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Fürdõzõk a Balatonban. (Képeslap anno 1906)
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A Kurcz birtok története I.

Almádi “alapító atyáinak” egyike veszprémi lakos Kurcz Rudolf volt,
akinek jelentõs nagyságú birtoka volt Almádiban, leszármazottai ma is a
városban élnek. Kompolthy Tivadar mellett csak õ az a személy, akinek nevét
utca örökíti meg Almádiban az “alapítók” közül. Tekintsünk vissza a XIX.
századra, mikor lett almádi birtokos Kurcz Rudolf, kinek a birtokát vásárolta
meg. A kiinduló forrásunk mint eddig legtöbb esetben, az 1858 évi kataszteri
felmérés térképes és szöveges anyaga. 

A mellékelt térkép szerint a 3969-3973 helyrajzi számú terület Szelestei
Ferenc örököseinek volt a birtoka 1858-ban, amelynek nagysága 3 katasztrális
hold 542 négyszögöl  volt és egy épület állt rajta. A birtok részei az alábbiak
voltak:

3969 hrsz. Szõlõ gyümölcsfákkal 1 k.hold 318 n.öl
3970 hrsz. Lakóház 84 számú 44 n.öl
3971 hrsz. Alacsony lombos erdõ 1122 n.öl
3972 hrsz. Rét gyümölcsfákkal 1 k.hold 178 n.öl
3973 hrsz. Legelõ fa hasznosítással 480 n.öl
Változás történt még 1858-ban, amikor Lódor József és neje Horváth

Julianna veszprémi lakósok lettek az új tulajdonosai a terület egy részének, 2
k.hold és 1495 n.öl terjedelemben. 1869. május 5-én kelt bejegyzés szerint
ismét  tulajdonos változás történt,  Vizler Jánosné született Boór Erzsébet

veszprémi lakos személyében, aki 1500 osztrák értékû forintért vette meg a  2
k.hold 1495 n.öl nagyságú birtokot. 

1870. november  5-én kelt bejegyzés szerint, Kurcz Rudolf és neje, Sárnpék
Anna, 2000 o.é. forintért megvették a változatlan nagyságú birtokot, amelyik
a Remete patak jobb partján helyezkedett el. Majd 1875. április 30-án
megveszik a birtokukkal szemben fekvõ, 1468 n.öl nagyságú  területet Kun
Péter és neje Hamar Zsófia vörösberényi lakosoktól. Ez a birtok  a Szt. Margit
kápolnát telkét  magába foglaló, az egykori piac és tûzoltó szertár területén
túlnyúló, körülbelül a mai Hajnóczy lépcsõig terjedt. Az 1858 évi kataszteri
adatok szerint a következõ mûvelési ágú részekbõl állt a Kun birtok.

3974 hrsz. Rét gyümölcsfákkal 86 n.öl
3975 hrsz. Szántó 76 n.öl

3976 hrsz. Szõlõ gyümölcsfákkal pincével 1303 n.öl
1882. augusztus 27-tõl került felfektetésre az önálló almádi  telekkönyv,

ugyanis addig  csak a szentkirályszabadjai telekkönyv része volt Almádi.
Ekkor Kurcz Rudolf és neje, Sárnpék Anna veszprémi lakosok birtoka két
részbõl állt a következõk szerint.

Szõlõ pincével és erdõ a berényi dûlõben 2 k.hold 1495 n.öl
Szõlõ pincével a berényi dûlõben 1000 n.öl  
Itt egy dolgot  meg kell említeni, nevezetesen  azt, hogy 1858-ban Almádi

két dûlõbõl állt. Az
egyik a berényi, a
másik pedig az almádi
dûlõ volt, a pontos
lehatárolás külön is-
mertetés tárgya lehet. 

A nagyobbik birtok,
mint már szó esett róla
a Remete patak jobb
partján volt, a kisebbik
pedig vele szemben,
az út túloldalán. A
telekkönyv mindkét
területen azonosan
pincét nevez meg,
holott már 1858-bn,
44 n.ölet (közel 160
m2) elfoglaló 84
számú ház állt a
telken. Ezt az épületet,
talán a faszerkezetû
verandával kibõvítve,
egy 1911. február 15-
én kelt szerzõdés “Ház
a Kápolna u. 2 sz.
alatt, szõlõ és erdõ a
berényi dûlõben”
határozza meg. 

Kurcz Rudolf a bir-
tokaiból  a késõbbi
években területeket adott el,  aminek eredményeként, különösen a községház
megépülése után, egy “településközpont” kezdett kialakulni, amire következõ
számunkban visszatérünk.

Schildmayer Ferenc

Balaton nyaraló (szálló) képe 1904-ben. Felismerhetetlenségig átépítve áll a
Martinovics u. 18 sz. alatt

1910 körüli látkép a Kurcz birtok déli végének a beépítésérõl, háttérben a ma
is álló Martinovics u. 2 sz. alatti épülettel.

1858 évi térkép részlete, satírozva a Szelestei és Kun birtokok területe.

A Kurcz villa (Martinovics u. 16 sz.) egykori tornya

1914 körüli képen.
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MALÁNTÁRÓL - GALÁNTÁRA I.
Muskátliszaggató szilaj szelek

évadján kaptunk meghívást Pandur
Ferenc polgármesterrel együtt a
Felvidékrõl – méghozzá mindjárt két
helyrõl. Finta Rudolf polgármester
szives invitálására elsõ testvértelepü-
lésünk, Nyitragerencsér, Szent Orbán-
napi ünnepségein képviseltük váro-
sunkat május utolsó vasárnapján, de
hétfõre már Galántára várt bennünket
Tóth Lajos, az ottani Angol-Magyar
Gimnázium igazgatója. Mindkét
helyen tovább szerettek volna tartani
minket, de okkal vonakodtunk, mert
visszavárt  jónéhány tennivaló.

Kora reggel indultunk Komárom
felé, abban a reményben, hogy talán
addig alszanak még a határblokkoló
tüntetõk, de vasárnap  - hála Istennek
- még ott se sztrájkolnak. Ha az elõt-
tünk várakozó személyautót nem vizs-
latták volna annyira tüzetesen a
vámosok, akár a szlovák nyelvû mi-
sére is kényelmesen odaértünk volna
Gerencsérre – de vizsgálták azt elõl-
hátul, oldalt meg a sofõrt vallatták.
Ezért aztán békésen gunnyasztottunk
szépszámú ajándékkal és négyládányi
könyvvel a hátunk mögött, amíg ki
nem merültek a derék határvadászok.
Bennünket már békésen hessegettek át
a határon, így a révkomáromi Rozália
templom mellett már ötös sebességbe
kéretõzött sebességváltó.

Ezért érkeztünk meg a magyar nyel-
vû mise kellõs közepén, de meghívó
polgármesterünk és Mirko barátunk
már a kultúrház elõtt várt. Számunkra
érthetetlen módon újabban az a szokás
járja arrafelé, hogy csak a szlovák
nyelvû misén jelentik be, mikor lesz-
nek egyes események, így aztán az áj-
tatosabb magyarok meg az élelme-
sebb képviselõk is  a szlovák nyelvû
misére járnak. Tagadhatatlan tény,
hogy ez  is elõsegíti a gyakorlati két-
nyelvûséget. 

Rövid programegyeztetés után má-
ris a Malántán találtuk magunkat,
amin felettébb elcsodálkoztam, mert
az a kis szilvórium, amit a tiszteletünk-
re bontottak, eleddig nem szokott
ekkora félrehallást elõidézni nálam.
Finta Rudolf megnyugtatott: másnap
leszünk Galántán, de annak a szõlõ-
hegynek már pedig Malánta a neve
õsidõktõl fogva. Az õsidõk kifejezés
itt pontosabban a 11. századot jelenti.
Megnyugodtam, mert még Vörösbe-
rény is Szárberény névre hallgatott
azidõtájt. Akkor meg  miért ne lehetett
volna Alsómalánta nevû település
arrafelé a Hétfájdalmú Szûz kápol-

nájával egyetemben?
Azon viszont hosszabban morfon-

díroztam, hogy mitõl személynévi
eredetû ez a Malánta, amikor ott egy-
koron kovácsok laktak. Nekem a frank
nyelvbõl felrémlett a Martell név, ami
pedig pörölyt jelentett. Németül a
Malaxt fajelölõ fejszét jelöl – nem be-
szélve az angol “mallet” szóról, amit
viszont fakalapácsnak fordítunk.
Meglehetõsen régi lehet ez a Malánta
helynév, ha nyelvészeti alapon is
utánézünk eredetének. Nos, ezen a
szépneûvû szõlõhegyen az egykori
településnek hûlt helye, még a fõúri
kúriát is átalakíttatta az állami gazda-
ság, talán csak az angolpark emlékezik
a régmúlt idõk eseményeire. Van
mire: Zamolyszky Elfridát ugyanis
egy skót tengerészkapitány vette nõül
és így lett Buchanan Edgar Vilmos
magyar földbirtokos...

Még különösebb volt az, hogy a
nagytudású polgármestert nem Ru-
dolfnak nevezik a helybeli polgárok,
ahogyan anyakönyvezték, hanem Re-
zsõnek, sõt az idõsebbek Rezsinek,
vagy Rezsikének, aminél nagyobb
tiszteletet kevés ember mondhat
magáénak, még ha sokadszorra is vá-
lasztják újra. Amerre õ jár összejön a
szõlõhegy népe, már pedig sok felé jár.
Bennünket is magával vitt az alsó és a
felsõ Szent Orbán szoborhoz. A
plébános úr magyarul és szlovákul is
megáldotta a határt mindkét helyen, jó
termésért könyörögve. Orbán kezébe
zöld szõlõfürtöt varázsolt a szobrász
és a keresztet pedig az asszonyok
évrõl-évre úgy feldíszítik cseresznyé-
vel meg eperrel, hogy messzirõl virít a
májusi felvidéki határ. Nagyon szeret-

heti a cseresznye meg az eper az ottani
földet, mert korábban terem mint itt
nálunk.

Közben a férfiak sem maradtak res-
tek, mert mindenütt kondérokban ro-
tyogott a gulyásleves. Volt ahol, csak
úgy hagyományosan készítve, mar-
halábszárból, másutt vadhússal vagy
knédlivel. Ez utóbbi van olyan finom,
mint a mi krumplis-zöldséges-csipet-
kés szalongulyásunk. A gyerekek is
ott sürgölõdnek, vagy játszanak önfe-
ledten, bár amikor megszólítottam
õket kevésbé beszédesek. Mindent
értenek, minden kérést szivesen tel-
jesítenek, de szólni már szlovákul
szólnak a szüleikhez is. Hiába anya-
nyelve a magyar, a szlovák iskoláz-
tatás is eredményes, fõleg akkor, ha az
osztálytársak még netán csúfolják is
õket a magyar szóért. Talán el  kellene
õket hívni az itteni általános iskolákba
egy hétre, ne furcsálllják már annyira
az anyanyelvüket az iskolatársaik
között. Meg aztán beszédesebbek is
lennének mindkét nyelven.

Nagyon tetszett viszont, hogy a
született szlovákok közül sokan meg-
tanultak magyarul, mint Miro Marek,
akit mindenki Mirkónak hív. Magyar
településen, magyar barátokkal, két-
nyelvû választópolgárokat úgy tud
hitelesen képviselni, ha mindkét nyel-
vet egyformán beszéli. Szakember
legyen a talpán, aki a jellegzetes
felvidéki tájszólás hallatán elsõre
megmondja, hogy nem magyar az
anyanyelve. Valahol az lenne az
Európai Úniós tagság távlati célja is,
hogy megtanuljuk ne csupán tisztelni,
hanem beszélni is a szomszéd nyelvét.
Mondhatnak a szélsõséges po-
litikusok, amit akarnak. Helyben dõl-
nek el dolgok és akkor, amikor a szép
szokásokat kölcsönösen respektálják,
együtt ünnepelnek, sõt már kö-
szönéskor is tudják, hogy a “Rúky
bozkávam” éppen olyan tisztelettudó,
mint a “Kezét csókolom”.

Megtanulhatnánk egymás dalait is.
Kodály Zoltán pontosan a testvérte-
lepülésünkön, Nyitra-gerencséren gyüj-
tötte a “Gerencséri ucca, Végig piros
rózsa, Szállj le kocsis az ülésrõl, Sza-
kajts egyet róla” kezdetû népdalt. “A
csitári hegyek alatt”  dallamát és több
versszakát meg ismeri mindenki, akár
tanult éneket az általános iskolában,
akár nem. Próbáljunk felidézni viszont
egyetlen szlovák dalt, vagy zene-
szerzõt. Vajon nem kellene-e meghív-
ni hozzánk egy ottani mûvészt, hogy
megismertessen velük?

Ugyancsak nagyszerû ismerkedési
alkalom kerekedhetne abból, ha a két
nyelven egyformán prédikáló tiszte-
lendõ urat is meghívnánk magunkhoz.
Ha már tudunk együtt ünnepelni és
együtt énekelni, akkor legfõbb ideje
lenne, hogy tudjunk együtt imádkozni
is. Ránkfér ez még mindannyiunkra az
Európai Únió küszöbén is.

Czuczor Sándor

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSSII-AADDÓÓ SSZZAAKKÉÉRRTTÕÕII

FFEELLAADDAATTOOKKAATT,, KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEETT

VVÁÁLLLLAALLOOKK

Nemes-Nagy Attila adószakértõ, okl. könyvvizsgáló

Balatonalmádi, Tóth Á. út 11.

Telefon:  88-584-460, 20-931-63-26

fax:  88-584-461

IIGGÉÉNNYY SSZZEERRIINNTT TTEELLEEPPHHEELLYYRREE KKIIMMEEGGYYEEKK

VVÁÁLLLLAALLOOMM::

Egyéni vállalkozások, Társaságok,

Nonprofit szervezetek

- könyvelését

- bérszámfejtést TB. ügyintézését

- adó bevallások, adatszolgáltatások

- gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését

- rezsi óradíjak kiszámítását

SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

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.
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Május 31-én Mádl Ferenc köztársasági
elnök úr avatta fel a Veszprém-Balaton-
almádi kerékpárút második szakaszát. A
három település és a Megyei Önkormányzat
támogatásával megvalósuló beruházás
többszöri eredménytelen pályázat és tervmó-
dosítás után készült el. 

Az elsõ ötlettõl a megvalósulásig több,
mint egy évtized telt el. Sok ember munkája,
viták és kompromisszumok sorozata kellett a
végleges vonalvezetés kijelöléséhez. Köszö-
net érte. Ám mára remélem mindenki szá-
mára egyértelmû, hogy a Malom völgy he-
lyett a Vödör-völgyi vasúti töltés az ideális
nyomvonal. Fontos számunkra, hogy a me-
gyeszékhelyrõl városunknál érhetõ el a
Balatoni kerékpárút. Örömünk azonban
egyelõre nem teljes, hisz önálló bringa-út te-
lepülésünkön csak néhány száz méter épült. 

Ódor Gáspár egy vállalkozói fórumon tár-
sadalmi munka felajánlást tett, melyhez
többen csatlakoztak, így két hét sem kellett és
Felber Gyula szervezésében a bozótos, jár-
hatatlan szakaszt kitisztították, a bazalt
alapra murva került, melyet lehengereltek.
Érdemes megtekinteni akár kerékpárról,
akár gyalogosan.

Valamennyi majdani igénybevevõ nevé-
ben köszönöm a munkát a Víz-Szervíz Kft, a
Geoprosper Kft, a STRABAG Kft, a KÖTÉS
Építõipari Kft-nek, valamint Nagy Árpád,
Dolezsai Tamás, Márkus Zoltán vállalko-
zóknak.

El fogjuk érni, hogy az eredeti tanul-
mányterv szerint a Pinkóczi temetõtõl a
Töltés utcán át legalább a mozdonyig biz-
tonságosan eljuthassanak a kerékpározók
(és persze a túrázók is).

