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Mostanában sok szó esik a Balaton
vízszintjérõl és természetes össze-
függésben a Sió csatornáról is. Közel
140 éve, 1862. augusztus 28-án a Sió
csatornával kapcsolatban tanácsko-
zást tartottak Balatonfüreden, amirõl
a Vasárnapi Újság 1862. szeptember
7-én a következõ híradást közölte.

„A Balaton-szabályozás ügye vég-
re megoldást nyert a mult hó 28-án
B.-Füreden tartott befejezõ ülésben,
mely ifj. gr. Zichy Ferenc, mint kir.
biztos, elnöklete alatt tartatván, ab-
ban a különféle társulatok igényei és
követelményei a közjó érdekében
egyesültek. Különösen kiemelendõ
hg. Eszterházy Pál hazafias áldozat-
készsége, ki unokája, ifj. hg.>
Eszterházy Pál közbenjárására
késznek nyilatkozott, hogy 200,000
ft. értékü ozorai malmát a hazafias
vállaltnak nemeslelküleg feláldozza.
A kölcsönös megegyezések folytán a
kir. biztos, a kivitel módját is azonnal
meghatározhatá, s a munkálatok
megkezdésére sept. 3-dika tüzetett ki,
akkorra rendeltetvén egyszersmind
az ozorai zsilipek megnyitása. A sza-
bályozási munkálatokat a versenyzõ
öt társulat képviselõibõl alakitott bi-
zottmány kezeli, melynek Pesten lesz
székhelye. E társulatok egyike hg.
Eszterházy Pált választá a nevezett
bizottmány tiszteletbeli tagjának. A
megegyezett szabályozási tervezet-
bõl különösen megemlitendõ, hogy
az elnök a fõhangsúlyt azon elvre fek-
teté, hogy a Balaton lecsapolása so-
ha; s csak szabályozása fog szóban
forogni. A szabályozásnak azon czél-
ja lesz, hogy a Balaton medre tisztán-
tartásával természetes mélységére
visszahozassék. A mocsárok le fog-
nak csapoltatni s a Sió-patak is a Du-
nától a Balatonig hajókázhatóvá té-
tetik. A szabályozás költségei
400,000 ftra rugnak, mi az illetõ tár-

sulatok vagyonából fedeztetik. Az ál-
talános öröm, mit ez ügy befejezte
okozott, Füreden abban nyilvánult,
hogy gr. Zichy Ferencet és hg.
Eszterházy Pált fáklyás-zenével tisz-
telték meg.

Érdemes ennek a nagyjelentõségû
értekezletnek az elõzményeit egé-
szen röviden áttekinteni. A szakiro-
dalomból ismert az a hipotézis, hogy
már a rómaiak elõtt is volt a Balaton-
nak lefolyása, prehisztorikus eredetû
földmûvek létével látják ezt igazolt-
nak a szakemberek. Galerius császár
uralkodása alatt került sor a „foki
zsilip“ megépítésére, amelyik a mai

Siófoktól északkelet-
re lehetett, miután itt
van a Balaton déli
partvonalának legmé-
lyebb pontja. A XVI.
századtól kezdve
számtalan térkép ké-
szült a Balaton kör-
nyékét is ábrázolva,
azonban a Sió nem
mindegyiken szere-
pelt.

Érdekes adat  Evlija
Cselebi török utazó
feljegyzése, aki 1660-
1666 között járt Ma-
gyarországon és szá-
mos érdekes megfi-

gyelést közöl a tóról és
többek között ezt írja: „a tó... kelet-
rõl nyugatra, hosszában terül el, és
kerülete 47 mérföld. Négy oldalán
erõs várak állanak... A tónak a vize
tiszta.... Ezernél többféle halfajta
van benne, és ezek ízletesebbek, mint
más országbeliek.... Van rajta negy-
ven-ötven hajó. Ezek egyik várból a
másikba viszik a kereskedõket és lá-
togatókat. E tónak lefolyása is van,
amely a budai útba esö Szekszárd vá-
ra közelében, Jeni Palánka (ma:
Palánka puszta; abban az idõben fa-
luszerû település volt) hídja alatt a
Duna folyóval egyesül.“

A Balaton-part elmocsara-

sodásához, miként Krieger Sámuel is
határozottan írja, lényegesen hozzá-
járult a tó természetes lecsapoló ár-
kainak feltöltõdése vagy mestersé-
ges elrekesztése. Õt  igazolja egy ko-
rábbi, 1763. szeptember 24-én
Perczel Károly Veszprém megyei fõ-
szolgabíró által írt jelentés a megyé-
ben található állóvizekrõl. 

„Az ötödik állóvíz a legnagyobb és
ezt Balatonnak nevezik;...csak kis
részben tartozik Veszprém megye te-
rületéhez. Ez a rész a szomszédos Al-
mádi pusztával, mely a tisztelendõ
Veszprémi káptalané, továbbá
Vörösberény és Kenese falvakkal,
valamint Füszfeõ és Akarattya pusz-
tákkal, melyek a jezsuita rend tiszte-
lendõ gyõri kollégiumának birtokai,
tovább; Gamásza pusztával, vala-
mint Fok faluval, melyek a tisztelen-
dõ veszprémi káptalan birtokai. Úgy
beszélik, ez a víz a Szala folyóból táp-
lálkozik, mely nemes Szala vármegye
területére esik. Levezetõ folyásai
nincsenek. Fok falu mellett van
ugyan egy 15 öl hosszúságú lefolyá-
sa, de ez a lefolyás ilyen nagyvízhez
igen csekély...“ Nem említ emberi
beavatkozást, de akkor már valószí-
nûleg megvoltak a malmok, amelyek
erre a lefolyásra épültek, és azt telje-
sen eltorlaszolva hosszú idõn át any-
nyi baj forrásává váltak.

Schildmayer Ferenc

Galerius építette foki zsilip  (rekonstrukció)

A Sió balatoni torkolata 1787-ben. C és D betûk jelölik a malmokat

A SIÓ CSATORNA TÖRTÉNETÉBÕL...
I. RÉSZ
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Február 25-e a „kommunista diktatúrák Áldozatainak napja”. Ebbõl az alka-
lomból tiszteletteljes megemlékezéseket tartottak országszerte, és Budapesten
megnyílott a Terror Háza. Veszprémben a Megyeháza Szent István termében
a Várpalotai Thuri György Gimnázium Irodalmi Színpadának nagyszerû
mûsorával és Kiszely Gábor történész elõadásával adóztak e korszak
elszenvedõinek, a leginkább áldozattá váltak tiszteletéhez méltóan.

Bevezetõ beszédében Talabér Márta, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének alelnöke Brusznyai Árpád feleségének a Szabad Európa
Rádióhoz    -  1985-ben - írt levelébõl idézett, mely férje bírói tárgyalásának,
az ítélethirdetésnek, a 301-es parcella-beli látogatásnak, a kihantolásnak és
újratemetésnek döbbenetes leírása. 

Kiszely Gábor  a  szovjetek és kommunisták utáni megszállás történéseit
vázolta fel tömören. A Kádár János-féle kommunista rendszer az áldozatok és
azok hozzátartozóinak megfélemlítésével egészen a rendszerváltásig el tudta
titkolni azokat a megdöbbentõ  adatokat, történeteket – mondta -, amelyek
1989-ben az ország nyilvánossága elé tárultak. Mert a gazdaság struktúrájá-
nak szétverése, az államosítás, a politikai élet devalválódása, a gondolatterror,
szellemi rabság mellett változatos kegyetlenkedések írhatók a rendszer szám-
lájára. Az alföldi, zárt koncentrációs táborok, Recsk, Kazincbarcika, a
munkaszolgálat, a budapestiek kitelepítése, a vidéki „lakosságáthelyezés”, a
választási csalások, leszámolások, megtorlások, kínzások, gyilkosságok, vagy
a tanulási-, megélhetési-, kibontakozási lehetõségek megvonása mind-mind
sajátja volt e szégyenteljes korszaknak.  

Ezeket a bûntetteket ma már nemcsak, hogy ki lehet, de ki is kell mondani.
Az ártatlan áldozatok ellen vétõk pedig el kell, hogy vállalják bûnösségüket,
hogy a társadalom számára feldolgozhatóvá váljanak a szörnyû események,
és végre koloncok nélkül haladhassunk az európai úton.

Vecsey Kiss Mária

„És szólni nem tudok,
csak dadogok: magyar vagyok”

EEEE MMMM LLLL ÉÉÉÉ KKKK
1848. március 15-én esett az esõ, és szabadon folyt végig a pesti utcákon.

Nyomában a fiatalság, akiknek vágya: magyarul, szabadabban élni.
Több mint 150 esztendõ után sem vesztette aktualitását a történet, hiszen

március 15-e mindig is idõszerû volt, csak minden korban más és más tar-
talommal, leginkább az adott politikai helyzetnek megfelelõen ítélték meg az
ünnepet. 

1848. március idusa óta nemzedékrõl nemzedékre ki akarták, ki akartuk
sajátítani nemzeti történelmünk eme, talán legnemzetibb ünnepét. Pedig a
történelmet nem átírni kell, írja az önmagát. A mi dolgunk, hogy értõ szem-
mel szemléljük, és akinek füle van, halljon belõle, hogy ne kelljen mindig és
mindig újat tanulni, újra kezdeni. 

A 48-at követõ elsõ nemzedék - maguk a túlélõk. Kezdetben titokban, a dik-
tatúrával dacolva ünnepelték apáink nagy napját, a szabadság visszaadásának
perceit. Aztán a kiegyezést követõen, ha hivatalosan nem is, de ünnep lett az
ünnep, és évrõl évre Ferenc József elnézõ mosolya kísérte a megszokott „ma-
gyarkodást”. Ám a boldog békeidõket hamarosan a századelõ felbolyduló,
válságoktól terhes idõszaka követte. 

A világégés évei következtek. Elvesztett háború, széthullott monarchia és
ismét egy forradalom, az õszirózsás. Küszöbön állt a Tanácsköztársaság, majd
a névtelen múltba süllyedt a történelmi Magyarország kétharmada. A fel-
lobogózott ünnepeken mindenkit éltettek - csak épp Petõfirõl, Kossuthról,
Táncsicsról, 48 hõseirõl felejtettek el megemlékezni. 

És kitört a második világháború. Németország gyõzelmet gyõzelemre hal-
moz, Hitler már Párizs közelében jár. Magyarország a bécsi döntések
„nemzetgyarapító” mámorában úszik. A levegõt a Luftwaffe uralja, a
szárazföldön pedig az SS csizmáinak csattogása „öregbíti” a Führer di-
csõségét. Március 15-e ismét aktuális, pontosabban aktualizált. 

A háború véget ért. A szovjet csapatok kiûzték Magyarország területérõl a
németeket. Ezt a legutóbbi idõkig felszabadulásnak hívták - pedig csak hely-
csere történt. A nemzeti ünnepnapon elmaradhatatlanul részt vett a magyar
politikai élet „számos kiválósága“. Közben ismert és névtelen áldozatok
sokaságát pusztítja el a kommunizmus. 

1956. Újabb forradalom, újabb szabadságharc, újabb kudarc. A világ népei
cserben hagyták a zsarnokától szabadulni kívánó Magyarországot. A szovjet
tankok szétlövik Budapestet, az utca betonjába tapossák a forradalmárokat.
De a magyar bízott a hit és a szellem erejében, és nem engedi soha többé
megcáfolni 1848 márciusának emlékét. 

Ám az idõk változnak. Március 15-e ma ünnep, sõt, piros betûs nemzeti
ünnep, amelyet a közelmúltban lezajlott rendszerváltoztatás óta végre
szabadon lehet ünnepelni. Felvetõdik azonban a kérdés: van-e  idõnk és
energiánk hozzá, vajon tudunk-e még igazán ünnepelni? És vajon Petõfi? Õ
mit szólna mindehhez?

Vincze Eszter

MÁRCIUSI ÜNNEPI PROGRAMOK

Március 8. 17 óra Az almádi és a városhoz kötődő művészek
Tavaszi Tárlatának megnyitója.
Megnyitja: Dr. Bóka István országgyűlési
képviselő, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke
Helyszín: Közösségi Ház

Március 14. 18.30. Fáklyás felvonulás a Közösségi Háztól a
Kossuth szoborig.

19.15. A Konzervatív kör szervezésében Sebő
József a Padányi Bíró Márton Gimnázium
Brusznyai-díjas tanára tart előadást a �48-as
eseményekről.
Helyszín: Liget kávéház

Március 15. 11 óra Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Kerényi
László polgármester 
Helyszín: Öregpark, Petőfi szobor

Abavári Tóth István

Örökmécsek...
Március Idusán,

‘negyvennyolc tavaszán,

Párizson, Pest-Budán,

ím, egy „szó“ harsan át,

és e szó: – Szabadság!

Kik vérükkel írtak

történelmet nékünk:

Márciusi Ifjak

– fényes örökmécsünk –

szíveibõl szálljon

szívünkbe most a Tûz,

örökméccsé váljon,

s balsorsunk hogyha ûz

jósorsunk hogyha áld

csak lobogjon a láng

amit Isten adott,

tavasz igézete,

cézárok végzete,

szabadság ritusa,

Március Idusa, –

áldott a Te napod!

Háttérnyomat:
Az 1848-49-es Szabadságharc kitüntetéses zászlaja (Hadtörténeti Múzeum)
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Önkormányzati hírek

Újabb fejezettel bõvítettük a

kommunális hulladék kezelésé-

nek eddig is számos vargabetûvel

terhelt történetét. A februári tes-

tületi ülésen másodszor is meg-

szavaztuk azt, amit két évvel ez-

elõtt még a napirendrõl is lesza-

vaztunk, azaz: csatlakoztunk az

Észak-Balatoni Önkormányzati

Társuláshoz, amely Veszprém

Önkormányzata koordinálásá-

val szervezõdik abból a célból,

hogy a térség 132 önkormányza-

ta közösen pályázzon ISPA-

támogatásra, és ennek birtoká-

ban közösen oldja meg a kommu-

nális hulladék kezelését és elhe-

lyezését Veszprémben, Füreden,

Mencshelyen, Ajkán és Tapol-

cán, valamint a régi szeméttele-

pek rekultivációját Almádiban,

Füreden és Veszprémben.

Polgárdi nem részese a prog-

ramnak.  

Jóllehet a Veszprémi Önkor-

mányzat jó egy éve írásban fel-

ajánlotta nekünk bárminemû se-

gítségét az átmeneti idõszakra,

mi formálisan nem is válaszol-

tunk rá, hanem pár hónapja új

KFT-ét alapítottunk, mely KFT

Polgárdiba kívánja szállítani a

szemetet egy olyan 10 évre szóló

szerzõdéssel, amelyet alapvetõ

hiányosságok miatt a Testület

többsége nem tudott elfogadni,

szintén a februári ülésén. Egye-

seknek ugyanis fontosabb volt az

új KFT megalapítása, minthogy

az egyáltalában mit és hogyan

fog csinálni. Az új KFT megala-

pítása egyébként, újabb súlyos

bonyodalmakat, sok tízmillió Ft-

os költséget, valamint bevétel-el-

maradást okozott, és az almádi

polgárok több, mint 99,9 %-ának

nem állt érdekében.  

Balatonalmádi-Öreghegy, 2002.

március 4. 

Néhány sor
a 136. hónapról
a Városházán

2002. február

Dr. Kerényi László
polgármester

Szinte teljes létszámban vettek részt
városunk képviselõi a február 28-i ren-
des ülésen, amelyen az elõzetesen elõ-
terjesztett napirenden többször is vál-
toztatni kellett. Ennek egyik oka a má-
sodik napirendi pont tárgyalása, azaz
Balatonalmádi közbiztonságának
helyzete volt. Kiss Mihály rendõr-ez-
redes a Veszprém Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság parancsnoka és Grúber
Sándor almádi rendõrkapitány a képvi-
selõ-testületi üléssel egy idõben zajló
megyei közbiztonsági értekezleten
vett részt, és csak ezt követõen csatla-
kozott a Testület munkájához.

Dr. Kerényi László polgármester
részletesen beszámolt a legutóbbi tes-
tületi ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekrõl: Túri Kovács Béla Környezet-
védelmi miniszter látogatott váro-
sunkba, s a szakmai megbeszélés fõ té-
mája az ISPA támogatás köré szerve-
zõdött; a BFT elnökségi ülésén a bel-
területi útépítésre fordítható pályázati
keret összeget örömmel fogadták, me-
lyen természetesen a város is részt
vesz; röviddel az ülés megkezdése
elõtt fejezõdött be a Balaton partvonal
értekezlet, ahol a Balaton jogi partvo-
nalának meghatározásán bontakozott
ki vita, tekintettel a vízpart mielõbbi
rehabilitációjára. (Nálunk a „négymé-
teres“ partszakasz és a horgász kikötõ
helyzetének a tisztázása szükséges.)

A Bizottságok munkájáról elõter-
jesztett beszámolókat kérdés és hozzá-
szólás nélkül fogadta el a Testület,
majd pedig a 2002. január 1. és febru-
ár 14. között megjelent fontosabb jog-
szabályokat ismertette dr. Szûcs Sán-
dor jegyzõ. Az egészségügyi intézmé-
nyekben keletkezõ hulladék kezelésé-
rõl jelentek meg új intézkedések, vala-
mint az idei nyári idõszámítás márci-
us 31-tõl október 27-ig tart. A fentiek
alapján az órákat március utolsó va-
sárnapján éjszaka 2 óráról 3 órára kell
állítani.

Ugyancsak városunk jegyzõje ter-
jesztette elõ a lejárt határidejû önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést is. Javasolta, hogy Pan-
dúr Ferenc alpolgármester Keszey Já-
nos IKSB elnökkel történt egyeztetés
alapján a Tennis Club 1925. Egyesü-
lettel kötött megállapodás kerüljön fe-
lülvizsgálatra a Wesselényi strandi be-
ruházás miatt. Tájékoztatta a jelenlé-
võket, hogy a 2002. évi parlamenti vá-
lasztások érdekében létrehozott Sza-
vazatszámláló Bizottság tagjait meg-
választották, és a névsort az Új Almádi
Újság elõzõ számában közzé is tette. A
Wesselényi strandrekonstrukció köz-
beszerzési eljárásának eredményhir-
detése megtörtént, amelyre a város 54
millió forint elõirányzatot szerepeltet.

