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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA Ár: 9,30 Ft 

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

Manapság, amikor a Balaton 
fölött sem éppen felhőtlen az 
ég, amikor egy ország újra 
éledni kezd, egy településnek, 
egy kisvárosnak is köteles
sége, hogy beszéljünk közös 
dolgainkról. Ebből a meggon
dolásból hoztuk létre Bala
tonalmádi város lapját, mely
nek mutatványszáma már a 
városavató alkalmával meg
jelent. 
Azzal, hogy most minden 
hónap első péntekén szeret
nénk megjelenni, - ne higgyék, 
hogy hódolni akarunk a divat
nak az újságdömpingnek, és 
beállunk a nap mint nap 
megjelenő „én majd szen
zációt keltek" című újságok 
számtalan sorába. 
A szerkesztőbizottság csak 
annyit szeretne elérni, hogy 
szinte helyettesítve a régi 
kisbírót aki idejében tudatta a 
nagyérdeműt, - közhírré 
tétessük városunk esemé
nyeit, programjait, gondjait, 
bajait, megosztva mindezt 
olvasóinkkal, akik remélve a 
jövőben aktív résztvevői 
lesznek lapunknak. 
Nem akarunk elérhetetlen 
célokat kitűzni, - viszont 
ígérjük igyekezni fogunk 
utánajárni dolgoknak meg
keresve a feltételezett igaz
ságokat. 
Közölni szeretnénk mindent 
ami városunk lakóit érdekli, 
pártatlanság, elfogultság nél
kül. Az a legfontosabb, hogy 
őszintén beszéljünk meg min
dent lapunk hasábjain, -
remélve, hogy Önök is így 
gondolják. Úgy érezzük, hogy 
ami ezidáig a jólinformáltak 
szájából az utcán, a buszon, a 
vendéglőkben volt hallható, -
most miért ne lenne helye itt 
az újságban. 
Nem véletlen, hogy a fejléc 
alatt az vagyon írva Almádi 
város lapja. Ezzel is azt 
kívánjuk jelezni, hogy nem 

vagyunk befolyás alatt, nem 
kötelességünk semmilyen 
szervezet előtt fejet hajtani. 
Az újság legyen a városi 
polgároké, azoké akik ezért a 
településért már tettek vala
mit vagy hajlandók a jövőben 
közreműködni. 
A beküldött anyagok elbí
rálásában a szerkesztő
bizottság dönt, hogy alkal
mas-e közlésre. Ha kell utána 
járunk fonák helyzeteknek is, 
de úgy, hogy megmutatjuk 
mindkét fél véleményét. 
A politikának nem szándé
kozunk nagy platformot biz
tosítani, csak annyit amennyi 
érzetünk szerint a város lakóit 
érdekli. Szervezetek, pártok 
programjairól hír és tudósítás 
formájában kívánunk helyet 
adni. Szerintünk inkább arról 
beszéljünk, hogy mit lehetne 
tenni településünk fejlődése 
érdekében, összefogva mi 
akik itt élünk, hogy az 
előzőknél nyugalmasabb, 

meghittebb igazán városi 
közösséggé formálódjunk. Az 
új Almádi újságnak az a célja, 
hogy mindehhez a tevé
kenységhez a sajtó adta és a 
magunk lehetőségeivel 
hozzájáruljunk. 
A szerkesztőség jelenleg az 1. 
sz. iskolában a városi tanács 
művelődési osztályán kapott 
helyet, ahova szeretettel 
várjuk közérdekű írásaikat, 
közleményeiket. 
Címünk: Balatonalmádi, 
Bajcsy u. 30. 
telefon: 38-461. 

Ezen szavak hátterében ve
zetem be a havi Balaton
almádi újságot, amely négy 
településnek Vörösberény, 
Almádi, Káptalanfüred és 
Budatava lakóinak egyaránt 
kíván szolgálni. 
Előre is megköszönöm bizal
mukat, remélve, hogy a 
postán keresztül terjesztett 
minden lapszámunkkal elé

gedettek lesznek. Bár tudjuk, 
hogy mindenkinek nem lehet 
a kívánsága szerint szer
keszteni lapunkat, de igye
kezni fogunk, hogy a polgárok 
többsége igényelje és támo
gassa tevékenységünket. A 
jelenlegi felelős szerkesztő 
decemberig vállalta ezt a 
nemes feladatot. 
A lap támogatására a városi 
tanács adott pénzt, de igyek
szünk úgy dolgozni, szervezni 
hirdetéseket, kiadványokat, 
hogy Almádi lakosainak min
dez ne a közösből menjen el. 
Az újság ára úgy érezzük a 
jelenlegi lapárakhoz képest 
nagyon olcsó, - de sem 
erkölcsi, sem anyagi haszonra 
nem kívánunk szert tenni. 
Legyen ez a lap a polgároké, 
akik szeretnének velünk 
együtt kis városunkban nyu
galomban és békében élni. 