A szilárd burkolat megépítésére azt a
pénzt kell itt tartanunk, amelyet a közbe-
szerzési pályázattal megtakarítottunk, kö-
szönhetõen a KUTAS KBBB Kft. ajánlatá-
nak. Ehhez az átadáson megszereztük a Köz-
társasági Elnök Úr és Pál Béla államtitkár
Úr támogatását és közremûködését. 

Balatonalmádi, 2003. június 2. 
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 7. hónapról
a Városházán

2003. május

Önkormányzati   hírek

Nyári Vásár a Pászti Autószalonban!
Hihetetlen árkedvezménnyel Suzuki SWIFT és SEDAN típusok.

Pászti Autószalon, Veszprém Almádi út 40.
Szervíz nyitva: H-P: 7,30-16,00 • Idõpont egyeztetés: Tel: 88/ 421-280 • vagy www.paszti-suzuki.hu on-line kapcsolat.
Szalon nyitva: H-P: 9-17  Szo: 9-12  Tel: 88/426-985, 429-788                  Honlapunkon használt autópiac is található.

Bemutató és teszt autók.

Használt gépkocsik! Nem Csak Suzuki!
Beszámított autók, némelyik kilóra 50 Ft/ kg áron.
Új Suzuki gépkocsikhoz alacsony kamatozású hitel.
A sláger a Suzuki Ignis, nézze meg Ön is!

Újdonság!

A biztosítókkal  kötött megállapodás alapján

teljes körû ügyintézést vállalunk.

Marad a szezonkártya után járó 50%-os visszaté-
rítés. A Képviselõ Testület május 29-i ülésén többek
között arról is döntött, hogy nem vonja vissza
87/1999. sz. határozatát. Az idei szezonban, az Al-
mádiban üdülõingatlannal rendelkezõk max. 2 db.
szezonbérlet árából 50%-ot visszaigényelhetnek a
szezon után.

Kutics Balázs és Felber Gyula képviselõk napi-
rend elõtti felszólalásaira adott választ követõen az
ülést vezetõ Pandur Ferenc polgármester tartott
tájékoztatót a legutóbbi testületi ülés óta történt
eseményekrõl: május 14-én lezajlott strandbejárás
nyitásra alkalmasnak ítélte a városi strandokat.
Ugyancsak ezen a napon tartották meg a Kom-
munális Kft. közgyûlését. Május 23-án, Papkeszin a
71-es út elkerülõ szakaszának építésérõl hangzott el
tájékoztató, 27-én pedig Tatabányán egy közigaz-
gatási reformokkal kapcsolatos tanácskozáson vet-
tek részt városunk képviselõi.

A közbiztonsági helyzetrõl szóló beszámolót
követõen a bizottságok szokásos tájékoztatója során
tehették fel kérdéseiket a képviselõk.

Az Önkormányzat közalapítványainak a 2002.
évrõl szóló beszámolójával folytatódott az ülés,
Schildmayer Ferencné az „Almádiért”, Szegedi
Józsefné pedig az „Együtt-Egymásért” Közalapít-
vány kuratórium elnökei részvételével. Balogh
Csaba képviselõ köszönetet mondott az elmúlt év-
ben végzett munkáért, ezután egyhangú szavazással
elfogadták a beszámolókat. Harmadik napirendi
pontként a város közoktatási intézményeinek okta-
tási, nevelési tevékenységérõl számoltak be az isko-
laigazgatók. Pedagógus nap alkalmából dr. Hoff-
mann Gyöngyi képviselõasszony jókívánságait fe-
jezte ki a jelenlévõkön keresztül Almádi pedagógu-
sainak.

A felmerült kérdésekre az intézményvezetõk ad-
tak választ, végül a Testület egyöntetû „igen” sza-
vazatokkal jóváhagyta a határozati javaslatot.

A közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-
mûködtetési és fejlesztési tervének elfogadása egy
kissé felélénkítette a tanácskozás résztvevõit. Több
hozzászólás hangzott el a bölcsõde szükségessége
kapcsán, majd a kiegészítésekkel egyetértve fogad-
ták el a határozati javaslatot. Ezután az Önkormány-
zat az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát módosították.

Czuczor Sándor az Oktatási és Kulturális Bizott-
ság elnöke a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségéhez való csatlakozást javasolta elõter-

jesztésében. A képviselõk véleménye megoszlott az
ügyben. Pro és kontra hangzottak el érvek, különös
tekintettel egyes szövetségek politikai irányultsá-
gára. Vitát követõen a határozati javaslat nem kapta
meg a szükséges szavazatokat, a csatlakozás kérdé-
sét elnapolták. Teljes egyetértésben kötötték meg
viszont az együttmûködési megállapodást a város
Lengyel Kisebbségi Önkormányzatával.

A következõ két napirendi pontot rövid idõ alatt
maguk mögött tudták a jelenlévõk. Elõször a Ma-
gyar-Angol Tannyelvû Gimnázium igazgatói állá-
sára kürt pályázat véleményezése, majd a központi
orvosi ügyelet támogatása ügyében született pozitív
döntés.

Várható volt az az alapos, néha viharos vita, ame-
lyik a megüresedõ városi ingatlanok hasznosítása
ügyében zajlott. Számtalan kiegészítõ és módosító
javaslat hangzott el. A több mint egy órán át tartó
napirendi pont lezárásaként a határozati javaslatokat
egyenként fogadták el.

Az aktualitások soron következõ pontja a szezon-
kártya után járó 50%-os visszatérítés megszûntetése
volt. A Pénzügyi Bizottság javaslatát a képviselõk
többsége nem támogatta, mondván: ha szükséges is
a lépés, ne közvetlenül a szezon kezdete elõtt tegyék
meg. A visszatérítés összegére, (kb. 600 000 Ft)
szüksége van a költségvetésnek, de a rendelet
visszavonása több városatya szerint is komoly
presztízsveszteséggel járna.

Az önerõs útépítésekrõl szóló elõterjesztést egy-
öntetû döntéssel levették a napirendrõl.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, va-
lamint a Mc Donald’s elõtti parkolók bérbeadására
beérkezett pályázatok elbírálása következett. A
döntés értelmében az elõbbit (Pannónia) az Arany-
hal BT. nyerte el, a másik parkolóra kürt pályázatot
eredménytelennek nyilvánította a Testület.

A Kulturális Központhoz kapcsolódott a Piazza
kávézó terasz kialakítási kérelme, amelyet elõkészí-
tetlensége miatt a Testület levett napirendjérõl.

Végül Bálint Sándor elõterjesztésében tájékozta-
tó hangzott el az ISPA programról. Errõl lapunk 15.
oldalán bõvebben is tájékozódhatnak.

A nyilvános ülésekrõl szóló jegyzõkönyv a Vá-
rosházán és a Könyvtárban megtekinthetõ.

NF
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Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
Igazi szezon köszöntött ránk, hiszen az utóbbi

hetek bûnügyi krónikája már szinte semmiben sem
különbözik a nyári idõszakétól, hiszen számos olyan
bûncselekményrõl kaptunk bejelentést, amelyek
egyébként a szezon történéseire jellemzõek. 

A szokásosnál tehát hosszabb bûnügyi krónikát
két betöréssel kezdem, a Szabadságkilátó úton,
illetve a Hársas utcában követtek el ilyen bûncselek-
ményt nyaralók sérelmére.

Négy személygépkocsi tulajdonos vált bûncselek-
mény sértettjévé. Kocsijukat zárfelszúrás, illetve
zárkihúzás módszerével törték fel, és vittek el min-
dent, amit találtak.

Négy alkalmi lopás is történt, mely esetek kárval-
lottjaitól pénztárcát, mobiltelefont és irattáskát tulaj-
donítottak el. Két besurranásos lopásról is kaptunk
bejelentést. Mindkét esetben nyitott állapotban
hagyták a nyaralókat, míg a tulajdonosok az
emeleten, illetve a kertben tették a dolgukat, addig az
õrizetlen lakrészbõl személyes iratokat, készpénzt,
bankkártyát vittek el.

Az egyik strandról vízibiciklit lopott el ismeretlen
elkövetõ. 

Megnövekedett a közlekedési események száma
is. Gondolok itt természetesen a különbözõ bale-
setekre, melyek során az elmúlt idõszakban hatan
súlyosan, négyen könnyen sérültek. A balesetek
helyszíni vizsgálata során minden esetben megál-
lapítható volt valamilyen durva KRESZ
szabályszegés. Amiért ez figyelmet érdemel az az,
hogy még csak az elõszezonban vagyunk, s máris
komoly következményekkel járó balesetek sorozata
történik.

Rendhagyó módon folytatnám tovább a
közlekedés témakörét, hiszen - bár errõl is adtam hírt
éppen e lap hasábjain – a közlekedési célú rendõri
ellenõrzések, akciók során ismételten kiugróan mag-
asnak bizonyult az ittas jármûvezetõk száma. 12
helyi állampolgár ellen indult emiatt büntetõ- vagy
szabálysértési eljárás. Hasonlóan magas a
sebességhatárokat jelentõsen túllépõk száma is. Nem
nehéz azt a következtetést levonni, hogy a közleke-
dési fegyelem lazulásával törvényszerû a balesetek
számának drasztikus emelkedése is. Kedvezõtlenek
tapasztalataink az autók mûszaki állapotának, illetve
a jármûvekkel kapcsolatos okmányok meglétének
ellenõrzése során. 16 jármû mûszaki lapját kellett
bevonnunk tekintettel arra, hogy valamilyen
hiányosság miatt érvénytelenek voltak az
okmányok. Volt olyan eset is, amikor már több mint
egy éve lejárt mûszakival vagy zöldkártyával
közlekedett a jármû tulajdonosa. 

A szezon, mint ahogy eddig a bûnügyi és a
közlekedési terület tapasztalatai alapján is megál-
lapítható, már elkezdõdött. Nagyon fontos, hogy a
rendõrség, illetve a közrenddel, a közbiztonsággal
foglalkozók is megtegyenek minden lehetséges
elõkészületet arra, hogy a szezon további sza-
kaszában minél kevesebb gond és probléma zavarja
meg a hozzánk látogatók nyugalmát. A polgárõr
egyesületek vezetõivel – több éves tapasztalatok
alapján – eszmét cseréltünk. Kértük azoknak a
területeknek a megerõsítését, amelyekre esetlegesen
kevesebb rendõri erõt tudunk biztosítani, illetve
közös fellépéseket, amelyek azt a célt szolgálják,
hogy a rendõr-polgárõr jelenlét biztosított legyen a

legfontosabb területeken. Gondolok itt például arra,
hogy minden település különbözõ rendezvény
sorozatokkal igyekszik vonzóvá tenni területét,
melyhez biztosítani kell – megint csak közösen a pol-
gárõrökkel – a rendõri jelenlétet, ily módon is hoz-
zájárulva a rendezvények jó színvonalú lebony-
olításához.

Megnyugtató számomra az is, hogy minden önko-
rmányzat, így Balatonalmádi Város Önkormányzata
is, erejébõl telõen segíti a rendõri munkát nemcsak
erkölcsi, hanem anyagi eszközökkel is. Ennek egyik
érzékelhetõ formája, hogy két motorkerékpárt
vásárolunk a helyi kmb. csoport részére, elõsegítve
azt, hogy hatékonyabban tudjanak a közterületen
megjelenni. Természetesen tovább folytatódik a
kerékpáros és a gyalogos járõr szolgálatok
szervezése, hiszen a közterületi rendõri jelenlét
megelõzõ jellegét minden eszközzel igyekszünk
kihasználni. Reményünk van arra is, hogy az elõt-
tünk álló szezonban diák-tolmácsok, a Rendõrtiszti
Fõiskoláról érkezett hallgatók, illetõleg a rendõr
szakképzõ iskolát frissen befejezett kollégák is
segítik a fentiek megvalósulását. Természetesen az
eddig felsoroltakon kívül szükség van arra is, hogy
Önök, Tisztelt Újságolvasók is segítsék erõfeszíté-
seinket, s jelezzék felénk azokat a gondokat, prob-
lémákat, amelyek megoldásában a mi közremûkö-
désünket igénylik. 

Cikkem befejezéseként engedjék meg, hogy a
rendõrségi híradásban egy olyan vállalkozást mutas-
sak be, mely reményeink szerint egy új, a lakosság
igényeire rugalmasan reagáló, önfejlesztésre és
megújulásra képes rendõrség kialakulását vetíti
elõre. 

A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság egy
olyan új, minõségirányítási rendszer bevezetését
tûzte ki célul, amely a megye területén valamennyi
szervezeti egység minõségi fejlesztésével jár. 

Ez a rendszer egyrészt a rendõrség szervezetén
belül a kollégák által megfogalmazott irányvonalak
által kijelölt belsõ megújulást tûzte ki feladatául, de
nagy súllyal jelenik meg a lakosság véleménye a
jövõ stratégiájának megfogalmazása során. Célunk,
hogy tevékenységünk ne csak a rendõrség belsõ
mutatóinak és elvárásainak feleljen meg, hanem
követve a kor kihívásait, a lakosság elvárásait is
messzemenõen kielégítse. 

A rendõri munka - jellegébõl adódóan - nem
nyújthat mindenki számára egyformán
megelégedettséget, hisz alapvetõ feladatunk a hatá-
lyos jogszabályok érvényre juttatása, és ez olykor
egyes jogok korlátozásával, ellenõrzéssel, felelõs-
ségre vonással jár. Mégis hiszem, hogy közös
gondolkodással ki lehet alakítani azt a Rendõrséget,
amely össze tudja hangolni a lakossági igényeket és
a jogszabályi elvárásokat. 

Kérem, legyenek segítségünkre ebben a
munkában. A jövõben rendszeresen megkeressük
Önöket többféle formában, és a véleményüket kér-
jük a fentiekhez. Hiszem, hogy közös erõfeszítéseink
eredményeképp olyan rendõrséget alakíthatunk ki,
melyet mindannyian sajátjuknak érezhetnek.

Balatonalmádi, 2003. május 26.
Grúber Sándor

r.alezredes, rendõrkapitány

Május elején a város Képviselõ Testülete több
érvénytelen pályázat után megválasztotta a
Kulturális Központ igazgatóját. A választás ered-
ményeképpen Tari Tibor kapott 5 éves kinevezést. Az
alábbiakban az eddig igazgató Gróf Tibor
„leköszönöjét“ közöljük.

Amikor május 8-án úgy 18 óra magasságában a
Képviselõ Testület 8:5 arányban úgy döntött, hogy nem
akarja megismerni a dolgozók véleményét arról, hogy
melyik pályázót tartják alkalmasabbnak a Kulturális
Központ igazgatói székébe, tudtam, hogy eldõlt a sor-
som. Amíg lényegtelen kérdésekrõl vitatkoztak, végig-
suhant elõttem az a 18 év, amit Almádi közmûvelõdé-
sében eltöltöttem. Amint frissdiplomás pályakezdõként
Holló Miklós az állást felajánlotta és én örömmel elfo-
gadtam. Azok a lehetetlen, de boldog évek, (amikor jobb
híján) egy mosókonyhában alakítottam ki a "mûvelõdési
házat", az elsõ Almádi Napok, melyeknek híre ment az
országban és sok település kezdte utánozni, vagy az a
tanácsülés, amelyen megkaptuk a Közösségi Házat. Az
elsõ kiállításrendezés, Dukai Takách Jenõ emlékére,
amelyet még közel másfélszáz követett, köztük a Balaton
Tárlatok, amelyek szintén városunk országos ismertségét
növelték. Aztán eszembe jutott, amikor elõször mutatták
be  az új intézmény terveit, s bár kezdetben nem sokszor
kérték ki a véleményemet, mégis nagyon lelkesedtem.
Nem zavart (na jó, egy kicsit), hogy közben rajtunk
mosolyog az egész megye, mert Almádi nem tud igaz-
gatót választani, azon voltam, hogy az átköltözés, az új
intézmény beindítása zökkenõmentes legyen. Úgy
érzem, amit tudtam, megtettem. Tiszta a lelkiismeretem.
De mint tudjuk a politikában (már a helyiben is) a lelki-
ismeret számít a legkevesebbet! A döntéseket sokszor
egész más dolgok motiválják. Megmutatta ezt a szavazás
is, ami természetesen mint mindig, most is titkos volt.
Mint megtudtam képviselõtársamtól, azért, hogy nekem
könnyebb legyen! Lehet, hogy beképzelem magamnak,
de én ott a szavazó helyiségbõl furcsa hangokat hallot-
tam kiszûrõdni. Állítólag a gerincek roppannak meg így.
Vagy minek tudjam be, ha a képviselõ úr voksot kér a
voksáért, igaz utána visszavonja (vajon miért), vagy a
másik biztosít arról, hogy a meggyõzõdését senki nem
tudja befolyásolni, aztán….