Papp József tûzoltó alezredes rövid
történelmi visszatekintésében meg-
említette, hogy ha Balatonalmádi és
Fûzfõ egyesült volna, akkor õ már he-
lyi tûzoltóparancsnokként szerepel-
hetne. Balatonfûzfõ város hivatásos
önkormányzati tûzoltóságának illeté-
kességi és mûködési területe majdnem
egybeesik a Kelet-Balatoni kistérség
teljes településhálózatával, ezért regi-
onális, valamint helyi aktualitásokról

is számot adott. Három évre visszame-
nõen közel 250 vakriasztás és téves
jelzés érkezett! A felkészült személyi
állomány szerencsére szakavatottan
tudta kezelni a rossz-szándékú félre-
vezetés mellett jelentkezõ gyerekjáté-
kot, a mûszaki hibás füstjelzéseket és
téves riasztásokat, hiszen rádió adóve-
võvel azonnal tisztázhatták. Dr.
Kerényi László polgármester gratulált
a fûzfõi öbölben keletkezett – közel 10
hektárnyi -  nádast érintõ tûz fantasz-
tikus lokalizálásához, amely után
Papp József  alezredes egyrészt köszö-
netet mondott, másrészt lelkiismerete-
sen beszámolt a Veszprém megye
Tûzvédelméért “105” Közalapítvány
tevékenységérõl és reményét fejezte
ki, hogy egyszer – talán – lesz olyan
fejlett a társadalom, hogy az Önkéntes
Tûzoltó Egyesületek is tudják támo-
gatni õket a nyugati gyakorlathoz ha-
sonlóan.

Az “Aktualitások” címszó alatt ke-
rült megtárgyalásra a városi sebészeti
járó beteg szakellátásra kiírt újabb pá-
lyázat elbírálása. A Humánpolitikai
Bizottság elõterjesztését Czuczor Sán-
dor elnök szóban egészítette ki, és el-
mondta ennek az akut hiánynak a tel-
jes elõtörténetét. Hangsúlyozta, hogy
mind a Polgármesteri Hivatal Humán-
politikai Osztálya és a Humánpolitikai
Bizottság is minden tõle telhetõt elkö-
vetett, hogy legyen végre a városban
ismét teljes sebészeti szakellátás. Az
írásos elõterjesztésben két változatot
tartott célravezetõnek, de nem zárkó-
zott el egyetlen hatékonyabb megol-
dási lehetõségtõl sem. Több képvise-
lõi kérdés megválaszolása után a Kép-
viselõ-testület véleménye különbözõ
anyagi okok miatt megoszlott, és a
Humánpolitikai Bizottság módosított
javaslatát a minõsített többség
meglétének hiánya miatt elutasította.

A következõ – elõrehozott - napi-
rendi pont alapján a Képviselõ-testület
másodszor tárgyalta az aljegyzõi állás-
ra kiírt pályázatot. Dr. Szûcs Sándor
jegyzõ szóbeli kiegészítésében el-
mondta, hogy két éve egyedül kényte-
len megfelelni mindkét pozíció elvá-
rásainak, amely a jelen körülmények
között feltétlenül megoldásra vár.
Czuczor Sándor képviselõ azt hangsú-
lyozta, hogy a város érdekei az elsõd-
legesek akkor, amikor parlamenti és
helyhatósági  választások elõtt állunk,
illetve a törvények  változásainak kö-
vetése még két embernek is  becsüle-
tére válna. Több hozzászólás nem lé-
vén Boros László képviselõ javaslatá-
ra, a Képviselõ-testület az ügyben tit-
kos szavazást rendelt el, amelyet egy
rendkívüli szünetben bonyolítottak le.
A háromtagú szavazatszedõ bizottság
elnöke, Schildmayer Ferenc alpolgár-
mester ismertette a  hitelesített vég-
eredményt: 13 szavazat mindegyike
érvényes volt és a 7 “igen”, valamint 6
“nem” szavazat az elõterjesztés eluta-
sítását eredményezte a  minõségi több-
ség kritériuma miatt. (8 “igen” szava-
zat a követelmény).

Az Önkormányzat 2001. évi költség-
vetési rendeletét módosította a Testület
a múlt év  decemberében  leutalt köz-

pontosított állami támogatások beépíté-
se és belsõ átcsoportosítások miatt. 

Egyhangúlag fogadták el az Észak-
Balatoni térség települési szilárdhulla-
dék kezelési rendszer ISPA pályázat-
hoz való csatlakozását. 

Jóval nagyobb vitát váltott ki a Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgálati Szer-
zõdés, amelyhez a képviselõk több,
mint fele szólt hozzá. Végeredmény-
ben 6 tartózkodás miatt a Testület elve-
tette az elõterjesztést, és felhívta a szol-
gáltató Kft. ügyvezetõjét, hogy tegyen
javaslatot egy módosított szerzõdésre.
Ennek okát a felszólalók abban látták,
hogy nem rendelkezik a jelenlegi sze-
métválogatási és átrakási telephely en-
gedéllyel, és félõ, hogy az illegális sze-
métlerakás aggasztó méreteket ölt.

A vörösberényi óvoda felújításával
kapcsolatos vita azzal a határozattal
zárult, hogy szükségesnek tartja a tes-
tület a rekonstrukciót, de ennek felté-
teleit a közoktatási fejlesztésben, illet-
ve a városrendezési tervben meg kell
vizsgálni. Ennek érdekében nem lehet
eltekinteni egy független, szakmai
szakértõi vizsgálattól.

Kilenc “igen” szavazattal fogadta el
a vagyonrendelet módosítását a Testü-
let, az Ady E. u. 25. sz. alatti bérle-
mény (berényi orvosi rendelõ) értéke-
sítésével kapcsolatban.

Ezt követõen kapcsolódott be az
ülés munkájába Kiss Mihály r.ezredes,
Grúber Sándor r.alezredes  és ekkor ér-
kezett meg Bodor Barna  polgárõr el-
nök is. Az írásban leadott beszámolót
Grúber Sándor azzal egészítette ki,
hogy három új településsel gazdago-
dott a kapitányság mûködési területe,
aminek következtében rövidesen
megalakul végre a kenesei rendõr õrs
is. A kapitány úr megköszönte az ed-
dig “megnyilvánult bizalmat”, amivel
a jövõben is élni szeretnének. Nem tar-
totta örvendetesnek, hogy a bûnesetek
60 %-a május 15 és szeptember 15. kö-
zött fordult elõ, és azt sem, hogy a
megnövekedett feladatok megnyugta-
tó ellátásához 6-8 rendõr helybeli lete-
lepítését még nem sikerült megoldani.
Kiss Mihály fõkapitány ugyanezt az
akut problémát hangsúlyozta, és a be-
következõ törvénymódosítások kö-
vetkezetes betartására figyelmeztetett.
Almádi polgárõrség elnöke Bodor
Barna kiváló  együttmûködésrõl szá-
molt be, és a Posta mögötti parkoló
térfigyelõ rendszerének mielõbbi ki-
építését szolgalmazta. Ugyanebben a
témában dr. Szûcs Sándor jegyzõ elõ-
terjesztésére a Testület 1,6 millió Ft
összegû vissza nem térítendõ támoga-
tási igényt nyújtott be, amelyhez 400
eFt saját erõ rendelkezésre áll.

A továbbiakban kérelmekkel és pá-
lyázati támogatásokkal foglalkozott a
Testület. Többek között elvi támoga-
tásról biztosította a Herkules SE  2004.
évi Ifjúsági  Tájékozódási Futó Európa
Bajnokság megrendezési elképzelését.

A nyilvános ülésrõl szóló önkor-
mányzati jegyzõkönyvek, valamint a
zárt ülés határozat kivonatai a Városi
Könyvtárban, ill. a Polgármesteri Hi-
vatalban megtekinthetõk.

Nagy Ferenc
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· Lángra lobbant  az Almádi és Tobruk közti  nádas. A nagy kiterjedésû tü-
zet - a közvetlen parti sáv 10 hektárnyi területe vált a lángok martalékává -
több tûzoltóság, közös összefogással oltotta el.

· Ünnepi külsõségek között vehette át a Balaton-part 22 önkormányzata – köz-
tük Balatonalmádi önkormányzata – a Balatoni Hajózási Rt. részvényeinek
értékpapírjait. Ezzel  a Mahart Rt-tõl függetlenséget kapott részvénytársaság
51%-a a Balaton-parti önkormányzatokhoz, 49%-a a Magyar Fejleszté-
si Bankhoz került.

· Egyre több Balaton-parti település önkormányzata él a Széchenyi Terv
különféle pályázati lehetõségeivel. Több helyen már az eredményeknek is
örülhetnek, míg mások – segítséget remélve – még a tervezésnél tartanak.

· A balatoni szállodák közül a balatonalmádi Aurora Hotel jelentkezett el-
sõnek egy milliárd forint értékû korszerûsítési terveivel a Széchenyi Terv
pályázatára. A tervek között szerepel a szálloda jelenlegi kettõ helyett négy
csillagos minõsítésûvé alakítása, éttermi megnagyobbítása, szobáinak felújí-
tása, az egész épület téliesítése. Sikeres pályázat esetén a szálló halljának kor-
szerûsítése mellett egy 500 személyes konferenciaterem kialakítására is sor
kerülne.

· Turi Kovács Béla környezetvédelmi miniszter tartott sajtótájékoztatót Bala-
tonalmádiban a tó környékének környezetvédelmi feladatairól, melynek
megoldásához a tárca is támaszkodni szándékozik a Széchenyi Terv pá-
lyázataira.

· A Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság támogatja civil egyesü-
letek és önszervezõdések létrehozását a szobakiadók érdekeinek megvédé-
se és az adózási fegyelem megerõsítése céljából.

· Az almádi volt nevelõotthon hasznosításának újabb pályázati kiírásáról
döntött a Veszprém megyei Önkormányzat. Mivel a lakópark építésének
pályázói 2001. december 31-ig – a megadott határidõig – nem tettek eleget a
szerzõdésben megállapodott követelményeknek, a megyei grémium más jel-
legû beruházásra – ezúttal mûvésztelep és alkotóház létrehozására – szándé-
kozik lehetõséget adni.

· 2002. március 3-ától lépett életbe a MÁV nyári - 4.sz. - menetrendi
módosítása. A változásokról tájékoztató füzetecske térítésmentesen kapható
a jegypénztáraknál.

· Könyvadományok. Többezer nagyértékõ könyvvel ls egyébb kiad-
vánnyal gyarapodott a Magyar-Angol Tannyelvõ Gimnázium
Könyvtára, amely több adakozónak köszönhetõ: egy almádi polgárnak,
Bundev-Todorov Istvánnak, a budapesti székhelyû Ozirisz Kiadónak és a
városunkból elszármazott  Szirti Árpádnak, aki nem csupán könyveket küld
rendszeresen, hanem a legmodernebb DVD anyagokat is.

· Orchideakiállítás. Február végéig láthatták az érdeklõdõk a gimnázium
aulájában azokat a pazar fényképeket, amelyeket a budapesti Termé-
szetfotó Alapítvány támogatásával rendezett Várkuti Anna tanárnõ. A
képek ide-, és visszaszállításában önzetlen segítséget nyújtiott a Városi
Mõvelõdési Központ és Könyvtár valamint a Kommunális Szolgáltató Kft.

· Londoni tanulmányút. Agimnázium 15 tagú küldöttségét várják július 15-tõl
Londonban egy nagyszabású nemzetközi találkozóra, amelyen a brit
fõváros nevezetességeivel, az ifjúsági szabadidõszervezéssel, illetve
képzõmõvészeti alkotások népszerûsítésével foglakoznak. Ennek a találkozó-
nak az elõkészítésében és megszervezésében Németh Kinga 13/A osztályos
vörösberényi  tanuló szerzett elévülhetetlen érdemeket.

· Lengyel küldöttség. Tarnow városából és környékérõl érkezett városunk-
ba az a 20 tagú igazgatói küldöttség, akik a gimnázium tevékenységének
tanulmányozása keretében találkoztak az intézmény diákokvezetõivel. Baló
Anna 13/B  és Isky Petra 11/A osztályos tanulók lengyel és magyar nép-
dalokkal köszöntötték a vendégeket, majd Wladyslaw Wegiel és Czuczor
Sándor cserekapcsolatok kiépítésérõl írt alá megállapodást.

FIGYELÕ:

Nem változott a korábbi lapszámok-
ban már többször leírt tendencia. Évrõl
évre csökkenõ számú bejelentéseket
tudok Önökkel ismertetni. A nyaraló-
övezetben az elmúlt hónapban mind-
össze két betörés történt. Egy pincébõl
étkészletet, búvárszivattyút vitt el az
ismeretlen elkövetõ, míg a Galamb ut-
ca egyik nyaralójából italok, mûszaki
cikkek, valamint értékes bõrkabát tûn-
tek el. A város határában mûködõ do-
lomit bányából gázolajat, valamint ak-
kumulátort vittek el ismeretlen tette-
sek. A város belsõ övezetében történt
az egyik üzlet sérelmére betörés, ahon-
nan nagy mennyiségû dohányárunak
kelt Iába. Ami ez utóbbi esetben emlí-
tésre méltó az az, hogy a bûncselek-
mény a város legsûrûbben lakott terü-
letén történt. Akkor éjjel szinte folya-
matos járõr szolgálatot vezényeltünk
arra a területre, ám a tettesek kihasz-
nálva a váltás miatti mintegy fél órás
szünetet, leszerelték az üzlet külsõ ri-
asztóját, majd a lakat levágását köve-
tõen hatoltak be az épületbe. Annyi
megjegyzés tartozik még ide, hogy
akadt ugyan néhány szemtanú, akiket
kollégáim azóta már meghallgattak: õk
elmondták, hogy abban a hitben vol-
tak, hogy árut szállítanak az üzletbe, s
nem is gondoltak arra, hogy egy bûn-
cselekmény szemtanúi. A város egyik
üzemanyagkútját is betörõk látogatták
meg. A látogatás néhány desztillált vi-
zes és ablakmosó folyadékkal telt kar-
ton hiányát jelentette a kezelõnek. A
legkomolyabb bûncselekmény a város
központjában történt. A Posta melletti
parkolóból egyik hétvégén nagy érté-
kû Audi személygépkocsit loptak el, s
a tulajdonos, aki egy átmulatott éjsza-
kát követõen kereste a jármûvét, csak
hosszú órák múlva volt képes érdem-
leges adatokat közölni a rendõrökkel.
Vannak homályos pontok ebben a bûn-
cselekményben, melyeket nyilván a
nyomozás érdekeire való tekintettel
most nem oszthatok meg Önökkel, de
az ügy lezárása után még szeretnék er-
re e lap hasábjain is visszatérni.

A bûnügyi krónikánk végén azért
hagyományainknak megfelelõen né-
hány elemzõ, értékelõ gondolatot sze-
retnék leírni. Néhány évvel ezelõtt
még csak elérhetetlen álomnak tûnt,
hogy egy február hónapot ennyi bûn-
cselekménnyel zárjunk le. Csak emlé-
keztetni szeretném Önöket azokra a
betöréssorozatokra, amelyek ezt az
idõszakot jellemezték. Az, hogy most
ilyen kedvezõ helyzetrõl adhatok szá-
mot Önöknek, nemcsak rendõrségi ér-
dem, hanem - és ezt nagyon szeretném
kihangsúlyozni - a Polgárõr Egyesület
tevékenységének sikere is. Biztosan
állíthatom, hogy ma már rendkívül
nagy kockázatot jelent egy betörõ szá-
mára a bûnelkövetés, hiszen nagy az
esélye arra, hogy a visszatérõ és rend-
szeresnek mondható ellenõrzések le-
leplezhetik. Nagyon komoly eredmé-
nyek ezek, s szeretnénk ezeket meg-

õrizni, s városunk minden polgárának
érdekében tovább erõsíteni. Remélem
a nyáron, a szezon idején is meg tud-
juk velük együtt találni - és ebben az
Önök egyetértõ támogatására is szá-
mítok - azokat a módszereket, ame-
lyekkel megelõzhetõvé válik, hogy a
strandokon, a nagyobb tömegeket
vonzó rendezvényeken bûncselekmé-
nyeket lehessen elkövetni. Balatonal-
mádi Város Önkormányzata a közel-
jövõben testületi ülésen tárgyalja
majd a közrend, közbiztonság helyze-
tét. A következõ lapszámban az ott el-
hangzottakról is tájékoztatom Önöket.
Elõzetesen azonban azon a fórumon is
és itt e lapszámban is szeretném meg-
köszönni mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzásegített bennünket a
jelen eredményeinek eléréséhez.

Ahogy ígértem, néhány gondolatot
a közlekedésrõl. Bármi is történik
ezen a téren, nem számolhatok be
Önöknek pozitív változásokról. Min-
den figyelmeztetés ellenére továbbra
is rendkívül magas az ittas jármûveze-
tõk száma, sõt emelkedik az ilyen ál-
lapotban okozott balesetek száma is.
Álljon itt erre is egy példa. Egy fiatal-
embernek, akitõl korábban már be-
vonták a vezetõi engedélyét hasonló
bûncselekmény miatt, mégis autózni
támadt kedve. Igaz az autója nem ren-
delkezett érvényes mûszaki engedél-
lyel, tehát levette a rendszámot egy
másik érvényes engedéllyel rendelke-
zõ autóról. Több szórakozóhelyet
meglátogatott egy baráti társasággal,
ahol egyébként jelentõs mennyiségû
szeszes italt fogyasztottak. Az alkohol
hatására nem tudott bevenni egy ka-
nyart és egy kerítést megrongálva fe-
jezõdött be az ámokfutás. Nem részle-
tezem Önöknek, hiszen mindannyian
alkotnak valamilyen véleményt a tör-
téntekrõl, hogy hány bûncselekményt
valósított meg fiatal barátunk. Csak
azokra a kockázatokra szeretném fel-
hívni a figyelmüket, amelyet ez az au-
tózás jelentett mindenki számára, aki
akkor közlekedett az utakon.

