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Almádi Fürdô Részvénytársaság
II. rész

Mielôtt a részvénytársaság munkálkodásáról
szólnánk, meg kell jegyezni, hogy vezetôségének
tagjai – szôlôbirtokosként vagy nyaralótulaj-
donosként – valamennyien Almádihoz kötôdô
személyek voltak, és közülük késôbb nem egy
állandó almádi lakós lett. A mindenkori igazgató-
választmányból Kurcz Rudolfot, Kurcz Gyulát,
Véghely Kálmánt, Suly Edét, Suly Lászlót,
Kompolthy Tivadart, Sári Jánost és Hetessy Dániel
vörösberényi körjegyzôt jelentôs almádi bir-
tokosként ismerték. Brenner Lôrinc, Czollenstein
Ferenc, Mihalecz József, Óvári Kálmán, Krisztián
József, Szalay Ferenc és Werner Károly közéleti
emberekként voltak ismertek, akiket többször
megválasztottak Almádi község bírájának.

Brenner Lôrinc Veszprémi építômestert kell
elsôsorban kiemelni közülük, aki a megalakulástól
1899 decemberében bekövetkezett haláláig volt a
részvény- társaság elnöke. Almádi elsô fürdôházát
Krisztián Józseffel együtt még 1877-ben felépítet-
ték, ezzel mintegy elindítva Almádi fürdôéletét.

A részvénytársaság alapszabályát 1883. novem-
ber 28-i dátummal dolgozták ki és fogadták el,
mindössze egyszer, 1900. április 23-án módosí-
tották. Akkor felemelték az alaptôkét, ami 200 db
100 forintos részvényt jelentett, valamint az igaz-
gató választmányon belül fürdôigazgatói tiszt-
séget hoztak létre.

Jóformán még be sem jegyezték a részvénytár-
saságot a cégbíróságon, máris megkezdte
mûködését. Magához váltotta a regálét a veszpré-
mi káptalantól mint volt földesuraságtól, és
területeket vett haszonbérbe. A káptalannal kötött
bérleti szerzôdések hosszú távon biztosították az
Rt. zavartalan mûködését. Például az 1902.
október 25-én megkötött és 1903. január 1-el
hatályba lépett szerzôdés 31 évre szólt.

Legelsô ténykedésük a Huber-féle 4 holdas
szôlôbirtok megvásárlása volt. A szôlôbeli épület
kibôvítését rögtön megkezdték, így az 1884 évi

szezonra már a nagyteremmel kibôvített épület állt
rendelkezésre. Az épület Hattyú vendéglô néven
volt ismert, 1913-ig volt a részvénytársaság tulaj-
donában, és az 1970-es évek elején történt lebon-
tásáig Almádi kedvelt szórakozóhelye volt.

A Hattyú vendéglô fontos szerepet töltött be
Almádi közéletében, mivel nem voltak
középületek, és a községháza 1900-ban történt
felavatásáig nagy valószínûséggel még a
képviselôtestületi üléseket is itt tartották.
Jelentôségét kifejezi, hogy Brenner Lôrinc, az Rt.
Elnöke 1884. június 2-én együtt nyitotta meg a
fürdôévadot és a vendéglôt, amelyhez „egy
gyönyörû szép nyári ét- és táncterem építtetett”.
Brenner hangsúlyozta, hogy immár a tizedik évad

megnyitásán van jelen Almádiban, egyúttal a
nagyközönség elôtt bejelentette, hogy az elôzô
évben megalakult Almádi Fürdô Rt. célja,
Almádit a közönség igényének mindenben
megfelelô, kedvelt, állandó fürdôhellyé tenni.

A részvénytársaság vendéglôje – melyet 1885
augusztusában említenek elôször Hattyú néven –
volt a színhelye minden nagyobb mulatságnak, így
hagyományos Anna-báloknak is. Ezt megelôzôen
valamelyik szôlôben, az épületek elôtti füves réten
rendezték a bálokat, és csak 1884. július 26-án volt
az elsô, fedett helyen tartott Anna-bál Almádiban.

A részvénytársaság nem csak gazdasági
ügyekkel foglalkozott, hanem maga szervezte a
fürdôhelyi programokat is. Az Rt. sajátos
mûködését jól mutatják az 1884.  augusztus 12-i
események. A Hattyú vendéglôben elôször lezaj-
lott, az Rt. közgyûlése, melynek fô tárgya egy
ingatlan eladása lett volna. Ugyanaznap este
remekül  sikerült, halászlével egybekötött mulat-
ságot rendeztek, miközben „Krausz József úr egy
kitûnôen sikerült tûzijátékot rendezett, melyért a
közönség osztatlan elismerését éremelte ki.” 

Abban az idôben az emberek szívesen adakoz-
tak a fürdôhely szépítésére, és minden eseményrôl
történt beszámolóban részletesen ismertették a
nemes célokra történt felülfizetéseket, az adakozó
személy megnevezésével együtt.

Az 1886. évi szezonra az Rt. terveibôl sok min-
den megvalósult. Elkészült Almádi elsô szállodá-
ja, amit akkor „bérháznak” neveztek, mint írják
„hat szobával és verandával” állt a vendégek ren-
delkezésére. Itt meg  kell jegyezni, hogy ez az
egyetlen még fennálló épület, amit az Almádi
Fürdô Rt. építtetett. Erre a szezonra jelentôs
számú fát ültettek, ekkor került sor a Remete-
patak mellett a „tiszaháti nyárfasor” ültetésére,
amelyik oly sokáig volt Almádi ékessége.

Schildmayer Ferenc

A Hattyú udvarának képe 1900-ban.

Az Almádi Fürdô Rt. alapszabályának 1888 évi kiadása.
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Ha köznapi nyelvre fordítjuk le
a fenti kommunista maszlagot, ak-
kor három üzenet világlik ki
belôle: (1) a dolgozó népnek addig
nem hagynak békét, amíg át nem
nevelik, (2) a lanyha munkaerköl-
csû pedagógusokat hajtani kell,
hogy egyáltalán dolgozzanak már
valamit, (3) a dolgozó nép az
nevelôdik, a pedagógusok meg
elsôsorban oktatnak és mellette ne-
velni is kellene. A párt fokozott fi-
gyelme nem is lankadt egészen ad-
dig, amíg egyre kevesebb épeszû
ember választotta a pedagóguspá-
lyát, ezért aztán sürgôsen bevezet-
ték az egyetemeken és fôiskolákon
a levelezô oktatást, hogy a dolgo-
zó nép fiai és leányai munka mel-
lett tanulhassanak...

Az egészben az a rettenetes,
hogy a pedagógusok - legalábbis a
jobbak - mindig nevelve oktattak
és nem fordítva; márcsak azért is
mert maguk is a dolgozó nép közül
származtak. Nem az arisztokraták,
sôt nem is a kulákok gyermekei
mentek addig sem pedagóguspá-
lyára, azok után pedig végképpen
nem, mivel 1952-ben bevezették a
kötelezô felvételi vizsgákat is. Ott
meg aztán megnézhették magukat
az osztályidegenek! Mellesleg
ugyanekkor kezdték el ünnepeltet-
ni a vasutasokat augusztus máso-
dik vasárnapján, és a bányászokat
szeptember elsô vasárnapján. Mi-
vel az elôbbiek kötelezô ünneplé-
se korábban kezdôdött el, mára
meg is lehet nézni mi lett a bányák-
kal meg a vasutakkal. Félre ne ért-
se valaki, nem irigylem én sem a
bányászok, sem a vasutasok napjá-
nak méltó megünneplését, mert si-
heder koromban dolgoztam a vas-
úton. Úgy gyomirtottunk a vágá-
nyok között, hogy öröm volt nézni
és azzal is kecsegtettek, hogy akár
még geleta, azaz fékezô is lehetek,
ha ennyire buzog bennem a mun-
kavágy, de inkább más pályát vá-
lasztottam. Bányász meg majdnem
egy évig voltam, mert az egyetemi
elôfelvételi után vagy katona volt
az ember, vagy pedig fizikai mun-
kával bizonyította be rátermettsé-
gét a pedagógus pályára. Megjegy-
zem, egyáltalán nem árt, ha az is van.

A pedagógiát közelebbrôl meg-
vizsgálva  könnyen rájöhetünk,
hogy nem magyar, hanem latin
eredetû szó, és mint ilyen nônemû.
Ez onnan is kitûnik persze, hogy a
nôkhöz hasonlóan, minél tapasz-
taltabb, annál fiatalabbnak szeret-

ne látszani, azért aztán a legképte-
lenebb szépségápolási átveréseket
is hajlamos kipróbálni. Már az is
elegendô ennek illusztrálásra,
amikre én emlékszem: mozgalmi
munka az iskolapadban. Összesen
három napig voltam úttörô, mert
amikor édesapám rájött, úgy felpo-
fozott, hogy kijelentkeztem az
osztályfônöknél, mert nem bírtam
az illegalitást. Tavaly, a negyven-
éves találkozón, még megköszön-
hettem neki, hogy nem csinált
belôle hivatalos ügyet és engem ti-
tokban mentesített az ôrsi foglal-
kozásokon való részvétel alól...

Az 5+1, azaz öt nap tanulás és
egy nap termelômunka sem volt
kutya, mert az osztály fele fém-
megmunkáló lett, a másik pedig
asztalos. Elméletileg csak egy nap-
ra, de amikor gyakorlatvezetô ta-
nárom rájött, hogy tûrhetôen hajlí-
tom a leveles csónak oldaldeszká-
it, egyre több napra kért ki a többi
órákról, mert a gimnázium csónak-
telepén dandárja volt a munkának.
Ezekre az elkéretôzésekre én pedig
még rátettem egy lapáttal, aztán
meg is lehetett nézni az osztályza-
taimat... Az egyetemi elôfelvételi
korábbi értelmezését már fentebb
ismertettem, így most hadd taglal-
jam  pedagóguspályám elsô meg-
lepetését,  a TACCS névre hallga-
tó tananyagcsökkentést. Minden
kisbetûs részt kihúzattak a
tankönyvbôl, meg a magyarázó
vagy forrásfeldolgozó fejezeteket,
mivel túlterhelteknek találtattak a
tanulók. Két óra csak azzal ment
el, hogy közösen kihúzogattuk a
feleslegesnek ítélt részeket, a töb-
bin pedig mindig megsúgtuk, hogy
aki egyetemre vagy fôiskolára ké-
szül, arra nem vonatkozik ez az
egész marhaság. Ménkû nagy újí-
tás volt az osztályozás nélküli ér-
tékelés is, amikor elvileg szövege-
sen kellett kimondani a verdiktet a
tanulók elôre-, vagy hátramene-
telérôl. Tapasztaltabb kollégáim
eleve hamvába hótt kísérletnek te-
kintették az egészet, ezért minden
érdemjegyet elôre megfogalmaz-
tak szövegesen, aztán félévkor
meg év végén csak le kellett má-
solni a megfelelô passzust. Úgy
két évig ment-mendegélt a dolog,
amikor maguk a szülôk kérték,
hogy zárójelben tegyük legalább
oda, hogy mégis mire gondolunk,
mert annyi rizsa olvastán nehéz el-
dönteni, hogy jutalmazni kell a
kölyköt vagy eldöngölni. Az egye-

Millenniumi morfondírozás Pedagógusnapon
Nem kellene bennünket ünnepelni, untig elég lenne, ha tisztessé-
ges fizetést kapnánk!” - fakadt ki egyik tanártársam még május vé-
gén. Van benne valami, mert amióta csak kikiáltották ezt a Peda-
gógusnapot, azóta egyre kevesebb a pedagógusok társadalmi
megbecsülése. Pedig 1952-ben deklaráltan az volt a célja ennek
az új ünnepnek, hogy emlékeztesse a dolgozó népet a nevelési
munka fontosságára, és serkentse a pedagógusokat az oktató-
nevelô munka színvonalának emelésére.

temi felvételire különben is csak
osztályzatait vitte a gyerek!

A legújabb pedagógiai csoda-
szer a minôségbiztosítás, ami vala-
kiknek biztosan jó  üzlet, de aki
megveszi, vagy beveszi, az bizto-
san nem jár jól. A legtöbb kolléga
úgy látja, hogy be kell jelentkezni
valahová, azzal a számára termé-
szetesnek és magától értetôdô jel-
szóval, hogy márpedig ô minô-
séget termel a kollégáival együtt,
mint mások a termelô üzemekben.
Errôl aztán mindent aprólékosan le
kell írni, amit mások jó pénzért
szakértenek és utána meg ellen-
ôriznek és újabb utasításokat osz-
togatnak szintén jó pénzért. Mivel
az általános iskolában elôállított
kész-, vagy félkésztermék nem
rögtön fogyasztható, ezért 4, 9
vagy 20 év múlva állapítható meg
a valódi minôség. Nehogy úgy jár-
junk, mint régen a sztahanovista
mozgalommal, amikor néhány
többszörös élmunkás fantasztikus
mennyiséget kezdett elôállítani,
miközben egy külön brigád pofoz-
ta helyre az így keletkezett selejt-
tömeget. Minôség ugyan nem lett,
viszont jóval többe került!

A minôségnek bennünk kell len-
ni, különben válasszunk más pá-
lyát. Amennyiben pedig ezt a ben-
nünk levô minôséget még biztosí-
tani is kell, akkor olcsóbb lenne,
ha netán bennünket fizetnének
meg a sok közvetítô helyett.
Mondhatnak persze a pedagógu-
sok, amit akarnak. A kutya ugat, a
karaván pedig halad, és ha egyszer
elhatároznak valamit odafent,
hogy idelent mi lészen, akkor az
úgy is lészen. William Shakes-
peare már négy évszázaddal eze-
lôtt úgy látta hogy: A könyörület
minôségét nem kell túlfeszíteni,
úgy permetez az mint enyhe esô  az
alant lévô helyre.

12 évszázaddal ezelôtt eddig egy
másik angol, a tudós Alcuin, meg-
valósította Nagy Károly új nevelé-
si-oktatási modelljét, amely az
egész Frank birodalomra vonatko-
zott, így valahogy a pedagógia
Nyugat-Európai mintája lett. En-
nek alapja az volt, hogy az egyhá-
zi rendbe lépô ifjak kaptak iskolai
képzést. Az új püspökségek és ko-
lostorok iskolákat szerveztek, és az
itt végzô ifjak egyházi és állami
feladatok elvégzésére is alkalma-
sakká válhattak. A kiváltságos ne-
mesek gyermeke persze fôúri vá-
rakban tanult - és ahogy ma mon-
danánk - külön tanrend szerint.  Az
egészben az volt a korrekt, hogy
mindegyikôjüket a tényleges teen-
dôk zavartalan ellátására képezték
ki. Magyarán mondva minôséget
produkáltak, anélkül, hogy ezt kü-
lön biztosították volna. Közvetítôk
sem kellettek, mert egyszerûen ter-
mészetes volt. Már akkor is!

A Kárpát-medencébe is begyû-
rûzött ez a nyugati modell már a
11. században, de általánossá csak
a 14. századra lett. A plébánosokat
természetesen akkor még plébáno-
soknak hívták, de a velük szemben
támasztott pályakövetelmények
már nagyon korán megfogalma-
zódtak. 1279-ben a budai zsinat
elôírta, hogy a falusi plébánosok-
nak legyenek saját könyveik, sôt,
képzettségüket és készségeiket to-
vább kellett növelniük. Meg kellett
ôrizniük tisztségük tekintélyüket,
nem keveredhettek zendülésekbe,
hadakozásba, zsákmányolásba,
rablásokba, gyújtogatásokba és
harci cselekményekbe, hacsak
nem a szentegyházaik és a haza
védelmérôl volt szó. Akinek ez
még nem lenne elég, annak elmon-
dom, hogy nem foglakozhattak
semmilyen mesterséggel, nem le-
hettek kereskedôk és távol kellett
tartaniuk magukat a színészek,
bûvészek, muzsikusok és más mu-
lattatók elôadásaitól. Ha netán
még ezt is kevesellnék, akkor hoz-
záteszem, hogy kerülniük kellett a
kocsmákat, nem vehettek részt
kockajátékokban és nem kártyáz-
hattak.

Nos, azt bátran mondhatjuk,
hogy ez volt a hivatalos neve-
lési eszmény, de azt is megsúg-
hatjuk, hogy minden törvény-
hez és elôíráshoz hasonlóan ez
csak a kívánt állapot maradt.
Minden rendelkezés ugyanis
olyan dolgokat rögzít, ami ak-
kor még nem, vagy nem telje-
sen létezett, ezért szerették
volna elérni. Hát ezért találták
ki a megfelelô javadalmazást,
amit egészen világiasan méltó
fizetéssel fordíthatnánk le a
mai magyar nyelvre.

Ha egészen egyszerûen azt kér-
dezné valaki tôlem, hogy válto-
zott-e valami az elmúlt ezer év
alatt, sôt ez a változás lényeges-e,
akkor meg merném kockáztatni,
hogy igen. Több más pozitív vál-
tozás mellett a javadalmazás, az
emberi tartáshoz és létformához
méltó fizetség fokozatosan csök-
kent. Tévedés ne essék, nem csu-
pán Magyarországon, hanem min-
denütt. Egy amerikai humorista
pár éve a következôket tanácsolta
az ottani pedagógusoknak: Min-
den hónapban tegyél félre egy kis
pénzt a fizetésedbôl, aztán év vé-
gén meg fogsz lepôdni, milyen ke-
vés jött össze. Pedig ott legalább
tizenötszöröse a pedagógusfizetés
a miénknek... Közben ünnepe-
lünk, ünnepelnek bennünket, ezért
aztán ünnepelgetünk, holott elég
lenne, ha csupán megfizetnének
bennünket.

Czuczor Sándor
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Átadtuk rendeltetésének a
balatoni kerékpárúthálózat
Káptalanfüred és Csopak kö-
zötti szakaszát, majd gyerme-
keinknek a móló melletti ját-
szóteret. Végre megértük,
hogy a föld felett építhetjük-
szépíthetjük városunkat a
föld alatti közmûvek - víz,
gáz, csatorna, telefon - döntõ
többségének lefektetése után.
Az Alsóörsig terjedô kerék-
párúthoz jelentôs összeget, a
kivitelezési költségek 80 %-át
nyertük el pályázaton vissza
nem térítendô támogatásként,
köszönhetôen Manninger
Jenô államtitkár úrnak, és dr.
Bóka István országgyûlési
képviselô úrnak. A játszótér
esetében fordított az arány,
20 %-nyi pénzt nyertünk hoz-
zá pályázaton.

Összesen közel 20 millió
Ft-ot fordítottunk a két beru-
házásra, az almádi polgárok
és nyaralótulajdonosok adó-
forintjaiból. Hogy jó helyek-
re, az nyilvánvaló. Szinte ki
sem hûlt még az aszfalt, már-
is birtokba vették a pályát a
kerékpárosok, kicsik és na-
gyok egyaránt. A játszótéren
pedig a gyermeksereg, szívet
melengetô látvány.  Aki ott
volt a gyermeknapi megnyi-
tón, bizonyára nem felejti el
gyermekeink önfeledt örömét.
És sokszázan voltunk ott.

Balatonalmádi-Öreghegy,

2001. jún. 2.

Néhány sor
a 127. hónapról
a Városházán

2001. május

Kerényi László
polgármester

A május 31-i Önkormányzati
Képviselô-testületi ülés elôtt há-
rom képviselô szólalt fel. Úgy
tûnik, hogy egyre több a napirend
elôtti felszólalás, hiszen írásban
és határidôre nem minden aktuali-
tást lehet beterjeszteni, különösen
akkor, ha havonta  egyszer talál-
koznak képviselôink.  A testület
elnapolta az állattartásról és
ebtartásról szóló rendeletek felül-
vizsgálatát. Azokat a szakhatósá-
goknak és a városi civil szerveze-
teknek véleményezésre átadja,  s
ezt követôen tûzi majd újból napi-
rendre. 

