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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC: Tánc a Moulin Rouge-ban, 1890



Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. története
II. RÉSZ

Az 1925-ös üzleti év legnagyobb eredménye volt, hogy felépítették a 96 
szobás „bungalow“-jaikat (Pannónia Otthon néven vált ismertté), valamint a 
strandfürdő jelentős megnagyobbítására került sor. Ezzel a korabeli megfo
galmazás szerint „Balatonalmádit csonka országunk egyik legkellemesebb 
fürdőjévé változtatták. “

Az 1926-os üzleti év az eddigieknél eredményesebb volt, a következő
adatok szerint:

- Megépült a Pannó
nia étterem, valamint 13 
új légsátor és 32 kabin.

- Szent István és 
Szent László sétányok 
megnyitása, és ezt 
„újonnan készült híddal 
kötötték össze a régi 
park sétányaival. “ (Só
hajok hídjáról van szó!)

- Megvették a vasút
állomással szemben levő 
területet. (Ma az Auróra 
étteremtől a Baross Gá
bor útig terjedő rész !)

- A strand előtti terü
leten 12 db telket parcel
láztak, aminek folytán 
megnyitották a Zrínyi, 
Rákóczi és Káptalan ut
cákat. A mellékelt tér-

képrészleten látható az 
1927 évi parcellázás, valamint a következő években tervezett parcellázások, 
a Zsófia Gyermekszanatórium melletti vízfolyásig terjedően.

Megállapították, hogy az üzleti év jól sikerült „elsősorban a strand hatal
mas mértékben megnagyobbított területe folytán. “ A strand tiszta jövedelme 
288 159 000 korona volt, ehhez jött a Pannónia Otthoné 222 381 500 koro
na értékben.

A levéltári anyagban fennmaradt az 1926 évi költségvetési előirányzat, 
amelynek keretében üzleti tervet is megfogalmaztak. Ebből néhány adat a 
viszonyítás érdekében: 32 fő teljes létszám mellett 240 300 000 korona bér
rel, a „gyógy és zenedíj “ (kurtaxa) vonatkozásában pedig, június 15. és au
gusztus 31. között, átlag 1000 vendég után 2000 korona/nap bevétellel szá
moltak.

1926 év forgalmi adatai, az eladott jegyek tükrében:
Fövenyfürdőn eladott jegy 44 925 db
Parkfürdőn eladott jegy 4 172 db
MÁV hivatalos jegyirodánál eladva 1 145 db
Bodor Mihály úszómesternél váltott jegy 1 993 db

összesen 52. 235 db
Gőz és kádfürdő jegy elkelt 900 db

Az 1926 évi szezonra a következő árakat állapították meg:
Fürdőjegy felnőtt 5 000 kr
Kabinjegy 5 000 kr
Közös vetkőző jegy 1 000 kr
Csónakjegy 7 500 kr
Vitorlásjegy 10 000 kr 
Gyermekjegy 3 000 kr 
Gyermekjegy helyi (lakós) 500 kr 
Nyugszék 5 000 kr 
Értékmegőrzés 5 000 kr

Szükséges megjegyezni a közérthetőség érdekében, hogy a „fövenyfürdő“ 
alatt a mai Wesselényi strand helyén volt strandot kell érteni. A strand öt épü
lete közül a keleti (Sóhajok hídja felöli) épületben működött a gőz és kád
fürdő. A „parkfürdő“, „fürdőház“, „régi fürdő“ elnevezés pedig a Remete pa
tak torkolata mellett, 1877-ben alapított fürdőházra vonatkozik.

Napi forgalmi (bevételi) adatok 1926 nyaráról:
Fövenyfürdőn: legkisebb forgalom július 28-án volt 190 000 kr 

legnagyobb forgalom július 18-án volt 15 921 000 kr 
Teljes bevétel a szezonban 387 278 000 korona
Parkfürdőn: legkisebb forgalom július 30-án volt 106 500 kr 

legnagyobb forgalom július 18-án volt 2 407 000 kr 
Teljes bevétel július 1. és szeptember 15. között 48 972 500 korona 
Gyógy és zenedíj bevétel (kurtaxa) 64 688 000 korona
Néhány kiadás amit gyógy és zenedíjból fizettek:

Beton padok 13 000 000 kr
Zeneszolgáltatás/szezonra 10 000 000 kr
Ebbefogási díj gyepmesternek 616 000 kr

A forgalmi adatokat és az üzleti tervben megállapított 2 000 kr/fő/nap 
kurtaxát figyelembe véve, a vendégek száma 32 344 volt, feltételezve, hogy 
a kurtaxát minden vendég megfizette. Ebben biztosak lehetünk, mert a ven
dégeknek kötelezettsége volt a Fürdőigazgatóságnál való bejelentkezés.

A következő 1927-es üzleti év fontosabb adatai:
- Kiépítették a partfalat a régi fürdőtől a fövenyfürdőig.
-“Megvetettük alapjait a klasszikus olasz stílű kávéháznak a ligetben,

amely a Park-pavilonként ismert régi fabódé helyett egyenesen látványosság 
számba megy. A kávéház 1928-ban üzemben lesz.”

- “Elkezdtük az irredenta örökmécses és két árutorony építését. Az örök
mécses leleplezése 1928. augusztus 5-én lesz a Balatoni Kulturnap keretében, 
míg a tornyok már az idényre meg fognak nyílni. “

- Folytatták a múlt évben megkezdett liget rendezést, aminek célja egy 
nagyszabású angolpark létrehozása.

- Befásították az új partfal mögötti terület egy részét, ahol teniszpályákat 
terveznek építeni, az „öltözőpavilont“ már felállították.

- Tárgyalásokat folytattak a vármegyei és városi tisztviselők üdülő telepei
nek létesítésére. Az építés kezdését 1928. szeptember 1-re tervezik, szövet
kezeti ház formájában

Az rt. fennállása óta legeredményesebb évét zárta 1927-ben. Bruttó bevéte
lük 120 000 pengő volt, a tiszta nyereség pedig 3 979 pengő 47 fillért tett ki. A 
káptalannak 1595 pengő haszonbérleti díjat fizettek. Tekintettel az új pénz be
vezetésére érdemes átszámítani koronára (arány 1 p =12 500 kr) az előbbi ada
tokat annak érdekében, hogy értékelhetők legyenek az üzleti év valós eredmé
nyei. Így 1 milliárd 500 millió bruttó bevétel mellett, 49 743 400 korona tiszta 
jövedelem mutatkozik, ami már könnyen összevethető a korábbi évek adataival.

Schildmayer Ferenc

Térképrészlet 1928-ból.

Pannónia Otthon képe 1929-ben.

Szent István sétány képe a Sóhajok hídja felől 1928-ban.



Az Almádi Társalgó Kör
V I T A A N Y A G A  
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A mai korosztályok a társadalmi, közösségi 

élet visszafejlődését, szétesését tapasztalják, 
holott újjászületésre lenne szükség e téren is. A 
Társalgó azért alakult, hogy elősegítse Almádi 
társadalmi- és közéletének megélénkülését. A 
teendők feltárása érdekében áttekintettük Almádi 
társadalmának helyzetét, a jelenségeket, ezek oka
it és megfogalmaztuk a cselekvés lehetséges irá
nyait. Összefoglaló jelentésünket vitaanyagként 
ezennel Almádi közössége elé tárjuk, amivel cé
lunk az, hogy az elemzés folytatását, a feladatok 
kijelölését elindítsuk.

- Alvóvárosban élünk. Sok almádi ember más
hova jár el dolgozni és másutt teremtett egziszten
ciát. Mintha csak aludni, pihenni jönne Almádiba, 
úgy él, elzárkózva, begubózva a legtöbbünk. Pas
szivitás, érdektelenség és közöny a legjellemzőbb 
hozzáállás.

- Idegenként élünk egymás mellett, mint egy la
kótelepen. Alig ismerjük egymást, és nem foglal
kozunk egymással. Egymásra alig van gondunk. 
Nem is köszönünk egymásnak és pláne, nem be
szélgetünk egymással.

- Nagy a népmozgás, az elköltözés és a beáram
lás. Ennek legfőbb mozzanata, hogy a munkaké
pes korosztályok tagjai elvándorolnak, az inaktív 
korosztályok pedig letelepednek.

- Nagyfokú az egymás iránti bizalmatlanság. A 
település hivatalos intézményei, elöljárósága 
iránti bizalom és a tekintély elenyészett. Hatalmi 
harc dúl. Eszközökben nincs válogatás. Sok rom
boló hatás van jelen a bizalom aláásására: a 
rosszindulatú híresztelés, az irigység, a gyanúsí
tás és a megosztás,.

- Nincsenek széles körben működő fórumok, al
kalmak, rendezvények, ahol az ismeretek, hírek vé
lemények sokszínűsége teret kaphatna, ahol a 
“megvitatás” és megbeszélés megtörténhetne. Ez 
az űr alkalmat teremt a szándékos vagy tudatlan 
félrevezetésre, amit az alulinformáltság és mani
pulálhatóság táplál.

Elő igény van ugyanakkor az 
együttműködésre, a társasági életre, az önszer
veződő közösségekre és az együttlétre. Ezt bizo
nyítja előttünk a meglévő kisebb, zárt csoportok 
egész sora a NABE-tól, az énekkarokig, a kertba
rátoktól, sportegyesületektől a lokálpatrióta egye
sületekig. Az igényt bizonyítja az a nagy érdek
lődés, ami a ritka, de értékes és mély tartalmú ese
ményeket és rendezvényeket kíséri.

- Sokunknak kevés a kötődése Almádihoz. 
Nincs elég munkahely. Nem köt sokakat ide a múlt
ja, a hagyományai, az ifjúsága, vagy iskolái, szé
lesebb és tágabb családja. Az itt középiskolások is 
döntően máshonnan érkeztek és el is mennek ta
nulmányaik befejezése után. . A kifele kötődés az 
érdeklődést és az aktivitást is kifele irányítja. Nin
csenek nagyobb, vagy meghatározó számban ide 
való, itt élő, több generációra visszatekintő csalá
dok vagy legalábbis nem ezek határozzák meg Al
mádi szellemiségét. Ez gyökértelenség.

- A fiatal korosztályok helyben nem találnak 
maguknak jövőt. Nagy az elszívó hatás. Nincs 
megtartó ereje, különösen vonzása az “almádi
ságnak”. Almádi gazdasági szerkezete monokultú
rás. A városnak nincs jövőképe, stratégiája. A vá

ros elszegényedik, leépül, mert nincs elegendő be
vételt termelő gazdasági aktivitás.

- Nyugdíjas város vagyunk. Feltűnően elörege
dett lakóhelyünk népessége. Nyugdíjasok választ
ják végleges otthonnak Almádit, nem a fiatalok. A 
munkaképes, aktív korosztály szűk, kevés a gyerek.

- Alig vannak saját, élő, vagy feléleszthető ha
gyományaink, tradicionálisnak tekinthető rendez
vényeink, amelyeken a generációk egésze részt tud 
venni, amelyekbe gyerekeink belenőnek, és ame
lyen mi is nevelkedtünk. Nincs végiggondolt, a te
lepülésnek és vendégeinek megfelelő, a családokat 
megmozgató, egész éves - minőséget hordozó - 
rendezvény, esemény és programsorozat, amit a 
családok magukénak éreznek, fontos számukra, 
várják és számítanak rá.

- A közönséggel és a közösséggel a kapcsolat- 
tartó csatornák száma nagyon kevés. Ami rendel
kezésre áll, az is belterjes, bennfentes, egy szűk 
kör értékvilágát és nézeteit és érdekeit tükrözi.

- Alaktalan, szervezetlen a helyi társadalom. 
Viszonylag kevés a körök, klubok, egyesületek, 
összetartozó, élő közösségek száma, és ezek hatá
sa alig nyúlik túl közvetlen tagságukon.