Veszeli Lajos 



VÖRÖSBERÉNY /a Balaton 
mellett/ 

A gőzmozdony sietve ro
bog ki Budából, de a lélek 
megelőzi, s a gyönyör előér¬ 
zése jókedvűvé tesz. 
Utam célja Vörösberény volt, 
Lepsénynél kiszálltam és 
tengelyen igyekeztem oda az 
Akarattyán keresztül vezető 
úton. E tündérszép vízparton, 
a Balaton felső végében, 
három hegy alatt, tán az egész 
Balaton mentén a legkiesebb 
helyen fekszik Vörösberény. 
Az egykori jezsuitazárda és a 
templom magasan kiemel
kedő alakjai messzire lát
szanak. Az út másfél órán át 
mindenütt a Balaton mellett, 
erdőkön, szőlők között he
gyen, völgyön, mezőn vezetett 
keresztül. 
Kocsink éppen a zárda ud
varán állt meg és annak lakói 
a derék Barcza család meleg 
és kitűnő szívességgel fogad
tak. Két heti tartózkodásom 
alatt módom volt megismerni 
Saara József plébános úr 
segítségével a zárda törté
netét. Eredetileg a cisztercita 
apácáké volt, de az 1646 évi 
úrbéri jobbágyi rendkönyv 
szerint már a jezsuita rend 
győri kollégiumáé. A helység 

ekkor Szaar-Berénynek hiva
tott és az uradalom javai a 
következő falvak és puszták 
voltak: 
- Máma helység a Balaton 
északi végén. Elpusztult, már 
csak templomának romjai 
jelölik. 
- Kenese helység mely ma is 
fennáll, filiálisa volt Szaar-
Berénynek. A Balatont járó 
„Kisfaludy" gőzös egykori 
kikötő helye. 
- Sándor helység, melynek 
már nyoma sincs, de a víz
parton kellett lennie, mert 
lakosai a böjt idején 3 nagy 
halat tartoztak a szerzetnek 
kiszolgáltatni. 
- Balatonfőkajár egy része 
Lepsény és Akarattya között. 
- Padrag a Bakony közepén. 
Most is fennáll, bár a gyakori 
rablások és erőszakoskodá
sok csaknem megsemmisí
tették. 
- Veszprémvölgyi apátság, 
másképp Apácavölgy Veszp
rémhez közel. Ehhez tar
toztak menyekei puszta, jutasi 
részbirtok és a vámosi birtok. 
- Lébény-szent-Miklósi apát
ság Győr megyében. 
- Akarattya puszta a Balaton 
partján. 
Mind e javak 1773 évtől a 
királyi kincstár kezére adat
tak. Vörösberényi rendház 
központja volt az egész vidék 
lelki vezérletének, amiről az 
1749-től vezetett anyakönyv 
tanúskodik. Az 1777-ig, a rend 
feloszlatásáig, vezetett anya
könyv szerint hat jezsuita volt 
a ház utolsó lakója. Közülük 
Hatos István maradt meg a 
plébánia ellátására. 
A templom 1779-ben szentel
tetett föl, de az építésével 
egyidőben megkezdett zárda¬ 
nagyobbítás befejezetlen ma
radt és ma is csak a régi kőfal 
zárja le az udvart az utca felől. 
A mostani bérlőnek, b. Fiáth 
Ferencnek szellemdús társa
sága a Vörösberényben töl
tött óráim legszebbjei közé 
tartozik. 

Dalmady Győző 

/Vasárnapi Újság 1864, 
évfolyam 43. számában 
megjelent írás kivonata./ 



TANÉVZÁRÓ UTÁN... 
Első évét zárta június elején a 
Magyar-Angol Tanítási Nyel
vű Gimnázium. A tanév ta
pasztalatairól beszélgettünk 
az intézmény igazgatójával, 
Czuczor Sándorral. 
- Ha távoli rokonokkal, isme
rősökkel találkozom, biztos, 
hogy érdeklődnek a gimná
zium felől. Minek köszönhető 
ez a nagy népszerűség? 
- Tagadhatatlanul jól esik az 
elismerés mindannyiunknak. 
Ami a népszerűségünket illeti 
több forrásból táplálkozhat: 
nehéz bekerülni, /21-szeres a 
túljelentkezés/; jól megdol
goztatjuk a tanulóinkat, akik 
„cserében" naprakész fel
készültséget várnak el a tanári 
kartól. 
- Ismereteim szerint a nulladik 
évben kell a diákoknak 
elsajátítani a későbbiekben 
nélkülözhetetlen angol nyelvet. 
Mennyiben feleltek meg a 
tanulók a magas követel
ményeknek? 
- Tanulóink jelesre vizsgáztak 
kitartásból de természetesen 
különbözőképpen értékeltük 
tudásukat. Szókincsük 8-
10000 közötti /természetesen 
aktív és passzív szókincsre 
gondolunk/, teljesítmény 
képes tudásuk nemzetközi 
összehasonlításban is megáll
ja a helyét, nyugodt lelkiis
merettel engedjük őket fel
sőbb osztályba. 