Ugyanilyen rossz tapasztalataink
vannak a sebességhatárokat jelentõ-
sen túllépõk esetében is. A cikkírás
idõpontjában is 8 almádi állampolgár
ellen szabálysértési eljárást folytatunk
a fentiek miatt.

Végezetül, mivel ez az utolsó lap-
szám, amely a közelgõ húsvéti ünne-
pek elõtt fog megjelenni, kollégáim és
a magam nevében Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kívánok Önöknek!

Balatonalmádi, 2002. február 26.
Grúber Sándor r.alezr.

rendõrkapitány

Polgárõr hírek
2002. február 26-án tartottuk az éves

közgyûlésünket, ahol a 2001. évben
végzett munkát értékeltük, illetve a
2002. évi feladatokat határoztuk meg.
Elhangzott, hogy polgárõreink ebben
az évben 45 alkalommal teljesítettek
szolgálatot, több mint 2000 órában.
Ezen felül a gépkocsival történõ járõrö-
zés meghaladta az 5000 km-t. Megren-
dezte a Megyei Polgárõr találkozót,
több közös járõrözést tartott a rendõr-
séggel. A közgyûlés jónak ítélte az
egyesület 2001. évben végzett munká-
ját, és megköszönte a külsõ segítséget,
külön kiemelve a Rendõrkapitányságot
az Önkormányzatot, és a Polgármeste-
ri Hivatalt. Az idén is a fõ feladat a bûn-
megelõzés, a helyi civil szervezetekkel
való együttmûködés, a rendõrséggel
való közös járõrözés, és a folyamatos
kapcsolattartás. Ennek érdekében ké-
rem mindazokat, akik a közbiztonság

terén vállalnának feladatot, jelentkez-
zenek a polgárõrségbe. A közgyûlésen
bejelentették, hogy ez évben a megyei
szövetségben a mûködésnek megfele-
lõen választások lesznek. Az almádi
polgárõrség is képviselteti magát.  

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az
elmúlt hónapban is folyamatos járõrö-
zést végeztünk, fõleg a nyaraló-körze-
tekben. Feltört ingatlannal vagy annak
szándékával nem találkoztunk.

A tavasz közeledtével egyre több-
ször hagyjuk üresen a lakásokat, más
elfoglaltság miatt. Ezért kérek minden-
kit, hogy fokozott figyelmet fordítson a
ház biztonságos bezárására.

A polgárõrség állandó száma:
06/30/265-5059, 88/438-216.

A rendõrség ingyenes száma: 107,
112 segélykérõ szám, vonalas szám:
88/438-711. Balogh Csaba

titkár
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A helyi adókról
Képviselõ Testületünk 2002. évre

nem módosította a helyi adókról szó-
ló rendeletét, azaz a helyi adók mér-
téke nem változott, a korábban biz-
tosított kedvezmények, mentességek
továbbra is érvényben maradtak.

Az adóbefizetési határidõk tovább-
ra is március 15-e, illetve szeptem-
ber 15-e az építmény-, telek-, és gép-
jármûadóban, valamint az iparûzési
adóelõleg fizetésénél.

Mivel idén mindkét idõpont ün-
nepnapra illetve pihenõnapra esik,
március 18-án (hétfõn) illetve szep-
tember 16-án (hétfõn) még késedel-
mi pótlék mentesen lehet befizetni az
adót.

Kérem, hogy az adózást érintõ min-
dennemû változást – eladás, vétel,
ajándékozás, gépjármû forgalomból
való kivonás, lakcímváltozás, névvál-
tozás, stb. – 15 napon belül Adóügyi
Osztályunkon jelentsenek be.

A helyi adórendelet teljes szövege
megtekinthetõ Adóügyi Osztályun-
kon, illetve Balatonalmádi Város
honlapján: www.balatonalmadi.hu/
varosunk/rendeletek.asp internet cí-
men.

Az alábbiakban az iparûzési adó-
val és az idegenforgalmi adóval
kapcsolatos, sokszor felmerült, soka-
kat érintõ problémákra szeretném fel-
hívni szíves figyelmüket.

A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény alapján, ha a vállalkozó több
önkormányzat területén székhellyel,
telephellyel rendelkezik, akkor a he-

lyi iparûzési adó alapját meg kell
osztania az önkormányzatok kö-
zött, függetlenül attól, hogy a tényle-
ges tevékenységét részben vagy
egészben székhelyén (telephelyén)
kívül folytatja.

Ez azt jelenti, hogy pl. egy almádi
székhelyû, de más településen vagy
településeken telephellyel rendelkezõ
és ténylegesen ott tevékenységet vég-
zõ vállalkozásnak nemcsak a telephe-
lyén, de Almádiban is (a székhelyén)
kell iparûzési adót fizetnie, és fordítva.

A törvény mellékletében leszabá-
lyozza azt is, hogy a vállalkozónak
hogyan kell az iparûzési adó alapját
megosztania. 

2000. évig bezárólag a jogszabály
lehetõvé tette, hogy a vállalkozó az
adó alapját a tevékenység végzésével
arányosan tetszõlegesen, pl. termelés,
forgalom, bér, létszám, stb. alapján
ossza meg.

2001. évtõl – azaz a 2002. május
31-ig benyújtandó iparûzési adóbe-
vallások esetében – azonban a vállal-
kozók csak háromféle módon – sze-
mélyi jellegû ráfordítással arányos,
eszközérték arányos, és az ún. komplex
módon oszthatják meg adóalapjukat.

Az egyes településekre esõ adó-
alapok együttes összegének egyenlõ-
nek kell lennie a vállalkozó adóalap-
jának összegével. Három egymást kö-
vetõ adóév folyamán csak egyféle
megosztási módot lehet alkalmazni.

A megosztás módszerét, az adóelõ-
leg és az adó számításának menetét a

vállalkozónak – az adóhatóságok által
ellenõrizhetõ módon – írásban kell
rögzíteni.

A három módszer részletes leírása
a törvény mellékletében megtalálha-
tó, illetve Adóügyi Osztályunk által
februárban kiküldött, a 2001. évi ipar-
ûzési adóbevallási nyomtatványokat
tartalmazó csomagban minden érin-
tettnek mellékeltük a megosztási
módszereket tartalmazó leírást.

Az idegenforgalmi adó (kurtaxa)
mértéke 2002. évben is személyen-
ként és vendégéjszakánként 200 Ft
maradt.

A helyi adókat szabályozó törvény
2001. január 1-jével megszüntette a
szervezett szakismereti oktatás,
szakmai átképzés címén az önkor-
mányzat illetékességi területén ven-
dégéjszakát eltöltõ személyek (az
ún. konferencia – turizmust folyta-
tók) adómentességét. Mindebbõl kö-
vetkezõen a konferenciákon, szakmai
rendezvényeken, tudományos ülése-
ken résztvevõk (hallgatók) alanyai az
idegenforgalmi adónak, azaz kötele-
sek õk is kurtaxát fizetni.

A szabályozás pontosította a mun-
kavégzés okán a településen tartózko-
dó személyek törvényben biztosított
adómentességének feltételeit.

A munkavégzés címén az önkor-
mányzat illetékességi területén tar-
tózkodó személyek csak akkor
mentesülnek az adó alól, ha a mun-
káltató tevékenységi körébe tartozó
feladatokra a munkáltató által kiál-

lított kiküldetési rendelvénnyel
rendelkeznek.

A kiküldetési rendelvényre kötele-
zõen elõírt formanyomtatvány nincs.
A személyi jövedelemadóról szóló
törvény azonban meghatározza azo-
kat a tartalmi elemeket, amelyeket a
kiküldetési rendelvényhez kapcsoló-
dó rendelkezés alkalmazása esetén a
rendelvénynek feltétlenül tartalmaznia
kell. E szerint a kiküldetési rendelvé-
nyen szerepeltetni kell a hivatali, üzleti
utazás célját, idõtartamát, útvonalát, a
megtett út nagyságát (futásteljesít-
mény), az utazási költségtérítést, az
élelmezési költségtérítést, illetve a költ-
ségtérítések kiszámításához szükséges
adatokat (norma, üzemanyagár, stb.).

Az idegenforgalmi adófizetési köte-
lezettség abban az esetben is fennáll, ha
a munkáltató szakmai rendezvényen
hallgatóként részt vevõ alkalmazottai
számára az adófizetés alóli mentesülés
céljából kiküldetési rendelvényt állít ki,
hiszen a törvény csak a tényleges – a
munkáltató tevékenységi körébe tarto-
zó – munkavégzés okán való tartózko-
dást mentesíti. A konferencia elõadója
viszont – aki e tevékenységét feltehetõ-
en munkaviszony, illetõleg vállalkozá-
si tevékenység keretében végzi – meg-
felelõ igazolás (pl. kiküldetési rendel-
vény) bemutatása esetén mentesül az
adó megfizetése alól, feltéve, ha a mun-
káltató tevékenységi körébe tartozóan
tart elõadást.

Víghné Horváth Beáta
Adóügyi Osztályvezetõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Balatonalmádi Város Önkormányzata Idegenforgalmi,
Környezetvédelmi és Sport Bizottsága

SZÁLLÁSADÓK RÉSZÉRE
nyilvános pályázatot hirdet

Balatonalmádi idegenforgalmának fejlesztését szolgáló
vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.
Az elnyerhetõ összeg a 2001.évben befizetett 

idegenforgalmi adó 80 %-a.

Pályázhatnak azok a szállásadók, akik 2001. évben az
Önkormányzatnak a tárgyévre esedékes idegenforgalmi

adót  megfizették.

A pályázatok beadási határideje: 2002. április 5.

A részletes pályázati kiírás és a pályázathoz szükséges ûrlapok
beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Portáján ill. a

Humánpolitikai Osztályán  (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.,
I. em. 25. szoba) és a Tourinform irodában (Balatonalmádi,
Baross G. u. 2.) illetve letölthetõk a www.balatonalmadi.hu

honlapról. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzata a Balatonalmádi

Wesselényi strandon az alábbi tevékenységekre külön-külön

kizárólagos jelleggel pályázatot ír ki:

- vízisportszer- kölcsönzés,

- napozóágy- kölcsönzés,

- hintaágy- kölcsönzés,

- oktatással egybekötött szörfkölcsönzés.

Részletes pályázati feltételek a Balatonalmádi Polgármesteri

Hivatal Városgondnoksági Osztályán (Balatonalmádi, Széchenyi

sétány 1.) munkaidõben (Hétfõ, Szerda: 8-15; Péntek: 8-13 óra

között) átvehetõk.

Érdeklõdni a 88/430-296-os telefonszámon lehet.

Pályázat benyújtási határideje: 

2002. március 19. kedd déli 12 óra.
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Balatonalmádi szavazásra jogosult választópolgárai a 2. sz. Országgyû-
lési Egyéni  Választókerületbe tartoznak. A 2002. április 7-ére és 21-ére
kiírt országgyûlési képviselõ választásokon indulni szándékozók jelölésé-
hez szükséges 750 ajánlószelvénynek március 15-ig  kell beérkeznie a
Balatonfüreden mûködõ Választási Bizottsághoz. A március 4-én reggel
8 óráig beérkezett ajánlószelvények alapján választókerületünkbe tartozó
jelöltek:

Dr. Bóka István - FIDESZ, MDF
Kenéz Mihály Ferenc - SZDSZ
Nagy Jenõ - MSZP
Dr. Somogyi Ferenc - MIÉP

A választójog  és  a választási rendszer elveinek meghatározása alkot-

mányos alapkérdés, amely szorosan összefügg a hatalomgyakorlás for-

máival. A demokratikus választási rendszer ismérvének tekintett válasz-

tási alapelvek: a választás általánossága, egyenlõsége, a szavazás közvet-

lensége és titkossága.

A választójog általánosságának elve azt fejezi ki, hogy minden nagy-

korú állampolgár – az ún. természetes kizáró okokat kivéve – szavazati

joggal rendelkezik. Minden választásra jogosultnak azonos értékû szava-

zati joggal kell rendelkeznie – ezt mondja ki a választójog egyenlõségé-

nek elve -, vagyis, minden szavazásra jogosult egyenlõ jogokkal vesz

részt a választásban. A szavazás közvetlensége azt jelenti, hogy a válasz-

tópolgárok közvetlenül a jelöltre szavaznak, és titkosan adhatják le sza-

vazataikat – mondja ki a szavazás titkosságának alapelve.

Hazánk a rendszerváltás óta demokratikus ország, április 7-én és 21-én

tehát mi is így fogunk országgyûlési képviselõket választani. Már min-

denki megkapta a kopogtató céduláját és az ajánlószelvényt, amit – a kis

számú független jelölt mellett - azon párt jelöltjének jogosult odaadni,

amelyiket a politikai versengésben elõnybe akar részesíteni, amelyikre

szavazni kíván.  De melyik legyen az? Ezt kell eldönteni! A tét nem ke-

vés. Sok minden fog eldõlni ezen a mostani választáson. Az például, hogy

komolyan vesszük-e magunkat egyáltalán. Akarunk-e a tizenkét éve

megnyitott, jelenbõl biztató jövõbe átvezetõ úton haladni, vagy átmene-

ti nehézségek, pillanatnyi érdekek miatt, periodikus váltásokkal ide-oda

csapódva hánykolódunk inkább még sokáig a gyûlölködés tengerének

habjain? Jövõnket, életünket kell mérlegre tennünk, ilyenkor kell felmér-

ni a múltat, a jelent, a jövõt. Nemcsak nagy szavak ezek, hanem életünk

minõségének meghatározását befolyásoló, valós fogalmak. Meg a gye-

rekeinkét. Meg az unokáinkét.  Meg az õ gyerekeikét és unokáikét.

A harsogó mai retorikák mellett eszünkbe juthatnának - március ak-

tualitásának okán is - Kölcsey, Széchenyi, Kossuth szavai, sok-sok po-

pulista közhely mellett örökérvényû gondolatok. Alapértékekhez kell an-

nak visszanyúlnia, aki felelõsen akar most dönteni. Az élet  tisztelete,  a

tisztesség, becsület,  felelõsségtudat, õszinteség, a felebaráti- és hazasze-

retet,  a tehetség, tudás-, munka-  és egymás megbecsülése, a haladásra,

jobbra, szebbre törekvés, az eredmények elismerése, a jóindulat, az

együttérzés, segíteni akarás… ilyenek.

Én mindig azt gondolom ilyenkor – mert így könnyebb -, s ajánlom

másnak is: nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy mi az

igazság! És már döntöttem is.

Vecsey Kiss Mária

KOPOGTATÓ

Balatonalmádi Város Önkormányzata a
2002. évi nyári idényre is megjelenteti a

Balatonalmádi Információs Füzetet.

A kiadvány aktuális információkat, a város  jelentõsebb
közhasznú, szolgáltató és szórakoztató intézményeit,

kereskedelmi egységeit mutatja be, minél teljesebb képet 
nyújtva a városról.

Az Információs Füzet 15.000 példányban készül, 
s azt a TOURINFORM Iroda közremûködésével ingyenesen,

szóróanyagként terjesztjük.

Fontosnak tartjuk, hogy abban az Ön vállalkozása,
tevékenysége, szolgáltatása is megjelenjen.
A hirdetések árai a 2001. évivel azonosak.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, jelentkezését mielõbb,
de legkésõbb

2002. március 31-ig várjuk
a Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai osztályán

(I. em. 25. szoba, tel: 438-400).

A pártoktól független
Almádi Konzervatív Kör
civil szervezet alapelvei
1. Magyarország felemelkedésének záloga a magyar nemzeti hagyományo-

kat ötvözõ keresztény értékrend. 
2. A magyar nemzet egy és oszthatatlan, bárhol is éljenek tagjai. Ezt az együ-

vé tartozást testesíti meg a Magyar Szent Korona.
3. A konzervatív gondolkodású emberek évszázados értékek vállalói, míg az

úgynevezett “haladó” eszmék nem a valódi fejlõdés, hanem az anyagi ja-
vak mindenek felettiségét hirdetõ zsákutca felé viszik az emberiséget.

4. Az ember elsõsorban szellemi, s csak azután biológiai lény. Az emberi lét
értelmét csúfolják meg azok a törekvések, amelyek a globális piac egysze-
rû “fogyasztó gépévé” kívánják formálni az embert.

5. Az emberiség természetes létformája a család, amely egyedülállóan biz-
tosítja mind a gyermek, mind a szülõ harmonikus fejlõdését. Minden olyan
cselekedet, amely a családok helyzetét erõsíti, egyúttal a nemzet erejét is
növeli.

6. A társadalom alapvetõ értéke a másik ember sorsa iránt érzett felelõsség. 
7. A közjó akarása, és az érte való cselekvés az a mérce, amely meghatároz-

za az egyes társadalmi szervezõdések értékét, minden más törekvés cso-
portérdekeket szolgál.

8. A nemzet önbecsülése a megmaradás elengedhetetlen feltétele. Csak az
öntudatos, a saját eredményeire büszke nép válhat emelkedõ nemzetté.

9. Országos és helyi történelmünk kellõ ismerete és megbecsülése nélkülöz-
hetetlen a nemzet méltóságának helyreállításában.

10. A szavaknak vissza kell nyerniük eredeti jelentésüket. Az igaznak igazat,
a hamisnak hamisat, a jónak jót, a gonosznak gonoszat kell jelenteniük.

Balatonalmádi, 2000. augusztus 20.

A Kört a Veszprém Megyei Bíróság az elmúlt évben 2.098. szám alatt hagyo-
mányõrzõ és kulturális egyesületként bejegyezte, adószáma 18933046-1-19,
bankszámlaszáma 72900037-10013694. Mindazok, akik a fenti alapelvekkel
egyetértenek, s csatlakoznának a Körhöz, vagy szívesen vennének részt a ren-
dezvényein, jelentkezzenek a Kör elnökénél, Bálint Sándornál, Balatonalmá-
di, Dugonics u. 3., tel: 430-148.
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A VÁROS NEM ÉLI FEL A TARTALÉKAIT
Azt szokták mondani, január a fo-

gadkozások, tervezgetések hava.
Az ember „ilyenkor“ leszokik a do-
hányzásról, a családok megbeszé-
lik, hová mennek nyaralni, és még
sorolhatnám a példákat. A „legna-
gyobb tervezgetés“ persze január-
ban a Városháza falai között zajlik,
hisz a város költségvetése vala-
mennyiünket érint. A fehér füst fel-
szállt, Brenner Kálmánné képvise-
lõasszonnyal, a Pénzügyi Bizottság
elnökével az idei év feladatairól, le-
hetõségeirõl beszélgettünk.