Tudom, most joggal mondhatja bárki, hogy savanyú
az a bizonyos szõlõ. Nem így érzem. Többek mellett
Keszey Jánosra például nem tudnék haragudni. Mindig
ellenem szavazott, de ezt már az elején korrekten el-
mondta nekem. Bajom csak azokkal van, akik önös érde-
keiket tartották szem elõtt. Miattuk sikerült ilyen keseré-
desre ez a leköszönõ. Ám még õk sem tudják elvenni
tõlem azt a sok élményt, amit ez a 18 év nekem jelentett.
Köszönöm mindenkinek, akik munkámban segítettek,
fõnökeimnek Rácz Istvánnak és dr. Kerényi Lászlónak,
a '80-as évek végén alakult "jóra összeesküvõk" társasá-
gának, az almádi és idekötõdõ mûvészek zömének és
mindenkinek, akik támogatták mûködésemet. A város
részérõl Veszeli Lajos már megköszönte a 18 évet, befe-
jezésül én is hasonló jókat kívánok utódomnak! Szeret-
ném, ha a Kulturális Központból menne nyugdíjba, mert
ez azt jelentené, hogy legalább annyi kellemes percet
töltene Almádi kulturális életében, mint amennyi nekem
megadatott. Gróf Tibor

Kövekezõ számunkban a június 1-tõl kinevezett új
igazgató bemutatkozóját olvashatják.

Szerk.

Leköszönõ

Megalakult az Almádi Fotókör. Várunk minden
alkotókedvû gyakorló fotós érdeklõdõt szerdánként
az Almádi Mûvelõdési Házban délután 6 órától.

Almádi Fotókör
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Az elejére mindjárt egy meglepõ, szokatlan kérdés!
Mi motiválta, hogy induljon az önkormányzati
választásokon? Ráadásul a képviselõség mellett a pol-
gármesteri székért is harcba szállt.

H.Gy.: Három fõ okot említhetek. Az elsõ inkább
emocionális, mert a településhez való kötõdésem az
indoka. Vörösberényben éltem és nevelkedtem, itt
szerettette meg velem az irodalmat Dalányi József
tanár úr, a zenét Lovas Józsefné vagy ahogy minden-
ki ismerte Annus néni, s talán a helyi ifjúsági klub
vezetésében szerzett tapasztalatok, na meg Szöllõsi
Máté jó tanácsai indítottak el pályámon. Ezeket nem
lehet elfelejteni.

A másik oka az indulásomnak részben az elõzõhöz
kapcsolódik, hiszen engem sem felejtettek el az
emberek és többen kapacitáltak az indulásra. Talán lát-
ták bennem a lendületet, a tenniakarást. Nekik sem
akartam csalódást okozni.

A harmadik fõ érv már sokkal prózaibb, azt is mond-
hatnám, lehangolóbb. Mivel figyelemmel követtem a
korábbi testület munkáját, egyértelmûvé vált szá-
momra, hogy nem jó irányba halad a szekér. Ha halad
egyáltalán. A város fejlõdése megtorpant, a környezõ
településekhez képest is leértékelõdött. Nem tudta
megtartani a vendégkört, mert a döntések nem
megalapozottak, ad-hoc jellegûek voltak. Nem volt
gazdasági program, s mint idegenforgalmi szakember
különösen hiányoltam az ágazat marketingstratégiáját,
amely alapvetõen meghatározza Balatonalmádi
fejlõdését. Rengeteg olyan döntés született, amely
kedvezõtlen hatással volt a turizmusra. Márpedig
tudomásul kell venni, hogy a piaci trendek mind a
kereslet, mind a kínálat oldalán megváltoztak.

Összességében úgy gondoltam, ha már az emberek
is bíznak bennem, kötelességem szakmai tapasztala-
taimat a város fejlõdése érdekében felajánlani. Ezért
indultam a választásokon.

- Szokatlan, vagy fogalmazzunk úgy, az eddigiektõl
eltérõ választási kampányával a polgármesteri címet
ugyan nem sikerült megszereznie, ám a képviselõk
között az elsõ helyen végzett.

H.Gy.: Az az igazság, hogy mire az indulás mellett
imént felsorolt érvek megértek bennem, eléggé kifu-
tottam az idõbõl. Ezért kellett ilyen dinamikus, sok
embert megmozgató kampányprogramot szervezni.
Nem mellékesen arra törekedtem, hogy minden
korosztályt, érdeklõdési kört megszólítsak, s ne csak
engem ismerjenek meg, hanem én is találkozzam,
szembesüljek az embereket foglalkoztató kérdésekkel.
S ha mindez úgy sikerült, hogy közben még jól is
érezték magukat a résztvevõk, kikapcsolódtak a pro-
gramokon, akkor valóban volt értelme a befektetett
munkának. Természetesen mindezt egyedül nem
tudtam volna véghez vinni, ezúton is köszönöm támo-
gatóimnak a segítséget.

Hogy nem lettem polgármester? Igy utólag azt mon-
dom, a sors akarta így, s ahogy mondani szokták: a sors
tudja, mit akar. Én mindenesetre nagyon elégedett

vagyok a választási eredményemmel. Azt talán
kevesen tudják rólam, hogy két kisbabát vesztettem el
korábban. Hogy elvonjam a figyelmemet a fájó
emlékekrõl, felnõttként, munka mellett ismét
elkezdtem  tanulni, s a közelmúltban szereztem meg a
jogi diplomát. Júniusban szeretném kezdeni az ügyvé-
di pályát, így legalább nem kell választanom a két
hivatás között. Mert a polgármesteri munkakör teljes

embert kíván, én pedig csak úgy tudok dolgozni, hogy
minden energiámmal a feladatra koncentrálok.

- A képviselõk közül egyedül Ön nem vállalt
bizottsági munkát. Megtudhatjuk az okokat?

H.Gy.: Teljesen tudatosan döntöttem így! Ez ugyan
sokkal több munkával jár, de úgy érzem a város
érdekeit így tudom leginkább képviselni. A bizottsági
tagokat köti bizonyos fegyelem (így fordulhat elõ,
hogy az elnöknek a meggyõzõdésével ellentétes dön-
tést kell képviselnie), én szeretem a saját
véleményemet elmondani. Az sem mellékes, hogy a
választási kampányban tett ígéreteimet be akarom tar-
tani, s ezt a megoldást találtam a leginkább cél-
ravezetõnek. Nem volt gazdasági program, mára meg-
valósult. Egy sor javaslatom szerepelt a munkatervbe,
amit részben már tárgyaltunk, vagy az elõttünk álló
idõszakban vitatunk meg. Ilyen volt például a
lakáskoncepció, s meg kell mondjam, igen elégedetlen
voltam az elõterjesztéssel. Talán ez adta az ötletet,
hogy lapjukban Almádiért címmel önálló képviselõi
rovatot indítsak, s elsõ alkalommal éppen a fiatalok
elsõ lakáshoz jutásának lehetõségeirõl szeretnék

javaslatot tenni, majd az augusztusi ülésre elõterjesztés
formájában megfogalmazni.

- Fél év távlatából milyennek itéli meg az új testület
munkáját?

H.Gy. : Nem lennék õszinte, ha azt mondanám,
hogy elégedett vagyok! Azt gondolom, hogy egy alvó
várost csak dinamikus vezetéssel lehet „csipkerózsika
álmából” felébreszteni. Nekem ez a tempó lassú.  Az
sem tetszik, hogy a különbözõ fórumokon városunkat
csak néhányan képviselhetik, akik ezeken az üléseken
jól elvannak, de nem szólnak hozzá, nem
kezdeményeznek, márpedig Almádi érdekeit ez szol-
gálná. Egyedül a kellõ pillanat vezethet sikerhez! Nem
is értem a polgármester miért nem vonja be a város
képviseletébe azokat a testületi tagokat, akik
dinamikusak, van véleményük, s azt megfelelõ szinten
tudják képviselni. Nem tetszik továbbá az sem, ha
hozunk egy döntést, - elõfordult már- egyszerûen nem
hajtják végre. Ezért kezdeményeztem 3 képviselõtár-
sammal rendkívüli ülést is. Egy igencsak hátrányos
szerzõdés felbontásáról hoztunk határozatot, ám azon-
nali hatállyal nem végezték el a feladatot. Az említett
ülést éppen azért hívtuk össze, hogy a polgármester
igen is számoljon be, miért így történt. Remélem ez az
eset jelzés értékû volt, s a ciklus végéig többet nem for-
dul elõ.

- Az elõnytelen szerzõdésrõl jut eszembe, Ön
választási kampányában többek között azt ígérte, hogy
az ilyen dokumentumokat felülvizsgáltatja. Azóta errõl
nem sokat hallani!

H.Gy.: Pedig igen is sokat léptünk elõre.
Kezdeményezésemre létrejött egy munkacsoport, ami
nem felülvizsgálja, hanem tényszerûen feltárja a
szerzõdéseket. Bízom benne, hogy az augusztusi
ülésen már beszámolhatunk az eredményekrõl. Addig
azonban még sok munka áll elõttünk. Szeretnénk még
néhány személyt (polgármestert, bizottsági elnököket)
meghallgatni. Remélem, elfogadják meghívásunkat!

- Önbõl sugárzik az erõ és a dinamika. A legaktí-
vabb képviselõk között emlegetik, ugyanakkor a
médiákban keveset szerepel.

H.Gy.: A javaslatomra hallgatta meg a testület a
város területén mûködõ 3 TV kommunikációs aján-
latait, s indítványoztam az ülések élõ közvetítését is.
Ezáltal a lakosság nyomon követhette volna az általa
választott képviselõ munkáját. Nos, e technikai rend-
szer kiépítését egyedül a SÉD TV vállalta magára, úgy,
hogy a városnak egy fillérjébe sem kerül. Ám a
képviselõk zöme nem élt ezzel a lehetõséggel, és csak
az ÖBÖL TV-vel kötött támogatási szerzõdést. Talán
fenti okok miatt nem kerülhettem a választások óta
képviselõi minõségben e TV adásába. Pedig a vé-
lemények sokszínûsége csak erõsíti a demokráciát.
Még Balatonalmádiban, illetve a régióban is.

- Ezzel magam is egyetértek, s ígérhetem a
szerkesztõség nevében, hogy az Almádi Újság minden
képviselõi megnyilvánulásnak teret ad a jövõben is!
Köszönöm a beszélgetést! T.B.

Egyedül a kellõ pillanat megválasztása vezethet sikerhez!
Beszélgetés dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõvel

FELHÍVÁS
A Nõk A Balatonért Egyesület a tájékozottság érdekében játékos vetélkedõt ren-

dez családoknak, gyerekcsoportoknak az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek-
bõl. Nagyszabású rendezvényünk szeptember hónapban kerül megrendezésre tár-
sasjátékkal, szabadtéri feladatok megrendezésével, egy kellemes, szórakoztató
napot tölthetünk együtt. Felnõtt lakosságunknak információs irodát biztosítunk a
megyei Uniós Iroda segítségével, hogy valamennyien választ kaphassunk kérdé-
seinkre. Minden érdeklõdõ figyelmét ezúton szeretnénk már most, és ezt követõen
minden hónapban felkelteni, hogy mozduljunk együtt jövõnk felé!

A csatlakozást megelõzõ hónapokban a környékbeli iskolák közti verseny ren-
dezésével mérnénk össze tudásunkat, ki tud többet az Unióról.

Jöjjön el, kérdezzen, érdeklõdjön, szórakozzunk és szerezzünk információkat
együtt játékosan! NABE Balatonalmádi Egyesülete

FELHÍVÁS
A Nõk A Balatonért Egyesület a Horgászegyesület segítségével, július 26-án
halászlé fõzõ versenyt szervez, amire várjuk minden halászlé specialista és nem
specialista benevezését helybeliek és nyaralók körébõl egyaránt.

Lássuk, ki nyeri el a vándor kupát!
Érdeklõdésére válaszokkal a 88/574-365-ös telefonszámon állunk rendelkezésére!
Jelentkezzen, nyerjen a “hazai” halászlé ízeivel, fûszereivel és vigye el a kupát!
Várjuk egyéni és csapat jelentkezésüket 2003. június 20-ig a fent említett telefon-
számon ill. az Ottília Vendéglõben személyesen.
A közönséget és a kóstolni vágyókat a horgásztanyán várjuk evõeszközökkel,
kenyérrel és jó szívvel! NABE Balatonalmádi Csoportja
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Olasz-magyar képzõ- és
iparmûvészeti kiállítás

Almádiban
Az idõtlenség folyama, a múlt, a jelen és a jövõ válik

kézzelfoghatóvá az almádi Városháza Padlásgalériájában, a
május 17-én megnyitott kiállításon. A színvonalas tárlaton
Veszprém megye 10 alkotója és az olaszországi Liguria tar-
tomány 11 mûvésze mutatkozott be, bizonyítva ezáltal a kultúra
határokon átívelõ és nemzetek összekötõ hatását. 

A kiállítás felidézi a magyar és olasz kapcsolatok évezre-
dekre visszatekintõ hagyományait, hangsúlyozta Czuczor
Sándor, Balatonalmádi Város Kulturális és Oktatási Bizott-
ságának elnöke, hiszen a két nép kultúrája sokat merített a
római kori Pannónia idejének hagyományaiból. Az Európai
Uniós csatlakozásunk küszöbén különös jelentõsége van a két
nép közös kiállításának, hiszen a mûvészet embereket és
lelkeket összekötõ hidat teremt az országhatárok között. 

A plasztikus és vizuális élményt egyszerre nyújtó alkotá-
sokat Mészáros Ernõ, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
méltatta, és nyitotta meg a kiállítást. A mûvek egyetemes
témákat dolgoznak fel, az általuk bemutatott történetek, mesék
az ember lelkét szólítják meg, a történelem elevenedik meg a
vásznon vagy a szobrok néma mozdulataiban. A fantázia, a
kreativitás és a szabadság szárnyalása az alkotás örömét su-
gallja, az évezredekkel ezelõtt használt technikák élednek újjá
a remekmûvekben. 

A kiállító mûvészeket és mûpártolókat Dr. Franco Ragazzi,
Liguria tartomány mûvészettörténésze üdvözölte. Beszédében
utalt arra, hogy a két nemzet legjelesebb alkotóinak közös kiál-
lítása során nem csupán az olasz és a magyar mûvészet közti
különbségek és hasonlóságok kapnak hangsúlyt, hanem az
alkotóknak lehetõségük nyílik arra, hogy egymástól tanuljanak,
s saját mûvészetük kiállítása által bizonyságot kapnak arról,
hogy mûvészi elképzeléseik jó irányba haladnak. 

A festõ, a szobrász, a mûvész nem magának, hanem közön-
ségének dolgozik, s az igazi elismerés számára a látogató
öröme, mosolya. A tárlat kurátori munkáját ezúttal is Veszeli
Lajos vállalta magára, közösen dolgozva olasz kollégáival, de
legnagyobb segítséget az Olaszországban élõ, magyar kol-
légájától, Berzsenyi Balázs szobrászmûvésztõl kapta. 

A mûvészet szépségeinek kiállítása június 8-ig tekinthetõ
meg a Városháza Padlásgalériájában. 