- Nincs aktív és meghatározó erejű értelmisége 
a településnek. Az itt élők másutt aktivizálják ma
gukat, az innen elszármazottakat nem kapcsoljuk 
be, nem hívjuk, nem várjuk, nem teremtünk nekik 
teret és alkalmat. Neves volt vagy mai emberein
ket semmibe vesszük, nem támaszkodunk rájuk, el
hanyagoljuk Őket. Ebből következően nincs egy 
meghatározható, érzékelhető szellemisége, kultú
rája Almádinak. Mintha nem lenne szellemi elitje, 
intellektuális ereje az itteni közösségnek, amihez 
alkalmazkodni érdemes, amihez asszimilálódni 
méltó és kötelesség.

- Az általános közszellem rossz hatásai nálunk 
éppen a felsorolt okok miatt felfokozottan érvénye
sülnek. Az általános és uralkodó közszellem alatt 
itt az anyagi hajszát, a túlpörgetett életet, a csalá
dok és értékek meggyengülését, a média vélemény
uralmát, a szellemi és lelki igények lealacsonyo
dását, az ócska szórakozást, az önzést, az 
együttműködés gyengülését, az önszerveződés kor
látozottságát, a közösségek szétesését, az egyedül
létet, a magányosságot, az általános értékvesztést, 
hagyományvesztést, tekintélynélküliséget, egoiz
must, összefoglalva a társadalmi tőke elveszítését 
értjük.

- Ki kell találni az új Almádit. Kell egy közös 
jövőkép, tudás és közös akarat abban, hogy milyen 
Almádiban szeretnénk élni, és mi legyen Almádi 
helye a Kelet-Balatonnál, a Közép-Dunántúlon, 
Magyarországon, és Közép-Európában. Tudnunk 
kell mik az erősségeink, mire lehet építeni. Ki kell 
gondolni Almádi új életét, életterét, gazdaságát.

- Meg kell találni a munkaalkalmak teremtésé
nek mikéntjét. Meg kell növelni Almádi megtartó 
képességét, vonzását a fiatalok és a fiatal családok 
számára.

- Ide kell kötni gyerekeinket. Kicsinyeink szá
mára meg kell találni egy nekik megfelelő ismeret-  
és élmény együttest, hogy gyermekkorukban és 
családjukban megalapozódjon a kötődés a hely
hez, az emberekhez és a szokásokhoz. Versenyeket, 
vetélkedőket, szereplési alkalmakat kell alkotni. A 
gyermeken keresztül vezet az út a szülőkhöz és a 
tágabb családhoz is.

- Nyitni kell az itt lakóknak egymás felé, hogy az 
itt élők közötti falakat bontani kezdjük. Rá kell jön
nünk az egymás megismerésének fontosságára, mi
kéntjére, módszereire, ki kell alakítani alkalmakat 
és a helyeket. Kezdjük akár kis dolgokkal, például, 
hogy köszönjön mindenki a másiknak az utcán.

- Egymás megismerésén és megbecsülésén ke
resztül vezet az út a közbizalom megerősítéséhez. 
Csak a bizalom légkörében lehet közösen csele
kedni.

- Értékmentés és az intelligencia megerősítése 
szükséges az almádi szellemiség kialakításához, 
az almádi kultúra megteremtéséhez. Ki kell talál
ni a legmegfelelőbb módszereket abban, hogy az 
almádi emberi értékeket felkutassuk, odaállítsuk 
mások elé, megbecsüljük a tetteket. Hívjuk vissza 
az elmenteket, a régi almádiakat várjuk vissza, a 
mai neveseket és tenni képeseket becsüljük meg és 
aktivizáljuk.

- Hagyományt kell teremteni. A hagyomány 
esemény és mitoszrendszer. Tradíciót kell kezde
ni, amihez csatlakozni lehet, amihez viszonyulni 
lehet, amit szeretni, várni, szervezni, és élvezni le
het. A hagyomány eseményekben, élményekben, 
közös cselekvésben, rendszerességben és főleg 
minőségben válhat élővé. Ezek adnak az együttlét
nek keretet, megadják az idő dimenzióit, az év sa
rokköveit, megragadják az év fordulatait a rendez
vényekkel.

- A helyi társadalom megszerveződése nélkül 
nincs hely az aktivitás számára. Hozzuk létre sok 
kedves csoportját a közös érdeklődésűeknek és kö
zös sorsúaknak. A helyi társadalom megszervezé
sét a tehetség, az akarat, az elhivatottság és a cse
lekvési tér adja meg. Külső partnerek példáival, 
segítséggel és támogatással, az eredmények meg
becsülésével és kiemelésével lehet hozzájárulni 
ahhoz, hogy az önszerveződés megállíthatatlanul 
meginduljon.

Városunkkal túl mélyre jutottunk és túl sok a 
hátrány, amivel megbirkózni csak az egész közös
ség tud. Ezért készítette el az Almádi Társalgó Kör 
jóakaratú tenni akarással jelentését Almádi tár
sadalmának helyzetéről. Vitassuk meg helyes-e a 
helyzetkép? Az okokat jól azonosítottuk-e, és mit 
tehetünk? A megoldást keressük, nem felelősöket, 
mert előre kell tekintenünk. Kérjük Önt személy 
szerint, aki olvassa e vitaanyagot, mondjon véle
ményt! Kérjük, írja meg: hogy látja Almádi prob
lémáit, Ön szerint mit kell tenni, és azt is, Ön mit 
tudna tenni! Ne tartson vissza bennünket, hogy 
egy ember úgysem tud mindent megtenni, mert 
mindenki tehet valamit. A Társalgó Kör 
felelősséggel vállalja azt a munkát, hogy az egyik 
kristályosodási pont legyen abban a fundamentá
lis újjászerveződésben, amire szerintünk Almádi 
közösségének szüksége van. Várjuk a véleménye
ket, érveket, ötleteket és várunk mindenkit, hogy 
megújuljon Almádi társadalmi élete. Hozzászólá
sát kérjük, a következő címre küldje: Közösségi 
Ház Társalgó Kör 8220 Balatonalmádi PF: 540.

Almádi Társalgó Kör

Kelt Balatonalmádiban, 2001. január 22-én, 
a Magyar Kultúra Napján.



Néhány sor 
a 123. hónapról 
a Városházán

2001. január

Január 21-én, vasárnap 
reggel két autóbusz startolt a 
Városháza elől, Budapestre. 
Az egyikben Balatonalmádi 
Város Vegyeskara foglalt he
lyet, a másikban a szurkolók 
utaztak abból az alkalomból, 
hogy a kórusunk fennállása, 
azaz 10 év óta először a Zene- 
művészeti Akadémia Nagy
termében léphetett fel, még
pedig karnagyának, Demel 
Eszternek a diploma hang
versenyén. A különleges hely
szín és feladat rendkívül ins
pirálóan hatott az együttesre, 
soha ennyire összeszedetten, 
kristálytisztán és jókedvűen 
nem szerepeltek még. Teljesen 
kiérdemelték a vastapsot, De
mel Eszter pedig a zeneművész 
professzorokból álló zsűritől az 
ötös érdemjegyet. Két másik 
professzionalista kórus, és két 
másik karnagy is fellépett, a 
mieink azonban kiállták az 
összehasonlítást, sőt, azon a 
napon, abban a mezőnyben 
kétségtelenül a legjobbak vol
tak. Megjegyzendő még, hogy 
a három kórus egyenkét kb. 
félórás műsorában csak a 
miénk énekelt magyarul is, a 
másik kettő nem gondolt arra, 
hogy kár kihagyni világhírű 
zeneszerzőink anyanyelven 
íródott műveit. Ez volt a 
„folyosói véleménye” a közön
ségnek is, melynek soraiban 
legalább két tucatnyi A l
mádiból elszármazottat, illetve 
itteni nyaralótulajdonost is fe l
ismerhettünk. Jó volt almádi
nak lenni Budapesten. Köszö
net ezért a kórusunknak, gratu
lálok, és további sikereket kí
vánok nekik!

Balatonalmádi -  Öreghegy, 
2001. február 4.

Kerényi László 
polgármester

Rendőrségi hírek

Az elmúlt hónap bűnügyi krónikája 
nagyon sok olyan eseményt is tartal
maz, melyeknek történései korábbi 
időszakra nyúlnak vissza. Kezdjük 
mindjárt a betörésekről szóló tájékoz
tatóval. Tovább folytatódik a város 
káptalanfüredi övezetében az a ked
vezőtlen sorozat, amely a tavalyi év no
vemberében kezdődött. Annak ellené
re, hogy a polgárőrök, rendőrök össze
vont, visszatérő jellegű ellenőrzés so
rozatot hajtottak és a jövőben is hajta
nak végre, most csak annyit tudtunk el
érni ezzel, hogy új betörésről már nem 
érkezett bejelentés, viszont számos 
olyan ingatlantulajdonos van, akik 
csak most jelentik be a korábbi bűn- 
cselekményt, s annak következményeit 
hatóságunknál. A fokozott ellenőrzés
nek köszönhetően azonban több 
bűnözőt is sikerült elfogni. Ilyenek voltak 
például az egyik ifjúsági tábor betörői, 
illetve rongálói, akiket sikerült elfog
nunk, s ellenük eljárást kezdeményez
nünk. A polgárőrök is sikerrel zavartak 
meg több bűnelkövetőt is, illetve aka
dályozták meg, hogy nyaralókat törje
nek fel. Három személy is látókörünkbe 
került, akik nem a területünkön, hanem 
a szomszédos Szentkirályszabadja terü
letén követtek el betöréses lopásokat.

A bevezetőben korábbi események 
máig tartó hatásáról beszéltem. Ilyen 
például az is, hogy ismét jelentkezett az 
újságolvasást kedvelő betörő, aki egy 
hírlap pavilont tört fel az elmúlt hónap
ban. A korábbi lapszámokban írtam a 
vörösberényi városrészen elkövetett 
kutya mérgezésekről. Ezekről sajnos 
most sem rendelkezünk bővebb infor
mációkkal. Új bejelentés az elmúlt hó
napban nem történt, de tudva azt, hogy 
a mind ez idáig ismeretlen elkövető 
hosszabb-rövidebb szünet után újra 
kezdte, ezért továbbra is kérem Önö
ket, hogy ha erre utaló adattal, vagy 
adatokkal rendelkeznek, tájékoztassa
nak bennünket.

Két rongálásról érkezett bejelentés. A 
Wesselényi strandon egy telefonfülkét 
rongáltak meg, illetve egy kerítést fújt le 
sötét színű festékkel valaki. Végezetül há
rom lopásról kaptunk bejelentést. Egy

mobiltelefon tűnt el egy magánlakásból, 
egy táska egy munkahelyről, illetve az 
egyik építkezésről betonkeverőt loptak el.

A bűnügyi krónikához tartozik - és 
erről is írtam már e lap hasábjain - hogy 
emelkedő tendenciát mutat az ittas jár
művezetők száma. Ezen belül külön 
tartjuk nyilván azokat az eseteket, ame
lyekben az alkoholfogyasztás mértéke 
meghaladja a 0,8 ezreléket, mert ebben 
az esetben büntető ügy követi a lelep
leződést. Az aggasztó számomra az, 
hogy hiába emelkedik évről évre a bün
tetésül kiszabott összeg nagysága, a 
vezetéstől történő eltiltás időtartama, 
az ilyen bűnelkövetők száma továbbra 
sem csökken, időről időre emelkedő 
adatokat regisztrálunk.

Ha már a közlekedésnél tartunk, to
vábbra is nagyon sok a sebességhatáro
kat jelentősen túllépők száma. Úgy 
tűnik itt sem jelent kellő visszatartó erőt 
az a tény, hogy jelentősen szigorodtak a 
büntetési tételek e témakörben is.