- Az eredmények minden
képpen a tantestület munkáját 
dicsérik Úgy tudom az angol 
nyelvű tanárok szerződése a 
tanév végén lejárt. Mi lesz az ő 
további sorsuk? 
- Az angol nyelvű tanárok 
közül Louse Schultz, amerikai 
lektor szerződése jár le, aki 
visszatér New Yorkba és 
tovább dolgozik brooklyni is
kolájában. Csak Whitehause 
marad, angol nyelvi tábo
rokban tevékenykedik nyá
ron, sőt intenzív magyar nyelvi 
tanfolyammal zárja a nyarat. 
További anyanyelvi tanárok 
érkeznek: amerikai lektor, 
valamint angol matematika és 
fizika szakos tanárok kezdik 
meg munkájukat augusztus
ban. 
- Lassan elkészül a kollégium 
is, szeptembertől birtokba 
veszik a gyerekek. 
- A kollégiumot már június 
30-án átadták és elsőként 
amerikai nyelvi továbbképzés 
lesz az OPI szervezésében 50 
hazai nyelvtanárunk számára. 
Július 15-től augusztus 15-ig a 
Magyarok Világszövetsége és 
a Magyar Világ Kft szervez 
magyar anyanyelvi tábort 
másod-, harmadgenerációs 
gyermekeknek, akik Kuwait¬ 
tól- Kanadáig igen nagy szám
ban jelentkeztek Almádiba. 
Pedig ők csak újságokból, 
rádióból hallhattak rólunk. 

Saját diákjaink szeptember 1-
én költöznek be a kollégi
umba, ahol a 200 férőhely 
közül 120 talál gazdára. 
- Nem is tudom, ennyi kelle
mes hír hallatán, van-e va
lami, ami fejfájást okoz a di
rektor úrnak? 
- Azt mondják, hogy amelyik 
igazgató nem panaszkodik, az 
nem is dolgozik. Na nem 
ezért, de tényleg van gon
dunk: szeretnénk legalább 3 
nyelvet tanítani szeptember
től. Drukkolunk, hogy a 
nyomda elkészítse tanköny
veinket /tavaly ez ugyanis 
nem sikerült/. Szeretnénk to
vábbra is kiváló kollégákkal 
bővíteni a tantestületet, akik
nek lakás kell; rengeteg saját 
anyagot kell elkészítenünk; 
patronálni kívánjuk a helyi 
óvodákban és általános isko
lákban beinduló angol nyelv
tanítást, de úgy, hogy 
kollégáink azért a város 
kulturális életéből is tevé
kenyen kivehessék a részüket 
... Soroljam még? 
Én azt hiszem, ez a hozzáállás, 
lendület, ami tapasztalható 
ebben a tantestületben, meg
old minden felmerülő prob
lémát. Őszintén szólva nem 
csodálkoznék, ha hamarosan 
az amerikai elnök, vagy a 
vaslady tájékozódna a siker 
titkáról... 

Gróf Tibor 

Szeretném 
a kételyt 
eloszlatni 

Előbbi írásunk hűen mutatja, hogy 
egy év eltelte után már híre ment 
országunkban, s külhonban is az 
almádi gimnáziumnak. Kitüntető fi
gyelem kíséri eddigi tevékenységét. 
Sajnos városunkban nem ilyen 
egyértelmű a népszerűség. Legutóbb 
is hallottam, - minek kellett ez a 
gimnázium - csak elvitte az itt lakók 
pénzét a tanácstól, almádi gyere
keket pedig nem vesznek fel. Hát 
kérem nézzük a tényeket! 
A 10 osztályos gimnázium és a 200 
férőhelyes kollégium építési költsége 
300 millió forint volt. A volt VÁÉV 
telek megvásárlása, az alap-beren
dezés, továbbá a gimnázium mű
ködtetéséhez fontos oktatástech
nikai és szemléltető eszközök be
szerzése a megyei tanács pénzéből 
történt csakúgy, mint a kollégium 
felszerelése. A művelődési minisz
térium a magas színvonalhoz és 
működéshez szükséges feltételek 
érdekében az összberuházás 5 %-át 
biztosította. A fenti támogatás 
mellett a British Council /az Angol 
Kulturális Kapcsolatok Intézete/ a 
tankönyvek túlnyomó többségét 
ajándékképpen küldte. A Soros-
Sabre alapítvány három alkalommal 
könyvtárfejlesztéshez, egy ízben 
technikai berendezések vásárlásához 
járult hozzá. Egyéb alapítványok -
angol amerikai, ausztrál - is jelentős 
értékű könyvajándékot és 
támogatást nyújtottak az iskola 
működéséhez. Hasonló felajánlá
sokat kapott az intézmény tanuló
inak külföldi ösztöndíjához, tanul
mányútjaihoz az International Lan¬ 
guage Schooltól /Budapest/, a Brit
ish Counciltól és angolszász test
vériskoláktól. A nem titkoltan, kivé
telesen magas színvonalú oktatás
hoz kiválóan képzett szakemberekre 
is szükség van. Letelepítésükhöz - le
gyenek külföldiek vagy belföldiek -
megfelelő körülményeket, például a 
lakásokat is a megyei tanács 
biztosította. Mindezt csak röpke 
tájékoztatásnak szántam azok 
részére, akik mindig kételkednek, 
találgatnak, esetenként némi 
rosszindulattal. Az eddigiekből tehát 
kiderül, hogy a gimnázium anyagi 
támogatást nem kapott az almádi 
tanácstól. 
Az almádi gyerekek felvételijével 
kapcsolatban pedig csak annyit: 
végre vannak olyan intézmények is az 
országban, ahol egyforma eséllyel 
indulnak a felvételin a jelentkezők, 
megmérettetnek, és elfogultság, pro
tekció nélkül a legjobbak győznek. 
Éppen ezért reméljük, hogy bár ma 
még csak egy, de a jövőben mind több 
almádi tanulója lehet a gim
náziumnak. A felvételi rendszerről 
részletesebben a későbbiek során 
tájékoztatjuk olvasóinkat. 
A megjegyzésem csak annyi: örül
jünk, hogy ilyen, máris nemzet
közileg elismert létesítménnyel 
büszkélkedhetünk! Erezzük minél 
többen magunkénak, hiszen ajtaja 
nyitva állt eddig is a kiállításokra, 
közéleti fórumok látogatására, sport 
és kulturális rendezvényekre fogé
kony almádiak előtt. Nyitva áll ma is, 
holnap is! 

