. A  

mitológiai példákkal. A  Don  

Quijote sorozattal. A mindig  

újrakezdéssel. A  görög alko 

tások csendes derűjével. A  

Trianonra emlékező, emlékez

te tő  „T r a g é d i á v a l ”. A kör

nyezetvédő feke te  képek intő  

jeleivel.

A M adách Színházban is, 

városunk zászlója alatt, m eg 

érdemelt, fo rró  sikert aratott. 

M ely sikerből, Rajta  és az a l

kotásain keresztül kicsit B a 

latonalmádi, és annak po lg á 

rai is részesültek.

Köszönjük, Veszeli Lajos!

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek
A 2000. év első ülését február 3- 

án tartotta Balatonalmádi város 

Képviselő-testülete.

Dr. Kerényi László  polgármes

ter tájékoztatta a testületet a leg

utóbbi (december 23-i) ülés óta tör

tént fontosabb eseményekről. Töb

bek között megköszönte a szerve

zőknek a 2000. év köszöntésére 

rendezett, jó hangulatú szilveszte

ri városi programot. Beszámolt a 

Veszprémi Európai Információs 

Pont Balatonalmádi Kihelyezett 

Irodája megnyitásáról. Ezentúl az 

Európai Unióval kapcsolatos kér

déseikre a Kéttannyelvű Gimnázi

umban kaphatnak közvetlen választ 

az érdeklődők. Elismerően szólt 

Balogh Csaba képviselő által szer

vezett, a II. Világháborúban részt 

vett veteránok találkozójáról, ahol 

30 egykori katona és hozzátartozó

ik vettek részt a megemlékező ün

nepségen.

A bizottságok januári tevékeny

ségéről szóló beszámoló után a 

testület a városi rendőrkapitányt 

helyettesítő - Ambrus Richárd szá

zados tájékoztatóját hallgatta meg 

a város aktuális közbiztonsági 

helyzetéről. Ezentúl ez az ismerte

tés állandó napirendi pontja lesz a 

testületi ülésnek.

A „legfajsúlyosabb“ napirendi 

pont az Önkormányzat 2000. évi 

költségvetése volt. A képviselők a 

költségvetés tervezet részleteit 

már a bizottsági üléseken megvitat

ták, s most a bizottságok módo

sító javaslatairól szavaztak. Végül 

2 órás vita után megszületett az 

Önkormányzat 2000. évi költség- 

vetési rendelete, melynek végös

szege 894 millió Ft. A költségve

tés részleteiről lapunk következő 

számában tájékoztatjuk az olvasó

kat.

Ezután tájékoztatót hallgatott 

meg a Testület a szabálysértési 

ügyek helyzetéről, számáról, ala

kulásáról, külön kiemelve a helyi 

Önkormányzati rendeletekben (a 

környezetvédelemről, a városüze

melésről, a szemétszállításról, az 

ebtartásról) megállapított tényállá

sokat. Egyúttal - a 2000. március

1-én hatályba lépő szabálysértésről 

szóló új törvény alapján - a Testü

let módosította az egyes önkor

mányzati rendeletekben meghatáro

zott szabálysértési rendelkezéseket. 

A módosítás legfontosabb eleme, 

hogy a törvénynyel összhangban a 

korábbi átlag 10 ezer Ft-ról 30 ezer 

Ft-ra emelte a kiszabható pénzbír

ság legmagasabb összegét a helyi 

önkormányzati rendeletekben meg

határozott szabálysértések elköve

tése esetén. E rendeletről is tájé

koztató jelenik meg lapunk követ

kező számában.

Két hosszú órát töltött a Testü

let a Véghelyi Dezső utcai Sportpá

lya ügyeivel, azzal a szándékkal, 

hogy az eleddig rendezetlen helyzet 

megnyugtató megoldást nyerjen. 

Ennek keretében pályázatot írt ki a 

Sporttelep hasznosítására- beleért

ve a büfé üzemeltetését - ,  tovább

ra is biztosítva a serdülő ifjúsági és 

felnőtt csapatok számára a sporto

lás lehetőségét. (A pályázati feltéte

lek az Új Almádi Újságban is meg

jelennek).

A Városi Kulturális Központ 

beruházás előkészítésére állandó 

munkacsoportot hoztak létre a kép

viselők. Ifj. Horváth György, dr. 

Kerényi László, Kovács Lajos, 

Kovács Piroska, Molnár Pál fel

adata lesz a bonyolítóval, tervező

vel és kivitelezővel való kapcsolat- 

tartás, a döntések előkészítése, az 

Önkormányzat érdekeinek érvénye

sítése. A beruházás bonyolítója a 

Veszprémber Rt. lesz.

Döntött a Testület arról, hogy 

városunknak önálló honlapja lesz 

az Interneten a Balatoni Informáci

ós Rendszerhez csatlakozva, a 

munkát az Innovex ‘97. Kft. nyer

te el.

A képviselők felülvizsgáltak 

egy 1997-es önkormányzati határo

zatot, mely szerint a Véghelyi De

zső utcai bazársoron lévő pavilono

kat 2000. évben le kellett volna 

bontani, az erre vonatkozó határo

zatot a Testület hatályon kívül he

lyezte.

Néhány önkormányzati ingatlan 

ügyében is határozott a Képviselő- 

testület: Értékesíti a Baross G. u. 

5. sz. alatti üzlethelyiséget, viszont 

nem értékesíti az Ady E. u. 4. sz. 

alatti épületet. A Rákóczi u. 32.- 

ben álló önkormányzati lakást fel

újítva a helyi Rendőrkapitányság

nál fennálló szolgálati jogviszonya 

időtartamára egy rendőrzászlósnak 

adja bérbe.

Az „Ifjúságbarát Önkor

mányzat“ megyei pályázaton nyert 

100 ezer Ft-ot a résztvevő szerveze

tek között szétosztotta a Testület.

Programot fogadott el a Testület 

a közhasználatú építmények - a 

mozgásukban korlátozott szemé

lyek részére is - akadálymentes 

használhatóságának biztosítására. 

Törvények írják elő, hogy 2005. ja 

nuár 1-ig a meglévő épületeket (s 

1998-tól az újonnan építetteket) az 

akadálymentes közlekedés feltét

eleinek megfelelően kell átalakíta

ni ill. megépíteni. Nagy munka és 

jelentős kiadást igénylő feladat há

rul így az önkormányzatra, mert 

minden közhasználatú épületét 

(óvodák, iskolák, orvosi rendelők, 

stb.) át kell alakítania.

Végül a város Általános Ren

dezési Tervének módosítását kez

deményezte a Testület. Az Árnyas 

Panzió helyén a tulajdonos a 

szomszédos városközponti funkci

óhoz jobban igazodóan lakóházak 

és üzletek felépítésére kívánja hasz

nosítani ingatlanát. Ehhez a hatá

lyos Rendezési Tervet módosítani 

kell, üdülőövezeti besorolásból 

vegyes terület-felhasználású öve

zetbe sorolva a területet. A terület- 

rendezési terv elhatározott módo

sításával kapcsolatos javaslatokat 

és észrevételeket április 15-ig lehet 

a Polgármesteri Hivatal Műszaki 

Osztályára eljuttatni, ahol az előké

szítő műszaki dokumentáció meg

tekinthető.

❖

A nyilvános ülésről szóló ön- 

kormányzati jegyzőkönyvek a Vá

rosi Könyvtárban, ill. a Polgármes

teri Hivatalban megtekinthetők. A 

következő képviselő-testületi ülés 

tervezett időpontja: 2000. március 

2.
K. P. R.

H I R D E T M É N Y
Balatonalmádi Város Önkormányzata 

2000. március 16-tól 2002. december 

31-ig tartó időtartamra meghirdeti a 

Véghelyi D. utcai Sporttelep hasznosí
tását.

Részletes pályázati feltételek 5000 Ft 

csekken történő befizetése ellenében 

átvehetők a Polgármesteri Hivatal Vá

rosgondnoksági Osztályán.
(Széchenyi sétány 1.,

I. em. 29-es szoba.)



Rendőrségi hírek
Ahogyan azt a legutóbbi lap

számban ígértem Önöknek, a 2000. 
év terveiről, elképzeléseiről 
szeretném Önöket legelőször is 
tájékoztatni. A kapitányság 
szervezeti felépítésében alapvető 
változást hoz, hogy közlekedési 
szakszolgálat is kialakításra kerül. 
A kapitányságunk épülete azonban 

kicsi ahhoz, hogy az új szervezetet 
be tudja fogadni, ezért ennek okán 
is, illetve szakmai indokok alapján 
is Balatonkenesén kerülnek elhe
lyezésre. Ha szakmai indokokról 
beszélek, elsősorban azt kell 
megemlítenem, hogy az ismertté 
vált közlekedési balesetek mintegy 
75 %-a, különösen a súlyos, halá

los következményekkel járók 
döntő többsége, az M7-es 71-es 
elágazója, valamint a 71-es 72-es 

út kereszteződése közötti szakaszra 
esik. Az új alosztály terveink 
szerint 11 főből áll, s tényleges 
működésüket ez év szeptem
berében kell megkezdeni. Addig 
azonban változatlanul a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Közlekedési 
szolgálata járőrözik majd 
területünkön, illetve látja el a bale

sethelyszínelés és vizsgálat fela
datait. Még egy változásról 
szeretném tájékoztatni Önöket. 
Többször és több fórumon 

beszéltünk már arról, hogy nagyon 
komoly létszám problémák vannak 
a bűnügyi szolgálat területén, ezért 
várhatóan ezt a területet is meg 
fogja erősíteni a Főkapitányság.

Feszesebb, racionálisabb köz
területi rendőri jelenlét mellett 
nagyon fontos szerep vár a pol

gárőr egyesületre is. A betöréses 
lopások megelőzése csak úgy 
képzelhető el, ha a város teljes 
nyaralóövezetét ellenőrzésünk 
alatt tudjuk tartani.

4 betöréses lopás történt, s ezek 
közül is a kettőnek a tettesét kol
légáim elfogták. Több gépkocsit 
rongáltak meg. Itt elsősorban az 
okozott kár nagysága ami említésre 

méltó. Két olyan eset is történt, 
amikor a károkozó a rossz út
viszonyok miatt sodródott neki a 

parkoló járműveknek, észlelte is az 
ütközést, de annak ellenére, hogy a 
tulajdonost értesítette volna, 
elhagyta a helyszínt. Kilétükre 
csak a rendőri vizsgálat derített

fény. Az elmúlt időszakban 4 gép
kocsit törtek fel. Az egyik esetben 
közel 2 millió forintos kárt okozott 
az elkövető, s kockázat nélkül 
„dolgozhatott”, hiszen a kocsiba 
nem szereltek riasztó berendezést.

Január hónapban az egyik víz
parti ingatlan területéről vízibicikli 
tűnt el. Kollégáim eredményes 
munkáját dicséri, hogy 5 főt fogtak 
el, akiket más hatóságok köröztek 
korábbi bűncselekmények elköve
tése miatt.

Ismét külön szólnom kell a szél
sőséges időjárás miatt megne
hezedett közlekedési feltételekről. 
Még mindig nagyon sok az elégte
len műszaki feltételekkel ren
delkező gépjármű az utakon, na
gyon sok az olyan vezető, aki túl
zottan bízik vezetői képességeiben 
és nem veszi figyelembe a meg
változott útviszonyokat. Nagyon 
sok koccanásos baleset volt. 
Továbbra is jellem ző a durva, 
agresszív közlekedés. 4 ittas vezető 
is látókörünkbe került, közülük 2 
fő balesetet is okozott.

Több civil szervezet által ren
dezett fórumon vettem részt. Úgy 
tapasztaltam, hogy az állam pol
gárok igénylik és elvárják a 
tájékoztatást, s így a jövőben is 
nyitottak vagyunk az ilyen kezde
ményezésekre.

Grúber Sándor r.őrgy 
rendőrkapitány

Elhunyt 
R. Kiss Lenke 

szobrászművész
Idén az Almádi művészek márciu

si tárlatán, egy kis kereszt jelzi majd 

a kiállított szobor mellett, hogy is

mét meghalt egy művész.

Kötődött Almádihoz, hosszú ide

ig az Öreg-hegyen, műtermében élt és 

dolgozott. Igaz, veszprémi szobrász

ként tartjuk számon, de őt is meg

érintette kis városunk hangulata, a 

Balaton ezerarcú varázsa, a műterem 

ablakából elé táruló ködbevesző hori

zont.

Csendes szavú, mélyen érző szob

rász volt. Érzékenyen reagált, min

denkor a világ kihívásaira. Megyénk

ben számtalan köztéri szobra áll, 

olyan is amely egy város szimbólu

maként van jelen. Bronzba öntött ál

mai emberközeli figurái tovább élik 

sorsukat, a szobrászállvány, a mintá

zófa örökre árván pihen.

R. Kiss Lenke szobrászművész 74 

éves korában eltávozott közülünk.

Mély fájdalommal emlékeznek rá 

Almádi művészei, a Balaton Tárlaton 

majdan kiállító kollégái.

Emlékét szívünkben megőrizzük.

Az Új Almádi Újság 

szerkesztősége

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

EGZAKT BT.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. Telefon/fax: 438-945

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

EMISSZIÓ BT.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. Telefon/fax: 438-945

NYITVA: hétfő, szerda, péntek: 8-15 óráig, 
kedd, csütörtök: 8-17 óráig

ALMÁDIÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY

Köszönetünket fejezzük ki mind
azoknak, akik városunk kulturális, 
művészeti tevékenységének segíté
sére létrehozott alapítványunkat az 
előző évben támogatták.

Kérjük, hogy idén is vegyék fon
tolóra, hova ajánlják fel adójuk 1 
százalékát.

Kérjük minél többen támogassák 
alapítványunkat az 1%-kal.

Adószám: 19262259-2-19

❖

„VÖRÖSBERÉNYI
ISKOLÁÉRT"

KÖZALAPÍTVÁNY
Köszönetünket fejezzük ki mind

azoknak, akik ez előző évben alapít
ványunkat támogatták, melynek 
minden forintja gyermekeink okta
tásának jövőjét alapozza meg.

Kérjük, hogy az idén is ajánlják, 
támogassák adójuk 1%-ával alapít
ványunkat.

Adószám: 19266820-1-19

„EGYÜTT -  
EGYMÁSÉRT" 

NYÍLT 
KÖZALAPÍTVÁNY

Köszönetünket fejezzük ki mind
azoknak, akik az előző évben támo
gatták Alapítványunkat.

Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával 
Önök is segítsenek a szociálisan rá
szorulók támogatásában.

Adószám: 18919879-1-19

❖

BALATONALMÁDI 
HERKULES SE 
KÖZHASZNÚ 
SZERVEZET

Kéri a Tisztelt adózó állampolgá
rokat, hogy szíveskedjenek adójuk 1 
%-ával támogatni. Az így kapott 
összeget a szabadidősport fejleszté
sére, illetve a nyári napközis sport
tábor költségeinek fedezeteire kí
vánjuk felhasználni.

Adószám: 19263573-2-19



Gondolatok múltról, jövőről
A rendszerváltozást követően a pa

lackjából kiszabadított szabadságszellem 
magával hozta a kisközösségek gomba 
módra történő elburjánzását, melyek az 
önigazgatás és ellenőrzés elveire építve 
jöttek létre.

Balatonalmádiban a sport területén ez 
a tendencia különösen jól érzékelhetően 
következett be. Az addig meglévő BSE 
(tenisz és labdarúgás) Skotokan, Karate 
klub, Bauxitkutató természetjáró szakosz
tálya, és vizisport telepek mellett megala
kult a Herkules SE (tájfutás, duatlon, tri
atlon, testépítő, mountain-bike, női kosár
labda, szabadidősport szakosztályok) a 
férfi és női kézilabda csapat és a Közössé
gi Ház SE sakkcsapata. Igaz, hogy az (el) 
privatizált vízparti sporttelepeken a ver
senyszerű vitorlázósport szinte tönkre
ment - legalábbis ami a város lakosságát 
érintő és utánpótlást is a város gyerekei 
köréből nevelő vitorlázósportot illeti.

Természetesen a lelkesedés fejlődést 
eredményezett mind a minőségi, mind a 
szabadidősport területén.

