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Mint ismeretes, az 1893-ban megalakított
Almádi Fürdõ Részvénytársaság alapító okira-
tában Almádi fürdõ felvirágoztatása volt a leg-
fõbb célkitûzés. Ennek érdekében munkálkodá-
suk folyamatos volt, aminek szinte egyetlen ma
is látható eredménye a parti sétány. Hozzá kell
tenni azonban, hogy a mai partvonal  az 1960-
as évek végén mintegy 8 méterrel beljebb került
a Balatonba.

Véghely Dezsõ alispán a  Részvénytársaság
igazgató tanácsának 1886-tól, az 1897 áprilisá-
ban bekövetkezett haláláig tagja volt. Õ az em-
lített cél legfõbb mozgatója, miután 1884-ben
Almádiban birtokot vásárolt, ami ráadásul
szomszédos volt a park területével. Ez a terület
is a veszprémi Káptalan tulajdona volt, és a
Részvénytársaság csupán bérelte. Természete-
sen csak a Káptalan tudomásával történhettek a
területen változtatások.

Aközvetlen parti sáv kivételével fásításra ke-

rült a terület, és 1901-re már szép nagy fák vol-
tak a parkban, Véghely buzgólkodása eredmé-
nyeképpen. A rendezetlen parti sávban nem volt
épített partfal, csupán  nádas, függetlenül  attól,
hogy a fürdõház és a gõzhajó kikötõ már  jóval
régebb óta mûködött.

A Veszprémi Hírlap 1901. szeptember 1-én
megjelent száma adta
hírül a Almádi Fürdõ Rt.
elhatározását,  miszerint
„a Balaton parton kiir-
tatja a nádat, feltölteti a
partot. Jövõ évadra egy
kedves sétahellyel ismét
gazdagabb lesz Al-
mádi.“ Az elhatározást
tett követte, és a fent
említett újság 1902. má-
jus 11-én  megjelent hír-
adása szerint: „Új mólót

építtetett  a Balatonba s e móló közepén áll a csi-

nos zenepavilon. Almádi jóhírét bizonyítja,

hogy a lakások nagyrészt lefoglaltak.“ Meg-

jegyzendõ, hogy a „móló“ kifejezés alatt a hajó-

kikötõ és a fürdõház közötti partszakaszt kell ér-

teni.

Ez idõben még két említésre méltó dolog tör-

tént a parkban. Egyik az volt, hogy 1902. július

31-én felavatásra került a Petõfi szobor, amely-

nek körülményeire az újság következõ számá-

ban visszatérünk. A másik érdekesség a Veszp-

rémi Hírlap 1902. november 16-i számának hí-

re. „Apad a Balaton.  Almádiban oly alacsony,

hogy a fürdõházak alatt lehet járni,  Joó János

fürdõigazgató kihordatja az iszapot. Jövõ évre

meglepetés, a fürdõház és a Petõfi szobor közöt-

ti téren egy díszes pavilont állítottak fel, amelyik

az õszi pozsonyi kiállításnak volt a dísze, mely-

ben ezután cukrászda és egyéb elárusítók lesz-

nek. Szóval halad a mi kis Almádink; sõt ha vas-

út röpíti majd a vendégeket oda, felvesszük a

versenyt bármelyik villany világításos balatoni

fürdõvel is.“

A mellékelt korabeli képes levelezõlapok

minden szövegnél jobban illusztrálják az Öreg-

park múlt század eleji állapotát, illetve képét.

Schildmayer Ferenc

A park képe egy 1902 õszén, vagy 1903 kora tavaszán készült felvételen. Jól láthatók az 1880-as évek
közepén telepített, nagyra nõtt fák, továbbá a zenepavilon és a Petõfi szobor

A park képe 1904-bõl. Látható a Kossuth szobor (felavatva 1903-ban), a
zenepavilon, a Petõfi szobor és az említett „díszes pavilon“, valamint az 1902-
ben telepített fiatal fasor.

A sétány 1908-ban. Látható a kiépített partfal, a parkosítás és a világítás.

A parti sétány képe 1911-ben.
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Köszönet mindenért!
Vonatkozik mindazokra, akik az Almádi (Pinkóczi) temetõben jeltelen sí-

rokban nyugvó magyar hõsök, katonák részére – megkésve bár – a megérde-
melt végtisztességet segítették megadni sírkert kialakításával, emlékmû felál-
lításával. A május 26-i Hõsök Ünnepén nagy nyilvánosság elõtt ünnepélyes
keretek között megszentelt, megáldott emlékhely városunk dicsõségére válik,
továbbá országos viszonylatban is példát mutat hasonló emlékhelyek kialakí-
tásához.

Alulírottak szeretnénk mindenki segítségét megköszönni, és ezúttal kérni
az arra járókat az emlékhely megbecsülésére, segítségüket a jelenlegi állapot
megõrzésében, esetenként egy-egy szál virág, gyertya elhelyezésével, illetve
gyomtalanítással, öntözéssel.

Az emlékhely létrehozásához – félévszázados mulasztást bepótolva – egy
Svédországból a háborúban elesett Édesapja sírjához hazalátogató székely-
magyar, továbbá az MTV 1 “Aranyfüst” címû mûsorának vezetõje adott in-
díttatást. Elhatározásunkat – mely a múlt évi halottak napján született – tett
követte. Örülünk, hogy ismét egy új létesítménnyel sikerült városunkat gaz-
dagítani. Elképzelésünk megvalósulását pénzadománnyal támogatták: Önkor-
mányzat, Képviselõtestület, Veszprém Megyei Kulturális Közalapítvány, Ba-
laton Fejlesztési Tanács és a Képzõmûvészeti Lektorátus, továbbá belföldi és
külföldön élõ magyarok. Helyi lakosok: id. Rendes Ferenc és Húsvét
Mártonné, Svédországból id. Rusz Pál, Kanadából Szirti Árpád és az USA-
ból a Bakonyvári házaspár.

Segítséget nyújtottak Nagy László, Szász János és Kiss Kálmán a bozót ki-
irtásával, Balikó Ferenc és Ujj Mészáros István lakatosmunkájukkal, ifj. Ko-
vács István a kerítés lebontásában és visszaállításában. A gépi munkálatokat
– kedvezményes áron – Horváth György, Gyenge István és Ungi József vé-
gezték. Németh József sírkõkészítõ a betonszegélyek elkészítésében segédke-
zett.

Jelentõs adomány maga a vöröskõ oszlop, melyet Öveges János szent-
királyszabadjai építõipari vállalkozótól kaptunk, a nemes célra való tekintet-
tel térítés nélkül. Továbbá köszönet illeti meg az építõmesteri munka elvégzé-
séért is.

A vöröskõ obeliszken elhelyezett plasztika, a díszes lánc, a sírkertben el-
helyezett szimbolikus keresztek a Munkácsy díjas Mihály Gábor szobrászmû-
vész elképzelései és kivitelezései. A szûkebb környezet növényesítéséhez az
Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatóságától kaptuk meg a teljes tá-
mogatást. A növények ültetését, egyéb tereprendezést a Kommunális Kft. dol-
gozói végezték.

Amegjelenõ mûvészi fényképeket Milos József, városunkhoz szorosan kö-
tõdõ barátunk készítette. A kiosztásra kerülõ emléklapok a Tradeorg Nyomda
Kft. ajándékai.

Köszönet illeti meg a Pinkóczi csárda tulajdonosát - ahol a meghívottak
szerény vendéglátásban részesültek a Mohos féle pékség frissensült ajándék
pogácsájából, Szóládi  Ferenc cukrászsüteményeibõl és innivalókból - ,
Becker Lászlót az ingyenes buszos szállításért, valamint a megjelent TV tár-
saságok képviselõit. Megköszönjük az ünnepi megemlékezést szívesen felvál-
laló dr. Szakály Sándor hadtörténész Úrnak, a helyi egyházak képviselõinek,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Hadi sírokat gondozó és Hagyományõr-

zõ Szervezet, továbbá a civil szervezetek képviselõinek, valamint valamennyi
állampolgárnak megtisztelõ részvételét.

Köszönet illeti meg a mûsor összeállítóit, levezetõjét: Bálint Sándor Urat,
és valamennyi szereplõt. 

Elnézést kérünk azoktól, akiket felsorolásunkból esetleg kifelejtettünk.
Az emlékhelyet ezennel átadjuk megõrzésre Almádi Lakosságának, isko-

láink történelem tanárainak, akik a helyszínen a történelmi valóságot mutat-
hatják meg az ifjúságnak.

Majbó Gábor, Kovács István.

Fotó: Milos József, Tradeorg
Képzõmûvészeti alkotás: Mihály Gábor
Munkácsy díjas szobrászmûvész

A II. Világháború hõsi halottainak emlékére
Balatonalmádi (Pinkóczi) temetõ

Bartha Lajos Papp Ferenc Zsapó Kálmán
Boldog Dániel Petics László Kapotsy Arisztid
Borbély László Rusz József Petres László
Deim Elek Seres Antal Polgár István
Keresztesi Lajos Simon László Poller István
Kiss József Szántó Béla Major György
Kiss József Szász Albert Pápai János
Kocsis György Szebellédi György Kovács Arnold
Körmendi György Szentgály Lehel Balla Albert
Lengyel Ignác Takács Lajos Kiss Ferenc
Márton József Tarcsi Vilmos Végh Ferenc
Matolcsi József Tóth József Ákom Gyula
Nasztanovics János Vatai Gyula

A Politikai Elítéltek Közössége 1945-56. Szervezet köszönetet mond

mindazoknak, akik május 25-én a Hõsi Emlékmûnél a fiatalon már-

tírhalált halt, vörösberényi születésû Ungár József emléktáblájának

avatásán rész vettek, koszorúikat, virágaikat a helyszínen elhelyezték.

Ungár Józsefet nemzeti ellenállásban való részvételért a  kommunis-

ta  diktatúra  1953-ban, 21 éves korában kivégeztette.
Vitéz Ungár József emlékére 1932-1953 Fotó: Durst László

Béke poraikra!
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Önkormányzati hírek

A Pinkóczi-temetõben, a
II. világháború magyar ál-
dozatainak tiszteletére lét-
rehozott síremlékkel Majbó
Gábor tiszteletbeli alpol-
gármester úr sokadszor és
sokunknak mutatott példát
arra, hogyan kell szolgálni
egy várost. Hozzá fogható
nincs közöttünk. Ám olya-
nokról sem tudok, akikre a
következõk maradéktalanul
ráillenének: “nagy tudású,
felelõsen gondolkodó embe-
rek valamiféle túlhajtott lo-
kálpatriotizmus által egy-
mást túllicitálva, ellensé-
geskedve és gõgösen akar-
nak tenni a városért.” Már-
pedig ez olvasható az Új Al-
mádi Újság 2002. májusi
számának 11. oldalán. Az
idézet így folytatódik:
“Gyakran ütköznek érdekek
és érzelmek, kioltva a jó
szándékot.” Ezzel a mon-
dattal egyetértek. Én példá-
ul megvallom, hogy gyak-
ran reagálok indulatosan,
ha azt tapasztalom, hogy az
egyéni és csoportérdekek az
összvárosi érdekek fölé ke-
rekednek. 1998. óta erre
számos példa van. Javaslom
az Új Almádi Újságnak az
elsõ kettõ (szakbizottsága-
ink összetétele; a Kommu-
nális Kht-Kft körüli törté-
nések) feldolgozását párhu-
zamos interjúk segítségé-
vel. Szerintem ez a feladata
egy döntõen közpénzbõl
fenntartott közszolgálati új-
ságnak, nem pedig önmagá-
ban is vitatható általánosí-
tással eltakarni a valódi
problémákat. 
Balatonalmádi, 2002. júni-
us 3.

Néhány sor
a 139. hónapról
a Városházán

2002. május

Dr. Kerényi László
polgármester

Két sürgõsségi indítvány napirendre tûzésével kezdõ-
dött Balatonalmádi Város Önkormányzati Testületének
május 30-ai ülése: a képviselõ-testület az aktualitások kö-
zé vette a Baross-sétálóutca és a Baross Gábor u. 11. szám
alatti ingatlan ügyét.

A napirendi pontok megtárgyalása elõtt tiszteletbeli
alpolgármesterünk, Majbó Gábor köszönte meg a képvi-
selõk hozzájárulását a II. világháborús síremlék felállítá-
sához, és számolt be annak elkészültérõl.

Dr. Kerényi László polgármester címszavakban emlé-
keztetett a múlt havi ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekre: az április 26-ai Váth János emlékülésre és a Váth-
szobor megkoszorúzására, a május 3-5-ig tartó, fejfájás
témakörében rendezett orvos-kongresszusra, a 8-án Alsó-
örsön megtartott Balaton Szövetség ülésére, a 11-ei zene-
iskolai névadóünnepségre és az azt másnap követõ ünne-
pi hangversenyre, a Bakancsos Túrázók 9. Országos Ta-
lálkozójára, amelyen három napon át mintegy 700-an vet-
tek részt május 17-én, 24-26-a között a Zoboraljai Tele-
pülésszövetség és a KBTT közötti kapcsolatápolás 10.
évfordulója alkalmából megszervezett rendezvénysoro-
zatra, a 25-26-ai Hõsi Emlékmû és síremlék avatóra, a
pszicho-lingvisztikusok ötödik alkalommal Balatonal-
mádiban tartott nyári egyetemére és a május 28-ai BFT
ülésre, melyen a települések rendezési tervei kerültek
megbeszélésre.

A rendõrség szezonra való felkészülésérõl Grúber
Sándor rendõrkapitány számolt be. Elmondta, hogy nyolc
kerékpáros rendõr és a polgárõri együttmûködés segítsé-
gével, valamint túlóra felhasználási lehetõségekkel igye-
keznek féken tartani a szezonális bûnözést. 