A bűnügyi krónikára egyetlen gon
dolattal visszatérve még egy jelenségre 
szeretném felhívni az Önök figyelmét. 
Mint említettem már a rendőri eljárások 
során ismertté vált bűnözők közül töb
ben is olyan értelmű vallomásokat tet
tek, hogy a felkészülés időszakában te
lefonon próbáltak meggyőződni arról, 
hogy a kiszemelt lakásban vagy ingat
lanban tartózkodik-e valaki.

Az aktualitások témakörében sze
retném tájékoztatni Önöket - mivel úgy 
gondolom sokukat érintheti ez a téma - 
arról, hogy az 1993. évi LXXXVI. tv. 
26.§ (2.) bekezdése alapján a kereske
delmi szálláshelyek, a jogi személyek

által fenntartott szálláshelyek üzemel
tetői kötelesek a szálláshelyen meg
szálló külföldi vendégekről nyilvántar
tást, un. vendégkönyvet vezetni. A nél
kül, hogy itt részletezném, hogy e ven
dégkönyvnek milyen adatokat kell tar
talmaznia, emlékeztetni szeretném 
Önöket, hogy e vendégkönyveket a 
fenti törvény 26.§ (3.) bekezdésében 
foglaltak szerint az illetékes rendőr- 
kapitányságnak a szálláshely üzemel
tetője köteles leadni a tárgyévet követő 
év március 31-ig.

A vendégkönyv vezetésére kötele
zett szállásadók körébe az alábbiak tar
toznak:

a) kereskedelmi szálláshely (pl. 
szálloda, kemping, üdülőház, turista 
szállás, panzió) vezetője,

b) a fizető vendéglátás céljára hasz
nálatba adott lakás (lakrész), illetve 
üdülő (üdülőrész) tulajdonosa vagy 
bérlője.

A törvény magánszálláson meg
szálló külföldi esetében szállásadónak 
tekinti aki

- magánlakás vagy üdülő tulajdono
sa, illetve bérlője, ha a lakásba külföl
dit befogad,

- a diákotthon, vagy kollégium 
vezetője a szálláshelyre befogadott 
külföldi esetében,

- a munkáltató a munkásszálláson 
elhelyezett külföldiek esetében.

Kérem Önöket, hogy tegyenek ele
get az említett törvényben meghatáro
zottaknak!

Balatonalmádi, 2001. január 25.
Grúber Sándor r.alezr. 

rendőrkapitány

Dominó Ingatlaniroda 
Lisztes és Társa Bt. 
8220 Balatonalmádi 

Nárcisz u. 5 
Tel: 88/ 431-045

www.extra.hu/dominoing

Ingatlanok adás- 
vétele, bérbeadása 
Balatonalmádiban 

és körzetében.
Ingyenes 

nyilvántartásba vétel és 
hirdetés az interneten, 

kedvező közvetítői 
jutalék.

ELKO

Villamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

Telekvillamosítás

Épületek villanyszerelése
Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése
Hibaelhárítás
Bojlerjavítás

Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

E L K O  ' 9 9  K f t .
B a r o s s  G .  u .  1 9 .

T E L . / F A X :  8 8 / 4 3 9 - 0 5 8 , 3 0 / 2 7 7 - 4 4 8 2

http://www.extra.hu/dominoing
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2001. február 20-án 17 órakor

„Az Önkormányzat 2001-ben“
címmel fogadóórát tart 

a Közösségi Házban, (Baross G.u. 22.)
Balogh Csaba képviselő a Humánpolitikai, valamint a Pénzügyi 

Bizottság tagja.
Meghívott vendégek:

Dr. Kerényi László polgármester és 
Pandúr Ferenc alpolgármester

„Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján 
értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

Balatonalmádi belvárosában a Baross G. u. 13. szám alatti 705 m2 
területű ingatlant, amelyen egy lakóépület - félig bontott állapotban - és 
egy 2 üzlethelyiséget magábafoglaló épület áll.

Részletes pályázati feltételek 5.000,-Ft csekken történő befizetése 
ellenében átvehetők a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán.

Cím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., Telefon: 88/430-296“

Balatonalmádi, 2001.január 30.

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

Ismét eltelt egy év és következik az adóbevallások időszaka. Kérjük 
Önöket, ha úgy érzik, szolgálatunkkal elégedettek és az elmúlt évben érdemes 
volt SZJA-juk 1 %-át a Polgárőr Egyesület számára átutalni, melyet ez úton 
ismételten megköszönünk, tegyék meg újból, hogy ezzel is támogassák 
Egyesületünk működését. Ezzel a gesztussal munkánkat segítik - melyet 
Önökért is végzünk - több alkalommal tudunk városunkban járőrszolgálatot 
végezni a felhasználható több kilométerrel, és technikai felszerelésünket 
bővíteni.

Adószámunk: 18919123-1-19.
Támogatásukat előre is köszönjük.
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület

A NABE Az Év Civil 
Szervezete 2000-ben
A civil szféra legrangosabb kitüntetéseit adták át január 30-án, kedden a 

budapesti brit nagykövetség Old Banking Halijában. A 2000-es év civil szer
vezete elismerésben a Nők a Balatonért Egyesület részesült, amelynek váro
sunkban is működik csoportja.

A NABE díja mellett kiosztották még Az Év Egyéni Adományozója címet 
Lakatos Mihály nyugdíjas pedagógusnak, roma gyerekek felzárkoztatásáért. 
Az Év Vállalati Adományozója ezúttal a Siemens Rt. lett. A három díjat a 
Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány, valamint a Soros Ala
pítvány alapította 1995-ben, hogy jutalmazza az adakozásban élenjárókat, il
letve azokat a civil szervezeteket, amelyek példaértékű munkát végeznek. 
Már az átadás előtt napokkal nyílt titok volt, hogy milyen elismerésben ré
szesül majd a NABE, ennek ellenére igazi meglepetés érte Budapesten a szer
vezetet képviselő hölgyeket, hiszen a Soros Alapítvány egymillió forintot 
adományozott nemes céljaik megvalósításához. Simonné Zákonyi Tünde, az 
egyesület elnöke elmondta, hogy ezt az összeget a Balaton olvasókönyv ki
adására fordítják, amelyet még nyár elején be szeretnének mutatni. Ez a ki
advány lesz az első, amely a Balatonról és vonzáskörzetéről szól tizenéve
seknek. A következő nagy álmuk létrehozni a Balatoni Ökológiai Informáci
ós Központot, amely naprakész információkat szolgáltatna a tó környezeti, 
vízminőségi állapotáról.

A Nők a Balatonért Egyesület szerteágazó, hiánypótló tevékenységet vé
gez a tó környéki településeken Siófoktól Keszthelyig. Célja a nevelés, okta
tás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a kulturális és természeti 
értékek megóvása. Az Év Civil Szervezete kitüntetést közel kétszáz jelölt kö
zül nyerte el, amelyhez nagyban hozzájárult az egyesület tagjainak társadal
munkban betöltött sajátos szerepe is. A családokon belül a nők vannak (pél
damutatásuk révén) a legnagyobb hatással a gyermekek, a jövő nemzedéke 
környezet iránti igényességének kialakulására. A civil szervezet legfőbb tö
rekvése azonban a jelenleg szétszabdalt Balaton-régió összefogása lesz a 
jövőben is.

Az egyesület 13 csoportja a közös célok megvalósítása mellett önálló te
vékenységet is folytat. Az almádi csoport január utolsó hétvégéjén rendezte 
meg hagyományos városszépítő jótékonysági bálját. A rendezvényen befolyt 
támogatásokból folytatják a parlagfű-mentesítést, szemétszedést és az Öreg
park szépítését padok, virágtartó dézsák kihelyezésével.

A Nők a Balatonért Egyesület munkájának alapja a szeretet. Tevékenysé
güket már 1995 óta végzik mások megelégedésére teljes odaadással, és ön
zetlenül.

Józsa Péter

VÍZ-SZERVIZ KFT:
MÉLYÉPÍTŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, megrendelőinket, hogy 

ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLCSÖNZŐ ÜZLETÜNK és a 

VÍZ-SZERVIZ KFT. TELEPHELYE ELKÖLTÖZÖTT
a Kéttannyelvű Gimnázium mellé, 
az Építő utca 8. alatti épületbe.

Tel ./fax: 88/439-675, 30/9396-979 
Továbbra is vállaljuk:

-  Gépi földmunkák, tereprendezések
-  Vízvezetékszerelés, hibaelhárítás
-  Mélyépítés, építési telkek közművesítése
-  Magasépítés, parképítés és fenntartás
-  Forgalomtechnikai megbízások teljesítését.

-  VESZKOMP számítástechnikai szaküzletünk 

Veszprém, Kossuth út (Kinizsi üzletház) alatt
várja vásárlóit.

Tel.: 88/400-858, 30/9599-069

f o rrá s  ü z le th á z
Balatonalmádi-Vörösberény, Veszprémi u. 114.

Ön is tudja, hogy nem mindegy, 

Ml VAN a ruha alatt?
K Í N Á L A T U N K :
-  FEHÉRNEMŰK (női, férfi, gyermek, nemcsak manöken alkatúaknak!)
-  HARISNYÁK, ZOKNIK
-  HÁLÓRUHÁK
-  RÖVIDÁRUK
-  GOBELIN KÉPEK, GOBELIN FONALAK 272 SZÍNBEN
-  KÖTŐFONALAK

Egyre bővülő választékban
E havi akciós ajánlatunk:

Flanel ffi-női pizsamák, pamut női hálóingek

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sz: 8-12 óráig, Vas.: zárva



K A R A TE  H ÍR E K
Balatonalmádi Karate Klub szervezésében ismét megtartotta immár ha

gyományos év végi ünnepi versenyét,2000. dec. 23-án. Ahogy az elmúlt 
években is, most is nagyon sok gyermek akarta megmérettetni magát. A 
versenyzők három korcsoportban indultak. Négy versenyszámban lehetett ne
vezni.: KATA, KIHON, KIHON-IPPON és KUMITE (formagyakorlatok és 
küzdelem). Nagyon jó hangulatban zajlottak a küzdelmek. A szülők együtt 
izgultak és szurkoltak a gyermekeikért. Mindent egybevetve azt hiszem, ka
rácsony előestéjén minden gyermek egy kellemes ajándékkal gazdagodva tér
hetett haza, amit a következő eredmények is igazolnak.

I. korcsoport KATA
1. Zab Péter
2. Reikart Barnabás
3. Pernesz Márk
4. Czeti Gábor

I. korcsoport KIHON
1. Czeti Gábor
2. Komáromi Lili
3. Zab Péter
4. Reikart Barnabás

I. korcsoport KUMITE
1. Polgár Dávid
2. Szakái Dániel
3. Komáromi Márkó

II. korcsoport KATA

1. Sikos Ágnes
2. Szabó Edina
3. Ács Veronika
4. Kollarics Dóra

II. korcsoport 
KIHON-IPPON

1. Virág Éva
2. Pál Gergely
3. Sikos Ágnes
4. Kollarics Dóra

II. korcsoport KUMITE

1.Sikos Ágnes
2.Bors Gábor
3.Táray Kristóf
4.Keszey Dániel 
Kokas Gergely

III. korcsoport KATA
1. Kokas Gergely
2. Polgár Dávid
3. Táray Kristóf
4. Keszey Dániel 

Bors Gábor

III. korcsoport KIHON-IPPON
1. Kokas Gergely
2.Bors Gábor
3.Táray Kristóf
4.Keszey Dániel 

Polgár Dávid

A gyermekek decemberi megmérettetése után, ez év január 19-20-án egy 
újabb, ha lehet mondani számukra még nagyobb megmérettetés várt. Hiszen 
most már nem csak a szüleik és az edzőik előtt kellett bizonyítani eddig meg
szerzett tudásukat, hanem egy a fővárosból érkezett nagy tudású öt danos 
(Szenszej) nagymester előtt is. Minden ilyen nagy edzőtábor a karatékák éle
tében egy fontos mérföldkő. Hiszen itt tehetnek tanúbizonyságot mindarról 
a tudásról, amit eddig életük során a karate sportban megtanultak. Ahogyan 
nőnek és ügyesednek a gyerekek, úgy gyarapodnak az öveiken a kis színes 
szalagok, melyek az abban a sportágban elért tudásuknak megfelelő fokoza
tot jelöli. Erről az Országos Szövetségtől akreditált nagymester állít ki bizo
nyítványt a gyermekeknek. Nagy létszámú, közel 60-fő vett részt ezen a két 
napos edzőtáboron. Ebből 52 gyermek sikeres vizsgát tett, melyhez ezúton 
szeretnék gratulálni és további sikerekben gazdag jövőt kívánok minde
győtöknek.