Csak a tények felidézése kedvéért:
- a sakk egyesület a város történetében 

először NB I-es szintre küzdötte fel ma
gát,

- a féri és női kézilabda csapat és a te
nisz szakosztály NB II-ig jutott,

- a tájfutó szakosztály a megye legné
pesebb és „minőségileg” is a legjobb után
pótlását mondhatja magáénak,

- a női kosarak „jobb híján” a siófoki 
versenyeket nyerik (megyei bajnokság 
nincs) A szabadidősportban a bajnoki 
rendszer keretében alkalmat nem találó, 
sportolni akaró polgártársaink találhattak 
lehetőséget:

- Balatoni városok sporttalálkozója,
- Balatonfüred - Balatonalmádi sport- 

találkozó,
- Kihívás Napja,
- United Games sporteseményei,
- Maraton Klub rendezvényei,
-jóga, női torna, aerobik, edzőtermek,
- óvodás úszásoktatás beindítása és 

rendszeressé tétele,
- nyári sportos napközis tábor,
- Bauxitkutató túrarendezvényei,
- tenisz rendezvények,
- ünnepi sportrendezvények stb.
A létesítmények terén is javulást ér

tünk el.
A város megvásárolta a Bauxitkutató 

sporttelepét, a Herkules SE önkormányza
ti segítséggel bérletre megkapta a volt ne
velőotthon tornatermét és abban edzőter
met rendezett be, a vörösberényi iskolá
nak új tornaterme épült. Napirendre került 
a Györgyi iskola tornatermének és sport
csarnok építésének kérdése is.

A sportfinanszírozás terén is lényeges 
változás következett be: kizáródott min
denfajta lobbyérdek, az önkormányzati tá
mogatás normatív alapon történik, miköz
ben a támogatás összege nyolc év alatt az 
ez évre elfogadott koncepció szerint, 
1992-höz viszonyítva majd tízszeresére 
(824 E Ft-ról 8 millió Ft-ra) emelkedett.

A létesítmények használatában is kon
szenzus alakul ki: Mindegyik egyesület 
használhatja a profiljának megfelelő 
sporttelepet. Ezeknek az alapvető követel
ményeknek megfelelő szintű karbantartá
sához azonban az önkormányzat közvet

len pénzbeni támogatást nem adott, azt az 
egyesületnek hasznosításra átengedett va
gyonelemek bevételéből lehetett fedezni.

Így fedezte a fenntartási költséget a 
sportpályán lévő faházak, büfé- és reklám- 
bevételből a BSE, a teniszpályák bérbe
adásából a BTC, a budatavai sporttelepet 
pedig a köznyelven „bikaszállónak“ neve
zett épület hasznosításából a Herkules SE.

A jövő tekintve több lehetséges válto
zatot lehet elképzelni, melyben benne van 
az önkormányzat változtatási szándéka is:

1. A minőségi sport természetesen 
mindenképpen az egyesületek lehetőségé
nek, utánpótlásuk tehetségének és sport
vezetőik menedzseri képességeinek függ
vénye

2. A szabadidősportban két változat le
hetséges:

- visszatartott egyesületi támogatásból 
alapot létrehozva, pályázati rendszerben 
támogatjuk az egyesületek szabadidősport 
rendezvényeit,

- vagy: a nagy eseményeket „közpon
tilag“ szervezzük meg az egyesületek be
vonásával és a kiadásokat is a nagykalap
ból fedezzük.

3. Az igazi dilemma a létesítmények 
használatában és fenntartásában mutatko
zik.

Eldöntendő kérdés: továbbra is az 
egyesületek legyenek-e fenntartói is és 
használói is a sportlétesítményeknek?

Ebből a szempontból az egyesületek 
között lényeges különbség mutatkozik, 
melyet nem árt elemezni.

A tenisz klub több éves kemény alku
folyamat eredményeképpen 5 millió Ft-os 
önkormányzati támogatással a kornak 
megfelelő szintre emelheti a teniszlétesít
ményt klubház felépítésével. Az építés to
vábbi finanszírozása természetesen az 
egyesület feladata lesz. A működtetésre 
vonatkozó szerződés is megköttetett. (Er
ről a tenisz klub vezetése nyilván többet 
tud mondani).

A Herkules SE inkább erkölcsi kötele
zettséget vállalt, amikor pályázott a buda
tavai sporttelep működtetési és fenntartá
si jogára. Az a cél vezérelt bennünket, 
hogy az maradjon meg nyitott pályának, 
ha úgy tetszik „dühöngőnek“, emellett a 
lehetőség függvényében sportrendezvé
nyek helyszínének. (Az egy másik kérdés, 
hogy a tapasztalatok ismeretében a tenisz
pályát kénytelenek voltunk lezárni, mert 
esős időben előszeretettel szántották fel 
kerékpárokkal a salakot; miként a tavaly 
felállított kosárlabda palánk is rongálás ál
dozatává vált. A teniszpályát csak felügye
let mellett lehet igénybe venni).

Az egyesületvezetés pályázat alapján 
ugyancsak működteti az Auróra volt mun
kásszállóját, melynek bevétele egyrészt a 
sporttelep fenntartási kiadásainak, más
részt a szakosztályok működtetésének fe
dezetéül szolgál.

Itt szükséges megjegyeznem, hogy a 
„bikaszálló“ éveken át az enyészet marta
léka volt, mígnem megtudtuk, hogy ezt az 
épületet az APV RT „elfelejtette” elvenni, 
amikor az Aurórát elvette a Hungar- 
Hotelstől.

A alkufolyamat eredményeképpen 700 
E Ft körüli összegért az önkormányzat a 
területtel együtt megvásárolta és haszno
sításra meghirdette.

Miként korábban is, ezúttal is csak a 
Herkules SE látott benne hasznosítási fan
táziát, - több vállalkozó is kacérkodott a 
pályázat lehetőségével, de miután meg
győződtek az épület állapotáról, tervükről 
lemondtak.

A Colombus KFT és személyesen 
Molnár Pál segítségével, no meg egyesü
letünk tagjainak kétkezi munkájával rend
be tettük; a hiányzó felszerelési tárgyakat 
pótoltuk; bevezettük a kábel TV-t, elkészí
tettük a villámvédelmi berendezést, átala
kítottuk a fürdőket, kitataroztattuk. A fel
újítás 1,2 M Ft-ba került. A bevétel lehe
tővé tette, hogy pályázatok önrészét vál
lalhassuk, így eddig négy év alatt több 
mint 1,5 M Ft pályázati pénzt nyertünk.

Ugyanakkor ebből fedeztük az 1998- 
ban megvalósult lakótelepi sportpálya-fel
újítás 30%-át is.

A BSE, érthetőbben a labdarúgó egye
sület üzemeltetési és használati joga veti 
fel a legtöbb anomáliát.

Mi is valójában a fő kérdés?
Van egy 100 M Ft-ot érő sporttelep, 

melyet 60-80 labdarúgó használ. Az üze
meltetési jogból (büfébérlet, faházak, rek
lámlehetőség) tartotta fel eddig a létesít
ményt és ha maradt még pénze, ráfordítot
ta a csapatokra.

Az új elképzelés szerint az üzemelte
tést és pályahasználatot külön kell válasz
tani, mert az egyesület lehetőségeivel nem 
sáfárkodott megfelelően, csak „fociban” 
gondolkodott, összerúgta a patkót az 
egyébként sporteseményeket megfelelő 
számban rendező, itt tevékenykedő 
Maraton Klubbal, nem volt obiigát partner 
az önkormányzat által szervezett rögbi 
fesztiválhoz sem. A karbantartást sem vé
gezte el kellőképpen, elvárták volna, hogy 
a hiányzó pénzt társadalmi munkával pó
tolják, hiszen a használók egyébként a 
labdarúgók.

A kérdés az, hogy elvárható-e, hogy a 
labdarúgók másban gondolkodjanak? 
Azon felül, hogy „megtermelik” a karban
tartáshoz és létfenntartásukhoz szükséges 
feltételeket, ki és milyen alapon köteles 
más eseményeket is megszervezni, ráadá
sul úgy hogy a mások általi rendezvények
hez helyet, (vizet, áramot, öltözőt) bizto
sított? Elvárható-e társadalmi munkában 
dolgozó választott tisztségviselőktől a 
gazdasági szempontok szerinti, többletbe
vételre törekvő gondolkodás?

Az is kérdés, érdemes-e és kell-e 
sportesemények mellett vagy helyett cir
kuszt vagy egyéb, a pályát zsarolóan ki
használó rendezvényt hozni, vállalva a 
szeméthegyeket, a fű és a kerítés letapo
sását? Vajon kik azok, akik még nem ta
láltak - ha akartak sem - sportolási lehető
séget és ezt az igényüket feltétlenül ezen 
a sporttelepen kívánják kielégíteni, no és 
persze Almádi lakosok. Természetesen tu
dom, hogy izgalmas kérdés egy nagy ér
tékű vagyon mieténképpen történő hasz
nosulása. A sporttelep azon a helyen, ahol 
van, túlságosan értékes ahhoz, hogy - úgy
mond - egyfázisú kihasználtságú legyen?

De vajon megtérül-e és milyen módon 
az említett dilemmák miatt a más irányú 
hasznosítás.

Ha vállalkozási alapokra terelődik a 
dolog, akkor a vállalkozónak az az érde
ke, hogy nyereséget könyvelhessen el; mi

nél kisebb ráfordítással minél nagyobb 
hasznot hozzon ki belőle. Sportvállalko
zás lesz-e ez vajon? Ha a lakosság továb
bi igénnyel nem lép fel, kinek rendezzük 
és mit? Csak azért, hogy a vállalkozónak 
több legyen a nyeresége? Az önkormány
zat szerintem 0,5-1 M Ft-nál több bérleti 
díjat nem fog tudni realizálni. Félő, hogy 
a mosdóvízzel a gyereket is kiöntjük.

Miért nem tájékoztatták megint időben 
a BSE elnökségét a megváltozott követel
ményekről.

Megoldás lenne egy új sportpálya fel
építése és a jelenlegi más irányú haszno
sítása is.

A sport, a testkultúra az általános kul
túra része. Mint ahogy az egészségügy, az 
oktatás a művelődés, úgy a sport is az ön- 
kormányzat nem éppen anyagi hasznot 
hozó kötelezettségteljesítéséhez tartozik. 
Felesleges azon meditálni, hogy vajon egy 
oktatási, kulturális vagy sportlétesítmény 
mennyi hasznot hozna, ha nem arra hasz
nálnák, amire való.

Kár a kialakult konszenzust megbon
tani, jól működő folyamatokat megszakí
tani, felborítani. Az önkormányzatnak 
maga mellé kellene állítani, segíteni az 
önszerveződő közösségeket, nem irreális 
követelményeket támasztani velük szem
ben. Örülni kellene annak, hogy ezzel a te
rülettel nem kell különösebben sokat fog
lalkozni, csupán megfelelő mederben kell 
tartani.

Tulajdonképpen az említett problémák 
ellenére az önkormányzat nemes gesztust 
gyakorolt, amikor a sporttámogatás össze
gét megemelte. A „közjáték” azonban nem 
tesz jót a további fejlődést tekintve. A bi
zalomhiány, az időbeni egyeztetés, a pár
beszéd hiánya meg egyenesen vissza
húzólag hat. Erre máris mutatkoznak je
lek:

- az NB I-es sakkcsapat szétesett,
- a női kézilabdázók hezitálnak, leg

jobb játékosuk elment, bizonytalan a sor
suk.

- a férfi kézilabdázók egyelőre reme
kelnek, de nem almádi lakosok, nem Al
mádiban edzenek és nem itt játsszák a 
mérkőzéseket. (Szerintem további önkor
mányzati és vállalkozói segítség nélkül 
anyagilag sem bírják sokáig - bár ne így 
lenne!)

- a teniszcsapat kiesett az NB II-ből
- a labdarúgók kiestek a megyei I. osz

tályból.
Persze folyamatokról van szó, mely a 

múltban gyökerezik, kár lenne ezt a jelen
legi önkormányzat nyakába varrni - nem 
is erről van szó! Talán nem mérték fel az 
egyesületek saját lehetőségeiket reálisan, 
talán elszállt a kezdeti lelkesedés is. Ép
pen ezért kell a kérdést nagy tapintattal, 
kellő hozzáértéssel és megfelelő konszen
zussal kezelni.

A magam részéről bízom a tenniakarás 
sikerében, amely minden oldalon meg
nyilvánul és remélem, hogy a jelenlegi fo
lyamatok letisztulása után a sport újabb 
lendületet vesz.

Felber Gyula 
sportszervező



Bakancsos Híradó
A Bauxitkutató Természetjáró 

Sport Egyesület megtartotta az év el
ső közgyűlését, hagyományosan 
gyalogtúrával egybekötve. A túrára 
Felsődörgicse és Szentantalfa között 
került sor, útba ejtve a Kossuth-kilá
tót. A közgyűlés elfogadta a Vezető
ség múlt évi beszámolóit, a Szám- 
vizsgáló Bizottság jelentését, vala
mint az idei terveket. Átadták az
1999. évi túraversenyeken és telje
sítménytúrákon szerzett elismerése
ket, okleveleket. Foglakozott a köz
gyűlés a nagyrendezvények (Bakony 
50 és 25 km teljesítménytúra, vala
mint az éjszakai tájékozódási ver
seny) előkészítésével, új tagokat vett 
fel, s megválasztotta a Választási Bi
zottságot. A közgyűlés köszönetét

fejezte ki az adományokért, az szja- 

1 %-os támogatásokért.

Tisztújító közgyűlés összehívását 

határozta el február 19.-kén 10:00 
órakor Balatonalmádiban az Óvári u.

22-be. Napirend: 1. Vezetőség vá

lasztás. 2. Megemlékezés a szerve

zett bauxitkutatásról, amely 50 éve 

kezdődött Balatonalmádiban, ebből 

az alkalomból emléktábla avatás. 
Határozatképtelenség esetén a 10:30 

órára azonos napirenddel összehí

vott közgyűlés a megjelentek számá

tól függetlenül határozatképes. 
12:00 órakor emléktábla avatás, utá
na turistabüfé, baráti beszélgetés.

K. Gellai Mária 
elnök

Tenisz-hírek Balatonalmádi
„TENNIS CLUB” 1925

Az elmúlt év végén, pontosan
1999. december 22-én szerdán tar
tottuk meg közgyűlésünket. Az első 
napirendi pontban a klubház építésé
vel kapcsolatban hallottunk részletes 
és kimerítő ismertetőt Molnár Pál el
nökségi tagtól. A tagság ellenszava
zat és tartózkodás nélkül egyhangú
lag elfogadta az elnökség építkezés
sel kapcsolatos irányelveit, és egy
ben felhatalmazta az elnökséget a to
vábbi feladatokra, pénzügyi, gazda
sági kérdésekre vonatkozó lehetősé
gek megoldására, kihasználására.

Második napirendként a tagság 
némi változtatással megszavazta az 
újonnan elkészített alapszabályt.

Ezt követően a 2000 évi tagdíjak 
mértékét határoztuk meg. Ennek ér
telmében:

Rendes tagdíj: 8 000 Ft 
Pártoló tagdíj: 12 000 Ft 
Diák tagdíj: 1 000 Ft

Határozat született arról is, hogy 
a tagdíjak befizetésének határideje 
február vége. Tagdíjakat befizetni 
Dudás Zsoltnál, illetve az Ottilia ét
teremben lehet.

Természetesen elkészült verseny- 
naptárunk is, amit a márciusi szám
ban teszünk közzé.

A Balatonalmádi „TENNIS 
CLUB“ 1925 ismét megszervezi vá
rosunkban és környékén sportolók
nak, és mindenkinek aki szereti a 
sportot az idénnyitó sportbált.

Hagyományteremtő jelleggel a 
nyári időszámításra való átállás nap
ján, azaz idén március 25-én szom
baton 19 órakor kezdődik bálunk az 
Auróra Szálló éttermében. Jegyek 
rendelhetők Dudás Zsoltnál a 
30/216/16/76-os telefonszámon, 
vagy megvásárolhatók az Ottilia ét
teremben.