Abizottsági elõterjesztéseket – Czuczor Sándor két ki-
egészítõ kérésével – a testület kérdés nélkül elfogadta.
Ugyancsak elfogadta a lejárt határidejû önkormányzati
határozatok végrehajtását is egy idõpont módosítással. 

A 2002. évi költségvetési önkormányzati rendelet mó-
dosítását, az “Almádiért” Közalapítvány és az “Együtt
Egymásért” Nyílt Közalapítvány 2001. évi tevékenységé-
rõl szóló beszámolókat egyhangú jóváhagyás nyugtázta.

A sportszervezetekkel kötött megállapodások felül-
vizsgálatakor a képviselõk némi módosítással a jelenleg
érvényben lévõ szerzõdéseket hosszabbították meg 2003.
december 31-ig, az IKSB és a GTB javaslatára. Két kép-
viselõ szólt hozzá ehhez a napirendi ponthoz: Balogh
Csaba kérte, hogy a sporttelep szükséglakásaival kapcso-
latos feladattervezetet a hivatal 2003. december 31-ig
dolgozza ki, Pandur Ferenc pedig javasolta, hogy a térí-
tésmentesen odaadott pályákon álló épületrészek sorsáról
még ez a testület döntsön.

Az I. számú házi gyermekorvosi körzet ügyében a Hu-
mánpolitikai Bizottság elõterjesztését a testület szintén
egyhangúlag fogadta el. Ennek értelmében a több évtize-
des gyógyító tevékenység után nyugállományba vonult
dr. Péterfia Katalin gyermekorvosi feladatkörét dr. Partos
Tímea gyermekorvos veszi át. A fiatal orvosnõ 1995-ben
szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Álta-
lános Orvostudományi Karán, és 2001-ben tett szakvizs-
gát csecsemõ- és gyermekgyógyászatból. Czuczor Sán-
dor a testület nevében megköszönte Péterfia doktornõnek
az Almádiban végzett 32 éves gyógyítás áldozatos mun-
káját.

Szintén a Humánpolitikai Bizottság elõterjesztésében
tárgyalta a testület a Györgyi Dénes Általános Iskola ké-
relmét 3. napközis csoport indításának engedélyezésére,
illetve pedagógus-asszisztens alkalmazására. A testület
mindkét kérelmet elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a
pedagógus-asszisztens kinevezése határozott idõtartam-
ra, egy tanévre, 2003. június 30-ig szól.

A háztartási hulladék közszolgáltatási díjfizetés ked-
vezményének indítványát azzal a módosítással fogadta el
a testület, hogy a díjkedvezmény-kérelmeket ez év au-
gusztus 31-ig lehessen beadni, 2003-tól pedig minden év
június 30-a legyen a 70. életévüket betöltõk, legalább 10

hónapig életvitelszerûen a városban élõk, lakáshasználat-
ból származó jövedelemmel nem rendelkezõk háztartási
hulladék-közszolgáltatási díj 50%-os kedvezményre vo-
natkozó kérelmének benyújtási határideje. Ahivatal az er-
re vonatkozó technikai elõkészítést és a Kommunális Kft-
vel való együttmûködést megkezdi.

A vagyonrendelet módosítás tárgyalása elõtt a hallga-
tóságból Mágori Erzsébet 3 perces hozzászólásában kér-
te a testületet, hogy ne módosítson a rendeleten, és ne ad-
ja el a város vagyonát, mert számára nem garantált a reá-
lis áron történõ értékesítés, sem az, hogy a város vezeté-
se az értékesítésbõl befolyt összegeket jó célra használja.
A polgármester válaszában emlékeztetett arra, hogy ez a
napirendi pont nem értékesítésrõl, hanem elõvásárlási
jogról szól, Boros László pedig arra, hogy a rendelet tar-
talmaz olyan megszorításokat, amelyek kizárják a va-
gyonvesztés lehetõségét, valamint felhívta a felszólaló fi-
gyelmét, hogy a képviselõ mandátuma meghatalmazásá-
nak utolsó napjáig tart, döntéseit addig nem korlátozhat-
ják. Szavazás elõtt Bors Sándor képviselõ indítványozta,
hogy ne egy, hanem két független ingatlanszakértõ véle-
ménye legyen szükséges a hivatalos értékbecsléshez. Ez-
után a testület a vagyonrendelet módosítását 1 tartózko-
dással elfogadta. Ez azt jelenti, hogy a 3 millió forint fe-
letti önkormányzati ingatlanok értékesítésénél nem köte-
lezõ a nyilvános pályázat kiírása abban az esetben, ha azt
olyan bérlõ kívánja megvásárolni, aki az adott ingatlant
az értékesítést közvetlenül megelõzõen folyamatosan 10
évet meghaladóan bérelte, és a bérleti idõszak alatt szer-
zõdéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Az
értékesítendõ ingatlan eladási árát a képviselõ-testület ál-
lapítja meg, amely nem lehet kevesebb, mint az ingatlan-
nak két független ingatlanforgalmi szakértõi vélemény
alapján megállapított piaci értéke.

A Klapka utca és a Vécsey utca önerõs útépítési kérel-
mének támogatását a testület megtoldotta még egy utcá-
val: Búzavirág utca, és egyhangú igennel szavazott.

Élénk vitát váltott ki a képviselõk körében a Grúber
Sándor kapitány kérelmére tárgyalt rendõrlakások ügye.
Smura Miklós rendõr törzsõrmester családjának 1 éves
idõtartamú bérleti szerzõdéskötéssel történõ elhelyezése
az üresen álló jegyzõi lakásban mindenki egyetértésével
találkozott, ám a vörösberényi családsegítõ udvarán lévõ
épület-torzó “rendõr-legénylakássá” alakításának javas-
lata megosztotta a testületet. Hosszas vita után a javaslat
7 igen, 2 tartózkodó és 3 nem szavazattal elfogadásra ke-
rült azzal, hogy amennyiben a Belügyminisztérium ezt a
siófoki példához hasonlóan 2-2 millió forinttal támogat-
ja, az önkormányzat átépítéssel kialakítja a családsegítõ
udvarán álló épületbõl a lakásokat két fõ rendõr részére.

A képviselõ-testület megegyezett abban, hogy meg-
próbálja megtalálni a módját a gépjármûforgalom kitiltá-
sának a Baross-sétálóutcában július 1-tõl augusztus 31-ig
este 6 óra és hajnali 5 óra között.

Zárt ülés elõtt az önkormányzat még megtárgyalta a
Baross Gábor út 11. számú ingatlan értékesítésére vonat-
kozó pályázati kiírást, amelynek értelmében a Baross ut-
cai Filmszínház-ingatlan területe kerül eladásra. A meg-
szûnõ mozi dilemmájának tárgyalását a testület a követ-
kezõ ülésre halasztotta.

A nyilvános ülésrõl szóló önkormányzati jegyzõköny-
vek, valamint a zárt ülés határozat kivonatai a Városi
Könyvtárban ill. a polgármesteri hivatalban megtekinthe-
tõk.

Vecsey Kiss Mária
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- Világháborús lövedéket, egész kis bombaarzenált találtak
Balatonalmádi-Vörösberényben egy építkezésnél. 12 házból 60 em-
bert kellett kitelepíteni, míg a tûzszerészek eltávolították a veszélyes
szerkezeteket: aknavetõket, páncélöklöket, kézigránátokat, gyalogsági-
és tüzérségi lövedékeket.

- 2001. június 11-én a Veszprém Megyei Bíróság nyilvántartásba vette a
Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége nevû érdekvédelmi egyesületet,
amely szervezet létrehozásának fõ szervezõje Simonné Zákonyi Tünde,
jelenlegi elnöke Szabó Tivadar, a Miniszterelnöki Hivatal kistérségi
megbízottja. A három tóparti megye civilszervezeteit összefogó szövet-
ség fõ célkitûzése a Balaton és környezetének védelme.

- “Sekély Tavak Limnológiája 2002” címmel Balatonfüreden rende-
zett nemzetközi konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Ba-
latoni Limnológiai Kutatóintézete valamint a Veszprémi Egyetem
Limnológiai Tanszéke. A több mint 200 résztvevõ a világ 40 országából
érkezett, hogy a Balatonhoz hasonló tavak környezetvédelmi problé-
máinak megoldásában kicserélje tapasztalatait.

- A balatoni és az Érd-környéki irodalmárok és képzõmûvészek bará-
ti együttmûködésének reményében tartottak felolvasóestet a Közös-
ségi Házban a Duna-Part címû irodalmi, kulturális és társadalmi folyó-
irat szerkesztõi egy májusi csütörtökön, másnap pedig az érdi és Pest me-
gyei képzõmûvészek tárlatának megnyitására került sor a Padlásgalériában.

- Közel tízezren keresték fel az ötödik alkalommal megrendezett me-
gyei Utazási kiállítást a Veszprémi Egyetem aulájában. A két nap alatt
kilencvenhárom utazási iroda ajánlatából válogathattak az érdeklõdõk. 

- A Megyei Pedagógiai Intézet Kereszttantervi törekvések a nyelvta-
nításban címmel négynapos nemzetközi tanártovábbképzõ tanács-
kozást rendezett.Atovábbképzésre tizenhat országból érkeztek szakem-
berek. 

- A gyermekvédelmi rendszer átalakítását megyénk az országban el-
sõként fejezte be. Az enyhe fokban értelmi fogyatékosok már 2000 nya-
rán pápai, pápateszéri, zirci és várpalotai lakásokba költöztek, a közép-
súlyos értelmi fogyatékos állami gondozottak pedig Gicen maradtak,
ahol a gyerekek most három új, modern lakásotthonba költöztek, ami azt
jelenti, hogy bezárta kapuit a gici Sztehlo Gábor Általános Iskola és
Gyermekotthon régi kastélyépülete. 

- Rendkívül nagy választói aktivitás mellett, fegyelmezetten és rend-
ben zajlott le az áprilisi országgyûlési választás Veszprém megyében.
Az egyéni választókerületekbõl kerültek a magyar parlamentbe: 1. vk
Ékes József (Fidesz–MDF), 2. vk. Bóka István (Fidesz–MDF), 3. vk. Ko-
vács Zoltán (Fidesz–MDF), 4. vk. Lasztovicza Jenõ (Fidesz–MDF), 5.
vk. Gyapay Zoltán (Fidesz–MDF), 6. vk. Horváth Balázs (Fidesz–MDF),
7. vk. Pál Béla (MSZP). A megyénkben listát állított pártok eredményei:
Fidesz–MDF 48,40; MSZP 37,03; SZDSZ 5,24; Centrum 3,73; MIÉP
3,36; Munkáspárt 1,78; FKGP 0,49; Kisgazdapárt 0,21; Új Baloldal 0,11.
Listáról három Fidesz-MDF képviselõ (Bernáth Ildikó, Kontrát Károly,
Stolár Mihály) valamint két MSZP-s (Gõgös Zoltán és Nagy Jenõ) jutott
be az országgyûlésbe. 

- Százhúsz kiállító részvételével immár hetedik alkalommal rendeztek
Szent György-napi agrárexpót Pápán. A vásár központi témája ezúttal
a nemzeti agrár-környezetvédelmi program és a családi gazdaságok ala-
kítása, mûködése volt. 

- Együttmûködési megállapodást írt alá Velencében Kuti Csaba, a Kö-
zép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács és a Veszprém Me-
gyei Közgyûlés elnöke valamint Floriano Pra, Veneto tartomány idegen-
forgalmi és európai közösségi minisztere április végén. A megállapodás
célja, hogy a két ország kormányzati hátterével elõsegítsék az együttmû-
ködést a közép-dunántúli régió és Veneto tartomány intézményei és
gazdasági szereplõi között.

- Veszprém, Zala, Somogy és Fejér megye közgyûlésének elnökei, a ma-
gyar rendõrség képviselõi, a Balaton környéki települések polgármeste-
rei valamint turisztikai szakemberek öt évvel ezelõtt Balatoni Idegenfor-
galmi Koordinációs Bizottságot hoztak létre, melynek feladata az érin-
tett területek rendõri szerveinek összehangolása. A bizottság tagjai má-
jus 16-án arról tanácskoztak a veszprémi megyeházán, hogy miként ké-
szüljenek fel a 2002-es idegenforgalmi szezonra. Atavaly kapott 150 mil-
liós keret helyett idén csak 50-60 millióra számíthatnak, és ez valószínû-
leg azt jelenti, hogy számos plusz szolgáltatást nem tudnak majd el-
végezni, ami csökkentheti a Balatonhoz látogató turisták biztonság-
érzetét.

- AVeszprém Megyei Önkormányzat környezetvédelmi vetélkedõt in-
dított 2001 októberében az általános iskolák részére. A feladatok: ma-
dármegfigyelés, szelektív hulladékgyûjtés, levegõtisztaság védelem, al-
ternatív energiák, vízminõség-védelem, erdõk védelme. A vetélkedõben
néhány iskola kiváló eredményeket ért el. A döntõ a Madarak – és Fák
Napja alkalmából került megrendezésre 2002. május 16-án a Veszprém
Megyei Önkormányzat Szent István termében.

FIGYELÕ

A pünkösdi hosszú hétvégével be-
köszöntött a szezon, amit az is bizonyít,
hogy a bûncselekmények száma ugrás-
szerûen megnõtt. Elsõsorban olyan
bûncselekményekre gondolok, melyek
a szezon sajnálatos kísérõi. Hét betöré-
ses lopást követtek el: az Új-hegyen,  a
Viola utcában, az Erkel F. utcában, va-
lamint a káptalanfüredi városrészben.
Kihasználva az emberek pillanatnyi fi-
gyelmetlenségét, újból megjelent az al-
kalmi lopás. Boltokban, szórakozóhe-
lyeken, vagy éppen a strandon loptak el
különbözõ dolgokat, így készpénzt,
mobiltelefont, mûszaki cikkeket. Két
gépkocsi feltörésrõl is érkezett bejelen-
tés. Az egyik esetben készpénzt, sze-
mélyes iratokat vittek el a feltört gép-
kocsiból, míg a másik esetben az autó-
ból ugyan nem tûnt el semmi, de külön-
bözõ tartozékokat szereltek le. Ezen kí-
vül az egyik szélvédõt is betörte az is-
meretlen elkövetõ.