Nyúl Csaba 
Klubelnök

(Gábor Á. u. 9.)

továbbra is várja kedves vásárlóit
Nyitvatartás:

H-P: 7-17 óráig,
Sz.: 7-12 óráig, V: 7-11 óráig

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
tanulóinak 

1999-2000. tanévben elért 
sporteredményei

Atlétika:
Maleczkv Alfréd: 
Országos bajnokság 800 m 2. hely

1500 m 3. hely
Mezei bajnokság 1. hely
Diákolimpia 800 m 1. hely
Megyei döntő 1500 m 1.hely

Leitold Veronika:
Mezei bajnokság 2. hely
Diákolimpia megyei döntő 400 m 2. hely
Női 4x400 m váltó
(Felber Orsolya, Kaszás Szilvia,
Leitold Veronika, Kucserka Tímea)

3. hely

Női 4x800 m
(Felber Orsolya, Leitold Veronika, 
Kaszás Szilvia, Tóth Bernadett)

3. hely

Mezei futóbajnokság 
(Leitold Veronika, Felber Orsolya, 
Kucserka Tímea, Kaszás Szilvia, 
Jakab Alexandra)

3. hely

Kosárlabda:
V. kcs. leány Megyei Diákolimpia 2. hely

Kézilabda:
V. kcs. leány Megyei Diákolimpia 3. hely
VI. kcs. leány Megyei Diákolimpia 2. hely

Tájékozódási futás:
Kaszás Szilvia:
Megyei hosszútávú bajnokság 2. hely
Országos hosszútávú bajnokság 11. hely
Megyei diákbajnokság 1. hely
Semmelweis-Tipográfia Kupa (Ntk) 4. hely
Budapest Nagydíj (Ntk) 3. hely
Országos Diákbajnokság 3. hely
Megyei rövidtávú bajnokság 1. hely
Országos rövidtávú bajnokság 2. hely
Veszprém Kupa (Ntk) 1. hely
Hungária Kupa ötnapos (Ntk) 4. hely
Galambos Emlékverseny-Zselic Kupa 1. hely

Felber Orsolya:
Almádi Hegyifutó verseny 1. hely
Spartacus Kupa (Ntk) 4. hely
Megyei Diákbajnokság 2. hely
Almádi Duatlon 3. hely
Honvéd Kupa (Ntk) 6. hely
Váltó Országos Bajnokság 6. hely 

(váltószakaszon 2. hely)
Litér Kupa (országos) 3. hely
Megyei Egyéni Bajnokság 2. hely
Országos Nappali Egyéni Bajnokság 9. hely
Bakony Kupa (Ntk) 5. hely
Hungária Kupa (Ntk) 1. nap: 2. hely

2. nap: l.hely
4. nap: 5. hely
5. nap: 5. hely 

összesített: 1. hely
Őszi Spartacus Kupa (Ntk) 8. hely

Megjegyzés: Ntk = nemzetközi
Dergez György 

testnevelő tanár



HORGÁSZSAROK
Fura telünk van. Már amennyire 

télnek lehet nevezni ezt a mögöttünk 
álló néhány hónapot.

Az igaz, hogy ózonlyuk, globális 
felmelegedés, éghajlatváltozás cím
szó alatt évek óta olvashatjuk a 
jövőre vonatkozó jóslatokat. Lehet, 
hogy most válik valóra? A decembe
ri +17 C°-os melegben halvány re
mény sem volt arra, hogy tartós jég 
legyen a Balatonon. Hó pedig az 
utóbbi napokig (január 31-ét írunk) 
még nyomokban sem mutatkozott. 
Pedig igen nagy szükség lenne csa
padékra, hiszen a tó medréből a nor
mális vízmennyiségnek majdnem fe
le hiányzik, már-már felborulással 
fenyegetve az amúgy is ingatag öko
lógiai egyensúlyt.

Az elmúlt év tavaszán leeresztett 
víz most bezzeg igen hasznos lenne.

Nem akarok igazságtalan lenni a víz
ügyes szakemberekkel szemben. Tu
dom, hogy előírások szerint dolgoz
tak, tették, amit a több évtizedes ta
pasztalat és logika diktált: tartották a 
szokásos vízszintet, sőt egy kicsit 
még tartalékoltak is. 2000. február- 
márciusban 90 cm helyett 102 cm-en 
állt a siófoki jelzőléc mutatója, ápri

lis 29-én a zsilip zárásakor pedig 111 
cm-en. Azóta nem engedtek vizet a 
Sióba. Ki látta (láthatta) előre, hogy 
az egész nyarunk ilyen forró és szá
raz lesz? A jelek szerint senki, így 
aztán augusztus végére 59 cm-re 
apadt le a vízszint, hiszen a napi 1 
cm-nyi párolgás 6 millió m3 veszte
séget okozott. Felmerült a kérdés: mi 
történik, ha ez az állapot állandósul? 
Nos néhány hozzáértő érdekes kö
vetkeztetésre jutott: kifejezetten 
hasznos lenne az idegenforgalom 
számára. Kialakulhatnak az É-i par
ton is az oly hőn áhított lidós part
szakaszok, gyorsabban melegedne 
és magasabb hőfokon maradna a víz, 
kedvezve a fürdőzőknek. Ez az érem 
egyik oldala. A másik, gyakrabban 
alakulnának ki fenékhullámok, fel
kavarva az iszapot, elősegítve a hor
dalék vándorlását, szárazra kerülné
nek a nádasok. Ez utóbbi lehet, hogy 
nem is baj, úgy is csak gond van ve
lük. Igaz, hogy a teljes medernagy
ság 2%-át teszik ki, de még így is ál
landó fejfájást okoznak. Ha nem 
vágják rossz, mert szennyezik, ront
ják a Balaton vízminőségét a rotha
dó szerves anyagok, stb. (ismerjük 
az érveket). Most, hogy néhány éve 
vágjuk, újabb problémák jelentkez
nek. Nem mindegy, milyen magas
ságban vágjuk el a nádszálakat. Bi
zony ám! Mert, ha a jégszinten - 
mondják a tudós holland szakértők -, 
akkor olvadás után a víz beszivárog 
a vágott üregekbe és szétfeszíti a 
nádszálakat, kiöli a nádas gyökérze
tét. A hollandok biztos nagyon érte
nek a témához, csak a balatoni nád 
erről mit sem tud. Amióta ember te
lepedett le ezen a vidéken, folyama
tosan használja ezt a mindig kéznél 
lévő olcsó, évente megújuló nyers
anyagot, s ha megnézzük a régi vá
gószerszámokat, azt látjuk, hogy 
szinte kivétel nélkül a jégszinti vá
gásra alakították ki. Ennek ellenére - 
az utóbbi 20-30 évet kivéve - egé
szen szépek voltak nádasaink. Most 
pedig - Európára tekintő szakembe
reink szerint - torzsát kell hagyni, 
úgy 20 cm magasat. Tessék belegon
dolni: jelenleg 75 cm a vízszint, a ta
vaszi várható (reméljük csak eléri a 
megszokottat) 110 cm lesz. Tehát kb. 
60 cm magasan kellene aratni a kis 
gépekkel. Higgyék el tapasztalatból 
mondom, nem egyszerű feladat, de 
komolyan kell venni, hiszen az ille
tékes természetvédelmi hatóság írta 
elő, akár csak a másik kitételt, mi

szerint a nyílt víz felől 20 m-es sáv
ban tilos nádat vágni, mert az szük
séges a part védelme miatt. Ha vé
gigjárjuk Almádi vízpartját, igen ke
vés helyen találunk sokkal szélesebb 
nádsávokat, kivétel a budatavai 
Magaspart előtti rész. Ha tartjuk ma
gunkat ez utóbbi előíráshoz, akkor 
vágunk is, meg nem is. Tipikus fél
megoldás. Pedig mint említettem, 
hivatásos és feltehetően hozzáértő 
emberek találták ki. Nem hiszem, 
hogy különösebben bizonygatnom 
kellene elkötelezettségemet a termé
szet, a Balaton iránt, de néha elcso
dálkozom a mai úgynevezett „ter
mészetvédelmen“. Persze, hogy 
szükség van rá (ott, ahol az ember 
már elég mélyen és durván belepisz
kált a természetes folyamatokba, 
lásd Balaton) de amint szervezett 
formát ölt, hivatalt alakít, belép egy
- úgy tűnik - kikerülhetetlen reflex. 
A Hivatal önfenntartó, önigazoló 
reflexe, elkezdi gyártani innen-on
nan összeszedett rendeleteit. Fontos
sága és hatalma tudatosítása - első
sorban önmaga számára - lesz az 
elsődleges cél. Hogy aztán ezekkel 
„rátesz még egy lapáttal” az amúgy 
is drámaian felgyorsult negatív fo
lyamatokra? Mit sem számít. Ezek 
után én már nem is csodálkozom 
azon a kósza híren, mely szerint 
egyik neves egyetemünk tudós 
képviselői - az ózonlyuk, globális

felmelegedés, éghajlat-változás, va
lós rémképei következtében - azon 
törik fejüket, hogyan lehetne felké
szíteni bolygónkat a poszthumán 
időszakra.

Nagy Ferenc

BALATON SPORT
Balatonalmádi, Tulipán udvar 

(állomással szemben)
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Szám ítástech nik ai
szaküzlet és szerviz

Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

INTERNET-előfizetés: 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

CD-írás, archiválás, iratmásolás

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás 

Balatonalm ádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130



A  V Ö R Ö S K Ő
Kőfejtőipar, kőfaragó mesterség Balatonalmádiban

A Balatonalmádi környéki terület 
déli felén a felszínen, északi felén 
pedig kisebb-nagyobb mélységben 
mindenütt elterjedt képződmény a 
Balaton-felvidéki Vöröshomokkő. 
Jellegzetes vörös színét a 
kőzetszemcsék közti hézagokban 
elhelyezkedő, illetve a szemcsék fe
lületét bevonó vasásványok adják. 
Az almádi permi kvarchomokkő 
összetételű vöröskövet kiváló tulaj

donságai: magas szakítószilárdsága, 
igen jó megmunkálhatósága, fagyál
lósága miatt már a római korban is 
használták, mint azt a budatavai csa
tornafektetéseknél feltárt régi sírok
ból előkerült kövek bizonyítják. A 
mai kor kőfejtő- és kőfaragó ipara 
Balatonalmádiban és környékén 
1910 körül alakult ki Győri Miklós 
irányításával.