Ismételten szeretném megkö
szönni azoknak a sportbarátoknak, 
akik 1998. évi jövedelemadójuk 1 
%-kával támogatták egyesületünket. 
Ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy 
klubházunk mihamarabb megépül
hessen.

Amennyiben idén is a sport támo
gatása mellett dönt, kérem személyi 
jövedelemadója 1%-át az Almádi If
júsági Sportjáért Alapítványon ke
resztül a Kereskedelmi és Hitelbank 
Rt. 10404041-40400497-00000000 
számú bankszámlájára szíveskedjék 
eljuttatni.

Dudás Zsolt

Kitüntetés diáksportért
Dudás Zsolt 1999 évben Balaton

almádiban és Veszprém megyében a 
diáksport érdekében kifejtett érde
mei elismeréseként Veszprém Megye 
Diáksportjáért arany fokozatú kitün

tetést vehetett át a Veszprém Megyei 

Diáksporttanácstól.

Gratulálunk, további munkájához 

sok sikert kívánunk.

HORGÁSZSAROK
A Balatonalmádi Sporthorgász 

Egyesület vezetősége január 17.-én 
megvitatta az elmúlt évről szóló tit
kári beszámolót, és alkalmasnak ítél
te a februári küldöttgyűlés elé ter
jesztésre.

A beszámoló szerint 1999-ben az 
egyesület taglétszáma 515 fő, ebből 
felnőtt: 446, ifjúsági: 19, gyermek: 
50 fő. A vezetőség a felnőtt taglét
számot 450 főben maximálta, a 
gyermek és ifi létszám tekintetében 
nincs korlátozás.

Horgászaink 246 fogási naplót 
adtak le, ebből 171-ben szerepelt is 
némi zsákmány. Az összesítés sze
rint az egy főre jutó fogási átlag 24,9 
kg, 10 kg-al több, mint 1998-ban. 
Pontyból 1431 kg-ot, süllőből 471 
kg-ot, angolnából 192 kg-ot és 
egyéb halból (keszeg, kárász) 3595 
kg-ot emeltek ki tagjaink a Balaton
ból.

Az egyesület vezetősége igen ak
tív volt az elmúlt időszakban. Négy 
terv szerinti és két rendkívüli ülést 
tartottak, amelyeken 47 javaslat és 
határozat született.

Versenynaptárunk bővelkedett 
eseményekben: május 8.-án rendez
tük meg tanyánkon a megyei hor
gászegyesületek tisztségviselőinek 
vetélkedőjét, teljes sikerrel - már 
ami a rendezést illeti. Május 9-én há
ziversenyünket tartottuk meg a kikö
tőnk előtti vízen és stégről, 20 felnőtt 
és 4 ifi-gyermek résztvevővel. Május 
15-én a “négyméteresnél” zajlott le a 
“Sporthorgász” kupa, - egyesületünk 
és a HEVMESZ rendezésében A 
horgászmajális több mint száz ver
senyzőt vonzott Almádiba. Június 
19.-én egyesületünk versenycsapata 
Kenesén képviselte színeinket a Ba
latoni Horgászegyesületek Szövetsé
gének versenyén. Július 31.-én új
fent a “négyméteres” kecsegtette ha
laival a türelmes horgászokat. Ezút
tal az “Almádi Napok” nyílt verse
nyén, melynek rendezését -  szokás 
szerint -  egyesületünk vállalta. Az 
év utolsó versenyére szeptember 
25.-én került sor. Egyesületünket a 
“Nyugati Horgászbolt” kérte fel a 12 
versenyzőt felvonultató vetélkedő

megrendezésére. Nehéz feladat volt, 
de sikerességét bizonyítja a “Magyar 
Horgász” novemberi számában 
megjelent nyilvános köszönet.

Szeptember 11.-én ünnepeltük 
egyesületünk fennállásának 50. év
fordulóját. Örömünkre szolgál, hogy 
a meghívottak zöme megtisztelt 
minket jelenlétével. Alapító tagjaink 
névsorát a horgásztanyán kifüggesz
tettük, s szomorúan vettük tudomá
sul, hogy sok esetben már csak a 
hozzátartozókat tudtuk meghívni.

Október 14-én haltelepítés volt a 
tanyán, 98,5 mázsa méretes ponty 
került a vízbe.

November 18-án bejárást tartot
tak a vízirendőrség, vízügyi igazga
tóság, hajózási felügyelet, és a ter
mészetvédelem képviselői. Március 
elejéig kaptunk haladékot az összes 
szükséges irat beszerzésére és be
nyújtására. Ellenkező esetben nem 
nyithatjuk meg tavasszal a kikötőt.

Március 1-jéig a Vitorláskikötő 
Szövetkezet -  megállapodásunk sze
rint -  napi 24 órában őrzi tanyánkat. 
Január 8.-án már megakadályoztak 
egy betörést. A csónak kiemelő sólya 
a tervek szerint elkészült, de még né
mi finomításra szorul. Tavaszra elké
szül végre a konyhasarok is. Ebben 
az évben lecseréljük a bejárati kapu 
lakatját és a kulcsokat, melyeket szá
mozottan és névre szólóan ad ki a ta
nyagazda. Csónaktárolási díjakat áp
rilis 15-ig kell befizetni, ára: 10 000 
Ft, nyugdíjasoknak 8000 Ft. Határ
idő utáni befizetés 3000 Ft késedel
mi díjjal jár együtt.

Az egyesület vezetősége ezúton 
mond köszönetet mindazon tagjai
nak, támogatóinak, akik javaslataik
kal, munkájukkal segítették, előre
vitték Almádi horgászainak közös

ü g y e i t .

A beszámolóból 
 összeállította:

Nagy Ferenc

Házi karateverseny
A Györgyi Dénes Általános Isko

la tornatermében 1999. dec. 18-án 
került sor a karatésok 1999. év végi 
házi versenyére. Nagy örömmel és 
várakozással teli kezdődtek meg a 
küzdelmek. Talán a szülők még na
gyobb izgatottsággal figyelték, gyer
mekeik hogyan állnak helyt. A ver
senyzők két korcsoportban indultak. 
Négy versenyszámban lehetett ne
vezni: Kata, Kihon, Kumite és

Kihon Kumite (Küzdelem és forma
gyakorlatok). Jó volt látni, mennyire 
erős a versenyszellem a gyerekek
ben. A versenybírók néhányszor leg
szívesebben kettős győzelmet hir
dettek volna ki.

De azt hiszem, hogy ezen a napon 
a többségük elégedett volt magával 
és jó emlékkel térhetett haza.

Nyúl Csaba 
klubelnök



H i p p - h o p p
f á r s á n g . . .

Az idei tél nem várta meg a far
sangot. Talán, mert sokat volt már 
itt, úgy gondolta, hogy ideje men
nie. Hát, szó, ami szó, tényleg elég 
hoszszú volt, de a jégkarnevált azért 
még megnézhette volna. Nem volt 
kíváncsi rá, elengedte “fagykölke
it”, a helyettük hozott meleg szelek
kel megolvasztotta a Balaton jegét, 
így aztán lehetetlen volt felvonulni 
rajta.

Pedig mennyien készültek rá. 
Először lett volna karnevál a hajóki
kötő melletti jégen, az eddigiek 
ugyanis a Budatava-strandon kerül
tek megrendezésre. Az idei, jubileu
mi (tizedik) maskarát tervezte Sza
bó Zoltán - az említett strand és a Li
get kávéház üzemeltető vállalkozó
ja -  a móló melletti jégre. Ide töb
ben járnak korcsolyázni, és itt a jég 
minősége is jobb szokott lenni ki
csit. Tőle tudom, hogy régebben 
sokkal pezsgőbb volt az élet a Bala
ton mellett télen is: a korizás mellett 
volt fakutyázás, jégvitorlázás, a Vö
dörvölgyben síelés, szánkózás. 
Most is lenne rá igény, csak kezde
ményezni kellene a téli sportok ki
használásának lehetőségeit. Persze 
ez komoly felkészültséget igényel, 
hiszen nemcsak a nyári Balatonnak, 
hanem a télinek is megvannak a ve
szélyei.

Szabó Zoltán társai, kollégái 
közreműködésével remek hangula
tot varázsolt a Balaton jegére már a 
farsang előtti hétvégeken is. Ezrek 
jöttek el, hogy a két óriási hangfal 
ontotta zenére róják korcsolyáikkal 
a köröket, karéj számra egyék a va
sárnapi ebéd előtt és után a hagymás 
zsíros kenyeret, igyák a forró teát és

a forralt bort, amit a jégre állított kis 
alkalmi büfé árusított. Hiába, a moz
gás és a friss levegő mindig megte
szi a maga hatását. És az a hangulat, 
ami ilyenkor kialakul: spontán 
hokicsapatok verődnek össze, régi 
ismerősök futnak, botlanak, kapasz
kodnak egymásba a sikamlós jégen, 
családok -  felnőttek, gyerekek, ku
tyák -  örülnek együtt a téli vígság
nak. De volt itt kötélhúzás, gyors
korcsolyázás, limbó-verseny, részt
vevők, nézők egyaránt élvezték, az 
alkalmi zsűri meg alig győzte érté
kelni a vidámságában nagyszerű tel
jesítményeket, osztogatni a kiérde
melt ajándékokat.

A rendezvénysorozatnak a jég- 
karnevál lett volna a csúcspontja, de 
az bizony elmaradt. Egy-két nyuszi, 
krampusz, macika azért megjelent a 
jeles napon, de a töredező, olvado
zó jégre rálépni már nem lehetett. 
Őket vigaszdíjként megvendégelte 
a Liget kávéház.

Talán majd jövőre. Hátha akkor 
később jön, és kicsivel tovább ma
rad a tél. Addig pedig vigasztaljanak 
bennünket a “szárazföldi” farsango
lások, mert azokból most is akad bő
ven. Iskolák, óvodák, munkahelyek, 
vendéglátók, civil szervezetek tart
ják meg ilyentájt mulatságos ren
dezvényeiket mindenki szórakozta
tására, örömére. Persze főleg -  és a 
hagyomány szerint is leginkább -  a 
túl hosszúnak tűnő tél elűzésére. Re
méljük, most már az idei sem me
részkedik vissza, megijed a sok bo
hókás jelmeztől, síptól, dobtól, 
dínom-dánomos csinnadrattától.

Vecsey Kiss Mária
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Szép esténk volt...
Második alkalommal készült kis 

társaságunk a Nők a Balatonért 
Egyesület által rendezett hagyo
mányteremtő jótékonysági bálra ja 
nuár 29-én.

Már a belépésnél éreztük itt na
gyon vártak bennünket. A bál szer
vezői a készülődés fáradságát izgal
mát feledve ragyogva fogadták a 
vendégeket.

Horváthné Szokola Julianna 
Markó Rafaelné Otti és népes kis 
családja Schottné Molnár Annamá
ria és a köréjük gyűlt sok fiatal hal
mozta el figyelmességgel a vendége
ket.

A hölgyeknek átnyújtott szál ró
zsa, a szeretettel kínált pezsgő úgy 
gondolom a meghatottságig jólesett 
mindenkinek a zimankós időben.

Ez évben a társaság lassabban 
gyülekezett, ami kissé eltolta az idő
pontokat, de női rugalmassággal ez 
is megoldódott.

A bált ez évben Schildmayer Fe
renc alpolgármester úr nyitotta meg.

Méltatta, hogy az Egyesület régi ha

gyományt elevenít fel városszépítő 

céljaival. Eredményei már az elmúlt 

évben is látványosak voltak. Remél

jük áldozatos munkájuk alapján to

vább szépül városunk.

A megnyitó utáni műsor, a kelle

mes zene a finom vacsora egyre 

emelte a hangulatot.

A táncparkett szinte egész éjsza

ka zsúfolásig telt az önfeledt tánco

lóktól. Tánc közben aha élményt je

lentett a te is itt vagy, ti is itt vagy

tok?! felfedezése a sok ismerőssel 

való találkozás.

Úgy gondolom ez a bál tényleg 

az almádiak bálja volt.

Hajnalban a tombola és a még 

egy terült asztalka körbeállása köz

ben mondogattuk egymásnak: 

jövőre veletek ugyanitt.

Reméljük, és köszönjük a bálo

zók nevében

S. J.-né

Használtolaj-akciónk nyertesei
1999. november hónapban:

Tóth Mária (438-113)

1999. december hónapban: 

Horváthné Szokola Julianna

Akiknek most nem kedvezett a szerencse: 

Pallosi Enikő, Simon Éva, Hofstetterné 

Vollain Márta, Tarciné, Grószné Mariann, 

Schildmayer Ferenc, Batonyai, Dr. Kiss, Nagy 

Zoltán, Bódai Nóra, Schottné M. Annamária.

Reméljük Ők is, és még sokan mások to

vábbra is összegyűjtik és leadják a használt 

olajat az Ottilia étteremben, hiszen akciónk 

2000-ben is folytatódik.

„Védjük együtt!"
NABE balatonalmádi csoport 

❖

2000. január 29-i bálunk támogatóinak kö

szönjük a hozzájárulást, a részletes felsoro

lást a márciusi számban közöljük.

B O R O S T Y Á N
virág és ajándékbolt

- vágott- és cserepes virágkülönlegességek
- selyem- és szárazvirágok
- sírcsokrok és koszorúk egyedi kötészeti 

stílusban
- esküvői csokrok 

(az első kedvezménnyel!)
-  növényvédő szerek és tápoldatok
- ajándék- és dísztárgyak

BŐVÜLŐ KÍNÁLATTAL!
Balatonalmádi, Fűzfői út 69-

(a benzinkút mögött)
T e l . :  0 6 - 3 0 - 2 4 7 4 - 0 6 8  
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo.: 8-14



A Balatonalmádi Közösségi Ház februári programjából
Február 5.18 h Schneider Ferenc természetbarát előadása: Erdőről, vadászatról, környe

zetvédelemről
Február 12.18 h Utassy Zsuzsa grafológus előadása: A Valentin-nap jegyében
Február 15.17.30 h Ezredvégi beszélgetések: Politikusok kerek asztal beszélgetése régiónk 

helyzetéről, vitafórum
Február 19.18 h Valentin-napi csokrok: Irodalmi összeállítás a világirodalom szerelmes 

verseiből
Február 25.17 h Kiállítás a Közösségi Házban: Balogh István Péter önálló kiállítása
Február 26.18 h Versed Klára asztrológus előadása
Február 28.10 h Kistérségi népművelők találkozója. Kelet-balatoni régió népművelőinek 

tapasztalatcseréje
Március 4.18 h Jurinkovics Lívia drogellenes előadása: Cigaretta, alkohol, drog

Filmklub
Február 10.18 h Régi idők focija c. magyar film rendező: Sándor Pál
Február 17.18 h Eldorádó c. magyar film rendező: Bereményi Géza
Február 24.17 h Gyerekeknek! Ludas Matyi c. magyar rajzfilm
Március 2.18 h Szép leányok ne sírjatok c. magyar film rendező: Mészáros Márta
Március 9.18 h Patyomkin Páncélos c. szovjet film rendező: Eizenstein

REHAU v i e ssm a n n

V á lla lo m  c s a lá d i  h á z a k ,  n y a r a ló k

víz - gáz - fűtés 
TERVEZÉSÉT ÉS KIVITELEZÉSÉT
CSIZMADIA JÓZSEF

víz-fűtésszerelő 

Tel.: 0 6  3 0 /9 4 6 3 -1 3 4

Vaillant viega

IDÉNNYITÓ SPORTBÁL
A Balatonalmádi „TENNIS CLUB“ 1925 

2000. március 25-én 19 órától ismét

SPORTBÁLT
szervez az Auróra Hotel éttermében.

Jegyek rendelhetők Dudás Zsoltnál 

a 3 0 / 2 1 6 1 - 6 7 6 - o s  telefonszámon, 

vagy személyesen az Ottilia Étteremben

„Egy nemzetnek nemcsak az a fontos, vannak-e értékei, hanem az is, 
hogy vannak-e értékeinek megbecsülői. “

Egri József

„Őrizzük a Balaton népdalait“
Versenykiírás

A Nők a Balatonért Egyesület 
hangszerkíséret nélküli népdalének
lési és szólóhangszeren (népi hang
szerek) megszólaltatott népdalver
senyt hirdet.