Újra feltûnt a garázdaság, amelynek
legfõbb oka a túlzott alkoholfogyasz-
tás. A Gombák környékén, valamint a
Mc Donald’s elõtti téren történtek ilyen
bûncselekmények, illetve a sportpá-
lyán is. Megjegyezni kívánom, hogy
ami a sportpályán történt, szerencsére
ritkaság számba menõ dolog, hiszen
évek óta nem kaptunk területünkrõl
ilyen bejelentést. 

Az Óvári Ferenc utca egyik nyara-
lójának udvaráról egy Audit vittek el. A
módszerbõl arra lehet következtetni,
hogy lekövették a gépkocsit, és csak a
kedvezõ alkalomra vártak. A lopásban
még az sem zavarta õket, hogy a tulaj-
donos az autót egy zárt udvarra állítot-
ta be. Tanulságként szeretném tájékoz-
tatni Önöket arról, hogy ilyen esemé-
nyek a szezon alatt gyakran elõfordul-
hatnak. Az elkövetõk azt használják ki,
hogy a tulajdonos biztonságban tudja a
jármûvét a zárt udvarban, és ezért álta-
lában a riasztórendszert sem kapcsol-
ják be, valamint azt a tényt, hogy ma-
gánterületen követik el a bûncselek-
ményt, így kisebb kockázata van a le-
bukásnak.  Kérem a Tisztelt Újságolva-
sókat, hívják fel vendégeik figyelmét
arra, hogy az udvaron belül is zárják le
a gépkocsikat, és kapcsoltassák be a ri-
asztóberendezéseket. A bûnügyi króni-
kát egy rendszámlopással zárom. Egy
külterületen álló autóról vitték el isme-
retlen elkövetõk mind a két rendszá-
mot.

Továbbra is fontosnak tartom, hogy
a közlekedéssel kapcsolatos jelensé-
gekrõl, történésekrõl tájékoztassam
Önöket. Nagyon kedvezõtlenül alakul
baleseti statisztikánk, és a számok mö-
gött sajnos emberi tragédiák húzódnak
meg. A közlekedési balesetek területén
jelentõs mértékû növekedést regiszt-
ráltunk. Ezen belül is közel 40%-kal
emelkedett az anyagi következmény-
nyel járó, sérülés nélküli balesetek
száma. Szinte minden esetben megál-
lapítható valamilyen durva

szabályszegés, vagy éppen emberi
figyelmetlenség. Az esetek csak na-
gyon kis hányadában lehet mûszaki
okokra visszavezetni a baleset
bekövetkezésének okát. Emelkedõ
számok jellemzik a személyi sérüléses
balesteket is. Az eddigiek alapján úgy
hiszem, mindannyiunk számára fontos
lehet – különösen az elõttünk álló sze-
zon forgalomnövekedésére tekintettel –,
hogy nagyobb figyelmet és “euró-
paibb” közlekedési kultúrát tudjunk -
ha kell rendõri eszközökkel is -
kikényszeríteni a közúton közlekedõk-
tõl. Különösen a hétvégéken, de a hét
más napjain is fokozottabb rendõri
jelenléttel számolhatnak, amelynek
legfontosabb célja az, hogy megelõz-
zük a baleseteket, és kiszûrjük a forga-
lomból azokat, akik valamilyen okból
alkalmatlanok arra, hogy közleked-
jenek.

Az egész város közvéleményének
érdeklõdésére tartott számot az az
eseménysor, ami a város vörösberényi
részén történt. Egy építkezés
elõkészületi munkái során több II.
világháborúból származó rob-
banótestet találtak. A kihívott szak-
értõk azt állapították meg, hogy a
területen több robbanóanyag már nin-
csen, ennek ellenére az elszállításra
érkezõ tûzszerészek egyre több és több
lõszert, gránátot és egyéb rob-
banóanyagot találtak a területen. Ez a
mennyiség indokolttá tette, hogy a
közvetlen közelben lévõ házakból
kitelepítsék az ott lakókat, amit
egyébként – utólagos köszönet érte -
nagyon fegyelmezetten hajtottak végre
az érintettek. Két napig tartott a munka,
s ezt követõen került elszállításra és
megsemmisítésre a veszélyes anyag.
Az események kapcsán merült fel az is,
hogy a város bizonyos területein el kel-
lene végezni a feltáró kutatásokat,
hogy megelõzhetõ legyen hasonló eset.

A II. világháború kísért a Balaton-
parton is. Az évtizedek óta tartó
szárazság okozta alacsony vízszint
miatt a szakemberek szerint megvál-
toztak az áramlások a tóban. Ennek
tulajdonítható az is, hogy egyre-másra
kerülnek elõ – különösen a parthoz
közel esõ területeken - II. világháborús
lõszerek, robbanóanyagok. Kérem ne
nyúljanak ezekhez! Amennyiben talál-
nának ilyeneket, bízzák szakemberre a
továbbiakat! Természetesen
rendõrkapitányságunk ügyeletére bár-
mikor bejelentést tehetnek, s mi hala-
déktalanul intézkedni fogunk.

A közelgõ nyári szezonra jó
pihenést, jó nyaralást kívánok mind-
annyiunknak!

Balatonalmádi, 2002. május 24.
Grúber Sándor r.alezr.

Rendõrkapitány
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Jubileumi
hangverseny

a Kósa György Városi Zeneiskolában
“Áldott szép Pünkösdnek gyö-

nyörû idején” immár a második
hangverseny csuda hangjait röpítette
a szél Almádi - szerte. Az öröm rit-
kán szimpla: május 11-én a névadó
ünnepség zajlott egy nagyszerû kon-
cert keretében, május 12-én pedig ze-
neiskolánk alapításának tízéves év-
fordulóját ünnepeltük; mivel mással
lehettünk volna hitelesek, ha nem is-
mét egy kiadós hangversennyel! De
abból is egy remek változattal, mely
ismét az összefogás, a hûség szép
emberi példáját igazolta: összesereg-
lettek az iskola régebben végzett és
jelenlegi nebulói, betoppantak a haj-
dani tanártársak az ünnep lázában se-
rénykedõ házigazdákhoz. Aztán ki a
közönség soraiban foglalt helyet, ki
pedig a szereplõk lámpaláztól kipi-
rult csoportjához csatlakozott.

Czuczor Sándornak az évforduló
jelentõségét méltató bevezetõje után
átvették a szót a hangszerek, az ének,
a zene.

A kisdob közönségébresztõ szó-
lóját /Holló Miklós/ követte a gitár
fülsimogató, halk derûje /Nagy
Anita/, aztán két kisfiú /Józsa Tamás
és Szabó Máté Tamás/ szoprán hang-
ján jellegzetes Kósa gyermekdalok
csendültek. A következõ pillanatok-
ban a zongora valóságos Kósa
György álmodta meseáradatba kez-
dett négy gyerekünk jóvoltából
/Józsa Tamás, Koszteczky Eszter,
Trosits Andrea, Krenhardt Katalin/.
Messzi századokba vitt a marimba
cseppkõbarlang különlegességû
hangja /Holló Miklós/ és az iskola ta-
nárai által megszólaltatott Telemann
Szonatina /Horváthné Domonkos Tí-
mea, Kallainé Gutscher Ágnes, Füke
Ákos/. Brummogott a fagott /Varga
Kata/, a zongora billentyûzetén idõn-
ként négy gyerekkéz is ügyeskedett
/Trosits Andrea - Krémer Viktória/. A
fuvolisták, régiek és újak, az egész
tanszak, élükön Szilvásy Lászlóné
Gabi nénivel! Már a látvány is szívet
- lelket melengetõ! Ennyi gyerek!
/Drexler Bernadett, Gecs Mónika,
Martin Anna, Varga Borbála, Csonka
Noémi, Németh Viola, Tóth Viktória,

Nagy Eszter, Schlakker Dóra, Csécsi

Dóra, Plell Márton, Kendli Anna,

Kádár Eszter, Bécsy Sarolta/. 

Játszanak! Egymásra figyelve,

ügyesen.

A zongora maga a költészet, ha

Chopint idézik rajta mûvészkezek

/Kallainé Gutscher Ágnes/. Fények

villódznak, hullámok fodrozódnak a

tengeren;

Debussy zenei tájképe bontako-

zik, ismét a zongorán /Veress

Viktória/. Más nép csodavilágát fes-

ti a fuvola /Gecs Mónika - Tamás

Béláné/, a magyar temperamentum-

mal szembesülünk Brahms V. ma-

gyar táncában, melyet most két régi

munkatárs négykezese perget /Nincz

Erzsébet - Borscs Ljubomér/.

Bizony, jólesõ a szökõkút csobo-

gását hallani a hõségben a cselló va-

rázslata segítségével /Füke Ákos -

Kallainé Gutscher Ágnes/. A vízper-

metet még leszárítja rólunk egy zon-

gora négykezes idézte Amerikai tánc

/Nincz Erzsébet - Borscs Ljubomér/.

Vastaps!!!

Itt a vége? Még nem egészen!

Mindnyájan járunk egyet: kime-

gyünk kis házunk elébe, ahol az em-

léktábláról Kósa György elgondol-

kodó, ráncokkal barázdált, öreg arca

néz le ránk. Fejét kezében nyugtatja.

Pihen. Mintha azt mondaná, amit A

kis herceg írója: …”Jól csak a szívé-

vel lát az ember”…

A tegnapi virágos koszorú mellé

egy nemzetiszín szalagosat helyez

zeneiskolánk egy hajdani és egy je-

lenleg is nálunk tanuló növendéke.

Szép a csend. Úgy tûnik, Kósa

György elégedett velünk: a Lovas

József alapította iskola emberül állta

a tízéves próbát.

Valóban kiérdemelte a Kósa

György nevet.
Nagyné Sárfi Gabriella

Ezúton mondunk köszönetet azoknak a magánszemélyeknek, vállalatoknak
akik - az önkormányzat mellett - zeneiskolánk névadó és jubileumi ünnep-
ségsorozatát anyagi hozzájárulásukkal segítették: Szabó Gyula, Szabó Zoltán,
Logodi Balázs, Almádiért Közalapítvány, Lasselsberger-Knauf Kft.
Köszönettel: 

a Kósa György Városi Zeneiskola igazgatója,
tanári kara és az iskola növendékei

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG
Balatonalmádi Városi Zeneiskolájában

Amikor egy emberke a világra
születik, azonnal megkérdezi az or-
vos az édesanyát, hogy hívják a si-
valkodó kis porontyot. A nevet aztán
rögvest bejegyzi egy nagy fekete
könyvbe, az  érkezés pontos dátumá-
val egyetemben. A csöppség máris a
nevén szólíttatik: hiszen attól létezik
igazán!

Az óvodák, iskolák, egyéb köz-
épületek, akárcsak az emberpalán-
ták, szintén megkapják a maguk
megkülönböztetõ nevét. Egyik
elõbb, másik késõbb. Ha az emberek
arca felderül valamelyikük neve hal-
latán, annak az intézménynek a jó hí-
re szárnyra kelt, rangja megnõtt a
benne dolgozók jóvoltából. Ha le-
mondóan legyintenek, az bizony
semmi jót nem jelent.

A névadás pillanata mindig ün-
nep. Hát még, ha ez a pillanat egy ze-
neiskola fennállásának éppen a tize-
dik évfordulójával esik egybe, mint
történetesen a városi zeneiskola ese-
tében, Balatonalmádiban.

2002. május 11-én, ezen a ragyo-
gó, nyári napon lett a nevünk Kósa
György Városi Zeneiskola.

Kósa György zeneszerzõ - zongo-
ramûvész - pedagógus tiszta, szere-
tetteljes embersége, magas szintû ze-
neszerzõi tudása, hangszeres mûvé-
szete méltán szerzett tiszteletet, meg-
becsülést, elismerést nevének. Ezt a
patinás, szép nevet kértük családjá-
tól, iskolánk számára. Õk szívesen
fogadták kérésünket. Kósa Gábor
zongoramûvész, névadónk fia maga
vállalta az ünnepi mûsor megszerve-
zését: elhozta családját, mûvészbará-
tait, és a Kósa - életmûvet kiválóan
ismerõ, azt érdekesen, pergõen be-
mutató Mácsai János zenetörténészt,
és - Balatonalmádi polgármester-
ének megnyitó beszédét követõen -
velük együtt olyan közvetlen, csalá-
dias, oldott légkörû hangversenyt
produkált, melybõl teljességgel vilá-
gossá válhatott mindenki elõtt, miért
esett választásunk az almádi zenei
körökben hajdan igen szeretett,
nagyra becsült Kósa Györgyre.

A koncert keresztmetszetnek
tûnt: egy alkotói világ kis egységei
álltak össze szép egésszé.

A Gabi szonátával bemutatkozott
nekünk Kósa György, a néhai peda-
gógus, a Kis cipõben címû kedves kis
zongoradarabok sorában pedig a
gyerekei mikrokozmoszán derülõ
édesapa. A divertimento a cimbalom
avatott mûvésze számára zenemûvet
alkotó kiváló szerzõt, a Kínai dalok
Po Csü-Ji verseire - pedig a költészet
iránt hihetetlenül fogékony, annak
varázsát jellegzetes dallamformálás-

sal ábrázolni képes mûvészt idézte
elénk. A Mese- suite-bõl hallott tör-
ténet hiteles zenei ábrázolása, a sze-
replõk “élõvé” muzsikálása a tiszta
világra áhítozó, gyermeklelket õrzõ,
õszinte embert mutatta meg nekünk.