Veszeli Lajos 



ÁR/VE/RÉS 
A minap vásárolni indultam egyik legnagyobb ABC 
áruházunkba. A bejáratnál tábla hirdeti, hogy a vasárnap 
vásárlók 10 % felárat fizetnek. 
Csütörtök lévén nyugodtan gondolkodhattam el a pénztár 
előtti sorban. 
Felötlöttek a TV müsor képsorai, amelyben lepelezetlen élccel, 
gúnyos megjegyzésekkel illették Bécsben, a Mariahilfer-stras
sen vásárló magyarokat. Keresték, kutatták, hol mi a 
legolcsóbb, mit érdemes vásárolni. 
Aztán Almádi nyugdíjasai, nagycsaládosai jutottak eszembe, 
akik vasárnap keresik az olcsóbb tejet, kenyeret. Ez már azt 
hiszem kevésbé poéntirozható, inkább elgondolkodtató. 
Persze már hallom a választ: a helyieknek nem kell vasárnap 
vásárolni. 
Ez így is egy megoldás... 

G.T. Almádi hangulat 

Lakossági panaszok futottak be szerkesztőségünkhöz, amelyben sérelmezik 
a 301. sz. Csemege ABC vasárnapi „áremelését". Utána jártunk a hírnek s 
oknyomozásunk eredményét az alábbiakban tárjuk tiszttelt olvasóink elé. 

Az üzlet 
kirakatában s belül is több 
helyen három nyelvű feli
raton hívják fel a vásárlók 
figyelmét, miszerint június 
11-től az üzletben 
vasárnap vásárolt áruk 
végösszegét 10 %-kal 
megemelik. 
Az üzletvezető - Hermann 
Zoltán - készséggel nyilat
kozik. Érződik, nem 
először kérdezik e 
témában, /legutóbb, mint 
mondja, a Népszabadság 
munkatársával váltott 
erről szót./ 
- Vasárnapi szolgáltatásról 
van szó -, mondja az 
üzletvezető, s azonnal 
hozzáteszi, hogy a 10 %-
kal megemelt áraikkal 
még mindig olcsóbbak, 
mint más vasárnap is 
nyitva tartó üzletek, me
lyek vasárnap nem szá
molnak ugyan felárat, de 
hétközben is 15-20 %-kal 
magasabb árakat alkal
maznak, mint a 301. sz. 
Csemegében. 

- Egyébként rosszabb vissz
hangra számítottak - így a 
csemegések. Igaz, már 10 
nappal korábban kifüg
gesztették plakátjaikat. For
galom visszaesést sem ta
pasztaltak s csupán egyetlen 
reklamáció jutott az 
üzletvezető tudomására. 

A központ 
a budapesti Csemege Keres
kedelmi Vállalat áruforgalmi 
osztályvezetője arról beszél, 
hogy a vasárnapi felárat csak 
balatoni üzleteik alkalmazzák 
központi döntés alapján, mely 
nyereséget nem hoz, pusztán 
a kifejezett veszteséget emeli 
nullszaldóra. 

A Városi 
Tanács 
Hatósági Osztályán elmond
ták, hogy az idényterületeken 

működő élelmiszerboltok 
korábban támogatásban 
részesültek /a forgalom 3 
%-át állami támoga
tásként visszkapták/. 
1989. január 1-vel ez 
megszűnt, így a hiányzó 
összeget az üzleteknek kell 
kigazdálkodni, - vagy úgy, 
hogy szűkítik a nyitva
tartási, vagy leépítik a 
létszámot, vagy az 
áraikban érvényesítik. 
Mivel az első két megoldás 
sem kedvező és könnyen 
megoldható - gondoljunk 
csak a nyári csúcsidőbeni 
sorbanállásokra - a har
madik variáció a meg
oldás. 
Megoldás? 
Megtudjuk még a Ta
nácson, hogy a piac
gazdaságra való törekvés 
során ott tartunk, hogy az 
üzletek árukészletének 
majd 90 %-a szabadáras, 
így jóformán minden bolt 
szabad kezet kap árpo
litikájának kialakítására. 