A versenyre korhatár nélkül je 
lentkezhet bárki, aki az eredeti nép
dalokat énekelni, vagy hangszeren 
játszani tudja.

A verseny 2000. április 15-én Ba
latonfüreden kerül megrendezésre.

A selejtező - létszámtól függően - 
március hónapban lesz.

A versenyt országosan ismert 
népzenetudósok, népzenészek bírál
ják.

A verseny anyaga:
A versenyzőknek, függetlenül 

hogy énekes, vagy szóló hangszeres, 
12 népdalt kell tudniuk. Mindegyik 
dalnak Balaton környékinek, vagy a 
Balatonnal valami módon kapcsola
tosnak kell lennie.

A versenyre megtanult daloknak 
az első szöveg-, vagy dallamsorát

tüntessék fel a jelentkezési lappal 
küldött külön daljegyzéken.

A versenyen résztvevők két sza
badon választott dalt énekelhetnek - 
játszhatnak, a harmadikat a zsűri vá
lasztja.

A helyezési sorrendet az éneke
sek kategóriájában (I. énekes), a 
hangszerek kategóriájában (II. hang
szeres) - külön-külön - a három elő
adott darabra kapott összesített pont
szám adja.

Jelentkezési határidő:
2000. február 15.

Jelentkezni lehet:
Nők a Balatonért Egyesület
8230 Balatonfüred, Keöd József

u. 7. Tel./fax: 06-87/342-818
Művészeti vezető: Zsár Éva ma

gán énektanár. Tel.: 87/341-729 
(csak délelőtt)

Minden versenyzőt szeretettel 
vár a

Nők a Balatonért Egyesület

Jelentkezési lap
„Őrizzük a Balaton népdalait" c. versenyre



Emléktábla-avatás
Fontos eseményre kerül sor febru

ár 19-én, melyre tisztelettel meghív
juk Almádi polgárait, s minden ked
ves Barátunkat! Az államilag szerve
zett magyar bauxitkuta
tás 50 éve kezdte meg 
munkáját a Balatonalmá
di székhelyű Bauxitkuta
tó Expedíció létrehozá
sával, amelyből 1954 
őszén alakult meg a Bau
xitkutató Vállalat. A vál
lalat az iparági feladatai
nak mindenkori teljesíté
se mellett, nagy mérték
ben hozzájárult a Dunán
túli-középhegység föld
tani megismeréséhez, s jelentős sze
repe volt a hazai műszaki színvonal 
emelésében is. Az Expedíció össze
gyűjtötte a korábbi bauxitkutató 
munkálatok és bauxitbányászat fel
lelhető dokumentációit, s gyors és 
lelkiismeretes terepmunkával 1:25 
000 -es részletességű földtani térkép- 
sorozatot készített a Dunántúli-kö
zéphegységről, az Északi-közép
hegység számbajöhető részeiről, va
lamint a Villányi-hegységről, fel
használva helyenként megfelelő szín
vonalú korábbi térképeket is. E mun
kában a Földtani Intézettől kölcsön 
kapott szakemberek is nagy szerepet 
játszottak. E térképsorozat szolgált 
alapjául az egyre kiterjedtebb fúrásos 
kutatásnak, amely az ismert bauxit- 
előfordulások részletes megismerését 
és - gyakran sokszorosára való - ki
bővítését, valamint új előfordulások 
megismerését eredményezte. Az 
előbbiek közül Gánt, Nyirád, Halim
ba, Szőc, Iszkaszentgyörgy, az utób
biak közül Nagytárkány, Kislőd, 
Bakonyoszlop, Iharkút-Németbánya, 
Csabpuszta, Lengyel-major és 
Csetény-Súr említhető elsősorban. 
Külön „műfaj“ volt a régebben téve
sen értékelt területek produktivitásá
nak kimutatása, majd készleteik meg
kutatása, mint Fenyőfő- 
Bakonyszentlászló és Nagyegyháza- 
Csordakút-Mány esetében. A mélyfú
rások terjedelme először a ‘60-as 
évek derekán haladta meg az évi 100 
km-t, majd a ‘70-es évek közepétől 
újra bővült, s nem egyszer túllépte az 
évi 120 km-t is. Az évente felkutatott 
több millió tonna földtani bauxitkész
let nagy teljesítményt követelt meg a 
laboratóriumtól, ahol a kutatófúrá
sokból származó bauxitminták vegy
elemzését végezték. A kutatási ada
tok értelmezése, a kutatásra érdemes 
területek meghatározása (bauxitprog
nózis), a tervek kidolgozása és a je
lentések elkészítése nagy feladatot 
rótt a kutatási adatok szakmai értéke
lését végző geológusokra, a tevé
kenységüket támogató földtani labo
ratórium szakembereire, a rajzolókra 
és sok más kiegészítő munka részese
ire. A kutatás-előkészítés elméleti 
munkái, a fokozódó részletességű 
térképezés (szükség szerint 1:5000 
sőt 1:2000 léptékű térképek is készül

tek), a mind nagyobb mértékben al
kalmazott geofizikai mérések és az 
említett egyéb munkálatok során sok 
új tudományos eredmény is született.

A műszaki felkészültség 
és teljesítmény szüntelen 
javulását leglátványo
sabban a nagyátmérőjű 
aknafúrási tevékenység 
bizonyította, de a fúrások 
minősége (magkihoza
tal) és hatékonysága (fm) 
terén is hatalmas fejlődés 
ment végbe a világhábo
rú előtti vállalkozásoktól 
örökölt faállványos fúró
gépektől a (nyugat

német Wirth vállalat akkor legkorsze
rűbb gépeinek adaptálásáig, s munka 
jellegének megfelelő munkaszerve
zet kialakításáig. Mindezt saját gép
műhely munkája segítette. A Bauxit
kutató Expedíció terepi munkáit még 
alkalmi támaszpontokról kiindulva 
végezte, a későbbiekben fokozatosan 
tartósan kialakított kutatócsoport 
munkahelyek működtek.

A szakembergárdát mérnök- és 
munkásszállók, vállalati bérlakások 
segítettek idecsábítani, ill. megtarta
ni. A bauxitkutató „műhely“ működé
sének azonban a hazai alumíniumipar 
válsága és leépülése 1995 novembe
rében véget vetett.

Az emléktábla állítását támogat
ják: Bakonyi Bauxitbánya Kft. Ta
polca, Geoprosper Kft. Balatonalmá
di, Balatonalmádi Önkormányzat, 
IKSB. Kerényi László polgármester, 
Keszei János képviselő, Magyar Alu
míniumipari Múzeum Székesfehér
vár, Terratest Kft. Veszprém, Ma
gyarhoni Földtani Társulat Közép- és 
Északdunántúli Szervezete Veszp
rém.

További segítséget, anyagi támo
gatást szívesen fogad a rendező: Ba
uxitkutató Természetjáró SE, 8220 
Balatonalmádi, Móra F. u. 5.

Az emléktábla-avatására az Óvári 
utca 22. sz. (előzőleg Táncsics u.) 
épület bejáratánál kerül sor. A meg
emlékező beszédet VIZY BÉLA (a 
Bauxitkutató Vállalat egykori főhid
rogeológusa, majd igazgatója) tartja.

Program
11:55 Találkozó Balatonalmádiban, a 

Bauxitkutató első irodaházá
nak épületénél: Óvári u. 22. 

12:00 Köszöntő
12:15 Balatonalmádi a magyar bau

xitkutatás tudományos és mű
szaki központja.

12:30 Emléktábla avatás, bányász
himnusz

12:40 Turistabüfé, baráti találkozó, 
személyes emlékek felidézése

Szeretettel várjuk a volt munka
társainkat és minden érdeklődőt. 
Balatonalmádi, 2000. február 1.

Jó szerencsét!
Bauxitkutató Természetjáró SE 
vezetősége nevében:

Szépség és harmónia egy helyen
A  Szalon neve francia eredetű 

(ejtsd: Bel Fám) jelentése „gyönyö

rű hölgy “.

Üzletünkben foglalkozunk 
mindazzal, ami a szépségápolás és 
egészségmegőrzés fogalmába bele
fér. Fodrászatunk jó minőségű, ter

mészetes alapanyagú termékeket al
kalmaz. Kozmetikai termékeink a 
Magyarországon jól ismert Ilcsi 
kozmetikumok és a német Biokur, 
melyek fő jellemzője a tiszta növé
nyi eredet. Emellett szolgáltatásunk 
a pedikűr, manikűr, műköröm épí
tés.

Néhány szó végül a gyógy
masszázsról. Tulajdonképpen csak 
tételesen lehet felsorolni mindazt a 
jót, amit egy masszázs nyújthat a 
szervezetnek. Mindenek előtt elő
ször a feszültségoldó, vérkeringés

fokozó hatását említeném, mely se
gíti a szervezet anyagcsere és mé

regtelenítő folyamatát, regenerálja 
a szervezetet. Mindezek a lelki és

testi ellazulás előfeltételei, melyek 

biztosítják a szervezet harmóniáját.

Sokan panaszkodnak étvágyta

lanságra vagy falánkságra, sovány

ságra vagy túlsúlyra. Itt is segíthet a 

jól megválasztott kezelés, mely elő

segíti a tökéletes életfunkciókat. 

Megszüntethető az izomgörcs, a kö

tőszöveti gyulladás, különböző rán

dulás, ficam.

Nem ajánlott sőt tilos, a trombó

zisos, erősen visszeres láb kezelése.

Üzletünk címe: Budatava, Huba

u. 2. Profi-L Építők Áruházával 

szemben.

Telefonszám: 06-30/24-77-206 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 

9-19 óráig, szombaton: 9-16 óráig 

Szolgáltatásunk kívánság sze

rint, (munkaidőn túl is) megbeszé

lés szerint!

(x)

Almádiban is zászlót bont 
a Művészetbarátok Egyesülete

A nagymultú egyesület célja -  
dióhéjban -  a kultúra ápolása és egy 
egészséges, politikamentes klubélet 
kialakítása.

Az összejövetelek tervezett idő
pontja: minden hó utolsó péntekjén 
17 órakor.

Helye: a Közösségi Ház különter
me.

Az éves tagdíj 1.200 forint; nyug
díjasoknak és diákoknak a fele, ami
ért a tagok megkapják az évente öt
ször megjelenő, nívós kulturális fo
lyóiratot, a Művészet és Barátait is.

Jelentkezni lehet a név és a lak
cím jelzésével az alábbi címen leve
lezőlapon, vagy telefonon, illetőleg 
személyesen február 25-én, pénte
ken 17 órakor a Közösségi Házban.

Az összejöveteleken előadást 
hallhatunk a képzőművészet, az iro
dalom, a zene, az egészségügy, a tu
risztika, az anyanyelv és még sok 
minden más, érdekes témában. A 
programokat lapunk közölni fogja.

Ezek a klubdélutánok a nyugdíja
sok számára jó programot, a diákok
nak tanulságos elfoglaltságot, min
denkinek kellemes időtöltést jelent
hetnek.

Mindenkit nagy szeretettel vá
runk!

Láng Miklós szerkesztő

Alapítva 1973

Balatonalm ádi 

központjában, 

a Szolgáltatóházban

(Jókai u. 1.)

2 db 25 m2-es 
IRODA

egyben vagy külön is

KIADÓ
az Ipartestületnél.

❖

Érdeklődni a 

06-30/ 9972-153 as

telefonon 

Hansági Endre elnöknél 

lehet.



A környezetvédelem tükrébenAzt hiszem nagyítóval kellene 
keresnünk olyan embert Almádi
ban, aki nem hallott még a japán 

hitelről. A sokszor dicsért, néha 
v itatott konstrukció a környe
zetvédelmi beruházásokat segíti 
a Kelet-Balaton térségében. A r
ról talán kevesebben tudnak, 
hogy nem csak önkormányzatok, 

hanem vállalatok is igénybe ve
hetik ezt a hitelforrást környe

zetvédelmi gondjaik megoldásá
ra. A Fűzfői Papír Rt.-t is a pá
lyázók között találjuk, ezért ke

restem fel Juhász Nagy Sándor 
elnök-vezérigazgatót.

-  Mekkora összeget fordít az RT. 
Környezetvédelemre, és milyen be
ruházásokat valósit meg?

-  Mintegy 150-200 milliós kör
nyezetvédelmi beruházásunk lesz az 
elkövetkező években, melynek célja 
a papírgyár -  már most is minimális
-  környezetvédelmi gondjainak tel
jes megszüntetése. Megoldjuk, hogy 
a jelenleg nyitott csatorna helyett 
zárt csővezetéken keresztül jusson el 
az ipari szennyvizünk a NITROKÉ
MIA biológiai szennyvíztisztító üze
mébe. A biológiai tisztítás már most 
is működik. A vízben lévő anyagma
radványokat bacilusokkal megete
tik, így nem marad benne olyan 
anyag, amely bomlásával az élővi
zek oxigéntartalmát csökkentené, te
hát a tisztítóból elfolyó szennyvíz 
semmilyen gondot nem okoz a kör
nyezetben. Még meg kell oldanunk, 
hogy az ülepítő tavaink- melyekben 
a rostmaradványok kiülepednek -  
megszűnjenek, és az ülepítést más 
módon oldjuk meg. Ez a beruházás 
másik része. Ha ezek a tervek való
ra válnak, akkor a Papír Rt.-nél a 
szennyvíz a keletkezési helyétől a 
tisztításig zárt rendszerben mozog. 
Akkor elmondhatjuk, hogy környe
zetvédelmi gondjainkat teljes egé
szében megoldottuk. A környezetvé
delemmel kapcsolatban a Fűzfői Pa
pír Rt.-nek van még egy nagyon fon
tos tevékenysége, nevezetesen az, 
hogy alapanyagainkban csak fele
részben használunk fel cellulózt, te
hát termelésünkhöz 50%-ban kell 
csak új fákat kivágni és feldolgozni, 
a másik 50%-ban recycling papírt 
gyártunk, ami azt jelenti, hogy olyan 
papírhulladékból készítünk papírt, 
ami különben a környezetet szen
nyezné. Évente így 15-20 ezer tonna 
hulladéktól mentesítjük környeze
tünket, egyúttal ennek megfelelő 
mennyiségű élő fát is megmentünk. 
Talán nem mellékes- és érdemes 
megemlíteni, hogy a papírgyártás 
rendkívül vízigényes művelet. Itt a 
Balaton mellett ennek különös jelen
tősége van, hiszen a vizet a tóból 
emeljük ki. Mi 15-20 m3 víz felhasz
nálásával állítunk elő egy tonna pa
pírt. Ezt a világon a legfejlettebb te

rületeken sem tudják jobban megol
dani. Annak idején, amikor én 1983- 
ban idekerültem, még 50-60 m3 vi
zet is elhasználtunk egy tonna papír 
gyártásához. Drasztikus javulás, 
amely szintén környezetünket védi.

-  Említette, hogy 1983-ban érke
zett Fűzfőre. Milyen meggondolás 
alapján választotta a Balaton észak
keleti csücskét?

-  Hódmezővásárhelyen szület
tem 1957-ben, s ott is éltem 18 éves 
koromig. Egy kis- előfelvételivel já
ró- honvédségi kitérő után a buda
pesti Közgazdaságtudományi egye
temet végeztem el. Megnősültem, 
született egy kislányom, a házasság 
viszont nem bizonyult sikeresnek, 
így a válást követően- mivel nem 
volt hol laknom- úgy döntöttem a vi
lág végére is elmegyek, ahol lakást 
adnak. Fűzfőn a Papírgyár ajánlotta 
ezt a lehetőséget egy újsághirdetés
ben. Vonatra ültem- még a világ vé
gére sem kellet mennem- leutaztam 
, és azóta is itt dolgozom. Végigjár
tam a ranglétra különböző fokait, 
míg 1998-ban a vezérigazgatói 
posztot bízták rám.

-  Az, hogy almádi lakos, szintén 
a véletlennek köszönhető?