Dr. Kerényi László polgármes-
ter beszámolt a legutóbbi képvise-
lô-testületi ülés óta történt fonto-
sabb eseményekrôl, amelyeken
vagy ô vagy az alpolgármesterek
képviselték városunkat. Említést
tett többek között a Káptalan-
füred-Csopak közötti kerékpárút
átadásáról, az Öregparkban létesí-
tett gyermekjátszótér ünnepélyes
avatásáról, a Balaton vízgyûjtó te-
rületének  vízgazdálkodásával
kapcsolatos megbeszélésrôl, illet-
ve a volt Auróra Étterem bontási
munkálatairól. 

A Bizottságok munkájáról ké-
szített írásos tájékoztatót két el-
nök is kiegészítette szóban, vala-
mint válaszoltak a hozzájuk inté-
zett kérdésekre. Czuczor Sándor a
Humánpolitikai Bizottság elnöke
köszönetét fejezte ki dr. Árkai
Anna fôorvos asszonynak, hogy a
céltartalékban megjelölt kereten
belül sikerült összeállítania az
egészségügyi szolgáltatók mini-
mum eszközjegyzékében szereplô
és a mûködési feltételeket biztosí-
tó mûszerek  listáját.  Kérte továb-
bá az elnök a Képviselô-testület
támogatását - a Vörösberényi
Óvoda felújításával egyidejûleg -
két csoportszoba kialakítására,
valamint a Vörösberényi Általá-
nos Iskola új szárnyának megépü-
lésével jelentkezô többletfelada-
tokhoz szükséges munkaerô fel-
vételének engedélyezését. 

Keszey János az Idegenforgal-
mi, Környezetvédelmi és Sport
Bizottság elnökeként válaszolt a
pályázati pénzfelhasználással
kapcsolatos kérdésekre. Itt je-
gyeznénk meg, hogy a Humánpo-
litikai Bizottság meghosszabbí-
totta a „Helyi kulturális rendezvé-
nyek és tevékenységek megvaló-
sítására” kiírt pályázatának határ-
idejét, mivel 375.000,- Ft erre a
célra még rendelkezésre áll. 

Grúber Sándor rendôr alezre-
des, kapitányságunk parancsnoka
szokásos tájékoztatójában öröm-
mel számolt be arról, hogy
mûködési területükön csökkent az

Önkormányzati hírek
„idény nyitó”  betörések száma.
Felhívta a figyelmet, hogy Almá-
diban több csaló is tevékenykedett
az elmúlt hónapokban. Egyikôjük
a Zala Kerámia nevében, mintegy
15-17 millió Ft értékben vett fel
megrendeléseket csempe szállítá-
sára, és ezeket rendre nem teljesí-
tette.  A másik - aki román állam-
polgár -  hasonló nagyságrendben
vállalt fel különbözô munkákat.
Aggasztónak tartjuk - a kapitány
úrral együtt -, hogy Almádiban is
melgjelent korunk rákfenéje a ká-
bítószer.  Négy csoport tizen-, hu-
szonéves fiatal érintett kábítószer
fogyasztásban és terjesztésben.
Ígéretet tett arra, hogy a beinduló
disco-szezonban fokozott rendôri
jelenléttel veszik elejét a hasonló
nem kívánatos jelenségeknek.
Sajnos ebben a tevékenységében
nem teljes mértékben kap támoga-
tást az Országos Rendôrfôkapi-
tányságtól, ahol a balatoni szezon
kezdetét, július 1-re „tûzték ki”, s
ehhez igazítják a plusz létszám
biztosítását. 

Dr. Szûcs Sándor jegyzô ismer-
tette a 2001. április 15. és május
15. között megjelent fontosabb
jogszabályokat, valamint jelentést
tett a lejárt határidejû önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról,
amelyet a testület egyöntetûen el-
fogadott. 

Ugyancsak így fogadták el a
képviselôk a közalapítványok
2000. évi beszámolóit is, akik kö-
zül a Vörösberényi Iskoláért, az
Együtt-Egymásért és az Almádi-
ért Közhasznú Közalapítvány ku-
ratóriumi elnökei tettek sikeres
elôterjesztést. 

Házunk táját az - Új Almádi Új-
ság szereksztôségét és olvasóit -
is érinti az Pénzügyi Bizottság el-
nök asszonyának, Brenner Kál-
mánnénak határozati javaslata,
amelyben mûködési feltételeink
javítását segítendô, ebben az év-
ben 500 eFt támogatást, jövôre
pedig eszközbeszerzésre 600 eFt
egyszeri  támogatást  biztosít.  A
Képviselô-testület szinte kivétel
nélkül egyetértett az elôterjesztés-
sel. Köszönjük!

A Vörösberényi Iskoláért Köz-
hasznú Közalapítvány Kuratóriu-
mának 10 éves munkájáért  ôszinte
köszönetet mondott a testület, és
tagjainak megbizatását 2001. de-
cember 31-ig meghosszabbította.

A Gazdasági Bizottság elôter-
jesztésében tárgyalták a képvise-
lôk a Széchenyi-terv lakásépítési
pályázatához készített beruházási
programot. Önkormányzati bérla-
kások építésére a Hadak útja 1. sz.
alatti - mintegy 3000 m2-es  -  in-
gatlan alkalmas, kb. 20-25 lakás

felépítésére elegendô. Az építke-
zést a Széchenyi-terv pénzügyi tá-
mogatásával tudja megvalósítani
a város.  Az igény benyújtásához
az elvi építési engedélyezési eljá-
rás megindításának  igazolása
szükséges,  amelyhez a terveket
az Önkormányzat megbízásából
az MS Mûterem Bt.  készíti el,
Martin Gábor építész irányításá-
val. 

A teljes beruházási költség  -
amelybe az ingatlan forgalmi érté-
ke is beleszámít -, 80 %-ára
igényelhetô vissza nem térítendô
támogatás.  A testület némi vitát
követôen elfogadta a Gazdasági
Bizottság határozati javaslatát,
mely szerint a terület hatékony ki-
használása érdekében a Lakás
Alapból maximum 20 millió Ft
plusz a 40 millió Ft értékû ingat-
lan, mint saját forrás kerüljön a
pályázatba bevonásra. Az épí-
tendô lakások számának összeté-
tele: 20 % garzon, 70 % 1,5-2 szo-
bás, 10 % 3 szobás. Júliusi  lap-
számunkban ezzel a témával
bôvebben foglalkozunk majd. 

Városunk  közvilágítása  évi 22
millió Ft-tal terheli a költségve-
tést. A kint lévô lámpatestek el-
avultak, cseréjük mostanában vá-
lik szükségessé.  A korszerûsítésre
többféle lehetôséget  vizsgáltak
meg a Polgármesteri Hivatal
mûszaki dolgozói, Pandúr Ferenc
alpolgármester vezetésével. Aján-
latuk alapján az önkormányzati
testület a B. változatot fogadta el,
amely szerint a közvilágítás
korszerûsítését saját beruházás-
ban a tulajdonjog közvetlen, illet-
ve közvetett megtartásával va-
lósítják meg. A korszerûsítés
pénzügyi fedezete - legfeljebb 10
év futamidôt figyelembe véve - az
éves közvilágítási díj megtakarí-
tás, amelyet az adott év  költség-
vetésében kell biztosítani. (A fen-
ti konstrukció  több mint 50 %-os
költségmegtakarítást jelent majd a
városnak). A beruházás kivitele-
zésésére és ezt követôen az üze-
meltetés -  karbantartásra pályáza-
tot írnak ki. 

A mintegy 120 Vörösberény-
Újhegyi ingatlantulajdonos szán-
dékát, - mely szerint az ivóvízel-
látást vízmûtársulat megalakításá-
val kívánják megvalósítani - a tes-
tület támogatta azzal, hogy konk-
rét döntést, a pénzügyi-gazdasági
terv birtokában fog hozni. 

Zárt ülésen tárgyalta a Képvi-
selô-testület a Balatonalmádi
Kommunális Kht. 2001. évi mó-
dosított üzleti tervét, melyet Boda
Zsuzsanna ügyvezetô igazgató
terjesztett elô. 

N. F.
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Rendôrségi hírekRendôrségi hírek
Megélénkült az élet a nyaraló öve-

zetekben. Több nyaralóbetörésrôl ér-
kezett bejelentés az elmúlt hónapban.
Ami szokatlan a betörések jellegében
az az, hogy hajléktalan személyek vet-
ték be magukat egy-egy nyaralóba, és
töltöttek el ott rövidebb-hosszabb
idôt. Ebben az évszakban ez min-
denképpen szokatlan, sôt az elkövetôk
számára nagy kockázatot is jelentett,
mivel nagyon sokan - köszönhetôen a
jó idônek - eljöttek a nyaraló tulaj-
donosok közül. Több betörés elköve-
tôje vált ismertté. Az egyik nagy soro-
zatbetörés elkövetôi - akik a bevezetô-
ben leírtak szerint követték el a
bûncselekményeket - Badacsony tér-
ségében buktak le, a tapolcai kollégák
folytatják le az eljárást velük szem-
ben. Többes számot használok, mivel
több elkövetôrôl van szó, s azóta
ismertté vált már a nemzetiségük is,
magyarul jól beszélô román állam-
polgárok.

A Tábor utcában, a Dankó úton
két nyaralót, a Lomb utcában, a Ha-
lacs dûlôben, valamint a Pacsirta
közben helyszíneltek kollégáim nya-
ralóbetöréseknél.

Az elmúlt idôszak érdekessége volt
az is, hogy az egyik bérelt lakás tula-
jdonosa a bérlemény átvételekor meg-
döbbenve tapasztalta, hogy a koráb-
ban berendezett lakás szinte teljesen
üres. A bérlônek és a berendezési tár-
gyaknak nyoma veszett. A késôbb
ismertté vált elkövetô aztán beismerte,
hogy több helyrôl így távozott, mielôtt
a berendezési tárgyakat eladta volna.

Betörés történt a „Gombák“ néven
ismert vendéglátóhelyek egyikének sé-
relmére, valamint két újságos pavilon
fe1törésérôl kaptunk bejelentést.
Több lopást is bejelentettek állampol-
gárok, a MÁV állomásról két mobil-
telefon tûnt el, míg az egyik temetôbôl
egy nôi táskát vitt el ismeretlen tettes.

Ismét feltûnt a városban a hamis
pénz. Az egyik postán, illetve több
ABC-ben is fizettek hamis 1.000 Ft-
ossal. Ezzel kapcsolatosan kérek
minden újságolvasót, hogy fokozot-
tabban figyeljen oda, hogy - különö-
sen az utcai árusoknál - milyen pénzt
kap vissza.

Külön szólnom kell ismételten az
alkoholról, hiszen-különösen ven-
déglátóhelyek közelében - az ital ha-
tására többen érezték olyan erôsnek
magukat, hogy ez néha tömegvere-
kedéssé fajult. A rendôri intézkedést
követôen súlyos pénzbírságra számít-
hatnak ugyan, de nem kevés az a kár
sem, amit a közterület rendjében,
nyugalmában okoztak magatartá-
sukkal.

A korábbi lapszámokban is ígér-
tem már, és most sem lesz másként,

hogy a közlekedéssel foglalkozni fo-
gok. Ennek különös indoka ismétel-
ten a sebességhatárok jelentôs túl-
lépése (ilyen szabálysértés miatt
egyébként jelenleg 14 balatonalmádi
polgár ellen folyik eljárás), valamint
az ittas vezetés. Ketten büntetôeljárás
gyanúsítottjai, négyen pedig szabály-
sértési eljárásban kerülnek felelôs-
ségrevonásra. A közeljövôben egyéb-
ként a közlekedés illetékes szakem-
bereivel, valamint az önkormányzat
képviselôivel közösen bejárjuk azokat
a helyeket, ahol valamilyen baleseti
veszélyforrás van, illetve ilyenrôl beje-
lentést kaptunk, s az ott megállapí-
tottaknak megfelelôen teszünk javas-
latot az optimális megoldásra.

Szintén a közlekedés témaköréhez
tartozik, hogy a kapitányságunk ille-
tékességi területéhez tartozó általá-
nos iskolák tanulói részére több kate-
góriában hirdettünk ilyen témában
versenyt. Talán azért, mert ez volt az
elsô alkalom, meglehetôsen gyér ér-
deklôdést tanúsítottak az iskolák.
Annak ellenére is, hogy a Balatonal-
mádi Városi Önkormányzat jelentôs
összeggel járul hozzá, hogy a kategó-
ria-gyôzteseknek különbözô értékes
díjakat tudjunk felajánlani. Szeret-
nénk e versenynek hagyományt te-
remteni, s tanulva a mostani tapasz-
talatokból, ennél hatékonyabb propa-
gandát kifejteni a sikeresebb megren-
dezés érdekében. Akik a versenyen
részt vettek, bizonyára hasznosítják
az ott tapasztaltakat, és szabályos
részesei lesznek a közlekedésnek,.

A közeljövôben fog sor kerülni arra
a megbeszélésre is, amelyen az idei év
szezonjára készülünk fel, cserélünk
eszmét olyan dolgokról és jelenségek-
rôl, amelyekre ha idôben reagálunk,
vagy felkészülünk ezekre, biztosítani
lehet a zavartalan, problémamentes
nyaralást. Csak közös együttmûkö-
déssel lehet kezelni azokat a gondo-
kat, amelyek egyébként visszatérôen
jellemzik ezt az idôszakot. Jelenleg a
nyárra tervezett megerôsítô erôk és
eszközök elosztása folyik, amelyekkel
számolhatunk, amelyek a rendôri
munkát fogják segíteni. Különös
hangsúlyt kell biztosítani a közte-
rületi rendôri jelenlétnek, annak,
hogy a hozzánk látogatók szubjektív
biztonságérzete megmaradjon. Arról,
hogy milyen terveink vannak a nyár-
ra vonatkozóan, még korai lenne
beszélni, hiszen nagyon sok függ
ettôl az értekezlettôl. A következô lap-
számokban részletesen be fogok szá-
molni Önöknek azokról a jelen-
ségekrôl, intézkedésekrôl, amelyek
jellemzik majd a szezont.

Grúber Sándor
r.alezr. rendôrkapitány

FIGYELÔ:
– Önálló kiállítás nyílott Siófokon Veszeli Lajos munkáiból. A neves fes-

tõmûvész képei június végéig láthatóak a Kálmán Imre múzeumban.
– Majbó Gábor szervezésében 400 darab fagyalt és 30 darab facsemetét

ültettek el a káptalanfüredi Fürdôegyesület tagjai a városrész kapujának
tekinthetô Vasút utca elôtti parkolóban.

–Május 9-én jelent meg, és 17-tôl már hatályos a környezetvédelmi mi-
niszter rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangokról és az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentôs növény- és állatfajokról.

– A Balaton közepén tartott szezonnyító megbeszélést a Balatoni
Hajózási Társaság. A Badacsony katamarán fedélzetén örömmel számoltak
be arról, hogy átadták a balatonlellei és szigligeti kikötôt, és sikerült felújí-
tani a legrégebbi balatoni hajót: a Kelént, amely ezután nemcsak kiránduló
hajó lesz, hanem konferenciák lebonyolítását is vállalja.

– Az Országos Balesetmegelôzési Bizottság országos iskolai kerékpár-
versenyének városi döntôjét május 19-én rendezték meg Almádiban. A
versenyzôknek a KRESZ  ismerete és az ügyességi verseny után a szabályok
betartásáról és a városi forgalomban való biztonságos részvételérôl is
bizonyságot kellett adniuk. A gyôztesek megyei szinten képviselték Almádit.

– Népszavazás volt május 27-én Királyszentistvánon a falu határában
létesítendô hulladéklerakó létesítésének kérdésében.  262 érvényes szavazat-
tal (126 a hulladéklerakó mellett, 136 ellene) a helybeliek úgy határoztak,
hogy nem lesz szeméttelep a falu közigazgatási területén.

– Balatonalmádiban rendezett versenyt immár harmadik alkalommal a
Veszprémi Egyetem a híres Oxsford-Cambridge regatta mintájára, ame-
lyen a veszprémi és keszthelyi egyetem csapatai versengtek egymással. A
négy kategória közül idén hármat a keszthelyiek nyertek.

– Az idén a viszonylag száraz idôjárás miatt a szokásosnál késôbb
kezdôdött a balatoni szúnyogirtás, és május 24-ig a Balaton teljes Veszprém
megyei partvonalán be is fejezôdött az irtás elsô szakasza.

– Almádiban tartották ötödik balatoni konferenciájukat a gyámhiva-
talok. A háromnapos tanácskozásra az országból több mint másfélszáz szak-
ember érkezett.

– A párt helyi szervezetének vendégeként Lentner Csaba közgazdász,
MIÉP-es országgyûlési képviselô tartott elôadást Balatonalmádiban. Az
ország uniós csatlakozásán kívül szó volt többek között fontos, aktuális
belpolitikai kérdésekrôl is.

– „Legyen a partnerünk, segítsünk együtt a medvéken!” mottóval a
Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága ebben az évben –  a régióban a leg-
nehezebb körülmények között mûködô vadasparkot –  a veszprémi
Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Kht-t támogatja. A
jótékonysági akció keretében 100 forintos bélyegcsomagok vásárolhatók a
veszprémi állatkertben, a postán pedig az ebbôl az alkalomból kibocsátott
„Földrészek állatai V. Európa” bélyegsorozat kapható.

– A gyermeknapon hivatalosan is átadták a Véghely Dezsô utcai ját-
szóteret, amelynek felújítása során új, esztétikus játékok kerültek az Öreg-
parkba.

Július 1-ig megtekinthetô tárlat nyílik DOBOS LAJOS fes-
tômûvész munkáiból június 15-én 17 órakor a Padlásgalériában. Az
évtizedek óta tavasztól-ôszig Almádiban élô, dolgozó mûvész 80 éves.
A Jóisten éltesse még sokáig!
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Jól sikerült ünnepségen került sor május 20-án a Balatonalmádi-
Csopak közti, úgynevezett Balatoni Kerékpárút felavatására.

A kulturális mûsorral, táncbemutatóval színesített ünnepségen a pol-
gármesterek megköszönték a kormányzati és minisztériumi támogatást és az
összes résztvevô munkáját. Manninger Jenô, a Közlekedési és Vízügyi
Minisztérium politikai államtitkára kifejezve reményeit, miszerint 2002
végére körbekerékpározható lesz a Balaton, átvágta a nemzeti színû szalagot,
és a hivatalosan is megnyitott szakaszon kerékpárosok százai indultak a
csopaki strand parkírozójáig, ahol a házigazdák szendviccsel és üdítôvel
várták az érkezôket. Az ünnepség az államtitkár, a polgármesterek, bonyo-
lítók, kivitelezôk sajtótájékoztatójával ért véget.

Az öt és fél kilométeres útszakasz 153 millió forintos költségének jelentôs
részét a szaktárca biztosította. Az út folytatása – Füreden át Zánkáig – a jövô
nyárra készül el.

VKM

A kerékpárút megnyitását szimbolizálta a nemzetiszínû szalag átvágása.

Szükségszerû strandfelújítás
Idén felújíttatja a Wesselényi strandot a balatonalmádi önkormányzat. A

százmilliós nagyságrendû beruházás az idegenforgalmi fôszezonon kívül, két
ütemben valósul meg. 

1989 óta nem újították fel a Wesselényi strand épületeit, amelyek mára
elhasználódtak és korszerûtlenné váltak. Az átépítés szükségessége napjainkra
vitathatatlanná lett a megfelelô színvonalú szolgáltatások biztosításához. A
képviselô-testületben 1999-ben fogalmazódott meg határozottan a felújítás meg-
valósításának igénye, azonban a városnak csak az idei költségvetése tette
lehetôvé, hogy betervezzék a Wesselényi strand rekonstrukcióját. Kerekes Csaba
képviselô azt is elmondta lapunknak, hogy 2001-ben 100 millió forintot költ az
önkormányzat a két ütemben kivitelezett felújításra. Ennek az összegnek na-
gyobbik része saját forrás, míg a kisebbik felét megfelelô biztonsággal beter-
vezhetô pályázati pénzek teszik ki. Ilyenek például a Széchenyi Terv és a Balaton
Fejlesztési Tanács pályázatai. A rekonstrukció elsô ütemében a strand vizes-
blokkját újítják fel. Kicserélik a csapszerelvényeket, a burkolatot, sôt az elavult
közmûrendszert is. A fôbejáratnál kialakítanak egy nyilvános illemhelyet, amely
kintrôl, az utca felôl is megközelíthetô lesz. A kivitelezésnek terv szerint már be

kellett volna fejezôdnie május végén, de a pályáztatások és a tervezôkkel való
elhúzódó egyeztetések miatt csak június második felében ér a munka végére a
kivitelezô.