Az ügyes kezű mesterember ele
inte színes síremlékeket készített, 
melyeket az akkori sváb közösségek 
rendelésére faragott, és feleségével 
közösen festett, aranyozott. 1915- 
ben már betanított munkásokkal dol
gozott, és szakszervezetbe járt ta
noncokat szabadítani. Mellette vál
tak mesteremberekké: Pintér Ferenc, 
Bécsi József, Korpádi Sándor, id. 
Domján József, Dávid János és még 
sokan mások, és keresték meg a 
kőfaragó mesterséggel a tisztes meg
élhetéshez szükséges pénzt. A vörös 
homokkőből készült síremlékek 
mellett műhelyében készültek a Ba
laton-part szobortalapzatai (a na
gyobbak közül például a Rákóczi 
szobor talapzata), köztéri emlék

művek, a Szent Imre templom, Al
máditól Sopronig a vasútállomások 
faragott kövei, kerítések, szegélykö
vek. A követ is maguk fejtették az 
öreghegyi állomás fölötti saját 
kőbányából.

Győri Miklós három fia közül 
kettő sajnos korán meghalt, ám veje: 
Fülöp József és kisebbik fia: Győri 
Antal József folytatták a mestersé
get. Ok fejezték be az apa által elkez

dett világháborús Hősi 
Emlékművet, mellyel vá
rosunkban az ország legna
gyobb, tisztán almádi vö
rös homokkőből készült 
emlékkövét állították föl. 
Győri Erzsébet - Győri 
Miklós lánya - még emlék
szik arra, hogy öccse és 
férje fához kikötve farag
ták a Györgyi Dénes 
műépítő tanár által terve
zett hatalmas emlékművet.

A fiatalok - Győri Mik
lós fia és veje - már egy 
nagyüzem kifejlesztésén 
dolgoztak. Különböző gyá
raknak kezdtek gyártani 
vöröskőből készített kisebb 
köszörűköveket, majd a 
gróf Csáki-féle Reszelő- 
vágó Részvénytársaság 
megrendelésére nagyban 
készültek műhelyükben az 
50-60 mázsás hatalmas kö

vek. Sőt, mivel az itteni vöröskő er
re a célra is kiválónak bizonyult, 
„exportáltak” is, repülővel szállítot
ták Csehszlovákiába az Almádiban 
gyártott köszörűkövet.

1949 decemberében államosítot
ták a bányát és a műhelyt, és a 
Schildmayer Ferenc műveltetésében 
lévő másik bányával összevonva 
már, mint „Államosított Fülöp Jó
zsef Győri Antal Schildmayer Fe
renc Schildmayer János és Toskáni 
Kázmér Kőbányák Balatonalmádi” 
szerepelt. Az alapításkor huszonhá
rom ősi kőfaragó tevékenységet 
folytató család dolgozott itt, köztük 
a Mojzer, Mecséri, Bécsi, Harcos, 
Kőfalvi, Majlik, Szabó József, Hor
váth, Bencsik, Kővári, Fülöp, 
Toskáni, Győri, Domján család.

1950-ben a bánya új nevet kapott: 
„Balatonalmádi Építőkőfejtő 
Vállalat”, és tanácsi vállalatként 
működött tovább. Később az Építés
ügyi Minisztérium átszervezésében 
Balatonalmádi központtal országos 
vállalattá minősítették, és idecsatol
ták Alsóőrs, Balatonrendes vöröskő
bányáit, Balatonfüred és a bakonyi

Zirc, Eplény, Cuha-völgye fehérkő
bányáit, Veszprém két dolomit-mur
va kavicsbányáját: a Seredombi- és 
Cseri bányákat, a dél-dunántúli Sik
lós márvány, Mórágy, Nagyharsány, 
Erdővecske gránit kitermelésű bá
nyáit is. A vállalat igazi nagyüzem
mé nőtte ki magát, és az „ÉM. 2. sz. 
Építőkőfejtő Vállalat Balatonalmádi” 
nevet kapta.

Az almádi bányák termékei fő
ként építőkövek voltak, mellékter
mékei az úgynevezett falkő, melye
ket az ország minden részében hasz
náltak. Az Országház előtti Kossuth- 
szobor lábazatát is innen szállították 
az ' 50-es évek elején. Extra megren
delések, különleges termékek is vol
tak: dísztárgyak, vázák, síremlékek, 
szőlőprés-aljzatok, nagyméretű ita
tóvályúk, kisméretű köszörűkövek, 
ezeket különleges kézügyességű és 
tehetségű emberek készítették a kő 
további megmunkálása során.

1960 márciusában a bányaválla
lat újabb átszervezés alá került, és 
jelentősége lecsökkent. Az építési te
rületek fokozott belterjessé válása 
miatt a robbantásos kitermelést is 
megszüntették, és igény is mind ke
vesebb mutatkozott a vöröskő 
építőanyagként való felhasználásá
ra. A '60-as évek közepén a vállalat 
megszűnt. Az almádi 1-es bánya tu
lajdonjogát a Megyei Tanács szerez
te meg és értékesítette, jelenleg - 
mint óriási üreget - egy magáncég 
birtokolja. A 2-es bánya gazzal 
benőtt szeméttelep lett.

Az utóbbi időben ismét megnőtt 
a kő értéke, igényesebb építkezések
nél előszeretettel használják. Ezt 
használta fel a város a Nepomuki 
Szent János szobor helyreállításakor, 
ebből készült a zenepavilon lábaza
ta, a vasúti átjáró, aluljáró, az Or
szágzászló talapzata. A bányászat 
megszűntével hanyatlani kezdett az 
egykor virágzó, oly igényes 
kőfaragó mesterség. Végigsétálva a 
városon azonban valamikori léte a 
természet és az ember harmonikus 
együttmunkálkodását dicséri, mes
terember, mesterség, mestermű 
nagyszerűségét hirdeti. A tóparton, a 
temetőkben emlékeket idéző, szemet 
gyönyörködtető, értékes műremekek 
találhatók: a Győri család sírboltja, a 
Szent Imre templom, a Hősök 
Emlékműve, a Györgyi Dénes isko
la támfala, az Almádi-vasútállomás 
vöröskő lábazata, a Közösségi Ház 
lépcsőzete, a volt öreghegyi vasút
hoz vezető lépcsősor... bizonyítják, 
mi mindent lehet kihozni ebből a 
tiszteletet és védelmet érdemlő 
kőből.

Almádi főterén egy 160 mázsás 
tömbből készített köztéri dísztárgy: a 
Pannónia-aqua állít emléket a 
Vöröskőnek, és művészi értéke mel
lett illusztrálja ennek a vörös, szem
csés szerkezetű csodálatos kőnek a 
múltját és jelenlétét.

Vecsey Kiss Mária

(Fülöp Józsefné szül. Győri Er
zsébet és Majbó Gábor visszaemlé
kezése alapján)

A Művészet Barátok Egyesülete balatonalmádi csoport az almádi Őszirózsa 
nyugdíjasklubot szándékozik megalakítani.

Az alakuló megbeszélés a január 25-i klubdélutánon volt, amit Kiss Szilvia 
zenetanámő, zongoraszámaival tett ünnepélyesebbé. Fotó: Durst László

II. világháborús emlékmű részlet



Színjátszani jó!
Ki tudná megmondani, hányan emlékeznek jó szívvel hajdani iskolai szín

játszóként, vagy amatőr csoport szereplőjeként “azokra az időkre”, amikor 
még volt közösség, amikor még volt idő, még volt az együtt cselekvésnek hi
te és élménye?

Meglehet, hogy hiába szól, ki a haszonelvű mai világ reklámszövegei kö
zött (mellett, után) holmi avítt értékekről szép szóval és derűs mosollyal be
szél, de talán nem vagyok egyedül, ki azt gondolja, éppen azért kell az em
beri arcát egyre inkább vesztő “fogyasztót” megismertetni a közös játék, a 
közös siker felszabadító élményével, hogy megtalálja, megtalálhassa önma
gát. Mint középiskolai tanár úgy látom, sok fiatal kézenfekvőbb módon nyúl 
nehézségei, feszültségei közepette stresszoldó eszközhöz, minthogy tudná, 
minthogy eszébe jutna: bolondozni, komolykodni, játszani nemcsak olcsóbb, 
nemcsak egyszerűbb, de egészségesebb is.

Játszani Almádiban is lehet, a megszólított nyolcadikosok, középiskolá
sok, egyetemisták, vagy kik már dolgoznak, fiúk és lányok között biztos van 
olyan tehetséges, akár már bátor, akár még bátortalan, akár szép, akár csúnya 
érdeklődő, aki egy alternatív, új színjátszó formákat is megvalósítani akaró 
csoportnak alapító tagja szeretne lenni.

Jelentkezni február 15-én 17 órakor lehet a Közösségi Házban. Bővebb in
formációt a 438-011-es telefonon is kaphatsz!

Hegely Gábor 
tanár

A n y a n y e lv i  rovat

Óvatosan a kétjegyű 
betűkkel...

Az Új Almádi Újság ez évi februári számában egy hirdetés címe így je

lent meg: Idénnyitó Sportbál. Február végén azután az a megtiszteltetés ért, 

hogy rám bízták a lap márciusi száma néhány oldalának a nyomdai korrek

túráját. Így alkalmam nyílt arra, hogy ezt az e számban is megjelentetett hir

detést helyre tegyem: Idénynyitó Sportbál szöveggel.

Hogyan is állunk a többjegyű betűk kettőzésével és három azonos mással

hangzót jelölő betű találkozásával?

Helyesírásunk néhány esetben ésszerű egyszerűsítést alkalmaz. (Mint pl. 

az ész-szerű szó írásában is!)

A magyar helyesírás szabályainak legutolsó, 11. kiadása a 92. ponttól fog

lalkozik ezzel a kérdéssel. Eszerint “A többjegyű betűk (pl. cs, sz, ty, dzs stb.) 

kettőzött alakját a tőszókban és a toldalékos alakokban csonkítottan írjuk, va

gyis a betűnek csak az első jegyét ismételjük meg: loccsan, hosszan... jeg

gyel, briddzsel stb.)

Nem egyszerűsítjük azonban az összetett szavak tagjainak határán talál

kozó azonos kétjegyű betűket: kulcscsomó, jegygyűrű, nagygyűlés, fénynya

láb, díszszázad... és ide tartozik a bevezetőben említett idénynyitó szó is!

Ejtsünk szót a -szerű utótag írásáról is. Ennek a sz-ét általában csonkítva 

kapcsoljuk az sz végű szavakhoz: ésszerű, mésszerű stb. Nem egyszerűsítjük 

viszont akkor -  írja a szabály -, ha a -szerű-t kettőzött sz-re (ssz-re) végződő 

szavakhoz kapcsoljuk: dzsessz-szerű, expressz-szerű stb.

Az említett szabály 227. pontja foglalkozik a dz, dzs többjegyű betűvel, 

ami nem hangkapcsolatot jelöl, hanem önálló mássalhangzót, tehát elválasz

táskor is ekként kezeljük: bo-dza, ma-dzag, bri-dzset, mene-dzser, edz-het, 

ódz-kódik, ragos főnévként: bridzs-dzsel... múlatja az időt.

Még a ch-ról egy mondat: ez kétjegyű ugyan, de egyetlen hangot jelöl, az 

elválasztáskor egy betűnek számít: ar-chivum, pszi-chológia, Mün-chen stb. 

És ez így ésszerű...

Láng Miklós

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI 
PROGRAM 

INDUL 2001. FEBRUÁRBAN 
30 % ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

Az 1994. év előtt épült magántulajdonban lévő 

házak, társasházak nyilászáróinak cseréjét, 
hőszigetelését 30 % visszanemtérítendő 

támogatással (max. 500.000,-Ft) segíti az állam, 
melyet pályázat útján lehet elnyerni. 

Teljeskörű felvilágosítás, nyílászárók biztosítása 
helyszíni felmérés szerint, szerelés, ügyintézés

Hansági Endre, márkaképviselő 

Tel.: 88/431-745; 06-30-99-72-153

A „VÖRÖSBERÉNYI ISKOLÁÉRT" 
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

Köszönetét fejezi ki mindazoknak az állampolgároknak, akik 
jövedelmadójuk 1 %-ával alapítványunkat támogatták. A kapott támoga
tást, a 123.901 eFt-ot az alapítvány az iskolaépítés II. ütemének megépí
tésére tartalékolja.