-  Nem akartam messzire kerülni 
a gyártól, de szerettem volna családi 
házba költözni és a keresgélés során 
Almádiban találtam egy olyat, ami 
az igényeimnek minden szempont
ból megfelelt és meg is tudtam fizet
ni. Közben újraházasodtam s szüle
tett két kisfiam, tehát már családos
ként költöztem 1995-ben Almádiba. 
Nagyon megszerettem a várost, de 
még mindig úgy érzem, hogy kevés
sé ismerem. Ismerem a partot, a 
strand környékét, ( a régi helybéliek
kel ellentétben én szeretek fürödni a 
Balatonban. Nyáron- ha egy mód 
van rá- naponta lejárok úszni.) de az 
eldugott zegzugos kis utcácskák még 
felfedezésre várnak. Sokat sétálga
tunk a családdal, s azt tervezzük, 
hogy valamilyen terv alapján mód
szeresen felfedezzük Almádi minden 
szegletét.

-  Viszonylag rövid időt töltött Al
mádiban, ennek ellenére aktívan 
részt vesz a város közéletében.

-  A sakkhoz nagyon régóta kötő
döm, középiskolás koromban ver
senyszerűen űztem ezt a remek spor
tot. Pár évvel ezelőtt bekapcsolód
tam az almádi sakkéletbe és 1998- 
ban kaptam felkérést, hogy az újon
nan alakult egyesületnek az elnöki 
tisztét vállaljam el, azóta is igyek
szem a sakkélet fellendítésén ered
ményesen dolgozni. Az anyagi gon
dok miatt választanunk kellett, hogy 
Almádi megtartson egy első osztályú 
csapatot, melyben egyetlen almádi 
lakos versenyzett, vagy pedig az 
utánpótlás nevelésére fordítsuk a

hangsúlyt. Meg kellett hoznunk a 
döntést, hogy az almádi és környék
beli fiataloknak a felkészítése, verse
nyeztetése fontosabb, mint egy el
ső osztályú csapat. A két dolgot egy
szerre- anyagi okokból- nem tudtuk 
működtetni. Rendeztük az anyagi 
dolgokat, most van időnk, lehetősé
günk és pénzünk az utánpótlás neve
lésére.

-  Az önkormányzati választások 
után régi ismerősöm- Pandúr Fe
renc- hívott fel, hogy elvállalnék-e 
külső szakértői posztot az önkor
mányzat Gazdasági Bizottságában. 
Elfogadtam a felkérést, de meg kell 
mondanom, hogy nincsen annyi 
időm, mint amit ez a szerteágazó 
munka kíván. Igyekszem ezen vál
toztatni.

-  Szoros kapcsolatot ápolunk az 
Almádiért Közalapítvánnyal is. Úgy 
gondolom, hogy a környékbeli jelen
tősebb cégeknek természetes köte
lességük támogatni a helyi közéletet
-  erőikhez mérten persze, de talán ez 
sem kevés.

-  Milyen a kilátás a Vörös hegy 
oldalából?

-  Erre csak azt mondhatom, hogy 
amikor családomnak otthont keres

tem, azért választottam ezt a helyet, 
mert ahogy körülnéztem, annyira 
megragadott az a panoráma, ami ak
kor és azóta is naponta elém tárul, 
hogy azonnal eldöntöttem: ez az in
gatlan kell nekem. Nagyon szeretek 
kiülni a teraszra vagy a kertbe be
szélgetni, nézelődni. Alföldi gyerek 
vagyok, ez a kilátás a dombokkal, a 
Balatonnal olyan élmény, amivel én 
soha nem tudok betelni. Képletesen 
milyen a kilátás? Mint a Fűzfői Pa
pír RT elnök- vezérigazgatója azt 
mondhatom: nagyon kemény idő
szakot éltünk át az elmúlt években. 
Ezt a gyárat át kellett alakítani, szer
vezni, hogy világszínvonalú költség
szinten olyan terméket tudjunk elő
állítani, ami minden piacon verseny- 
képes. Ebben az ügyben messze nem 
vagyunk a feladat végén, de nagyon 
sokat haladtunk előre a célhoz veze
tő úton. Mint almádi lakos nagyon 
örülök, hogy a közművek fejleszté
sére annyi pénzt sikerült költeni, a 
csatorna, a gázhálózat arra a szintre 
jutott, mint amilyet már élvezhe
tünk. Várom, hogy tavasszal hoz
zánk is elér a csatorna, úgy gondo
lom az úthálózat továbbépítésében is 
komoly feladatok várnak a városra. 
Talán a nagy forgalmú Vöröshegyi 
út is sorra kerül végre.

Nagy Ferenc

Polgárőr hírek
Új év kezdődött, ilyenkor min

denki számvetést készít az elmúlt 
évről, lássuk hát az 1999-es évet a 
számok tükrében, a leadott járőrla
pok összesített adatai alapján.

Járőreink közel 400 alkalommal 
mentek ki az utcákra, és összesen 
1800 órát töltöttek a közterületek, 
nyaralók ellenőrzésével, rendezvé
nyek (iskolai bálok, felvonulások) 
biztosításával. Ezek igen magas szá
mok az alig 30 fős aktív létszámunk
hoz képest! Eközben 10 000 km-t 
tettek meg tagjaink saját gépkocsi
jaikat használva, és ennél is többet 
gyalogosan az utcákat járva! Ezért is 
nagy öröm számunkra, hogy a Pol
gármester úr (aki szintén „gyakorló” 
polgárőr) jelképes összegért felaján
lotta számunkra személygépkocsi
ját, amit a közeljövőben használatba 
is veszünk. Ezúton is szeretném 
megköszönni magam és az egyesület 
tagsága nevében önzetlen segítségét! 
Visszatérve a tavalyi évhez járőrözé
seink során több esetben jeleztünk 
feltört nyaralókat a rendőrségnek, 
akik így „forró“ nyomon kezdhették 
meg a bűnelkövetők üldözését. Az 
év során közel húsz alkalommal kö
zösen járőröztünk a rendőrséggel. 
Jelentős sikereket értünk el a nyári 
hónapokban szinte rendszeressé vált 
aluljáró rongálások elkövetőinek el

fogásában. Volt olyan éjszaka, ami
kor hat alkalommal jelezték járőre
ink a rendőrségnek a fiatalok garáz
dálkodását, és mindaddig visszatar
tották őket, míg a rendőrjárőr meg
érkezett. Reméljük, hogy ez elvette 
a kedvüket és idén már kevesebb 
rongálás lesz. Itt kell megjegyez
nem, hogy a legeredményesebb pol
gárőrünk a tavalyi évben Szabó And
rás volt, aki 229 alkalommal volt 
kint szolgálatban, ez mintegy 1125 
órát jelent, akinek nagy része volt az 
aluljáró rongálok elfogásában is! Va
lamint ezúton szeretném köszönteni 
Bugyi Pált, a mi Pali bácsinkat, aki 
most februárban lesz 76 éves és ta
valy közel 150 alkalommal járta a 
káptalanfüredi utcákat és mellesleg ő 
az Egyesület gazdasági felelőse is, 
közmegelégedéssel végezve munká
ját. Sok erőt, egészséget kívánok ne
ki további munkájához! Számítunk 
rá a jövőben is!

Kérem, eredményeink elismeré
seként támogassák egyesületünk 
közbiztonságot javító munkáját adó
juk 1%-ával! A rendelkező nyilatko
zaton a kedvezményezett adószámá
nál a 18919123-1-19 adják meg. Tá
mogatásukat előre is köszönjük!

Lázár Róbert 
titkár



A helyi adókról
Képviselő-testületünk december

23-i ülésén elfogadta a helyi adókról 
szóló rendelet módosítását, melynek 
legfőbb jellemzője, hogy az adómér
tékek - az iparűzési adó kivételével - 
a tavalyi évhez képest nem emelked
tek, ugyanakkor a kedvezmények, 
mentességek köre módosult.

A kommunális beruházások el
számolásának lehetősége az épít
mény- és telekadóban változatlanul 
megmaradt. Az új rendelet az ide
genforgalmi adóban és a telekadó
ban semmiféle változtatást nem tar
talmaz, azaz az elmúlt évhez hason
ló módon és változatlan mértékben 
kell e két adónemben adóznunk.

A legfontosabb változás - ame
lyet az adózás rendjéről szóló tör
vény ír elő -, hogy a különböző he
lyi adókat (építményadó, telekadó, 
idegenforgalmi adó, iparűzési adó) 
más-más számlaszámra illetve 
csekkre kell az idéntől befizetni.

Az alábbiakban ismertetem a he
lyi adók és a gépjárműadó leglénye
gesebb elemeit illetve változásait 
2000. január 1-től, valamint a meg
változott számlaszámokat.

A módosított rendelet a tavalyi 
évben kialakított, differenciáltabb 
adóztatást lehetővé tevő kedvezmé
nyek rendszerén alapvetően nem 
változtat. A kedvezmények mértéke 
ugyan módosul, de a rendelet to
vábbra is biztosítja, hogy az almádi 
lakosok adóterhei ne növekedjenek, 
házuk, lakásuk, garázsuk után 
ugyanannyi építményadót kelljen fi
zetniük, mint az elmúlt években.

Ezen túlmenően az idős korú, 70 
éven felüli, egyedülálló almádi lako
soknak tulajdonrészük után adómen
tességet biztosít.

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

- Az adó alapja: az építmény 
m2-ben számított hasznos alapterü
lete.

- Mértéke: 900 Ft/m2.
- Kedvezmények:

a) - 600 Ft/m2 adókedvezmény 
illeti meg a településen állandóra be
jelentett lakosként tartózkodó, lakó
épülettel, hozzátartozó garázzsal 
rendelkező magánszemély adó
alanyt (azaz továbbra is 300 Ft adót 
kell fizetni az almádi lakosoknak 
négyzetméterenként.)

b) - 400 Ft/m2 adókedvezmény 
illeti meg valamennyi - az a) pontba 
nem tartozó - lakó - és/vagy üdülő
épülettel, hozzátartozó garázzsal, 
belföldön állandó bejelentett lakó
hellyel rendelkező magányszemély 
adóalanyt,

c) - 400 Ft/m2 adókedvezmény 
illeti meg a nem lakás céljára szolgá
ló (garázs, iroda, üzlet, csónaktáro
ló, műhely, műterem, raktár, pince)

építményekkel rendelkező belföldi 
székhelyű adóalanyt az a) és b) pont
ban szereplő garázsok, valamint a 
kereskedelmi szálláshelyek és az 
üdültetés céljára hasznosított egyéb 
építmények kivételével.

(Az üdültetés céljára hasznosított 
egyéb építmények körébe nem tar
toznak bele azok a lakások, nyara
lók, melyeket tulajdonosaik magán
szálláshelyként - nyári szobakiadás - 
hasznosítanak.)

d) - 20 % adókedvezmény illeti 
meg azt az építményt, amelynek 
alapközművel (víz, villany) való el
látása nem megoldható.

- Mentességek:
- Valamennyi lakóépület esetében 

a településen állandóra bejelentett 
lakosként nyilvántartottak után sze
mélyenként 30 m2 adómentes, az 
adóév január 1-jei állapotának meg
felelően

- Nem kell adót fizetnie a min
denkori tulajdonrésze után annak a 
70 éven felüli, egyedülálló adózó
nak, aki a településen lakóépületben 
legalább 5 éve állandóra bejelentett 
lakos, az adóév január 1-jei állapotá
nak megfelelően.

(A mentesség megadásához a jo 
gosultságot Adóügyi Osztályunkon 
jelezni szíveskedjenek.)

- Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

Minden adózót határozatban érte
sítünk a 2000. évben fizetendői adó
járól, a korábban beadott bevallása 
alapján.

Tehát új bevallást nem kell adni, 
csak abban az esetben, ha valami
lyen változás / adásvétel, átminősí
tés, használatbavétel, stb. / történt.

Az építményadót két egyenlő 
részletben, az első félévi adót má
jus 15-ig, a második félévit

szeptember 15-ig lehet késedel
mi pótlék mentesen befizetni.

A csekkeket a határozattal, ill. az 
augusztusi adószámlaegyenleg érte
sítőkkel együtt küldjük ki.

(Változás nincs!)
- Adókötelezettség: az önkor

mányzat területén lévő beépítetlen 
belterületi földrészlet ( telek).

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

- Mértéke: A telkeket a rendelet 
három övezetbe osztja, s az adó mér
tékét övezetenként határozza meg.

- Az I. övezetbe tartoznak a Ba
latontól a vasútvonalig terjedő terü
leten fekvő telkek.

Itt az adó mértéke 50 Ft/m2/év.
- A  II. övezetbe tartoznak a vas

útvonal belterületi határai és a Felső
örsi út - Vécsey K. út -

Töltés u. - Blaha L. sétány - 
Vessző u. - Kisberényi út - Veszpré
mi út - Vörösberényi Séd

patak nyomvonala, a 
Lozsántai u. - belterületi határvonal 
a Balatonig által határolt

területen fekvő telkek. Az adó 
mértéke 20 Ft/m2/év.

- A  III. övezetbe tartoznak a II. 
övezet határvonalától északi irány
ban fekvő telkek.

Az adó mértéke 10 Ft/m2/év.
- Kedvezmény: 50 %-os adóked

vezmény illeti meg azt a 2000 m2- 
nél nagyobb telket, amelynek teljes 
területén az adónem bevezetését ( 
1996. év ) megelőzően legalább 10 
év időtartamban folyamatosan ke
nyér vagy takarmánygabona-ter
mesztés, avagy szőlőművelés folyt.

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

ve alapközmű hiányában be nem 
építhető telek,

- az a telek, melyre jogerős építé
si engedélyt adtak ki, a kiadást köve
tő kettő évig,

- az erdő művelési ágban nyilván
tartott telek.

Az adózás rendje, befizetési ha
táridők:

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

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

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

ill. az augusztusi adószámlae
gyenleg értesítőkkel együtt küldjük 
ki.

(Kurtaxa. Változás nincs!)
- Adókötelezettség: az önkor

mányzat területén nem állandó la
kosként tartózkodókra vonatkozik.

- Az adó alapja: a településen 
töltött vendégéjszakák száma.

- Az adó mértéke: személyen
ként és vendégéjszakánként 200 Ft.

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

gánszemély,
- az üdülő tulajdonosa és hozzá

tartozói,
- munkavégzés és tanulás céljá

ból a városban tartózkodók,
- a településen állandó lakhellyel 

rendelkező személyek hozzátarto
zói.

- Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

A kurtaxát a vendégnek kell fizet
ni! A szállásadó, és szállásközvetítő 
köteles az adót a vendégektől be

szedni, a vendégéjszakák számáról a 
tárgyhót követő hónap 15-ig beval
lást benyújtani, s egyben az előző 
havi beszedett adót befizetni.

A magánszálláshelyek vendég- 
forgalmáról ( belföldi és külföldi 
vendégek számáról, a vendégéjsza
kák összesített adatairól) minden év 
január 31-ig összesítő jelentést is 
kell készíteni.

A szükséges nyomtatványok a 
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osz
tályán beszerezhetők.

Ismételten felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy 1997. július 1-től ma
gánszállásadói tevékenység csak 
akkor folytatható, ha a szállásadót
- kérelmére - az Önkormányzat 
Jegyzője hatósági nyilvántartásba 
vette és erről a szállásadónak iga
zolást adott ki.

A magánszálláshelyek szabályta
lan hasznosítása szabálysértési eljá
rást von maga után.

A bejelentkezést 1.500 Ft illeték- 
bélyeggel ellátott adatlappal és egy 
új vendégkönyvvel a Polgármesteri 
Hivatal 18-as szobájában lehet intéz
ni Mesterházy Andreánál.

- Adókötelezettség: Adóköteles 
az önkormányzat illetékességi terü
letén állandó vagy ideiglenes jelleg
gel végzett vállalkozási tevékeny
ség.

- Az adó alapja:
- Állandó jelleggel végzett ipar

űzési tevékenység esetén az adó 
alapja az értékesített termék, illető
leg végzett szolgáltatás nettó árbevé
tele, csökkentve az eladott áruk be
szerzési értékével és az alvállalko
zói teljesítések értékével, valamint 
az anyagköltséggel. (Figyelem, ez 
2000. évre vonatkozik!)

- Ideiglenes tevékenység eseté
ben az adó alapja a tevékenység vég
zése napjainak száma.