V.G. 

Vállalkozásaink 
gyerekcipőben 

Ismeri Őn a dabasi „Fehér akác" 
termelőszövetkezet kiváló minőségű 
fagylaltját? 
Mindenesetre mi (a Városi Tanács) 
szerettük volna saját üzleteinkben 
kínálni, miután kifejezetten e 
termékeket árusító fagylaltozók 
építését célzó KFT /Korlátolt 
Felelősségű Társaság/ alapítását 
fontolgattuk a gyártó céggel illetve a 
Kommunális Szolgáltató Üzemmel. 
E gazdasági társaság végül is nem jött 
létre /ki hinné, hogy a nyári szezon 
kedvelt csemegéjét egy ilyen 
vállalkozásban már nem lehet 
gazdaságosan forgalmazni?!/, azon
ban az ötlet új tervet szült. 
A Városi Tanács májusi ülésén 
döntött annak a KFT-nek az ala
pításáról, mely közterületen ven
déglátó,- kereskedelmi,- szolgáltató 
egységek építésével, bérbeadásával 
esetleg üzemeltetésével foglalkozik. 
A társaság tagjai a Városi Tanács, a 
Kommunális Szolgáltató Üzem 
valamint a PROMT Építőipari 
Szövetkezet. 
Első lépcsőben a Széchenyi parkban 
az ABC parkolója melletti területen 
tervezzük egy kereskedelmi célú 
létesítmény megépítését, melyhez új 
buszváró kapcsolódik. Az épületek a 
balatonparti - s Almádiban is oly 
jellemző - építészet stílusjegyeit 
hordozzák majd magukon. A ke
reskedelmi egység bérbeadása 
pályázat útján történik. Az építkezés 
hamarosan megindul. 
Második lépcsőben - összhangban az 
Általános Rendezési Tervvel - a 
Posta mögötti téren ugyancsak fenti 
hasznosítási célú egységek ki
alakítását tervezzük, de helyet 
kaphatnak itt utazási, idegenfor
galmi irodák is. A tér arculatának 
tervezését versenyeztetni kívánjuk. 
Kedvező esetben akár már a jövő 
nyáron megvalósulhatnak ezek az 
elképzeléseink. 

M.H.E. 



Közöljük olvasóinkkal, 
hogy az új Almádi újságban hirdetéseket, 
házasság és elhalálozást lehet közzétenni. 
Hirdetési címünk: Városi Tanács Művelődési osztály 
Szerkesztőség 
Bajcsy u. 30. Telefon: 38-461. 

Kuckó Eszpresszó 
várja kedves vendégeit 

Minden nap 
friss 

cukrászsütemény, 
fagylalt. 

21 h-tól Disco műsor 
szórakoztatja a közönséget. 

Nyitva: minden nap 09 h - 03 h 

kisvendéglő 
BALATONALMÁDI, Veszprémi u. 31. 

SZERETETTEL 
VARJUK 
KEDVES 
VENDÉGEINKET 

MIT VIELIEN 
GRUSSEN 
WIR WAREN 
NETTEN 
GÄSTE 

Nyitva: 
8 órától 
22 óráig 

RESTAURANT 

TOP mode 
Várjuk Önt is 
színvonalas áruválasztékunkkal: 
PIERRE CARDIN divatáruk 
GUY LAROCHE, 
JACQUELINE DE TANCOT, 
EMPORIO UOMO férfiingek 
CIAO RAGAZZO modellek 
Öltözékkiegészítők 
BALATONALMÁDI, LENIN U. 27. 
Nyitva: 09h - 12h, 14h - 18h 

HungarHotels 
Ihr Gastgeber 

in Balatonalmádi 

Hotel AURÓRA*** 
Drinkbár 
Nachtbar 

AURÓRA + Muskátli 
Restaurant 

Hotel** + Restaurant 
Tulipan 

A Porcióban 
legyen a vendégünk 

* csapolt sör 
* ételkülönlegességek 
* presszókávé, üdítők 

Nyitva: 11 h - 01 h 



„Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább még akkor is, 
ha nem élnek már benned remények és csodák" 

Hemingway 

A szerkesztőség 
megjegyzése: 

A politikai cikkek terjedelme, különösen az MDF levele 
nem egy ilyen kis városi lap oldalszámához van 
méretezve. Kivételesen leközöljük, de kérjük olva
sóinkat, hogy észrevételeikkel az adott szervezetet 
keressék fel, mert mi nem kívánunk foglalkozni az üggyel. 
Ahogy vezércikkünkben is tudatjuk politikával csak hír, 
program, és rövid közlemény terjedelméig foglalkozunk 