- Elnök Asszony! Emlékszem, a
‘90-es évek közepén csak álom volt
az 1 milliárdos költségvetés. Az idei
évre viszont 1 milliárd 705 millió-
ban határozták rneg a végösszeget.
Eljött a Kánaán?

B.K-né: A végösszeg stimmel, a
Kánaánra azonban még egy picit
várni kell. Tény azonban, hogy az
elmúlt idõszakban az eredményes
pályázatok eredményeképpen je-
lentõs összegekhez jutott a város,
amelyek a mostani költségvetésbe
beépültek. Gondolok itt elsõsorban
az épülõ mûvelõdési központ több
mint 400 milliós állami támogatásá-
ra, amelybõl idén 306 milliót hasz-
nálhatunk fel.

- Ne szaladjunk annyira elõre,
hisz az már a jövõ, igaz nagyon is
biztató jövõ. Van a városnak azon-
ban egy múltbéli öröksége, ami
gondolom nem kis fejfájást okoz a
pénzügyeseknek. A Japán-hitelre
gondolok.

B.K-né: Ma is azt mondom, na-
gyon jól döntöttünk, amikor ‘95-
ben aláírtuk az okiratokat. Enélkül,
önerõbõl soha nem tudtunk volna
olyan jelentõs közmûberuházást
megvalósítani, mint ami az elmúlt
években jellemezte Balatonalmá-
dit. Egyébként, a hitel felvételekor
kidolgozott koncepciónk volt a
visszafizetés forrásaira, s most úgy
tûnik, jól gondolkodtunk akkortájt.

- Nálunk tehát fel sem merült az
adósság eltörlésének igénye? A ve-
lünk „egy csomagban“ lévõ Várpa-
lota környéki települések sorba fo-
galmazták meg ebbéli szándékukat.

B.K-né: Azt nem állítom, hogy az
Almádi Önkormányzat nem szere-
tett volna egy ilyen nagy ajándékot
az államtól, ám az illetékes kor-
mányszervek ettõl egyértelmûen el-
zárkóztak. Sikerült viszont egy ked-
vezménycsomagot kiharcolni, s az
érintett önkormányzatok lehetõsé-
geik alapján ebbõl választhattak.
Kifizethettük volna egyben a köl-

csönt, és akkor a végösszegbõl ka-
punk engedményt, ám a 907 milliót
lehetetlen elõteremteni. Hasonlóan
elvetettük az egyenlõ részletekben
történõ törlesztést is, így maradt a
harmadik variáció, amiben eredeti-
leg is gondolkodtunk. Nevezetesen,
az elsõ 9 évben kevesebbet, majd 10
évig fokozatosan növekedve fizet-
jük vissza a tartozást.

- Mit jelent ez számokban?
B.K-né: Tavaly fél évre fizettünk

14 milliót, idén 29 millió, 2003-ban
31 millió ez az összeg. Ennek a
konstrukciónak az az elõnye, hogy
évek múlásával az infláció enyhíti a
terheket, ugyanakkor fokozatosan
belépnek azok az adóbevételek,
amelyektõl a közmûberuházások
idején mentesült a lakosság. Ez a fõ
fedezete a hiteltörlesztésnek.

- Ha már az adóknál járunk,
2002-ben mennyire húzza meg a
nadrágszíjat az önkormányzat?

B.K-né: Örömmel mondhatom,
hogy egyetlen adónemben sem
emelt az önkormányzat, ennek elle-
nére a tavalyihoz képest 12,2%-os
bevétel-növekedés várható. Éppen
az imént említett okból következõ-
en, sorra járnak le a közmûberuhá-
zás utáni kedvezmények. Tételesen
egyébként elmondható, hogy ide-
genforgalmi adóból 40 milliót (ma-
rad a 200 Ft/fõ/nap), iparûzési adó-
ból 68 milliót, építményadóból 124
milliót, telekadóból 3 milliót vár a
költségvetés.

- Melyek még azok a bevételi for-
rások, amelyek a mûködést biztosít-
ják, s teszik teljessé a költségvetést?

B.K-né: Ide tartoznak az ún. saját
bevételek (283 millió), amelyek az
intézmények, strandok, bérlemé-
nyek mûködésébõl keletkeznek. A
sajátos bevételek (499 millió) köré-
ben említhetjük a helyi adókat, az
SZJAátengedett részét, kamatbevé-
teleket. 376 millió a költségvetési
támogatás, amelyet fejkvóta alap-
ján kapunk az államtól. Értékpapí-
rok eladásából 120 milliót tervez-
tünk, a különbözõ beruházásokhoz
tartozó pályázatokon 274 milliót re-
mélünk, míg a tõke jellegû bevéte-
lek 33 milliója lakásértékesítésbõl,
illetve különbözõ pénzügyi befek-
tetések hozamaként várható.

- Reméljük realizálódnak a terve-
zett bevételek, ám lássuk most, mi-
re költjük ezt a sok pénzt!

B. K.-né: Az relatív, hogy mi a
sok, de több településsel ellentétben
most sem tervezünk intézmény be-
zárást, bár azt is elmondhatom,

hogy hamarosan kezdõdik egy ala-
pos átvilágítás, és annak eredmé-
nyét figyelembe vesszük majd ké-
sõbbi döntéseinkben. A város mû-
ködtetésére 938 milliót tervezünk
az idei évben, ebben benne foglalta-
tik az intézmények 378 milliós költ-
ségvetésétõl a közvilágítás áramdí-
jáig minden. Külön keretet különí-
tünk el a különbözõ fejlesztésekre,
amelyek nem maradhatnak el a vá-
ros életében. A már említett mûve-
lõdési központ 306 milliót visz el
ebben az évben. Az eddig elmaradt
közmûépítésekre 44 milliót, úthely-
reállításra, építésre 73 milliót ter-
veztünk az idén. Folytatódik a
Wesselényi strand teljes rekonst-
rukciója is, a szakaszokban történõ
felújításra 100 millió Ft jut 2002-
ben. Ugyanakkor vannak még el-
maradt munkák a Vörösberényi
Általános Iskolában , és a Györgyi
Dénes Iskola tornaterem építését is
támogatni szeretnénk.

- A beszélgetés végéhez közeled-
ve azért világosan kirajzolódik,
hogy van helye a pénznek, már nem
is álom a milliárd feletti költségve-
tés. Rendelkezik-e tartalékokkal a
város?

B. K-né: A költségvetésben köte-
lezõ tartalékot képezni, mind a mû-
ködésre, mind a tervezett fejleszté-
sekre. A mûködési céltartalékban
21,2 millió Ft-ot terveztünk az
egészségügy kiadásaira, de ide tar-

tozik, persze sokkal szerényebb
méretekben a nemzetközi kapcsola-
tokra fordítandó keret. Az általános
tartalék 27,8 millióját jó lenne meg-
takarítani, hisz ez a bevételkiesések
kompenzálására, esetleges termé-
szeti csapások elhárítására, egyéb
vis major esetekre lett elkülönítve.
A fejlesztéseknél az általános tarta-
lék 15 millióját szeretnénk felhasz-
nálni, mert ez azt jelentené, hogy
idén is nyerünk a pályázatokon, ez
az összeg az önrészt jelenti. A cél-
tartalékban szereplõ 19,5 millió pe-
dig korábbi kötelezettségeink kifi-
zetésére (orvosok mûszerbeszerzé-
se, alapfokú oktatásban kötelezõ
eszközbeszerzés) szolgál.

- Képviselõ Asszony ! Az év vé-
ge felé választások lesznek. Mikor
lenne elégedett?

B.K-né: Természetesen akkor, ha
ez a most elfogadott költségvetés
egyensúlyban maradna, ha sikerül-
nének eltervezett fejlesztéseink.
Egyre azonban már most büszke va-
gyok. Elmondható, hogy Balatonal-
mádi nem éli fel a tartalékait, nem
kell kiárusítani értékeit, hogy a vá-
ros mûködni tudjon. S szeretném,
ha ez sokáig így maradna!

- Köszönöm a beszélgetést!
Gróf Tibor

Egyszülõs klubban jártam
Másodszor nyílt lehetõségem részt

venni a Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat által szervezett elõadá-
son. Az elõadó ez alkalommal is
Szélesné Ferencz Edit pszichológus,
egyetemi adjunktus volt. Szociális
munkás hallgatóként színesítettem a
szülõk, anyukák és apukák gyûrûjét.

A család a társadalom alapegysége
– olvashatjuk bármely szociológia
könyvben. A témaválasztás által
mindenki érintettnek érezhette ma-
gát. Mindannyian családban élünk,
legyen az több generációs család,
egyszülõs család, nagycsalád, vagy
egykés család.

Az elõadások nyitottak voltak
minden szülõ számára. Végignéztem
az összegyûlt hallgatóságon. Anyu-
kák és apukák ültek körbe a várako-
zás izgalmával, hogy megismerhes-
senek valamit gyermekeikrõl, csa-
ládjukról és magukról, mint szülõk-
rõl. Nap, mint nap látják gyermekü-

ket, amint átküzdi magát a fejlõdésé-
nek buktatóin. Látják, de ugyanak-
kor tudni is szeretnék, hogy amit
megélnek, az csupán a családi élet-
ciklusok menetén bekövetkezett vál-
tozások. Szeretnék tudni, hogy mik
számítanak gyermekeik téves céljai-
nak, miként lehet átvészelni a serdü-
lõkor okozta viharokat, hogyan vi-
szonyuljanak gyermekükhöz, ha a
családban haláleset következett be,
vagy a szülõk a válás mellett dönte-
nek. Megtanulhatnak konstruktívan
kommunikálni, és megismerhetik,
mi lehet jobb a büntetésnél. Megtud-
hattuk, hogy “Minden gyermeknek
joga van boldog szülõkre!” 

Mindannyian tudjuk, milyen ne-
héz elérni a boldogságot, megelége-
dettséget. A megoldást ugyan nem,
de a segítséget továbbra is megtalál-
ják a Családsegítõ Szolgálat által
szervezett Egyszülõs Klubban!

H.E.
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Tavaly elkezdõdött a volt Auró-
ra Étterem kulturális központtá
alakítása. A kivitelezõk már
több munkafázison túljutottak.
Az önkormányzati beruházás-
sal kapcsolatban Kovács Lajos
építészmérnököt, a polgármes-
teri hivatal külsõ szakértõjét
kérdeztük.

- Többéves elõkészítõi munka után
végre látványosan halad elõre a volt
Auróra Étterem kulturális központtá
alakítása. Megfelelõ ütemben folyik-
e a kivitelezés?

- Igen, ráadásul a kivitelezõk kapa-
citásuk alapján még ennél is elõbbre
tarthatnának. Jelen esetben a munka
gyorsaságát a finanszírozás határoz-
za meg, ugyanis a pénzeszközök üte-
mezetten állnak az építtetõ rendelke-
zésére, és ugyanígy érkezik a
központi céltámogatás. A munka je-
lenlegi tempójából ítélve év végére
elkészülhetne az épület. Nagy meg-
lepetések már nem következhetnek,
azok inkább a feltáráskor, bontáskor
érhettek volna bennünket, de ezen a
fázison már túl vagyunk.

- Az átépítés azonban jóval koráb-
ban is megkezdõdhetett volna, ha az
eredeti tervek megvalósítására lett
volna elegendõ fedezete az önkor-
mányzatnak. Miért csak a tervrajzok
elkészülte után szembesültek azzal,
hogy pénzhiány miatt megvalósítha-
tatlan az elképzelésük?

- Valóban a tervek alapján döbben-
tünk rá, hogy a kulturális központ
megvalósításához hiányzik 150 mil-
lió forint. A becsléssel megbízott
szakcég vétett komoly hibát, ugyan-
is az átépítés költségvetését jelentõ-
sen alultervezte. A testület az õ tájé-
koztatásuk alapján hozott döntést ar-
ról, hogy milyen legyen a leendõ
épület, és ez alapján adta be a pályá-
zatokat.

- Felelõsségre lehet ilyenért vonni
egy céget?

- Magyaroszágon nincs erre jogi
gyakorlat, ha elõfordulna, az példa-
értékû lenne. Tulajdonképpen a cég
becslést végzett, a pontos költsége-
ket csak a tervek elkészülte után le-
hetett meghatározni.

- Hogyan sikerült lefaragni a be-
ruházás költségvetését 150 millió fo-
rinttal?

- Nagy változtatásokra nem kerül-
hetett sor, hiszen a központi hozzájá-
rulásoknak voltak feltételei, amelyek
megszabták a különbözõ funkcioná-
lis helyiségek méretét. A képviselõ-
testület csupán takarékosabb megol-
dásokat kereshetett. Például lecsök-
kentették a bukó-nyíló ablakok szá-
mát, hiszen úgyis klimatizált lesz az
épület. Az építkezést ráadásul nem

egy generálkivitelezõ végzi, hanem
mind a 11 fõ munkanemet más és
más cég, így jelentõs összegeket le-
het spórolni a kivitelezés során.
Mondjuk, külön-külön lehet alkudni
a beépítendõ anyagokra. A tervek új-
ragondolása fontos volt, hiszen a je-
lentõs állami támogatásokat nem lett
volna célszerû elszalasztani, ugyan-
akkor a füredi görög falu sorsára is
juthatott volna a beruházás. 

- Milyen lesz az új kulturális köz-
pont?

- Szerintem jó és hasznos. Egy fel-
nõtt- és egy gyermekkönyvtárnak,
klubszobáknak, a Tourinform irodá-
nak, kiállító és rendezvénytermek-
nek ad majd otthont. A város terüle-
tén jelenleg szétszórt mûvelõdési,
kulturális funkciók így egy helyre
kerülnek. Emellett lesz az épületben
egy közétkeztetési konyha valamint
kávézó és vendéglõ. Szakmailag
nem feltétlenül a legjobb megoldás
az átépítés, mert így marad az épület
eredeti funkcionalista - realista kül-
leme. Sokak szerint ez nem illik a vá-
ros arculatába. A tervezõ oldotta a
téglatest alakú, katonás épület me-
revségét annyiban, hogy álmodott
egy henger alakú tornyot a jelenlegi
helyén maradó fõbejárat mellé balra,
valamint az épület színeiben is más-
képp fest majd.  

- Jó érzéssel tölti-e el, hogy végre
megvalósul a hosszú, sok energiát
felemésztõ munka eredményeképpen
az új kulturális központ?

- Nyilvánvaló. Mindig jól esik lát-
ni munkánk eredményét, habár, mi-
vel tervezõként is dolgozom, a ma-
gam tervezte épületek állnak legkö-
zelebb a szívemhez. Ehhez kapcso-
lódóan mindenképp meg kell je-
gyeznem: az, hogy az építkezés el-
kezdõdhetett, és elõreláthatóan be is
fog fejezõdni, nem egy-két ember,
hanem egy ennél szélesebb csapat
munkája. Azoké, akik a legelején
hittek benne, és elindították a prog-
ramot, azoké, akik hivatali dolgozó-
ként, képviselõként, vagy csak segí-
tõkész almádi polgárként vették a fá-
radságot, és segítették a tervek elké-
szültét, azoké, akik a problémák fel-
merülésekor fel merték vállalni,
hogy elkészülhet az épület az erede-
ti költségszinten belül. Nehéz lenne
itt mindenkit felsorolni, de minden-
képp meg kell említenem a 2000-
ben tevékenykedõ munkacsoportot,
mely megakadályozta, hogy a beru-
házás ellehetetlenüljön. Valamint
Pandúr Ferenc alpolgármester urat,
aki 2001 elejétõl viszi velem a mun-
kát, és végzi a feladatok idõrabló,
energiát emésztõ részét.

Az Új Almádi Újság idei januári

számának polgármesteri sarkában
megjelent egy utalás a Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottságból
történõ lemondásomra. 

Az ott megjelenteket pontosí-
tanom kell, bár ezt már korábban is
megtettem. Nemcsak a bizottságon
belüli problémák, vagy ellentétek
miatt mondtam le. Ellentétek minden
munkacsoportban kialakulnak. Szá-
momra a testületen belüli, és a testü-
let és a bizottság közötti légkör és

hangnem lett elfogadhatatlan. Ter-

mészetesen a rossz légkör, a szemé-

lyeskedések a bizottság munkáját,

esetenként döntéseit is rossz irány-

ban befolyásolták. Mivel lemondá-

som óta csak a kulturális központhoz

kapcsolódóan foglalkozom városi

ügyekkel, így a jelenlegi helyzetet

nem kívánom minõsíteni.

Józsa Péter

Jeltelen sírok (2.)
Újságunk januári számában fenti cím alatt leírtakat folytatva, ígéretemhez

híven az alábbi felsorolásban ismertetjük a Pinkóczy temető aljában névtele-
nül nyugvó magyar áldozatok, hősök névsorát. Kovács István barátommal
együtt � felhasználva a Hadtörténeti Intézet és Múzeum megküldött nyilván-
tartásait, valamint a helyi Katolikus és Református Egyházak korabeli halotti
anyagkönyvi adatait � legjobb tudásunk szerint a legnagyobb valószínűséggel
állítottuk össze a névsort, összesen 38 személy, magyar katona adatait.

Amennyiben olvasóink fentiekkel kapcsolatban hasznos, vagy egyéb is-
mérvvel kiegészíteni tudják közlésünket, köszönettel vesszük, hisz a május
26-i Hősök napi avatásig még van idő, akár helyesbítésre is. 