- Az adó mértéke:
- Állandó jelleggel végzett tevé

kenység esetén az adóalap 1,8 %-a.
- Ideiglenes tevékenység esetén 

napi 1.000 Ft adóátalányt kell fizet
ni.

Változás: A személyi jövedelem- 
adóról szóló törvény szerinti tételes 
átalányadózó vállalkozó iparűzési 
adókötelezettségét tételes adózással 
is teljesítheti. Ez esetben a tételes 
adó évi

összege 10.000 Ft. A tételes adó
zás adóévre választható, melyet a 
megelőző évről szóló bevallással 
egyidejűleg kell bejelenteni.



- Kedvezmény:
- 10 %-os adókedvezmény illeti 

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

- Mentességek:
- Mentes az adófizetési kötele

zettség alól a mezőgazdasági kister
melő, valamint az Önkormányzattal 
szerződésben álló, egészségügyi 
szolgáltatást végző vállalkozó azon 
bevétele mértékéig, amit az Önkor
mányzattal kötött szerződés értelmé
ben ellátott feladatáért kap.

- 3 évig mentesül az iparűzési 
adófizetési kötelezettség alól az a 
vállalkozó, aki 1998. január 1-ét kö
vetően olyan új termelő vagy szol
gáltató beruházást valósít meg, 
amellyel legalább 10 új munkahelyet 
teremt, melyből legalább 50 %-ban 
folyamatosan, azaz 1 éven túlmenő
en balatonalmádi lakosokat foglal
koztat.

- Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

Az 1999. évi iparűzési adóbeval
lás benyújtási határideje: 2000. má
jus 31.

Ismételten felhívom a vállalko
zók figyelmét arra, hogy a helyi ipar
űzési adó alapja nem a jövedelem, 
hanem a fentiek alapján korrigált 
nettó árbevétel.

Az 1999. évi tevékenységek el
számolásakor - a tavalyi évre vonat
kozó rendelkezések alapján - az 
anyagköltség 66 %-a vonható le, s az 
adó mértékénél még az 1,6 %-kal 
kell számolni.

A kezdő vállalkozásoknak a tevé
kenységük megkezdésétől számított 
15 napon belül kell bejelentkezniük, 
várható, becsült árbevételükről be
vallást tenniük.

A bejelentkezéshez szükséges 
nyomtatványok Adóügyi Osztályun
kon beszerezhetők.

A vállalkozók az adott év tevé
kenységére adóelőleget kötelesek fi
zetni, melyet két részletben, márci
us 15-ig és szeptember 15-ig fizet
hetnek be késedelmi pótlékmente
sen. A kettős könyvelést vezető vál
lalkozásoknak az iparűzési adóelőle
get a várható adó 100 %-ának meg
felelő összegre december 20-ig ki 
kell egészíteni.

Az egyszeres könyvvitelt veze
tőknek (pénztárkönyv, naplófő
könyv) az adóévet követő május 31- 
ig kell a teljes adót (tényleges adó és 
a befizetett előleg különbözete) meg
fizetni.

Az idén új típusú - központilag 
kötelezővé tett - bevallási nyomtat
ványok kerülnek kiküldésre.

Ez kicsit terjedelmesebb és talán 
bonyolultabb szerkezetű, mint amit a 
korábbi években megszoktak. Ké
rem olvassák el figyelmesen, s ha a 
kitöltéssel bármilyen problémájuk 
támad, kérem keressék fel Adóügyi 
Osztályunkat vagy telefonon érdek
lődjenek, szívesen segítünk.

Az iparűzési adó számlaszáma 
nem változott! Azonban míg a ta
valyi évben a befizetés jogcímétől 
függően két különböző számlaszám
ra kellett fizetni, addig az idén mind 
az előleget, mind a májusban befize
tendő adókülönbözetet egy számla
számra kell befizetni.

Felhívom valamennyi bankszám
lával rendelkező vállalkozás figyel
mét, hogy befizetéseiket átutalással 
teljesítsék!

Az iparűzési adóról az érintett 
vállalkozók - az elmúlt évek gyakor
latának megfelelően - részletes tájé
koztatást kapnak február hónap
ban.

A tájékoztatóval együtt küldjük 
ki a befizetéshez szükséges csekke
ket és a bevallási nyomtatványokat.

(Változás nincs!)
A gépjárműadó nem helyi adó, 

azaz a befolyt adóösszeg 50 %-át a 
központi költségvetésbe kell utalni. 
A gépjárműadó mértékét Képviselő

Testületünk nem emelte, továbbra is 
a törvényben megállapított mini
mum adót kell fizetnünk.

- Adókötelezettség:
Az adót annak kell fizetni, aki a 

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

- Az adó alapja:
- személygépjárműveknél a for

galmiban szereplő önsúly,
- tehergépjárművek esetében a 

forgalmiban szereplő önsúly növel
ve a raksúly 50 %-ával.

- Az adó mértéke:
- minden megkezdett 100 kg 

után 600 Ft,
- a motorkerékpár, a lakópótkoc

si, a lakóautó és sátras utánfutó adó
ja 2.000 Ft/év.

- Kedvezmény:
1999. január 1-től a gépjármű faj

tájától (személy-, tehergépjármű, 
autóbusz), illetve össztömegétől 
függetlenül adókedvezmény jár min
den katalizátorral ellátott, ill. a Gép
járműadó törvényben felsorolt 
ENSZ-EGB követelményeknek 
(légszennyezés, zajkibocsátás) meg
felelő gépjármű után, mégpedig a 
törvényben meghatározott mérték 
szerint.

A Gépjárműadó törvény szerinti 
ENSZ-EGB előírásainak való meg
felelést a közlekedési hatóság által 
kiadott igazolólap bizonyíthatja.

- Legfontosabb mentességek:
- motorkerékpár 250 m3 alatt,
- igazoltan súlyos mozgáskorlá

tozott személy szállítására szolgáló 
egy gépjármű,

- kizárólag kommunális célra 
használható gépjármű,

- mezőgazdasági vontató.
- Az adózás rendje, befizetési 

határidők:
A gépjármű tulajdonosok kötele

sek minden változást (eladás, vétel, 
forgalomból való kivonás, stb.) 15 
napon belül bejelenteni.

Mivel a gépjárműadó mértéke 
nem változott, a tavalyi évben kikül
dött, a fizetendő gépjárműadó össze
gét tartalmazó határozatok marad
nak érvényben. (Természetesen csak 
akkor, ha ugyanarról az autójukról 
van szó. Változás esetén új határoza
tot küldünk.)

A fizetendő gépjárműadó össze
géről minden adózót február hónap
ban határozatban értesítünk.

Az adót két egyenlő részletben, 
az I. félévi adót március 15-ig, a II. 
félévi adót szeptember 15-ig lehet 
késedelmi pótlék mentesen befizet
ni.

A csekkeket február hónapban, 
ill. az augusztusi adószámlaegyen
leg értesítőkkel együtt küldjük ki.

A helyi adókról szóló rendelet tel
jes szövege az Adóügyi Osztály fo
lyosóján, a hirdetőtáblán megtekint
hető.

A helyi adózás rendje
Adónem Számlaszám Befizetés rendje

Építményadó Balatonalmádi Város Önkorm. Építményadó beszedési számla 

11748083-15430290-02440000 (változott!)

Két egyenlő részletben május 15., szeptember 15., 

határozatot küldünk

Telekadó Balatonalmádi Város Önkorm. Telekadó beszedési számla 

11748083-15430290-02510000 (változott!)

Két egyenlő részletben: március 15., szeptember 15., 

csak csekket küldünk

Idegenforgalmi adó 

(kurtaxa)

Balatonalmádi Város Önkorm. Tartózkodási idő utáni idegen-for

galmi adó beszedési számla 11748083-15430290-03090000 (vál

tozott!)

Bevallás tárgyhót követő 15-ig. 

Befizetés tárgyhót követő 15-ig

Iparűzési adó Balatonalmádi Város Önkorm. Iparűzési adó beszedési számla 

11748083-15430290-03540000 (nem változott!)

Bevallási határidő: május 31. Fizetés két részletben: március 15. - 

adóelőleg, szeptember 15. - adóelőleg, május 31. - adókülönbözet, 

december 20. - feltöltés.

Gépjárműadó Balatonalmádi Város Önkorm. Gépjárműadó beszedési számla 

11748083-15430290-08970000 (nem változott!)

Két egyenlő részletben: március 15., szeptember 15., 

csak csekket küldünk

Késedelmi pótlék Balatonalmádi Város Önkorm. Késedelmi pótlék beszedési szám

la 11748083-15430290-03780000 (új!)

Valamennyi adónemre - beleértve a gépjárműadót is - a késedelmi 

kamatot erre a számlára kell fizetni.

Bírság Balatonalmádi Város Önkorm. Bírság beszedési számla 

11748083-15430290-03610000 (új!)

Valamennyi adónemre, - beleértve a gépjárműadót is - a mulasztási 

bírságot, végrehajtási költséget, adóbírságot és önellenőrzési pótlé

kot erre a számlára kell fizetni

Kérem befizetéseiknél ügyelje

nek arra, hogy az adott adónemre 

szóló csekken fizessenek, elkerülen

dő a későbbi esetleges téves befize

tésekből származó kellemetlensége

ket. Együttműködésüket köszönjük.

Ismételten tájékoztatjuk Tisztelt 
Adózóinkat, hogy Adóügyi Osztá
lyunk új helyre költözött.

A Polgármesteri Hivatal föld
szintjén, (volt Munkaügyi Központ 
Kirendeltsége) a 15., 16., 17., és 18. 
szobákban várjuk ügyfeleinket.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00- 15.00-ig 
Szerda: 8.00 - 15.00-ig 
Péntek: 8.00 - 13.00-ig 
Telefon: 88/430-285

Víghné Horváth Beáta 
Adóügyi osztályvezető



Az iskolának fontos a gyerekek biztonsága
Eredmények, programok a Váci Mihály Általános Iskolában

A Váci Mihály Általános Iskola 
tanulói ebben a tanévben is sokat tet
tek annak érdekében , hogy minél 
alaposabban megismerkedjenek a 
gyalogos és kerékpáros közlekedés 
legfontosabb szabályaival.

Mindjárt szeptemberben bene
veztünk a Veszprémi Rendőrkapi
tányság Balesetmegelőzési Bizottsá
ga által meghirdetett “Együtt-egy
másért” közlekedésbiztonsági vetél
kedőre. A jelentkezőknek havi rend
szerességgel küldték a KRESZ- 
tesztlapokat, melyeket a pontos ki
töltés után a rendőrség ellenőrzött és 
értékelt. Azoknak, akik az utolsó 
fordulóig versenyben maradtak, de
cemberben a veszprémi Gyermekek 
Házában rendeztek játékos vetélke
dőt. Iskolánkból két csapat is indul
hatott a győzelemért.

A “Balaton csapat” tagjai voltak 
az I. korcsoportban (3-5. osztályo
sok): Szlovencsák Henrietta, 
Szlovencsák Dániel, Pintér Tímea, 
Lakatos Adrienn, Nyitrai Levente, 
Horváth Kálmán, Horváth Tamás.

II. korcsoportban (6-8. osztály): 
Kiss László, Benkovich Anna, 
Szöllősi Ferenc, Szlovencsák Tiva
dar, Szögedi Balázs.

Büszkék lehetünk teljesítmé
nyükre, hisz mindkét csapat első he
lyen végzett. Egyéni versenyszámok 
is voltak, melyeket a zsűri külön ér
tékelt. Ezeken Szögedi Balázs, 
Szöllősi Ferenc, Győri Viktor, Szász 
Anita és Nyitrai Szabolcs szerepelt a 
legeredményesebben.

A vetélkedő rajzpályázatán Zab 
Viktor, Németh Nóra, Nagy Zsuzsa és

Nagy Ottilia került a díjazottak kö
zé.

A gyerekek büszkeségtől dagadó 
kebellel, rengeteg ajándékkal és sok- 
sok élménnyel tértek haza e verseny
ről.

Köszönjük a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság munkatársainak 
a versenyre való felkészítést és a fo
lyamatos segítő tevékenységet.

A gyermekek biztonságáért tett 
erőfeszítéseink azonban nem értek 
véget ezzel a vetélkedősorozattal. 
Megpályáztuk és el is nyertük a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapi
tányság által “ Egy nap a biztonsá
gért -  egy nap az iskolában “ címmel 
kiírt program rendezési jogát.

Január 11-én különleges nap vet
te kezdetét intézményünkben. Aki 
csak külső szemlélőként járt ekkor a 
Verseny utcában, bizony elámulha
tott a látványon. Az iskola udvara 
megtelt tűzoltó-, rendőr- és mentő
autókkal. Mintha valami rendkívüli 
esemény történt volna nálunk.

A rendkívüliség valóban helytál
ló kifejezés volt e délelőttre, de sze
rencsére a szó jobbik értelmében. A 
Bűnmegelőzési Osztály együttmű
ködve a Tűzoltóság Tűzmegelőzési 
Szolgálatával, a Balesetmegelőzési 
Bizottsággal, A Polgárvédelmi Pa
rancsnoksággal, a Tisztiorvosi Szol
gálattal, a Balaton-felvidéki Nemze
ti Parkkal és az Országos Mentőszol

gálattal tartalmas és érdekes tájékoz
tatót hozott el iskolánkba.

A program célja az volt, hogy a 
szülők szájából naponta elhangzó 
“vigyázz magadra” felszólítás mé
lyebb tartalmat nyerjen a gyerekek
nél. Ennek érdekében jól szervezett 
és valóban színvonalas előadásokat 
hallgathattak tanítványaink úgy, 
hogy természetesen a legérdekeseb
beket, az autókat is megtekinthették. 
A résztvevők felkészültségét és oda
figyelését dicséri, hogy valamennyi 
előadó a gyerekek életkorát, így a rá
juk leselkedő veszélyek súlyát is fi
gyelembe vevő ismertetőt tartott. Az 
élményeket csak növelte, hogy min
den foglalkozás után kaptak a tanu
lók valami meglepetést a szervezők
től. Boldogan eszegették a joghurtot, 
a narancsot, a kivit, és közben hall
gatták a sziréna hangját, nézték a kék 
lámpák villogását.

Mindezért szeretnénk köszönetet 
mondani a program legfőbb szerve
zőjének, a Veszprémi Rendőr-főka
pitányságnak, valamennyi előadó
nak, akik türelmesen és barátságosan 
állták a gyerekek ostromát és szpon
zorainknak, kiknek anyagi támoga
tása tette lehetővé a jutalmak beszer
zését. Köszönjük továbbá az iskola 
közelében lakó Óvári utcai lakosok 
megértő türelmét ezért a néha ugyan 
fülsüketítő, de tanítványainknak 
nagy élményt jelentő délelőttért.

Hegyessy Éva 
tanár, közlekedési referens

Westel 900
A KAPCSOLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

Kedves Vásárlóinkat 

a Tulipán udvarban!

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 2. 
Tel.: (06-30)2268-676

ZSUZSA MAMA 
RŐFÖSBOLTJA

m egnyílt a  Tempó Á ruházban.
Széles választékkal várom kedves vásárlóimat. 

Kapható: cérna, tű, kézi-, kötőfonal, 
fehérnemű stb.

A Fórum Bevásárlóközpontban 
március 1-jétől az

ANITA HORGÁSZBOLT
várja kedves vásárlóit. 

Botok, orsók javítását vállaljuk.



A vörösberényi iskolában történtA hagyományoknak megfelelően 
az elmúlt év végén is megtartottuk ös
szevont szülői értekezletünket. Ezen a 
beszélgetésen iskolánk valamennyi ta
nulójának a szülei és a pedagógusok 
találkozhattak egymással. Mivel töb
ben nem tudtak személyesen megje
lenni, így ezúton szeretnénk őket (is) 
tájékoztatni.

Az első napirendben a Családsegí
tő és Gyermekjóléti Szolgálat munka
társa mutatta be a nemrég alakult in
tézmény tevékenységét. Megemlítette, 
hogy pszichológiai, gyermekjogi és 
egyéb témákban is készséggel állnak a 
szülők és a pedagógusok rendelkezé

sére. Címük: Balatonalmádi - Vörös
berény, Ady Endre út 2.