Reformintézkedésekkel 
az MSZMP 

megújulásáért 
Pártértekezletet hívott össze 

a Városi Pártbizottság 

A Városi Pártbizottság júniusi ülésén elhatározta, hogy 
ez év szeptember elejére összehívja a Városi 
Pártértekezletet. Szükség van a Pártértekezletre, most az 
MSZMP történelmi jelentőségű fordulóhoz érkezett. 
Erőink újjászervezése érdekében aktív cselekvésre van 
szükség. A helyi politika alakítása, befolyásolása 
érdekében a Pártbizottság fokozni kívánja a 
pártszervezetek akcióegységét, az egyes párttagokkal 
szembeni követelményeket. A testület a saját munkája 
javítása érdekében korszerűsíti a politikai munka 
gyakorlatát, s szervezeti felépítésén is változtatásokat 
tervez. 
A Városi Pártbizottság működési területén tevékeny 
részese kíván lenni a társadalmi-politikai folyamatoknak, 
azok élére akar állni. 
A Pártértekezlet előkészítése során biztosítjuk a párt 
alulról való építkezését, el kívánjuk érni, hogy a 
párttagság döntő része aktívan vegyen részt a helyi poli
tika alakításában. 
A Városi Pártértekezletnek - a testületek megújításán túl 
feladata lesz a rövidtávú feladatterve és a párt választási 
programjának kidolgozása. 
A platformszabadság erősítése a szervezeti önállóság 
növelése mellett cselekvési egységre törekszünk. 
Fokozzuk kapcsolatainkat a társadalmi és tömegszer
vezetekkel, keressük a konzultációs lehetőségeket az 
alternatív szervezetekkel. 

Nyílt levél az MSZMP 
Balatonalmádi Szervezetének 

Tagjaihoz 

Tisztelt Honfitársaink! 
örömmel értesültünk arról, hogy a Városi Pártbizottság 
közcélokra kívánja átadni székházukat. Elismeréssel 
adózunk Önöknek, mert képesek voltak városunk 
érdekeit a sajátjuk elé helyezni. Meggyőződésünk, hogy 
példaértékű kezdeményezésük fillér beruházás nélkül 
óriási mértékben javítja Balatonalmádi polgárainak 
életminőségét és közérzetét, felszabadítja a szunnyadó 
közösségformáló erőket, és erősíti a hitet, hogy 
lehetséges az új Magyarország megteremtése. 
Bizonyára Önök is eltűnődtek azon, hogy mi legyen a volt 
pártszékházból? Szerintünk rövid távon kiválóan alkal
mas kulturális célokra, a művelődési ház úgyis évtizedes 
adóssága az almádi vezetésnek. Hosszabb időre 
előregondolva, az átmeneti művelődési ház városházként 
hasznosulhatna a jövőben. Az államigazgatás 
karcsúsítása mind a jelenlegi, mind a következő 
kormányok létérdeke, és ez a folyamat pár év múlva 
mindenbizonnyalodafogvezetni,hogyapolgármester és 
szakapparátusa belefér a centrumban fekvő 
reprezentatív épületbe. A most épülő, kissé túl
méretezett új tanácsháza pedig végleges otthona lehetne 
Balatonalmádi kulturális és társadalmi életének a 
zeneiskolától kezdve, a különféle klubokon és 
szakkörökön át, egészen a bálteremig bezárólag. 
Természetesen, ha Önöknek más elképzelése van, és azt 
városunk polgárainak több, mint 50 %-a jobbnak találja, 
mi alávetjük magunkat a többség akaratának. 
Végül javasolunk Önöknek egy közös akciót. Az 
általános válságból csak össznépi nadrágszíj-húzással 
lábalhat ki hazánk. Járjunk elől jó példával! A következő, 
várhatólag legalább hét szűk esztendőben ne kérjünk mi, 
már funkcionáló vagy leendő pártok, városunktól 
különbejáratú működési szinteret, irodát, tárgyalót, tele
font. A jövő politikai élete többnyire csak munkaidőn túl 
és költségeit a tagdíjainkból fedezve képzelhető el. 
Gyűléseinkhez pedig bőven megfelel egy, az esti órákban 
üres osztály. Az igazgató úr biztosan szívesen kinyit 
Önöknek is egy termet a sárga iskolában, még inkább, ha 
cserébe kifestik azt. Mi ebben szereztünk már egy kis 
gyakorlatot, készséggel besegítünk. Festés közben alka
lom nyílna újszerű politikai eszmecserékre, amely 
egymás megismerését, megértését is szolgálná, mindan
nyiunk érdekében. Hisz függetlenül az ideológiától, 
múlttól, a végső célunk csak egy és közös lehet: az erős, 
egészséges, független és boldog Magyarország. 

Szíves válaszokat várva, 
maradunk tisztelettel, 
1989 június havában, 

A Magyar Demokrata Fórum 
Balatonalmádi Szervezete 



KISZ UTÁN DEMISZ 
A Balatonalmádi Városi 
KISZ Bizottság 1989. június 
24-én küldöttgyűlést tartott, 
mely elfogadta a területről 
csatlakozó 18 tagszervezetet 
tömörítő szövetség alap
szabályát. A szervezet új neve 
Balatonalmádi Demokra
tikus Ifjúsági Szövetség, mely 
a korábbi bizottság helyett 5 
fős Egyeztető Tanácsot 
választott. 
MIT AKARUNK? /egyebek 
mellett/: 
- A helyi politikai in
tézményrendszer elemei 
működésének nyilvánosságát, 
politikai és állami vezetőink 
többszöri szereplését a 
település lakossága előtt, - a 
nyilvánosság meglévő esz
közei mellett ezen városi lap 