A második ütem terveire az építési engedély már megvan, és a közbeszerzési
eljárástól függôen szeptemberben vagy októberben kezdôdik el a megvalósításuk.
Ekkor a keleti, bugaci kaput építik át, a mostani büféhelyiségeket megszüntetik,
a vendéglátóegységeknek kultúrált környezetet biztosítanak majd. Ennek finan-
szírozásába célszerûnek látszik bevonni a helyiségek bérlôit is megfelelô feltétel-
rendszerrel, amelynek része lenne az önkormányzat piaci szereplôként való szere-
peltetése a szerzôdésekben. A második ütembe terveibe a volt Fogas Étterem
területe is beletartozik, amelyet az önkormányzat a közelmúltban vásárolt vissza
25 millió forintért. A rekonstrukció terveit az Archikon Kft. készítette, miután ez
a cég került ki gyôztesen a tervpályázatból még az elôzô önkormányzati ciklus-
ban. A rajzok elkészítésekor, a megrendelô önkormányzat kívánalmának
megfelelôen, minél korszerûbb és minôségibb épületek tervezésére törekedtek a
költségvetési korlátok figyelembevételével.

A Wesselényi strand felújítása része annak a törekvésnek, hogy megfelelô
körülményeket teremtsenek a nyaralóvendégek fogadásához, hiszen a város
elsôsorban a turizmusból számíthat bevételre a jövôben is.               Józsa Péter

Építkezés a Wesselényi Strandon. 2001. május 26. Fotó: Durst László

Kérjük, hogy az átutalási megbízás megjegyzés rovatába ill. a befizetési csekkre a
„Mazsorett” jeligét feltüntetni szíveskedjenek. 

Alapítványunk a befizetett összegrôl jövedelemadó-, és társasági adókedvezményre
jogosító igazolást ad. 

Egyéb támogatási lehetôségük esetén, s további információ érdekében forduljanak a
438-400-as telefonon a város idegenforgalmi referenséhez.

„Almádiért” Közalapítvány
További Információ: Polgármesteri Hivatal,

Kovács Piroska (430-254), Silló Piroska (438-400)

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
Július 8-9-én

hagyományteremtõ szándékkal, 
s újabb színfoltot teremtve városunk kulturális életében 

ORSZÁGOS FÚVÓSZENEKARI ÉS 
MAZSORETT TALÁLKOZÓT SZERVEZÜNK!
Egy új almádi mazsorett csoport is készül a fellépésre.

Felhívással fordulunk városunk vállalkozásaihoz, civil
szervezeteihez, lakosságához, hogy a Találkozó szín-
vonalas megszervezéséhez nyújtsanak pénzügyi támo-
gatást Alapítványunk részére:

„Almádiért” Közalapítvány 
OTP Balatonalmádi – 11748083-2006950 sz. számlánkra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága

A Helyi közmûvelôdésrôl szóló 7/1999.(V.3.) sz. rendelete alapján
ismételten pályázatot hirdet

Balatonalmádiban élô polgárok és közösségek közérdekû kul-

turális tevékenységének támogatására

Pályázhatnak: Önkormányzati intézményhez gazdaságilag,
szervezetileg nem kapcsolódó helyi alkotó közösségek, mûvészeti cso-
portok, civil szervezetek, magánszemélyek.

A pályázat témakörei:

· Elsôsorban helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, ami a
város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és közérdek-
lôdésre tart számot.

· Önkormányzati intézményektôl független almádi mûvészeti együtte-
sek, csoportok, egyéni alkotók mûködésük támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei: A Humánpolitikai Bizottságnak
címzett pályázati leírás / a tervezett rendezvény vagy tevékenység leírása
1-3 oldalon, pályázati adatlap, költségvetési lap kitöltése, minimum 25%
saját erôforrás megléte/

Pályázathoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
Titkársági és Humánpolitikai Osztályán szerezhetôk be.

A pályázat elbírálása:

A Humánpolitikai Bizottság a 375.000 Ft keretösszeg – a pályázati
keret fennmaradó része -  felosztásáról szabadon dönt a pályázati
határidôig beérkezett pályamunkák  ismeretében.

Nem adható támogatás: ingatlanvásárlásra, berendezésre, technikai fel-
szerelésre, vállalkozás vagy alapítvány létrehozására és támogatására. A
pályázati támogatás tovább nem osztható. Az önkormányzat  a sikeresen
pályázókkal szerzôdést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszá-
molásáról. Magánszemélyek támogatása esetén az adótörvények ren-
delkezéseit alkalmazni kell. A felhasználást számlákkal kell igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. június 30.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba /8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1. / kell benyújtani. A pályázatról bôvebb információt
Cziráki Marianna ad a 438-400-as telefonon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2001. augusztus 21.
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- Alpolgármester Úr! Az önkor-
mányzati munka kapcsán újságunk
múlt havi számában, két ízben is
fölmerült a neve. A Kommunális
KHT Felügyelô Bizottságának
tagságáról való lemondás ügyében
és az önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módo-
sítását célzó elôterjesztés vissza-
vonásával kapcsolatosan. Kérem,
beszéljen ezekrôl!

- Öt éve vagyok a Kommunális
Kht. Felügyelô Bizottságának tagja
Primmer Istvánnéval és Dr. Szûcs
Sándorral együtt. Mint alpol-
gármester már korábban is éreztem
némi ellentmondást a két pozíció
között – errôl a polgármester úrral is
többször beszélgettünk -, mintha
egyiknek a város érdekét kellene
képviselni, a másiknak meg a Kht.
munkáját segíteni. Amióta ugyanis a
Kommunális Üzemet az elsô önkor-
mányzat gazdasági társasággá alakí-
totta, nincs meg az igazi összhang a
cég és a funkcióban lévô testület
között. A Felügyelô Bizottság vala-
miféle közvetítô szerepet próbált
betölteni az Önkormányzat, mint
tulajdonos és a Kht. ügyvezetése
között. Ez a szerep a testületen belüli
eltérô vélemények, megoldási alter-
natívák miatt egyre nehezebbnek
bizonyult, és mivel érdemi elôre-
lépés nem történt az elmúlt évek
folyamán, úgy gondolom, változásra
van szükség. Ennek egyik eleme a
Felügyelô Bizottsági tagságom
lemondása.

- Miért van szükség közvetítô
szerepre, mi az ellentét forrása?

- A Felügyelô Bizottság sem
tavaly, sem pedig az idén nem aján-
lotta elfogadásra a Kommunális Kht.
üzleti tervét az önkormányzat
számára, mert nem látta benne a biz-
tosítékot egy hosszabb távú stabil
gazdálkodásra és vagyonmegtartás-
ra. Magam is úgy látom, hogy ez a
terv  nem tükrözi a Kht. talpon
maradását. A Kht. ügyvezetése
szerint viszont a tulajdonos nem
mondja meg, hogy mit is akar
voltaképpen, és alulfinanszírozza a
szemétszállításon kívüli tevékeny-
séget. 

Így aztán nem tudunk tovább-
lépni. Ott tartunk, hogy van egy
bezárt szeméttelepünk, ahol 2002-ig
kényszerûségbôl még megtûrik a
szemetünket, de nem tudjuk, hogy a
jövôben ki és hová fogja azt elszállí-
tani. A Kht. további sorsának
meghatározására pedig újabb
bizottság alakult.

- Úgy tudom, a hosszú távú
szemételhelyezés megoldásához és
az almádi szeméttelep rekultivá-
ciójához az ISPA névre hallgató
pályázat komoly vissza nem térí-

tendô támogatást nyújthat (ISPA -
közlekedési és környezetvédelmi prog-
ram, szilárd hulladék, utak stb.).
Két éve még két szakcég: a veszpré-
mi és a polgárdi licitált Almádiért,
mert a nálunk meglévô sérülékeny
vízbázis elônyt jelent a támogatás
elnyeréséhez. Mára azonban ez a két
cég az idôközben meghozott hul-
ladéktörvény szigorúsága miatt
összefogott, és ma ôk vannak elôny-
ben. 

- Hosszú ideje folytak tárgyalá-
sok, egyeztetések a Királyszent-
istván térségében létesítendô re-
gionális hulladéklerakó ügyében. A
május 27-én megtartott népszavazá-
son a falu lakossága ezt leszavazta,
nem lesz szeméttelep Királyszent-
istvánon. Jelenleg Polgárdiban van
az egyetlen megfelelô, szabványos
befogadó hely. Nekünk meg kell
szüntetnünk a szemétlerakást a
Megyehegyen, és el kell kezdenünk
a rekultivációt. A környezet helyre-
állításának költségeire az Ön által
említett lehetôséget is meg kell
ragadni. 

- A másik említett téma: az önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatához milyen módosítási
javaslatot terjesztettek be a testületi
ülésen, és miért kellett visszalépni?

- A téma napirendre tûzése az
önkormányzati és a bizottsági
munka hatékonyabbá tétele ügyében
történt. A polgármester úr javaslata –
amivel Schildmayer Ferenc alpol-
gármester mellett jómagam is
egyetértettem – a bizottságok fela-
datkörének megváltoztatására vo-
natkozott. Az elôterjesztés fôbb ele-
mei voltak: egy képviselô csak egy
szakbizottságnak legyen tagja, egy
szakbizottságnak maximum három
képviselô tagja lehet csak, a
Gazdasági, Településüzemelési és
Településfejlesztési Bizottság,
valamint az Idegenforgalmi Környe-
zetvédelmi és Sport Bizottság
megszûnik, helyettük megalakul a
Gazdasági és Településüzemelési
Bizottság, valamint a Település-
fejlesztési, Környezetvédelmi,
Turisztikai és Sport Bizottság.

Javaslatunkról a testület néhány
tagjának az volt a véleménye, hogy
az önkormányzati ciklus hátralévô
másfél évére már nem szabad a
bizottsági munkát megbolygatni, a
felállást megváltoztatni. Az ellen-
vetésbôl kialakult hangulat olyan
volt, hogy úgy éreztem, a felmerült
újabb problémákkal nem javítanánk,
inkább még ronthatunk is a
helyzeten. A jelenlegi két bizottsági
elnök ugyanis nem vállalta az új
bizottságok vezetését. Ezért nem
erôltettem a javaslat elfogadtatásá-
nak keresztülvitelét. Tanulság az

ügybôl számomra az, hogy az ilyen
súlyú kérdéseket alaposabban elô
kell készíteni. 

- A napokban avatták föl a Bala-
tonalmádi-Csopak közötti kerékpár-
utat, és most hirdettek nyertest az
Auróra étterem bontására kiírt köz-
beszerzési eljárás pályázatán. Aktu-
ális témák, beszélhetnénk errôl is?

- Erre szívesebben válaszolok, és
örömmel tájékoztatok a közös
munkánk eredményeként megvaló-
suló, a település fejlôdését segítô
beruházásokról. 

A mûszaki átadás után, május 20-
án ünnepélyes keretek között vehet-
tük birtokba a Balatoni Kerékpárút
újabb szakaszát. A két méter hetven
centi széles, jó minôségû út, bizton-
sági korlátokkal elválasztva az
egyetlen lehetséges nyomvonalon
épült meg a vasút és a 71-es út
között. Tervek szerint Csopaktól,
Füreden át Zánkáig jövô nyárra
készül el a folytatás. Épül a másik,
Veszprémbôl induló Szent István
Kerékpárút elsô szakasza is. A
veszprémi belsô körgyûrûtôl indul
az Almádi úton, a külsô körgyûrût
keresztezve halad a mûút és az azt
szegélyezô sövénysor között, és
Szentkirályszabadján a gázátadó
állomásnál ér véget. Ennek a sza-
kasznak a megépítése az idei nyárra
befejezôdik. A második szakasz az
ABC mellett, a Rákóczi úton halad-
va hagyja el a falut, és éri el a
Vödörvölgy bejáratát. Szentkirály-
szabadja régi vasútállomását elhagy-
va az egykori vasútvonalon foly-
tatódik, a temetô mellett, a Pinkóczi
utcán és a Kisberényi úton áthaladva
éri el a Veszprémi utat. Azt ke-
resztezve, a Magtár úton keresztül
csatlakozik a Balatoni Kerékpárút-
hoz. Bízom abban, hogy jövô nyárra
Almádiba ér ez a kerékpárút is,
fölértékelve ezzel városunk szerepét
a környék turizmusában. Sok stran-
doló és turista fog kerékpárral
megközelíteni bennünket, ezért is
kell strandjainkat, parkjainkat, köz-
területeinket szebbé, rendezettebbé
tenni, hogy megtarthassuk a ven-
dégeket, és újabbakat szerezhes-
sünk.

- És meddig jutnak el az idén az
Auróra-étterem átalakításával létre-
hozandó kulturális központ építési
munkálatai?

- Ez a város egyik legnagyobb
beruházása lesz. Június elején, bon-
tási munkákkal kezdôdik. A nyár
folyamán még sok egyeztetésre van
szükség, de az építkezés kivitelezése
a közbeszerzési eljárás után az
ôsszel elindulhat, a befejezés pedig
2003 nyarára várható.

A finanszírozást illetôen több
téves véleményt hallani a

településen, ezért egy gondolatot
elmondanék errôl. Nagy ered-
ménynek tartom, hogy a törvényi
elôírásoknak megfelelô, de sajnos
hosszadalmas és idôigényes elôké-
szítés után a város erre a célra -
országgyûlési képviselônk segít-
ségével - címzett támogatásként 463
millió forintot kapott, amelyhez éves
költségvetéseiben a szükséges
önerôt biztosítani fogja. Tesszük
mindezt annak érdekében, hogy
végre méltó helyünk legyen a kul-
turális rendezvényekre, hogy az ide-
genforgalom bevételeibôl fejlôdni
akaró városunkba érkezô vendégek –
és nem utolsó sorban természetesen
a helyi lakosok - kulturált körül-
mények között tölthessék el szabad-
idejüket.. A különbözô funkciókban
rejlô  bevételi lehetôségek pedig
(konferenciák, étterem, vízi múze-
um, kávézó-büfé) csökkentik az
üzemeltetés költségeit. Szeretném
leszögezni, hogy ezt a támogatást
kizárólag erre a célra kaptuk, más –
egyébként fontos és indokolt - be-
ruházás ebbôl nem finanszírozható.

- Milyen funkciókat tölt be az
épület?

- A címzett támogatással megvaló-
suló mûszaki tartalom része: az elô-
csarnok (kiállító térrel), a felnôtt- és
gyermek könyvtár, a kultúrterem
(színpaddal), nyolc klubszoba, vízi-
múzeum, tourinform-iroda, vala-
mint a fentiekhez szükséges tároló-
és kiszolgáló helyiségek.

Az épületben ezen túl helyet kap
egy 300 adagos konyha a megfelelô
étteremterülettel, amely elképzelé-
sünk szerint a közétkeztetést és a
napközis ellátást is biztosítja. Lesz
egy kávézó is a kultúrterem mellett. 

- Ön amellett, hogy városunk
alpolgármestere, Alsóörsön a Tele-
pülésüzemeltetési Intézmény vezetô-
je és a Veszprém megyei Közgyûlés
tagja. Hogyan tud egyszerre ennyi
jelentôs feladatnak eleget tenni?

- A feladatok Almádiban és
Alsóôrsön hasonlóak, a Megyei
Közgyûlésben pedig sok hasznos
tapasztalatot szerezhetek. Családom
támogató hozzáállása mellett úgy
érzem, hogy választott tisztségeim-
ben eddig helytálltam, és örülök
munkám minden eredményes kis
részletének. Most például annak,
hogy a beszélgetés során elmondot-
takon túl az Almádi Testületben a
személyeskedés helyett hónapok óta
ismét csak a feladatok megoldásával
foglalkozunk. Remélem, ezen a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat
vitájában kialakult hangulat sem vál-
toztat.

VKM

Beszélgetés Pandúr Ferenc alpolgármesterrel



8 ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Gyermeknap a plébánián
Május tizenharmadikán ministránsokat avattak az almádi Szent Imre

és a vörösberényi templomban. Ugyanennek a vasárnapnak a délután-
ján pedig plébániai gyermeknapra vártak minden hittanos kisdiákot.

A ministránsnak felavatott hittanos gyerekek hosszan készültek a feladat-
ra, hiszen számos ismeret szükséges ahhoz, hogy egyházi szertartásokon
segédkezni tudjanak a papnak. A szellemi felkészülés mellett azonban kellô
lelki érettség is kell a ministránsi teendôk ellátásához. Az új ministránsok
többi hittanos társukkal együtt délután már egy kötetlenebb programon vehet-
tek részt a plébánián. A hittanoktatásban résztvevô közel kétszázötven nebu-
lónak csak egy része volt jelen az eseményen, de a foglalkozásoknak helyet
adó terem zsúfolásig megtelt. A program gitárjátékkal kísért egyházi dalok
éneklésével kezdôdött, majd a közel egy hónapja kiírt rajzpályázatra
beérkezett alkotásokat díjazták. A képek a „mi templomunkról”, Jézus egy
csodájáról vagy a millenniumhoz kapcsolódva a koronázási ékszerekrôl
készülhettek. A zsûri, elmondása szerint, nem volt könnyû helyzetben az
értékelésnél, hiszen minden rajz nagyon jól sikerült. A másodikosoknál
például két ikerfiú osztozott az elsô helyen. A munkákat apró egyházi és vilá-
gi ajándékokkal honorálták a gyerekeknek, majd játszóházzal folytatódott a
program.

A jó idôt kihasználva az udvaron is mozogtak a gyerekek, akiknek a plébá-
niai gyermeknap a hittanos év közeledtét jelezte.  

JÓPÉ

Bérmálás
Vörösberény, 2001. május 20.

A bérmálás szentsége a keresztséggel és a Eucharisztiával együtt alkotja a
„keresztény beavatás szentségeinek” csoportját. A bérmálás a megkereszteltek
megerôsítése a Szentlélek segítségével, aki a hívôket a keresztény nagykorúság-
ra elvezeti és kegyelmével támogatja. A bérmálás tehát továbbhaladás a
keresztény beavatás útján. A bérmálási szertartás során a püspök kéri a
Szentlélek kiáradását a bérmálkozókra, s az általa nagycsütörtökön megszen-
telt olajjal, a szent krizmával megkeni homlokukat. Ezután kezét rájuk téve
mondja: „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét. A megkenéssel a bérmálkozó
megkapja a „jegyet” - a Szentlélek pecsétjét - jelezve, hogy most már teljesen
Krisztushoz-tartozik. A bérmálás szentségét egyszer veheti fel az, akit már
megkereszteltek, legkorábban az „értelem használatának” elérése idején, s
rendszerint „bérmakeresztanya” vagy „bérmakeresztapa” nyújt élete példájá-
val segítséget a bérmálkozónak.

Május 20.-án huszonhárom balatonalmádi fiatalnak szolgáltatta ki ünne-
pélyes szentmise keretében dr. Márfi Gyula veszprémi érsek a zsúfolásig
megtelt vörösberényi Loyolai Szent Ignác templomban a bérmálás szentségét.
Az érsek atyának - aki nemrégiben tért vissza hosszabb gyógykezelésébôl -
egyik elsô útja ide vezetett, hogy személyesen végezze el ezt a fiatalok
életében fontos szertartást. A szentmise bevezetô szakaszában örömét fejezte
ki, hogy ismét jelen lehet a berényi templomban, megköszönte a bérmálkozók
felkészítését, majd költôi idézeteket is tartalmazó szentbeszédében a
Szentlélek közremûködésének és a szeretet gyakorlásának fontosságáról
szólt. Keresztségi fogadalmuk megerôsítése után az érsek atya egyenként
megkente a szent krizmával a bérmaszülôk elôtt felsorakozó bérmálkozók
homlokát. A szentmise a pápai és a magyar Himnusz közös eléneklésével ért
véget. A közel másfél órás szertartást a templomi kórus közremûködése tette
még ünnepélyesebbé.