Hogy ez a csoda megtörténhetett,
ahhoz Pászthy Júlia gyönyörû szop-
rán hangjára, Harsányi Elina, Kósa
Gábor és Holló Aurél magas szintû
hangszeres tudására, mindnyájuk ki-
vételes atmoszférát teremtõ mûvé-
szetére volt szükség. A magas szint
azonban békésen megfért náluk a
szerénységgel, közvetlenséggel, de-
rûvel. Helyet kapott közöttük isko-
lánk egyik tehetséges növendéke, a
Gabi szonáta hegedû szólamát játszó
Plank Nikolett is.

A meghitt hangulatú hangverseny
valóban méltó folytatása volt azok-
nak a családias koncerteknek, melye-
ket hajdan maga Kósa György adott
nem egyszer, szûk baráti körének.

A derûs hangversenyt követõen a
Kósa család, a mûvészbarátok és a
közönség jelenlétében megkoszo-
rúztuk a Raffay Béla által alkotott
Kósa György emléktáblát.

Végre van nevünk tehát: Kósa
György Városi Zeneiskola!

Jutalmául talán tíz év anonimitá-
sának, névtelenül is eredményes,
tisztes munkálkodásának, és nyitá-
nyául a remélhetõleg /!/ sokszor tíz
esztendõnek, melyet itt /!/, ebben a
második otthonunkká vált meghitt
kis fészekben szeretnénk megélni;
itt, a zene apró birodalmában, ahol
annyi kis muzsikus palánta szerzett
derûs, szép élményeket a hosszú
évek alatt. Hogy megmaradtunk,
hogy itt vagyunk, régiek és újak kis
családja, azzal a hittel jóakarattal,
hûséges kitartással válhatott való-
sággá, ami tanároknak, gyerekeknek
jellemzõje a mai napig.

A hûség legszebb példáját maga a
zeneiskola alapítója, Lovas József
nyugalmazott igazgató nyújtja máig
is, aki élénk figyelemmel kíséri az is-
kola életét, tanácsaival szívesen segít
ifjú igazgatónknak, Hódossy
Zoltánné Huiber Gabriellának, ha
netán szükség van az idõsebb böl-
csességére, tapasztalatára.

Bizonyosan így lesz ez a jövõben
is: Ezt sugallja Kósa György szelle-
misége, és erre sarkall a megmaradás
küzdelme, az értékõrzés elmúlt tíz
esztendeje.

NSG

Zeneiskola beiratkozások idõpontja:

2002. június 13-án /csütörtökön/ és 14-én /pénteken/   15 - 18 óráig!



2002 - JÚNIUS ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 7

Közkedvelt nyaralóhely Almádi
Évrõl évre csökken a vendé-
gek száma a Balatonnál, és
ez a tendencia idén is folyta-
tódik – állítják idegenforgal-
mi szakemberek a gyenge
elõszezonra hivatkozva. Vá-
rosunk statisztikája ennek el-
lenére kedvezõen alakult az
utóbbi idõszakban.

Az elmúlt négy évben nõtt a
vendégéjszakák száma Balatonal-
mádiban, kivéve a napfogyatkozás
évét, amikor az erõteljes növeke-
dés megtorpant. Tavaly már több
mint 204 ezer éjszakát töltöttek el
itt a turisták, ami 32 ezerrel több a
1998. évi adatnál. A számok (tény-
leges és statisztikai ) alakulását
sok minden befolyásolhatja.
Keszey János önkormányzati kép-
viselõ, az Idegenforgalmi, Kör-
nyezetvédelmi és Sport Bizottság
elnöke arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a városi önkormányzat mi-
lyen intézkedésekkel próbálja csa-
logatni, és megtartani a vendége-
ket. 

A idegenforgalomhoz kapcso-
lódóan a legnagyobb munkát és
anyagi ráfordítást azok a látvá-
nyos beruházások igénylik, ame-
lyek ha elkészülnek, a helybeliek
és a vendégek komfortérzetét
egyaránt emelik majd. Ilyen a
Wesselényi strandon, a Fogas Ét-
terem egykori helyén épülõ pavi-
lonsor. Ennek építési munkálatai
június 15-én befejezõdnek a für-
dõzõk nyugalma érdekében,
azonban eddigre még nem készül
el teljesen az épület (amelynek
oka többek között az elhúzódott
közbeszerzési eljárás). Befejezé-
se a majdani bérlõkre marad, akik
már csak jövõre tudnak itt üzletet
nyitni. Õsszel a strand keleti
blokkját újjáépítteti az önkor-
mányzat, így korszerû vizesblok-
kot is kialakíttatnak majd. Épül,
és várhatóan az év végén átadha-
tó lesz az új kulturális központ a
Városháza téren. Addig a na-
gyobb nyári rendezvényeknek,
megszokott módon, az épület
elõtti parkoló ad helyet, amelyhez
természetesen az építési területet
rendezetté kell tenni.

Rengeteg kritika éri az utak ál-
lapotát, mert nincsenek portala-
nítva vagy sok a kátyú rajtuk. Al-
mádinak kiterjedt úthálózata van,
helyrehozatala temérdek pénzbe
kerül. A problémát ezért csak ap-

ránként, folyamatos korszerûsí-
téssel lehet orvosolni. Idén a leg-
jelentõsebb útfelújítás a Mátyás
király utcai, ami már elkezdõdött
a Balaton Fejlesztési Tanács tá-
mogatásával. Még a szezon elõtt
elkészül a vasútállomással szem-
beni parkoló új burkolata, és a
Hattyú üzlet melletti, most még
murvás területre is beton kerül. A
központi orvosi rendelõ intézet
parkolójában díszköveket raknak
le. Egyre több példa van az önerõs
útépítésre is, amelynek lényege,
hogy ha egy utcában az ingatlan-
tulajdonosok összefognak, és a
beruházás egynegyedét kifizetik,
a hiányzó részt a polgármesteri
hivatal kipótolja. Az önkormány-
zat ettõl a finanszírozási módtól
vár fellendülést az útfejlesztés-
ben.

Az idegenforgalmi adó mér-
téke immáron harmadik éve ma-
radt változatlan, így idén is 200
Ft/fõ/éjszaka. Emelés annak elle-
nére nem történt, hogy a vendég-
éjszakák számára (a statisztika
alapján) nincsen kedvezõtlen ha-
tása a drágulásnak. (1999-ben je-
lentõsen nõtt a kurtaxa, a vendég-
éjszakák száma azonban ekkor
nem csökkent, hanem 24 ezerrel
több volt.) Az adó megfizetését
fényképes igazolvánnyal ellátott
megbízottak ellenõrzik, akik nyá-
ron felkeresik a magán és közüle-
ti szállásadókat. Az adózásban ér-
dekeltek a szobakiadók, hiszen az
állam minden egyes adóforint
után két forint támogatást ad a vá-
rosnak, közvetve a lakóinak. Rá-
adásul a városi idegenforgalmi bi-
zottság a kurtaxa befizetéseket
egy idegenforgalmi alapba gyûjti,
majd pályázat útján turisztikai
fejlesztések támogatására fordít-
ja. A tavalyi befizetésekbõl emel-
lett maradt még keret az elõbb
említett parkoló építésekre is. To-
vábbi elõnye a kurtaxának, hogy
megfizetésének igazolásával a
szállásadó vendégei kedvez-
ményben részesülhetnek. Ennek a
vendégkártyának az ára nem vál-
tozott (500 Ft), hasonlóan belépõ-
jegyet is tavalyi (240 forintos)
áron lehet vásárolni. Maradtak a
helyi lakosok és a nyaralótulajdo-
nosok által igénybe vehetõ ked-
vezmények is. Délután négy és
hét között 50 %-os kedvezmény-
nyel lehet bemenni az önkor-

mányzati strandokra, míg hét óra
után ingyenes a belépés.     

A strandolás mellett számos
program szolgálja majd a nyaraló-
kat. A legjelentõsebbek az Almádi
Napok, a Régi Zene sorozat, a II.
Országos Mazsorett és Fúvósze-
nekari Találkozó. Az önkormány-
zat részben pályázati forrásokból
biztosítja a rendezvények anyagi
hátterét. Általában elmondható,
hogy a mûvészeti, kulturális fesz-
tiválok július, augusztus hónapok-
ban lesznek többségében, míg az
utószezonban elsõsorban sport-
programok nyújtanak majd kikap-
csolódást. A város területfejleszté-
si koncepciójának célkitûzése a
sportturizmus fejlesztése, amely-
lyel összhangban számos sportolá-
si lehetõség kínálkozik az év hát-
ralévõ részében.

A közbiztonságról és a nyara-
lók biztonságérzetérõl a polgár-
mesteri hivatal mellett a helyi
rendõrkapitányság állománya
gondoskodik. A legutóbbi képvi-
selõ-testületi ülésen Grúber Sán-
dor rendõrkapitány bejelentette,
hogy idén nyáron is jönnek rend-
õriskolások, így húsz fõvel kibõ-
vül a létszámuk. Együtt járõröznek
majd a polgárõrökkel, hasonlóan
az elõzõ évekhez. A két szervezet
jó kapcsolatát jelzi, hogy most
ajándékozott a megyei rendõr-fõ-
kapitányság egy terepjáró autót a
helyi polgárõrségnek.

A vendégek csalogatásában je-
lentõs szerep jut a Tourinform
irodának, amely hálózatán ke-

resztül az ország minden tájára el-
juttatja a városunkat bemutató ki-
adványokat. Tavaly nagy sikere
volt a zsebes kiadványnak, amely
a város történetérõl, nevezettessé-
geirõl, vendéglátó egységeirõl
szóló tematikus betétlapokat tar-
talmazott. Az utánrendelésnek
köszönhetõen ebbõl idén is meg-
felelõ mennyiségû áll rendelke-
zésre angol, német és magyar
nyelven. A prospektus még a sze-
zon elõtt megjelent az iroda kül-
földi képviseletein, és a testvér-
városokban. Már a nyomdában
készül 15 ezer példányban az In-
formációs Füzet ez évi, frissített
kiadása, amely júniusban  kerül a
vendéglátókhoz, utazási irodák-
hoz. Településünk hírverésében
meghatározóvá vált a város inter-
netes honlapja, amely három nyelven
olvasható a www.balatonalmadi.hu
címen. Olyan praktikus szolgálta-
tásokat is tartalmaz, mint az útvo-
nalajánló, amellyel a német turis-
ták könnyebben ide találnak, és
benzinköltségüket is csökkenthe-
tik. A honlap hamarosan megújul,
és a tartalom bõvítését is tervezik.

Keszey János szerint külföld-
rõl legeredményesebben televízi-
ós reklámokkal lehetne újra a Ba-
latonhoz csábítani a turistákat.
Más országok ezt a gyakorlatot
követik, például Törökország,
Horvátország. Ezt azonban jelen-
tõs költségei miatt csak központi
költségvetésbõl lehetne finanszí-
rozni.

Józsa Péter

Az idõsek
megbecsülése

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete idén is megõrizte közel ne-

gyedévszázados hagyományát, és idõsek napi programot rendezett május

utolsó péntekén. A lapunkban közzétett meghívást több mint nyolcvanan

fogadták el.

A nemes gesztust Tõke Emilné, a helyi szervezet egykori titkára honosítot-

ta meg. A vöröskeresztesek idén új helyszínen, a horgásztanyán vendégelték

meg az idõseket. A délutáni összejövetelt az idõjárás is kegyeibe fogadta. A

napközis konyha fõzte a vegyes pörköltet, amely után néhány pohárka finom

borral kínálták a résztvevõket. Ahangulatot örökzöld slágerek fokozták, akadt,

aki táncra is perdült az élõ zene hallatán. A rendezvény a Vöröskereszt szelle-

miségét tükrözte, amely a törõdés és az emberi kapcsolatok ápolása.

JÓPÉ
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MÁJUSI ÜNNEPEINK JÚNIUS
- SZENT JÁNOS HAVA

“Nézz csak körül, most dél van és
csodát látsz,

az ég derûs, nincs homlokán redõ,
utak menték virágzik az ákác,
a csermelynek arany taréja nõ

a fényes levegõbe villogó
jeleket ír egy lustán hõsködõ

gyémántos testû nagy szitakötõ.”
Radnóti Miklós

Június eleje még a tavaszt idézi, de a ré-
gi öregek azt vallják, nagy a gondja, hiszen
tõle függ a termés sorsa. A tapasztalatok
szerint a hûvös május után a meleg június
biztosítja a jó termést. A nyár elsõ hónap-
jában a szárazság a kívánatos, hiszen itt
van a gabonaérés ideje.

Június 8. - Medárd napja
Medárd az utolsó

fagyosszent, ezért
ehhez a naphoz Eu-
rópa szerte idõjárási
megfigyelések, re-
gulák fûzõdnek. Ez a
nap az özönvíz kez-
dõ napja és a gazdák
ellensége. Ha esik,
nem lesz jó bor- és
gyümölcstermés, a
kemencében kell
majd megszárítani a
szénát. A káposzta-
palántákat ezen a na-
pon kell kiültetni.
Ha az asszonyok a
palántákat a meztelen hátsójukhoz csapkodják, akkor a kiültetett növényt nem
eszi meg a hernyó, és akkorára nõ, mint az ember feneke!

Június 24. - Szent Iván napja
A néphit szerint ezen a napon kezdõdik a nyár! Keresztelõ Szent Jánosnak,

a magyar népdal “VIRÁG SZENT JÁNOSA”-nak és az õsi fényszimbolikának
közös ünnepe. Anyári napfordulótól mindössze három nap választja el. Egy for-
rás szerint mi, magyarok a XI. században már gyújtottunk tüzet ezen a napon.