Vincze Eszter

FELHÍVÁS

Az Eggenfelden-Balatonalmádi
Baráti Kör

2003. június 16-án 18 órakor

tagújító összejövetelt tart
a Pannónia Kulturális Központban.

Az összejövetelre szeretettel várja azokat a Balatonalmádi lakosokat
is, akik még nem tagjai a Baráti Körnek, de szívesen részt vennének a
Társaság munkájában, szívesen áldoznák idejüket, energiájukat a német-
magyar testvérvárosi kapcsolatunk ápolására, fejlesztésére.

Pest megye vendégei voltunk
Városunk Padlásgalériája az elmúlt évtized minden évében vendégül látott

egy másik hazai - vagy külföldi - régiót. Tavaly a Patak Mûvészeti Csoport,
vagyis Pest megye - túlnyomó részben Érd - képzõmûvészei mutatkoztak be
egy nagyon színvonalas kiállításon. Ennek viszonzásaként ez év májusában
Érd város látta vendégül Balatonalmádi képzõmûvészeit. 

Pandur Ferenc polgármester úr szép számú érdeklõdõ elõtt értékelte a kiál-
lító mûvészek munkásságát. A vendéglátók alkalmat teremtettek arra is, hogy
irodalmi est keretében bemutassák a pátriánkban szerkesztett Új Balaton címû
folyóiratot is, majd egy nagyon kellemes fogadás keretében búcsúztatták el az
almádi delegációt. 

Érd város köztudottan aglomerációs övezet, s mint ilyen, igen heterogén
összetételû - és nem is a legjobb adottságokkal rendelkezõ - város, de ottjár-
tunkkor azt tapasztaltuk, hogy vezetõi és lakói érzékenyek a kultúrára. Jó érzés
volt vendégeskedni a fõváros-közeli Érd város mûvelõdési központjában!

-v-

Rendhagyó kiállítással nyitotta az idényt a
Balatonalmádi Padlás Galéria. A tizenkét éve létre-
hozott különleges kiállító terem itáliai és magyar
közös tárlatnak adott otthont. A kelet-riviérájáról,
Ligúria tartományból érkezett tizenegy mûvész
három-három alkotását Franco Ragazzi mûvészet-
történész válogatta, s ez idõben hattagú mûvész-
delegáció látogatott városunkba. Ez év februárjában
Veszprém megyébõl öt mûvész alkotásait hívták meg
Genovába, ahol a Pallazo Ducaléban az olaszokkal
közös kiállításuk volt. A jelen tárlaton tíz magyar
képzõ- és iparmûvész mûvei is láthatók, amelyek
stílusában, elvonatkoztatott mondanivalójukban
szervesen épültek bele az olasz anyagba. Európai
közös gondolkodás, nagyszerû mûvek jellemzik a
június 8-ig nyitvatartó tárlatot.

Közös élmények, - közös gondolkodás
Jó fél évvel ezelõtt, amikor a genovai Pallazo Ducalé

kapuján beléptem, szinte hihetetlennek tûnt a gondolat,
hogy a kultúra évszázados szentéjében állíthatjuk ki mûveinket. A hatalmas épület
kerengõjét övezõ oszlopok, a római építészet remekei, méltóságteljesen üdvözöltek. A
faragott márvány erkélyrõl körülnézve nagyméretû textilek övezték a belsõ teret,
párbeszédet folytattak  a plakátszerû tünemények avantgard elemei a múlt klasszikus
értékeivel.

Már akkor érezhetõ volt, a vermiszázs pillanatai alatt – ahol részt vett a milánói fõkonzul és
a római magyar akadémia elnöke is, – az a kulturális kapocs, amely hosszabb mûvészbarát-
ságot vetített elõ. De természetes, hogy mindehhez kellett egy tevékeny szervezõ, a magyar
származású szobrászmûvész Berzsenyi Balázs, aki nélkül mindez nem jöhetett volna létre.

Az almádi közös kiállítás minõségében is kellõen reprezentálja a kortárs olasz mûvészetet,
kiemelten a ligúriai szobrászatot, hiszen a fekete kõ, az Ardéna, a carrarai márvány min-
denkor nagy lehetõség, de nagy kihívás is az ottani mûvészeknek.

A delegáció egy hétig tartózkodott városunkban, megyénkben. A mûvészek elszállásolása
a magyar kollégáknál volt. Tartalmas kirándulások – Tihany, Csopak, Veszprém, Budapest
– mellett városunk vendégszeretetét is élvezhették az olasz mûvészek. A balatoni ember
vendéglátásából is ízelítõt kaptak az itáliaiak. Kutics Balázs képviselõ a Porció étteremben
látta vendégül a kiállító mûvészeket. Tamás Károly, a Postás üdülõ vezetõje a megnyitó után
elegáns fogadást adott tiszteletükre, a csopaki Dobó vendéglõ lucullusi ebédet produkált,
hirdetve a Balaton gasztronómiai különlegességét – mondván: nemcsak a szellem épülése a
fontos, hanem… A Báder halászkert háziasszonya, Edit halászléje, túrós csuszája, no meg
a cigányzenekar kedvessége is emlékezetes marad számukra. 

Városunk polgármestere is fogadta a delegációt, megvendégelte a mûvészeket, eközben
elõrevetítõdött a késõbbi kulturális együttmûködés lehetõsége is.

Szép gesztus volt Franco Ragazzi mûtörténész beszéde, melyben elmondta, hogy õ most
járt elõször Magyarországon. Tudta ki volt Mátyás király, Kossuth Lajos, hogy Garibaldi
vitézei között sok magyar hõs is volt, és most tapasztalta is, hogy a magyar nép milyen tehet-
séges, kitûnõ vendégszeretõ, és igaz barát is. Ha hazaér, összehívja barátait egy partira, és
részletesen beszámol tapasztalatairól.

Megjegyezte, hogy a közeljövõben várható ismét egy közös tárlat, amit õ válogat és meg-
hív a magyarok közül néhány mûvészt egy olyan galériába a riviérán, amely a tengerre épült.

Ismét egy kitekintés, ismét egy kapcsolat, amely nem kevés szervezéssel és munkával jár, de
tartalmas és igaz ügyet szolgál, s nem utolsó sorban viszi a hírünket Európában és a világban.

Köszönet illeti a mûvelõdési ház igazgatójának Gróf Tibornak a szervezését és a ház
kollektívájának segítõkészségét és természetesen a kiállító kollegák hozzáállását.

Veszeli Lajos
a kiállítás kurátora

Berzsenyi Balázs: Vonzerõ

A kiállító olasz-magyar mûvészek névsora:
Berzsenyi Balázs, Aurelio Caminati, Anrea Capello

Piergiorgio Colombara, Diénes Attila, Fábián László, Walter

Di Giusto, Horváth László, Jáger István, Giovanni Job, Kapros

Kósa Edit, Katona György, Adriano Leverone    Lugossy Edit,

Lugossy László, Silvana Maisano, Stefania Maisano, Franco

Repetto, Raimondo Sirotti, Szabó László Zoltán, Veszeli Lajos
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Ünnepi megemlékezés a Hõsök Napja alkalmából
Fotó: Durst László

A Magyar Hõsök Emlékünnepe
Balatonalmádiban

Köszönet mindazoknak, akik a városunkban álló – vöröskõbõl épült –
csodálatos I. világháborús emlékmû és környezetének szépítéséhez bármilyen
formában hozzájárultak. Nevezetesen a Veszprém megyei Vitézi
Székkapitányság helyi tagjain kívül balatonfüredi és balatonfûzfõiek is össze-
sen 14 ezer Ft-tal. A MIÉP helyi szervezete 12 ezer Ft-al segített. Ugyancsak
ezúton kell megköszönni a Hõsök Emléknapján megtartott emlékfutás költ-
ségeihez és az emlékhely szépítéséhez való hozzájárulásokat: Rusz Pál 10 ezer
Ft-ját, Budavári Rudolf családjának a mûkõ virágtartókat, nem utolsó sorban
a Kommunális Kft. kertészeti munkáját. Fenti emlékmûre épített kovácsolt-
vas zászlótartók, kandeláberek a helyi kovácsmesterek (Mészáros S., Bíró J.)
önköltségen készített munkái.

Majbó Gábor

Két éve törvény, a 2001. évi LXIII. sz. törvény teszi lelkiismereti köte-
lességévé mindenkinek, hogy emlékezzen május utolsó vasárnapján, a
Magyar Hõsök Emlékünnepén mindazokról, akik életüket áldozták
Magyarország szabadságáért. Balatonalmádi városa évek óta eleget tesz ennek
a kötelezettségnek, hiszen a Baross Gábor utcában álló patinás Hõsi Emlékmû
már nem csak az I. világháború hõsi halottainak állít emléket, hanem az
1848/49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek, s tavaly óta
a kommunista diktatúra helybeli hõsi halottjának, Ungár Józsefnek is. A
Pinkóczi temetõben pedig tavaly óta áll az a katonai sírkert, amely 38, a II.
világháborúban Balatonalmádiban elesett hõsi halott honvéd méltó nyughe-
lye.

Idén az ünnepség a hõsök emlékére szervezett tájfutással kezdõdött, melyen
a három általános iskola diákjai mellett - versenyen kívül - részt vett az egyik
hõsi halott unokája, Rusz Ágnes is, aki két önkormányzati képviselõ tár-
saságában teljesítette a Hõsi Emlékmû és a Pinkóczi temetõ közötti közel 3
kilométeres távolságot. A temetõben a megemlékezés fõ szervezõje, Majbó
Gábor tartott rövid beszédet, majd a Svédországban élõ Rusz Pál adta át min-
den résztvevõnek az emléklapot, s a gyõztes fiataloknak a külön erre a célra
készített szép emlékérmet. A szervezõk szándéka szerint az emlékfutást min-
den évben megtartják majd, az Emlékünnep délelõttjén.

A megemlékezés délután, a Hõsi Emlékmûnél folytatódott, ahol Kiss
György és Fördõs Milán adott színvonalas irodalmi mûsort, majd dr. Szakály
Sándor történész, az MTA Történettudományi Bizottságának alelnöke - aki
egyúttal a Duna Televízió alelnöke is - mondott beszédet, kihangsúlyozva,
milyen példamutató módon gondoskodik Balatonalmádi saját hõsi halottjai
emlékének megõrzésérõl. Utolsó állomásként II. Rákóczi Ferenc szobrát kos-
zorúzták meg az emlékezõk az Öregparkban, ahol ismét a neves történész mél-
tatta a 300 éve kitört Rákóczi-szabadságharc jelentõségét, s a Nagyságos
Fejedelem érdemeit.

Bálint Sándor

Mádl Ferenc avatta fel az új kerékpárutat
A Veszprém - Balatonalmádi kerékpárút felavatására hívták meg hazánk

köztársasági elnökét, aki sok szállal kötõdik e térséghez. Mádl Ferenc a
közeli faluban, Bándon született, majd kisgyermekként a szentkirályszabad-
jai katolikus általános iskolában sajátította el az írás-olvasás tudományát. 

A magas rangú vendég tiszteletére rövid köszöntõvel és mûsorral készültek
a szervezõk, melyre meghívták a Mádl család tagjait és az ünnepségen részt
vettek a köztársasági elnök egykori iskolatársai is. A személyes élmények
felidézése kapcsán Mádl Ferenc a kis falu közösségének teremtõ akaratát és
képességét hangsúlyozta, gratulált a szép környezethez, amely az évezredes
múlttal rendelkezõ település alkotó erejét bizonyítja. 

S hogy az átadási ceremónia ne csupán protokoll-esemény legyen, a köztár-
sasági elnök elhozta a saját biciklijét is, és az avatás helyszínét - stílszerûen -
kerékpáron közelítette meg. A megtett párszáz méter egyáltalán nem viselte
meg az amúgy idõs embert, aki elmondta, nem is olyan régen kerékpározott
utoljára, hiszen a kikapcsolódás e formája nagyon közel áll hozzá. A ter-
mészettel való közvetlen kapcsolat a két keréken való haladás közben is
élénken megtapasztalható, s közben csupa jó dologra gondolhat az ember:
szép lányokra, egy pohár finom borra, vagy éppen egy ízletes ebédre. 

Mádl Ferenc régi emlékeit felidézve elmondta, gyerekként gyakran tette
meg ezt az útvonalat, hiszen a Veszprémet Alsóörssel összekötõ egykori
vasútvonalat ifjúkorában õ is rendszeresen igénybe vette. A régi bakterház és
a falu közti távolságot - ahol most a kerékpárút egyik szakasza halad - bizony
gyalogosan kellett megtenniük. Ma már két keréken közlekedve érte el célját,
s az elkészült bicikliút véleménye szerint a térségi összefogás egyik legszebb
jelképe, amely tovább növeli a települések erejét és hírnevét. Vincze Eszter

Több mint egy évtizede született
meg a Veszprémet a Balatonnal össze-
kötõ kerékpárút megépülésének elsõ
gondolata. Az elképzelés megvalósu-
lásáig hosszú idõszak telt el, a tervek
elkészülte után anyagi gondok hiúsí-
tották meg az építkezést. A legutóbbi
idõkre azonban végre minden adott lett
arra, hogy megépüljön a sokak által
várt szakasz, amelyen most már gyor-
san, kényelmesen és biztonságosan
érhetõ el a Bakony lankáitól a vízpart. 

A Veszprémet Szentkirályszabadjá-
val összekötõ útvonal már korábban
átadásra került, ám a teljes szakasz
elkészültére mostanáig várni kellett. A
nagyszabású beruházás közel 200 mil-
liós, teljes költségét 80 %-ban támogat-
ta a szaktárca, az összeg fennmaradó
részét, azaz 20%-t a három érintett
település önkormányzata a Veszprém
Megyei Közgyûléssel közösen biztosí-
totta. Nem véletlen tehát, hogy az
átadáson a kerékpárút elkészültének
szimbolikus jelentõségét hangsúlyoz-
ták, azt, hogy a beruházás az összefogás
és a szolidaritás jelképe lehet. 

A kerékpárút indulópontja az ezer-
éves város, Veszprém, amely számá-
ra ez a szakasz nyílt utat jelent a Bala-
ton felé, de ugyanúgy várják õk is a
vízpart mellett nyaraló, de a megye-
székhely szépségeivel megismerkedni
vágyó látogatókat. 

A kerékpárút keresztülmegy Szent-
királyszabadján, sõt, a szakasz csak-
nem 80%-a a falu közigazgatási terü-
letén halad végig, ezért a község szinte
magáénak tekinti az utat. Szentkirály-
szabadja számára a bicikliút jelentõ-
sége elsõsorban abban áll, hogy ezál-
tal megnövekedhet a település idegen-
forgalma, hiszen ha csak átutazóban
is, egyre többen ismerkedhetnek meg
az évezredes múltra visszatekintõ köz-
séggel. 

A kerékpárút célállomása Balaton-
almádi. A több kormányzati és önkor-
mányzati cikluson átívelõ tervezési
munkák során a legtöbb vita a nyom-
vonal kijelölése körül volt. Almádinak
sikerült érvényesítenie elképzelését,

miszerint a kerékpárút a korábban ter-
vezett Malom-völgy helyett a Vödör-
völgy irányába haladjon. A város
területén azonban alig 500 méternyi út
épült, hiszen a többi szakaszt a már
meglévõ utakon jelölték ki. A telepü-
lés vezetõi, de elsõsorban a lakosság
és a civil szervezetek egy alternatív
kerékpárút nyomvonalának kijelölé-
sét és kialakítását tervezték el, amely
egy hetes, megfeszített munka ered-
ményeként el is készült az avatás nap-
jára. Az alternatív kerékpárút a Pin-
kóczi temetõnél hagyja el az eredeti
nyomvonalat, és a kiirtott bozótosban,
murvával lefedett úton egészen a Töl-
tés utcáig húzódik, csodálatos környe-
zetben vezetve be Almádiba az arra
járó bringásokat. Bár a város anyagi
lehetõségei szûkösek, a közeljövõben
tervezik e szakasz továbbépítését,
hogy a környezetéhez méltóan, Pano-
ráma kerékpárútnak nevezett szakasz
egészen Káptalanfüredig húzódjon, és
itt kapcsolódjon össze a balatoni
kerékpárúttal. Vélhetõen pályázati
pénzbõl, de szeretnék a szakaszt minél
elõbb aszfaltburkolattal is ellátni. 