B S Csoma János atya 
halálának évfordulójára
Jelmondata volt:
„Szeretve szolgálni,
Szolgálva szeretni.”
Pontosan öt évvel ezelôtt, 1996. június 9.-én váratlanul elhunyt Csoma

János atya, Balatonalmádi plébánosa. A rendszerváltozás elôtt, 1987-ben
került Balatonalmádiba. Hite, szeretete, szervezô képessége, munkabírása
mindenkit megragadott, akivel csak találkozott. Az építô atyák közé tartozott,
mind szellemi, mind anyagi tekintetben. Jelmondatának élve irányította a fia-
talok figyelmét a változó világban a hit értékeire. Addig soha nem tapasztalt
számban hívta magához, és tanította a kisebb-nagyobb gyermekeket,
keresztelte a fiatalokat, szervezte a cserkészcsapatot. Gondoskodott a hitéletet
szolgáló anyagi javakról is, építô munkáját dícséri a Szent Imre
Plébániatemplom melletti új épület. Tehetségét a Veszprémi Püspökség is
felismerte, plébánosi munkája mellett Ô intézte a Püspökség gazdasági
ügyeit. Soha nem gondolt pihenésre, mindig csak a megoldandó feladatokat
látta maga elôtt. Letekintve bizonyára örömmel nyugtázza munkája méltó
folytatását, Balatonalmádi egyházközségének virágzását, a sok-sok fiatalt, a
megújult templomokat, a Szent Év felemelô eseményeit, köztük a Szent Jobb
látogatását, s a még idén várható eseményeket. Csoma János atya egykori
hívei a halála, és a temetése napján (június 14.) tartott gyászmiséken imád-
kozhatnak szeretett plébánosukért.

Bálint Sándor

„Isten hozott!“–hívogat a falu ki-
tárt  kapuja, és elnyeli a profán misz-
tériumra végeláthatatlan sorokban
érkezô búcsújáró tömeget. Minden
helység saját keresztaljába gyûjti hí-
veit, és indul a több tíz, esetenként
több száz kilométerre lévô zarándok-
helyre. Látványnak is csodálatos a
megszentelt zászlók, szentképek
alatt  imátkozva, énekelve vonuló
búcsújárók kígyózó sora. Csíksom-
lyó a Szentlélek eljövetelének, az
egyház megszületésének hitével a
feltámadás hirnökére váró közösség
színterévé válik, mert a bûnbánatra,
lemondásokra, áldozatokra kész
gyülekezet Krisztus feltámadásával
a hitnek, szeretetnek, együvé tarto-
zásnak a feltámadást is hirdeti.

A csíksomlyói dombokon a ter-
mészet  Oltáriszentségében megtar-
tott szentmise áhitatában eggyé válik
magyarság és kereszténység. „ Aki
nem értékes embernek, alkalmatlan
magyarnak“– visszhangozzák a
dombok az intô szavakat.

A csíksomlyói misztérium Pün-
kösdkor a hit és a létezés misztériu-
ma. Szólnak a csengettyûk, megha-
jolnak a zászlók, imára kulcsolódnak
a kezek, és az apró kövekbôl hatal-
mas építménnyé vált hit tornyai égig
magasodnak. „ Most segíts meg Má-
ria, óh irgalmas Szûzanya!“ – rebe-
gik az ajkak,kiáltják a dombok, és a

százezrek énekelte Himnusz közös
sikoltássá erôsödik.

A Csíksomlyói – búcsúra Balaton-
almádiból Szabó János atya vezeté-
sével 50 fôs zarándokcsoport érke-
zett. A misztérium élménye mind-
nyájunkban egy életre szól.

De zarándoklat maga az életünk
is. Bûnökkel, bûnbánásokkal, áldo-
zatokkal, lemondásokkal teli hosszú
út, melyet mindenkinek magának
kell bejárnia. S az élet  értelmébe ve-
tett hit misztériumának mélyén titok
rejlik, ami feltárul a zarándoklat vé-
gén, ahol megtudhatjuk: kik is vol-
tunk valójában.

Vecsey Kiss Mária

Zarándoklat
Évezredes hagyományokat, hitet megtörni nem lehet. Hiába sa-
nyargatják, ölik meg miatta a testet, a lélek föltámad, vagy meg
sem hal. Így van ez a kereszténységgel is. Pünkösdkor évente száz-
ezrek gyûlnek össze a somlyói hegy aljában, és tesznek errôl
tanúbizonyságot a Csíksomlyói-búcsún.

A Csíksomlyói Kegyszobor
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Az 1800-as évek végén Almádi

fôtere a Szent Margit kápolna elôtti
területen kezdett kiformálódni. Ott
nyitott meg a piac, s a kereskedôk is
igyekeztek üzleteiket odahelyezni. A
községháza felépítése után más
intézményekkel együtt ide költözött
az önkormányzat hivatala is, és
kezdték a teret a századforduló
környékén idônként már központnak
is nevezni. Ám a közlekedés
fejlôdése, a vasút megjelenése, az
életforma változásai áthelyezték a
település csomópontját. 

Ma a vasútállomás-buszpályaud-
var környéki területet hívjuk
központnak. Bármelyik jármûvel is
érkezünk Almádiba, megpillantva
ezt a részt, méltatlannak érezhetjük a
városközpont elnevezésre. Csámpás
járdák, kiálló kockakövek, mál-
ladozó vakolatok, szedett-vedett
pavilonok, bódék, változó profilú
butikok kirakodó vásárai késztetik
rosszalló fejcsóválásra az ideláto-
gatókat. Hát még az itt élôket.

Most azonban elindulni látszik
valami reményteli folyamat. A
Tulipán-udvar megépülése után
mintha épülni kezdene annak szom-
szédsága is. Elegáns térburkolat
készül a csemegebolt és a Borkert
elôtt, utóbbinak a bôvítése is
megkezdôdött. ZANA ANDRÁST,
az önkormányzat mûszaki osztályá-
nak vezetôjét kérdezem, remél-
hetjük-e, hogy az Almádi
Városközpont méltóvá válik a titu-
lusára?

- Annak ellenére, hogy a tér-
burkolás még mindig csak átmeneti
állapot, azt mondom, hogy az elmúlt
évtizedekhez képest most állunk a
legközelebb a rendezéshez. A koráb-
bi vegyes tulajdonviszonyok
mostanra tisztázottá váltak. A terület
legnagyobbrészt magántulajdon, a
csemegebolt, a Borkert, a Porció és
a Kuckó-sarok tulajdonosai osztoz-
nak rajta.

1998 végén elkészült egy hatályos
rendezési terv, és ez alapján készült
egy beépítési terv is a szûkebben vett
városközponti részre: a Városház tér,
Baross Gábor utca, Babits utca,
Petôfi utca által határolt területre.
Sôt, a Laukó Tibor úr (Borkert) és a
Kutics Balázs úr (Porció) tulaj-
donosok kezdeményezésére egy elvi
építési engedélyezési határozatot is
hoztunk, aminek alapján végleges
beépítés lesz ezen a területen:
üzletek, vendéglátók, kereskedelmi
létesítmények, lakások épülnek. Az
elvi engedély meghatározza a
keretet. A legelôbbre a Kutics úr tart,
aki jelen pillanatban már az építési

engedélyezési tervet is benyújtotta,
és engedélyezési stádiumban van a
Porció átépítése. A Borkertnél is
folyamatban van a tervezés a
végleges megvalósításhoz. 

A csemegebolti ingatlannak jelen-
leg még nincsenek tervei, de a tulaj-
donos: Inhibitor Kft. tudomásunk
szerint igazodni szándékozik a
Babits utcai fronton a Porció és a
Borkert beépítéséhez, tehát egy ter-
vezési folyamat már itt is megindult.
A végleges átépítés azonban itt öt
éven belül nemigen várható, mert a
tulajdonos a boltot ennyi idôre bér-
letbe adta. A végleges állapotig
azonban ô is rendezni igyekszik a
környezetet, ez történik most a tér-
burkolással. 

A Porció és Borkert ingatlanoknál
a tulajdonjogi rendezések kapcsán az
önkormányzat és a tulajdonosok
között olyan megegyezés született,
hogy a tulajdonosok 2003 végéig
vállalták a végleges átépítést. 

A másik két ingatlannál még nem
zárultak le a telekhatár tulajdonjogi
rendezések. A Kuckó-saroknál némi
nehézséget okoz az is, hogy az ingat-
lannak több tulajdonosa van.

A korábbi városrendezési tervek
egységes beépítésrôl szóltak, de az

erre irányuló kísérletek eredményte-
lenek voltak. Nehéz egyetlen befek-
tetôt találni, mert a rövid szezon
miatt az egység üzemeltetése nem
kecsegtet túl nagy haszonnal.
Érdemesebb inkább családi tulaj-
donban lévô, hosszabb távú befek-
tetésben gondolkodni.

- Ki az ABC elôtti parkoló tulaj-
donosa?

- Mindkét parkoló, tehát az ABC
elôtti (Városház téri) és a Babits
utcai (posta mögötti) is az önkor-
mányzaté. Az ABC elôtti egy koráb-
bi képviselôtestületi döntés alapján a
Tulipán-udvarhoz lett rendelve. Ez
azt jelenti, hogy a Tulipán-udvar
beruházói bérlik a területet, és ezál-
tal biztosítják az ott lévô üzletek
parkolási igényét.       

A Babits utcai parkoló ingyenes,
az egyéb létesítmények és a nyári
idegenforgalom igényét elégíti ki. A
jelenleg hatályos városrendezési ter-
vek alapján mindkét parkoló meg is
marad. Létezik egy olyan szándék,
ami a Városház téri parkolót a 71-es
útra közvetlenül megnyitva
tehermentesítené a Baross utcát, és
így azt sétáló utcává alakítaná.
Sajnos az országos közútcsatlakozás
miatt ez elég reménytelennek tûnik,

mivel a csomóponti átépítés igen
nagy költséggel járna.

- A Városház téri parkoló
leburkolása nincs tervbe véve?

- A Tulipán-udvar beruházója vál-
lalta a parkoló átépítését a Mc.
Donalds elôtti tér színvonalával
azonos minôségben. A tervek
elkészültek. Várható a kivitelezés is.

A szûken vett városközponton túl
a városnak van egy érvényes építési
engedélye és egy támogatási
ígérvénye az Auróra-étterem kul-
turális központtá történô átépítésére,
és van egy jogerôs építési engedély
a posta felújítására. Ha a kulturális
központ elkészül, akkor fölszabadul
a napközi területe a Petôfi utca
sarkán, a Tourinform-iroda, a Városi
Könyvtár és a Közösségi Ház
épülete, és akkor ezek a helyek más
önkormányzati feladatokat láthatnak
el. Az is elképzelhetô, hogy az
önkormányzat eladja ôket, és az új
funkciókkal újabb lendületet adhat-
nak a városnak. Ha mindez elkészül,
összehasonlíthatatlanul szebb és
egységesebb lesz a városközpont
képe, mint amilyen a mostani.

Vecsey Kiss Mária
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Könyvbemutató és idôszaki kiál-
lítás volt május 25.-én a Hadtörténeti
Múzeumban. A három fiatal szerzô,
Illésfalvi Péter, Kovács Vilmos és
Maruzs Roland hadtörténészek „Vi-
tézségért” címû könyvét, amely hu-
szonkét magyar hôs katonatisztnek
az életét, pályafutását mutatja be, dr.
Szakály Sándor hadtörténész, a
Hadtörténeti Intézet korábbi fôigaz-
gatója, ma a Duna TV elnökhe-
lyettese ismertette. Ugyanott láthat-
ták a meghívottak a hôsök egyen-
ruháiból, fegyvereibôl, kitünteté-
seibôl rendezett idôszaki kiállítást is.

Balatonalmádi részvétele az ese-
ményen többszörösen is indokolt,
hiszen a huszonkét hôs egyikének,
vitéz Vastagh György ezredesnek a
sírja Balatonalmádiban van, s a
kevés életben maradott közül Pataki
Imre alezredes hat éve Vörösberény-
ben él. De a könyvben szereplô
három repülôtiszt is kötôdött
Almádihoz, mert 1944/45-ös beveté-
seik idején többnyire itt töltötték
szabadidejüket, így sokan - köztük
Majbó Gábor alpolgármester úr is –
kerültek közelebbi ismeretségbe
velük. A bemutatón ott volt vitéz
Vastagh György ezredes Almádiban
élô fia és felesége, valamint Pataki
Imre alezredes leánya a családjával.
Balatonalmádi polgárait Majbó
Gábor tiszteletbeli alpolgármester úr
képviselte. Dr. Szakály Sándor alel-
nök úr meleg szavakkal méltatta
fiatal kollégái értékes mûvét.
Kiemelte, hogy a kötet is azt
bizonyítja, hogy a nemzet örökre
megôrzi hôseinek emlékét. A
könyvbemutatóval párhuzamosan
rendezett kiállításon látható volt a
Vastagh György által ôrzött családi
ereklye is, az a katonasapka, mely-
ben édesapja elesett. 

A Bibliofil könyvterjesztôi
hálózatában kapható szép kiállítású
könyv adatai alapján kirajzolódik
nemes alsótorjai Vastagh György
ezredes katonai pályafutása.
Szabadkán született 1896-ban. A
hadapródiskolát befejezve 1915-ben
zászlósként került ki a frontra. Még
abban az évben elôléptették hadnagy-
gyá, 1917-ben pedig fôhadnaggyá.
Az elsô világháború ideje alatt
háromszor kapta meg a „Legfelsôbb
dícsérô elismerés” (Signum Laudis)
kitüntetést. A háború után elôször
Szegeden, majd Hajmáskéren tel-
jesített szolgálatot. 1924-ben a
Ludovika Akadémiára vezényelték.
Századossá 1926-ban léptették elô.
1930-ban jelent meg „Gyalogsági és
lovassági fegyverismeret” címû
könyve. (E könyve tiszteletdíjából
építette Almádiban a Dózsa György
utcában ma is álló, fia lakhelyéül
szolgáló családi házat.) 1932-tôl
1938-ig Hajmáskéren szolgált, köz-
ben elvégezte a törzstiszti tan-
folyamot és 1937-ben ôrnaggyá
léptették elô. Ezután a HM kiképzô
osztályára került, majd a Vezérkari

Fônökség 5. osztályához. 1941-ben
alezredessé léptették elô és kine-
vezték az 1. gépkocsizó zászlóalj
parancsnokává.

A Don-kanyarba az 1. Páncélos-
hadosztályhoz sorolt 1. gépkocsizó
lövészdandárral került ki 1942
nyarán. A hídfôcsatákban kitûnt pél-
damutató személyes bátorságával.
Ahogy egy korabeli jelentés egyik
harci cselekményérôl írja: „az ellen-
támadás megindítása és annak sike-
res lefolyása vitéz Vastagh ezredes
személyes fellépésének, erélyének
valamint példamutató vitéz maga-
tartásának köszönhetô.” A keleti
hadszíntéren kapta meg a II. osztá-
lyú német vaskeresztet és a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjét hadisza-
lagon a kardokkal. Novemberben
kinevezték a dandár tényleges pa-
rancsnokává, majd a dandárt ezred-
dé alakították. A nagy szovjet áttörés
idején itthon tartózkodott szabadsá-
gon. 1943-ban elôléptették ezre-
dessé, majd 1944 ôszén ezredével
újra a frontra vezényelték. Ezrede
szeptembertôl folyamatosan harcban
állt az Arad-Temesvár felôl elôretörô
2. Ukrán Front egységeivel.
Szeptember 13.-án csapataival visz-
szafoglalta Aradot. Legsúlyosabb
harcait szeptember 30. és október 9.
között vívta. Október 9.-én kitört
alakulatával a szentesi hídfôbôl, és
visszafoglalta az orosz páncélosok-
tól körülzárt Tisza-hidat. Ezzel az
akcióval lehetôvé tette sok száz
katonánk számára a kimenekülést a
körülzárt hídfôbôl. A vállalkozás
közben az ezredes a tüzérségi tûztôl
súlyosan megsebesült, Kecskemétre
vitték a csapatkórházba, de az orvosi
beavatkozás ellenére másnap bele-
halt sérüléseibe. Katonai tiszte-
letadással temették el Budapesten, a
Farkasréti temetôben. (Családja
1968-ban hozatta kedves pihenôhe-
lyére, igazi otthonába,
Balatonalmádiba, s a Szent Imre
Plébániatemplom sírkerjében
helyezték végsô nyugalomra.) A
Magyar Tiszti Arany Vitézségi
Érmet post mortem kapta meg a hon-
védség 13. tagjaként. Rendkívüli
emberi tulajdonságai miatt beosztot-
tjai példaképüknek tekintették, és
megtiszteltetésnek vették, hogy alat-
ta szolgálhattak. Katonái a harctéren
az Ô nyugalmából, biztonságából és
személyes bátorságából merítettek
erôt.

Balatonalmádi tisztelettel adózik a
hôs ezredes emléke elôtt, aki katonai
esküjét teljesítve önfeláldozóan vé-
delmezte hazáját az ellenséggel
szemben. Városunk polgárai május
utolsó vasárnapján, a Magyar Hôsök
Emlékünnepén rótták le
kegyeletüket a Szent Imre
Plébániatemplomban található sír-
nál. Reméljük, hogy hamarosan em-
léktábla is hirdeti majd hôsi helytál-
lását.

Bálint Sándor

Balatonalmádi 
a Hadtörténeti Múzeumban

MAGYAR ÉNEK 1919-ben
(Részlet Sajó Sándor versébôl)

Mint egykor Erdély meghajszolt határán
A fölriasztott utolsó bölény,
Ugy állsz most, népem, oly riadtan, árván
Búd vadonának reszketô ölén;
És én, mint véred lüktetô zenéje,
Ahogy most lázas ajkadon libeg,
A hang vagyok, mely belesír az éjbe
És sorsok gyászát így zendíti meg:

Két szemem: szégyen, homlokom: gyalázat,
S a szívem, óh jaj! színig fájdalom...
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél, pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved,-
Én mit tegyek már? - romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet...

Sajó Sánor fenti versét átérezve emlékezhetünk az 1920. június 4-én aláírt
megalázó és igazságtalan trianoni békediktátumra, melyet az ebben
illetékessé tett  nagyhatalmak fogalmaztak meg hazánk ilyen mértékû
megcsonkítása céljából. Sajnos  tévedésüket a mai napig sem látják be.
Egyébként  e verset szavalta 1956. november 1-én a Világháborús emlék-
mûnél Birkus Hubert, akinek a forradalmi „bûnei“ között ez is egyik vád-
pontként szerepelt a bíróság elôtt.

Majbó Gábor

HIRDETMÉNY

Értesítem Balatonalmádi város Polgárait, hogy a KDT Környe-
zetvédelmi Felügyelôség a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez
kötött tevékenységek körérôl és az ezzel kapcsolatos hatósági
eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995.(XII.12.)Korm. r. 7.§
szerint közzététeti az alábbi dokumentációt:
Tárgy: ÉDÁSZ Rt. Inota-Litér 120 kV-os távvezeték átépítése

és Litér elôtti 796 m-es szakaszon új 120 kV névleges feszült-

ségû távvezeték megépítése elôzetes környezeti tanulmány.
Készítette az ERÔTERV Energetikai Tervezô és Vállalkozó Rt.