Az emlékmű és sírkert állításának költségeihez az önkéntes adományokat
szívesen fogadjuk. E célra a Városháza portájánál kapható Almádiért Közala-
pítvány számlájára szóló befizetési csekk. 
Bartha Lajos honv. 1887
Boldog Dániel szkv. Pálmonostor 1914
Borbély László honv. Adúcs 1924
Deim Elek honv.
Keresztesi Lajos honv.
Kiss József honv. Gyergyóujfalu 1922
Kiss József tiz. 1912
Kocsis György honv. 1926
Körmendi György honv.
Lengyel Ignác honv. Kisláng
Márton József főtörzs.m. Szeged 1903
Matolcsi József honv. Tiszpolgár 1919
Nasztanovics János honv. 1924
Papp Ferenc örv. Szeged 1921
Petics László honv. Nyárádsellye
Rusz József h.örm. Kézdivásárhely 1890
Seres Antal honv. Mezőtúr 1920
Simon László szkv. Mikola
Szánthó Béla h.örm. 1919
Szász Albert zls. Kolozsvár 1925
Szebellédi György honv. 1921
Szentgály Lehel korph. Pestszentlőrinc 1924
Takács Lajos honv. Vágfarkasd 1916
Tarcsi Vilmos honv. Kolozsnéma 1908
Tóth József honv. Dámosa 1921
Vatai Gyula honv. 1923
Zsapó Kálmán honv. 1920
Kapotsy  Arisztid k.szkv. Budapest 1921
Petres László hov. 1924
Polgár István �
Poller István � Jánosháza
Major György � Székesfehérvár
Pápai János � Sárvár
Kovács Arnold � Nagyboldogasszonyfa
Balla Albert � Dévabánya
Kiss Ferenc � Mizsérfalva
Végh Ferenc � Debrecen
Ákom Gyula �

Majbó Gábor     Kovács István
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ÚJ MÁRCIUSOK ELÔESTÉJÉN
1802-ben, tehát pontosan 200 évvel ezelõtt, tette Révay Miklós professzor

azt a kijelentést , hogy „Nem tudunk magyarul beszélni”  - ráadásul veretes
latinsággal: „Nescimus hungarice loqui!”  - amikor elfoglalta a magyar nyelv
tanítószékét a pesti egyetemen. Akad persze olyan kutató is, aki szerint nem
pontosan akkor mondta, hanem egyik elõadásán, de ez a lényegen egyáltalán
nem változtat: kivétel nélkül mindenkit  elgondolkodtatott, bár azóta is több-
ször idézték, mintsem gyakorolták volna. Idézték akkor is, amikor végre hiva-
talos nyelv lett a magyar nyelv Magyarországon, azaz 1844-ben. Nem tévedés,
mert 1844. január 25-én hirdette ki az országgyõlés kerületi ülése azt a kirá-
lyi választ, amelyet az elõzõ év nyarán kidolgozott javaslatukra kaptak. Ez
pedig elõírta, hogy az ország határain belül minden hivatalnál, a fõkor-
mányszékeknél, valamint a Horvátországgal való érintkezésnél az addigi  latin
helyett hivatalos nyelv a magyar. Ekkor lett a közoktatás nyelve is magyar,
amit azonban a jobb evangélikus gimnáziumok már jóval korábban is
bevezettek, köztük is jelesen az akkor még zalamegyei Kõvágóõrs algimná-
ziuma.

Súlyosan téved, aki azt hiszi, hogy innen már egyértelmûen be is tartották
a rendeletet, mert a horvát megyék ezután még mindig latinul levelezhettek a
magyar megyékkel, így aztán végleges királyi szentesítés csak 1844. novem-
ber 13-án történt meg. Amint az mindenfajta rendelettel történni szokott, ez is
csak kívánt állapot maradt, azaz a törvény elõírta, és akinek elõ tudták írni, sõt
ellenõrizni is képesek voltak, meg akinek éppen úgy tartotta a kedve, az be is
tartotta. Nehogy azt képzeljük ezek után, hogy ez kimondottan kárpát-meden-
cei örökség vagy esetleg átok, mert legalább  négyezer éve élnek az emberek
ezzel a passzív ellenállási formával, hiszen már Mezopotámiában is dacoltak
minden elõírással és királyi rendelettel, ameddig csak dacolni lehetett...

A magyar nyelv születésnapját azóta is csendesen megünneplik azok, akik
szívbõl érzik a január 22-én íródott Himnusz nemzeti ima jellegét, akik nem
csupán értik a gondolatait, hanem annak szellemében is cselekednek - de így
március idusán illik elgondolkozni azon is, hogy vajon tényleg ugyanazt a
magyar nyelvet beszéljük-e?

Akarva-akaratlanul, nemzeti költõóriásunk, Petõfi Sándor ültette el ben-
nem a gyanakvást, hogy lehet az, hogy ugyanazt a szöveget a farkasok és a
kutyák is megénekelhetik? Márpedig elénekelik, mert minden március 15-
én felkapják vagy az egyik, vagy a másik verset, és valahányszor elhangzik
akármelyikõjük, barátommal együtt azonnal a másik jut eszünkbe. Az még
hagyján, hogy eszünkbe jut, meglehetõs durcásan el is mondjuk-mormoljuk,
akár az ünnepség kellõs közepén.  Amennyi rendszer-, és kormányváltást a
szüleinkkel együtt mi ketten már megéltünk, bizony volt idõnk megfigyelni
bizonyos, tipikusan ismétlõdõ periódusokat, de ami még meglepõbb, mindig
a farkasok szavaltatták a kutyák dalát, a kutyák meg a farkasokét. Ezt még
csak ki lehet ismerni idõvel, különösen az ötödik évtizeden túl, de azt a
sejtelmes titkot még egyikünk sem fejtette meg, hogy ki dönti el, vajon kik
a farkasok, no és kik a kutyák? A vita meg csak mindezek után bontakozott
ki kettõnk között, hogy a kutyák tényleg annyira kutyák, illetve a farkasok
olyannyira ordasok-e, mint amennyire a másik fél biztosnak látszik  ma-
napság a  saját kis diagnózisában. Megbántani senkit sem akarunk, de azért
idézzük fel mindkét verset, hátha nem minden olvasónk tudja, mirõl is
beszélünk:

A forradalom elõszele suhint meg bennünket mindkét vers elsõ két verssza-
kából, amelyeket 1847 januárjában írt a költõ. Úgy látszik, akkor még
egyértelmû volt, hogy ki a kutya és a farkas sem maradt azonosítatlan. Az eltelt
155 év alatt pedig a kényelmes konyhai szögletbõl, meg a kietlen pusztaság-
ból is váltogatva hangzott fel az ugatás illetve az üvöltés. Az még csak
hagyján, hogy egymásra vonítottak az elején, de kis idõ múltán saját magukra
is. A tragédia az egészben az, hogy mára már a vonításból nem lehet
egyértelmûen arra sem következtetni, honnan jön, no meg ki is adja azt a han-
got. Védett állat lett ugyanis a farkas, a kutyát meg néha úgy kiverik, hogy
attól koldul, miközben a zivatar már nem süvölt annyira, sõt az esõ és hó alig-
alig szakad...

Ebben a  mételyesen megkeveredett, érték-, és mértékvesztett világban
hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy a mi saját szavunk sem tiszta
egészen, mert nagyon hosszú ideig a magyar szavak nem ugyanazt jelentették
a forradalmakat önkényesen kisajátítóknak, azokat intézményesítõknek és
azokkal visszaélõknek. Ez az erkölcsi abnormalitás odáig fajult, hogy egy
közönséges puccsot nagy forradalomként ünnepeltek és ünnepeltettek több
emberöltõn át, egy négyhónapos rémuralmat dicsõségesnek tituláltak, a

választási csalás esztendejét a fordulat évének, végül pedig hivatalosan ellen-
forradalomnak kellett nevezni, azt, ami pedig forradalom volt! 

Vajon hány ember nyomorodott bele ebbe a szellemi zûrzavarba, mire a
kegyetlenül elpusztítottak száma hovatovább nyilvánosságra került? De vajon
hányan zavarodtak meg teljesen, mire  napfényre került egy-két féligazság, és
vajon hányan vesztették el józan ítélõképességüket, mire kiderült, hogy nem
õk az õrültek, a gonoszok és a tébolyodottak? Holott csak fehérnek kellett
volna nevezni a fehéret és feketének a feketét, miközben a szürke is meg-
maradhatott volna színnek, de csak a kettõ között és nem azok helyett!
Mindeközben a nyelv, ez az áldott anyanyelv szenvedett a legtöbbet, mert leg-
elõször õt erõszakolták meg, s nem az ártatlanokat. A politikai változásokkal
együtt a hivatalosan használt magyar nyelv is kezdett magához térni, elõtérbe
kerülhettek a tisztán, egyértelmûen beszélõk, bár a zavarosban halászók még
mindig felbukkanhatnak, idõlegesen meg is téveszthetnek sokakat, de a Petõfi
által megénekelt „szellem napvilága” egyre több ház ablakán kezd már ra-
gyogni...

Mára talán már eljött az ideje az ünnepek tiszta beszédének is. Eljött az az
idõ, amikor nem  kell aktualizálni minden múltban történt eseményt, nem kell
és nem is szabad eltitkolni az árnyas oldalt sem a ragyogó mellett. Nevén kell
nevezni az eseményeket, és fel kellene fedezni végre, hogy nem vezet sehová
sem a márciusi forradalom nagyjainak a szembeállítása - egymással kijátszani
ugyanis úgysem hagyják magukat, ha az eredeti  forrásokat lelkiismeretesen
áttanulmányozzuk. Össze tudott fogni ugyanis nemes és nemtelen, arisz-
tokrata és földmûves, gazdag és szegény, majd pedig példát mutattak
lelkesedésbõl, helytállásból és hõsi halálból egyaránt.

Elképzelhetõ, hogy erre az új feladatra, az összefogásra intõ kölcsönös
megértésre sokan közülünk már nem is vagyunk alkalmasak, mert még mindig
nem beszélünk tisztán magyarul sem. Talán ezért várom annyira azt a fáklyás
felvonulást, amelyet Balatonalmádi fiataljai rendeznek a forradalom 155.
évfordulójának elõestéjén, és akkor õk szólnak hozzánk, helyettünk és értünk
is.

Czuczor Sándor

Petõfi Sándor

A KUTYÁK DALA A FARKASOK DALA

Süvölt a zivatar Süvölt a zivatar
A felhõs ég alatt; A felhõs ég alatt;
A tél iker fia, A tél iker fia,
Esõ és hó szakad. Esõ és hó szakad.

Mi gondunk rá? mienk Kietlen pusztaság
A konyha szöglete Ez, amelyben lakunk;
Kegyelmes jó urunk Nincs egy bokor se’ hol
Helyeztetett ide. Meghúzhatnók magunk.

S gondunk ételre sincs. Itt kívül a hideg,
Ha gazdánk jóllakék, Az éhség ott belül,
Marad még asztalán E kettõs üldözõnk
S mienk a maradék. Kínoz kegyetlenül.

Az ostor az igaz, S amott a harmadik
Hogy pattog némelykor, A töltött fegyverek.
És pattogása fáj, A fehér hóra le
No de: ebcsont beforr. Piros vérünk csepeg.

S  harag multán urunk Fázunk és éhezünk
Ismét magához int, S átlõve oldalunk,
S mi nyaljuk boldogan Részünk minden nyomor...
Kegyelmes lábait ! De szabadok vagyunk !
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Gondolatok Húsvét ünnepére
„ Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok,

hogy egy kis kovász az egész tésztát megke-
leszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új
tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagy-
tok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus,
már megáldoztatott. Azért ne a régi kovásszal
ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság
kovászával, hanem a tisztaság és igazság
kovásztalanságával.“

lKor 5,6-8

Húsvét napja Krisztus feltámadásának a
napja. Minden vasárnap ezt hirdeti:

Krisztus feltámadt! Az élet napja és ünnepe
ez. Az elsõ sír ürességének tényével alapvetõen
megváltozott a világ rendje: ami addig lezárt
volt, végérvényes és megváltoztathatatlan - az
megváltozott, feltárult. Ami addig sötét volt és
reménytelen - az világossá és reményteljessé
lett. Az út, ami addig a bizonytalanba vezetett,
és ahonnan nem volt visszatérés - az megválto-
zott: a bizonytalanságból bizonyosság lett: az út
Jézus miatt és által Istenhez vezet, az általa adott
tökéletes, az Istennel teljes közösségben levõ
végtelen életre vezet, mert Krisztus feltámadt!
Jézus a kereszten végbevitt áldozatával legyõzte
a halált, a bûn következményét. Feltámadásával
nyilvánosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

Új kezdõdött el a világban, teljesen új! Úgy
kezdõdött el, hogy a régi még itt maradt. A
világban együtt van jelen a kettõ: a régi és az
új, ez a kettõ azonban kibékíthetetlen. Errõl a
kibékíthetetlen, összeegyeztethetetlen ellen-
tétrõl szól az apostol is. A világban, az itteni
életben együtt van jelen a jó és a rossz; a bûn
és a tisztaság; a hit és a hitetlenség; a fény és a
sötétség; az élet és a halál. Jelen vannak és
egymással kibékíthetetlenek. Az apostol azt
mondja: lássuk meg, vegyük észre, hogy ebben
a kettõsségben élünk, hogy ilyen ellentét van
bennünk és a világban is. Olyan ellentét ez,

melyet ember nem tud feloldani. Minden kísér-
let, mely az ellentét kibékítésére irányul,
kudarcra van ítélve. Ebben a helyzetben és
ebben az esetben nincs tolerancia, nem lehet
elfogadásról, megértésrõl beszélni. A jó és a
rossz nem fér össze; a trágár beszéd és az imád-
ság nem fér meg egymással; a gonosz, irigy,
gyûlölködõ indulat nem egyeztethetõ össze a
szeretettel; a feslett, szabados életvitel, az
öntörvényûség, öncélúság, önérdek nem illeszt-
hetõ a közösséggel, az embertársi szeretettel,
egyáltalán Isten akaratával.

Az apostol éppen emiatt mondja: takarítsátok
ki a kovászt, tehát a rosszat, a gonoszt! A fel-
szólítás és ezzel együtt maga a cselekedet, a
rossz kitakarítása önmagában nézve, emberi
lehetõség és erõ szempontjából teljesen
reménytelen, mert minél inkább irtjuk
magunkban a rosszat, annál több új, irtani valót
veszünk észre és találunk. Az apostol a felszó-
lításával azonban nem csüggeszteni akar, hanem
reményt, bizonyosságot, evangéliumot ad és
hirdet: takarítsátok ki a régit, a kovászt, a
rosszat, mivelhogy kovásztalanok, azaz tiszták
vagytok! Tiszták Krisztus miatt, az Õ kín-
szenvedése, kereszthalála miatt; bûn nélkül
valók Krisztus érdeméért, mert Õ áldozatul adta
magát értünk, hogy mi tiszták legyünk. Ehhez
tartsuk, szabjuk magunkat, mondja az apostol.

Új kezdõdött el a világban. Krisztus feltá-
madt! Az Õ feltámadásával teljesen új
kezdõdött el bennünk is, Isten kegyelme kezdte
el ezt. Új élet, új értékrend, új viszonyulás ez:
tisztaság, szeretet, jóság, egyenesség,
szemérmesség, igazság, örök élet. Ezekkel
ünnepeljünk, a régitõl elfordulva, a régi rosszal
szakítva, hogy az ünnep a hétköznapokra is
kihatással legyen!

Úgy legyen! Ámen.
Isó Zoltán
ev. lelkész

Elmúltak a böjti napok, megtisztult testtel és
lélekkel várjuk az ünnepet!

Szokásomhoz híven pár ötlettel felfrissítjük a
hagyományokat. Apró figyelmességekkel, igaz kis
többlet-munkával csodás hangulatot lehet
teremteni.

Színes tojások, folt ragasztással:
Nyers tojások két végét kifúrjuk, majd kifújjuk

belõlük a tartalmukat. Különbözõ színes anyagok-
ból apró háromszögeket vágunk, és papírragasztó-
val a tojásokra ragasztjuk, tetszés szerinti illesztés-
ben. Beborítjuk velük a tojást. Gyufaszál darab-
kákra kötünk megfelelõ színû keskeny szalagot úgy,
hogy két egyenlõ szára legyen, amit alulról indulva
áthúzunk a tojásba fúrt lyukakon, felül masnit
kötünk, és hagyunk egy kis akasztót is.

Kék-fehér pamut-szerû anyag, fehér csipkével
díszítve; fekete-fehér opart; barna tigris mintás; mil-
lió féle variáció lehetséges képzeletünk szabadon
engedésével.

Egy nagy vázába száraz ágas-bogas ágakat, vagy
barkát teszünk, és ráaggatjuk a színes tojás-
csodákat. Díszítsük még otthonunkat frissen met-
szett gyümölcsfa ágakkal, amit úgy idõzítsünk,
hogy Húsvétra nyíljanak.

Már csupán a jó falatok hiányoznak a locsolók
fogadásához. A sonka és fõtt tojás mellé hasé és
pogácsa:
60 dkg liszt
50 dkg fõtt, áttört burgonya
20 dkg margarin
3 dkg élesztõ
1 dl tej felfuttatjuk
1 mokka cukor
3 dkg só
2 egész tojás
2 dl tejföl
A hozzávalókat jól összedolgozzuk, kinyújtjuk, haj-
togatjuk háromszor. Egy óra hosszat kelesztjük.
Kinyújtjuk, négyzet alakú lapokra vágjuk (kb.
10x10-es), megtöltjük, összehajtjuk, megkenjük
tojással, és forró sütõben pirosra sütjük.
A tészta felébõl készíthetünk pogácsát.
A káposzta: ½ kg savanyú káposztát kevés olajon
kevergetve fedõ nélkül sütjük, kicsit borsozzuk, ha
kihûlt tölthetjük a tésztát.
Sonkás töltelék: 15 dkg fõtt füstölt hús, 15 dkg
párizsi, 1 kis fej vöröshagyma, 5 dkg füstölt szalon-
na, 2 ek. tejföl, bors, kapor vagy petrezselyem
apróra vágva. A hozzávalókat összedaráljuk, és
ezzel töltjük a tésztát.
Ha kihûlt, mélyhûthetõ; tálalás elõtt forró sütõben
átsütjük.
Kellemes Húsvétolást kíván:

Pusztai Irén Robbia: Krisztus feltámadása

HHHHúúúússssvvvvééééttttoooollllóóóó

}



12 ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2002 - MÁRCIUS

PPPPáááárrrrbbbbeeeesssszzzzééééddddrrrreeee  nnnnyyyyiiii ttttooootttt ttttaaaannnn
“Segélykiáltás a Balatonért” címmel tartott ren-

dezvényt február 21-én a Balatonalmádi
Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók
Egyesülete (BIVSZE). Az idegenforgalom promi-
nens képviselõi közül dr. Bóka István ország-
gyûlési képviselõ, a Balaton Fejlesztési Tanács
elnöke fogadta el a meghívást, és vett részt az
összejövetelen.