Tisztelettel kérünk minden adózó állampolgárt, hogy ez évben is tá
mogassák jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványunkat.

Neve: „Vörösberényi Iskoláért” Közhasznú Közalapítvány
Adószáma: 19266820-1-19

Tisztelettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

Új Nyitás 

CARTED'OR KÁVÉHÁZ 

COCTAIL BÁR 

A TULIPÁN UDVARBAN
Várjuk kedves vendégeinket 

különlegességekkel 

Születésnap - Névnap- Rendezvények 

Nyitva tartás 

télen péntek-szombat-vasárnap 10-20 óráig 

Tel: 06-20-916-8299



Megemlékezések, évfordulók
Doni megemlékezés, 

1943. január 12.

Hagyományteremtő szándékkal hívta a Konzervatív Kör január 12-én te
lepülésünk polgárait emlékezni a 2. magyar hadsereg 68 évvel ezelőtti do
ni tragédiájára. A megemlékezés délután öt órakor a Szent Imre plébánia- 
templomban kezdődött, ahol Szabó János plébános úr tartott engesztelő 
gyászmisét az elhunytak lelki üdvéért, s imádkozott azért, hogy többet ne 
legyen háború. A templom előtt közösen elénekelt Himnuszt követően Bá
lint Sándor, a Konzervatív Kör vezetője ismertette a máig feldolgozatlan 
emberi tragédiákhoz vezető korabeli katonai eseményeket. Egy rövid ima 
után a megemlékezés résztvevői égő fáklyák és gyertyák kíséretében a cser
készek vezetésévei vonultak a Hősi Emlékműhöz, ahol Czuczor Sándor úr 
tartotta meg személyes vonatkozásokat is tartalmazó emlékező beszédét. A 
Szózat eléneklése után a résztvevők elhelyezték virágaikat a Hősi Emlékmű 
talapzatánál bízva abban, hogy valóban hagyományt teremtettek Balatonal
mádiban.

Budapest ostroma, 
1944. október 29.-1945. február 13.

Budapest 1944 októberében lett frontvárossá annak ellenére, hogy 
Serédy Jusztinián hercegprímás, esztergomi érsek és Ravasz László refor
mátus püspök együtt szólították fel Szálasit, hogy nyilvánítsa Budapestet 
nyílt várossá. A felszólításnak nem lett foganatja, sőt, Hitler az utolsó em
berig védendő erőddé nyilvánította Budapestet, melynek parancsnokává 
egy SS-Obergruppenführert nevezett ki.

Az első szovjet támadás október végén a Duna-Tisza közén indult meg, 
s próbálta menetből elfoglalni Budapestet. Ennek kudarca után két hónapos 
folyamatos harc következett, melynek végén a szovjet csapatok 1944 Ka
rácsonyára bekerítették a fővárost. A körülzárt Budapest legnagyobb létszá
mú magyar alakulata a Don-kanyarban sokat szenvedett 10. honvéd gya

loghadosztály volt, de a gyűrűbe szorult még a 12. honvéd tartalékhadosz

tály, s még számos kisebb magyar alakulat. A magyar katonák létszáma 51 

ezer fő volt, a németek 47 ezren voltak. A bekerített főváros felmentésére 

a németek három ellentámadást is indítottak, sikertelenül. A reménytelen 

helyzetbe került védőknek először Pestet kellett feladniuk, majd a németek 

kétségbeesett február 11-ei kitörési kísérlete után a szovjet csapatok egész 

Budapestet birtokba vették.

A magyar főváros ostroma a II. világháború egyik leghosszabb város

ostroma volt. Az első szovjet csapatok megjelenésétől a Vár elestéig 108 

nap telt el. Berlin 14 nap, Bécs 6 nap alatt esett el. Sztálingrád ostroma 4 

hónapon át tartott ugyan, de a lakosság az ostrom előtt jórészt elhagyta a 

várost. Budapest ostroma amilyen hosszú, olyan véres volt. A fővárosban 

maradt 800 000 polgári lakosból 35 ezer halt meg, az elesett, megsebesült, 

eltűnt vagy fogságba esett magyar katonák száma 51 ezer, a németeké 47 

ezer. A szovjet hadsereg 44 ezer halottat és 130 ezer sebesültet veszített.

A budapesti ostrom alatt elesett magyar katonákról egészen a legutóbbi 

időkig nem lehetett méltó módon megemlékezni, pedig a sors számukra 

csak a rossz, és a még rosszabb közötti választás lehetőségét adta meg. Sze

retteik máig nem tudják, mi lett a sorsuk, hol van végső nyughelyük. Pedig 

életáldozatuk feljogosítja hozzátartozóikat arra, hogy megismerhessék ha

láluk körülményeit!

Bálint Sándor

EGZAKT 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 8-16 óra között 

szombaton 10-14 óra között

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. szám alatt. 
Tel./fax: 88/438-945 Az 1943. januári doni áttörés emlékére a Hősi Emlékműnél Czuczor Sándor 

a Kéttannyelvű Gimnázium igazgatója mondott emlékbeszédet.
Fotó: Durst László



Millenniumi év

A millenniumi év alkalmából, István királyra való megemlékezésre 

készítette Zsapka Jánosné a képen látható Koronázási ékszerekkel díszített 

palástot, melyet a Vörösberényi Kulturházban állítottak ki.
Fotó: Durst László

„EGYÜTT-EGYMÁSÉRT“ 

NYÍLT KÖZALAPÍTVÁNY

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az előző évben tá

mogatták alapítványunkat.

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

szorulók támogatásában.

Adószám: 18919879-1-19

Maya Cukrászda
(Budatava, Balatonfűzfői út 1.) 

Akciós (16 szeletes) torta áraink:

Csoki torta 1.500,-

Puncstorta 1.500,-

Diótorta 1.800,-

Gesztenyetorta 1.800,-

Gyümölcsös túrós torta 2.000,-

Dobostorta 2.000,-

Oroszkrémtorta 2.000,-

Rendelésfelvétel: 30/9691-368 Fodor Csaba

A Balatonalmádi Közösségi Ház 
februári programjából

Február 9-én 17.00: Ervin Bimmeyer német festőművész kiállításának meg
nyitója. Megnyitja: Dr. Lőrincz Zoltán egyetemi tanár, művészettörténész. 
Közreműködik: Marosfalvi Imre előadóművész. Helyszín: Közösségi Ház

Február 14-én 19.00: Filmklub ajánlata. Legénytanya című magyar film. 
Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium

Február 20-án 17.00: Az önkormányzat 2001-ben címmel Balogh Csaba fo
gadóórája. Meghívott vendégek: Dr. Kerényi László polgármester és Pandúr 
Ferenc alpolgármester Helyszín: Közösségi Ház

Február 22-én 17.00: Művészetbarát Egyesület összejövetele.
Meghívott vendég: Czuczor Sándor a Kéttannyelvű Gimnázium igazgatója. 
Helyszín: Közösségi Ház

Február 24-én 19.00: Kövi Szabolcs Dimenziókapu című koncertje. 
Közreműködik: Desits Andrea. Helyszín: Közösségi Ház

Február 28-án 19.00: Filmklub ajánlata: Banánhéjkeringő című magyar 
film. Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium

Március 1-jén 17.00: Figula Mihály borász előadása.
Helyszín: Kakas csárda borozó

A Közösségi Ház 60 órás számítógép-kezelői és Internet felhasználói tanfo
lyamot indít. Jelentkezés, bővebb felvilágosítás a helyszínen, vagy a 438-011-es 
telefonon lehet február 23-ig.

FOTÓSTÚDIÓ
Balatonalmádi, Fűzfői u. 65. 

Tel.: 88/431-019 06-30/217-9675

Igazolványkép készítése azonnal, színesfilm kidolgozás 
24 óra alatt, fényképezőgépek, fotócikkek, esküvők, 

rendezvények fényképezése, videofelvételek készítése. 

Nyitva tartás: H-P.: 9-17 óráig 
Sz.: 9-12 óráig

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fűté s
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!



A helyi adókról
Képviselő Testületünk december 

21-i ülésén elfogadta a helyi adókról 
szóló rendelet módosítását, melynek 
legfőbb jellemzője, hogy elsősorban 
a helyi adókat szabályozó törvény 
változásaihoz igazodik, adóemelést 
nem tartalmaz, ugyanakkor a ked
vezmények körét bővíti.

A törvényi szabályozás az ide
genforgalmi adó esetében szűkíti a 
mentességeket: 2001-től az átképzé
sen, szakismereti oktatáson, tovább
képzésen résztvevőknek is kell kur
taxát fizetni.

A magánszemély vállalkozók 
iparűzési adójukat a személyi jöve
delemadóhoz hasonlóan, annak fel
tételrendszeréhez igazodva, szemé
lyi jövedelemadójukból könnyebben 
levezethetőbben, többféle módon 
számíthatják ki.

Helyi kedvezmény, hogy 2001- 
től a kereskedelmi szálláshelyek
nek négyzetméterenként 200 Ft-tal 
kevesebb építményadót kell fizet
niük.

A kommunális beruházások el
számolásának lehetősége az épít
mény- és telekadóban változatlanul 
megmaradt.

Az alábbiakban ismertetem a he
lyi adók és a gépjárműadó leglénye
gesebb elemeit, illetve változásait 
2001. január 1 -tői ( a változások dőlt 
betűvel szedve).

A módosított rendelet a korábbi 
években kialakított, differenciáltabb 
adóztatást lehetővé tevő kedvezmé
nyek rendszerén nem változtat. A 
rendelet továbbra is biztosítja, hogy 
az almádi lakosok adóterhei ne nö
vekedjenek, házuk, lakásuk, gará
zsuk után ugyanannyi építményadót 
kelljen fizetniük, mint az elmúlt 
években.

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

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

- 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 
üdülőépülettel, hozzátartozó garáz
zsal, belföldön állandó bejelentett la
kóhellyel rendelkező magánysze
mély 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./

pontban szereplő garázsok, valamint 
a kereskedelmi szálláshelyek és az 
üdültetés céljára hasznosított egyéb 
építmények kivételével.

d./ 200 Ft/m2 adókedvezmény il
leti meg a kereskedelmi szálláshelye
ket és az üdültetés céljára hasznosí
tott - a 110/1997.(VI.25.) sz. Korm. 
r. hatálya alá tartozó - egyéb építmé
nyeket.

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

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

- Mentességek:
- Valamennyi lakóépület eseté

ben a településen állandóra bejelen
tett lakosként nyilvántartottak után 
személyenként 30 m2 adómentes, az 
adóév január 1-i állapotának 
megfelelően.

- 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-i állapotá
nak megfelelően.

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

- Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

Változás az első félévi befizeté
si határidőben !

Az építményadót két egyenlő 
részletben, az első félévi adót már
cius 15-ig, a második félévit szep
tember 15-ig lehet késedelmi pótlék 
mentesen befizetni.

Minden adózót február hónapban 
értesítünk a 2001. évben fizetendő 
adójáról, a korábban beadott beval
lása alapján.

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

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

- 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  I I .  övezetbe tartoznak a vas

útvonal belterületi határai és a 
Felsőörsi út - Vécsey K. út - Töltés
u. - Blaha L. sétány - Vessző u. - 
Kisberényi út - Veszprémi út -

Vörösberényi Séd patak nyomvona
la, a Lozsántai u. - belterületi határ
vonal a Balatonig által határolt terü
leten fekvő telkek. Az adó mértéke 
20 Ft/m2/év.