A második napirend az iskola igaz
gatójának beszámolója volt arról, amit 
a tantestület és az iskola vezetése fon
tosnak tartott elmondani a szülők szá
mára. Szóba került - az örökzöld de so
ha el nem hagyható téma - a szülői ház 
és az iskola, a szülők és a pedagógu
sok kapcsolata, jó együttműködése. Ez 
ugyanis döntő fontosságú, meghatáro
zó jelentőségű a gyermekek harmoni
kus lelki és testi fejlődése érdekében.

Kértük a szülőket: továbbra is aktí
van működjenek közre abban, hogy 
gyermekük tanulása rendszeres és ala
pos legyen.

Kértük őket, hogy a továbbtanulás
ról már az 5. osztálytól kezdve beszél
gessenek. Reális célok felé irányítsák 
a gyermekeiket, képességeiket, adott
ságaikat vegyék figyelembe.

Beszéltünk az alsó és a felső tago
zatosok nyílt napjáról, az ifjúságvédel
mi munkáról, a könyvtári tevékeny
ségről, valamint éves programunk leg
fontosabb témáiról.

Beszámoltunk arról a jelenlévők
nek, hogy mennyi pénzünk van az 
SZM kasszában, és arról is, hogy mire 
szeretnénk elkölteni.

Tájékoztattuk a szülőket, hogy a 
korábbi évek hagyományait követve 
2000-ben is lebonyolítjuk tanulóink 
németországi cserekapcsolatát.

Kérdésekre válaszolva elmondtuk, 
hogy több - nehezebben tanulható - 
tantárgyra vonatkozóan bővítjük a kor
repetálás lehetőségét ( matematika, fi
zika, kémia stb.).

Megvizsgáljuk a felső iskolaépület 
(régi) telefonösszeköttetésének hely
zetét. Megváltoztatjuk - a szülők kéré
sének megfelelően - a DSE tagdíj fize
tésének módját.

A 3. napirendben „ A hatékony ta
nulás ismérvei”-ről tartott tájékozta
tást Kurbel Sándor mérnök-tanár. Az 
előadás után a szülők egyéni problé
mákról is konzultáltak a szakember
rel.

Az elmúlt év decemberében a Vö
rösberényi Általános Iskola Iskolaszé
ke is megtartotta sorosan következő 
ülését. Ezen az összejövetelen - hason
lóan a korábbiakhoz - megjelentek a 
szülők, a fenntartó, a pedagógusok és 
a diákok képviselői.

A témák között szerepelt:
1. A tanév végéig megoldandó ki

emelt feladatok. Előadó: Vékonyné 
Purgel Henriett elnök.

2. Tájékoztató az 1999/2000. tan
évi munkáról. Előadó: Tóth Attila

3. A Házirend bizonyos pontokon 
történő módosítása. Előadó Vékonyné 
Purgel Henriett.

Az iskolaszék tagjai az előadók tá
jékoztatásait elfogadták, a szükséges 
házirendi módosításokat pedig egysé
gesen jóváhagyták.

Tóth Attila igazgató
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Értesítjük Tisztelt 
Vásárlóinkat, Megrendelőinket 

hogy VILLAMOSSÁGI 
SZAKÜZLETÜNK

E L K Ö L T Ö Z Ö T T
a volt ÉDÁSZ épületébe,

Baross G. u. 19 sz. alá

Továbbra is vállaljuk: 
Villanyszerelési anyagok forgalmazását 

Telkek villamosítását 

Épületek villanyszerelését, felújítását 

Hibaelhárítást 

Bojlerjavítást

E L K O  ’ 9 9  K f t .
Tel./fax: 88/439-058, 60/396-837

Közérdekű információ
Az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete határozata alapján a GYÖRGY PATI
KA és a PAX GYÓGYSZERTÁR tájékoztatja a lakosságot, hogy a gyógy
szertári ügyeleti rend megváltozik.
2000. március 1-jétől hétköznapokon:zárástól 21 óráig, szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon: 8 órától 21 óráig van gyógyszertári ügyeleti szolgálat. 
Sürgős szükség esetén 21 óra után éjszakai gyógyszertári szolgálat Veszprém
ben érhető el. Június 1-jétől szeptember 1-jéig Balatonalmádiban is folya
matos éjszakai ügyelet működik.

Dr. György László Bibor Istvánné
gyógyszertárvezető gyógyszertárvezető

György Patika PAX Gyógyszertár

A Belle Femme

S z é p s é g s z a l o n

A j á n l a t a

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZAT: GOLWELL és WELLA
termékekkel 

KOZMETIKA: ILCSI és BIOKUR - természetes alapanyagú
kezelések

SZOLÁRIUM: Kettő darab 30 csöves szolárium 100 Ft/10 perc 
Pedikűr, manikűr, műköröm, reflex-, talp- és teljes 

testfelület masszázs.
E l e g á n s ,  k e l l e m e s  k ö r n y e z e t .

Nyitva tartás: H-P.: 9-19-ig, szombat: 9-16-ig 
Cím: Budatava, Huba u. 2., Telefon: 06-30/2477-206

MELIDÓRA 
B A B A B OLT

(Balatonalmádi, Szabolcs u.)

Téli ruházat és gyermekruhák 140-170-ig 

50% engedménnyel 

Kabát, overál, póló, szabadidőruha, pizsama, 

farmernadrág, lánykaruha 

Autóülések 10% kedvezménnyel 

Orrszívó, porszívó készülék 1320 Ft 

100 db-os popsitörlő utántöltő 339 Ft 

Pamut kertésznadrág 56-104-ig 890-1090 Ft

Nyitva tartás: hétköznap 13-17 óráig 
szombaton 9-13 óráig



Alpesi erdei iskola Ausztriában
A Fővárosi Önkormányzat Okta

tási Bizottsága segítségével évente 
több száz diák vehet részt erdei isko
lai programon Ausztriában. Felhívá
sukat olvasva határoztuk el, megis
mertetjük tanulóinkat egy másfajta 
ismeretszerzés örömével. Elgondo
lásunk szerint kettős célt szerettünk 
volna megvalósítani. Először is a né
met nyelv anyanyelvi környezetben 
való alkalmazását, gyakorlását, va
lamint diákjaink környezetvédelmi 
ismereteinek szélesítését.

A lázas előkészületek után 1999. 
október 31 -én indult útnak a Györgyi 
Dénes Általános Iskola és az 
Endrődi Sándor Általános Iskola di
ákjaival tele autóbusz.

Kimerítő, de csodálatos utazás 
után érkeztünk meg Obervellachba, 
a Möll folyó páratlanul szép völgyé
be. A háromezernél kevesebb lakosú 
Karintiai településen szinte fogalom 
a “magyar ház”, így nem volt nehéz 
odatalálnunk. Azonnal megismer
kedhettünk a vendégház igazgatójá
val, Tóth Lázárral. Ő tartozott fele
lősséggel a programok összeállításá
ért, ellátásunkért és a nyelvoktatás 
megszervezéséért.

Tanulóink mindennapi tevékeny
ségének szerves részét képezték a 
helyi Hauptschule tanárai által tartott 
nyelvórák. Ezek a tanórák mások 
voltak, mint az itthoniak, hiszen a ta
nárok egy szót sem tudnak nyelvün
kön. Itt nem volt szó nyelvtanról, 
ezek az órák valóban beszédközpon
túak voltak.

A gyerekek idejük nagyobb ré

szét a vendégházon és az iskolán kí

vül töltötték. A programok közül 

nem maradhatott ki a kirándulás 

Heiligenblutba a Grossglokner 

(3798 m) lábához, majd a 

Grossglockner Hochalpenstrasse 

megtétele. Óriási élményt jelentett a

magashegyi kirándulás a Mölltali 
gleccserexpresszel.

Felejthetetlen a közeli Mallnitz 
falucska működő vízimalmával és 
tájházával. Spital városának Hely- 
történeti Múzeuma kétszeresen is 
gazdagította a gyerekek tudását, 
helytörténeti anyagának széles ská
lájával és az élvezetes - természete
sen német nyelvű - idegenvezetéssel.

Gmünd városka Porsche autós
múzeuma még a lányok számára is 
érdekességnek bizonyult.

Népszerűek voltak a közeli gya
logtúrák is, melyek során szorosabb 
kapcsolat alakulhatott ki tanulóink 
és a természet között.

Naponta szerzett ismereteiket di
ákjaink próbára is tehették, hiszen

vendéglátónk minden este vacsora 

előtt villámkérdésekkel készült. A 

sok helyes válasz bizonyította, mi

lyen hasznos is egy ilyen erdei isko

lai tábor.

Esténként sor került még 

országismereti nyelvi, tréfás és 

ügyességi vetélkedőkre is. Minden 

este jó  hangulatban, élményekkel

gazdagodva tértünk nyugovóra. 

Mígnem elérkezett az utolsó este.

Fájó szívvel kezdtek hozzá a gye

rekek csomagjaik összekészítéséhez 

és még fájóbb szívvel hagyták el 

másnap reggel szobájukat...

Nehéz volt megválni a helytől, 

mely annyi szép élményt és új isme

retet hozott számunkra.

Dudásné Pirik Mariann

ÜZLET 
ELADÓ

Balatonalmádi, 
Petőfi S. u. 1. 

szám alatti 
társas üzletházban 
VENDÉGLÁTÁSRA 
ALKALMAS ÜZLET 

FEDETT 
TERASSZAL 

eladó.

Érdeklődni: 
87/340-205 telefonon 

munkaidőben.

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fűtés
szerelő mester

8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

Fax: 88/438-910 
Tel.: 88/439-213, 

30/9384-453 
Információs zöld szám:

80/949-019

Tervezés, kivitelezés
Már 20 éve a lakosság szolgálatában!

EG ZA K T BT.
v á l l a l j a

magánszemélyek adó
bevallásainak elkészítését, 
egyéni vállalkozások 
bevallásainak összeállítását, 
felülvizsgálatát.

F É L F O G A D Á S :
munkanapokon 8-15 óra között

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. szám alatt. 
Tel./fax: 88/438-945



Szent István és kora
Meghívást kapott a Vörösberényi 

Polgári Kör 2000. január 21 -éré pén
tek délutánra a szentkirályszabadjai 
Szent István király Általános Iskolá
ba, egy történelmi vetélkedőre. A ve
télkedő témája Szent István és kora 
volt.

A Polgári Kört Molnár Katalin 
vezetőségi tagtársammal képvisel
tük.

Iványi András polgármester úr 
köszöntő szavai után kezdetét vette a 
versengés.

Négy csapat vett részt a vetélke
dőn: a szentkirályszabadjai, a pere
martoni, a veszprémi Szilágyi és a 
vörösberényi általános iskola tanu
lói.

A rendezvény főszervezője 
Csetényi Tamásné volt, aki nagyon 
jó és ötletes feladatok elé állította a 
diákokat, hisz némely feladványt 
csak komoly felkészüléssel bíró diá
kok tudtak megoldani.

A szervezésbe és lebonyolításba 
besegítő tanárok, korhű jelmezek
ben, nagyszerűen összehangolva ve
zették le a vetélkedőt.

Szakmai szempontok alapján 
összeállított zsűri értékelte a diákok 
produkcióit, mely zsűriben helyet 
kapott: Horváth Balázs országgyűlé
si képviselő, Veres D. Csaba törté
nész, Veszeli Lajos festőművész, 
Czeitler Gusztáv történész, Nagy Ju
dit tanárnő, Kölcsey Mártonné a 
Szilágyi iskola igazgatónője és Tóth 
Attila a vörösberényi iskola igazga
tója.

A verseny végeredménye nagyon 
jól alakult a berényi csapat számára, 
igaz a végére szoros versenyben, de 
megnyerték a vetélkedőt 78 ponttal. 
A második helyezett a szentkirály
szabadjai, a harmadik a Szilágyi és a 
negyedik a peremartoni iskola lett.

Az első helyezett vörösberényi 
iskola csapata Molnár Katalin bala
tonalmádi vállalkozó által felaján
lott pénzbeni fődíjat nyerte el.

A második, harmadik és negye
dik helyezettek a szintén balatonal
mádi vállalkozók Ujj Mészáros Ist
ván és Szentesi István által felaján
lott díjakon osztoztak meg. Továb
bá Horváth Balázs országgyűlési 
képviselő felajánlott mind a négy 
csapat számára egy kirándulást kísé
rőikkel az Országházba, ahol a koro
nát és az Országház termeit is meg
tekinthetik a diákok.

Gratulálok a Polgári Kör nevében 
a berényi csapatnak, felkészítő taná
ruknak, Zsupka Andreának, és mind
azoknak akik segítettek, hogy ilyen 
szép sikert ért el a csapat ezen a ve
télkedőn.

Ez a végére izgalmassá vált vetél
kedő is hozzájárult múltunk még 
jobb megismeréséhez és hagyomá
nyaink tovább éléséhez. Azt gondo
lom emlékezetes délután volt mind a 
versenyzők, mind az érdeklődők 
számára, hisz lélekben és tudásban is 
gazdagodtunk.

Mester Ferenc 
Vörösberényi Polgári Kör 

alelnöke

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
FORGALMAZÁSA, SZERELÉSE

Gyártmányainkkal minden típus- és 

egyedi méretben, formában, széles skálájú 

színválasztási lehetőséggel rendelkezésére állunk.

Régi nyílászárók cseréjével 

3 0 -5 0  %-os energia-megtakarítás érhető el.

FEHÉR ABLAK
Márkaképviselet: Hansági Endre

8 2 2 0  Balatonalmádi, Vöröshegyi út 8.

Tel.: 88/431-745, 06-30-9972-153

Közlemény
A „Vörösberényi Nyugdíjas Klub“ éves beszámoló közgyűlését

2000. február 23-án 16,00 órai kezdettel tartja.
Kérem Klubtársaimat jelenlétükkel tiszteljenek meg.

Boros Gyula elnök

Köszönetnyilvánítás
A „Vörösberényi Nyugdíjas Klub“ vezetősége nevében 

köszönetemet fejezem ki mindazoknak a képviselőknek és nyugdíjas 
társainknak akik ajándékozásaikkal sikeressé tették az 1999. decem
ber 31-i Szilveszteri vacsorát.

Boros Gyula elnök

FELHÍVÁS
Az „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány nevében nagy tisztelettel köszönöm meg mindazoknak 

a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak és társaságoknak a segítségét, akik a 

kultúrát és a művészeteket pártoló tevékenységünket valamilyen formában támogatták.

A jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, a korábbi évekhez 

hasonlóan a közalapítványunk által kiadott igazolás alapján meghatározott adókedvezmény 

illeti meg azokat a magánszemélyeket, akik alapítványunkat pénzügyi támogatásban 

részesítették.

Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is köteles alapítványunk a kiadott igazolásban sze

replő összegről az APEH-et is tájékoztatni. Ehhez az adatszolgáltatáshoz viszont szük
ségünk van a támogatók adóigazolványon szereplő tízjegyű adóazonosító jelére.

Kérjük, hogy akik az alapítványunk részére támogatásként befizetett összeg után járó 

adókedvezményt igénybe kívánják venni, az alábbi adatlapot olvashatóan kitöltve címünkre 

legkésőbb 1999. január 15-ig juttassák vissza.
Címünk: Almádiért Közalapítvány 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Felhívjuk szíves figyelm üket, hogy az adóazonosító jel hiányában sajnos nem 

adhatjuk ki az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást, mivel az APEH felé 

történő adatszolgáltatási kötelezettségünknek nem tudunk eleget tenni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!



Ló és ember II.
Ha van nép, amely mindent a ló

nak köszönhet: a magyar az. Ló nél
kül sosem ölel át minket a Kárpá
tok karja. Nem rettegik nyilainkat a 
Pireneusokon túl, s nem veszi be 
Bécset Mátyás fekete serege. Ló 
nélkül nincs nyalka huszár, nincs 
kocsi, de nincs dollárt hozó puszta 
és csikós, sőt Lehár-operett sincsen
- írja Somossy Tamás. Különös 
hogy az ősi magyar ló kistermetű 
volt (140-150 cm marmagasságú), 
száraz, domború profilvonalú fej, 
durva állkapocs, szarvasnyak, 
egyenes éles hát, feszes kötés, ösz
tövér izomzatú lejtős far. Színe fő
leg egérfakó, gyakorta szíjait. 
Edzettsége, szívossága, gyorsasága 
a maga idejében felülmúlhatatlan 
volt. Ma lovaink nagyobb termetű
ek.