A kerékpárút jelenlegi útvonala
szimbolikusan összeköt nem csak te-
lepüléseket, de kistérségeket és régió-
kat is. Emellett fontos idegenforgalmi
jelentõsége is van, hiszen az egészség-
turizmus meghatározó része, a kerék-
páros nyaralás egyre nagyobb teret hó-
dít immár Magyarországon is. Hazánk
adottságai e szempontból is kiválóak,
ahogy ezt a Veszprém - Balatonalmá-
di kerékpárút is bizonyítja, hiszen
kellemes környezetben, csodálatos
panorámát látva haladhatnak céljuk
felé a bringások. A kényelem mellett
persze nem utolsó szempont a bizton-
ság sem, hiszen a két keréken guruló-
kat itt már nem veszélyezteti az autó-
forgalom. 

Aki kedveli az aktív kikapcsoló-
dást, és fontosnak tartja a természet
védelmét, az bátran válassza a pihenés
e formáját, és végigbiciklizve az új
szakaszon maradandó élményben lesz
majd része! Vincze Eszter

Két keréken a Balatonig
Elkészült a Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút



92003 - JÚNIUS

SIKERES KÖNYVBEMUTATÓ

A költõk, írók közönséggel való
eseményszerû kapcsolata korábban sokkal
gyakoribb kommunikációs mûfaj volt,
mint manapság. Az okok között – ezúttal
nem merülve el a részletekben – bízvást a
legutóbbi idõk politikai változása is ludas,
egyfajta hangsúlyáthelyezõdés, amelyben
a mûvészet, jelesül épp a költészet vállal
egyre nagyobb közéleti szerepet. Hogy ez
mennyire van így, Vecsey Kiss Mária
költészete is igazolja, bár nem köznapi
fegyvercsörtetéssel, hanem a líra halk, ám
sosem jelentéktelen történései által. Igen,
mondta a költõnõ május 15-i közönség-
találkozóján dr. Kardos Józsefné, ma (is) a
költõk mondják ki az igazságot. A min-
dennapokét éppúgy, mint a nagypolitikait.
De hisz így volt ez mindig a magyar
történelem folyamán. 

Ezen az eseményen Vecsey Kiss Mária
két új kötetét, az “Eltáncolt nyár” címû
verseskötetet és a “Kicsi Madár” címû tár-
cakötetet mutatták be. Nem aprólékosan,
betûrõl-betûre haladva, hanem az alapvo-
nalakra ügyelve. Gondolom, már csak azért
is, mert ezek az írások már-már életmûvé
szélesedve rejtik a költõt, azt a személyi-
séget, akinek élete alkotói minõsége nélkül
is példaszerûen jelentõs. Négy gyermeket
nevelt fel mintaszerûen, ideális férj
oldalán, s csak ezt követõen kezdett hozzá
“komolyabban” a versíráshoz.

Másokkal ellentétben mindjárt kész
költõként.

Vecsey Kiss Mária témái nem afféle nõi
témák a maguk kisszerûségével, fegyver-
tárában megtalálhatók mindazok az érzé-
sek és gondolatok, amelyek általában fog-
lalkoztatják az író embereket. Elsõ példa-
ként mindjárt az évszakokhoz kapcsolódó
asszociációkat említeném, amelyeket kö-
vetkezõképpen aposztrofál:

…a nyár ellobbant, s ahogy az õsz
érkezett

-  fájó nyirkos érintéssel-,
-  forró lázat csiholt kis tüzeim felett.
Mûvészetet mûvelni csak háborítatlan

környezetben lehet. Vecsey Mária gyen-
géd és érzékeny sorokban vall társáról, aki
“üstökösként” jár elõtte, aki “jobbik fele”,
aki nem foglalkozik ugyan verseivel és írá-
saival, de aki mindezek ellenére oly
szorosan tartozik hozzá, hogy nélküle
mûvészi munkáját sem folytathatja:

Amikor a szó bennreked,
amikor a szád elhallgat,
akkor megfagy a levegõ,
vége szakad minden dalnak.
Az alkotás számára nem magamuto-

gatás, hanem kényszerû cselekvés.
Termékenységét így magyarázzák az aláb-
bi sorok:

Mint a madár szárnyal,
Csapong a gondolat
Fészket rak, ráül, költ,
S trillázik az ég alatt

A hasonlatba burkolt
ars poetica igen jellem-
zõ költõnk magatartá-
sára. Jelzi az alkotás
önkéntelenségét, már-
már automatikáját,
amely láthatóan nem
jelent gépiességet, ha-
nem mindig megszen-
vedett eredményt, gon-
dolatokat. A madár cse-
lekvéssora találóan utal
a költõi munkára, való-
jában leképezi az alko-
tás folyamatát az ihle-
tés kezdetétõl a kész
mû önkénytelen dalolá-

sáig.
Vecsey Kiss Mária különös érdeklõdés-

sel figyeli az idõ múlását. Nemcsak az év-
szakokét, mint láttuk, de az emberi élet
mértékében felfoghatót csakúgy, mint a
történelemben fogantat:

Hol van az éden? Ó messze már …
Talán nem is volt igaz, mégis kár,
Hogy elmúlt.
Vannak mintái és példaképei is, de ezek

sem szabványosak, soruk így fest: Balassi
Bálint(!), Illyés Gyula és Nagy László

Utóbbi “Ki viszi át a szerelmet” címû
versével az alábbiak szerint felesel:

Ha át is viszi foga közt a túlsó partra,
szerelem lesz-e, aki még vágyódik arra?
Vecsey Kiss Mária költészetére újabb

kötete alapján, ha nem is pesszimizmus, de
mindenképpen egyfajta melankólia jellem-
zõ. Mindez azonban nem közvetlenül,
hanem a legkülönfélébb “képanyagon” jut
érvényre. Olvashatók és olvasandók ezek a
költemények még akkor is, ha nem a fel-
hõtlen égbolt, hanem az élet valós képe raj-
zolódik ki nyomukban.

Évszázados “divat” szétzilálni formát és
verset, fittyet hányni a költemény imma-
nens szabályainak, amelyek valójában nem
egyebek a mûforma lényegénél. Költõnk -
gondolom – azért sem követi ezen avant-
garde törekvéseket, mert nem csupán
verseket, hanem prózát is mûvel, tárcákat
is ír. Nemcsak a versszakok ritmusára
ügyel, de megmûveli a sorokat is, sõt a
szöveg belsejébe is behatol. Verseinek
ékessége különösen akkor válik kézzelfog-
hatóvá, amikor elõadják, amikor hang for-
májában is megjelenik. Ezért hallhatta a
népes közönség odaadással a Szentirmai
Edit és Bors Kata által elmondott szemel-
vényeket. Elõbbit költeményeket átvilá-
gító “modora”, utóbbit fõként szép hangja
okán. Kiss György gitárkíséretes énekével
járult a rendezvény jó hangulatához.

Külön kell szólni a tárcákról is, azokról
a kisterjedelmû novellákról, amelyeket
Vecsey Kiss Mária “Kicsi madár” címszó
alatt közöl. Ezek a nagyrészt impresszio-
nisztikus elbeszélések csaknem a versek
szigorával építkeznek. “A falu” címûben
például következetes cselekménybonyo-
lítással alakul a tragédia, mely fokozás le-
nyûgözõ. Ha kell, Vecsey Mária tud bo-
nyolult is lenni, például az “Április bolond-
jában”, vagy a “Kétarcú szerelemben”.
Folytathatnánk.

De csodának tekinthetõ a közönség
jelenléte, amely nemcsak létszámban
(közel százan is lehettünk), de lelkesedés-
ben is felülmúlta a szokásost, meghaladott
minden várakozást. Hogy ebben mennyi
volt a költõnõ személyének szóló érdek-
lõdés és mennyi a könyvtár szorgos
elõkészítõ munkája, nehéz eldönteni, de
talán nem is kutatandó. Fontos tény, hogy
így esett. Szelényi Pál

Vecsei Kiss Mária könyvbemutatója Fotó: Durst László

Trianon-évforduló
Június 9-én, Pünkösdhétfõn, délután 17.30-kor
Emlékezünk a békediktátum 83. évfordulójára

Balatonalmádiban, az Öregparkban álló Irredenta Emlékmûnél

Közremûködik: Dinnyés József daltulajdonos
Kiss György, Varga Borbála, Fördõs Milán

A megemlékezés után este 8 órakor Dinnyés-koncert
a Pannónia Kulturális Központban

Közremûködik: Pálfi Zsolt, nagybõgõ (Galánta)
A belépés díjtalan.

Mindenkit szeretettel vár a Konzervatív Kör

A Pannónia Kulturális Központ
és Könyvtár

június havi programkínálata
Intézményi és szabadtéri rendezvények

Június 7. United Games
Június 13. 19.00 „Hegedû – repertoár Bachtól Kreislerig”

Ifjú tehetségek jótékonysági koncertje a
„Szépkorúakért”
Bartók Béla Zenemûvészeti Gimnázium

Június 16. – 20. és
23. – 27. között Hagyományos Kézmûves Tábor 5 – 14 év közötti

gyermekeknek, naponta 8 – 16 óráig.
Részvételi díj naponta is fizethetõ!

Június 21. 18.00 Szezonnyitó Hattyúbál
(18 órától zenés felvonulás, 20 órától bál)

Június 25. 19.00 Térzene a Zenepavilonban
Június 29. 18.00 Kortárs Anjou Mûvészek Kiállítása
Július 1. – 31. „Észbontó” játékokkal a tudományok csodás

világába!
Interaktív játékprogram a család minden tagjának!

Július 2. – 6. Erõemelõ Európa Bajnokság

Társalgó Kör
Június 15. 18.00 Kitáncoljuk a Májusfát (Várunk kicsiket és

nagyokat a Városháza téren felállított Májusfánál)
Táncház

Nyári napközis táborok

Hagyományos Kézmûves Napközis Tábor
A táborba 5-14 éves korig várjuk olyan gyermekek jelentkezését, akik

nyitottak az õsi magyar kézmûves hagyományok elsajátítására.
A programot szabadidõs tevékenységek egészítik ki.
A részvételi díj tartalmazza a napi kétszeri étkezést.
A tábor idõpontja: 2003. június 16 - 27. (naponta 08-16-ig)
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Balatonalmádi, Városháza tér 4. 
Jelentkezési határidõ: Június 13. Péntek 
Részvételi díj: 1.000 Ft / nap
Érdeklõdni lehet Pannónia Kulturális Központ- és Könyvtárban a 

88/438-011-es v. 431-772-es telefonszámon. 

Angol Nyelvi Napközis Tábor
indul a nyári szünetben kisiskolások számára.
Játékos feladatokkal szórakozva gyakorolhatják az angol nyelvet a

gyermekek.
Táborvezetõ: Barcza Judit angol tanár
Csoportok: - elsõ és második osztályos tanulók 

- harmadik és negyedik osztályos tanulók
A tábor idõpontja: - 2003. július 7 - 11. (elsõ és második osztály) 

- 2003. július 14 - 18. (harmadik és negyedik osztály)
- 2003. augusztus 4 - 8. (elsõ és második osztály)
- 2003. augusztus 11 - 15. (harmadik és negyedik

osztály)  (naponta 08 - 16 -ig)
Helyszín : Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Jelentkezési határidõ : július 1. (a 06/70-352-0059-es telefonszámon)
Részvételi díj : 2000 Ft / nap
A részvételi díj tartalmazza a napi kétszeri étkezést és a segédanyagot.

Nyári Napközis Tánctábor
Általános iskola alsó tagozatos diákok részére, modern tánc mûfajban.
Oktató: Király Anita hivatásos táncpedagógus, koreográfus
A tábor idõpontja: 2003. június 23 - 28., 2003. június 30 - július 5.
Helyszín : Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Jelentkezési határidõ : június 12. (a 06/20-979-1279-es telefonszámon)
Részvételi  díj: 1.000 Ft / nap + ebéd költség (testvérkedvezmény - 30%)
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Nagysikerû gyereknapot rendeztek a civilek az Öregparkban. Az egész napos rendezvény segítõinek és támogatóinak álljon itt köszönetül ez a fotómontázs.
Foto: Boros Hanga Társalgó Kör

Emléktábla avatás a Vörösberényi iskolában

Miután a VÖRÖSBERÉNYI ISKOLÁBAN el-
helyezett EMLÉKEZÕ TÁBLA felavatási ünnep-
sége alkalmakor hozzászólásom elmaradt, az  ÚJ
ALMÁDI ÚJSÁG szíves hozzájárulása folytán ezú-
ton pótolom.

Ahhoz, hogy az EMLÉKEZÕ-EMLÉKEZTETÕ
TÁBLA méltó helyre kerüljön, kell-e, hogy egy
helyi “ÁLMOK ÁLMODÓJA” színre lépjen…

Dr. Kerényi László, a 12 éven át regnáló pol-
gármester volt az, aki az õsi települési, szõlõk között
elszórtan élõ, vörösberényi lakósok közüzemi
gondjait (víz, gáz, telefon) Almádival, Kápta-
lanfüreddel, Budatavával együtt közösen oldja meg.

Indulásakor 1990-ben elsõ, legfontosabb prog-
ramjaként a Vörösberényben sajnálatos körül-
mények között nevelõ-tanító munkakörülményei-
nek változtatására mondta ki: Vörösberénynek,
ennek az õsi településnek, rangjának megfelelõ
Mûvelõdési Központra, sokirányú képzésre alkal-
mas iskolára van szüksége… Elhelyezését a
Balatonra rátekintõ úgynevezett “mandulás”
közepére terveztette. A tavaszt köszöntõ mandu-

lafák virágzásában a kisiskolások együtt gyönyör-
ködhessenek a nagyobbakkal, rajzolhatják le ked-
vükre…

Brandeisz Elza

VÖRÖSBERÉNYI ISKOLA, EMLÉKTÁBLA
AVATÁSA  2003. ÁPRILIS 2.

1944-45-ben, a II. világháború végén, Brandeisz
Károly vasúti tisztviselõ felesége és két lánya Erna
és Elza, az almádi tisztviselõtelepi kicsinyke, szoba-
konyha-kamrás nyaralójukban vészelte át a háború
borzalmait.

Egy napon izgatottan kopogtatott az ajtójukon
Baló Judit, aki Brandeisz Elzának, a 30-40-es évek
országosan ismert és elismert mozgásmûvészének
volt a tanítványa. Azt kérte, hogy fogadja be egy
éjszakára a kíséretében lévõ asszonyt, aki Pestrõl
menekült a nyilas rémuralom alõl. Brandeisz Elza
nem tétovázott, jóllehet tudván-tudta, hogy ezzel a
saját életét is kockára teszi.

Az egy éjszakából több hónap lett. Az ismeretlen
asszonyt Soros Erzsébetnek hívták, akinek a 13 éves
fia, Gyurika idõnként megjelent az édesanyjánál
Almádiban, hozta-vitte a híreket édesapjáról és Pali
nevû testvérérõl, akik külön-külön bujdokoltak a
Brandeiszékhez hasonló igaz emberek segítségével.
Végül mind a négyen, a két fiú és szüleik, külföldre
szöktek. Elõbb Angliában, majd Amerikában
kezdtek új életet.

Brandeisz Elza és Soros Erzsébet között
Almádiban életre szóló barátság szövõdött. Elõbb
Erzsébet fia György, majd György gyermekei,
késõbb pedig az unokái is, soha nem múló szeretet-
tel vették és veszik körül édesanyjuk, nagyma-
májuk, megmentõjét.

A háború utolsó napjaiban Brandeiszék pest-
szentlõrinci lakását egy bomba romba döntötte. Itt
maradtak hát Almádiban.