- A  I I I .  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 terü
letén az adónem bevezetését (1996. 
év) megelőzően legalább 10 év idő
tartamban folyamatosan kenyér 
vagy takarmánygabonatermesztés, 
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 
követő kettő évig,

- az erdő művelési ágban nyilván
tartott telek.

Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

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

Minden adózót februárban hó
napban értesítünk a 2001. évben 
fizetendő adójáról a korábban be
adott bevallása alapján.

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

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

- 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,
- a közép- és felsőfokú oktatási in

tézménynél tanulói vagy hallgatói 
jogviszony alapján, hatóság vagy bí
róság intézkedése folytán, a szak
munkásképzés keretében, a szolgála
ti kötelezettség teljesítése, vagy a 
vállalkozási tevékenység végzése, a 
munkáltató által kiküldetési rendel
vényen, a munkáltató tevékenységi 
körébe tartozó munkavégzés - ide 
nem értve az átképzésen, a szerve
zett szakismereti oktatáson, tovább
képzésen való részvételt - céljából az 
önkormányzat illetékességi terűlén 
tartózkodó magánszemély,

- az üdülő tulajdonosa és hozzá
tartozói,

- munkavégzés és tanulás céljá
ból a városban tartózkodók,

- a településen állandó lakhellyel 
rendelkező személyek hozzátartozói.

- 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.

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy 1997. július 1-től magánszál
lásadói 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 terüle
tén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység.

- Az adó alapja:
- Állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetén az adó 
alapja az értékesített termék, illető
leg végzett szolgáltatás nettó árbevé
tele, csökkentve az eladott áruk be
szerzési értékével és az alvállalkozói 
teljesítések értékével, valamint az 
anyagköltséggel.

- Ha a vállalkozó több önkor
mányzat illetékességi területén vé
gez állandó jellegű tevékenységet, 
akkor az adó alapját - a tevékenység 
sajátosságaira leginkább jellemzően
- a vállalkozónak kell az 1990. évi C. 
törvény mellékletében meghatáro
zottak szerint - megosztania.

- Változás !
A személyi jövedelemadóról szó

ló törvény szerint az adóévben áta
lányadózó magánszemély ( egyéni 
vállalkozó, mezőgazdasági kister
melő ) illetve más magánszemély 
vállalkozó, aki az adóévet megelőző 
évben 4 millió Ft nettó árbevételt



nem ért el, illetve a tevékenységét 
adóévben kezdő magánszemély vál
lalkozó esetén az adóévben 4 millió 
Ft nettó árbevételt várhatóan nem ér 
el, az adó alapját a fentiektől 
eltérően is megállapíthatja:

a.) az SZJA szerinti átalányadózó 
magánszemély esetében az adó alap
ja az SZJA szerinti átalányadó alap
jának 20 %-kal növelt összege, az
zal, hogy az adó alapja nem lehet 
több mint az SZJA szerinti bevétel
ének 80 %-a.

b.) más magánszemély vállalkozó 
esetében az adó alapja a nettó árbe
vételének 80 %-a.

Az adó alapjának -fentiek szerinti
- megállapítása adóévre választható, 
az erről szóló bejelentést az adóévet 
megelőző adóévről szóló bevallással 
egyidejűleg, a tevékenységét év köz
ben kezdő vállalkozó az adókötelezett
ség keletkezését követő 15 napon be
lül kell megtenni az adóhatósághoz.

- 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 fizetni.
A személyi jövedelemadóról szó

ló törvény szerinti tételes átalány- 
adózó vállalkozó iparűzési adóköte
lezettségét tételes adózással is telje
sítheti. Ez esetben a tételes adó évi 
összege 10.000 Ft. A tételes adózás 
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 adól az a vál
lalkozó, aki 1998. január 1-ét 
követően olyan új termelő vagy szol
gáltató beruházást valósít meg, amellyel 
legalább 10 új munkahelyet teremt, 
melyből legalább 50 %-ban folyama
tosan, azaz 1 éven túlmenően balaton
almádi lakosokat foglalkoztat.

- Az adózás rendje, befizetési 
határidők:

A 2000. évi iparűzési adóbeval
lás benyújtási határideje: 2001. má
jus 31.

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, naplófőkönyv) 
az adóévet követő május 31-ig kell a 
teljes adót (tényleges adó és a befize
tett előleg különbözete) megfizetni.

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

Nem köteles adóelőleget fizetni az 
előtársaság, továbbá az adóköteles te
vékenységet jogelőd nélkül kezdő vál
lalkozó, az adókötelezettség keletkezé
sének évében. Nem vonatkozik ez a 
már működő, de az önkormányzat ille
tékességi területén első ízben adóköte
les tevékenységet kezdő vállalkozókra.

Az iparűzési adóról az érintett vál
lalkozók - az elmúlt évek gyakorlatá
nak megfelelően - részletes tájékozta
tást kapnak február hónapban.

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

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 sze
repel. Ha a forgalmi engedély az év 
első napján az üzembentartót tartal
mazza, az adó alanya az üzembentartó.

- 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 lakópótkocsi, 

a lakóautó és sátras utánfutó adója 
2.000 Ft/év.

- Kedvezmény:
A gépjárműadóról szóló 1991. 

évi LXXXII. törvény alapján a gép
jármű fajtájától (személy- tehérgép
jármű, autóbusz), illetve össztöme
gétől függetlenül adókedvezmény jár 
minden katalizátorral ellátott illetve a 
törvényben felsorolt ENSZ-EGB kö
vetelményeknek (légszennyezés, 
zajkibocsátás) megfelelő gép
járművek után, mégpedig a törvény
ben meghatározott mérték szerint.

2001. január 1-től a hybrid meg
hajtású (elektromos és hagyományos 
belső égésű motorral ellátott jármű) 
személyszállító gépjármű 50%-os 
adókedvezményben részesül.

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:
Az adót két egyenlő részletben, az

I. félévi adót március 15-ig, a II. 
félévi adót szeptember 15-ig lehet 
késedelmi pótlék mentesen befizetni.

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

Mivel a gépjárműadó mértéke 
nem változott, a korábban kiküldött, 
a fizetendő gépjárműadó összegét 
tartalmazó határozatok maradnak ér
vényben. ( Természetesen csak ak
kor, ha ugyanarról az autójukról van 
szó. Változás esetén új határozatot 
küldünk.)

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 meg
tekinthető.

A helyi adózás rendje

Adónem Számlaszám Befizetés rendje

Építményadó Balatonalmádi Város Önkorm. 
Építményadó beszedési számla 
11748083-15430290-02440000

Két egyenlő részletben
- március 15.
- szeptember 15. 
határozatot küldünk

Telekadó Balatonalmádi Város Önkorm. 
Telekadó beszedési számla 
11748083-15430290-02510000

Két egyenlő részletben
- március 15.
- szeptember 15. 
csak csekket küldünk

Idegenforgalmi adó 
(kurtaxa)

Balatonalmádi Város Önkorm. 
Tartózkodási idő utáni idegen- 
forgalmi adó beszedési számla 
11748083-15430290-03090000

Bevallás tárgyhót követő 15-ig 
Befizetés tárgyhót követő 15-ig

Iparűzési adó Balatonalmádi Város Önkorm. 
Iparűzési adó beszedési számla 
11748083-15430290-03540000

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

Két egyenlő részletben
- március 15.
- szeptember 15. 
csak csekket küldünk

Késedelmi pótlék Balatonalmádi Város Önkorm. 
Késedelmi pótlék beszedési számla 
11748083-15430290-03780000

Valamennyi adónemre,- bele
értve a gépjárműadót is - a kése
delmi kamatot erre a számlára kell fizetni.

Bírság Balatonalmádi Város Önkorm. 
Bírság beszedési számla 
11748083-15430290-03610000

Valamennyi adónemre, - beleértve a 
gépjárműadót is - a mulasztási bírságot, 
végrehajtási költséget, adóbírságot 
és önellenőrzési pótlékot erre a 
számlára kell fizetni

Kérem befizetéseiknél ügyeljenek arra, hogy az adott adónemre szóló csekken fizessenek, elkerülendő 
a későbbi esetleges téves befizetésekből származó kellemetlenségeket. Együttműködésüket köszönjük.
Adóügyi Osztályunk a Polgármesteri Hivatal földszintjén, a 15., 16., 17., és 18. szobákban várja tisztelt ügyfeleit. 
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



Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
2001. első félévi programja

Január 17: Termékbemutató: Gyógynövények, teák, kenőcsök

Január 24: Filmvetítés “Bakaruhában” c. film

Január 31: Születésnapi köszöntések

Február 7: Sós volt-e a Balaton?

Előadó: Cserny Tibor kandidátus geológus

Február 14: Filmvetítés: “Mici néni két élete”

Február 21: Filmvetítés: “Veréb is madár” c. film

Február 22: Vezetőségi ülés

Február 28: Születésnapi köszöntések

Március 7: Nőnapi köszöntés (zenés)

Március 14: Filmvetítés: “Rákóczi hadnagya” c. film

Március 21: Napjaink időjárása. Előadó: Németh Lajos meteorológus

Március 22: Vezetőségi ülés

Március 28: Születésnapi köszöntések, zenés vacsorával.

Április 4: Filmvetítés: “Mágnás Miska” c. film

Április 11: Klubnap. Húsvéti kézimunka. Előadó: Zsapka Jánosné

Április 18: Klubnap

Április 19: Vezetőségi ülés

Április 25: Születésnapi köszöntések

Május 2: Klubnap

Május 9: Klubnap

Május 16: Klubnap. Kirándulási program összeállítása.

Május 19: Fürdőkirándulás Agárdra

Május 23: Klubnap

Május 24: Vezetőségi ülés

Május 30: Születésnapi köszöntések

Június 6: Klubnap

Június 13: Klubnap

Június 20: Klubnap. Kirándulási program megbeszélése

Június 21: Vezetőségi ülés

Június 23: Fürdőkirándulás Tamásiba

Június 27: Születésnapi köszöntések, zenés vacsorával.

Megjegyzés: A program változtatás jogát a vezetőség (az igényeknek 

megfelelően) fenntartja magának.

Köszönetnyilvánítás!
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetősége köszönetét fejezi ki a 

Képviselő-testület minden tagjának a klubnak nyújtott támogatásért.

Megköszöni Zsapka Jánosnénak a klubnak felajánlott “Adventi” koszorú

készítéseket, valamint a karácsonyi ünnepség megtartásához a nagyterem fel

díszítését.

Továbbá megköszöni a Váci Mihály iskola tanulóinak és Pataki Éva 

tanárnőnek a karácsonyi ünnepségen bemutatott színvonalas előadást.

És végül megköszöni minden Balatonalmádi polgárnak a felajánlott aján

dékokat.

Boros Gyula 

Elnök

BALATONALMÁDI HERKULES SE 

KÖZHASZNÚ SZERVEZET

Kéri a Tisztelt adózó állampolgárokat, hogy szíveskedjenek adójuk 1 

%-ával támogatni. Az így kapott össszeget a szabadidősport fejleszté

sére, illetve a nyári napközis sporttábor költségeinek fedezeteire kíván

juk felhasználni.

Adószám: 19263573-2-19

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub új vezetősége.
Hátsó sor : balról jobbra Somogyi Gáborné, Schovhauzer Ferencné, Toronyi 
Béla, Gerván Károly.
Első sor: Deli László, Magda Balázs, Fazekas Józsefné, Boros Gyula elnök, 
Bursch Árpádné, Horváthné Bátor Zsuzsa, Zsapka János.

Fotó: Durst László

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



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor:

2001. január 9:
1. Kiss Béla elnök ismertette a 2001. I. félévi programot, amit az 

előadókkal való egyeztetés után az időpontok megváltoztatásának figyelem- 
bevételével a tagság elfogadott.