Mágori Erzsébet a  BIVSZE elnöke ismertette
a rendezvény célját, témáját, mely - sommásan
összefoglalva - a Balatoni Fejlesztési Tervek
megakadályozásának kezdeményezésére irányul.
Szükséges a Turizmus-program felülvizsgálata
szakemberek és az itt élõ, a következményeket
viselõ emberek bevonásával, mert a jelenlegi
fejlesztés nem a fizetõvendéglátásból élõk for-
galmát növeli. Hiába van korszerûsítés, ha a par-
ton nem férünk el, mert a Balaton-part nagy része
zárt, már így is túlépített. A vendégrablás körüli
maffiotikus állapotok, a még mindig túlzottan
magas adóztatás, az üdülõfalu-konkurencia
elõnyösebb helyzetbe hozása, a part megnyitásá-
nak és a strandok területnövelésének hiánya

tragédiát okozhat a Balatonnak és az itt élõ
embereknek – mondta.

Bóka István válaszában emlékeztetett arra,
hogy soha még ekkora mértékû fejlesztések nem
történtek a Balatonnál. Csak 2002-re 5 milliárd
forint a termékfejlesztésre szánt összeg, óriási
ütemû csatornázás történt a közelmúltban és
történik folyamatosan, támogatják a szálloda-
bõvítéseket, fejlesztik a borturizmust, a horgász-
turizmust, köztereket, parti sétányokat, ivó-
kutakat, szobrokat, strandokat, vizesblokkokat újí-
tanak fel, játszótereket építenek, a Balatont nép-
szerûsítõ kiadványokat jelentetnek meg…, ezek
közvetve vagy közvetlenül mind-mind segítik a
turizmusból megélni szándékozókat. A balatoni
rendezési terv törekszik arra, hogy a tó partvo-
nalának 30%-a minden településen visszakerüljön
közösségi használatba, de ez igen nagy anyagi
erõfeszítésbe kerül. A tavaly szeptemberben nyil-
vánosságra hozott – az Interneten is közzétett –
Balaton-fejlesztési program-tervezethez nem
érkeztek a balatonalmádi szervezettõl bírálatok és
javaslatok. Ennek ellenére, a Balaton Fejlesztési

Tanács most is kész az együttmûködésre, mert
tudja, hogy sikeres fejlesztést csak az itt élõk nagy
részének egyetértésével lehet végrehajtani.  A
Balaton Fejlesztési Tanács abszolút nyitott egy
munkacsoport keretében, szakértõi
véleményekkel alátámasztott párbeszéd
megindítására, ezért azt javasolja a Balatonalmádi
Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók
Egyesületének, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Fizetõ Vendéglátók Országos Szövetségével, és
törekedjen a civilszervezetek  együttes
érdekérvényesítésére. Javasolja továbbá a
lakosság számára kiírt különféle pályázatok
megismerését és megismertetését – energia-
racionalizálási pályázat például (panel-lakások,
családi- és sorházak felújítása korszerû
nyílászárók cseréjével, melegvíz elõállítási- és
fûtési rendszerek korszerûsítésével, hõszigetelés-
sel). Ezeket a pályázatokat igénybe vehetik a szál-
lásadók is, élni kell vele.

VKM

Kézzel fogható tudományKézzel fogható tudomány
Az elmúlt év õszén rengeteg ember lépett be a Csodák Palotájába

Budapesten, és játszva tapasztalták: A VILÁG ÉRDEKES! A kiállítás létre-
jöttével megvalósult Öveges tanár úr álma, és nemcsak a diákok, de a felnõt-
tek is végre átérezhették a “csodás” fizika varázsát - képletek és szorongás
nélkül. Közép-Európa elsõ és mindmáig egyetlen interaktív tudományos cen-
truma 1995 óta folyamatos sikereket arat, és a természettudományokat
emberközelbe hozva mutatja be a csodákat!

A fõvárosi sikerek után most vándorkiállítás formájában járja az országot a
tárlat, és a tavasz elsõ napjaiban Almádiba is ellátogatott. 

A Csodák Palotájából a legnépszerûbb eszközöket szemlélhették meg a
látogatók, hiszen a terembe lépve egy lebegõ labda fogadta a vendégeket. A
számos érdekes és izgalmas tárgy feladata, hogy játékos formában mutassa be
a természettudományos jelenségeket és a fizika törvényeinek mûködését. És
ami igazán rendkívüli ebben a kiállításban, hogy nemcsak hogy lehet, hanem
egyenesen kötelezõ az eszközöket kipróbálni, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. A közvetlen interaktív kapcsolat kialakítását segítik még a feliratok,
hiszen ezek mindegyik játék mûködését tudományos megközelítésben, de
mégis közérthetõen magyarázzák. 

És szinte fel sem ocsúdunk a varázslatból, a kiállítás második része máris
az érzékszerveinkkel játszik. Az illúzióra és az érzéki csalódásra helyezik a
hangsúlyt a háromdimenziós képek és Victor Vasarely munkái, melyek a
századforduló óta ejtik ámulatba az embereket. 

A kiállított tárgyak harmadik csoportja egy különleges világba kalauzolja
el a látogatókat. Ez egy olyan világ, ahol a vizuális élmény nem létezik, csupán
a szagló, tapintó és halló érzékeink vezetnek. A Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége által felajánlott eszközök között helyet kapott a Grimm
testvérek meséskönyve is, amely a vakok számára készült, és csupán az ujjbe-
gyünk érzékenységének segítségével élhetjük át a mesék varázslatát. Ajátékok
között a legérdekesebb talán a csörgõlabdás pingpong volt, itt  egyedül fülünk
élessége segíthetett a labda helyes útra terelésében. 

Az ÉSZBONTÓ címû kiállítás csupán pár napig volt látható az almádi
Közösségi Házban, majd folytatta útját, hiszen a szervezõk tervei szerint az
egész Észak-Dunántúllal szeretnék megismertetni a kézzel fogható
tudományt. 

Vincze Eszter

Számunkra nem csak egy jól hangzó szlogen a minõségi turizmus jel-

szava, hanem egy eszköz is egyben céljaink megvalósításához, melyért

tenni is készek vagyunk – nyilatkozta Sörös András a Csopak Rt. Ingat-

langazdálkodásért felelõs igazgatója.

A nyári szezon kezdetére a Csopak Rt. saját erõbõl felújítja, és egész éves

nyitva tartásra alkalmassá teszi a balatonalmádi Fórum-Tempo bevásárlóköz-

pontot.

Miért szánta rá magát a vállalat erre a költséges lépésre?

A bevásárló központ majd másfél évtizede épült. Tulajdonképpen akkor,

amikor még Magyarországon nemigen voltak mai értelemben vett üzletköz-

pontok. Az akkori igények diktálta koncepció mára túlhaladottá vált, és a hasz-

nálat is nyomot hagyott az üzleteken.

Másrészrõl a bevásárlóközpontban meghatározó szerepet betöltõ Tempo

szupermarket kifejezetten sikeresen mûködött az elmúlt szezonok során. Ta-

valy ill. tavalyelõtt tudatosan elnyújtottuk a nyitva tartásunkat, magyarán:

március elejétõl november közepéig nyitva tartottunk. A tapasztalatok meg-

gyõztek bennünket, a térségben létjogosultsága van egy egész évben üzeme-

lõ bevásárlóközpontnak.

De nem csak a Tempo áruház lesz egész évben nyitva.

Fõbb bérlõink partnerek lépésünkben. A Fórum Bevásárlóközpont attól vá-

lik üzletközponttá, hogy a vendéglátó-, mûszaki-, kertészeti üzletek ugyanúgy

magukévá tették döntésünket, mint a ruházati-, horgász-, vagy virágboltok.

Az átalakítás a teliesítésen kívül több mindenre kiterjed.

Az üzletközpontban fedett tereket alakítunk ki, így a bejárati részt is véd-

jük az idõjárás viszontagságaitól. Átépítésre kerül a teljes belsõ udvar. Remé-

nyeink szerint egy mediterrán hangulatú belsõ térben jól fogják érezni magu-

kat látogatóink. Itt zajlik majd a létesítmény közösségi élete is. Célunk az,

hogy az átalakítás után egy szebb, vonzóbb és magasabb használati értékkel

bíró bevásárlóközpontban láthassuk vendégül az idelátogatókat.

Reményeink szerint legkésõbb május elsején minden készen lesz. De ter-

mészetesen március közepétõl várjuk kedves vásárlóinkat!

(x)

Megújuló bevásárlóközpont
Balatonalmádiban
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PATTHELYZET
Lassan feledésbe merül, hogy
néhány évvel ezelõtt még NB I-
es sakkcsapata volt Balatonal-
mádinak. A város sporttörténe-
tében egyedülálló sikert azóta
sem sikerült megismételni.

Településünkön 1991-ben alakult
sakkcsapat Közösségi Ház SE néven.
Az egyesület létrehozatalában kulcs-
szerepe volt a vörösberényi Fáncsy
Imrének, az akkor mindössze 17 éves
ifjúsági sakkozónak, aki már kisisko-
lás kora óta ûzte ezt a szellemi spor-
tot. A Veszprémi Volánnál töltött évei
után a péti csapathoz igazolt, ahol fi-
atal kora ellenére megszerezte a nem-
zetközi mesteri címet. Ez az egyesü-
let megszûnés elõtt állt, amikor Imre
megkereste dr. Kerényi László pol-
gármestert, hogyha van rá lehetõség,
biztosítson a város feltételeket egy
szakosztály elindításához. Mivel az
önkormányzati céltámogatásból ré-
szesülhetett ez a sport is, így néhány
magánember megalakította az egye-
sületet, és meghívták tagnak az egy-
kori péti sakkozókat. A magas élõ-
pontszámú játékosoknak köszönhe-
tõen az almádi csapat már az elsõ évé-
ben NB II-ben indulhatott. Újabb elõ-
relépés 1993 májusában következett,
amikor az egyesület a nemzeti baj-
nokságbeli aranyérmes helyezésével
jogot szerzett az NB I/B-ben való in-
dulásra, majd két évvel késõbb beke-
rült az ország legjobb csapatainak
versenyébe. A legfelsõ csoportban
közel négy évig megállta helyét a né-
hány új sakkozóval megerõsített
szakosztályunk, egyszer sem estek
ki. Ezzel párhuzamosan a klub lelkes
amatõrjei a megyei bajnokságokon
többször nyertek. Ebben az idõben
már olyan nagynevû sakkozókat si-
került az NB I-es csapatba igazolni,
mint Grábics Mónika a nõi váloga-
tottból, vagy Adorján András olimpi-
ai bajnok, aki többször is segítette
Kaszparovot a felkészülésben. A tisz-
teletbeli elnökséget Portisch Lajos
vállalta. Orsó Miklós beindította a
vörösberényi iskolában valamint a
gimnáziumban a sakkiskolát is,
amely ígéretes tehetségeket nevelt.

- Olyan szintre jutottunk, amirõl
induláskor nem is álmodtunk, a csúcs
az NB I 5. helyezése volt. Kezdetek-
kor azt tûztük ki célul, hogy megho-
nosítsuk itt is ezt a sportot, és úgy hi-
szem, sikerült is. Kialakult egy vi-
szonylag nagy sakkszeretõ közönség,
amely rendszeresen eljárt a helyi ver-
senyekre - emlékezett vissza Gróf Ti-
bor az SE egykori elnöke. 

1998-ban az addigra már baráti tár-
saságként is összetartozó közösség
széthullott, a siker útja véget ért,
ugyanis anyagi okok miatt az SE
visszakényszerült a megyei csapat-
bajnokságba. Ebben az idõben a tá-
mogatók száma és a támogatások
mértéke is lecsökkent, így nem lehe-
tett tovább finanszírozni az NB I-be-
li szereplést. A pénzhiány egyébként
az egész sportágat jellemzi, kevés
gazdasági vállalkozás lát reklámlehe-
tõséget a sakkcsapatok támogatásá-

ban - ki tudja miért, teszi hozzá
Fáncsy László almádi szakosztályve-
zetõ, aki elmondta, hogy a kilencve-
nes évek második felében gyakran
szerepelt Almádi neve a Nemzeti
Sportban és a megyei napilap fotóval
illusztrált cikkeiben, a klub támoga-
tói pedig alkalmi kiadványokban je-
lentek meg. A sorsfordító évben a
klub elnöki posztját már Juhász Nagy
Sándor töltötte be, aki a mai napig se-
gít az anyagi háttér elõteremtésében.
Az egyesület neve ekkor Kelet-Bala-
tonira változott, mivel a környezõ te-
lepülések önkormányzatainak össze-
fogásával szerették volna megmente-
ni az NB I-es szereplést a szakosztály
vezetõi, de ez a tervük meghiúsult.
Ma tizenkét fõs a megyei csapat, hat
gyermekversenyzõ van és két tarta-
lék. Õk mindannyian egyénileg ké-
szülnek a versenyekre. Az egyesület
elsõtáblása, azaz legjobbja, Fáncsy
Imre például egy olyan számítógépes
programot használ, amely verseny-
játszmák lépéseit tartalmazza. Ennek
segítségével ellenfeleinek techniká-
ját elõre tanulmányozhatja, ami je-
lentõsen megnöveli a gyõzelmi esé-
lyeket. Az elõkelõ helyezés elérésé-
hez természetesen jó memória is kell,
Imre például akár egy hónappal ko-
rábbi versenyének lépéseit is fel tud-
ja eleveníteni. Az SE a megmérette-
téseket mostanában mindig ponthát-
ránnyal kezdi, hiszen hiányzik a csa-
patból egy nõi és egy ifjúsági (14 és
18 év közötti) játékos. Nagyon fontos
lenne gondoskodni az utánpótlásról,
amelynek alapját jelentené, ha váro-
sunkban lehetnének sakkszakkörök.
Ennek megvalósításában partner len-
ne Imre, aki februárban indított útjá-
ra egy foglalkozás-sorozatot Alsóör-
sön, és ott nagy sikere van a gyerekek
körében. A sakk pedagógiai szem-
pontból sem elhanyagolható, hiszen
fejleszti a memóriát, a logikai készsé-
get, emellett fegyelemre nevel. Nem
véletlenül vannak olyan iskolák az
országban, ahol tantárgyként, tan-
könyvi segédlettel oktatják ezt a spor-
tot.

A Kelet-Balatoni Sakkegyesület
nemcsak eljár versenyekre, hanem

programok szervezésével népszerû-
síti is a játékot. Februárban ért véget
a négyhónapos amatõr városi bajnok-
ság, amelyen tizennégyen indultak. A
körmérkõzések végeredményeként
elsõ lett Juhász Nagy Sándor, máso-
dik Bencsura Barna, harmadik Hor-
váth István. Legközelebb március 24-
én lesz nyílt egyéni sakkverseny a
Közösségi Házban, Húsvét Kupa né-
ven. Jelentkezni a helyszínen, vagy
elõzetesen a 432-141-es telefonszá-
mon lehet. Helybeli versenyek szer-
vezésével próbálja öregbíteni váro-

sunk hírnevét a Vörösberényi Sza-
badidõ Egyesület is. Idén augusztus
végén rendezik meg hetedik alkalom-
mal a profik nemzetközi egyéni ver-
senyét, a Pannónia Kupát. Az elsõ al-
kalommal még 150 fõs mezõny sak-
kozott, azonban ez a létszám az utób-
bi években jelentõsen lecsökkent.
Ennek szintén anyagi okai vannak, a
díjak értéke kisebb lett, valamint sok
másik versennyel esett egyidõbe a
kupa. Idén csak egy konkurens ren-
dezvény lesz, így talán újra megnõ az
érdeklõdés, a helyezések honorálásá-
hoz pedig pályázatok útján is próbál-
nak pénzt szerezni a szervezõk.  

Az almádi sakkcsapat sorsát, a vá-
ros szellemi sportbeli jó hírnevét lel-
kes emberek próbálják egyengetni,
azonban megfelelõ anyagi háttér nél-
kül képtelenek lépéselõnybe kerülni.
Sajnos ezek a tények, feketén-fehé-
ren. Erre mondják a sakkban, hogy
patt. Csupán bizakodni lehet, hogy az
NB I-es játszmák nem végleg értek
véget.

Józsa Péter

A Kelet-Balatoni Sakkegyesület
megköszöni a városi önkormányzat,
az egyesület elnöke, Juhász Nagy
Sándor, a Közösségi Ház igazgatója,
Gróf Tibor, a vörösberényi kultúrház
igazgatója, Mester Ferenc és a többi
támogató segítségét.

Az egykori NB II-es csapat

A családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

hirdetményei

JOGI  TANÁCSADÁS

2002-ben az év minden páratlan csütörtökén 15.00 és 18.00 óra
között  igénybe vehető.

**

Szociális gondozó és ápoló szakirányú végzettséggel rendelkező főál-
lású, valamint karbantartó munkakörbe részfoglalkozású munkatársat
keresünk.
Jelentkezés: Himáné Matula Klára intézményvezető helyettesnél
Balatonalmádi, Ady E. u. 2. Tel.: 88/430-274

**

Folton-folt klub kezdte meg működését a balatonalmádi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében. A foglalkozásokat két he-
tente pénteken 15.00 órától tartjuk. Bővebb felvilágosítás: 88/430-274.

**

8 hetes kan kiskutya gazdit keres. Tel.: 06-30/398-5402.
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OOLLVVAASSÓÓII  LLEEVVÉÉLL

Megkésett – de talán nem kései – javaslat a “Balatonalmádi
településfejlesztési koncepciója” címû cikkhez

Idestova öt esztendeje már, hogy
Balatonalmádi az otthonom. Eddigi
tapasztalataim alapján e viszonylag
rövid idõ alatt is rengeteg pozitív vál-
tozás történt a városképben és a vá-
ros életében is.