Nehéz és nélkülözésekkel teli évek után Bran-

deisz Elza 1949-ben végre állást kapott az akkor
felépülõ 1.sz. Általános Iskolában, melyet ma Györ-
gyi Dénes Iskolának hívunk. Testnevelést és rajzot
tanított az almádi gyerekeknek, s közöttük nekem is.
Kiemelkedõ tanári munkásságát õrzi az almádi
emlékezet, és bizonyítja a keze alól kikerülõ orszá-
gos tornászbajnokok hosszú sora Bagoly Gyöngy-
vértõl kezdve Pusztai Márián át Török Líviáig.

Nyugdíjba vonulása után Sopronba költözött,
mert közelebb akart kerülni a burgenlandi Ruszt
városához, ahonnan származik, s ahol a rokonai
élnek. Ám Sopronban nyugdíjasan sem tétlenkedett.
Több mint 25 éven át a Srorno-múzeumban dolgo-
zott.

Almáditól azonban soha nem szakadt el. Barát-
nõje, Buday Eta néni házában, a Bajcsy Zsilinszky
utcában ma is megvan – Eta nénit idézem – “az
Elzike szobája”, ahol gyakran megfordul sokunk
örömére. Régi tanítványaitól, különösen Péczeli
Erzsitõl és az Új Almádi Újságból Brandeisz Elza
mindig naprakész Balatonalmádiból. A legújabb-
kori történetünk minden fontos eseményének tanú-
ja, sõt olykor az alakítója:

Az imént már szóltam a 13 éves Gyurikáról, aki
1944-ben Brandeisz Elzánál látta viszont az édes-
anyját. Gyurikából Soros György, a világhírû pénz-
ügyi szakember lett. Brandeisz Elza hozzá fordult,
hogy segítsen nekünk. Nemhiába. Soros György az
édesanyja és Brandeisz Elza emlékére 100 millió
Ft-al járult hozzá ennek a szép iskolának a felépí-
téséhez. Nemes gesztusát ma emléktáblán örökítjük
meg.

Köszönjük Soros György Úrnak!
Köszönjük Brandeisz Elza Tanárnõnek!

Dr. Kerényi László
ny. polgármester 
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Balatonalmádi Kertbarátkör:
2003. május 13. Az április 22-i ülésünkön Kiss Béla elnök egészségi állapota

végett felmentését kérte elnöki tisztségébõl. A tagság tudomásul vette és elfogad-
ta Kiss Béla elnök kérését, majd megköszönték áldozatos munkáját. Kiss Béla
javasolta, hogy a nyár folyamán egy alkalommal jöjjünk össze az aktuális
kérdéseket megbeszélni. Az összejövetelünk legfõbb célja az új vezetõség
megválasztása. Ezt megelõzve Kiss Béla felkérte Keszei Józsefet, aki részt vett a
lakossági fórumon, hogy ismertesse a tagsággal az ott elhangzottakat. A beszámoló
után következett a vezetõségi tagok jelölése.

Az elnöki tisztségre három javaslat volt. A választás eredménye az alábbi:
Elnök: Farkas István  Elnök helyettes: Keszei József
Vezetõségi tagok: Magasmarti Ferenc, Magda Balázs, Bolyky Zoltán
A gazdasági vezetõ továbbra is: Nagy József
2003. május 23. Söptei Géza borász Pécselyen bemutatta a modern

szõlõtelepítést és a modern támberendezés alkalmazását (lásd a fényképen). A
szõlõ telepítésekor a kb. 70 cm magas mûanyag dobozt ráhelyezik az oltványra,
ami megvédi a hidegtõl, férgektõl, betegségektõl és a vadaktól. Ez a szõlõ egy éves
telepítés. A kordon úgy van kialakítva, hogy kötözni nem kell. Az oszlopokon 5x2
szál drót van, és kb. 15 cm-es szétnyitható távtartó huzalok vannak. Ahogy nõ a
vesszõ, eléri a következõ drót magasságot, a két oszlopon lévõ távtartót szétnyitjuk
és kis biztosító kapoccsal rögzítjük. A sorok hossza 300 m, fajtánként 9-9 sor van.
Elõzetes számítás szerint, jövõre a 2 éves szõlõrõl 120 q termést vár a gazda.

Hazafelé Csopakon vendégül látott bennünket Söptei Géza, borpárlattól kezdve,
jobbnál-jobb borokkal, vöröshagymás zsíroskenyérrel stb…

Ez egy igazi tanulmányi kirándulás volt. Köszönjük Söptei Gézának és kedves
családjának a szíves vendéglátást.

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör
2003.május 17. Keszthely- Hévíz- Kehidakustyán kirándulás. Keszthelyen

múzeumlátogatás, városnézés. Aki fürödni akart, választási lehetõsége volt, Hévíz
és Kustyán között, valamint élményfürdõ és gyógyfürdõ között. 

A II. félév elsõ foglalkozásának az idõpontja megváltozott, szeptember 1.
helyett szeptember 8. lesz.

Jó erõt és egészséget kívánok a nyári munkák végzéséhez mindkét kertbarát-kör
tagjainak: Durst László

SÁTORHEGYI BESZÉLGETÉSEK 2003
„Tebenned bíztunk eleitõl fogva…”

A református gyülekezeti éneklés a kezdetektõl napjainkig.
Kurucz György emlékére rendezik a 2002. januárjában elhunyt vörösberényi

református lelkész barátai és tisztelõi
2003. június 21-én, szombaton 17.00 órakor

Helyszín: Balatonalmádi-Vörösberény, Szellõ utca 5. (a Veszprémi út – Szellõ
utca sarkán lévõ kertészeti áruda mellett). Elõadók: Hamar László református
lelkész (Tatabánya, azelõtt Felsõõrs), Dr. Kardos Józsefné tanár, Vörösberény

Közremûködik a megjelent közönség. Református énekeskönyvet mindenki
hozzon magával! Szeretettel várjuk felekezeti különbség nélkül az érdeklõdõket.

TÁJSEBÉSZET, avagy az
illegális szemétlerakókról

Vajon mégis meddig tûri környezetünk a megaláz-
tatást? Mikor mondják erdeink és tavaink, hogy már
elegük van a sok szemétbõl? Ha rajtunk múlik, soha.

A környezetszennyezés, s ezen belül a szemetelés
olyan probléma, amirõl mindenki tud, de senki sem vál-
lalja fel. Sokan ugyan hangzatos szlogenekkel próbálnak
“jó útra” téríteni bennünket, de vajon õk nem “rejtik” hul-
ladékukat az erdõ vagy a szakadék mélyére? A
kényelmesség elõbbrevaló, mint az élõvilág tisztán
tartása? Úgy tûnik.

Végre tegyünk valamit, hogy ne így legyen! Vizeink, talajunk, erdeink
védelmében gyûjtsük a szemetet ott, ahol valóban nem rongálja a környezetet!

A Hulladék Munkaszövetség által szervezett “Tájsebészet” országos kampány
idén is célul tûzte ki az illegális szemétlerakók feltérképezését és felszámolását. A
Veszprém megyei szervezésért a Csalán Környezeti és Természetvédõ Egyesület
felelõs. A programhoz almádi diákok is csatlakoztak, élükön Boór Andrással
(Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium) és Havasi Mátéval (Lovassy László
Gimnázium), akik az illegális szemétlerakók egy részét térképezték fel
Balatonalmádiban és környékén, s nem titkolt céljuk, hogy ezek felszámolásáért
minden követ megmozgassanak. A megyei forduló lezárásáig hét illegális
szemétlerakót térképeztek fel, fõleg Vörösberény környékén (Megyehegy, Óvári-
kilátó), s az adatokat rögzítették a megyei nyilvántartásban. A kampány további
sikere, a “szeméthegyek” eltûnése azon múlik, hogy mennyire sikerül támogatókat
szerezni a “ nemes ügyhöz”. Boda Zsuzsanna, a Kommunális Kft. vezetõje már az
elején együttmûködésérõl biztosította õket. A polgármesteri hivatal támogatására
is számítanak a jövõben. De ez nem elég! Az Önök segítsége is szükséges!
Lakossági segítséggel el lehetne takarítani a szemetet onnan, ahol nem kívánatos.
Aki segíteni tud, Boór Andrásnál jelentkezzen! (Tel.: 06-88/438-888
Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium)

Felmerült a kérdés, hogy hova lehetne vinni a szemetet, amikor nincs lomta-
lanítás. A megyehegyen a régi szeméttelep elõterében már mûködik egy telep,
ahova 1 m3 hulladékot térítésmentesen lehet szállítani. Itt átválogatják, osztályoz-
zák a szemetet, s egy részét Polgárdiba szállítják. Idéntõl pedig a nyesedék eltûn-
tetésére külön zöld zsákokat árusítanak, s terveznek egy három napos tavaszi és
õszi ún. “Zöld Nap”-ot, amikor is bármilyen zsákba lehet a zöld hulladékot tenni,
õk elszállítják.

Vannak lehetõségek, ezek sikeres megvalósítása és mûködése kizárólag Önökön
múlik! Ne csak szavakban merüljön ki a tettvágy! Tegyünk egy kicsit, s érjünk el
hatalmasat a környezetszennyezés ellen vívott harcban! Meglátják, az a pár méter
mégiscsak a világot jelenti! Nyisztor  Adrienn

Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium

IDÕSEK NAPJA
Balatonalmádi Vöröskereszt Alapszervezet

IDÕSEK NAPJÁT szervez
2003. június 14-én /szombaton/ 15 órai kezdettel

Melyre szeretettel várjuk Almádi idõs lakóit.
Helye: Balatonalmádi ZÓNA ÉTTEREM az új Pannónia Kulturális

Központban
Balatonalmádi Vöröskereszt Vezetõsége

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
2003. június havi, július eleji programja

Június 10-én Klubnap. 17 h-tól, Kártya, sakk stb.
17-én Vezetõségi ülés 16 h-tól, Klubnap. 17 h-tól
25-én Zenés születésnapi ünnepség.
26-án Kirándulás KEHIDAKUSTÁNY-ba

Jelentkezés: a szerdai napokon 17 h-tól
Indulás: 7,30-kor a berényi kisposta elõl

Július 2-án Klubnap. 17 h-tól, Kártya, sakk stb.
9-én Klubnap. 17 h-tól, Kártya, sakk stb.

Boros Gyula
elnök

ÚJ VIRÁGBOLT NYÍLIK !!!

"CSOKRÉTA"
Szolgáltatásaink többek között:

Csokor házhozszállítás, 
Meglepetéseit szívesen elrejtjük a virágok között.

Minden kedves vásárlót várunk június elejétõl a Baross Gábor
utcában.

Medve Kft. Balatonalmádi,
Baross Gábor u.40., Tel: 06-20-548-2900

Utazási iroda keres Balatonalmádi térségben

medencés nyaralókat még az idei szezonra

Cím: OPUS utazási iroda

Balatonalmádi, Fûzfõi út 39.

Tel/fax: 88/439-555, 06-30-340-07-47

Megnyitottuk éves üzemelésû
KÍNAI üzletünket

Balatonalmádi, Baross G. út 5.sz. alatt (OTP mellett)
Ruha-ajándék, cipõ és iparcikk profilban.

Olcsó árakkal
és széleskörû választékkal.

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitvatartási idõ: Hétfõtõl-Vasárnapig  9.00 - 20.00-ig
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Balatonalmádi Nyitva tartás:
Baross Gábor utca 39. H-P 9 - 17
Telefon: (30) 567-8595 Szo 8 - 12

Lakás-textíliák és ruha-anyagok:
Függöny, Sötétítõ függöny, Brokát, Mintás karton vászon,

Viaszos vászon, Angin, Damaszt, Frottier, Szatén, Blúzselyem.
Darabáruk:

Ágynemû, Díszpárna, Törülközõ, Abrosz, Zsebkendõ, Terítõ.
*

Köszönjük kedves látogatóink érdeklõdését és vásárlásait!
Azon vagyunk, hogy bizalmukat egyre bõvülõ áruválasztékkal és

alacsony árainkkal honoráljuk.

A Rákóczi lovastúra
Nagyon-nagyon örültünk, amikor még Húsvét elõtt

Papp Gyuri bácsi telefonon értesített bennünket, hogy
mehetünk a lovastúrára, megnyertük a pályázatot. A
próbalovagláson a Nemzeti Lovardában nem volt
semmi gond, ebéd közben már sejteni lehetett, hogy
jó kis csapat lesz.

Május 5-én Pesten találkoztunk, és busszal men-
tünk együtt Sárospatakra. Másnap reggel megis-
merkedtünk a pacikkal. Ki is próbáltuk õket, kis vita
után elosztásra is kerültek, mind a ketten meg voltunk
elégedve, mert egész héten jó társaink voltak. 

Délután kuruc ruhákban lóháton vonultunk a várba,
ahol a lovastúra ünnepélyes megnyitója volt Magyar
Bálint oktatási miniszter is mondott beszédet.” Tök jó
fej, nem is haragudott, hogy véletlenül leöntöttem
üdítõvel a kötetlen beszélgetés során, (Panni).” 

Szerdán   Sárospatak nevezetességeit kellett felku-
tatni délelõtt, délután lovasportya volt a Bodrogköz-
ben, este pedig a 4 csapat kérdezz-felelek játékára
került sor. Még hétfõn alakítottunk 4 csapatot a túra
résztvevõi között, akik egész héten vetélkedtek egy-
mással. Vacsora után tánctanulás volt, hát a lovaglás
nekünk jobban megy…

Csütörtökön egész napos kirándulás volt Ónod-
Szécsény-Romhány-Tokaj uticélokkal, annyi min-
dent láttunk, hogy felsorolni sem tudjuk szinte.

A péntek, az tök bulinak ígérkezett: délelõtt felde-
rítettük a Tokaji várat, délután nyeregbe szálltunk és
irány Szerencs. Na, ez kicsit hosszú volt, és annyi, de
annyi szúnyog volt, hogy a világ összes példánya
minket követett, nem gyõztük csapkodni, hajtani
õket, a lovak is idegesek voltak tõlük.

Szerencsen vártak bennünket a legtöbben, a mûsor,
meg a tábortûz is nagyon szép volt.

Szombaton a meseszép kuruc-táborban kellett 2
órát a már megszokott, régi ruháinkban ott lenni,
mintha mi ott laknánk, ki is próbáltunk mindent a
“fejedelmi sátortól” a kuruc ágyúig. Kipróbálhattuk,
hogyan tudunk az íjjal bánni, (ez is csak gyakorlás
kérdése…). Sok-sok régi cuccot meg mesterséget
ismertünk itt meg.

Este lóháton fáklyás felvonulást tartottunk, ami
nagyon szépen sikerült.

Utolsó nap Kassán voltunk, osztogattunk min-
denkinek olyan zászlókat, amin a túra volt, nem min-
denki értette, de azért elfogadták. A Rákóczi múzeum
nagyon szép. Az eredeti Rodostói házát telepítették
ide Kassára, de azért egyszer el kéne menni Rodos-
tóba is.

Befejezésül lementünk a Kassai templom altemp-
lomába, ahol a fejedelem nyugszik, mindenki csak
hallgatta a tárogató hangját, letettünk egy-egy szál
fehér szegfût, és biztos minden résztvevõ arra gondolt,
hogy most vele egy nagyon fontos dolog történt.

Az egészben a legjobb az volt, hogy a csapat együtt
volt, mintha már régóta ismerné egymást.

Annyi élménnyel lettünk tele, hogy szinte el sem
lehet mesélni, már a TV-be is meghívtak minket.
Milyen is volt ez a túra? Csodálatos!

Nagyon sok mindenki törõdött velünk az egész út
alatt, mindenkinek köszönjük az élményeket. 

Szeretnénk az egész csapattal minél hamarabb
találkozni, mert mindenki a barátunk marad, örökre!