A tevékenység leírása: A tárgyi távvezeték átépítése a jelenlegi
nyomvonalban, az eredeti oszlophelyeken, a meglévô oszlopalapok
megerôsítésével történik. A Litér alállomás elôtt 790 m-es szakas-
zon, új nyomvonalon lesz megoldva az állomásba való csatlakozás.
A tevékenység helye:Litér külterülete.
A tanulmány megtekinthetô: 2001. május 15 - junius 15. között
-Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Mûszaki osztály Fsz. 6.
szoba

Ügyfélfogadási idôben: Hétfô-szerda  8-15 óráig, Péntek 8-13
óráig
-KDT KF Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
A dokumentációval kapcsolatos észrevételek írásban be-

nyújthatók az Önkormányzat Jegyzôjénél (Polgármesteri
Hivatal, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) vagy a KDT
Környezetvédelmi Felügyelôségen (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1.).
Balatonalmádi, 2001. május  14.

dr. Szûcs Sándor jegyzô sk.
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A Váci Mihály Általános Iskolában az idén még két végzôs osztály diákjai
ballagnak. Valamennyiük közül kiemelkedik azonban Bors Eszter 8.b és
Varga Borbála 8.a osztályos tanuló, akik az elmúlt nyolc évben teljesít-
ményükkel olyan érdemeket szereztek, melyekre mindannyian büszkék
lehetünk. Mindketten szorgalmas, jó tanulói voltak intézményünknek, továb-
bá több neves versenyen értek el szép eredményeket. A teljesség igénye nélkül
említünk meg néhányat ezek közül:

Bors Eszter:
Ötödik éve rendszeres résztvevôje a Zrínyi Ilona

Matematika Versenynek, melynek megyei fordulóján
mindig elsô vagy második helyezettként végzett. Az
országos fordulón tavaly a 15. helyet szerezte meg. 

A Kalmár László Matematika Versenyen 6. osztályos
korában megyei elsô, országos 9. lett.

A Varga Tamás Matematika Versenyen tavaly megyei 2.,
országos 9. helyezést ért el.

Harmadik osztályos kora óta minden évben szerepel
matematika versenyeken, rendszeresen szép eredményekkel. Ezek mellett
más tantárgyak számára kiírt versenyeken is sikerült megcsillogtatni tehet-
ségét. A legtöbb sikert idén, utolsó éves vácisként mondhatja magáénak.
Ízelítôül néhány példa:

Hevesy György Kémia Verseny: megyei 3. hely
Történelem Verseny: megyei 3. hely
Simonyi Zsigmond helyesírási Verseny: megyei 2. hely
Lovassy Számítástechnikai Verseny: megyei 1 hely

Varga Borbála:
Váci Mihály Szavalóverseny (1998): 1. hely
Kazinczy Szépkiejtési Verseny: területi fordulóján 1.

hely(1998), 3. hely (1999), 1. hely (2000)
Ugyanezen verseny dunántúli fordulóján az elmúlt

évben különdíjat, ebben az évben arany fokozatot
nyert.

Lôrincze Lajos Verseny: 3. hely (1999), 2. hely
(2000)

Balaton-felvidéki Iskolák Találkozója (Herend): 1.
hely

Váci Szavalóverseny (8. osztályosok): 1. hely
Akaraterejüket, továbbá kedves és szimpatikus egyéniségüket példának

kívánjuk állítani diáktársaik elé, nekik maguknak pedig további sikerekben
gazdag, tartalmas középiskolai éveket kívánunk.

A Váci Mihály Általános Iskola diákjai és nevelôi

VÉGZÔS BÜSZKESÉGEINK

Vörösberény után Almádiban is
megtartották az Idôsek Napját

A 94 éves, berényi Zombor
Kálmánt virágcsokorral köszöntik

Idôsek köszöntése
Almádiban és Berényben

A kamaramuzsika: örömforrás!
Minél szürkébb, gépiesebb ez a modernkedô világ, annál inkább szük-

ségünk van a lelki egyensúlyt megôrzô csodára: a muzsikára. De nem az
éteren át hallgathatóra, hanem arra inkább, amelyet magunk teremtünk,
magunk hozunk létre – közösen! 

Ezért olyan fontos a Balatonalmádi Városi Zeneiskola szervezésében május
5-én lezajlott eseménye a Balaton-parti Zeneiskolások Kamarazenei
Találkozója.

A nyolcadik esztendejét élô szép hagyomány derûs, tapasztalatokban
gazdag órákat adott mindnyájunknak. A gyerekek érdeklôdéssel, türelemmel,
sôt tisztelettel hallgatták egymás elôadását, és igyekeztek a tôlük telhetô
legszebbet, legjobbat nyújtani, amikor az ô együttesük következett.

A találkozás, az egymásra figyelés, a tapasztalatszerzés volt a cél, nem
pedig a verseny. Ez a cél persze nem zárta ki azt az igényt, hogy a résztvevôk
tudni szerették volna, hol tartanak, meddig jutottak a közös muzsikálás
területén.

Ezért volt természetes, mint a nyolc év alatt minden ilyen alkalommal, a
Pájer Sára, Nyírô Gábor, László Attila alkotta rangos zsûrinek az együttesek
tudásszintjét minôsítô oklevele és szakavatott értékelése. A találkozó most is
megadta mindnyájunknak a tanulás, az okulás lehetôségét, és ami a leg-
fontosabb: az együtt munkálkodás jutalmaként a kamaramuzsikálás tiszta
örömét.

Köszönet érte minden résztvevônek, tanárnak, gyereknek egyaránt, és
külön köszönet a hagyománnyá nôtt találkozó megálmodójának, aki nem
más, mint a Balatonalmádi Városi Zeneiskola igazgatója, Lovas József. 

A zsûri értékelése szerint arany oklevelet érdemelt: 
- a Ferencsik János Zeneiskola Balatonfüredrôl, 
- a Keszthelyi Festetics György Zeneiskola két együttese. 
Ezüst szintet ért el: 
- a Városi Zeneiskola három kamaracsoportja (Balatonalmádi) 
- a Tinódi Lantos Sebestyén Református Mûvészeti Alapiskola (Enying) 
- a Festetics György Zeneiskola (Keszthely) 
- a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola két kamaraegyüttese 
Bronz minôsítést kapott: 
- a balatonkenesei Pilinszky János Általános és Zeneiskola két-két

növendéke,
- az egyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református és Mûvészeti Alapiskola

két csoportja.
Gratulálunk! A viszontlátásra, jövôre! Nagyné Sárfi Gabriella

Városi Zeneiskola

Mûvészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Júniusi program
21-én, csütörtökön 17 órakor Szelényi Pál lesz a klubdélután vendége,

aki "Korunk képzômûvészetének dilemmája" címmel tart elôadást. A
mûsor után - szándékaink szerint - megalakul a kézimunka-kör, amelyre
azokat az érdeklôdôket várjuk, akik szívesebben kézimunkáznak jó tár-
saságban, mint egyedül. Tagtársainkat, vendégeinket szeretettel várjuk.

Június 11-én, hétfôn 17,30 órakor a Mûvészetbarátok Galériájában
(Budapest VII., István utca 42.) Fülöp Lajos festômûvész tagtársunk kiál-
lítását Losonci Miklós nyitja meg. A tárlat június 14-ig hétfôn, kedden,
csütörtökön és pénteken 14 -18 óra között tekinthetô meg. E rendezvény
kapcsán is felhívjuk képzômûvészeink figyelmét egyesületünkre.

Nyári szünet után legközelebb szeptember 27-én tartunk klubdélutánt.
Láng Miklós

Szavalóverseny
A nyugdíjas pedagógusok 2001. május 22-én tartották meg a „Váci Mihály“

szavalóversenyt.  A versenyen a három általános iskola 22 benevezett tanu-
lója vett részt. Az alsó és felsô tagozat 2-2 csoportban mérte össze elôadó
tudását.

A díjazott tanulók könyvet és oktalvelet kaptak.
Alsótagozat 1-2. o.: 1. Varga Blanka, 2. Duna Kata, 3. Szénási Viktória
3-4.o.: 1. Sáray Réka, 2. Kiss Fanni, 3. Németh Bálint
Felsôtagozat 5-6.o.: 1. Holpert Ádám, 1. Lisztes Mónia, 2. Kiss Fruzsina, 

3. Krivácsy Ádám
7-8. o. 1. Varga Borbála, 2. Bécsi Ilona
Oklevelet kapott: Kelemen Krisztián, Szlovencsák Henriett, Mórocz

Veronika.
Gratulálunk. B. K.

Fotó: Durst László
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A Bauxikutató Természetjáró SE
bakancsos hírei 

A tavaszi „jeles napok“ lezárultak. Sikerült megszervezni, megrendezni, bár
az anyagi támogatás megszerzésére benyújtott Környezetvédelmi Minisztériumi
pályázatot nem fogadták el. Akik részt vettek rajta, jólesôen emlékezhetnek a Víz
Napja, a Meteorológiai Világnap rendezvényeire, melyeknek a Vörösberényi
Kultúrotthon adott otthont. AFöld Napja kapcsán tanár-továbbképzés keretében
háromnapos terepgyakorlatot tartottunk. Utolsóként május 10-én, a Madarak és
Fák Napja alkalmából,  gyalogos természetjáró kistérségi találkozót tartottunk a
Megye-hegyen; Szentkirályszabadja és Balatonalmádi iskolásai és tanárai mint-
egy ötszázan (486 fô) játékos természetjáró akadályversenyen vettek részt. A verseny
a Római Villától indult, a körpályán 9 állomáson várták játékos akadályokkal
és feladatokkal a gyerekeket. A Bauxitkutató TSE természetjárói, a Családsegítô
Szolgálat és néhány pedagógus segítette az eligazodást. A jeles napot gyaloglás-
sal, játékkal tették emlékezetessé. Ebbôl az alkalomból saját faragású emlékfát is
állítottak a szentkirályszabadjai iskolások. A találkozót a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park munkatársai is támogatták kiadványaikkal és jelenlétükkel.
Vörösberénybôl gólyalábak érkeztek a mocsárjárás megsegítésére...

A feladatok a természet világához kapcsolódtak, így az erdei állatok,
madárhangok, illatbogaras denevéretetés, mocsárjárás, lajhármászás,
árokjárás, kôleves-fôzés, gombakirakós és kôzsákbamacska közben ügyeskedtek
a diákcsapatok. Korosztályonként értékelték Ôket, s a Nemzeti Park egyenruhás
természetvédelmi felügyelôje segített a díjakat átadni. A 38 csapat között egy
tanárcsapat  (Szentkirályszabadja) is igyekezett teljesíteni a feladatokat.

A legügyesebbnek az 5. osztályosok bizonyultak, a Leopárd csapat teljesített
100 pontra! Avörösberényi, almádi és szabadi gyerekek remekül érezték magukat,
ôk valószínûleg nem felejtik  el ezt a napot. 

A rendezô természetjárók bíznak a jövô évi folytatásban, és abban, hogy a
környék iskolái ezentúl rendszeresen a szabad ég alatti tanteremben adnak
lehetôséget a gyerekeknek, hogy megemlékezzenek a Madarak, Fák Napjáról,
hozzásegítik ôket a természet megismeréséhez, megszeretéséhez.

A kék ég, zöld gyep, tarka virágokkal borított szép táj, hófehér dolomitsziklák,
kedves madárcsicsergés, a teljesített gyalogtúra minden csapat jutalma volt. A
helyezett csapatoknak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Balatontourist Rt. és
a Balatonalmádi Önkormányzat Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport
Bizottsága küldött díjakat.

Knauerné Gellai Mária

Szállásadók fóruma
Május hónapban fórumot hívott össze a két éve alakult Idegenforgalmi

Vállalkozók és Szobakiadók Egyesülete. Az összejövetel fô témája a strandi
mágneskártyás beléptetôrendszer volt, de természetesen számos kérdés merült
fel a jelenlévôkben a szezonnal kapcsolatban.

Mágori Erzsébet, az egyesület vezetôje  felvetette, hogy nem megtérülô
beruházás az elektronikus beléptetôrendszer, ezért nem kellett volna kialakí-
tani. Erre válaszolva Bors Sándor és Kerekes Csaba képviselôk elmondták,
hogy ez a berendezés adja a technikai hátterét annak a kedvezményrendszernek,
amelytôl az idegenforgalom és a kurtaxa-befizetések növekedését remélik.
Emellett a számítógépes nyilvántartásnak köszönhetôen olyan forgalmi adatok
nyerhetôek általa, amelyek elemzésével igazodni lehet a vendégek igényeihez. A
kedvezményrendszer egyébként nem váltotta be maradéktalanul a hozzá fûzött
reményeket, a vendégéjszakák száma nem növekedett a várt mértékben, ezért
kellett az ingyenes strandi belépésre jogosító vendégkártya árát nulláról ötszáz
forintra emelni. A még mindig nem javuló adófizetési morál miatt növeli meg
idén az önkormányzat a kurtaxaellenôrök számát, akik közül hat fô a magán-
szállásadókat, míg egy fô a nagyobb vállalkozásokat keresi majd fel. 

1999-ben hozta létre az önkormányzat a befizetett kurtaxából az idegenfor-
galmi alapot, amelybôl regisztrált szállásadók pályázhatnak vissza nem térí-
tendô támogatásra. Ennek mértéke az elôzô évben a szobakiadó által megfizetett
idegenforgalmi adó nyolcvan százaléka. Az idegenforgalmi vállalkozók
egyesülete kifogásolta a pályázati módszert, szerintük egyszerûen vissza kellene
osztani ezt az összeget az adófizetôknek. Ez azonban jogilag nem lehetséges –
hangzott a válasz a képviselô-testületi tagoktól, akik hozzátették, hogy aki for-
mailag megfelelô pályázatot nyújt be, az gyakorlatilag megkapja a kért összeget.
Ez feltétlenül elônyös a szállásadóknak, hiszen a kurtaxát tulajdonképpen a
vendég fizeti be az önkormányzatnak. A jelenlévôk közül néhányan kifogá-
solták, hogy nem tudtak errôl a támogatási lehetôségrôl, és kérték az önkor-
mányzatot, hogy levélben hívja fel rá a regisztrált szobakiadók figyelmét.

A fórumon felmerült még az utak rossz állapota, amelyek kijavításának
csupán a városi költségvetésben rejlô lehetôségek szabnak határt, de a helyreál-
lítások folyamatosak. Egy nyaralótulajdonos nagyfokú por- és zajártalomra
panaszkodott, amely ellen locsolással, illetve az utóbbi ellen a most készülô városi
környezetvédelmi koncepcióbeli korlátozással tehet az önkormányzat.

Abban mindenki egyetértett, hogy számos szépítenivaló akad Almádiban. A
tervek megvalósításához az akarat nem hiányzik, csupán az anyagi forrás,
amelynek elôteremtéséhez a szállásadók is hozzájárulhatnak az idegenforgal-
mi adó befizetésével.

Józsa Péter

Belle Femme Szépségszalon
szolgáltatásai

Fodrászat növényi alapanyagú hajápoló készítményekkel.
Néhány szolgáltatás ára:

Szárítás rövid haj: 1.100,- Festés, vágás, szárítás: rövid haj: 2.800,-
hosszú haj: 1.300,- hosszú haj: 3.400,-
Rakás rövid haj: 1.100,- Dauer, vágás, szárítás: rövid haj: 3.000,-
hosszú haj: 1.300,- hosszú haj: 3.400,-

Reklám ajánlatunk: bármely 5. fodrászkodás után ingyenes a szárítás.

Kozmetikánkban kizárólag tartósítószer mentes, növényi alapanyagú
készítményeket használunk, melyek otthoni használatra is alkalmasak. 

Árlista

Tini kezelés: Radír, gõz, tisztítás, lámpa, összehúzó pakolás 1.500,-
Nagykezelés: Radír, masszázs, tisztítás, lámpa, összehúzó pakolás,

tápláló pakolás, ampulla 3.000,-

Szolgáltatásaink:
Bioptron lámpa 100,-/2 perc Vio 200,-
Arcradír 200,- Arcmasszázs 600,-
Dekoltázsmasszázs 1.000,- Arcpakolás 400,-
Gipszpakolás arcra 800,- Arcparaffin 2.000,-
Dekoltázsparafin 3.000,- Iontofarézis hatóanyagos zselével 500,-
Iontofarézis+ampulla 1.400,- Ilcsi AHA-s hámlasztás 600,-
Cellulit kezelés 4.000,- Fülcimpalyukasztás+fülbevaló 1.500+500,-
Szemöldökszedés 200,- Szemöldökfestés 300,-
Szempillafestés 300,-

Sminkek:
Nappali smink 1.100,- Alkalmi smink 2.100,-

Gyanták:
Térdig gyanta 700,- Végig gyanta 1.400,-
Fazon gyanta 300,- Hónalj gyanta 300,-
Kargyanta 500,- Bajusz gyanta 300,-
Szemöldök gyanta 300,- Arcgyanta 400,-
Bajusz szõkítés 300,-

Szemöldöktetoválás    10.000,- Szemkontúr    10.000,- Szájkontúr    10.000,-

Fodrászat és kozmetikánk munkaideje:  Hétfõ:  szünnap
Kedd-Péntek: 9 - l9 óráig
Szombat: 9-l4 óráig
Vasárnap:  szünnap

Masszázs szolgáltatásaink: 
- svéd firssítõ, - gyógyító masszázs, - talpreflexológia

Masszôreink munkaideje: szerda és péntek:  10-17 óráig
kedd, csütörtök:  17 órától
szombat:  10-14 óráig

Pedikûr, manikür és talpmasszázs elõzetes idõpontegyeztetés alapján:

Telefon:  06-20/9-183-784
Ezenkívül mûvészi szintû testfestészet Henna festékkel. 

Üzletünk címe: Budatava, Huba u. 2.
Telefon számunk:     06-20/9-108-147.
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Tizenöt évvel ezelôtt egy akkor még kis pénzintézet kirendeltsége kezdte meg mûködését
Almádiban.

A Mozi melletti volt cipôbolt épületében fogadta ügyfeleit, akik az akkori nagyközség
és környéke lakosaiból verbuválódtak. Nem volt egyszerû a kezdet, már csak technikai
szempontból sem, hiszen kiderült, hogy az épület alatt egy komplett jégverem húzódik
meg, amit egykoron szeméttel töltöttek fel. Szerencsére csak az épület alapjai rendültek
meg, amit nem kevés anyagi ráfordítással végül sikerült helyrehozni. 

A Balatonfôkajár és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségnek 15 éves mûködése itt
Almádiban töretlen, folyamatos fejlôdést mutat. Ez akkor válik egyértelmûvé, ha meg-
nézzük az ügyfelek számát és a szolgáltatások színvonalát, sokrétûségét. Ma már kb.
780 szövetkezeti tag szerepel a nyilvántartásban, több mint 1200 számlavezetô ügyfél
ügyes-bajos dolgait intézik, és a megalapozott hiteligényeket rugalmas ügyintézéssel, biz-
tonsággal képesek kielégíteni. A pénzintézet jellegébôl fakadóan alacsony létszámú ügy-
intézô gárdával, barátságos, bensôségesen családias hangulatban képesek komoly, nagy-
banki színvonalon és technikával dolgozni. Mindezeket igazolta az ez év május 18-án
megtartott éves közgyûlésen elhangzott beszámoló is. Brúder Balázs elnök úr örömmel
és nem kis büszkeséggel taglalta a Balatonfôkajár és Vidéke Takarékszövetkezet  2000.
évi eredményeit. Az elmúlt év végére a záró betétállomány megközelítette a 1,5 milliárd
forintot. Az igazgatóság tartotta magát a több éve bevált kamatpolitikájához, amely a
konkurens kereskedelmi bankok és takarékszövetkezetek által kínált betéti kamatokhoz
képest mindig magasabb betéti kamatot biztosított.  A hitelezésen belül továbbra is a
személyi kölcsönök folyósítását preferálták, ezen belül is a vételi joggal biztosított ingat-
lanokra nyújtott kölcsönöket. Vállalkozói hiteleket az eddigi gyakorlatnak megfelelôen
továbbra is szûk körben - elsôsorban a náluk bankszámlát vezetô ügyfelek részére - ter-
vezik folyósítani.  Az év végi hitelállomány megközelítette a 910 millió forintot.  A ter-
vezett 4-10 millió forintos  adózás elôtti eredményt 20 millióra  növelték 2000 végére. 