Városunk folyamatos mozgásban,
fejlõdésben van. Bátran állíthatom,
hogy e szûkebb kis hazám jó úton ha-
lad ahhoz, hogy a Balaton Régió te-
lepüléseinek egyik fényes gyöngy-
szeme lehessen. Nem egyszer fordult
elõ velem, hogy járván kelvén a vá-
rosban felsóhajtottam egy-egy a vá-
rosképet addig negatívan befolyáso-
ló látvány kapcsán. De jó volna, ha
felújítanák…, ha nem lenne gödrös
és pocsolyás…, ha egyáltalán szebb
lenne! Emlékszem, hogy néhány éve
a vasútállomást ért kritikám után alig
telt el egy kis idõ, és elkezdõdött a
felújítása. Hasonló élmény volt szá-
momra a Posta mögötti parkoló rend-
betétele, sõt magának a Posta épüle-
tének mostanában megindult re-
konstrukciója is. És még sorolhat-
nám. Kinek ne fordult volna meg a
fejében egy virágzó muskátlikkal
vagy a karácsonyi pompás fényekkel
feldíszített Almádi látványa. Az
utóbbi években már ez is valósággá
vált. Köszönet érte!

Az elért eredmények ellenére, az
emberben mindig tovább munkálko-
dik az a tettvágy, hogy mivel lehetne
városunkat még többé, még vonzób-
bá és csábítóbbá tenni a helyiek és a
turisták számára egyaránt. Ennek fé-
nyében szeretném megragadni az al-
kalmat és innen, errõl a helyrõl egy,
a városunkat látványosabbá és von-
zóbbá tevõ kezdeményezést elindíta-
ni.

Legyen Balatonalmádi a csábí-
tóan gyönyörködtetõ szökõkutak
városa!

Elképzelésem szerint elsõként két
helyszín lenne a legalkalmasabb
ezen díszkutak létesítésére. Lénye-
ges, hogy a fõútról jól látható, a gya-
logosok által jól megközelíthetõ és
hozzáférhetõ területen legyenek el-
helyezve. Így elgondolásom szerint
az egyik szökõkútnak a Mc Donalds
elõtti parkoló, míg a másiknak a Pol-
gármesteri hivatal és a most épülõ új
Kultúrház elõtti nagy parkoló adhat-
na helyet. Maguk az építmények a
rejtett megvilágítással, medencével
csak kb. 7-8 m átmérõjû kör alakú
helyet foglalnának el. Illusztráció-
ként szeretném közre adni azt az ál-
talam készített kép-montázst, amely-
lyel érzékeltetni szeretném az így
megváltozott tér hangulatát. Termé-
szetesen tisztában vagyok azzal,
hogy ez az elképzelés is csak egyéb
kompromisszumok árán lenne meg-
valósítható. Ezeket elõtte meg kell
vizsgálni és mérlegelni. Ilyen elsõd-
leges szempont lehet a városképbe
való illeszkedés mellett a megfelelõ
anyagi fedezet biztosítása is. Az
utóbbira – szerencsére - a következõ
megoldás kínálkozik. A Széchenyi
Terv keretében a Balaton Régióban
2002-ben elnyerhetõ pályázatok kö-
zött lehetõség  van 30-50 % saját erõ
mellett, 5 - 10 millió forintig köztéri
ivókutak, díszkutak létesítésének tá-
mogatására. A saját erõt adományok-
ból, vállalkozóink esetleges hozzájá-
rulásaiból lehetne elõteremteni, míg
a területet a Város adhatná.

Nem titkolt szándékom, hogy tá-
mogatókat, híveket szerezzek ennek

az elképzelésnek. Várom azon szer-
vezetek, egyesületek, vállalkozások
és magánszemélyek jelentkezését,
akiknek az ötlet elnyerte a tetszését
és felkarolnák az ügyet. Választások
elõtt vagyunk. Lehetne ez a kezde-
ményezés a Városunkért tenni aka-
rók összefogásának olyan jelképe,

mely mentes a napi politikától, és

amely közelebb hoz bennünket - szû-

kebb hazánk -, Balatonalmádi lakóit.

Lázár József

Balatonalmádi 

Derkovits Gyula u. 1/B.

T: 06 20 9353 523

A Favorit Lakópark Építõ Kft. néven jegyzett Pénzügyi  Befektetõcsoport
a  Nevelõotthon vételárának elsõ részletét határidõre nem fizette ki.  Ezért a
terület tulajdonosa – a Veszprém Megyei Önkormányzat – a mintegy 5 hek-
táros földet ismét megpróbálja eladni.

Balatonalmádi Önkormányzata  a város pénzeszközeit az Auróra Étterem,
Mûvelõdési és Kulturális Központtá történõ átépítésére fordítja.

Ilyen helyzetben a város lakossága, telek- és nyaralótulajdonosai utolsó
darab földjük tulajdonjogát csak saját pénzükön tudják megszerezni, például
egy 8.000 részvényt kibocsátó részvénytársaság (Rt) sietõs megalakításával.
Egy részvény ára 45-50 000 forint. Lesznek olyan ingatlantulajdonosok, akik
nem tudnak vagy nem akarnak részvényt vásárolni, és lesznek olyanok is, akik
több részvényt vesznek.

A részvények eladhatók, örökölhetõk. Bankgaranciával esetleg elérhetõ a 3
részletben 30 hónap alatt történõ kifizetés. A részvények árfolyama garantál-
tan nõni fog.  Elsõ lépésben az embereknek ki kell választani maguk közül 10
hiteles, becsületes, értelmes embert, akik megszervezik a részvénytársaságot.

Jó munkavégzés esetén belõlük alakítható meg az Rt. Igazgatótanácsa. Ha
a város lakossága a területet nem veszi meg, a lakópark-építéssel elérhetõ 
2 milliárd forintos nyereség miatt, más befektetõcsoport fog lakóparkot
építeni.  A felépítendõ épületeket az emberek megtévesztése érdekében nem
lakóparknak, hanem pl. üdülõparknak  nevezik el.

Mágori Erzsébet
BIVSZE
elnöknõ

A Balatonalmádi volt
Nevelõotthon területének

megvásárlásáról
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Balatonalmádi Kertbarátkör:
2002. febr. 5. Szõlõ és gyümölcs-

fák telepítésérõl Ádám Ferenc ker-
tész tartott elõadást. Ismertette a régi
és új telepítésre ajánlott fajtákat, a ta-
laj-elõkészítést, a  fajtáknak  szüksé-
ges ültetési távolságok betartását.

2002. febr. 16. Farsangi  bál volt a
Halászkert Étteremben. 

2002. febr. 19. Tavaszi vetemé-
nyezés a kiskertekben. E.a.: Takács
Ferenc kertészmérnök.

A vetõmagokat most kell besze-
rezni. Ügyeljünk a garanciális határ-
idõre. Hibrid magok 3-4 évig csira-
képesek. Vetés elõtt csináljunk próba
csiráztatást, így felmérhetjük a csira-
képesség százalékos arányát, és an-
nak megfelelõen növeljük a vetõmag
mennyiségét. A kiteleltetett virágo-
kat, ha szükséges átültethetjük 1-2
fokozattal nagyobb edénybe, friss vi-
rágföldbe, komposztba. Vékony ré-
teg Alginitet is használhatunk. 

2002. febr. 23. Mindkét kert-
barátkör részt vett a Térségi Szõlész-
borász Találkozón Alsóörsön, melyet
Fábián József emlékére rendeztek. 

Vörösberényi “Fábián József”
Kertbarátkör:

2002. febr. 4. Itthon  vagyunk-e
Európában. E.a.: Czuczor Sándor
igazgató. Az elõadó ismertette az Eu-
rópai Unió államainak gazdasági
helyzetét, az Unió álláspontját, illet-
ve a négy tagjelölt ország részére fel-
ajánlott támogatást. A sajtó és rádió
szerint rendelkezünk azokkal a felté-
telekkel, ami az Unióhoz való csatla-
kozáshoz szükséges.

A tagság hozzászólása szerint
megalázó az az álláspont, hogy amíg
a régi tagállamok részére egész rész
támogatást biztosítanak, az újonnan
belépõ országoknak pedig ¼ részt.
Az elõadás alatt csináltunk egy kis
közvélemény-kutatást. Egy kérdõ-

íven minden tag név nélkül egy mon-
datban fejezhette ki véleményét az
Unióhoz való csatlakozásunkhoz.

Az eredmény nagyon megoszlott
és érdekes volt. 

2002. febr. 18. A napirendi pont
azonos az Almádi Kertbarátkör feb-
ruár 19-i programjával. 

2002. február 23. A Fábián József
emlékére szervezett tanácskozáson
emléklappal ismerték el Sin József a
Vörösberényi Kertbarátkör volt el-
nöke, illetve a Balatonalmádi
Kertbarátkör elsõ elnöke, Horváth
József a Vörösberényi Kertbarátkör
jelenlegi elnöke tevékenységét. 

A posztomusz díjazott Domján
Lajos kitûntetését özvegye vette át. 

Február havi beszámolónkat, saj-
nos egy gyászhírrel fejezem be.
Dalányi József tanár úr életének 91.
évében elhunyt. Február 26-án kísér-
tük utolsó útjára. Az 1965-ben ala-
kult “Fábián József Kertbarátkör“ el-
sõ elnöke volt. Emlékét megõrizzük.
Nyugodjon békében.

Igentisztelt barátunk, Dalányi József
tanár úr.

A két kertbarátkör nevében:
Durst László

AA BBaallaattoonnaallmmááddii VVáárroossii KKuullttuurráálliiss KKöözzppoonntt ééss
KKöönnyyvvttáárr mmáárrcciiuussii pprrooggrraammjjaa

Március 8. 17.00, péntek Almádi és a városhoz kötõdõ mûvészek
Tavaszi Tárlatának megnyitója. Helyszín:
Közösségi Ház

Március 14. 18.30, csütörtök Fáklyás felvonulás a Közösségi Háztól a
Kossuth szoborig. Gyülekezõ: Közösségi Ház

Március 14. 19.00, csütörtök Filmklub: Nyolcvan huszár címû magyar film
vetítése. Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

Március 15. 11.00, péntek 1948/49-es Szabadságharc és Forradalom
tiszteletére rendezett ünnepség Helyszín: Petõfi
szobor

Március 21. 19.00, csütörtök Filmklub: Annie Hall címû amerikai film
vetítése. Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

Március 23. 15.00-18.00, szombat Húsvéti Játszóház, Helyszín: Közösségi Ház
Március 29. 20.00, péntek Húsvéti Jazz Kávézó: film, zene, tánc.

Helyszín: Közösségi Ház
Április 4. 19.00, péntek Filmklub: Feldobott kõ címû magyar film

vetítése. Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium
Április 11. 19.00, csütörtök Filmklub: London megöl engem címû angol

film vetítése. Helyszín: Kéttannyelvû
Gimnázium

Szerencse, hogy nem kötöttem
meg mégsem a fogadást. Január-
ban, amikor még 30 centis jég
borította a Balatont, azon tana-
kodtunk horgászcimboráimmal:
visszajön-e a régi szép idõ, ami-
kor március 15-én, a Fûzfõi öböl-
ben lékben fogtuk a bodorkákat.
Én – bevallom – komoly esélyt
láttam erre. 

Vállalkozó kedvû barátom ek-
kor ajánlotta fel a fogadást egy az
egyhez arányban némi palacko-
kat emlegetve, az üdítõital for-
galmát meglehetõsen egyéni for-
mában értelmezve. Szerencse,
hogy elálltam az ajánlat elfoga-
dásától, mert február 10-e táján
szinte egyik napról a másikra ki-
tisztult a Balaton. A nyugati szél
és hullámzás takaros dombokat
rakott az akarattyai és aligai par-
tokon a Keleti-medence  jegébõl.
Ekkortájt már rebesgették, hogy
a móló külsõ végénél “mozognak
a keszegek”, de valahogy nem
került rá sor, hogy lemenjek. Az-
tán, amikor már a horgásztanya
melletti vitorláskikötõ medencé-
jében fogott halakat nem darab-
ra, hanem kilóra mérték az el-
szánt és szerencsés pecások, nem
bírtam tovább. Egy doboz vir-
gonc csontival és néhány bottal,
dobozzal, táskával, miegymással
felszerelve (a fél autót megtöltöt-
ték a szerelékek) csak lejutottam
a kikötõbe. Gondoltam: majd a
helyszínen kiválasztom és össze-
rakom a leginkább megfelelõ
készséget. Mi lett ebbõl? Rá kel-
lett jönnöm egy  - eddig általam
nem ismert – alapigazságra: a
horgászat legfõbb kelléke nem a
horog, zsinór vagy a csali; hanem
a szemüveg (mert azt otthon
hagytam). Az elõzõek hiányát
egy-egy megértõ sporttárs még
tudja esetleg pótolni, de az
egyénre szabott szemüveget, hát,
az több, mint kétséges. Vissza-
menni az elfelejtett dologért
egyenlõ a balszerencsével, így
aztán kb. vakegér módszerrel ál-
lítottam össze a hatméteres
spiccbothoz szükséges finom
szereléket. (Istenem, de vékony
tud lenni egy 0.16-os zsinór, ami-
kor horgot kell kötni vele)! Per-
sze – ha nehezen is – azért végül

összejött a dolog, a több évtize-
des gyakorlat csak segít a nehéz
helyzetekben. 

Bennfentes szakértõ útmutatá-
sa szerint csakis a hajókiemelõ
sója közül érdemes próbálkozni,
ott a legmélyebb a víz a vitorlás-
kikötõ medencéjében. Két szem
csonti a horogra, és máris ott to-
porogtam a hideg betonon. Pró-
bálkoztam a fenék felett pár cen-
tire, a vízközt, a felszín alatt köz-
vetlenül, de hiába vártam a nagy
pillanatot; amikor az idény elsõ
halát ünnepélyesen visszadobom
a Balatonba (ez szigorú, áthágha-
tatlan szabály), csak nem moz-
dult az úszó. Végül fittyet hány-
va a jótanácsokra, kiballagtam a
középsõ stégre, és igazam lett.
Pár perc múlva egy kissé meg-
merült az úszó, és a bevágás után
igazán örömmel dobtam a vízre a
kisujjnyi, haszontalan „pap-
tetût“. Szerencsét hozott, mert
most csakugyan rátaláltam a
bodorkákra. Egymás után emel-
gettem õket az érzékeny Daiwa
spiccbottal. A tenyérnyieket már
fárasztani kellett. Gyönyörû
volt! Le-föl sétálgattam a stég
kb. 20 méteres szakaszán, és ahol
fél percig nem mozdult az úszó,
nem is próbálkoztam tovább. Pár
méterrel arrébb biztos volt a ka-
pás. Gyûltek a vödörben a kora-
tavaszi (vagy télutói) “bodrik”. A
déli harangszó hagyatta velem
abba a szórakozást, hiszen 11-re
ígértem, hogy hazamegyek a va-
sárnapi ebéd körüli bokros teen-
dõk elvégzése végett. A késésbõl
persze nem lett harag, hiszen az-
nap este az év elsõ sültkeszeg-
vacsoráját ettük “saját termés-
bõl”, s hál’ Istennek ezt a csalá-
dom is kivétel nélkül nagyra ér-
tékeli. 

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK
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Tájékoztató a Sporttörvényrõl
A Magyar Köztársaság polgárai

számára a sport, mint önszervezõ-
désre épülõ autonóm civil tevékeny-
ség, a magyar és az egyetemes kultú-
ra része, a nemzeti egészségfejlesz-
tés alapvetõ eszköze, valamint a sza-
badidõ eltöltésének társadalmilag is
hasznos módja.

A sport jelentõs szerepet tölt be az
ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében,
a személyiség formálásában, és hoz-
zájárul a testi-lelki jóléthez.

A sport országos szinten stratégiai
ágazat, középpontjában olyan egész-
séges nemzet képe áll, melynek
egyénei és közösségei felelõsséget
éreznek saját testi, lelki és szellemi
egészségükért és ezért tenni is haj-
landók.

Mivel elsõsorban az egyén élvezi
a sportnak és a sporttevékenység
megtekintésének elõnyeit, neki kell
vállalnia az ezzel járó költségeket is.
Ezért nem kívánatos a sportot közin-
tézményként fenntartani, a sportnak
is a piaci logika szerint kell mûköd-
nie. Ugyanakkor a Sporttörvénybõl
az Önkormányzatnak a rá háruló kö-
telezettségeket fel kell vállalnia.

A Sporttörvény a sportszervezete-
ket két részre osztja:

- sportegyesületekre és
- sportvállalkozásokra.
A sportegyesület az ET. és a Ptk.

alapján mûködõ egyesület.
A sportvállalkozás: a gazdasági tár-

saságokról szóló 1997. évi 114. tör-
vény szerint mûködõ Kft, Rt, ill. ki-
vételesen közös vállalat formájában
mûködõ társaság, valamint a Ptk.
szerint mûködõ Kht,  amelyek kere-
tében sporttevékenységet folytatnak,
és tevékenységi körükben a sportte-
vékenységet megjelölték.

Sporttevékenység a meghatározott
szabályok szerint, a szabadidõ eltöl-
téseként vagy hivatásszerûen végzett
testedzés, ill. szellemi gyakorlat,
amely fizikai, ill. szellemi erõnlét
fejlesztését és megtartását szolgálja.

A törvény a sportolókat három ka-
tegóriába sorolja:

- hivatásos sportoló: az a verseny-
szerû sportoló, aki sportszerve-
zettel munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony keretében jövede-
lemszerzési céllal, foglalkozás-
szerûen sporttevékenységet foly-
tat; 

- amatõr sportoló: az a versenysze-
rû sportoló, aki sportegyesület
tagjaként, ill. sportvállalkozással
fenntartott amatõr sportolói
sportszerzõdés alapján sportte-
vékenységet folytat;

- szabadidõs sportoló: az a termé-
szetes személy, aki szabadideje
eltöltéseként nem szervezett for-
mában végez sporttevékenysé-
get, ill., aki a szervezett formá-

ban folytatott sporttevékenysége
során nem vesz részt szakszövet-
ség vagy sportszövetség által ki-
írt, engedélyezett vagy szerve-
zett versenyeken.

Amatõr sportolói 
sportszerzõdés.

Az amatõr sportoló sportegyesü-
lettel sportolói sportszerzõdést köt-
het, sportvállalkozással köteles
sportszerzõdést kötni.