Ekkor ünnepli a katolikus egyház Keresztelõ Szent János születésnapját.
Az evangéliumok szerint éppen fél évvel volt idõsebb Jézusnál, így került a
születésnapja június 24-re. 

A Szent Iván napi tûzgyújtás és a hozzá kapcsolódó énekek elsõsorban az
év leghosszabb napját ünnepelték. Az ilyenkor fellobbanó láng az örömtûz
lángja, a fényt megtartó, mágikus célja mellett gyógyító hatást is tulajdonítot-
tak neki. A máglyát - a szokásos tûzrevalón kívül - illatos virágokból és
gyógynövényekbõl rakták. Mivel János a kereszteletlenül meghalt gyerekek
égi pártfogója, gyümölcsöt is szórtak a tûzbe, táplálékul a kis halottak lelké-
nek. Az ünnep fénypontja mindig a tûzugrás, amely szintén a mágia része, hi-
szen tisztító és termékenységfokozó hatást tulajdonítottak neki. Az ünnep a
májusi férjhez menési és közösülési tilalmak, a szexuális böjt feloldása is volt!

Június 29. - Péter és Pál napja
A néphagyományban az aratás kezdõnapjaként vált ismertté. A hiedelem

szerint a hajadonok közül aki ekkor elsõként hallja meg a harangszót, az év
végéig biztosan férjhez megy. Szokás volt ekkor legény- és mesteravatókat is
tartani. 

De a legfonto-
sabb, hogy végre
elkezdõdött a
nyár, a testet-lel-
ket melengetõ
napsütéses idõ-
szak, melyet
mindenki lehetõ-
ségeihez mérten,
de használjon ki!

Vincze Eszter

Polgár Attila
természetfotói

Szikrázó napsütés, a lacikonyha illata, na és számos program várta mind-
azokat, akik elfogadták a Vörösberényi Polgári Kör és a Közösségi Ház meg-
hívását május 1-én. Az új vörösberényi iskola melletti “mandulásban” már ko-
rán reggel “bein-
dult a nagy-
üzem”, hisz
szorgos kezek
májusfát állítot-
tak, a Hercules
SE. jóvoltából
játékos sportver-
senyen mér-
hették össze tu-
dásukat a részt-
vevõk. Akik
csak nézelõdni
jöttek, azok is
megálltak a
Zsapka Jánosné
vezette játszóháznál, hogy valami emléket vigyenek haza a majálisról, vagy
kihasználták Tamás Károly és Horváth László felajánlását, s lóhátra pattanva
múlatták az idõt. Ami gyorsan elszállt, köszönhetõen a változatos színpadi
programoknak is. A divatbemutató, majd a helyi néptáncosok látványa az apá-
kat, nagyapákat is elcsalta a sörcsap mellõl, hogy ezt követõen együtt énekel-
jenek a Varnyú Country együttes frontemberével, csalódottan vegyék tudomá-
sul, hogy Dolák Saly Róbert ezúttal nem hebegõ nagypapának öltözik, de a

“vége jó, minden
jó” elv alapján,
nagy tapssal kö-
szöntsék a Légi-
erõ Dísz-
z e n e k a r á n a k
big-band kon-
certjét. A leszál-
ló nap utolsó su-
gara már csak
néhány vendéget
talált a büfésá-
tornál, amikor a
rendezõk fárad-
tan összenéztek
..és elégedetten

sóhajtottak fel, hisz közös munkával sok embernek szereztek ismét kellemes
kikapcsolódást.

A FIDESZ-Balzer Horgászverseny programjainak árnyékában, de idén is
megemlékeztünk szemünk fényeirõl, a gyerekekrõl, május utolsó szombatján.
A legnagyobb ellenzéki párt és a színészek csapata még javában gyúrta egy-
mást a gyepen, amikor a színpadon helyi gyerekek látványos rock and roll be-
mutatóját láthatta a szépszámú közönség. Akit a tánc kevésbé köt le, az ját-
szóházban készített ajándékot, majd bûvésztrükköket sajátított el a Kincses
Színház mûvészeitõl. Csuka Mónika kissé megváltozott külsõvel növendéke-
it is bemutatta a hallgatóságnak, majd a végén Ricsi bohóc tréfálkozott a vál-
lalkozó szellemû jelentkezõkkel.  Õ is, mi is maradtunk volna még örömmel,
ha az egyre inkább permetezõ esõcseppek nem fújnak zárórát. Ettõl függetle-
nül, aki ott volt, nem bánta meg.

G.T.

A Varnyú Country együttes a közönséget is megénekeltette

A Légierõ „munka közben“

Rockis lányok a színpadon
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JJJJ ÓÓÓÓ   SSSS ZZZZ ÉÉÉÉ LLLL LLLL EEEE LLLL
Tramontana, a XX. század legeredményesebb magyar hajója

A balatoni sportok közül - ter-
mészetesen - a vitorlázás jut elõ-
ször az ember eszébe. Az õsidõk
óta használatos hajózás sportsze-
rû módon a XVIII. században ala-
kult ki. Magyarországon gróf
Széchenyi István volt az úttörõje
a Balatonon és a Fertõ-tavon.

A múlt század legeredménye-
sebb balatoni nagyhajója a
Tramontana, amely a magyar vi-
torláspark egyetlen olyan doyen-
je, amely megõrizte ugyanazt az
állapotát, mint ami a század ele-
jén, 1927-ben volt. Akkor építet-
ték át az elsõ régi szerelésrõl
egyenes Marconi-árbócosra. Ma-
gyarországi története 1915-16-
ban kezdõdött, amikor az Adriáról
fölkerült a Balatonra. Nem doku-
mentált, de hiteles elbeszélés
alapján tudott, hogy 1919-ben
Széchenyi Zsigmond unokanõvé-
re kapta Somsich gróffal történõ
házassága alkalmából nászaján-
dékba az édesapjától. Dokumen-
tálva elõször 1923-ban lett ver-
senyhajóként a Magyar Királyi
Yacht Club évkönyvében. Az
1930-as években a hajót eladták,
és az a Gordon családhoz került.
Gordon Evelin volt a kormányosa
az elsõ magyar Kékszalag verse-
nyen. A Tramontana a század
nyolcszoros Kékszalag-gyõztese,
és talán az is elmondható róla,
hogy a világ legöregebb 8mR-
Yachtja.  Ez az elsõ olyan olimpiai
versenyosztály, amelyet azonos
méretek szerinti pontos paraméte-
rek alapján kategorizáltak, és eze-
ket a paramétereket használják
ma is. A második világháború
után a Budapesti Építõk tulajdo-
nába került.

Mindezt Sándor Ferenc me-
séli, aki 1969-ben jegyezte el ma-
gát ezzel a – ahogyan õ mondja –
csodálatos hajóval. Olyannyira,
hogy 2000. január 18-án a Parla-
ment Munkácsy termében a Ma-
gyar Köztársaság Elnöke szemé-
lyes megbecsülése jeleként a vi-
torlázó sport fejlesztése érdeké-
ben kifejtett munkássága és eddi-
gi életútja elismeréseként arany-
éremben részesítette. Az elisme-
rés mögött nagyon sok munka
van. A Sándor Ferenc elnöklete

alatt mûködõ Tramontana Yacht
Club, és az ugyancsak az õ kura-
tóriumi elnöksége alatt dolgozó
Tramontana Vitorlás Alapítvány
munkája. 

- A hajó közel ötven éven át
Balatonalmádiban, az Építõk Vi-
torlástelepén állt – mondja. A te-
lep privatizálása után tovább már
nem fért ott el, és a balatonfüre-
di hajógyár téli tárolásra is alkal-
mas kikötõjében talált otthonra,
ahol egy kis klubházat is sikerült
kialakítani. A vitorlás szakosz-
tály régi tagjaiból és az azóta
hozzánk verbuválódott fiatalok-
ból alapítottuk a Tramontana
Yacht Club vitorlás egyesületet.
Mindenféle támogatás nélkül, a
tagok által fizetett tagdíjakból és
egyéb, pénzben nem számolt, a
gyakorlatban elvégzett munkák-
ból tartjuk fönn magunkat. 1999-
ben saját erõbõl, több ezer órá-

ban végeztünk a hajón felújítást.
Ezenkívül szponzori fölajánláso-
kat kapunk jó szándékú, vitorlá-
zást szeretõ magánemberektõl és
egyesületektõl, akik adójukból
ezt jóváírhatják. Alapítványunk
közhasznú, ami azt jelenti, hogy
jövõre az adójuk 1%-át részünk-
re fölajánlók segítségét is fogad-
ni tudjuk. 

- Mik a hajóval kapcsolatos
tervek?

- A Tramontana a Közlekedési
Múzeum által nyilvántartott vé-
dett mûszaki mûemlék. Jelenleg
nagy felújítás elõtt áll, amire az
elõbb említett múzeumtól és a
Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériumától a benyújtott pályá-
zat alapján 30 milliós összegben
van támogatási ígérvényünk.
2006-ban, a hajó születésének
100. évfordulóján szeretnénk a
8mR-Yacht világbajnokságot itt a

Balatonon megrendezni. Reális
esélyünk van rá, három éve  sza-
vazattal rendelkezõ, teljes jogú
tagjai vagyunk a 8mR-Yacht Vi-
lágszövetségnek, és a nemzeti
szövetség elnöke és fõtitkára
örömmel fogadták az ötletet. Sõt,
támogatásukról biztosítottak ben-
nünket. 

- Mint versenyhajónak, milye-
nek az esélyei a Tramontánának?

- A Balatonon több ezerre
emelkedett a vitorlás nagyhajók
száma. Egy-egy nagyobb verse-
nyen közel négyszáz hajó indul.
Ez örvendetes tény, de ezzel tudo-
másul kell venni azt is, hogy a
modernebb technikai  felszerelt-
ségû hajók elhódították a
Tramontánától a gyõzelmi esélye-
ket. A Kékszalag versenygyõzel-
mek a XX. századdal számunkra
véget értek. Utoljára 1989-ben
hoztuk el a pálmát. Ennek ellené-
re részt veszünk minden nagyha-
jós versenyen, most nyertük meg
handicap-rendszerben módosított
idõvel a Földvár-Keszthely Túra-
vitorlázók Pünkösdi Kupát. De a
harmadik évezred már nem az
öreghajók versenygyõzelmét je-
lenti. A hajók számának emelke-
désével egyébként együtt jár a ki-
kötõi programok létrehozása. En-
nek úgy kell történnie, hogy min-
den szál megóvható nádat a he-
lyén kell hagyni, a tó ökológiai
egyensúlyát meg kell védeni. A
Balaton egy csoda, ezt a csodát
kötelességünk megõrizni. 2001-
ben szervezõdött egy non profit
egyesület, amelynek a
Tramontana Yacht Club alapító
tagja, jómagam pedig elnökségi
tagja vagyok. Ez a Balatoni Civil
Szervezetek Szövetsége, amely a
három tóparti megye civilszerve-
zeteit fogja össze, és célja a Bala-
ton környezetének megóvása. De
ez nemcsak ennek a szervezetnek,
hanem minden, a Balatont szeretõ
embernek személyes érdeke kell,
hogy legyen!

Vecsey Kiss Mária
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“…Csak jó kedvébõl is /Vitéz próbálni indul ..”

Morzsák
a Váci Mihály Általános Iskola

Diák Sportkörének életébõl
A tenisz iránt “elkötelezett” vácis gyerekek sokasága vett részt a Május 1-

hez, Váci Napokhoz és a Gyermeknaphoz kötõdõ BÍRÓ-Emlékversenyen. Az

utóbbin elõször rendeztük meg a párosok versenyét. Ezen 10 pár indult. Szí-

vet-lelket melengetõ érzést vált ki belõlem, amikor versenyrõl-versenyre ta-

pasztalhatom a tenisz EMBERFORMÁLÓ erejét: elnézést kérnek az ellenfél-

tõl, ha némi szerencsével nyernek egy labdamenetet, amikor sportszerûen

megadják a vonalat “csípõ” labdát¸ amikor kézfogással gratulálnak a “veszte-

sek” a gyõzõknek, és sorolhatnám…

Mind-mind a fenti kijelentést igazolja!

Közeleg a szünidõ, de a Tenisz Sportcsoport tagjainak a nyári szünetben is

lehetõségük lesz a térítésmentes felkészülésre, hogy sikeresen vehessenek

részt a  Bíró János mesteredzõ emlékére rendezett versenysorozat elkövetke-

zendõ eseményein.

Végül következnek a májusban megrendezett  3 verseny eredményei:

Május 1.:  1. Kiss G., 2. Hidegkéti G., 3. Berényi K. és Fehér M

Váci Napok : 1. Hidegkéti G., 2. Kiss G., 3. Berényi K. és Fehér M.

Gyermeknap: 2.oszt.: 1. Nagy Z., 2. Kovács K., 3. Németh C. és Papp A.

3-4 oszt.: 1. Herczeg M., 2. Kubinszki J., 3. Kovács M. és Nánási Á.

Az elsõ páros verseny eredményei:

1. Hidegkéti G., Horváth B., (Rideg P.)

2. Fehér M., Kardos Ö.

3. Kiss G., Herczeg M. és Berényi K., Takács R.

VARGA LÁSZLÓ

DIÁK SPORCSOP.VEZ.

Az utánpótlás középsõ csoportja

Veterán motorosok
találkozója 2002

A polgárõrség játékos rendezvénye
Fotók: Durst László

Gyermeknapi vetélkedõ
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SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK
Május utolsó hétvégéjén valóságos eseménydömpingben volt részük a

sportszeretõknek.  A négyméteres partszakaszon zajlott a Balzer horgászver-
seny, délelõtt volt a Zoboralja - Kelet-Balatoni Kistérség polgármestereinek
kispályás, délután a FIDESZ – színész válogatott nagypályás labdarúgó tor-
nája és a tájkerékpáros OB. Ezen kívül Street-ball kosárlabda torna és 200 Km-
es Balaton kerülõ verseny is színesítette a programot.