2. Borok fejtése, kezelése: E.a.: Magasmarti Ferenc ismertette a borok faj
táját, a minőség iránti követelményeket, a borhibákat. Nagyon lényeges a bo
rok tisztasága, amit a töltögetések, a fejtések és kénezések pontos időben 
történő betartásával érhetünk el. Borainkat sűrűen ellenőrizzük, és ha a leg
kisebb hibát tapasztaljuk, minél előbb tegyük meg a szükséges intézkedést a 
hiba kiküszöbölésére!

Gyakoribb borhibák: zavarosodás (általában permetezőszer maradványok 
idézik elő).

- Barnatörés: fejtéssel, töltögetéssel, kénezéssel javítható.
- Ecetesedés: az alkohol fok 10 felett legyen, az alatt ecetesedés léphet fel! 

Nem javítható.
Pincében nagyobb mennyiségű gyümölcs, burgonya, egyéb zöldségfélék 

nem tárolhatók.
A tárolási hőfok: fehér boroknál 10-12 C-fok, vörösboroknál 13-14 C-fok. 

A pince kénezése: 1 kénlap/hó.

2001. január 23: Aktuális tavaszi munkák a kertben, szőlőben. E.a: Kiss 
Béla elnök. A szerves trágyázás legjobb időpontja az ősz, de ha elkéstünk ve
le, akkor minél előbb végezzük el. A kordon oszlopokat feszítsük ki, a fémes 
részeket fessük le. Lemosó permetezés a gyümölcsösben Nevikénnel. Ha a 
szőlősorok távolsága legalább 1,5 m, akkor helykihasználás szempontjából 
konyhakerti növényeket termelhetünk benne. Az ilyen több éves helykihasz
nálásnál ajánlatos vetésforgó alkalmazása.

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör:

2001. január 8.: Újévi köszöntő. Beszámoló az elmúlt évről. E.a.: Hor
váth József elnök. Ismertette a 2000. év főbb eseményeit: évközi kirándulá
sokat, előadásokat, egyéb rendezvényeket, szervezeti szabályzat módosítást. 
A vezetőség a tagfelvételt megszigorította. A felvételhez ezután is két ajánló 
szükséges, de a tagjelöltnek előzetes taggyűlés látogatáson kell részt venni. 
Az elnök ismertette a 2001.I. félévi munkatervet, melyet a tagság elfogadott.

2001. január 22: Aktuális borkezelések. Felkészülés a borversenyre. E.a.: 
Floidl Imre. Az előadó ismertette a környezetünkben leggyakoribb, illetve 
legbeváltabb szőlőfajtákat. Felsorolt több borbetegséget, azok megelőzését, 
a beteg borok kezelését.

Ismertette a borversenyre való felkészülést, a zsűri összetételét. Milyen is
meretekkel kell a zsűri tagoknak rendelkezni, mit kell a borbírálatoknál fi
gyelembe venniük, pl. a termőhelyét, a borfajta jellegzetes ízét, színét, tisz
taságát, illatát, összbenyomását. Borainknál nagyon vigyázzunk a kénezésre, 
mert a zsűri a helyes kénezést is bírálja. A kénezés kissé érezhető legyen.

A ként mindig szükség szerint alkalmazzuk.
Gyenge kénezés: 5 gr/hl.
Közepes kénezés: 15-20 gr/hl.
Erős kénezés: 20-40 gr/hl.
Igen erős kénezés: 40-60 gr/hl.
Ha kénlapot használunk: 1 szelet/hl.
A vörösbor kénezéssel óvatosan bánjunk, mert színvesztés történhet.
A két kertbarátkor nevében:

Durst László

A 2001.I. félévi programok a következők:

Balatonalmádi Kertbarátkor:
Január 09. Borok fejtése, kezelése.
Január 23. Aktuális tavaszi munkák a kertben, szőlőben.
Február 13. Szemzések, oltások. Gyakorlati bemutató.
Február 24. FARSANGI BÁL a BUDATAVA étteremben.
Február 27. Ajánlott permetezőszerek, azok beszerzése, alkalmazásuk. 
Március 10. BORVERSENY. Helye: Közösségi Ház 
Március 13. Szőlő és gyümölcsfák metszése. Gyakorlati bemutató. 
Március 27. Tájékoztató az okmányirodák működéséről.
Április 07. Kirándulás Zánkára. Borfeldolgozás áttekintése.
Április 24. Aktuális témák. II. félévi munkaterv összeállítása. 
Április 28. Tavaszi bál a PAPRIKA CSÁRDÁBAN.

Borverseny okleveleinek kiosztása.
Későbbiekben meghatározott időpontban kirándulás 
Erdélybe.
A foglalkozások kezdési időpontja: 17.00 óra.

Kiss Béla 
elnök

A Vörösberényi “FÁBIÁN JÓZSEF” kertbarátkor
Január 8. 18.00 óra: Újévi köszöntő

Beszámoló az elmúlt évről 
Előadó: Horváth József 

Január 22. 18.00 óra: Aktuális borkezelések
Felkészülés a borversenyre 
Előadó: Floidl Imre 

Február 5. 18.00 óra: Felkészülés a tavaszi munkákra 
Előadó: Takács Ferenc 

Február 19. 18.00 óra: Amerikai “INDIÁNOK” élménybeszámoló 
Előadó: Czuczor Sándor 

Március 5. 18.00 óra: Tavaszi teendők a parkosított területen 
Előadó: Szőnyiné Cseh Éva 

Március 19. 18.00 óra: A szőlő és a gyümölcsök tavaszi növényvédelme 
Előadó: Károlyi György 

Március 24. 16.00 óra: Borverseny -  Batyusbál 
Április 2. 19.00 óra: Természetes állapot-e az időskori feledékenység?

Előadó: Dr. Kóger Erzsébet 
Április 21. 7.00 óra: Kertbarát kirándulás

Program: Agárd Thermálfürdő
Székesfehérvár Városnézés

Április 23. 19.00 óra: Évadzárás
II. félévi program összeállítása 
Előadó: Horváth József 

Május 1. 14.00 óra: “Majális”
A “Kertbarátkör” és a “Nyugdíjasklub” közös szervezésében.

Horváth József 
elnök

Tisztelt balatonalmádi, vörösberényi lakosok!

Értesítjük Önöket, 
hogy azÁgnes, Berény Vendéglőben,

hétfőtől-péntekig előzetes befizetésselebéd rendelhető.

Elvitelre: 270 Ft/fő 
Helyben fogyasztva: 300 Ft/fő

Családi rendezvények, bankettek, esküvők, 
összejövetelek lebonyolítását vállaljuk.

Egész évben nyitva!

Veszprémi út 106.
T.: 88-438-225; 06-30-9164-313



ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik városunk kul

turális, művészeti tevékenységének segítésére létrehozott alapít

ványunkat az előző évben támogatták.

Kérjük, hogy idén is vegyék fontolóra, hova ajánlják fel adó

juk 1 százalékát.

Kérjük minél többen támogassák alapítványunkat az 1 %-kal.

Adószám: 19262259-2-19

Összeírják 
a szőlőültetvényeket

Az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos adatpontosítás érdekében az 
Országgyűlés törvényben rendelte el Magyarország területén a szőlő- és 
gyümölcsös ültetvények, valamint ezek használóira kiterjedően a kötelező 
statisztikai összeírást.

Számba veszik az 500 m2-nél nagyobb szőlővel, bogyós gyümölcsbokor
ral, és az 1500 m2-nél nagyobb gyümölcsfával összefüggően beültetett 
területeket, valamint azok használóinak adatait.

Részletes adatokat kell szolgáltatni, továbbá a feldolgozó és tároló kapa
citásra, az értékesítésre, valamint az egyéb mezőgazdasági hasznosítású 
földterületekre.

Az összeírásra a 2001. május 31 -ei állapotnak megfelelően kerül sor június 
01. és október 15. között.

A KSH-nak az összeírás megkezdéséhez adatokat szolgáltatnak a körzeti 
földhivatalok, a hegyközségek, a VPOP. Célszerű a földhasználatra vo
natkozó adatok változásait március 31-ig a fenti intézményeknél átvezettetni.

A szövetkezeti üzletrészek 
megvásárlásáról

A szövetkezetek 1992-ben vagyonukat nevesítették és akik annak létre
hozásában közreműködtek, hozzájárulásuk arányában üzletrészt kaptak, akár 
tagjaik voltak a szövetkezetnek, akár nem. Ez utóbbiak és akik időközben a 
szövetkezetből kiléptek, a kívülálló üzletrész tulajdonosok. Ezen tulajdonosi 
kör ugyan a vagyon részese volt, de beleszólásuk a szövetkezet gazdálkodásá
ba semmilyen formában nem lehetett.

A hátrányos jogi megkülönböztetésből adódó sérelmek orvoslásaként az 
Országgyűlés decemberben törvényileg kötelezte a mezőgazdasági 
szövetkezeteket az alanyi jogú kívülálló üzletrészek üzletrészeinek a vagyon 
nevesítéskori névértéken való megvásárlására.

A törvény azokra a szövetkezetekre terjed ki, amelyek a cégnyilvántartás
ban szerepelnek, még nem alakultak át, és árbevételüknek több mint 50 %- 
a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Aki kívülállóként jutott üzletrészhez, illetve annak örököse, azoktól 2001. 
július 01. napjáig kell az üzletrészeket megvásárolni, amelyhez az állam 
pénzügyi segítséget biztosít.

Aki 1999. december 31-ig lépett ki a szövetkezetből, illetőleg szövetkezeti 
tagtól üzletrészt örökölt, azok üzletrészeinek megvásárlására 2002. július 01. 
napjáig kerül sor.

A bonyolítás szabályait a február elején megjelenő kormányrendelet 
rögzíti.

Az üzletrész megvásárlás iránti igényeket 2001. április 15 napjáig kell a 
szövetkezet székhelye szerinti megyei Földművelésügyi Hivatalhoz bejelen
teni. Az ehhez szükséges nyomtatvány a falugazdászoknál február közepétől 
beszerezhető. Az igénybejelentéshez mellékelni kell a szövetkezi üzletrész- 
okiratot, a vagyon nevesítési határozat tagra vonatkozó kivonatát, 
örökösöknél a hagyatékátadó végzést, amennyiben az üzletrész ebben nem 
szerepel, kezdeményezni kell a pót hagyatéki eljárást.

Az üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos kérdésekre a falugazdászok
tól lehet tájékoztatást kérni.

Művészetbarátok 
Egyesülete 
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973

Februári program
Klubdélután február 22-én, csütörtökön 17 órától a Közösségi Házban. 

Vendégünk lesz Czuczor Sándor, a magyar-angol tannyelvű gimnázium 
igazgatója. Dia- és filmvetítéssel illusztrált előadásának címe “Ahogy én 
látom az észak-amerikai indiánokat”.

Kérjük Tagjainkat, hogy minél nagyobb számban jöjjenek el, és hoz
zanak magukkal vendégeket is.

Az egyesületünk keretében megalakuló Őszirózsa nyugdíjasklub a 
fenti program után az érdeklődők számára “nyitott marad”, kézi
munkakor, sakk- és kártyaparti alakul; recepteket lehet cserélni; 
fényképeket, képeslapokat bemutatni, -cserélni; bélyeggyűjtők 
találkozóhelye is lehet a fenti alkalom, és a továbbiakban is havonta tar
tandó összejövetelünk.

Egy kellemesnek ígérkező program, amelyre nagy szeretettel várunk 
minden kedves nyugdíjast!

Apróhirdetés

Társkereső irodámban megtalálja társát!

Veszprém-Séd Társkereső Iroda 

Tel.: 06/30/348-2165

Keresek Balatonalmádiban az Öreg-hegyen illetve a Vörös-hegyen eladó 

építési telket közművekkel ellátva.

Érd.: 06/30-2270-699
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