Hangversenyek gyermekeknek
Az elmúlt hónapokban 3 olyan koncertet rendezett a Filharmónia Kht. a Városi

Kulturális Központban, amelyen a balatonalmádi iskolások az európai zenetörténet
jeles darabjaiból kaptak ízelítõt. A program sokféle kínálatot nyújtott. Az elsõ alka-
lommal, a veszprémi Kreatív Art Stúdiót hallhatta a diáksereg a “Népek táncai”
címet viselõ programmal, de ami még izgalmasabb, amire nemigen volt példa a
megyében, a szimpatikus trió profiljának megfelelõen rögtönzésekkel kápráztatta
el a hallgatóságot. Hajas Szilárd fuvolán, Kallainé Gitscher Ágnes zongorán és
Marosfalvi Imre hegedûn játszott teljesen kötetlenül, s mégis harmonikusan,
ideális egybehangzással.

A hangversenysorozat második akalmán Mozart, Rossini és más szerzõk
operáiból hangzottak el részletek olyan kiváló budapesti énekesek közremûkö-
désével, mint Sárkány Kázmér (tenor), és Szvétek László (basszus). A “Mes-
terségünk címere” jeligéjû programot a zenekart helyettesítõ Pfeifer Gyula kísérte
zongorán, felkeltve az eredeti hangszeregyüttes illúzióját csakúgy, mint az éneke-
sek a népszerû operák figuráinak karakterét.

Befejezésként május 9-én Pergolesi Úrhatnám szolgáló címû világhíres operáját
hallhatta a többszáz diák, akik a balatonalmádi iskolák negyediktõl nyolcadik
osztályos tanulóiból rekrutálódtak. A városban elõször megvalósított sikeres
ifjúsági hangversenysorozat az elõadókon, és a rendezõkön kívül az iskolák
vezetését is dicséri, akik felismerték az ének-zenei nevelés hangverseny-szemlél-
tetésû segítésének jelentõségét. Pergolese korszakjelzõ operáját a Capella Savaria-
ból közismert Németh Pál vezette kamaregyüttes adta elõ, aki a korabeli gyakor-
latnak megfelelõen stílszerûen a csembaló mellõl dirigálta a hangszereseket.
Kuncz László (Umberto) és Károlyi Edit (Serpina) jóízû komédiázással jelenítet-
ték meg a gazdag agglegény és a fiatal leány házassági vetélkedõjét, amit a néma
szereplõ Kayser László kontrakarírozott. Szelényi Pál

Szép volt Fruzsi!
Május 15-17. között rendezték

Balatonbogláron a Kazinczy Szép-
kiejtési Verseny dunántúli for-
dulóját. A 68 versenyzõ közül min-
den évben 16 résztvevõt jutalmaz-
nak a legnagyobb elismerést jelen-
tõ Kazinczy Aranyjelvénnyel.
Ebben az évben a Váci Mihály
Általános Iskola 8. osztályos tan-
ulója, Kiss Fruzsina is átvehette ezt
a szép kitüntetést. (Felkészítõ
tanára: Hegyessy Éva)

E nagyszerû eredmény mellett
feltétlenül említést érdemel, hogy a
boglári versenyt megelõzõ napon
Fruzsina 3. helyezést ért el a
Megyei Angol Nyelvi Kiejtési
Versenyen. (Felkészítõ tanára:
Gillich Lászlóné)

GRATULÁLUNK !

Szentesi Vajk          Futó Anna

ÉRTESÍTÉS

június 20-án (pénteken) 17.00 órakor
a balettkar évzáró nyilvános

vizsgaelõadást
tart a Pannónia Kulturális Központban.

Mindenkit szeretettel várunk!



Ha tekézõk lennénk, most azt mondanám:
taroltunk május 24-én a pápai horgászversenyen.
A képzavar elkerülése végett csak annyit:
fölényesen elsõk lettünk tizenöt Veszprém
megyei horgászegyesület csapatversenyén,
bár… azért egy kicsit „necces” volt a végjáték (ez
meg teniszesen hangzik). Szóval – befejezve a
sportok közötti csapongást – komoly elha-
tározással és elnöki vezetéssel (Õ szállított min-
ket) vágtunk bele a vállalkozásba: nyerni
megyünk az általunk teljesen ismeretlen vizekre.
A pápai Elekthermax Horgász Egyesület
kubikgödrökbõl kialakított tavai ideális lehetõsé-

get nyújtanak a „csendes sport” megszállott-
jainak, persze csak akkor, ha víz is van bennük.
Most például – akárcsak mi, balatoniak – komoly
gondokkal küszködnek, hiszen kb. másfél
méternyi(!) vizük hiányzik. Szomorú látvány a
szárazról induló, és szárazon végzõdõ harminc
méteres stég látványa. Ettõl függetlenül szívesen
eltöltenék néhány hajnali vagy késõ esti órát –
versenyen kívül – a gabonaföldek, erdõfoltok
között rejtõzõ kis tavakon. Nappal viszont (pláne
negyven fokos melegben) többé hat lóval sem
rángatnak oda, még akkor sem, ha írásban garan-
tálják a méretes pontyokat.  Mert úgy történt az
eset, hogy háromtagú csapat lévén, a kihúzott
cetlin három rajthely szerepelt. Eddig nem volt
gondunk, az osztozkodás – csapaton belül – már
némi vitát eredményezett Gönczi Gyuri
ragaszkodott a 3-as rajthelyhez (közel a büfé),
Sveiczer Vili bátyánk a 18-ast favorizálta, nekem

maradt a 33-as. Rövid tájékozódás után tiltako-
zást jelentettem be, az önkényes helyfoglalás
ellen, mert utálok nappal szemben, árnyék nél-
küli, két méter magasan álló stégrõl horgászni, és
a meredek agyagos part sem bíztatott semmi
jóval. Némi segédlettel (Horváth György elnök
úr tartotta a fûszálakat) sorsoltunk, két csapattár-
sam helyet cserélt, én pedig maradtam az erede-
ti helyemen, de legalább a demokrácia maradék-
talan érvényre juttatásának tudatával ültem ki
aszódni a korhadt deszkákra. Végül, mit tesz
Isten? A 18-as lett a nyerõ hely, s a háromórás
verseny alatt Gyuri barátunk három halat akasz-
tott: két keszeget és egy háromkilós pontyot.
(Kezdek hinni a számmisztikában, bár jelen eset-
ben a sok hármas között a 18-as kakukktojásnak
látszik – kiteljesítve az eddigi képzavarokat.)
Vili bátyánk két süllõivadéka és egy naphala
azonnal visszakerült a vízbe, így a mérlegelésnél
nem hozott pontokat. Jómagam nyugodtan
elmerültem a világ dolgain való elmélkedésem-
ben, a halak tapintatosan és nagyívben elkerül-
tek. Konkrétan: egy nyavalyás kapásom sem
volt. S még az sem vígasztalt, hogy a velem egy
tavon ülõk kivétel nélkül hasonló eredményt pro-
dukáltak.

Így állt elõ az a fura helyzet, hogy Gönczi
Gyuri három halával nem csak az egyéni, hanem
a csapatverseny elsõ helyét is megszereztük. Az
már hab a tortán, hogy a csapatok közötti
második helyet a velünk szoros szimbiózisban
élõ Eskimó Horgász Egyesület, az egyéni
ezüstérmet pedig Keõ Ferenc, az Eskimó elnöke
hozta haza Almádiba.

A történetben maradt még egy elvarratlan szál:
mitõl „necces” a csapat aranyérme. Nos, a ver-
seny utolsó perceiben az eskimós Jani barátunk
spiccbotja nem bírta a terhelést, és közvetlenül a
szákolás elõtt kettéroppant a kétkilósra saccolt
nyurgaponty vonakodása miatt.  Ha a különben
rutinos horgász nem kapkod, ha a ponty nem a
különösen harcos „nyurga” fajtából való, hanem
– mondjuk – egy lustább tükrös, akkor bizony
másképp alakul a rangsor. Bár a serleg ugyanitt
állna a Véghely D. úti közös horgásztanyán, csak
nem azt vésnék a talapzatra, hogy 2003-ban el-
nyerte a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
csapata.

Nagy Ferenc
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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!

Ifjúsági-, Junior
Fekvenyomó

Magyar Bajnokság
2003.

A Magyar Erõemelõ Szövetség idei Ifjúsági-, Junior
Fekvenyomó Bajnokságának létszáma, akárcsak a
néhány héttel korábbi felnõtt erõemelõ magyar bajnok-
ságé, ezúttal is, a várakozásnak megfelelõen felülmúlt
minden korábbit. A csodálatos, új, Kulturális Köz-
pontban megrendezett bajnokság méltó helyet adott a
nagyszerû versenynek. Ugyanez lesz a helyszíne a július
eleji Master’s Erõemelõ Európa Bajnokságnak is.

A Balatonalmádi Herkules SE Mórocz István
vezetésével nagyszerûen megrendezte a bajnokságot,
sok segítséget kapva Kupcsik Lászlótól, a Magyar
Erõemelõ Szövetség fõtitkárától és a Megyei Erõemelõ
Szövetség elnökétõl, dr. Németh Attilától, aki bíróként is
“végigdolgozta” a versenyt.

Szakmailag a bajnokság sokkal erõsebb, tömörebb
volt mint máskor, bár nem születtek kiemelkedõ ered-
mények, mégis szorosabb versenyeket vívtak a ver-
senyzõk. A szegedi Nagypál Krisztina, edzõje Ducsai
Géza, teljesítménye emelkedett ki a nõi mezõnybõl, majd
a +90 kg-os súlycsoportban elõbb Magyar Tímea szintén
Ducsai Géza tanítványa, javította meg az országos rekor-
dot, majd a kategória gyõztese (testsúlykülönbséggel)
Bodor Éva, edzõje Grúber Vilmos, is az új rekorddal
azonos eredményt ért el. A férfiaknál a tavalyi felnõtt VB
pontszerzõ Tóth László bizonyította ismét eredményé-
vel, hogy számolni kell vele. Nagyszerû versenyt vívott
egymással a +125 kg-os Kauka András, Fitness 2000 SE
és a kaposvári Vanyúr Ferenc. Végül Kauka gyõzõtt
237,5 kg-mal a 222,5-et teljesítõ Vanyúr elõtt.
Mindketten teljesítették az I. osztályú szintet.

A legtöbb érmet a Tiszaújvárosi FSK csapata nyerte,
nagyszerûen szerepelt a Vitalitás SE, a Ducsai Erõemelõ
Oskola és a Grúber’s Gym is.

Mórocz István
Herkules SE szakosztályvezetõ

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK

Gönczi György a trófeákkal

HIRDETMÉNY
A Forrás Takarékszövetkezet által 2003. június elsejei hatállyal

alkalmazott betéti kamatok mértékérõl
Betétkonstrukció Kamat (évi) EBKM (évi)

1. Kamatozó könyves betét – látraszóló változó 3,5 % 3,48 %
- egy évre lekötött betét 7,5 % 7,46 %
- 2-3 évre lekötött betét 8,5 % 8,45 %
- éven belüli felvét esetén 0,5 % -
- látraszóló gyámhatósági 5 % 4,97%

2. Számlán történõ lekötés (lakossági pénzforgalmi)
- látra szóló (változó) 3,5 % 3,50 %
- 16 napos lekötés esetén (lekötési idõn belül fix) 5 % 5,00 %
- 30 napos lekötés esetén (lekötési idõn belül fix) 6 % 6,00 %
- 90 napos lekötés esetén (lekötési idõn belül fix) 6,5 % 6,50 %
- 180 napos lekötés esetén (változó) 7 % 7,00 %
- 360 napos lekötés esetén (változó) 7,5 % 7,50 %

- lekötési idõn belüli felvét 0,5 % -
leköthetõ minimum összeg lakossági számla
esetén: 20.000,- Ft
pénzforgalmi bankszámla esetén: 100.000,-Ft

- legalább 1.000.000,- Ft lekötés esetén 0,25 % -
- legalább  5.000.000,- Ft lekötés esetén 0,5 %

Kamatprémium

FORRÁS TAKARÉKSZÖVETKEZET
8220 Balatonalmádi, Jókai u.2.
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Az idegenforgalmi szezon közeledtével
tájékoztatni szeretném Önöket az idegenforgalmi
adóval kapcsolatos tudnivalókról, változásokról.

2003. évben az idegenforgalmi adó mértéke
megváltozott: személyenként és vendégéjsza-
kánként 240 Ft (külföldi és belföldi személy után
egyaránt ).

Adókötelezettség terhel minden magán-
személyt, aki nem állandó lakosként az önkor-
mányzat illetékességi területén legalább egy
éjszakát eltölt.

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
- a közép-és felsõfokú oktatási intézménynél

tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján a
településen tartózkodók

Változás!
2003. január 1-tõl megváltozott a munkavég-

zés okán fennálló idegenforgalmi adómentesség,
továbbá annak igazolási módja.

Ez évtõl csak azon vállalkozókat illetve azon
vállalkozók munkavállalóit illeti meg e címen az
adó alóli mentesség, akik esetében a vállalkozó a
településen székhellyel, telephellyel rendelkezik,
vagy ott ideiglenes jellegû (építõipari, piaci, vásá-
rozó) tevékenységet végez.

Ezen mentesség léte tehát a vállalkozó állandó
vagy ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységéhez
kötõdik, amit a vállalkozó (annak munkavállalója)
az önkormányzati adóhatóság által kiállított iga-

zolással érvényesíthet. Az igazolás a
vendégkönyv mellékletét kell, hogy képezze.

Tehát aki “munkásoknak” adja ki a szobáját,
annak csak  abban az esetben nem kell beszedni
tõlük a kurtaxát, ha a munkások munkáltatója
(cége, aki a szállásdíjat fizeti) az önkormányzati
adóhatóságtól a kurtaxa alóli mentességrõl iga-
zolást hoz. 

Ha a szállásadó ilyen igazolással nem ren-
delkezik, a vendégkönyvbe azt nem mellékeli,
akkor a lakóit adó alóli mentesség nem illeti meg,
az idegenforgalmi adót utánuk is be kell fizetni.

A szolgálati kötelezettség címén az önkor-
mányzat illetékességi területén tartózkodó
személyek (például közalkalmazottak, köztisztvi-
selõt, fegyveres szervek tagjai ) akkor mentesül-
nek az adó alól, ha munkavégzésüket a mun-
káltató által kiállított kiküldetési rendelvénnyel iga-
zolják. (Ez is a vendégkönyv mellékletét kell, hogy
képezze.)

2003. január 1-tõl  - amellett, hogy a szerve-
zett szakismereti oktatáson, szakmai átképzésen
címén az önkormányzat illetékességi területén
vendégéjszakát eltöltõ személyek, az úgynevezett
konferenciaturizmus résztvevõit továbbra sem
illeti meg a mentesség – a konferencia elõadója
csak akkor mentes az adó alól, ha munkáltatójá-
nak székhelye, telephelye van a településen vagy
ideiglenes iparûzési tevékenységet végez. A men-
tesség érvényesítéséhez ebben az esetben is az
önkormányzati adóhatóság igazolása szükséges.

Az adót a szállásadónak / üzemeltetõnek,
közvetítõirodának / kell beszedni, s azt tárgyhót
követõ 15-ig az önkormányzat idegenforgalmi
adószámlájára befizetni.  

Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköte-
les vendégéjszakák számáról minden tárgyhót
követõ hónap 15-ig bevallást is kell benyújtani a
jegyzõhöz, valamint a magánszállásadóknak a
tárgyévet követõ január 31-ig a vendégforgalom-
ról statisztikai lapot is kell beküldeniük.

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

Magánszállásadói tevékenység (az ingatlan
idegenforgalmi célú üzletszerû hasznosítása)
csak akkor folytatható, ha a szállásadót az önko-
rmányzat jegyzõje közhitelû nyilvántartásba vette
és errõl igazolást adott ki. 

Aki szobakiadással szeretne foglalkozni, s
eddig a magánszállásadói tevékenység alá nem
jelentkezett be, hatósági nyilvántartásba nem
vetette magát, az a bejelentkezést egy 2.000 Ft-
os illetékbélyeggel ellátott adatlappal és egy új
vendégkönyvvel a Polgármesteri Hivatal 18-as
szobájában, Mesterházy Andreánál teheti meg.