***

A Herkules Gym. versenyzõi két nagy versenyen vettek részt.
A 2002.április 20-án Székesfehérváron lebonyolított ifjúsági és junior fek-

ve nyomó országos bajnokságon:
Csibrák Zoltán     125 kg-os kategóriában 2.,
Véghelyi László  82,5 kg-os kategóriában 4.,
Somogyi István   60,0 kg-os kategóriában 5.,
Rajnai Csaba      90,0 kg-os kategóriában 10.,
helyezést szerzett.
A X. Balaton Kupa Nemzetközi Fekve nyomó Versenyt 2002. május 25-

26-án rendezték meg Balatonlellén:
Somogyi István    67,5 kg-os kategóriában 2.,
Véghelyi László   82,5 kg-os kategóriában 2.,
Csibrák Zoltán    125   kg-os kategóriában 3.,
helyezést szerzett.

***

A Magyar Tájfutó Szövetség tájékozódási kerékpáros szakágon Balatonal-
mádi központtal rendezte meg 2002. május 24-25-én az országos bajnokságot,
melyen szlovák és osztrák versenyzõk is részt vettek. Az elsõ napon a Köcsi-
tó melletti Slalom ifjúsági táborban került sor a rövidtávú, majd a másodikon
az Öskü melletti hegyekben a hosszútávú bajnokság megrendezésére.

A Herkules SE-t a hosszútávú bajnokságon három versenyzõ, Bacsó Atti-
la, Andrási Lajos és Felber Gyula képviselte, aki a nyílt kategóriában a 2. he-
lyet szerezte meg.

A lebonyolításban is aktívan kivették részüket az egyesület versenyzõi.

Május 4-5-én  GPS tájékozódási terepjárós túrát rendezett Almádiban, Gló-
busz csárda központtal, a Veszprémi OFF-ROAD klub. Az eseményen 28 te-
repjárós vett részt.

***

A Herkules SE kosaras hölgyei beneveztek a MC Donald’s által szervezett
Sreet-ball versenybe. A gyõzelmet a “Forgószél” nevû csapat szerezte meg, -
Surányi Lajosné, Nyírõ Ágota -, a “Jó buli” és a “Csak ketten” csapat elõtt.

***

Május 29-én a rossz idõjárás ellenére 4936 részvételt regisztráltunk a Ki-
hívás Napja sportversenyen. Két iskolában tanítási szünetet tartottak, ezt a na-
pot sportra szánták. A Váci iskola tanulói élményekben gazdag tájékozódási
versenyen vettek részt a Megye-hegyen. Köszönet Csizmadiáné Szóládi An-
namáriának, Pataki Éva tanárnõnek a verseny elõkészítéséért, a segítõ taná-
roknak a lebonyolításban nyújtott segítségért.

***

A Herkules SE ezévben alakult ASSO hajóosztályos vitorlás szakosztályá-
nak sportolói részt vettek a nemhivatalos Európa Bajnokságon, az eseményre
2002. május 24-26. között, Balatonkenese központtal került sor. A 24 hajóegy-
séges mezõnyben a “tanuló” csapat a 22. helyen végzett. Minden kezdet ne-
héz, a hajó beállításától a versenytaktika megtanulásáig még mindenben van
mit javítani.

A csapat tagjai: Huszka Róbert, Rózsa Béla, 
Fabó Péter és Horváth Péter mentõmotoros
Vezetõ: Élõ Vilmos

Ugyanezen a versenyen Eszes Tamás kormányzásával a balatonkenesei
Marina Port ASSO LEMIO hajóegysége is rajthoz állt, az elõkelõ 10. helyet
szerezte meg.

A legjobb magyar hajó a Detre fivérek vezette YUPPIE az 5. helyen vég-
zett.

***

A Kéttannyelvû Gimnázium tanulója, az ajkai Kaszás Szilvia a válogató
versenyeken elért kiváló eredményei alapján bekerült a tájfutó ifjúsági válo-
gatottba, így résztvevõje lehet az Európa Bajnokságnak.

***

Az Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottság irányelvei kö-
zött szerepel a sportturizmus kiemelt támogatása. Az erre a célra rendelke-
zésre álló pályázati keretbõl tizenegy szervezet negyven sportesemény 
megrendezésére kapott támogatást. A lebonyolításra kerülõ sportesemé-
nyek összköltségvetése: 5 249 708 Ft. Az ehhez adott támogatás 
összege: 1 786 900 Ft.

Felber Gyula
sportszervezõ

Streetball: A gyõztes páros

Gyûrûben a labda

Bójavétel elõtt...
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Némi zavart és fejtörést okozott a
május 25-én megrendezett FIDESZ
MPP-Sporthorgász- Balzer horgász
kupa megnyitója. Köszöntõ beszédé-
ben Áder János és dr. Kerényi Lász-
ló is 5. jubileumi versenyrõl szólt, az
elõzetes hírek pedig mint 10-rõl re-
géltek. A rendet végül Kovács Lajos
a Balzer Hungária Kft. ügyvezetõje
állította helyre mondván: valóban 10
évvel ezelõtt indították útjára a ku-
pát, de 5 éve védnökösködik együtt a
fentebb említett három szervezet a
horgászverseny felett. Szóval min-
denkinek igaza lett.  Persze a közjá-
ték a benevezett 40 csapatot egyálta-
lán nem zavarta – szerintem föl sem
tûnt nekik – õk minden figyelmüket
a halfogásra fordították. Szükségük
is volt legjobb tudásukra, ha halat
akartak fogni a négyméteres elõtt,
mert bizony mostanában igencsak
szûkmarkúan méri ajándékát a Bala-
ton.

A háromfõs csapatok tagjai másfél
óránként váltották egymást, egy bot-
tal s azon egy horoggal emelgették a
küszöket. Más versenyekhez hason-
lóan itt is az apróhalak adták a teljes
zsákmány több mint 90 %-át. Alig
akadt versenyzõ aki a “dupla vagy
semmi” elvét alapul véve a mederfe-
néken próbálta horogra csalni a na-
gyobb keszegeket, ne adj’ Isten pon-
tyokat. Ez utóbbiakból az egész me-
zõny mindössze kettõt fogott, azok is
méret alatti “retúrok” voltak. 

Egyébként igen rangos mezõny
gyûlt össze Almádiban: újfent képvi-
seltette magát a színészek, újságírók,
mûrepülõk, politikusok, rádiósok
társulata. Bár a halak nem tiszteltek
hírnevet, rangot és gondosan elkerül-
ték horgaikat, jó hangulatban nem
fogtak semmit. Testvérvárosaink
(Eggenfelden és Nyitragerencsér)
csapatai is inkább az olimpiai elvet

tartották szem elõtt, mely szerint a
részvétel és nem az eredmény a fon-
tos.  

A jó idõ ellenére kevés érdeklõdõ
látogatott le a partra (nem tudom, mi
tartotta távol az almádiakat) pedig
remek szórakozásban lett volna ré-
szük. Az ökörsült finomra sikeredett,
a csapolt sör kellõképp hideg volt,
csak ezek a fránya mûanyag poharak
ne lennének ilyen puhák. Egy vehe-
mensebb  mozdulatnak az óvatlan
szomjazó nadrágja látja kárát. 

A négy és félórai váltóversenyt vé-
gül az ÉDÁSZ-Balzer csapata nyer-
te 8,16 kg hallal, második helyen
“szomszéd várunk” az alsóõrsi hor-
gászegyesület (6,32 kg) végzett, míg
a bronzérmet a Sporthorgász újság
hármas számú olvasói csapata (6,00
kg) szerezte meg. 

A különdíjak közül “grammra leg-
kisebb halat fogó versenyzõ” kitûn-
tetõ címet Almádi csapatában sze-
replõ 15 éves kislány, Baranyai Rita
kapta meg. A digitális - tizedgram-
mot is mutató – mérleg meg sem
mozdult a mérésnél. Nagyra értékel-
hetõ teljesítmény ilyen kis snecit
megakasztani. Mi is gratulálunk.

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROKNABE HÍREK
Sikeres volt az almádi piacon virágvásárunk, több mint négyszáz palántá-

val lett virágosabb, szebb városunk. Kérjük, Ön is jelentkezzen a “Szép, tisz-
ta, virágos Almádiért” versenyünkre, javasolja a környezetében látott szép
kerteket, erkélyeket, intézményeket is jutalomra ! Határidõ : 2002. június 20.

Az elõzõ számban megjelent NABE TOTÓ megfejtései:

Melyik szennyezi kevésbé a környezetet ? (sorrend)
1. Visszaváltható üveg, mert nem képzõdik belõle hulladék.
2. Nejlonzacskó, mert egynemû hulladék, helyenként újrahasznosítható
3. TetraBrik doboz a legproblémásabb csomagolás, mert a papír-

mûanyag-fém összesajtolás után szétválaszthatatlan, Magyarországon
nincs megoldva a begyûjtése, örökre szemét marad!

Hol lehet leadni Almádiban a használt olajat ?
Az Ottilia Étteremben, ráadásul 5 literenként sorsjegyet is adunk. Május-

ban az 5 l friss étolajat Borsné Simon Györgyi nyerte.
Veszélyes hulladékok:
A lejárt szavatosságú gyógyszer, az elem, a használt sütõolaj – mert be-

lõlük a környezetbe kerülve káros anyagok szívódhatnak fel, szennyezve vi-
zeinket, levegõnket, földjeinket. Nem minõsül veszélyes hulladéknak: az
üvegcserép, a radír.

Mely hulladékok gyûjthetõk szelektíven Almádiban ?
Papír – az utcákban elhelyezett piros gyûjtõkben. Falevél, nyesedék – kis-

kertekben komposztálva. Üveg – konténerekben a Hattyú és a Fórum boltok-
nál.  Elem – minden iskolában és óvodában. Mûanyag palack – fenti konté-
nerekben (kérjük, mielõtt bedobja, tapossa laposra!)

Melyik a jobb? (sorrend)
1. Hulladék megelõzés – legjobb megelõzni a hulladék képzõdését. Pél-

dául ha vásárláshoz visz magával kosarat vagy vászonszatyrot, és nem
fogad el nejlonzacskót; ha tartós, javítható dolgokat vásárol, kerüli az
egyszerhasználatos termékeket (eldobható borotva, pohár, evõeszköz,
tejszínhabspray, stb.)

2. Újrahasznosítás – ha betétdíjas üvegben veszi az italokat, szelektíven
gyûjti a papírt, mûanyagot, stb., az így képzõdött hulladék újra haszno-
sul.

3. Hulladék ártalmatlanítás – Pl. az elemek, gyógyszerek ellenõrzött kö-
rülmények közötti ártalmatlanítása. 

4. A legrosszabb, ha a hulladék kikerül a szabadba, csúfítja, szennyezi,
mérgezi környezetünket.

A teszt 24 megfejtõje közül tízen ajándékot nyertek : Bodroghalmi Fru-
zsina, Cittel Gergely, Gyõri Viktor, Károlyi Barbara, Keszey Dániel, Ko-
máromi Márk, Polgár Dávid, Sipos Dóra, Szép Ildikó, Veinhardt Niko-
lett. A nyereményeket eljuttatjuk a nyerteseknek és várjuk az újabb megfejté-
seket.

E havi kérdéseink :
NABE  TOTÓ

1. Melyik szennyezi kevésbé a környezetet ? (sorrend)
a. újratölthetõ elem   b. ceruzaelem   c. vezetékes áram

2. Hol lehet leadni Almádiban a lemerült gépkocsi akkumulátorokat ?

_________________________________

3. Írjon két példát a hulladék újrahasznosítására az Ön háztartásából.

______________________          ________________________

4. Mennyi szilárd hulladék keletkezik évente az összes magyar telepü-
lésen ?

a. 40-50 ezer tonna     b. 400-500 ezer tonna     c. 4-5 millió tonna

A totó megfejtést, illetve a “Szép, tiszta, virágos Almádiért” versenyre a ja-
vaslatokat beküldhetik címünkre: B.almádi, Szabolcs u. 33. vagy E-mail cí-
münkre: toltesie@freemail.hu. A helyes megfejtõk között megint ajándékokat
sorsolunk ki.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2002. június havi, július eleji programja

június 05-én Klubnap 17 h-tól
12-én  Vezetõségi ülés 16 h-tól, Klubnap
19-én  Kézimunka szakkör (ügyes kezek), Vez: Zsapka Jánosné
26-án  Zenés születésnapi vacsora  17 h-tól

Július 03-án  Kubnap  17 h-tól
10-én Klubnap  17 h-tól

KÖZLEMÉNY!

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub  háromnapos (2 éjszaka) kirándulást szervez
GYULÁRA a várjátékok idején.
Idõpont: július 29-30-31.
Részvételi díj: (utazás, szállás) 5 200 Ft.
Színházi belépõk, fürdõjegyek fakultatív jellegûek. Igény szerint.
Jelentkezni lehet: Hoffmann Józsefné-nél a szerdai klubnapokon. Elõjogot
élveznek a nyugdíjasok. Bõvebbet a befizetéskor.

Boros Gyula elnök
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A BALATONALMÁDI VÁROSI KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

KÉZMÛVESTÁBORT

HIRDET

A táborba  5-14 éves korig várjuk olyan gyerekek jelentkezését , akik nyi-
tottak a magyar kézmûves hagyományok elsajátítására, szívesen  megis-
merkednének  egy-egy természetes anyag  tulajdonságával , és  megtanulnák
egyszerû kézmûves technikákban  való felhasználásukat ( gyöngyfûzés , pók-
szövés , ujjfonás  stb. ).