A sportszerzõdés érvényesen csak
határozott idõre, legfeljebb öt évre
köthetõ, azonban érvényessége meg-
hosszabbítható.

A sportszerzõdést írásba kell fog-
lalni, amelyben rögzíteni kell a sport-
szervezet által az amatõr sportoló ré-
szére nyújtandó támogatás formáit,
valamint a sportoló sporttevékeny-
séggel kapcsolatos együttmûködési
kötelezettségének részletes feltételeit.

Amatõr sportoló jogállása:
Az amatõr sportoló sporttevé-

kenységéért a sportszervezettõl díja-
zásban nem részesülhet. 

Nem minõsül díjazásnak:
- a versenyzéssel összefüggõ indo-

kolt költségek megtérítése,
- a versenyzéssel, ill. az arra való

felkészüléssel összefüggésben
nyújtott természetbeni juttatás,

- a kiemelkedõ sporttevékenység
elérését követõen adott eredmé-
nyességi jutalom,

- a szponzorálás keretében nyúj-
tott támogatás,

- a szerzett érem, trófea.

Amatõr versenyengedély
Az amatõr sportoló versenyrend-

szerben szervezett versenyeken csak
akkor vehet részt, ha versenyenge-
déllyel rendelkezik.

A szakszövetség elõírhatja a sport-
tevékenységgel kapcsolatos élet-és
balesetbiztosítást.

Az amatõr sportoló a versenyen-
gedélyt, mint a sportegyesület tagja,
vagy mint a sportvállalkozással szer-
zõdés alapján jogviszonyban álló
személy kaphatja meg.

Versenyengedély iránti kérelmet
az amatõr sportoló csak a sportszer-
vezeten keresztül nyújthatja be a
szakszövetséghez.

A kiállításáért meghatározott díjat
kell fizetni.

Átigazolás:
Az amatõr sportoló a sportszerzõ-

dés érvényessége alatt csak a sport-
szervezet hozzájárulásával igazolha-
tó át másik sportszervezethez. A
sportszervezet a hozzájárulás meg-
adását nevelési költségtérítés megfi-
zetéséhez kötheti. 

A sportszerzõdés érvényessége

alatt az amatõr sportoló csak hozzá-
járulásával igazolható át vagy adha-
tó ideiglenesen kölcsön más sport-
szervezetnek. Az amatõr sportoló a
hozzájárulás megadását térítés meg-
fizetéséhez nem kötheti. Az ezzel el-
lentétes megállapodás semmis.

Anevelési költségtérítés az amatõr
sportoló kinevelésének ellenértéke,
amely az adózás szempontjából szol-
gáltatásnyújtásnak minõsül. 

A sporttevékenységre vonat-
kozó általános elõírások:

A sportoló számára a sportszerve-
zet köteles biztosítani a sportág jelle-
ge szerinti, továbbá a versenysza-
bályzatban meghatározott biztonsá-

gos sporttevékenység folytatásához
szükséges feltételeket. 

Asportoló a sportszervezet és a sa-
ját adottságaihoz igazodó mértékben
igényelheti a sportszervezettõl az
eredményes sporttevékenységhez
szükséges felkészülési, ill. verseny-
zési lehetõség biztosítását.

A sportoló a feltételek és lehetõsé-
gek biztosítása esetén a sportszerve-
zet által meghatározottak szerint
pénzeszközökkel is hozzájárul sport-
tevékenysége gyakorlásához.

Nem tartozik a feltételek közé a
sportoló sportfelszerelése.

Felber Gyula
sportszervezõ

Már jócskán mögöttünk
van a 2001-es teniszidény.
Most, amikor korai tavasz
köszöntött ránk, ideje szá-
motvetni. A megtett útra jó
visszatekinteni, mert a TE-
NISZ TÖMEGSPORTTÁ
fejlesztése terén szép ered-
ményeket értünk el. Ez,
mintegy mozigép, biztató
jövõt vetít elénk.

2001-ben húsz rendezvé-
nyünk volt (házi bajnoksá-
gok, iskolák közötti vetél-
kedõk, megyei és országos
szintû versenyek.) Leány és
fiú csapatunkat beneveztük
a megyei csapatbajnokság-
ba, és a sorsolás szerinti
mérkõzéseinket becsülettel
lejátszottuk.

Büszkék vagyunk ren-
dezvényeinkre, mert azok
jól elõkészítettek, lebonyo-

lításukban sportszerûek; a résztvevõk számát tekintve tömegsport jellegûek,
az értékelések (díjkiosztás) az eseményekhez méltóak és ünnepélyesek vol-
tak.

Minden rendezvényünk helyt kapott az Új Almádi Újság, sõt a kiemelke-
dõbbek a Napló hasábjain is, ezzel követendõ példát mutattunk a helyi, vala-
mint a megye sportköreinek.

Mi motivált bennünket? Meggyõzõdésünk, hogy a sport (ezen belül a TE-
NISZ) olyan gyakorlóterület, ahol a jövõ - reméljük uralkodó - eszméit: em-
beri méltóság, mások jogainak elismerése és tiszteletben tartása, felebaráti
szeretet…, a résztvevõk élesben gyakorolhatják; és a belõlük fakadó feleme-
lõ élményt a lebonyolítás során ÁTÉLHETIK! Ezért is választottuk mottóul:

“A TEST A LÉLEK  TEMPLOMA”!
Nem mindegy, milyen ez a templom!
Ha erõs, vagyis egészséges, akkor benne a lélek is az!
Kedves Almádi Polgárok, Mûvészek, Képviselõk! Jó szívû adományaikkal

ehhez járultak hozzá, s reméljük a jövõben is ezt teszik, hogy ezzel is elõse-
gítsék nemes céljaink megvalósítását.

Varga László
DSK tenisz sport csop.vez.

Rendezvényeink fõ támogatója a Bíró házaspár

“… Csak jó kedvébõl is / Vitéz próbálni indul…”

A Váci Mihály Általános
Iskola diáksportkörének

nyílt levele Mecénásaihoz!
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Márciusi program
Március 21-én, csütörtökön 17 órától – szokás szerint – a Közösségi

Házban tartjuk meg e havi klubdélutánunkat.
Aki eljön, annak szívet melengetõ mûsorban lesz része:

a Városi Zeneiskola növendékei

adnak mûsort, amelyen zongora, hegedû, gitár és fuvola számokat
hallhatunk tehetséges, ifjú mûvészjelöltek elõadásában. Rendezi
Huiber Gabriella, az intézet igazgatója.

Felhívom Balatonalmádi lakosságának a figyelmét arra, hogy ren-
dezvényeinken minden érdeklõdõt szívesen látunk, függetlenül attól,
hogy tagja-e egyesületünknek. De klubdélutánunkon alkalom
kínálkozik csoportunkhoz való csatlakozáshoz is. Ugyancsak ren-
delkezésre áll közel 30 éves egyesületünk részletes alapszabálya.

Láng Miklós

Az új évezred elsõ napjaiban ült össze néhány hasonlóan gondolkodó almá-
di polgár, és létrehozott egy olyan baráti társaságot, mely elsõdleges feladatá-
nak a város társadalmi és közéletének felpezsdítését tûzte ki. Összejövetelei-
ken alaposan átbeszélték Almádi valós társadalmi problémáit, elemezték azok
okait, és persze a megoldás lehetõségeit is igyekeztek felvázolni. Az írásos vi-
taanyag lapunkban is megjelent, és a Társalgó Kör a város többi civil szerve-
zetével karöltve többször megvitatta.

Az összefogás, együttgondolkodás, a hasznos és kölcsönös együttmûködés
azóta is folyamatos. A Társalgó Kör lehetõleg minden programjának szervezé-
sében számít más civil szervezetek segítségére és tevékeny közremûködésére.

Az elmúlt egy év eseményei között jelentõsnek tartják a ma is aktuális “kö-
szönési akciót”, mellyel a felnõttek, gyerekek, vendégek egymás közötti alap-
vetõ érintkezésén, alaphangulatán akartak változtatni. Május utolsó vasárnap-
ján az Öregparkban a gyermeknapon szereztek felejthetetlen élményeket vá-
rosunk serdületlen ifjúsága számára. Augusztusban a Berényi Búcsú megren-
dezésével egy régi hagyományt élesztettek újjá. Államalapításunk ezredik év-
fordulóján millenniumi keresztet állítottak. Decemberben  elõször a Mikulás
járta végig a város gyermekintézményeit, majd karácsonykor a “mindenki ka-
rácsonyfája” alatt mûsorral, teával, süteménnyel vártak minden arrajárót.

Az Almádi Társalgó Kör ezúton is megköszöni az együttmûködõ civil szer-
vezeteknek, azok tevékeny tagjainak munkáját, továbbá minden adományozó
személynek, cégnek pénzbeni, anyagi vagy szolgáló támogatását, remélve,
hogy ezévben is számíthat nagyvonalú segítségükre a várhatóan színvonala-
sabb programjaihoz.
Az Almádi Társalgó Kör 2002. elsõ félévi tervezett programja:
Berényi Majális Balatonalmádi Mandulás 05. 11.
Vízi szezonnyitó Balatonalmádi Öregpark móló 05. 18.
Gyermeknap Balatonalmádi 05. 26.
Szent Iván Éj Balatonalmádi Öregpark móló 06. 24.
Péter-Pál napi vígadalom Balatonalmádi Öregpark 06.27-30.
(kézmûves és étkes napok)

N.F.

Az Almádi Társalgó Kör
egy éve

HÚSVÉT KUPA
A Kelet-Balatoni Sakkegyesület egyéni sakkversenyt rendez március 24-én

9.30-tól a Közösségi Házban. Játékidõ 2*15 perc. Nevezési díj: 200 Ft, ami a

díjakkal együtt szétosztásra kerül. A versenyre bárki jelentkezhet I. osztályig.

Aki tud, hozzon órát, készletet!

Jelentkezni: Fáncsy László 432-141, 06/30-395-08-25, vagy a helyszínen!

TTTT ÉÉÉÉ LLLL TTTT EEEE MMMM EEEE TTTT ÕÕÕÕ

Téltemetõ- tavaszköszöntõ
maskarás mulatságra invitál-
ták az érdeklõdõket Almádi ci-
vil szervezetei.

A Városháza elõtt- ízes du-
nántúli tájszólással- elõadott
télûzõ ráolvasás, melyet har-
sány hangon adott elõ egy “ az
Öreghegy északi lejtõjérõl ér-
kezett  hajlott hátú, szemüve-
ges, szõrös öregember”
(Czuczor Sándor aposztrofál-
ta így tenmagát) hatásának
erõsítésére a tiszteletre méltó
jelenlévõk sûrû és kellõkép-

pen hangos
kereplésbe,
k o l o m p o -
lásba kezd-
tek. Föl is
ébresztették
a telet ren-
desen, majd
f ö l ö t t é b b
emelkedett
h a n g u l a t -
ban, szoros-
ra zárt so-
rokban ki

szekéren, lóháton, ki pedig
csak úgy gyalogosan csalo-
gatták a Balaton part, a móló
felé. Gyanúját eloszlatandó,
hangulatos, fergeteges humo-
rú álesküvõt rendeztek a far-
sangi idõszak lezárásaként
(sajnálhatják, akik kihagyták
a látványt a forralt boros sátor
csábításának engedve.), majd
a kiszeugrás következett s ezt
követõen került igazán bajba
az addig békés nézõként téb-
láboló tél. Furkósbotokkal
felfegyverzett subás- gubás

rémalakok gyalogosan, sõt
lóháton is számosan ûzték fel-
alá az egész parkban. (a for-
ralt boros sátor körül topor-
gókra már nem is volt szük-
ség), míg végül csak sikerült
agyonütni szegényt. Kissé fe-
lületesek lehettek azonban-
talán a nagy öröm részegítet-
te meg az üldözõket, mert a
parti bokrok közül álruhát ölt-
ve- egy szál fürdõgatyában,
fejére kötözött koponyával,
újból csak elõkerült. No, ezt
már a forralt bor elkötelezett
rajongói sem nézhették tétle-
nül és az egész társaság közös
elhatározással, nagy egyetér-
tésben zavarta be a lángoló
kisze után a Balatonba.

Ezzel az aktussal aztán vég-
leg elûzték a telet Almádi lan-
káiról, és efeletti határtalan
örömükben tértek vissza fen-
séges illatokat gõzölgõ poha-
raikhoz.

N.F.

Kiszeugrás (a szalmabáb a telet jelképezi)
Tél-búcsúztató, tavaszváró ráolvasás

Vég legesen
elûztük a telet
(Boros László
2002. február
24-én a bala-
tonban.)

w w w . j a r m u . c o m
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KEDVES KISMAMÁK
ÉS ANYUKÁK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a

HHHHÜÜÜÜVVVVEEEELLLLYYYYKKKK  MMMMAAAATTTTYYYYIIII
BBBBAAAABBBBAAAA--BBBBIIIIZZZZ IIII

Vörösberényben, a  Laposa Dániel út
8/B. sz. alatt.

MMMM EEEE GGGG NNNN YYYY ÍÍÍÍ LLLL TTTT !!!!
Várjuk kedves vásárlóinkat

Naponta: 9.00-16.00  (ebédidõ: 12.00-14.00), Szombaton: 9.00-12.00

Nagy választékban kínálunk: dzsekiket, kabátokat, nadrágokat,
pulovereket (56-os mérettõl 164-es méretig)

Várjuk azokat is, akik bizományba szeretnének adni megkímélt
gyermek- és bébiruhákat (0-12 év), cipõket, játékokat, bébihordozót,

gyermekülést, etetõszéket, pelenkázót, kiságyat, babakocsit, 
kisbiciklit stb…

Tel.: 88/432-508; 06-30/471-0701

Kultúrált környezet, olcsó ár, a Hüvelyk Matyi Önre vár!!!

Balatonalmádi központjában
a Balatontól 300 méterre
10 lakásos társasházban
44-76 m2-es új lakások

16-25 m2-es üzletek

ELADÓK
Értesítés: 06-30/300-7050

Vörösberényi Nyugdíjas

Klub 2002. március havi

- április eleji programja

Március: 13-án Élettörténeti

beszámoló, Ea.: Balikó Ferenc,

Ötórai tea, nosztalgia zene

20-án Kézimunka szakkör,

Ügyes kezek, Ea.: Zsapka Jánosné

27-én Zenés születésnapi vacsora

Április: 03-án Klubnap

Kártya, sakk, ping-pong játékok

07-én Sportrendezvény 13 órától

Szervezõ: Magda Balázs

10-én Élettörténeti beszámoló

Ea.: Magda Balázs

Ötórai tea, tangó tánc

Boros Gyula

elnök

MMMMeeeeggggnnnnyyyyíííí llll tttt

Balatonalmádi - Vörösberényben,

a Veszprémi u. - Szellõ u. sarkán a 

SSSSzzzzáááázzzzsssszzzzoooorrrrsssszzzzéééépppp  KKKKeeeerrrrttttéééésssszzzzeeeetttt iiii
ÁÁÁÁrrrruuuuddddaaaa

Kínálatunkból:

Gyümölcsfák

Szõlõoltványok

Örökzöldek és lombhullató cserjék, díszfák

Vetõmagok

Egynyári virágok

Virágföldek

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

TTTTeeeellll .... ::::   88888888////444433330000--888822226666,,,,   00006666--33330000////9999555577779999--333311110000

A SAL-X Kft.
(8184 Fûzfõgyártelep, Szállás u. 8. Tel: 88/596-196)

körzeti gyepmesteri feladatok ellátására
vállalkozót keres.

Követelmények: alapfokú iskolai végzettség, állat-
barát beállítottság, gépkocsi, mobiltelefon.
A jelentkezést részletes önéletrajz leadásával

2002. március 18-ig fogadjuk el.
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SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fûtés- szerelô

mester
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Tel./fax: 88/438-910
Tel.: 30/9384-453

Tel.: 80/949-019
E-mail: szamfira@mail.uti.hu

www.szamfira.hu

Tervezés,
kivitelezés
Már 21 éve
a lakosság

szolgálatában!
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Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a
hirdetés idôtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel,
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Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Apróhirdetés
Súlyos pattanásosság kezelése! dr. Wilde, bõrgyógyász: 88/424-383.

Bükk és cser hasogatott tûzifa eladó! Érd.: 06-30/993-0442

Hégely
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,
hôszigeteltüveg gyártás

Hagyományos ablakok átalakítása
hõszigetelt üvegezésûre.

Balatonalmádi, Építôk u. 1/A
Tel./fax: 88/593-930, 06-20/350-9175

Bútorlap és lemez méretre vágása. 
Konyha-szobabútor és üzleti berendezések

egyedi elképzelés szerinti kivitelezése is.
Balatonalmádi, Veszprémi út 124.

Tel./fax: 88/439-219, 06-20/350-9177

Ajtó és ablakgyártás mûanyagból és fából.
Vállalkozóknak és viszonteladóknak

kedvezményt adunk!
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.
Tel.: 88/593-940 Fax: 88/593-950

06-20/968-5221

SUZUKI PÁSZTI AUTÓSZALON ÉS SZERVIZ
Suzuki új személy-és kishaszon-gépjármûvek forgal-
mazása, 
garanciális szervizelése, 
garanciaidõn túli javítása, 
mûszaki vizsgára 
felkészítése és 
vizsgáztatása.
Futómû 
geometriai 
ellenõrzése 
és beállítása.
Fékdiagnosztika 
Cartec számítógép 
vezérlésû fékpaddal.
Használt gépkocsik 
adás-vétele garanciával 
és eredetiség igazolással.

Karosszériajavítás  gyári technológiával,
bérhuzatás autórobot egyengetõ paddal és

mérõrendszerrel, más típusú 
személygépkocsikat is vállalunk.

Áraink a partnerbiztosítók 
által elfogadottak.

Gyári és 
utángyártott 
alkatrészek.

Gumiabroncsok, 
acél és 

könnyûfém 
keréktárcsák.

Castrol és Mobil  
olajak.

Mi már minôsítve vagyunk!

Pászti Autószalon, Veszprém, Almádi út 40.
Tel.: 88/426-985, 429-788, 421-280 • www.paszti-suzuki.hu • E-mail: info@paszti-suzuki.hu

HITELKÖZVETÍTÉS