Ha barátai, ismerõsei látogatják meg – akiktõl
ugyan szállásdíjat nem kér, de idegenforgalmi
adófizetésre kötelezettek – az adózás rendjérõl
szóló törvény értelmében az ott tartózkodásukról
nyilvántartást kell vezetni. E “szívességi” vendég-
nyilvántartó-lapot sorszámozottan szintén a 18-
as szobában lehet igényelni.(E vendégnyilván-
tartó lapot a szezon végén ugyanitt kell leadni.) 

A kedvezményes vendégkártya-rendszer a
tavalyi évhez hasonló módon mûködik.

A vendégkártya bejelentõ adatlapokat továb-

bra is a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában –
munkanapokon 8-15 óráig, szombaton 8-12
óráig - lehet igényelni az adó befizetési azonosító
szám alapján.

A tavaly kiváltott, de fel nem használt
vendégkártya bejelentõ adatlapok idén is fel-
használhatók. 

Kérjük a szobakiadókat, hogy a korábbi évek-
tõl eltérõen e kétpéldányos vendégkártya bejelen-
tõlap teljes elsõ példányát – ne csak az alsó részét
– adják oda vendégeiknek a strandbelépõ
kiváltásához.

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesíté-
sét kurtaxa ellenõrõk ellenõrzik. Az ellenõrök a
kurtaxát készpénzben is beszedhetik. A beszedett
adóról bizonylatot adnak. Az ellenõrök fényképes
igazolvánnyal rendelkeznek, amely a személyi
igazolvány bemutatásával együtt feljogosítja Õket
arra, hogy az ingatlanra bemenjenek, s ott
ellenõrzést végezzenek.

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

Balatonalmádi illetékességi területén a 2003.
évi nyári szezonban a Polgármesteri Hivatal
jegyzõje megbízásából az idegenforgalmi adó
ellenõrzésére jogosultak:

Magánszálláshelyeken:
Kovács Bálint, káptalanfüredi körzet
Kovácsné Gulya Ildikó, káptalanfüredi körzet
Pincz Mihályné, belvárosi körzet
Solti Gábor, budatavai  körzet
Somogyi Viola, vörösberényi-öreghegyi körzet
Baksa György, vörösberényi-öreghegyi körzet
Kereskedelmi szálláshelyeken:
Pincz Tíria

Víghné Horváth Beáta
adóügyi osztályvezetõ

Szállásadók figyelmébe

VILLANYSZERELÉS
Régi és új Épületek VILLANYSZERELÉSE!

Bojlerek - Hõtárolóskályhák JAVÍTÁSA!
Elektromos hibák ELHÁRÍTÁSA!

Nyaralók, családházak
GONDNOKSÁGA-KARBANTARTÁSA!

06-20-988-948
Pál Károly   TELEFON: 06-88-432-175

06-30-31617-17

Az idei évben is megszerveztük a lomtalanítási
napokat. Önkritikát gyakorolva megállapítható,
hogy sajnos tovább húzódott a begyûjtés-szál-
lítás, mint ahogy azt terveztük. A jövõt illetõen biz-
tos, hogy nagyobb létszámban (mind autó, mind
kézi rakodó) kell az akciót lebonyolítani, hogy
gyorsabban megtisztuljon a város, az illetékte-
leneknek pedig ne legyen idejük szétturkálni a
gondosan összerakott holmikat.

Hasonlóan a környezõ városok és települé-
sekhez megállapítható, hogy kb. kétszer annyi
lom került ki az ingatlanokról, mint tavaly. Talán és
remélhetõleg az életszínvonal emelkedésének
köszönhetõ, hogy irdatlan mennyiségû bútortól
szabadultak meg a tulajdonosok. A kirakott
mûszaki cikkek állapotából is hasonló
következtetésre lehet jutni.

De azért meg kell jegyeznünk azt is, hogy nem
volt teljes az együttmûködés a lakosság részérõl.
Nagyon sokan a meghirdetett idõpont elõtt már
jóval kirakodtak. Ugyanakkor több alkalommal
elõfordult, hogy a már megtisztított utcákba kellett
visszamenni, a "késõn ébredõk" miatt. Arról nem
is beszélve, hogy nagyon sokan figyelmen kívül
hagyták azt a felszólítást, hogy építési anyagot
nem lehet kihelyezni.

Sajnos sokan voltak, akik kommunális hul-
ladékkal keverték a lomot, megnehezítve a
begyûjtést.

A felsorolt tényezõk bizony megnehezítették a
munkánkat, de szerencsére már túl vagyunk. El-
nézést a bosszúságokért, s köszönet a türelemért!

Elültettük a városban az elsõ virágokat, mely
üde színfoltot jelenthet a zöld területeken. A
mólónál újdonság a sziklakert, mely reméljük
hosszú életû, marad, valamennyiünk örömére!

Ugyanakkor félünk, mert rosszak a tapaszta-
lataink. A posta elõtti járdaszakaszon a tavasszal
valaki gondosan minden második virágtartóból
kiszedte az árvácskákat.

Félünk, mert a város központjában gondosan
kiültetett tulipánhagymákat a védõrács feltépé-
sével valaki kiszedte.

Félünk, mert nem egy virágágyáson a figyel-
meztetések ellenére teherautók hajtottak át.

Jó lenne, ha a virágokat-növényeket mindenki
az elültetett helyén tekintené magáénak, hiszen a
mi városunkat, díszit!

A jóérzésû lakosság segítségét kérjük a város
három pontjának védelmére, mert úgy véljük,
tehetetlenek vagyunk.

A Halas dûlõ "bejáratához" helyeztünk ki kon-
ténert kísérleti jelleggel. Arra sem hajlandóak
sokan, hogy a gyûjtõedénybe helyezzék a szeme-
tet, szörnyû állapotok alakulnak ki ott rendszere-
sen. A konténert bevesszük és megszüntetjük, az
illegális lerakót utoljára felszámoljuk. Ugyanis
senki sem fizeti ennek költségét, a cégünk ezt nem
tudja felvállalni. Ugyanígy problémás terület a

Vízmû melletti, a Rákóczi út vége, valamint a
Felsõörsi út és Vécsey keresztezõdése. A gondos
ingatlantulajdonosok a szépen ápolt kert és ingat-
lan hulladékát hordják ezekre a területrészekre.
Nem gondolják, hogy a hozzájuk látogató vendég
ezt is észreveszi? Nem bántja az õ szemüket is a
gondozatlan, rendetlen kép? De lehet, hogy pont
õk telefonálgatnak hozzánk, szidva a cég
tehetetlenségét! Az igényesség ne csak a
kerítésen belül legyen!

Ezek elkeserítõ esetek, szélmalomharcnak
tûnõ próbálgatások, amit a felszámolásukkor
teszünk. Kérjük, aki tud, segítsen, akár ötlettel is!

A szelektív hulladékgyûjtés módjában vál-
tozást tervezünk. Átmenetileg a papír gyûjtését
szolgáló zöld mûanyag edényeket (télen a
szóróanyagot tartalmazták) az iskolák, kertes tár-
sasházak udvarjaiba helyeztük, ahol mindenki
számára hozzáférhetõk. Az önkormányzattal
megpályáztunk olyan támogatást, melynek segít-
ségével a város 11 pontján úgynevezett gyûj-
tõszigetet létesítünk speciális gyûjtõedényze-
tekkel. A papír mellett üveg és mûanyag gyûjtését
tervezzük. Ha minden jól alakul, nyár végén,
õsszel a szigetek megvalósulnak.

A beígért "zöld" akciónkat folytatjuk, bár az
elsõ tapasztalat nem kedvezõ. A gond egyrészt az
idõpont be nem tartása, valamint olyanok is
voltak, akik építési törmelékkel keverték a zöld
hulladékot. Nem egy ingatlan elõtt óriási
kupacban összehordott hatalmas ágak-gallyak
lettek felhalmozva.

Június 22-én ismét adunk lehetõséget a zöld
hulladék kihelyezésére. Nyomatékosan felhívjuk a
figyelmet, hogy összekötött zsákban össze-
gyûjtött apró zöldhulladékot (vágott fû, levél stb.)
és kötegekben kihelyezett ágakat szállítunk el. Az
ágakat kérjük 70-80 cm-es hosszúságra vágni,
és kb. 50 cm-es átmérõjû kötegekbe összekötni!
A más módon kihelyezett zöld hulladékot nem
visszük el.

A további zöld napok megszervezése az
együttmûködés függvénye. Jó szándékkal
szeretnénk segíteni a szépítésben, de nem akar-
juk, hogy a város újabb szemétkupacokkal csú-
foskodjon. Ezért nyomatékosan kérjük az idõpont
és a kihelyezés módjának betartását!

Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket ismét arra,
hogy folyamatosan és korlátlanul vásárolható
(150 Ft/db) cégünk portáján a zöld zsák, mely
egész évben a zöld hulladék gyûjtését szolgálja!
Az ingatlan elé bármikor kihelyezhetõ, elvisszük.

A nyári szezon kapujában szorgoskodunk-dol-
gozunk, hogy rend, tisztaság legyen, a
zöldterületek valóban zöldek, virágoktól színesek
legyenek. Kérjük az aktív együttmûködést, nemc-
sak az idelátogatók, hanem saját magunk
örömére is! Boda Zsuzsanna

ügyvezetõ igazgató

A Kommunális Kft hírei
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Az ISPA egy Európai Uniós elõcsatlakozási
alap: „Instrument for Structural Policies for Pre-
Accession”, vagyis „A tagjelöltek számára az
elõcsatlakozási stratégia keretében nyújtandó
strukturális támogatás.”

Az ISPA fõ célja: A csatlakozásra váró orszá-
gok felkészítése a Strukturális Alapok támo-
gatásának fogadására, illetve a környezetvéde-
lem és az infrastruktúra területén a csatlakozást
hátráltató konkrét problémák megoldására.

Az ISPA-támogatást a 10 tagjelölt közép- és
kelet-európai ország (Ciprus nem!), veheti
igénybe 2000-2006 között, a csatlakozásuk
idõpontjáig. (A várható csatlakozás ideje, 2004
májusa után már nem nyerhetünk új ISPA-támo-
gatást, szerepét a Kohéziós Alap veszi át.) Az
ISPA-keret fele részben környezetvédelmi, fele
részben közlekedési célokra fordítható. Brüsszel
2001-ig összesen 16 környezetvédelmi tárgyú
magyar ISPA-pályázatot fogadott be, melyek
fõként szennyvíztisztítók, hulladéklerakók épí-
tésére vonatkoztak, a hozzájuk igényelt összes
ISPA-támogatás 125 millió euro.

2002-ben 5 ISPA-projektet nyújtott be Ma-
gyarország, összesen 115 millió euro elnyerhetõ
támogatással. Balatonalmádi az „Észak-Balatoni
Térség Települési Szilárd Hulladék Kezelési
Rendszer” nevû ISPA pályázaton vett részt,
amelyben 175 észak-balatoni település pályázik,
mintegy 300 000 állandó lakossal. Városunk a
képviselõtestület 52/2002. (III. 28.) sz. Öh.
Határozata alapján csatlakozott a pályázathoz. A
településeket összefogó ú.n. gesztor önkor-
mányzat Veszprém Önkormányzata, Mazák
György ISPA-tanácsnok vezetésével. A projekt
Végrehajtó Szervezetét Veszprém, Ajka, Tapolca
és Balatonfüred polgármestere alkotja, az
Ellenõrzõ Szervezetbe Balatonalmádi, Devecser,
Herend, Sümeg és Mencshely küldhet 1-1
személyt.

Az ISPA-projekt lényege, hogy a térségben
regionális hulladék-kezelõ rendszer létesül az
alábbiak szerint:

Új, regionális hulladék-lerakó, valamint építési
hulladék-feldolgozó épül Veszprémben.

Hulladék-elõkezelõ és komposztáló üzem
épül Veszprémben, Ajkán, Tapolcán és Balaton-
füreden.

A meglevõ hulladéklerakók bezárása és
rekonstrukciója Balatonalmádiban, Veszprém-
ben, Ajkán, Tapolcán és Balatonfüreden.

Ezen kívül pedig hulladék-udvarok és hulla-
dék-szigetek létesülnek a településeken, és meg-
újul a jelenlegi elavult hulladék-szállító géppark.

A teljes rendszer megvalósítási költsége 6,5
milliárd Ft. Ennek 90%-át, azaz 5,85 milliárd Ft-
ot vissza nem térítendõ támogatásként kapják az
önkormányzatok.(Az ingyenes támogatásból
3,25 milliárd Ft-ot, azaz kb. 13 millió euro-t az

ISPA ad, 2,6 milliárd Ft-ot pedig a magyar állam,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumon
keresztül. A hiányzó 10 %-ot, vagyis 650 millió
Ft-ot a projektben részt vevõ önkormányzatok
fizetik, a lakosság számával arányosan. (Az
önkormányzati rész a településeknek kb. 2000-
2200 Ft/fõ nagyságú terhet jelent, két évre eloszt-
va.) Ennek az önkormányzati résznek a
befizetése 2004-ben és 2005-ben esedékes,
még az idén pontosan meghatározandó mérték-
ben. Az önkormányzati rész befizetésére külön-
féle finanszírozási technikákat lehet majd alkal-
mazni, ennek egységes módjára jelenleg tár-
gyalásokat folytat a gesztor önkormányzat. A
megépülõ hulladék-kezelési rendszer tulajdono-
sai az önkormányzatok lesznek, az általuk létre-
hozott konzorciumon keresztül.

A legutóbbi tájékoztató szerint a benyújtott
pályázat Brüsszelben elnyerte a támogatást, így
a projekt a végrehajtás szakaszába lépett.

A legközelebbi feladatok:
Az önkormányzatok közötti Konzorciális

Szerzõdés véglegesítése és aláírása.
Az önkormányzati rész majdani kifizetésének

vállalására legkésõbb 2003. szeptemberéig min-
den önkormányzatnak pontos összeget tartal-
mazó határozatot kell hoznia.

A magyar kormány akkor tudja aláírni az
Európai Unióval az ISPA-támogatás folyósításá-
ról szóló Pénzügyi Megállapodást, ha a fenti két
feladatot a programban résztvevõ önkormányza-
tok teljesítik.

Az ISPA-projekt elõnyei Balatonalmádi
számára:

A város olyan hulladékkezelõ rendszer rész-
tulajdonosává válik, amelynek teljes beruházási
költségét 90 %-ban ingyen kapja, állami támo-
gatásból. A megyehegyi hulladéklerakót – ame-
lynek felhagyására és rekultivációjára hatósági
kötelezés van érvényben – nem saját költségén,
hanem 90 %-ban ingyenes állami támogatásból
tudja rendbe tenni. A lakossági hulladékot nem
távoli lerakóra, hanem egy, a városhoz közeli
(várhatóan veszprémi), korszerû hulladék-feldol-
gozóra tudja szállítani, ami kedvezõbb hulladék-
szállítási díjat jelent. Végül pedig továbbra is a
saját hulladék-begyûjtõ és szállító szervezete -
amely új gépeket is kap – végezheti a hulladék-
gyûjtést, szállítást, munkát adva ezáltal a helybe-
lieknek.

Az újságokból értesülhetünk róla, hogy a
Veszprémben megépítendõ regionális hulladék-
lerakó helyszíne körül még ma is indulatok forr-
nak. Tudni kell azonban, ha most nem sikerül
megállapodásra jutni, akkor az utolsó esély is
elveszett arra, hogy 90%-os támogatással, ISPA-
pénzbõl épüljön meg a hulladékkezelõ rendszer.

Bálint Sándor elnök
Gazdasági Bizottság

Néhány szó az ISPA-ról
KONYHABÚTOROK

méretre a Konyha-tárból

Helyszíni felmérés
Számítógépes látványterv

Egyedi tervezés
Gyors szerelés

Beépíthetõ konyhagépek
(Siemens, AEG, Elektrolux)

Bútorgyártás igény szerint
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