A Takarékszövetkezet vezetése az eddigi eredmények alapján elérkezettnek látja az idôt
az országos nyitásra, regionális mûködését szándékozik kibôvíteni. Elsô lépésként jelen-
legi hat kirendeltsége mellett, (Berhida, Balatonfôkajár, Balatonalmádi,
Balatonkenese, Várpalota és Veszprém) ez évben a megyén kívül Székesfehérváron nyí-
lik új kirendeltség.

Az alapítás óta lényeges változás következett be a Takarékszövetkezet mûködési,
gazdálkodási feltételeiben, és jelenlegi cégneve már nem tükrözi mûködési sajátossá-
gaikat. A földrajzi megnevezés tartalmát veszítette, és hosszúsága miatt nehezen megje-
gyezhetô, a hatékony reklámokhoz, marketing tevékenységhez nem igazán megfelelô.
Ezen indokok késztették az igazgatóságot arra, hogy a küldöttgyûlésnek javasolja a
Takarékszövetkezet cégnevének megváltoztatását. Aküldöttek a javasolt három név közül
- némi vita után - a Forrás Takarékszövetkezet elnevezést választották. A Cégbírósági be-
jegyzést követôen a Balatonfôkajár és Vidéke Takarékszövetkezet helyett, tehát a Forrás
Takarékszövetkezet Balatonalmádi kirendeltsége várja mostani és leendô tisztelt ügyfeleit
a Jókai utcában. N.F.

Jubiláló Takarékszövetkezet

Jó érzés elégedett emberrel talál-
kozni, ebben a furcsa nagy világban,
amikor úton-útfélen panaszkodás, so-
pánkodás és kishitûség tölti be a körü-
löttünk élôk mindennapjait. Akadnak
ugyanis olyanok, akik a mellett, hogy
becsülettel és nagy szakértelemmel vég-
zik munkájukat és még egy város közös-
ségi, kulturális és jótékonysági rendez-
vényeit is nagyvonalúan támogatják,
képesek megállni egy pillanatra, és tud-
nak örülni annak a teljesítménynek,
amelyet évek hosszú során munkatársa-
ikkal együtt elértek. 

Az még hagyján, hogy örülni tud-
nak, de nemcsak szûk körben, hanem
barátok, tisztelôk és üzletfelek népes tár-
saságában. 

Ezek a gondolatok motoszkáltak
bennünk, amikor május 19-én megje-
lentünk Számfira István  elegáns foga-
dásán a part-menti, Glass Hotelben.
Ennek oka, a kettôs évforduló volt.
Számfira István 1981-ben, azaz húsz
éve kezdte meg vízszerelô kisiparosi tevé-
kenységét, akkor még másodállásban.
Balatonalmádiban pedig a Számfira-
Gáz Építô és Szerelôipari Kereskedelmi
egyéni cég 10 évvel ezelôtt indította be te-
lephelyét. 

Vajon, mi késztet arra egy vállalko-
zót, hogy Békéscsabáról a Balaton mel-
lé helyezze át székhelyét?  Tíz évvel
ezelôtt gázprogram született a tüzelés
korszerûsítése érdekében, és ez Dunán-
túl földgázellátásának kiépítését vonta
maga után.  Az ezzel járó munkale-
hetôség nagy vonzerônek bizonyult.
Balatonalmádiból nemcsak Veszprém

megyét, hanem Somogy, Fejér, sôt Pest
megye igényeit is könnyebben lehetett
kielégíteni. 

A kezdeti javítási munkák így bôvül-
tek a gáz- és központi fûtés szerelésén
keresztül egészen a generál kivitelezésig,
amely egy családi ház vagy nyaraló tel-
jes víz-, gáz-, fûtés-, valamint villanysze-
relési munkáit jelentette. Ehhez járul-
tak a gázbekötési tervek, sôt komplett
építkezések, amelyet igen hatékonyan
26 munkatárssal tud megoldani a cég.
A fizikai állomány középfokú végzett-
séggel rendelkezik, a gáz és villany-
szerelôk mestervizsgával. Munkájukat
egy épületgépész tervezômérnök és egy
számítástechnikus hangolja össze. A
munka mellett gondot fordítanak a jövô
szakembereinek kinevelésére is: nem vé-
letlen, hogy most is 3 tanulójuk van.

A cég megalakulásától kezdve hosz-
szú távú és megbízható alapokon nyug-
vó üzleti kapcsolatok kialakítására tö-
rekszik. Mára már elmondhatják, hogy
majdnem 400 családi ház és nyaraló
szerelési munkáit bízzák rájuk évente,
és közel 600 utólagos gázbekötési tervet
kérnek tôlük. 

Fentiek alapján elmondható, hogy
egészen egyszerû a minôségpolitikájuk,
hiszen elsô helyen a megrendelôk meg-
elégedettsége szerepel. 

Nem gondolnánk, hogy a célul
kitûzött MSZ EN ISO 9001: 2001 szab-
vány követelményének elérése különö-
sebb gondot jelentene Számfira István
és csapata számára.

SP - FJ

Számfira révbe ért

A Balatonalmádi Sporthorgász
Egyesület alapszabálya szerint a veze-
tôséget ötévente  kell újra választani.
Erre a jelentôs és a tagság részérôl
komoly felelôsségvállalást igénylô
eseményre május 6-án került sor.  Az
egyesület horgásztanyáján megtartott
közgyûlés titkári beszámolóval kez-
dôdött, melyben Sveiczer Vilmos az
elmúlt 5 év munkájáról, sikereirôl és
buktatóiról tájékoztatta tagságunkat.
Részletesen taglalta a horgásztanya
felépítésével járó gondokat és kikötô
engedélyezési eljárásának máig tartó
kálváriáját. A néhány évvel ezelôtt
megváltozott jogszabály törölte a
kikötôk sorából a csónak kikötôket,
csónak menhelyeket, csak közfor-
galmú kikötôkrôl és üzemi kikötôkrôl
rendelkezett. Ettôl kezdve a horgász
egyesületek által korábban engedéllyel
létesített kikötôk illegálissá váltak. A
követelményeknek megfelelô változ-
tatás immár negyedik éve tart -
véleményünk szerint - fölöslegesen
emésztve fel anyagi és szellemi tôkén-
ket. Mindkettôt, ha rajtunk múlna
sokkal fontosabb célokra is fel-
használhatnánk. (Ki szeret ismételten
bírságot fizetni a vízirendôröknek?)

Volt azért derûsebb része is a beszá-
molónak, hiszen Szente László vezeté-
sével gyermek és ifjúsági verseny-
horgászaink a különbözô szintû verse-
nyeken elért jó eredményeikkel öregbí-
tették egyesületünk hírnevét. S ha már
a halfogásnál tartunk - egy horgász
egyesület esetében ez talán nem szokat-
lan - említsük meg a 2000. év egyesületi
eredményeit. Tagjaink összesen 6400
kg halat fogtak, ebbôl: 2054 kg ponty,
624 kg süllô, 63 kg balin, 166 kg
angolna, 176 kg csuka, 30 kg harcsa,
302 kg amúr és 2985 kg egyéb (keszeg,
kárász stb.). A felsorolt mennyiséget
415 felnôtt és 33 ifjúsági és gyer-
mekhorgász emelte ki a Balatonból,
így fogási átlagunk 21 kg/fô, ez egy ki-
csivel fölözi az országos átlagot.

A gazdasági és bizottsági beszá-
molókat követô vitában kissé el-
szabadultak az indulatok. A hozzá-
szólások a horgásztanya mûködésétôl
kezdve az évente megtartandó köz-
gyûlés lehetôségéig fogták át az
egyesület életét. A felhôk nem csak
képletesen, hanem valóságban is
gyülekeztek Siófok irányából, s
néhányan fejüket vakarva próbálták
siettetni a dolgokat mielôtt az esô
vetne véget a szabadtéri rendezvény-
nek. Azért kitisztult a kép, a kérdések-
re adott válaszokat taggyûlésünk elfo-
gadta, s nyílt szavazáson döntött az
évenkénti közgyûlés összehívásáról. 

Végül a jelölôbizottság elôterjeszté-
sét követôen került sor a jelöltek bemu-
tatására és a jelölôlista összeállítására.

Kertész Tamás levezetô elnök beje-
lentése szerint egyesületünk jelenlegi
taglétszáma 185 fô. A jelenléti ív
szerint jelen volt 93 fô, így a köz-
gyûlés határozatképes. A titkos szava-
zást követôen a szavazatszámláló
bizottság elnöke ismertette az ered-
ményt. (Elnök, illetve alelnök poszt-
jára két-két jelölt pályázott).

Nyolcvanhárom érvényes szavazat-
ból elnöknek (47 szavazattal) ismét
Horváth Györgyöt, alelnöknek (68
szavazattal) Keô Ferencet, titkárnak

(79 szavazattal) Sveiczer Vilmost vá-
lasztották. Vezetôségi tagok: Birkus
Hubert (74), Gönczi György (70),
Nagy Ferenc (70), Szente László (68),
Oszkó György (65), Czaga László
(62), Czégai Csaba (61), Schneider
József (60).

Zárszavában a régi, új elnök
Horváth György megköszönte a
tagság bizalmát, kérte további segít-
ségüket és azt, hogy mindenkor
ôszintén, nyíltan tárják fel a hibákat. 

Az újonnan megválasztott vezetô-
ség elsô ülésén meghatározta fô célki-
tûzéseit:

1./ „Mi tavunk a Balaton, védjük
és vigyázzunk rá’!“

2./ Együttmûködés az önkor-
mányzattal, HEVMESZ-szel, Bala-
toni Horgászok Szövetségével és a
városban mûködô civil szervezetekkel

3./ Kikötôk fenntartása és fejlesz-
tése a jogszabályok figyelembe vételével

4./ A megjelent Balaton törvény
ránk vonatkozó pontjainak érvényesí-
tése és betartása

5./ Horgásztanya terület használa-
tának meghosszabbítása

6./ Környezetvédelmi Bizottság ha-
tározatainak végrehajtása

*********
Mint arról a napilapok többsége

már részletesen beszámolt május 26-
án rendezték meg Almádiban a
Balzer - Fidesz - Sporthorgász Kupa
elnevezésû horgászversenyt a 4 m-es
partszakaszon. Rekord létszámú
jelentkezôt regisztráltak a rendezôk,
46 csapat versenyzett a felajánlott
díjakért. Jellemzô, hogy a sport-
horgász szerkesztôsége 70 jelentkezô
csapat közül sorsolta ki azt a szeren-
csés ötöt, akik elutazhattak váro-
sunkba. A hagyományokhoz híven itt
áztatta zsinórjait a politikusok,
színészek, újságírók, rádiósok gárdá-
ja, és természetesen nem hiányoztak
testvérvárosaink - Nyitragerencsér és
Eggenfelden - küldöttei sem. 

Az idôjárás szokatlan módon most
kegyeibe fogadta a horgászokat.
Ragyogó napsütésben enyhe déli szél
borzolta a vizet, ami köztudottan
partközelbe hozza a halakat. Ez
nagyjából így is volt, kis szépséghibá-
ja akadt ugyan  a dolognak: szinte ki-
zárólag küszöket fogtak a résztvevôk,
csak mutatóba akadt egy-két tenyér-
nyi keszeg. Az elsô három helyezett
csapat nem ismeretlen a verseny me-
zônyében, hiszen évrôl-évre az élboly-
ban végeznek. Az idén elsô helyezést
ért el a Balzer - ÉDÁSZ gyôri csapa-
ta, második a Balatoni Halászati Rt.,
harmadik helyet a Szegedi Ék-
szerészek gárdája szerezte meg. 

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK
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Bizonyára Ön elôtt is ismert, hogy
a város minden befizetett 1 forint ide-
genforgalmi adó után 2 forint állami
támogatásban részesül.

Balatonalmádi Önkormányzata az
1999. évi idegenforgalmi szezontól ked-
vezményes vendégkártyarendszert vezet-
tetett be, amelyhez kérjük az Ön partne-
ri együttmûködését.

A vendégkártyarendszer a vendé-
geknek, a szállásadóknak, a városnak
egyaránt kölcsönösen elônyös feltétele-
ket biztosít az alábbiak szerint:

A vendégek a szállásadó által kitöl-
tött bejelentôlap alapján a strandok
pénztárainál 500 Ft/fô térítés ellenében
vendégkártyát kapnak, amellyel a város
tulajdonában levô strandokat ingyene-
sen vehetik igénybe.

A strandokhoz tartozó parkolók-
ban ill. a Városház téri parkolóban pe-
dig a Felnôtt vendégkártyával és a Fel-
nôtt szezonbérlettel rendelkezôk 50%-os
kedvezményben részesülnek.

Az ingatlantulajdonosok a befize-
tett idegenforgalmi adó 80%-ából kép-
zett fejlesztési alapból pályázati rendszer
közvetítésével támogatásban részesül-
hetnek.

A város az állami költségvetésbôl
kapott kettô forintos támogatásból ide-
genforgalmi vonzerôt növelô be-
ruházásokat finanszíroz.

Azok a szállásadók, akik vendégeik
részére biztosítani kívánják a vendég-
kártyát, a Polgármesteri Hivatalban
történô regisztráció során vehetik át a
következô oldalon látható bejelentô la-
pot.

A regisztráció során (a személyazo-
nosság igazolása mellett) a szállásadó
neve és címe bekerül a vendégkártya ki-
állítására jogosultak körébe, ekkor ve-
hetik át az általuk megjelölt darabszá-
mú bejelentôlapot és a hozzá tartozó
azonosító vonalkódot.

A kártyarendszerhez valamennyi
szállásadó jogosult csatlakozni függet-
lenül attól, hogy tevékenységét cég-
szerûen, magánszállásadóként vagy szí-
vességi vendéglátóként végzi.

A kétpéldányos sorszámozott beje-
lentôlap két részbôl áll. Afelsô rész szol-
gál a vendégek adatainak a feltüntetésé-
re, az alsó rész, amely a perforáció men-
tén letéphetô, tartalmazza a felragasz-
tott azonosító vonalkódot, az összesített
vendégszámot és az idôtartamot, amely-
re a kártya érvényes lesz. A bejelen-
tôlapot úgy alakítottuk ki, hogy a felsô
rész a magánszállásadók által veze-
tendô vendégkönyv kitöltését segítse.

Felhívjuk a figyelmet az összesítô
adatok pontos kitöltésére, mivel az itt
feltüntetett felnôttek után jelentkezik a
szállásadó idegenforgalmi adófizetési
kötelezettsége.

Ezt a letépett alsó részt kell átadni
a vendégek részére, ôk a strandpénztá-

raknál átadják a kezelônek, aki kiállít-
ja a megjelölt darabszámú vendégkár-
tyát. (Amennyiben az alsó részen javítás
történik, úgy a felsô részt is csatolni kell
hozzá.)

Avendégkártyán feltüntetésre kerül
az érvényességi idôtartam és a kártya
típusa (pl.: felnôtt, gyerek...).

Az adatokat a kártya vonalkódos
formában is tartalmazza, amely vo-
nalkódot a strandok bejáratainál elhe-
lyezett olvasóberendezés leolvassa, és az
érvényességi idôn belül a belépést enge-
délyezi.

A kártya a szállásadóra vonatkozó-
an semmilyen adatot nem tartalmaz.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a rend-
szerben történô regisztráció kizárólag a

vendégkártyák kiállíthatóságára vonat-
kozik, a kitöltött és leadott adatlap az
idegenforgalmi adófizetési kötelezettsé-
gen kívül nem alapja a tevékenységbôl
eredô egyéb adók megállapításának.

A Polgármesteri Hivatalban a
vendégkártyarendszerhez kapcsolódó,
fényképpel és névvel ellátott szezonkár-
tya vásárolható.

Állandó felnôtt lakosaink – a sze-
mélyazonosság igazolása mellett – az
említett kártyát kedvezményes, 1500 Ft-

os áron vásárolhatják meg, a helyi la-

kos 14 év feletti gyermekek, diákok, a 70
év felettiek és nyugdíjasigazolvánnyal
rendelkezôk, valamint a katonák 500

Ft-os áron vásárolhatnak kártyát, a  14

év alattiak ingyen juthatnak a belépô

kártyához.

Nyaralótulajdonosaink a teljes árú
(felnôtt: 4500 Ft, gyermek, diák, a 70 év

felettiek és nyugdíjas igazolvánnyal ren-

delkezôk valamint a katona:  2000 Ft)

szezonkártya árából ingatlanonként két

fô részére 50%-os visszatérítésben része-

sülnek, ha a kártyát 2001. november15-

ig a Polgármesteri Hivatalban leadják.

(A visszatérítés feltétele az, hogy a
tulajdonos (haszonélvezô) az önkor-
mányzat felé adófizetési kötelezettségé-
nek eleget tett.)

Jó pihenést és kellemes idôtöltést

kíván

Balatonalmádi Város 
Önkormányzata

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

VENDÉGKÁRTYA ADATLAP
(Belege der Gästekarte)

Sorszám:

Érvényes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -tól . . . . . . . . . . . . . . . . . -ig

Külföldi Belföldi

Felnôtt

Gyerek 4-18 év

70 év felett

Összesen

Az idegenforgalmi adó befizetési kötelezettséget határidôre vállalom.

Kelt: Balatonalmádi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendéglátó aláírása

Bejelentôlap
Anmeldeformular Sorszám: 

Név Szül. idô Útlevél vagy személyi ig.
(Name) (Geboren am...) szám

(Passnummer)

Szálláshelyre érkezés: Éjszakák száma:
(Ankunftsdatum) (Nächte)

Tervezett távozás:
(Vorausgeplante Abreisedatum)

Regisztrációs vonalkód

✂ ✂
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Szállásadók figyelmébe Idegenforgalmi adó
(kurtaxa)

2001. évben az idegenforgalmi adó
mértéke nem változott: személyenként és
vendégéjszakánként 200 Ft ( külföldi és
belföldi személy után egyaránt ).

Adókötelezettség terhel minden ma-
gánszemélyt, aki nem állandó lakos-
ként tartózkodik az önkormányzat ille-
tékességi területén.

Mentes az adó alól:
- a 18. életévét be nem töltött, illetô-

leg a 70. életévét betöltött magánszemély
- az önkormányzat illetékességi terü-

letén lévô üdülô tulajdonosa és hozzá-
tartozói

- a településen állandó lakóhellyel
rendelkezô személyek hozzátartozói

- tanulás vagy vállalkozási tevékeny-
ség végzése céljából itt tartózkodók

Változás! 2001. január 1-tôl nem
mentes az átképzésen, a szervezett szak-
ismereti oktatáson, továbbképzésen va-
ló részvétel céljából a városban  tartóz-
kodó magánszemély. Munkavégzés
okán a településen tartózkodók csak ak-
kor élveznek mentességet az idegenfor-
galmi adóban, ha a munkáltató kikül-
detési rendelvényt állít ki, és a munka-
végzés a munkáltató tevékenységi köré-
be tartozik.

Az adót a szállásadónak (üzemelte-
tônek, közvetítôirodának) kell beszedni,
s azt tárgyhót követô 15-ig az önkor-
mányzat idegenforgalmi adószámlájá-
ra befizetni. Az adókötelezettség fennál-
lásáról, az adóköteles vendégéjszakák
számáról minden tárgyhót követô hó-
nap 15-ig bevallást is kell benyújtani a
jegyzôhöz.

Gyakorlati tudnivalók

A tavalyi évben kurtaxát befizetôk ré-
szére május hónapban már küldtünk ki
egy rövid tájékoztatót, bevallási nyom-
tatványt, csekket az adó befizetéséhez.
Aki ilyen „csomagot” nem kapott, vagy
idén kezdi tevékenységét, bevallási
nyomtatvány, csekk Adóügyi Osztályun-
kon beszerezhetô.