valós, hatékony működését, -
a település életét alapvetően 
meghatározó stratégiai kér
désekben éljünk a szavazás 
lehetőségével, - az üdü¬ 
lőjellegű városkép meg
teremtéséhez a központban / 
Marx tér - Lenin ut/ 
sétálóutca, park alakuljon ki, 
melyhez társadalmi munkával 
is hozzájárulnak a fiatalok, -
az országgyűlési képviselő ne 
egy választókörzetet, hanem 
együttesen a terület la
kosságát, Balatonalmádit 
pedig aktívabban képviselje, -
tudatos közéleti menedzse
léssel arra alkalmas fiatalokat 
felkészíteni a választásra, 
lehetőség szerint önálló 
jelöltet állítani. Ha ez nem 
lehetséges, akkor a hozzánk -

programban - legközelebb 
álló jelöltet támogatni, - a 
művelődési, szabadidős ren
dezvények szervezését - a 
jellemző kulturális, köz
művelődési gondok ellenére 
is, - támogatni a Nagy
családosok Egyesületét, - új 
közösségeket keresni /pl: 
gimnázium, ifjúsági klub/, -
kezdeményezni, hogy mind
azok egy asztalhoz üljenek, 
akik alakítják Balatonalmádi 
életét. 
A szövetség érték - és 
érdekazonosságra építi 
kapcsolatait, együttműkö
dését más szervezetekkel. 
Szövetséget kíván kötni a 
politikájában és működé
sében megváltozó, a re
formokat felvállaló, ifjúság

párti társadalompolitikával 
rendelkező MSZMP-vel, de a 
tagszervezetek eltérő módon 
önállóan is alakíthatják 
kapcsolataikat. 
A megfogalmazottakat ki
zárólag békés eszközökkel, a 
közgondolkodás alakításával, 
politikai módszerekkel 
akarjuk megvalósítani. Ezért 
várunk minden fiatalt a 
Balatonalmádi Demokra
tikus Ifjúsági Szövetségbe, 
jöjjön közénk tájékozódni, 
vitatkozni, hiszen fórumaink 
nyitottak. 

Balatonalmádi 
Demokratikus 

Ifjúsági Szövetség 
Egyeztető Tanácsa 

A Rákóczi-lakótelep egy részlete 



Szili 
Sport Presszó 

a Sportpályánál 
Nyitva: 08 h - 23 h 

Aranyhíd 
Söröző 

házias 
ételekkel, 
csapolt 
sörrel 

21 h-tól 
Disco 

programmal 
várja 

kedves vendégeit 

A 
Nagycsaládosok 
Országos 
Egyesületének 
helyi csoportja a nyári hó
napokban változatos kirán
dulásokat szervez tagjai 
részére. Az elmúlt héten a 
NOE országos kamaraerdei 
„családi napján" tagságunk 
jelentős része ott volt. 
Mintegy hatvanöten örül
hettünk az egész nap tartó, 
változatos programoknak. 
Köszönetünket fejezzük ki a 
Bauxitkutató Vállalat KISZ 
bizottságának, akik utazá
sunkat egy autóbusz bére
lésével támogatták. 

Dr. Péterfia Katalin 
elnök 

Egész napos 
rendezvénnyel 
köszöntötte városunk május 
utolsó vasárnapján a gyere
keket. Az Állami Bábszínház 
művészei mellett, osztrák és 
helyi kulturális csoportok 
szórakoztatták a közönséget. 

Pedagógusainkat 
köszöntötték 
június 2-án az Auróra 
étteremben. Müllerné Dr. 
Hradszky Erzsébet VB-titkár 
köszöntője után kitünte
téseket adtak át, majd 
Hegedüs D. Géza színvonalas 
műsorával szórakoztatta a 
közönséget. 

Öregfiúk 
kézilabdatornát 
rendezett június 10-én négy 
csapat részvételével a Városi 
Tanács Művelődési, Egész
ségügyi, Ifjúsági és Sport
osztálya. A 2. alkalommal 
megrendezett tornát a 
Várpalotai Bányász csapata 
nyerte, megelőzve az OTV 
Solingen, a Ferencvárosi 
Vasutas és a BHG együttesét. 

A Hazafias 
Népfront 
Városi 
Bizottsága 
értekezletet tartott május 20-
án a Pártbizottság tanács
termében. A népfrontmunka 
helyzetének ismertetése, 
vélemények, hozzászólások, 
majd a tisztségviselők és a 
megyei Népfrontértekezlet 
küldötteinek megválasztása 
szerepelt a napirenden. Az 
értekezlet Fábián Lászlót 
mint elnököt, Dr. Szabóné 
Vallyon Gizellát titkárként 
újraválasztotta. Városunkat a 
megyei fórumon VI. 3-án a 
régi-új titkár képviselte. 