A programot szabadidõs tevékenységek egészítik ki. 
A részvételi díj a programok költségeit  és napi kétszeri  étkezést  tartalmaz.
A tábor idõpontja : 2002.jún. 17 - 30.  (naponta  08- 16 - ig)  
Helyszín : Közösségi Ház,  Balatonalmádi , Baross u. 22.
Jelentkezési  határidõ : június 14.
( A részvételi díj befizetését a fenti határidõig  kérjük . )
Részvételi  díj  : 1.000 Ft / nap
Jelentkezni  lehet  a Közösségi Házban  ( 88/ 438-011 )  telefonszámon. 

Június 7. 18 óra. Szöllõsi Máté mûvésztanár kiállításának megnyitója a
Városháza Padlásgalériájában.
Megnyitja: Czuczor Sándor, a Kéttannyelvû Gimnázium igazgatója
Közremûködnek a Zeneiskola növendékei

Június 17 – 30. Kéthetes kézmûvestábor a Közösségi Házban.

Június 21. 21 óra. A Szigetvári Fúvósegyüttes koncertje a Mólón.

Június 29. 18.30 óra. Térzene az Öregparkban felállított Zenepavilonnál

Július 1. 17 óra. A Szentpétervári Múzeum Hologramgyûjteményének
kiállítása a Közösségi Házban.

A Városi Kulturális Központ és
Könyvtár júniusi programjából

HIRDETMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzata

nyilvános pályázat útján
értékesítésre meghirdeti a 

2164 Hrsz.-ú, természetben a Balatonalmádi, 
Baross G. u. 11. sz. alatt fekvõ ingatlant.

Részletes pályázati feltételek 
5.000.-Ft csekken történõ befizetése ellenében

átvehetõk a Polgármesteri Hivatal Városgondoksági osztályán.
A pályázat benyújtási határideje:
2002. június 17-e déli 12.00 óra.

Balatonalmádi, 2002. május 31.
Horváth Emese

Városgondnoksági osztályvezetõ

Családsegítõ hírek
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a nyári idõszakban is várja a

segítségre szorulókat!
8220 Balatonalmádi, Ady u. 2.
Félfogadás: H-Cs 8.00-16-ig, P 8.00-13-ig
Pszichológus – minden kedden 13.30-16.30-ig
Jogász – az év minden páratlan csütörtökén 15.00-18.00-ig
A pszichológusnál és a jogásznál idõpontegyeztetés javasolt! (Tel.: 430-274)

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját

2002. június 22-én szombaton 13.00-17.00-ig
megrendezésre kerülõ

CSALÁDI JUNIÁLISRA
Helyszín: A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

épülete, udvara
Balatonalmádi, Ady E.u.2.

Program:
• Vackor Játszóbusz, több mint 200-féle ügyességi játék

kicsiknek és nagyoknak
• Felnõtteknek ingyenes vércukor, koleszterinszint és –

triglicerid mérés
• Grafológia (Kérjük hozzon magával egy A4-es lapot

kézzel írva!)
• Kineziológiai tanácsadás
• Meglepetés!

Támogatóink: Közép-Dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
Eskimó – Veszprém

A program a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával
valósulhat meg.

Szeretettel várunk minden gyermeket, szüleivel, nagyszüleivel
együtt, akik szeretnének egy kellemes délutánt eltölteni!

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Felhívás
2002. július 6-7-én 

második alkalommal 

Országos Mazsorett és Fúvószenekari
Találkozót szervezünk!

Felhívással fordulunk városunk vállalkozásaihoz,
civil szervezeteihez, lakosságához, hogy a Találkozó
színvonalas megszervezéséhez nyújtsanak pénzügyi

támogatást Alapítványunk részére:

“Almádiért” Közalapítvány 
OTP Balatonalmádi – 11748083-20005760 sz. 

számlánkra.

Kérjük, hogy az átutalási megbízás megjegyzés rovatába ill. a
befizetési csekkre a “Mazsorett” jeligét feltüntetni szívesked-
jenek. Alapítványunk a befizetett összegrõl jövedelemadó-, és
társasági adókedvezményre jogosító igazolást ad.

Egyéb támogatási lehetõségük esetén, s további információ
érdekében forduljanak a 438-400-as telefonon a város idegen-
forgalmi referenséhez.

“Almádiért” Közalapítvány
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Ne hanyagolja el házát,
festesse le

oromdeszkáját,
csatornáját, 

homlokzatát és
paláját.

Balatonalmádi,
Görgey u. 4.

Tel.: 06/30/322-5160
88/430-295
88/431-713

F I G Y E L E M !
Szerezzen jogosítványt helyben!

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak, kedvezö áron, 
részletfizetési lehetöséggel

Érdeklõdni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/9163286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.

Balatonalmádi központjában
a Balatontól 300 méterre

10 lakásos társasházban
44-76 m2-es új lakások, 22-31 m2-es üzletek

ELADÓK
Kulcsrakész átadás 2002. június 30.

Értékesítés: 06-30/300-7050

Figyelem!
A PAX Gyógyszertár
nyitvatartása 2002. június 01-tõl

megváltozik!

Szabolcs u-ban Fiók gyógyszertárban
(Vörösberény)

H 12 - 18 8 - 11
K 8 - 18 --
Sz 12 - 18 8 - 11
Cs 8 - 18 --
P 12 - 18 8 - 11

Szo 8 - 13 --
V -- --

Az ügyeleti szolgálat változatlan beosztásban,
reggel 7,30-ig tart!

Kertészeti Szolgáltató Bt.

Kertészeti szaküzletünkben
kaphatók:

• Dísznövények
• Növényvédő szerek
• Növénytápok, műtrágyák,

virágföldek
• Fűmagok, fenyőkéreg
• Nosztalgia fém kerti

bútorok 8 féle színben
rendelhetők

Cím:
Balatonalmádi−Budatava,

Corvin u.1.
(Skoda Szalonnal szemben

lévő utca)
Tel.: 06/20−9348−382

Szeretettel köszöntjük 63. házassági
évfordulójuk alkalmából

Pintér Ferencet és
feleségét Ilonka nénit,

és jó egészséget kívánunk a mi drága
Papánknak, Mamánknak: a család
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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!

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

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a
hirdetés idôtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel,
írásban adják le az önkormányzat portáján: 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

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

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

Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása
A magánszállásadói tevékenységet az 1997. július 1-tõl hatályba lépett

110/1997. (VI. 25.) számú Kormányrendelet szabályozza.
Magánszállásadói tevékenység a lakások, üdülõk és egyéb épületek, illetve

azok egy részének, valamint a hozzájuk tartozó helyiségeknek és területeknek ide-
genforgalmi célú üzletszerû hasznosítása a vendég részére.

A tevékenység akkor minõsül magánszállásadásnak, ha a hasznosított ágyak
száma a tízet ( legfeljebb öt szobát ) nem haladja meg.

Közös háztartásban élõ személyek közül egy címen csak egy személy vehetõ
nyilvántartásba, és végezhet szállásadói tevékenységet.

A szállásadó a szállásadói tevékenységét akkor folytathatja, ha - kérelmére -
a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje közhitelû nyil-
vántartásba vette.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szállásadó nevét, lakáscímét, a szálláshely
címét, a hasznosított férõhelyek ( ágyak, szobák ) számát, a szálláshely osztályba
sorolását. A jegyzõ a nyilvántartásba vételrõl igazolást ad ki a szállásadónak.

A szállásadó köteles a bejáraton kívül jól látható módon jelezni, hogy ott magán-
szálláshely vehetõ igénybe, valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - fel-
tüntetni a szállásadó nevét, hatósági nyilvántartásba vételi számát és a szálláshely árát.

A szállásadó köteles az e célra formanyomtatványként rendszeresített vendég-
könyvet vezetni, amelyet használatbavétel elõtt a jegyzõ hitelesít. Avendégkönyv-
ben fel kell tüntetni a megnyitás idõpontját. A vendégkönyvek beszerzésérõl, a
nyilvántartás vezetésérõl a szállásadó köteles gondoskodni.

A vendégkönyvben szereplõ adatok alapján a szállásadó köteles évente a tárgy-
évet követõ év január 31. napjáig a jegyzõnek írásban jelenteni a tárgyévben fo-
gadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföl-
di és belföldi bontásban.

A vendégkönyvbe az állami és önkormányzati adóhatóság, valamint az ide-
genrendészeti hatóság, a bûnüldözõ, igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsági
szervek tekinthetnek be, illetve igényelhetnek abból adatokat.

A szállásadó köteles a jegyzõ, a fogyasztóvédelmi ellenõrzésre feljogosított
szervek és más szakhatóságok  ( pld. állami népegészségügyi és tisztiorvosi szol-
gálat, idegenrendészeti szervek, adóhatóság ) részére a szálláshelyre való belé-
pést, valamint az ellenõrzés lebonyolítását biztosítani.

Törölni kell a hatósági nyilvántartásból azt a szállásadót
a.) aki e Kormányrendelet rendelkezéseinek a hatóság felszólítása ellenére is-

mételten nem tesz eleget,
b.) aki a vendégkönyvet nem hitelesítteti,
c.) aki a hatósági nyilvántartásból való törlését kéri.
Az a szállásadó, akit a nyilvántartásból az a.) vagy b.) pont alapján töröltek,

újabb nyilvántartásba vételét 5 éven belül nem kérheti.
Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) számú Kormányrendelet

91. §. (1) bekezdése alapján aki a magánszálláshely idegenforgalmi célú hasznosítá-
sára vonatkozó rendelkezéseket megszegi, illetõleg a magánszálláshely hasznosítá-
sát jogosulatlanul végzi, hatvanezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

A magánszálláshely hasznosítását az végzi jogosulatlanul, aki nem kérte a jegy-
zõtõl, hogy e tevékenységét nyilvántartásba vegye és ennek ellenére folytatja a ma-
gánszálláshely üzletszerû hasznosítását.

Gyakorlati tudnivalók
Aki szobakiadással szeretne foglalkozni, s eddig a magánszállásadói tevékeny-

ség alá nem jelentkezett be, hatósági nyilvántartásba nem vetette magát, az a beje-
lentkezést egy 1.500.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott adatlappal és egy új vendég-
könyvvel a Polgármesteri Hivatal 18-as szobájában, Mesterházy Andreánál teheti
meg. A nyilvántartásba vételrõl igazolást adunk ki, valamint egy zöld - fehér színû
„ Magánszálláshely „ feliratú táblácskát, amit a bejáraton kívülre kell elhelyezni.

Az engedéllyel már rendelkezõ szobakiadók bármilyen változtatást (szoba-
szám, név változás, stb. ), esetleges megszûntetést is 1.500.- Ft-os eljárási illeték-
kel kérhetnek.

Ha barátai, ismerõsei látogatják meg – akiktõl ugyan szállásdíjat nem kér, de
idegenforgalmi adófizetésre kötelezettek – az adózás rendjérõl szóló törvény értel-
mében az ott tartózkodásukról nyilvántartást kell vezetni. E „ szívességi „ vendég-
nyilvántartó-lapot sorszámozottan szintén a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osz-
tályán lehet igényelni.

Ha lakásukat szállásközvetítõ irodán keresztül adják ki, s az irodával kötött szer-
zõdés értelmében vendégei után a kurtaxát az iroda szedi be és fizeti be az Önkor-
mányzatnak, akkor a vendégek után befizetett adóról minden esetben kérjenek iga-
zolást az irodától.

Idegenforgalmi adó ( kurtaxa )
2002. évben az idegenforgalmi adó mértéke nem változott: személyenként

és vendégéjszakánként 200 Ft ( külföldi és belföldi személy után egyaránt ).

Adókötelezettség terhel minden ma-
gánszemélyt, aki nem állandó lakosként
tartózkodik az önkormányzat illetékes-
ségi területén.

Mentes az adó alól:
- a 18. életévét be nem töltött, illetõleg a 70. életévét betöltött magánszemély
- az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa és hozzátartozói
- a településen állandó lakóhellyel rendelkezõ személyek hozzátartozói
- tanulás vagy vállalkozási tevékenység végzése céljából itt tartózkodók
Az adót a szállásadónak / üzemeltetõnek, közvetítõirodának / kell beszed-

ni, s azt tárgyhót követõ 15-ig az önkormányzat idegenforgalmi adószámlájá-
ra befizetni.Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles vendégéjszakák szá-
máról minden tárgyhót követõ hónap 15-ig bevallást is kell benyújtani a jegyzõhöz.

Gyakorlati tudnivalók
A tavalyi évben kurtaxát befizetõk részére május hónapban már küldtünk ki egy

rövid tájékoztatót, bevallási nyomtatványt, csekket az adó befizetéséhez. Aki ilyen
„ csomagot „ nem kapott, vagy idén kezdi tevékenységét, bevallási nyomtatvány,
csekk Adóügyi Osztályunkon beszerezhetõ.

Szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy kurtaxát csak a „ Tartózkodá-
si idõ utáni idegenforgalmi adó „ megnevezésû csekken fizessenek be, illetve a
11748083-15430290-03090000 számú számlaszámra utaljanak.

Fontos, hogy befizetéseiknél, bevallásaiknál a befizetõ azonosítójukat feltün-
tessék. A befizetõ azonosító szerepelt a tájékoztató levélen, csekken, bevalláson,
amit kiküldtünk, illetve szerepel a vendégkönyvön is.

Kérem ügyeljenek a bevallási, befizetési határidõk pontos betartására; a beval-
lási késedelem mulasztási bírságot, a késedelmes fizetés adópótlékot von maga
után.

Ellenõrzés
A nyári szezonra idegenforgalmi adóellenõrzési feladat ellátására 7 fõ ellenõrt

bíztunk meg.
6 fõ júniustól szeptember végéig a magánszállásadókat, 1 fõ júniustól október

végéig folyamatosan a kereskedelmi szálláshelyeket ( szállodákat, panziókat,
vállalati üdülõket ) ellenõrzi.