Szeretném felhívni szíves figyelmüket
arra, hogy kurtaxát csak a „Tartózko-
dási idô utáni idegenforgalmi adó”
megnevezésû csekken fizessenek be, il-
letve a 11748083-15430290-03090000
számú számlaszámra utaljanak.

Fontos, hogy befizetéseiknél, bevallá-
saiknál a befizetô azonosítójukat fel-
tüntessék. Abefizetô azonosító szerepelt
a tájékoztató levélen, csekken, bevallá-
son, amit kiküldtünk, illetve szerepel a
vendégkönyvön is.

Kérem ügyeljenek a bevallási, befize-
tési határidôk pontos betartására; a be-
vallási késedelem mulasztási bírságot, a
késedelmes fizetés adópótlékot von ma-
ga után.

Ellenôrzés

A nyári szezonra idegenforgalmi
adóellenôrzési feladat ellátására 7 fô
ellenôrt bíztunk meg.

6 fô júniustól szeptember végéig a
magánszállásadókat, 1 fô májustól ok-
tóber végéig folyamatosan a kereskedel-

mi szálláshelyeket (szállodákat, panzió-
kat, vállalati üdülôket) ellenôrzi.

Az ellenôrök elsôdleges feladata az
idegenforgalmi adókötelezettség (adóbe-
vallás, adófizetés) teljesítésének ellen-
ôrzése a vendégkönyvek alapján; de a
feladataik közé tartozik a szállásadók
tájékoztatása, segítése is a vendégköny-
vek, bevallások, vendégkártya adatlapok
kitöltésével kapcsolatban.

Ellenôrzéseik során a szálláshelyen
tapasztalt hiányosságokról, esetlegesen
a magánszálláshely jogosulatlan hasz-
nosításáról (nyilvántartásba nem vett
szobakiadó) jegyzôkönyvet készít, mely
szabálysértési eljárás megindítását von-
ja maga után.

Az ellenôrök a kurtaxát készpénzben

is beszedhetik. A beszedett adóról bi-
zonylatot adnak. Az ellenôrök fényképes

igazolvánnyal rendelkeznek, amely a

személyi igazolvány bemutatásával

együtt feljogosítja ôket arra, hogy az in-
gatlanra bemenjenek, s ott ellenôrzést

végezzenek.

Balatonalmádi illetékességi területén
a Polgármesteri Hivatal jegyzôje által az
idegenforgalmi  adó ellenôrzésére jogo-
sultak:

Magánszálláshelyeken:

Kovács Bálint: káptalanfüredi körzet
Szabó Ágnes: öreghegyi körzet
Pincz Mihályné: belvárosi körzet
Solti Gábor: budatava - déli körzet
Pereszteginé Kovács Ida: budatava -
északi körzet
Kiss Lászlóné: vörösberényi körzet

Kereskedelmi szálláshelyeken:

Pincz Tíria

Ha az idegenforgalmi adóval kapcso-
latosan bármilyen kérdésük, problémá-
juk merül fel, forduljanak bizalommal
az ellenôrökhöz, s egyben kérem, hogy
segítsék az ô munkájukat is.

Adóügyi Osztályunk a Polgármesteri
Hivatal földszintjén, a 15., 16., 17., és
18. szobákban, változatlan ügyfélfoga-
dási idôben: 

Hétfô, Szerda: 8.00–15.00 óráig
Péntek: 8.00–13.00 óráig 
várja Tisztelt ügyfeleit.

Június - augusztus hónapokban az
alábbi szombati napokon (8.00–12.00
óráig) tart Osztályunk ügyeletet:

– Június 2., 23.
– Július 7., 14., 28.
– Augusztus 18., 25.

Balatonalmádi, 2001. június

Víghné Horváth Beáta
Adóügyi Osztályvezetô

Az idegenforgalmi szezon közeledté-
vel tájékoztatni szeretném Önöket a ma-
gánszálláshelyek idegenforgalmi célú
hasznosításával és az idegenforgalmi
adóval kapcsolatos tudnivalókról.

Magánszálláshelyek idegenforgalmi

célú hasznosítása

A magánszállásadói tevékenységet az
1997. július 1-tôl hatályba lépett
110/1997. (VI. 25.) számú Kormány-
rendelet szabályozza.

Magánszállásadói tevékenység a la-
kások, üdülôk és egyéb épületek, illetve
azok egy részének, valamint a hozzájuk
tartozó helyiségeknek és területeknek
idegenforgalmi célú üzletszerû haszno-

sítása a vendég részére.
Atevékenység akkor minôsül magán-

szállásadásnak, ha a hasznosított
ágyak száma a tízet (legfeljebb öt szobát)

nem haladja meg.
Közös háztartásban élô személyek kö-

zül egy címen csak egy személy vehetô
nyilvántartásba, és végezhet szállásadói
tevékenységet.

A szállásadó a szállásadói tevékeny-

ségét akkor folytathatja, ha - kérelmére
- a szálláshely szerint illetékes települé-
si önkormányzat jegyzôje közhitelû

nyilvántartásba vette.

Anyilvántartásnak tartalmaznia kell
a szállásadó nevét, lakáscímét, a szál-
láshely címét, a hasznosított férôhelyek
(ágyak, szobák) számát, a szálláshely
osztályba sorolását. A jegyzô a nyilván-
tartásba vételrôl igazolást ad ki a szál-
lásadónak.

A szállásadó köteles a bejáraton kí-
vül jól látható módon jelezni, hogy ott
magánszálláshely vehetô igénybe, vala-
mint a szálláshelyen belül - jól látható
módon - feltüntetni a szállásadó nevét,
hatósági nyilvántartásba vételi számát
és a szálláshely árát.

Aszállásadó köteles az e célra forma-
nyomtatványként rendszeresített ven-

dégkönyvet vezetni, amelyet használat-
bavétel elôtt a jegyzô hitelesít. A vendég-
könyvben fel kell tüntetni a megnyitás
idôpontját. A vendégkönyvek beszer-
zésérôl, a nyilvántartás vezetésérôl a
szállásadó köteles gondoskodni.

A vendégkönyvben szereplô adatok
alapján a szállásadó köteles évente a
tárgyévet követô év január 31. napjáig a

jegyzônek írásban jelenteni a tárgyév-
ben fogadott vendégek és az általuk el-
töltött vendégéjszakák összesített számát

külföldi és belföldi bontásban.

A vendégkönyvbe az állami és önkor-

mányzati adóhatóság, valamint az ide-

genrendészeti hatóság, a bûnüldözô,

igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsá-

gi szervek tekinthetnek be, illetve igé-
nyelhetnek abból adatokat.

A szállásadó köteles a jegyzô, a fo-
gyasztóvédelmi ellenôrzésre feljogosított
szervek és más szakhatóságok (pld. ál-
lami népegészségügyi és tisztiorvosi
szolgálat, idegenrendészeti szervek, adó-
hatóság) részére a szálláshelyre való be-

lépést, valamint az ellenôrzés lebonyolí-
tását biztosítani.

Törölni kell a hatósági nyilvántar-
tásból azt a szállásadót

a.) aki e Kormányrendelet rendelke-
zéseinek a hatóság felszólítása ellenére
ismételten nem tesz eleget,

b.) aki a vendégkönyvet nem hitelesít-
teti,

c.) aki a hatósági nyilvántartásból
való törlését kéri.

Az a szállásadó, akit a nyilvántartás-
ból az a.) vagy b.) pont alapján töröltek,

újabb nyilvántartásba vételét 5 éven be-

lül nem kérheti.

Az egyes szabálysértésekrôl szóló
218/1999.(XII. 28.) számú Kormány-
rendelet 91. §. (1) bekezdése alapján aki
a magánszálláshely idegenforgalmi cé-
lú hasznosítására vonatkozó rendelke-
zéseket megszegi, illetôleg a magánszál-
láshely hasznosítását jogosulatlanul

végzi, hatvanezer forintig terjedô pénz-

bírsággal sújtható.

Amagánszálláshely hasznosítását az
végzi jogosulatlanul, aki nem kérte a
jegyzôtôl, hogy e tevékenységét nyilván-
tartásba vegye és ennek ellenére folytat-
ja a magánszálláshely üzletszerû hasz-
nosítását.

Gyakorlati tudnivalók

Aki szobakiadással szeretne foglal-
kozni, s eddig a magánszállásadói tevé-
kenység alá nem jelentkezett be, hatósá-
gi nyilvántartásba nem vetette magát, az
a bejelentkezést egy 1.500.- Ft-os illeték-
bélyeggel ellátott adatlappal és egy új
vendégkönyvvel a Polgármesteri Hivatal
18-as szobájában, Mesterházy Andreá-
nál teheti meg. A nyilvántartásba vétel-
rôl igazolást adunk ki, valamint egy
zöld - fehér színû „Magánszálláshely”
feliratú táblácskát, amit a bejáraton kí-
vülre kell elhelyezni.

Az engedéllyel már rendelkezô szoba-
kiadók bármilyen változtatást (szoba-
szám, név változás, stb.), esetleges
megszûntetést is 1.500.- Ft-os eljárási
illetékkel kérhetnek.

Ha barátai, ismerôsei látogatják meg
– akiktôl ugyan szállásdíjat nem kér, de
az idegenforgalmi adót tôlük is be kell
szedni – az adózás rendjérôl szóló tör-
vény értelmében az ott tartózkodásukról
nyilvántartást kell vezetni. E „szívessé-
gi” vendégnyilvántartó-lapot sorszámo-
zottan szintén a Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztályán lehet igényelni.

A Balatonalmádi Rendôrkapitány-

ság Igazgatásrendészeti Osztályától ka-
pott tájékoztató szerint a külföldiek be-
utazásáról, magyarországi tartózkodá-
sáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi
LXXXVI. törvény értelmében a kereske-

delmi szálláshelyek és jogi személy által

fenntartott szálláshelyek üzemeltetôi

kötelesek a vendégkönyvet a tárgyévet

követô év március 31-ig a szálláshely

fekvése szerinti rendôrkapitányság ide-

genrendészeti osztályán leadni.

Magánszállásadókra a vendégkönyv

leadási kötelezettség nem vonatkozik !
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Kézilabda tavasz
– Férfi NB I/B – s csapatunk küzdelmei –

Olvasóink és a sportágat szeretô
sportbarátok most nem csak a nyolcszáz
négyzetméternyi pálya mellôl kísérhetik
figyelemmel a felnôtt, második vonal-
ban szereplô gárda mérkôzéseit, hanem
a tavaszi szezonról készített következô
tudósításból is. Látható lesz az alábbi
összeállításból a csapat felemás szerep-
lése, hisz épp az erôs, dobogóra került
csapatokat fektettük kétvállra, míg
sajnos más mérkôzéseken a betervezett
két pont is az ellenfélé lett...

MMH-BAU B.almádi KK –
Szigetvár 21 – 29 (11 – 16)

Veszprém, 250 nézô
V.: Belsô - Sápi
MMH – BAU B.almádi KK:

Somogyi – Radovics 3, Horváth Sz.
6(5), Szabó T. 3, Horváth R. 1, Brenner
5, Bóna 1 Csere: Bánkuti (kapus),
Borbély 1, Vidó 1, Matos, Fürstner,
Nagy R., Remport

Edzô: Horváth Péter
Büntetô: 5/5 ill. 0
Kiállítás: 4 perc ill. 4 perc
A baranyai csapatokkal (ld. Siklós)

levô rossz sorozat sajnos folytatódott, hisz
már az elsô játékrészben jelentôs elônyre
tettek szert a vendégek és a második
félidôben ezt biztosan meg is tartották.

Jók: Horváth Sz., Brenner
MMH-BAU B.almádi KK – Hort SE

20 – 18 (9 – 10)
Veszprém, 180 nézô
V.: Halmai - Szalai
MMH – BAU B.almádi KK:

Somogyi – Radovics 2, Horváth Sz.
6(5), Szabó T. 3(1), Horváth R. 5,
Brenner 2, Bóna 2 Csere: Bánkuti,
Soós (kapusok), Borbély,  Vidó, Maros,
Fürstner, Molnár

Edzô: Horváth Péter
Büntetô: 3/2 ill. 2/1
Kiállítás: 2 perc ill. 2 perc
Az elôzô hetek gyengébb eredménye

alapján fokozott erôbedobással készültek
a helyiek a dobogós helyen álló fôvárosi
csapat ellen. Ez meg is mutatkozott, hisz
egy küzdelmes mérkôzés, de sportszerû
csata ütközetének végén joggal örültek
az almádiak. 

Jók: Horváth R., Horváth Sz.,
Somogyi
MMH-BAU B.almádi KK - Dunakeszi

- Magyarság 23-22 (11-13)
Veszprém, 250 nézô
V.: Szabó - Tóth
MMH - BAU B.almádi KK: Somogyi

- Radovics 3, Horváth Sz. 14(6),
Brenner 2, Horváth R. 1, Szabó T. 2,
Bóna 1 Csere: Soós (kapus), Borbély,

Vidó, Fürstner, Molnár, Maros
Edzô: Horváth Péter
Büntetô: 6/6 ill. 0/0
Kiállítás: 2 perc ill. 2 perc
A végig roppant küzdelmes össze-

csapáson egyik gárda sem tudott nagyobb
különbségû elônyt szerezni. A második
félidô végére a vendégcsapat kissé
elfáradt, így a végküzdelemben 2 másod-
perccel a befejezés elôtt lôtt góllal sikerült
a hazaiaknak a gyôzelmet megszereznie. 

Jók: Somogyi, Horváth Sz.,
Brenner, Szabó T.
Komárom - MMH-BAU B.almádi KK

32 – 21 (14 – 9)
Komárom, 100 nézô
V.: Bakos- Hollmann
MMH – BAU B.almádi KK:

Somogyi – Radovics 4, Horváth Sz. 2, 
Szabó T. 3, Bóna 2, Brenner 4,

Fürstner 4  Csere: Bánkuti, Soós (kapu-
sok), Vidó 2, Borbély 2 (1), Molnár

Edzô: Horváth Péter
Büntetô: 2/1 ill. 4/1
Kiállítás: 10 ill. 6 perc
Az elsô félidôben a hazai együttes

jelentôs elônyt szerzett, amelyet a
második félidôben az almádiak kiha-
gyott büntetôi segítségével még tovább
növeltek a fiatal komáromi játékosok.

Jók: senki sem dicsérhetô!
MMH-BAU B.almádi KK - Tatabányai

- Tatai CSKC 25-23 (13-11)
Veszprém, 200 nézô
V.: Pordán - Rákóczi
MMH - BAU B.almádi KK: Somogyi

- Radovics 5, Horváth Sz. 12, Szabó T.
3, Borbély 3, Brenner 2, Fürstner
Csere: Bánkuti, Soós (kapusok), Bóna,
Vidó, Molnár

Edzô: Török Lajos
Büntetô: 1/0 ill. 4/4
Kiállítás: 6 perc ill. 6 perc
Horváth Péter elfoglaltsága miatt

(NB I - es mérkôzést vezetett), erre a
mérkôzésre Török Lajost, a Fotex KC
volt válogatott jobbszélsôjét kérték fel az
edzôi teendôk elvégzésére. A debütálás
kifejezetten jól sikerült, mert a minden
tekintetben egységesebb csapat benyo-
mását keltô balaton-parti gárda
meglepô, de megérdemelt gyôzelmet ért
el a bajnokságra törô Tatabánya ellen.

Jó: Az egész BALATONALMÁDI 
MMH-BAU B.almádi KK – Tököl

KSK 27 – 24 (12 – 9)
Veszprém, 300 nézô
V.: Szabó – Tóth 
MMH – BAU B.almádi KK:

Somogyi – Radovics 4, Zimonyi 8 (3),

Brenner 2, Csitkovics 3, Woth, Bóna 5
Csere: Bánkuti (kapus), Horváth R. 2,
Szabó T. 3, Borbély

Edzô: Horváth Péter
Büntetô:3/3 ill. 5/5
Kiállítás:6 perc ill. 8 perc+ 1 kizárás
A 4. hazai mérkôzésen álmosan

kezdtek az almádiak, de a 2-5 után
idôkérés hatására hamar megfordítot-
ták az eredményt. A vendégcsapat
gyenge játékát felvette a hazai csapat is,
így csak a gólgazdagság jelentett
élményt a nézôk számára.

Jók: Somogyi, Bóna, Szabó T. ,
Zimonyi

MMH-BAU B.almádi KK – Alba –
Regia KSE 26 – 30 (14 – 15)

Veszprém, 200 nézô
V.: Gólya – Molnár
MMH – BAU B.almádi KK: Bánkuti

– Radovics 6, Horváth Sz 8(1), Szabó T.
2, Bóna 4, Brenner 5, Fürstner 1 Csere:
Soós (kapus), Molnár,  Vidó, Borbély

Edzô: Horváth Péter
Büntetô:3/2 ill. 3/2
Kiállítás: 6 perc + 2 kizárás ill. 8 perc
A jobban akaró és a végjátékban

küzdô vendég együttes az utolsó 10 perc-
ben nyújtott játékával megérdemelt
gyôzelmet aratott a hazaiak felett.

Jók: Bánkuti, Radovics, Brenner
Pécsvárad - TÁSI - MMH-BAU
B.almádi KK 26 – 28 (11 – 16)

Pécsvárad, 200 nézô
V.: Kisfalvi - Péli
MMH – BAU B.almádi KK:

Somogyi – Radovics 9, Horváth Sz. 11
(3), Szabó T 2, Bóna 4, Brenner , Végh
J. 1 Csere: Bánkuti, Soós (kapusok),
Vidó, Borbély 1, Molnár, Fürstner

Edzô: Horváth Péter
Büntetô: 5/4 ill. 3/3
Kiállítás: 6 ill. 4 perc
Az elsô félidôben az almádi együttes

jelentôs elônyt szerzett, amelyet a
második félidô végére meg is tudott tar-
tani, így idegenbeli, értékes gyôzelem-
mel zárta elsô NB I/B – s évadját a bala-
ton-parti gárda.

Jók: Horváth Sz., Radovics, Végh J.,
Szabó T.  

Tari Tibor

A dunakesziek ellen Bóna, Szabó Tamás és Brenner védekezik.

BALATONALMÁDI SHOTOKAN KARATE ÉS

ASZTALITENISZ KLUB

SIKERES KARATE
GASSHUKU (EDZÔTÁBOR)
Május 11-12.-én sikeres és jó hangulatú edzôtábort szervezett a

Balatonalmádi Shotokan Karate és Asztalitenisz Klub.
A Szentkirályszabadjai Általános Iskola tornatermében lebonyolított

eseményen a környékbeli településekrôl több mint 60 karatéka vett részt.
A gasshuku magas szakmai színvonaláról Krepsz János, 5 danos

nagymester, a Magyar JKA Karate Szövetség elnöke - a nemzeti válogatott
edzôje -, gondoskodott.

A tréningek testileg-lelkileg fárasztóak voltak, a legkisebbektôl a
legnagyobbakig minden résztvevô számára. A tábor befejezéseként 35 fô tett
eredményes övvizsgát. A vizsgázók közül többen elérték a karate versenyeken
való indulásra jogosító övfokozatot. Ami a sikeres vizsgánál is többet ér az,
hogy sportolóink kezdik érezni a rendszeres edzés szükségességét. Talán
egyre többen kezdik megérteni a klub Tanaka Masahiko, 8 danos mester,
többszörös világbajnoktól kölcsönvett jelmondatát:

„A sikerhez vezetô utat nem lehet lerövidíteni.”
Mikóczy Károly

vezetô edzô

Ezüstös hétvége
Május utolsó hétvégéjén két

sportágban is országos diákbajnok-
ságot rendeztek Zánkán. 

Asztaliteniszben Nyúl Christián a
döntôbe jutott, ahol az újfajta
ütôborítást használó ellenfelével szem-
ben szoros küzdelemben maradt alul.
A hetedik osztályos általános iskolá-
sok között megszerezte az ezüst érmet.

Tájfutásban Kaszás Szilvia a
Kéttannyelvû Gimnázium tanulója
N16 kategóriában szintén ezüstérmet
szerzett.