Aki járt Ópusztaszeren és meg
csodálhatta a Feszti-körképet az va
lószínű hasonlót érzett mint én: lo
von (esetleg szekéren) ülve részese 
vagyok az eseményeknek, hol mél
tóságteljesen letekintek mintha én 
lennék Árpád, hol én is vágtatok 
mint a honfoglalók a Latorca ezüs
tös vize felé stb.

Az én kapcsolatom a lóval olyan 
mint a mesebeli Árva királyfi törté
nete: Ment az istállóba hogy paripát 
válasszon, és meglátott egy gebét, és 
kérdésére a főlovász azt mondta: ez 
egy rongyos magyarországi gebe akit 
kegyelemből tűrünk meg. Árva meg
sajnálta az állatot és amikor vederből 
zabbal kínálta meg, csuda történt: a 
gebe a vederben parázzsá változott 
zabot egy szippantással felszívta, s 
gyönyörű fehér táltos paripává válto
zott, hátán aranynyereg. Felpattant 
Árva a hátára s robogott az erdő felett 
a mondabeli szarvas után.

Már állt az istállóm, terveztem is 
hogy veszek lovat, de hát az anya
giak... Kutics Balázs barátom ho
zott Ausztriából egy kancacsikót, 
(kitűnő pedigrével), de nem akart 
belebonyolódni a lovaséletbe és 
igen baráti áron eladta nekem Gló
riát. Nem nagyon akarják honosíta
ni, nem értettem hogy miért, aztán 
egy ismerősöm felhomályosított 
hogy Glória nagyapja a szinte le
győzhetetlen Svéd KING Bunter 
nevű mén, és hát sértené a magyar 
tenyésztők érdekét. Ennek ellenére 
a Magyar Sportlótenyésztők Orszá
gos Egyesületének segítségével az
zal a Laurenz-zel fedeztettem be, 
melyet 1992-ben Meedingenben 
kőrungoltak (ez a legmagasabb 
szintű ló minősítő eljárások egyike) 
és I. osztályú minősítést kapott. A

csikónak a napokban kell megszü

letnie. Azóta 3 ló és két csikó büsz

ke ápolója, vagyok.
A gyerekek ritka kivételtől elte

kintve rajongásig szeretik a lovat, 

ezt egyértelműen megállapítottam, 

hisz lovaglás közben nagy áhítattal 

próbálnak felkéretőzni a paci hátá

ra, vagy legalább megsimogatni. A 

malomvölgyi majálisokon pedig 20 

lónak is térdig kopna a lába vezető

jükkel együtt, ha minden igényt ki 

akarnának elégíteni.

Különös ajándéka az életnek 

amikor fiammal (hát még amikor 

ritkán lányom is velünk tart) kilova

golunk, és a település porától, zajá

tól távol poroszkálás közben apró

vaddal találkozunk, megcsodáljuk 

a naplementét, élvezzük a csendet, 

vagy egy hatalmas füves réten vág

tázva olyan szabadnak érezzük ma

gunkat mint a madár.

Ez a szabadságérzés sok-sok erőt 

ad a mindennapok munkájához, s 

kívánom minden kedves olvasónak, 

hogy ismerje meg ezt az érzést akár 

a ló által, akár más úton.

Szentesi István

U. i. Az első részben sajnálato

san két nulla elveszett. Az ember és 

a ló kapcsolata 5000 évre nyúlik 

vissza, a hatvanas években pedig 

200 000 körülire csökkent a lóállo

mány.

A „Vörösberényi Nyugdíjas Klub“ 
2000. első félévi programja

Január
5-én Szilveszteri vacsora 

értékelése
12-én Klub-nap
19-én Filmvetítés „Állami 

áruház” c. film 
26-án Születésnapi köszöntések

Február
2-án Filmvetítés

„Csárdáskirálynő“ c. film
9-én Kézimunkáról általában 

ea.: Zsabka Jánosné 
Történelmi megemlékezés 
ea.: Czeitler Gusztáv 
történész

16-án Filmvetítés „Kétszer kettő 
néha ö t“ c. film

23-án Beszámoló az 1999. évi 
munkáról
Születésnapi köszöntések

24-én Vezetőségi ülés

Március
1-jén Írországi útibeszámoló 

ea.: Czuczor Sándor 
igazgató 

8-án Nőnapi és születésnapi 
köszöntés (batyus)

15-én Nemzeti ünnep,
koszorúzás de. órákban 
Filmvetítés „Noszty fiú 
esete Tóth Marival“ c. 
film 17 órakor

22-én Filmvetítés
„Hypolit a lakáj “ c. film

23-án Vezetőségi ülés
29-én Klub-nap

Április
5-én Filmvetítés „Különös 

házassági” c. film
12-én Virágkötés, hímzés ea. 

Zsabka Jánosné
19-én Filmvetítés „ Légy jó  

mindhalálig “ c. film
20-án Vezetőségi ülés
26-án Születésnapi köszöntések

Május
1-jén Majális (közreműködés a 

kertbarátokkal
3-án Klub-nap
10-én Klub-nap
13-án Kirándulás. Herendi 

Porcelán Múzeum 
megtekintése

17-én Klub-nap
20-án Kirándulás. Zirci 

Arborétum megtekintése
24-én Klub-nap
31-én Születésnapi köszöntések

Június
7-én Klub-nap
14-én Klub-nap
17-én Kirándulás Tamásiba
21-én Klub-nap
28-án Születésnapi köszöntések

Boros Gyula 
elnök

BIZI-MIX
H a s z n á l t c i k k -

KERESKEDÉS
a volt Elkó-bolt 

helyén.

C í m :

Baross Gábor út 11.
Nyitva: 

hétfő-péntek 
9.00-17.00 óráig 

szombat
9.00-12.00 óráig

Téli kiárusítás:

1 0 - 5 0 %
KEDVEZMÉNY

Máll László víz-gáz-központifűtésszerelő mester
Szerelés tervezéstől a kivitelezésig 

Gázfogyasztó készülék 
üzembe helyezése

MÁLL LÁSZLÓ 
Balatonalmádi, Madách I. út 7. 

Telefon: 88/432-151, Mobil: 30/9599-503



Balatonalmádi 
Kertbarátkor

2000 .1 .11 . A bor jövedéki ter

mék lett. Tájékoztató a kapcsolódó 

jogszabályokról, tennivalókról.

Előadó: Szabó István balaton

füredi falugazda és

Péter Pál területi falugazda

Az előadók ismertették a jöve

déki adóról szóló CIII. tv. 2000. ja 

nuár 1-én hatályba lépő módosítá

sát, mely adókötelessé teszi a bort 

is.

A bor jövedéki körbe vonása el

sősorban a borpiacon kialakult 
kedvezőtlen jelenségek megszün

tetését, a borhamisítások, az adó- 

elkerülés visszaszorítását célozza. 
Nem tartozik a jövedéki törvény 

hatálya alá, a természetes személy 

művelésében álló, 500 m2-t meg 
nem haladó szőlőterületen termelt 

szőlőből saját fogyasztásra szánt 

bor előállítása gazdasági évenként, 

a természetes személy háztartásá

ban élő nagykorú családtagonként 

250 liter, de háztartásonként leg

feljebb 1000 liter mennyiségig.

Az adó mértéke a szőlőborra li

terenként 5 Ft, az egyéb borra lite

renként 20 Ft. Gazdasági év alatt a 

tárgyévet megelőző év december 
1-től a tárgyév november 30-ig ter

jedő egy éves időszakot kell érte

ni.

Bővebb felvilágosítást a helyi 

Önkormányzatnál Péter Pál terüle

ti falugazda tud adni keddi napo

kon.

2000 .1 . 25. A bor iskolázó ke

zelése.
Előadó: Bucs Ferenc

A bornál a tisztaságot, illatot, 

zamatot vesszük figyelembe, ezek

nek az összessége adja az összbe

nyomást. Az előadó mindezt rész

letesen kifejtette.

Vörösberényi „Fábián 
József” Kertbarátkor

2000. 1.3. 1. Jelölő bizottság 
megválasztása.

Előadó:Horváth József

2000. április 17-én lejár a jelen

legi vezetőség mandátuma és új 

választás esedékes. A tagság jelölő 

bizottságot jelölt ki, melynek tag

jai: Balikó Ferenc, Marton László 

és Takács Károly. Jegyzőkönyvve

zető: Jákói Sándor.

2. Czuczor Sándor előadása 

Kamerunról.

Az Új Almádi Újság 1999. de
cemberi számában írt úti beszámo

lójában a cikk végén megjegyezte 

„Kamerunról egy oldalon mindent 
elmondani lehetetlen, ezért aztán a 

vörösberényi kertbarátkörben hoz

záteszem majd a többit“ . Szavát 

betartotta és eljött. Köszönjük.

20 0 0 .1 .1 7 . Borkezelés, aktuá

lis pincemunkák.

Előadó: ifj. Floidl Imre 

Ezzel a témával sokat foglalko

zunk, mégis előfordulnak kisebb,

nagyobb kezelési problémák. Ál

talában minden borbetegségnél ké

nezésre van szükség. Ezért a kéne

zésről és a leggyakoribb borbeteg

ségekről egy táblázatot adok meg.

Kénezés:

Megnevezés Adagolandó

borkén g/hl kénszelet 

g/hl 
(1 szelet=5 g)

Igen enyhe kénezés 5 1-2

Gyenge kénezés 7-10 2-3

Közepes kénezés 15-20 4-5

Erős kénezés 25-40 6-10

Igen erős kénezés 40-46 11-15

Borbetegségek:

Megnevezés Okozója Mikor lép fel Gyógyítás módja

Ecetesedés Ecetsav-

baktérium

Darabban lévő 

bor,

meleg pince, 

lágy bor

Általában nem 

lehet, enyhébb 

esetben

kénezés + fejtés

Barnatörés Penészes 

szőlőből 

származó 

oxidáz enzim

Kénezés elmu 

lasztásakor és 

erős levegőzés 

hatására

Kénezés

Kén

hidrogén

szag

Élesztő

baktériumok

M ust kénezése, 

üres hordóba 

lecsepegő kén

Levegős 

fejtés + kénezés

Az előadó m ég ism ertetett egy 

olyan szőlőfajtát, am inek az iga

zi hazája Somló vidéke, de a B a

laton-felvidéken is m egél, ez a 

Jufark. E szőlőfajta sokáig háttér

be szorult. M a m ár a legm aga

sabb igényeket is kielégíti.

A két kertbarátkor nevében:

D urts László

Az új évezredben is:

ÚJ Almádi Újság
B A L A T O N A L M Á D I V Á R O S  L A P JA

c
p

u

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

S z á m í t á s t e c h n i k a i

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

Balatonalmádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130



Visszapillantás a nyugdíjas 
pedagógusoktól

1999. december 17-én megható 

karácsonyi ünnepélyen vehettünk 

részt, amit a Váci Mihály Általános 

Iskola tanulói adtak elő.

Meghatottan hallgattuk a 

meleghangú szavakat. A gyerekek 

aranyosak voltak, ügyesen mozog

tak. Köszönjük Németh Béláné, 

Németh Jánosné és Pataki Éva 

közreműködését.

A kis műsor után dr. Kerényi 
László polgármester úr megható 
szavakkal köszöntötte a nyugdíja
sokat és két színesdiplomát adott át!

Pataki Jánosné aranyoklevelet, 
Botos Ernőné gyémántdiplomát 
vehetett át. A két pedagógus életútját 
Kovács Piroska humánpolitikai 
osztályvezető ismertette.
Köszönjük

B.K.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Balatonalmádi, Ady Endre u. 2. Tel./fax: 06-88/430-274 

nyitvatartási rendje
Hétfő: 8-16, kedd: 8-16, szerda 
8-17.30, csütörtök: 8-17, péntek
8-14 óráig.

Szolgáltatásainkról:
Jogi tanácsadás: dr. Ács András 
Segítséget nyújt a jog útvesz

tőiben való eligazodásban, illetve 
szakmai tanácsadással szolgál. 
Minden 1. és 3. csütörtök 15 órától 
17 óráig

Pszichológiai tanácsadás: 
Vecsei Ervinné írisz 

Gyermekek, felnőttek, akár egész 
családok is felkereshetik életviteli, 
lelki problémáikkal. Minden szerdán 
15 óra 30-tól 17 óra 30-ig

Munkaügyi tanácsadás: 
Mohos Mária 

Pályakezdőknek, pályamódosí
tóknak, munkanélkülieknek egy
aránt. Gyakorlati segítséget nyújt 
önéletrajzok, pályázatok elkészíté
sében. Felvételi beszélgetésekre va
ló felkészítés, tanácsadás. Minden 
páros csütörtök 15 óra 30-tól 17 óra
30-ig

Kineziológus-stresszoldás: 
Gerendi Istvánné 

Új tudományos módszerrel min
dennapi problémák feltárásában és 
oldásában segít. Minden hétfőn 14 
órától 16 óráig.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Március 6-án 17 órakor a Városháza nagytermében a földhasznála
ti bejelentésről és az új mezőgazdasági támogatási rendszerről tart 
tájékoztatást Péter Pál falugazdász.

FARSANG I 
BALU-BÁL

Szeretettel várjuk 

február 26-án a
BALU KAPITÁLY ÉTTEREM

F a r s a n g i  b á l j á r a !

ÉLŐZENE, TOMBOLA

ASZTALFO G LALÁS: 
Balatonalmádi, Töhötöm u. 10-12. 

Telefon: 88/439-666

Információs Füzet 2000
Balatonalmádi Város Önkormányzata az idén is megjelenteti a már jól 

ismert Információs Füzetet. A már itt levő vendégeknek, nyaralótulajdo
nosoknak, helybélieknek ajánljuk, ingyenesen terjesztjük.

Az aktuális információkat tartalmazó füzet megjelenésének tervezett 
időpontja június 1.

Március 31-ig várjuk azoknak a cégeknek és vállalkozásoknak a je
lentkezését, akik színes vagy fekete-fehér hirdetést kívánnak elhelyezni 
a füzetben.

További információ és jelentkezés a Polgármesteri Hivatalban Nagyné 
Szintai Margit idegenforgalmi referensnél (Tel.: 438-400, I. em. 25. sz. 
szoba).

Közlemény
Tisztelt reménybeli munkatársak!
Ezúton szeretnénk közzétenni, hogy a város fiataljainak lapja, a PART újjá 

szeretne születni Új PART néven. Reméljük találunk társakat, akik bábáskodni 
szeretnének ennél az újjászületésnél. Tehát, kedves fiatalok, aki szeretne 
közreműködni az újság készítésében (közreadható novellái, versei, fotói, rajzai 
vannak, vagy szívesen írna cikket, készítene riportokat, közreműködne a 
számítógépes tördelésben), kérjük, JELENTKEZZEN. Várunk minden anyagot a 
következő címre:

Tóth Benedek, 8222 Balatonalmádi, Ady Endre u. 25. Tel.: 06-30/2279-169
(A szerkesztőség a beérkezett anyagokat fénymásolaton kéri.)
Üdvözlettel: Tóth Benedek, főszerkesztő

APRÓHIRDETÉS
Matematika-fizika tanítás általános és középiskolások részére. Érd.: Varga

László.Tel.: 439-127

A 198/1999 (X. 28.) számú Önkormányzati határozat alapján megkötött megál
lapodás szerint a 4. háziorvosi körzetben (Dr. Farkas Miklós, cím: Balatonalmádi- 
Budatava, Rákóczi u. 43.) a rendelési idő 2000. január 1-jétől a következő. Hétfő, 
szerda, péntek 13.30-18.00, kedd, csütörtök 8.00-13.30.
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A báli szezon csúcsa

Nőnapi bálba hívjuk kedves vendégeinket március 11-én, szombaton aPinkóczi Csárdába Zene: kitűnő hangulatú nosztalgiás celldömölki Fény együttes. Bőséges finom ételválaszték, vacsora, éjféli vacsora.

Részletes felvilágosítás és belépők rendelése a439-315-ös telefonon.
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