Az ellenõrök elsõdleges feladata az idegenforgalmi adókötelezettség ( adóbe-
vallás, adófizetés ) teljesítésének ellenõrzése a vendégkönyvek alapján; de a fel-
adataik közé tartozik a szállásadók tájékoztatása, segítése is a vendégkönyvek, be-
vallások, vendégkártya adatlapok kitöltésével kapcsolatban.

Ellenõrzéseik során a szálláshelyen tapasztalt hiányosságokról, esetlegesen a
magánszálláshely jogosulatlan hasznosításáról ( nyilvántartásba nem vett szobaki-
adó ) jegyzõkönyvet készítenek, mely szabálysértési eljárás megindítását vonja
maga után.

Az ellenõrök a kurtaxát készpénzben is beszedhetik. A beszedett adóról bi-
zonylatot adnak. Az ellenõrök fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amely a
személyi igazolvány bemutatásával együtt feljogosítja Õket arra, hogy az ingat-
lanra bemenjenek, s ott ellenõrzést végezzenek.

Balatonalmádi illetékességi területén a Polgármesteri Hivatal jegyzõje által az
idegenforgalmi  adó ellenõrzésére jogosultak:

Magánszálláshelyeken:
Kovács Bálint káptalanfüredi - öreghegyi körzet
Kovácsné Gulya Ildikó káptalanfüredi - öreghegyi körzet
Pincz Mihályné belvárosi körzet
Solti Gábor budatavai körzet
Somogyi Viola Vörösberény - nyugati körzet
Baksa György Vörösberény - keleti körzet

Kereskedelmi szálláshelyeken:
Pincz Tíria

Ha az idegenforgalmi adóval kapcsolatosan bármilyen kérdésük, problémájuk
merül fel, forduljanak bizalommal az ellenõrökhöz, s egyben kérem, hogy segít-
sék az Õ munkájukat is.

Adóügyi Osztályunk a Polgármesteri Hivatal földszintjén, a 15., 16., 17., és 18.
szobákban, változatlan ügyfélfogadási idõben

Hétfõ, Szerda: 8.00 - 15.00 óráig
Péntek: 8.00 - 13.00 óráig 

várja Tisztelt ügyfeleit.

Balatonalmádi, 2002. június

Víghné Horváth Beáta
Adóügyi Osztályvezetõ

Szállásadók figyelmébe
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A nyár és a környezeti ártalmak
Balatonalmádi város teljes közigazgatási területe jellegébõl adódóan levegõ-

tisztaságvédelmi szempontból a kiemelten védett kategóriába tartozik, zajvédelmi
szempontból a teljes közigazgatási terület üdülõterület. Anyári megnövekedett for-
galom során fokozott igénybevétel jelentkezik, leginkább a levegõtisztaság és a zaj
tekintetében. E két területen történõ védelmi intézkedés fontos mind a helyi lako-
sok, mind az idelátogató vendégek, turisták, pihenni vágyók számára.

A 9/2001. (VII.15.) Ör. sz. helyi rendelet a környezetvédelemrõl szól. Eszerint
július15-ig és szeptember 2-tõl heti három alkalommal, hétfõn, pénteken, szomba-
ton 10.00 és 15.00 között lehet égetni a száraz avart és kerti hulladékot. 2002.
július15. és szeptember 1. között kerti hulladék és avar égetése tilos. Alternatív
megoldások:

a) komposztálás      b) beszántás/beásás a termõhelyen
c) kisebb mennyiség esetében a szemétgyûjtõben való elhelyezés.
A nyári pihenés biztosítása érdekében a nyári szezonra az alábbi zajkibocsátá-

si határértékek és idõtartamok vonatkoznak: nappal (8.00-22.00) 45 dBA, éjjel:
(22.00-8.00) 35 dBA a maximális engedélyezett zajterhelés a lakószobák, pihenõ-
helyiségek ablaka elõtt 2 m-rel. Emellett nem üzemeltethetõ olyan berendezés, lé-
tesítmény, és nem folytatható olyan tevékenység, amely kellemetlen, zavaró, ve-
szélyeztetõ, károsító hatású. Az ilyen típusú zajra jellegébõl adódóan határérték
nem írható elõ, illetve a zaj- és rezgésterhelés azonos körülmények között nem is-
mételhetõ meg, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek nyugalmát
zavarja.

A nyári idõszakban fontos figyelnünk az éjszakai pihenõidõszak betartása mel-
lett a vasárnap és ünnepnapokon 13.00-16.00 óráig tartó pihenõidõszak betartásá-
ra is (például ne az ebéd utáni szieszta idejére ütemezzük a fûnyírást robbanómo-
toros fûnyírónkkal!).

Felhívjuk a kedves vállalkozók figyelmét, hogy mindenfajta zeneszolgáltatás,
hangosító berendezés üzemeltetése esetén, még alkalmi rendezvényre is zajkibo-
csátási határértéket kell kérniük a jegyzõtõl!

Kérjük a lakosságot, a fent leírtakat a békés, kellemes nyár érdekében tartsák be.
KJ.

Polgárõr hírek
Tájékoztatom a lakosságot, hogy május hónapban is folyamatosan tevé-

kenykedtek a polgárõrség tagjai. Mint bizonyára az olvasók tudják, Balaton-
almádiban II. világháborús lövedékek kerületek elõ a földbõl. A biztonságos
helyzet megoldásában a polgárõrség is részt vett azzal, hogy a rendõrség által
kért idõpontban biztosította a helyszínt. Ezenkívül a városi rendezvényeken a
közbiztonság biztosítása érdekében szolgálatot teljesítettünk. Ebben a hónap-
ban betörést vagy arra utaló jeleket polgárõreink járõrözéseik során nem ta-
láltak. Sajnos még a polgárõr gépkocsink nem érkezett meg, így a gyalogos
illetve a saját gépkocsis járõrözést fokoztuk. E hónapban 190 órát voltak jár-
õrszolgálatban polgárõreink, és ezen felül teljesítették a helyszíni biztosításo-
kat. Elõre láthatóan a nyári hónapokban a rendõrség információja alapján fo-
kozott járõr tevékenységet kell folytatnunk a közbiztonság érdekében.

Mivel a polgárõrség adományokból tartja fenn magát, így kérem a he-
lyi és nyaraló tulajdonosokat, vállalkozókat lehetõségük szerint támogas-
sák a polgárõrséget. Számla szám: 11748083-20013781 Balatonalmádi
Polgárõr Egyesület.

Továbbra is várunk jelentkezõket a polgárõrségbe. Elérhetõségünk:
06-30-265-5059 mobil számon, a rendõrség 438-711 számán és az ingye-
nes 107 számon.

Köszönjük a lakosság segítségét, mert e nélkül munkánk nem érné el cél-
ját.

Balogh Csaba titkár

Mi újág a “Kommunálisnál”?
Hogyan készülnek a szezonra?

Városunk életében, külsõ megjelenítésében fontos szerepet játszik a Bala-
tonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. A hosszú múltra visszatekintõ, de
2002-tõl átalakult cég, várhatóan új szemlélettel, a szigorúbb környezetvédel-
mi törvényekhez és nem utolsó sorban a lakosság igényeihez igazodva végzi
tevékenységét.

Mi újág a “Kommunálisnál”? Hogyan készülnek a szezonra? – kérdeztük
a Kft. ügyvezetõjétõl.

Az újjá alakult cég életében meghatározó szerepet játszik – elsõsorban a
dolgozók hozzáállásában – az a megváltozott háttér, amely hosszú idõn keresz-
tül a létbizonytalanságot jelentette. Éveken át kellett úgy dolgozni, hogy a cég
megszûnése mindennapos téma volt városszerte. Elképzelhetõ, milyen indítta-
tással végezték munkájukat, a változás, igérhetjük – hamarosan tükrözõdni fog.

Elsõ lépés az eszközökben bekövetkezõ változás. A szezonra való felké-
szülés két jármû vásárlását is jelenti, amelyek hamarosan megérkeznek. Fo-
kozatosan szándékozzuk lecserélni az elavult, 15-20 éves jármûparkot. Azzal,
hogy stabillá vált helyzetünk, más alapokra helyezõdött a fejlesztés mikéntje
is. Reméljük, folytatódnak azok a pályázati lehetõségek, melyeket a közeljö-
võben cégünk fejlesztése érdekében szeretnénk kihasználni. Úgy tûnik, a tu-
lajdonosok teljes támogatását élvezzük ezen a téren.

De addig is a tõlünk telhetõt megtesszük, hogy városunk szebb és tisztább
legyen. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a fenti célokat
szolgálja. A Nõk a Balatonért Egyesület által szervezett szemétgyûjtési akci-
óban eszközökkel és térítésmentes szállítás biztosításával (munkaszüneti na-
pon is) vettünk részt. A virágvásárt olcsóbb növények beszerzésével támogat-
tuk. A város képéhez nemcsak a parkok, hanem a középületek díszítése is hoz-
zájárul. Mint minden évben, idén is virágokkal járultunk hozzá, hogy a rend-
õrség “háza-tája” szebb legyen, rendszeresen kaszáljuk az épületük környékét
ugyanúgy, mint az orvosi rendelõ körüli területet is. A gimnázium bejáratát is
rendeztük a ballagásra, hozzájárulva az ünnepi szépítkezéshez.

A Györgyi Dénes Ált. Iskola kis elsõsei által gyûjtött papírt elszállítottuk
és a MÉH-nek eladtuk, hogy a gyerekek kirándulásához mi is egy kicsit hoz-
zásegítsünk. Bár nem hangzott el sehol, de a Pinkóczi temetõ ünnepségének
elõkészítésében dolgozóink nemcsak eszközzel, de szívvel-lélekkel végzett
munkával segítettek. A központi teniszpálya felújításában, a Horgászegyesü-
let “nagytakarításában”, a Köcsi-tónál rendezett természetjárók találkozójá-
nak elõkészítésében is alaposan kivettük részünket. 

Szombathelyrõl vásároltuk az egynyári virágokat, melyekbõl több ezerrel
többet hoztunk, lehetõséget teremtve, hogy azok a lakosok, akik szépíteni
akarják környezetüket, olcsóbban jussanak a szép, minõségi növényekhez.

Ezek a segítségek többnyire térítésmentesen illetve önköltségi áron történ-
tek. Úgy véljük, hogy ezzel a hozzáállással példamutatók lehetünk, ugyanak-
kor remélhetõleg sikerül a cég munkájának megítélését javítani. Tudjuk, hogy
nagyon-nagyon sok javítani valónk van, de szeretnénk, ha a hibák mellett, a
jót is észrevennék, és egyszer a sokat szidott “Kommunális” elismerést is kapna.

A szezonra a fentieken túl jobb szervezéssel, nagyobb odafigyeléssel is ké-
szülünk. Természetesen várjuk az építõ-segítõ kritikát, mert mint minden al-
mádi lakosnak, nekünk is határozott célunk, hogy a város ismét a Kelet Bala-
ton gyöngyszeme legyen.

NF.

Az Országos Vérellátó Szolgálat Regionális Vérellátó Központ vezetõjétõl, dr.
M. Tóth Antal régióigazgató úrtól érkezett egy köszönõ levél, melyet ezúton sze-
retnék továbbítani almádi véradóinak, véradást szervezõinek, segítõinek.

A vérellátást az Egészségügyi Törvény szakmai és társadalmi tevékenységként
határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a hatékony és biztonságos vérkészítményekkel
való ellátás, amelyet szigorú szakmai (gyógyszergyártási) és minõségbiztosítási
elõírások szabályoznak, értelmét és alapját vesztené, ha nem számíthatnánk a vér-
adók segítségére.

Az országban 500 ezer, Veszprém megyében 21 ezer véradásra van évente szük-
ség ahhoz, hogy minden rászoruló beteg idejében megkaphassa a gyógyulásához
szükséges, sokszor életmentõ vért, vagy vérkészítményt. A vért azonban nem le-
het gyárilag elõállítani, ahhoz az Országos Vérellátó Szolgálat, amely a véradók
és a betegek közti közvetítõ szerepet játssza, mindenkor a jószándékú, a bajbaju-
tottak gondjai iránt érzékeny, segíteni kész emberek ajándékaként jut hozzá. 

Balatonalmádiban is, mint az egész országban csökkent ugyan a véradók száma,
de szerencsére nem olyan mértékben, hogy a biztonságos gyógyítást veszélyeztetné.

Minden véradás az itt lakók emberségét mutatja.
Köszönet a szervezõknek, toborzásban közremûködõknek, minden segítõnek,

és mindenek elõtt a VÉRADÓKNAK.
Jó egészséget, munkájukhoz sikert kívánunk. BF-né

KÖSZÖNET A VÉRADÁSÉRT

HÍRLEVÉL

Tisztelt Fogyasztóink!

A Dunántúli Regionális Vízmû Rt. Stratégiai célja a fogyasztói igények bizton-
ságos,  folyamatos kielégítése.

A fenti célkitûzés érdekében Társaságunk fogyasztói elégedettség-felmérést
végez a lakossági fogyasztók körében, annak érdekében, hogy megismerhessük az
Önök elvárásait, észrevételeit, javaslatait. A felmérés alapján, szeretnénk
munkánkat mindkét fél kölcsönös megelégedésére tovább javítani.

2002. június 1. és 2002. július 14. között a DRV Rt. megbízásából, fényképes
igazolvánnyal rendelkezõ kérdezõbiztosok keresik fel a szúrópróbaszerûen
kiválasztott fogyasztóinkat. Kérjük, amennyiben a kérdezõbiztos Önhöz is elláto-
gat és igazolja magát, a szolgáltatásunkkal kapcsolatban feltett kérdések megvála-
szolásával, járuljon hozzá munkánk sikeréhez.

Szíves türelmüket és közremûködésüket elõre is köszönjük!
Siófok, 2002. május 23.
Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmû Rt.