Ebben a sportágban a megyei diák-
bajnokságon szerzett helyezése alap-
ján Gergely Tamás, Gergely Csaba,
Számfira Gergô és Felber Orsolya is
az országos döntô résztvevôi voltak. 

A Veszprém megyét képviselô
lányok, Kaszás Orsolya, Felber
Orsolya és Kaszás Szilvia váltóban
éremesélyesként indultak.  

A két Orsi toronymagasan vezetve
elsôként váltott, azonban Kaszás
Szilvi nem tudta megismételni az
elôzô napi jó teljesítményét: egy pon-
ton hibázott, emiatt a váltó még a
dobogóról is lecsúszott.

Felber Gyula

Diákolimpia, Nyúl Christian
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SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT VVVVAAAA RRRR ÁÁÁÁZZZZ SSSS
A fenti címmel nyitotta meg Szegô András sportújságíró május közepén a

Közösségi Házban Almási László fotómûvész kiállítását, ahol egy életmû
válogatott keresztmetszetét láthatták az érdeklôdôk. Almási gyerekkorában
ismerkedett meg a fényképezéssel, s hogy  jól elsajátította a szakma alapjait
bizonyítja, hogy rendszeresen jelentek meg fotói a Mûvelt Nép, a Nôk Lapja
és az Ez a Divat hasábjain. 1957-ben került a Képes Sporthoz, s 35 évig
hûséges maradt lapjához. Teljesítménye sporthasonlattal élve, egyéni rekord,
amit már senki sem dönthet meg, mivel a Képes Sport 1992-ben megszûnt.
És ezzel nemcsak a Képes Sport története zárult le, hanem a sportfényképezés
egy jelentôs korszaka is, amelynek léte és sikere az akkori idôk kiemelkedô
sportsikereinek volt köszönhetô. Almási, aki 1957-tôl 1992-ig számos hazai,
világ- és olimpiai esemény részese lehetett, szakmai felkészültségével és
maradandó mûveivel beírta magát a magyar fotográfia történetébe. Kiállított
képei is ezt bizonyítják. G. T.

Szegô András megnyitóját a fotómûvész hallgatja.                     Fotó: Durst

TENISZ HÍREK
Az elmúlt hónapokban a Balatonalmádi „Tennis Club“ 1925 a folyamatos

vendégfogadáson, edzéseken, tanfolyamokon kívül sok színvonalas versenyt
bonyolított le. 

Sorrendben az elsô a páros házibajnokság volt. Az induló párosok közül a
finálét a Szentpéteri Zoltán – Murgás Marcell és Dudás Zsolt-Sári Zoltán ját-
szotta. Az elsô helyet az utóbbi párosnak sikerült elnyernie. Így 2001. év házi
páros bajnoka Dudás Zsolt és Sári Zoltán kettôs.

Az elmúlt évhez hasonlóan pályáinkon rendezte meg a Megyei Tenisz
Szövetség a Férfi Felnôtt Megyei Bajnokságot. Klubunk ismét jó helyszínnek,
jó választásnak bizonyult, mert a tavalyinál is népesebb mezôny gyûlt össze
eldönteni azt, hogy ki a legjobb egyéni versenyzô a megyében Eredmények tekin-
tetében sem maradt le Balatonalmádi, hiszen a legtöbb helyezést elért klubként
szerepeltünk. Az egyéni döntôjében Hitter Csaba nagy küzdelemben maradt
alul a tavalyi gyôztes Szlotta Rolanddal szemben. Párosok tekintetében jobban
szerepeltünk, hiszen Hitter Csaba – Rajnai Csaba kettôsünk megnyerte a
megyebajnokságot!

Ezt követôen az országos bajnokságban szereplô csapatunk kezdte meg a
mérkôzéssorozatát. Eredmények: Elmax Pápa – BTC 0:9,BTC – Dorog 8:1,
Tatabánya – BTC 0:9, Pannon SC – BTC 3:6, BTC – Komárom 6:3, BTC –
SZTAKI 9:0

Tavaszi nagyon jó szereplésünk reményt ad arra, hogy bejussunk az orszá-
gos II. osztályba. Csapatunk tagjai: Hitter Csaba, Solymosi László, Szentpéteri
Zoltán, Rajnai Csaba, Szabó Zoltán, ifj Va rga László, Dudás Zsolt, Murgás
Marcell.

Tájékoztatásul a Balatonalmádi „Tennis Club“ 1925 további versenyeirôl
közlöm a 2001 évi versenynaptárat:

Június 9. Három általános iskola korcsoportos bajnoksága. 
Szombat Tavaszi bajnokság
Június 29-30- július 01. Pedagógusok Országos Teniszversenye! 
Péntek – Szombat -Vasárnap
Július 7 – 8. Korosztályos megyei egyéni és páros bajnokság.
Szombat – Vasárnap
Július 27 – 28 - 29. Áfrány Mihály emlékverseny az Almádi Napok keretén

belül. Péntek – Szombat -Vasárnap ORSZÁGOS PONTSZERZÔ
PÉNZDÍJAS. F2  és F18.

Augusztus 10 - 11 – 12. Bíró János Emlékverseny (Váci M. DSK, és a B T
C. közös rendezésében) Péntek - Szombat -Vasárnap N2., F2,. és F14.

Csapatbajnoki OB – III. Szeptember 08. – október 07. Ôszi forduló
Augusztus 31.–szept. 1-2. ZoSo Kupa ORSZÁGOS PONTSZERZÔ

PÉNZDÍJAS. F2 és F12 Péntek – Szombat –Vasárnap
Szeptember 21 – 22 – 23 ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA

(Idôpont egyeztetés Péntek – Szombat –Vasárnap alatt.)
Október 13. Három általános iskola korcsoportos bajnoksága.
Szombat Ôszi bajnokság
Október .20 – 21. Almádi idényzáró nyílt egyéni bajnoksága.

Szombat - vasárnap
Várunk mindenkit, hogy klubunk életébe, a teniszbe a szurkolásba bekap-

csolódjon!
Közérdekû, hogy pályáinkat új gondnok kezeli. Makai Szilárd gondoskodik

a vendégek fogadásáról és a pályák karbantartásáról. Ôt a 30/9755404 tele-
fonon lehet elérni pályafoglalás ügyében is. A tavalyi évben gondnokként
tevékenykedô ifj. Va rga László hiánytalanul számolt el és adta át az eszközöket
utódjának, így neki a Klub felé semmiféle tartozása nincs!

Sokan kérdezik tagdíjainkat. A felnôtt rendes tag 10.000.-Ft/év , a felnôtt
pártoló tag 15.000.-Ft/év, a diák tag maradt a múlt évihez hasonlóan 1000.-
Ft/év. Pályabérleti díj 1000.-Ft/ 50 perc

Ha tagok játszanak egymással , akkor természetesen nem kell pályabérleti
díjat fizetni. Tagjainknak a játéklehetôség és a játékidô nincs korlátozva. Ha
tag játszik nem taggal, akkor a pályabérleti díj felét kell befizetni, azaz 500.-
Ft/ 50 perc. 

Mindenkinek jó sportolást, és eredményes nyarat kívánok: 
Dudás Zsolt

“… Csak jókedvébôl is / Vitéz próbálni indul…”

Morzsák a Váci Mihály DSK tenisz életébôl
Örömmel vettünk részt a megyei csapatbajnokságban szereplô teniszezôk május

elsejei nagy seregszemléjén. A nôi egyéni versenyben Szénási Péterné – csapatunk
tagja – az értékes II. helyezést érte el. Gratulálunk!

A fiúk népes mezônyében Kiss Tibor  a vigaszág második helyezettje lett. A
vigaszág indítása méltó volt május 1. szelleméhez! Ez is a Megyei Szövetség körül-
tekintô szervezômunkáját dicséri. 

AVáci iskolában az órarendi teniszoktatás mellett évek óta tenisz szakkör is mûködik.
Az ebbe bekapcsolódó tanulók száma meghaladja a 20-at. Számukra rendeztük meg a
hagyományos Váci Napok keretén belül soron következô egyéni versenyünket.

Eredmények a két csoportban:
Alsó tagozat: 1. Kiss Gergely, 2. Hidegkéti Gábor, 3. Berényi Krisztina és

Szlovencsák Henrietta. 
Felsô csoport: 1. Tárai Kristóf, 2. Szlovencsák Tibor, 3. Pandúr Attila és  Horváth Kálmán.
Már korábban jeleztük, hogy a megyei I. osztályba nôi csapattal, a megyei III.

osztályba férfi csapattal neveztünk be, (mindkét csapatban zömmel a Váci iskola volt
tanítványai, illetve az odajáró tanulók szülei vesznek részt) eddig mindkét együttes 2-
2 mérkôzést játszott. A nôk nagy csatában mindkettôt elvesztették, de lelkesedésük a
még hátralévô meccsek elôtt töretlen. A fiúk 1 vereséggel és 1 gyôzelemmel állnak a
további fordulók elôtt. A csapatok “pontszerzôi”: Szénási Péterné és Duna Eszter,
valamint Kiss Antal, Nagy Gergely, Kovács Zsombor, Zsirai Péter és Kiss Tibor voltak.

Készülünk a gyermeknapi versenyre, amit a TÁRSALGÓ és a helyi Tennis Club
patronál. Varga László

tenisz sportcsop. vez.Herkules hírek
A hónap folyamán tájfutásban és fekvenyomásban küzdöttek versenyzôink. 
A tájfutók nemzetközi Mecsek Kupáján Pécsett egyéniben Bikki Sándor F50

kategóriában, Csizmadiáné Szóládi Annamára N21C kategóriában, Nagy
Árpád nyílt kategóriában bronz érmet szerzett. 

A Szivák Ildikó, Felber Orsolya, Kaszás Szilvia összetételû váltó N16
kategóriában kitûnô versenyzéssel, a válogatottakkal megtûzdelt mezônyben az
értékes harmadik helyen végzett, megelôzve a szlovák junior válogatottat is. 

Az országos diákbajnoksággal egyidôben és azonos helyszínen zajló Litér
Kupa rangsoroló országos versenyen Bikki Sándor F50 kategóriában újabb
bronzérmet gyûjtötte be. 

A Pro-Form Kupa Fekvenyomó Országos Bajnokságon Veszprémben, Drexler
Gábor a Herkules Gym versenyzôje a 60 kg-os súlycsoportban elsô, Tóth Tamás
a 67,5 kg-os súlycsoportban ötödik, Véghelyi László a 75,0 kg-os súlycsoportban
hatodik, Fehér Tamás a 82,0 kg-os súlycsoportban nyolcadik helyezést ért el.

FGy

FELHÍVÁS  KISPÁLYÁS
FOCICSAPATOKHOZ

A budatavai salakos sporttelepen városi kispályás labdarúgó bajnokságot
szervezünk. 

Kérjük az együtt focizókat, jelentkezzenek levélben, vagy telefonon. 
Cím:  Felber Gyula Balatonalmádi, Görgey u. 4. 
Telefon: 06-309-574-830.
Az elsô fordulót ôsszel tervezzük lebonyolítani.

F.Gy.
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SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fûtés-
szerelô 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!

E

L

K

O

EELLKKOO  ’’9999  KKfftt..

BBaarroossss  GG..    uu..  1199..

TTeell..//ffaaxx::  8888//443399--005588,,  3300//227777--44448822

Villamossági szaküzlet
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

ý Telekvillamosítás

ý Épületek villanyszerelése

ý Villamos fogy. mérôhelyek átszerelése

ý Hibaelhárítás

ý Bojlerjavítás

ý Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körû ügyintézés!

HHHHOOOOTTTTEEEELLLL    AAAAUUUURRRROOOORRRRAAAA

2001. június 15-tôl

ebéd-vacsora

egész nyáron féláron!

Minden este élôzene!

Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 14.

Telefon: 88/438-810, Fax: 88/438-811
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PÁSZTI AUTÓSZALON
mester

A mi autónk
SUZUKI

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40. Tel: 88/426-985, 429-788  Szerviz: 88/421-280

Nyitva: 8.00–12.00, 12.45–17.00 • Szo: 9.00–12.00 www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

Suzuki új személy- és kishaszon-
gépjármûvek forgalmazása, garanciális
szervizelése, garanciaidôn túli javítása,
mûszaki vizsgáztatása.
Használt gépkocsik forgalmazása 
Eurotax index alapján.

P-Top garancia

Kenôanyagok: Castrol, Mobil olajak
márkakereskedése.
Futómû geometriai 

ellenôrzése
Fék diagnosztika 

Karosszériajavítás
Autorobot

technológiával.
Minden

személy és kishaszon
jármûtípust vállalunk.

On-line szerviz bejelentkezés
Csereautó

Áraink a partner biztosítók által elfogadottak
Assistance szolgálat a nap 24 órájában.Virtuális autópiac  www.paszti-suzuki.hu/autopiac

Adás-vétel, bizományosi értékesítés.

Hitelközvetítés On-line hitel

Eredeti és utángyártott alkatrészek: kipufogók, ka-
rosszéria elemek, Fram és Armafilt levegô-, olaj és
üzemanyagszûrôk. Gates ékszíjak és vezérmûszíjak.

Konyha-, szobabútor, üzletberendezés,
egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás,
mûanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,
hôszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.,

Építôk u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219

NÔI  DIVATÁRUÜZLET NYÍLIK

(Balatonalmádi, Baross G. u. 51. sz. alatt)

Kosztümök, blúzok nagy választékban

elérhetô áron.

(tervezett nyitás)

június 13.

FODRÁSZAT KOZMETIKA

Egésznapos nyitvatartással

várjuk kedves vendégeinket a
POSTAPARKOLÓBAN levô üzletünkben!

Horváth Vilmosné  Andi Edit
Tel.: 06/30/351-59-13 Tel.: 06/30/272-48-28

Ticz Mária Tolner Tünde
Tel.: 06/30/957-07-10 Tel.:06/20/985-97-35



BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
Szerkesztôbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc
Felelôs szerkesztô: Vecsey Kiss Mária
Alapító fôszerkesztô: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 06-88/438-444 Fax: 06-88/438-643
Kiadó: Almádiért Közalapítvány
Tipográfia: Kiss Csaba
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Füzfôgyártelep, Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a
hirdetés idôtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel,
írásban adják le az önkormányzat portáján: Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1.

Értesítjük tisztelt hirdetôinket, hogy 2001. márciusától hirdetési áraink
változtak:
1 hasábos (5x10)   keretezett hirdetés: 5000 Ft+áfa
2 hasábos (10x10) keretezett hirdetés: 9000 Ft+áfa
1 éves elôfizetés esetén 1 havi hirdetés ingyenes.

A Balatonalmádi Közösségi Ház
programjából:

Június 12. 17.00 Író-olvasó találkozó Baranyi Ferenc költôvel
kedd Helyszín: Közösségi ház
Június 15. 17.00 Dobos Lajos 80. születésnapja tiszteletére ren-

dezett
péntek kiállítás megnyitója

Megnyitja: Próder István a Magyar Vegyészeti
Múzeum igazgatója
Helyszín: Városháza, Padlásgaléria

Június 18-29-ig Hagyományos Kézmûvestábor indul
2 hétig (6-14 éves korosztálynak)

Jelentkezni lehet személyesen a
Közösségi Házban vagy a 438-011-es telefonon
Helyszín: Közösségi Ház

Június 21. 17.00 Mûvészetbarátok Egyesületének összejövetele
csütörtök Meghívott vendég: Szelényi Pál mûvészeti író;

korunk képzômûvészetének dilemmáiról tart
elôadást
Helyszín: Közösségi Ház

Július 6. 19.00 Gajdács Ágota énekes koncertje
péntek Helyszín: Zenepavilon

Apróhirdetés
„dr. Wilde,  bôrgyógyász, 424-383„

Masszázs, gyógymasszázs
Balatonalmádi, Baross G. u. 9. (Or Gold Fodrász Szalon), 

Tel.: 06-30/9063-749

GAZDIT KERESÜNK!

Két rövid szôrû, fekete színû, keverék, 
3 hónapos kiskutya ingyen elvihetô.

Érdeklôdni lehet a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatnál
Balatonalmádi, Ady E. u. 2.  Tel.: 88/430-274

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
2001. júniusi havi programja

Június 6-án Klub-nap
13-án Klub-nap
20-án Vezetôségi ülés 15 órától
16 órától Klub-nap, Kirándulási program megbeszélése.
23-án  Fürdôkirándulás Igalra
27-én Születésnapi köszöntések, zenés vacsorával

Megjegyzés: A fürdôkirándulásra Schovhauzernénál (Zsuzsa) lehet jelentkezni.
Boros Gyula, elnök

Frick András

Balatonalmádi,

Szabolcs u. 13. 1/3.

Mobil: 06-20-93-26-915

KKKKoooonnnntttt éééénnnneeeerrrreeeessss     tttt öööörrrrmmmmeeee llll éééékkkk ,,,,     ssss iiii tttt tttt     ssss zzzzáááá llll llll íííí tttt áááássss tttt     vvvváááá llll llll aaaa llll ooookkkk
Újra megnyitott 

a MMááttyyááss  kkiirráállyy  úúttii
vveeggyyeessbboolltt

KKíínnáállaattuunnkkbbóóll::
élelmiszerek, tej-tejtermékek, felvágottak, ûdítôk,

szeszesitalok, háztartási-vegyiáruk
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  77--2222  óórrááiigg  mmiinnddeenn  nnaapp..

VVáárrjjuukk  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiinnkkaatt!!

K Ö Z L E M É N Y
a 78/2001.(V.9.) Korm. sz. rendelet módosította a telepengedély

alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrôl, valamint a
telepengedélyezés rendjérôl szóló 80/1999.( VI.11.) Korm. sz. rendeltet.

A módosítás szerint, akik a 80/1999.(VI.11.) Korm. sz. rendelet hatály-
balépésekor (2000. február 10-én) már mûködô telepen végezték a ren-
delet hatálya alá tartozó tevékenységet, és még e kötelezettségüknek nem
tettek eleget, 2002. december 31. napjáig kötelesek telepengedélyt
kérni.

A többször módosított 80/1999.(VI.11.) Korm. sz. rendelet
megtekinthetô és további információ kérhetô a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztályán (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. fsz. 10.)

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Igazgatási osztályvezetô Hagyományos

kézmûvestábor indul!
Hagyományôrzô kézmûvestábor indul 2001. június 18-tól a

Balatonalmádi Közösségi Házban 2 hétig. A tábor szervezôi kifejezetten
6 és 14 év közötti gyermekeknek szerveztek tartalmas programokat, nagy
hangsúly fektetve a készségfejlesztésre és a mozgásigény kielégítésére.
A foglalkozások naponta 8.00-16.00-ig tartanak. A gyermekeknek tízórait
és ebédet biztosítunk. A szülôk nem szükséges hogy 2 hétre irassák be
gyermeküket, hanem lehetôségük van napokra is beiratni.

Napi díj: 1000 Ft/nap/fô
Jelentkezni lehet június 16-ig személyesen a Balatonalmádi Közösségi

Házban vagy a 88/438-011-es telefonszámon.
Szeretettel várjuk az önök és gyermekük jelentkezését!

Hódosi Ákos, szervezô

Balatonalmádi Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága
Tisztelettel meghívja az aktív és 

nyugdíjas egészségügyi dolgozókat a 
„BALATONALMÁDI ORVOSNAP”-ra

Idôpontja: 2001. június 16. 9,00 óra

Helye: Balatonalmádi Városháza (Nagyterme), 

Széchenyi sétány 1.

PPaallaaffeellúújjííttáásstt  ééss  jjaavvííttáásstt,,  

ppaallaammoossáásstt  ééss  hhoommllookkzzaattmmoossáásstt,,

ppaallaaffeessttéésstt  ééss  hhoommllookkzzaattffeessttéésstt  vváállllaalluunnkk..

NNNN aaaa gggg yyyy     éééé ssss     SSSS zzzz éééé nnnn áááá ssss iiii
Tel . :  88/430-295;  431-713

Mobil :  06-30/322-5160