Az MHSZ 
városi 
vezetősége 
és a Balatonalmádi Úttörő
elnökség MHSZ tábort szer
vezett Városlődön június 19-
26 között. A résztvétel a 
nagycsaládosoknak és az 
erdélyi gyerekeknek ingye
nes, a többi pajtás is jelentős / 
50 %-os/ támogatást kapott. 

VEGYE IGÉNYBE 
SZOLGÁLTATÁSAINKAT 

Ingatlanközvetítés 
Becslés, eladás, vétel, csere 

Megbízható, gyors olcsó közreműködés 
/„Talizmán" Ingatlanközvetítő Iroda Balatonalmádi, Lenin u. 2./ 

Strandolás 

Pihenjen nagy kényelmet és 
ellátást nyújtó strandja
inkon, keresse fel étel
különlegességeket árusító 
pavilonjainkat. 

Fuvarozás 
Önrakodós, billenőplatós, 
konténerszállító, vízszállító 
gépjárműveinkkel állunk 
rendelkezésére. 

Kereskedelem 

A nagykereskedelmi ital
raktár a hét minden napján 
a kereskedők, vendéglátók 
rendelkezésére áll. 

Önt is várja a 

MÉSZÁROS 
vendéglő 

Olcsó 
házias 

ételekkel, 

termelői 
borokkal 

Nyitva: 11h-23h 
Szünnap: hétfő 

Cím: Balatonalmádi, 
Hétvezér u. 1. 



Amit a gyógy- és üdülőhelyi 
díjról tudni kell 

A gyógy- és üdülőhelyeken 
már a múlt század végén 
bevezették a díjfizetési köte
lezettséget. 
Balatonalmádiban 1900 év
ben - „Tizenöt évben felüli 
minden fürdő-vendég, ha 5 
napnál tovább időzik, heten¬ 
kint 1 koronát tartozik fi
zetni." -
Ezt a bevételt mindig, a mai 
napig is, az üdülőterület fenn
tartására, fejlesztésére for
dították. 
A felszabadulás után 1984 
évig az Egészségügyi Mi
nisztérium hatáskörébe tarto
zott az üdülőterületek ki
jelölésének, megnevezé
sének engedélyezése, igaz
gatása, a díj beszedésének 
rendje és mértékének meg
állapítása. 
1985 évtől az üdülőhely 
határait - az építésügyi és 
városfejlesztési miniszter 
által kiadott irányelvek 
figyelembevételével - a helyi 
tanács állapítja meg. A díj 
mértékét a 27/1985./X.23./ 
PM. rendeletben meghatá
rozott felső határok figye
lembevételével az illetékes 
helyi tanács rendeletben 
állapítja meg. 
Balatonalmádiban jelenleg a 
6/1987./XII.29./sz. Tanács
rendelet van érvényben. Fon¬ 
tosabb szabályai: 
1 § / l / Az üdülőhelyi díj és 
díjátalány fizetési kötele
zettség az Általános Rende
zési Tervben feltüntetett üdü
lőhelyi határoknak megfelelő 
területre egységesen érvé
nyes. 
l .§/2/ Az üdülőhelyi díjáta
lány mértékének megálla
pítása független az üdülő 
/üdülőegység/ nagyságától. 
2. §. Az üdülőhelyi díj mérté
ke: 
/ 1 / Külföldi állampolgárnak 
személyenként és vendég
naponként: 30,- Ft 
/2 / Magyar állampolgárnak 

személyenként és vendég
naponként: 15,- Ft 
/ 3 / Szervezett üdültetésben 
résztvevő magyar állampol
gárnak személyenként, ven
dégnaponként: 6,- Ft 
3. §. Az üdülőhelyi díjátalány 
mértéke évi 1000,- Ft. Szer
vezett üdültetésnek minősül a 
vállalati, SZOT beutalóval 
rendelkező személy, kinél az 
itt tartózkodási idő 6 napnál 
nem kevesebb és részükre az 
ellátás biztosított. 
Szervezett üdültetésben 
résztvevő külföldi állam
polgár a napi 30,- Ft-ot fizeti. 
A 2. § -ban felsorolt díjakat 
azok a személyek kötelesek 
fizetni, akik az üdülőterületen 
nem állandó lakosként 
tartózkodnak /és nem ren
delkeznek üdülőtulajdonnal/ 

A díjat a szállásadó köteles 
beszedni és az illetékes helyi 
tanács részére befizetni. 
A napi üdülőhelyi díj helyett 
évi díjátalányt köteles fizetni 
az a magánszemély, akinek az 
üdülőhely területén üdülő

egység van a tulaj
donában, vagy haszon
élvezetében. 

/Schildmayer Ferencné 
/folytatjuk/ 

Ülést tartott 
a Városi Tanács 

Munkaterv szerinti rendes ülését tartotta 1989. június 27-én a Városi 
Tanács testülete. A napirendek tárgyalása előtt Rácz István tanácselnök 
szomorú kötelességének eleget téve méltatta a nemrégiben súlyos 
autóbaleset következtében elhunyt Futácsi Imre tanácstag érdemeit. 
Emlékének a tanács néma felállással adózott. 
Ezt követően a testület megkezdte munkáját. Elsőként az 1988. évi 
költségvetés végrehajtásának megtárgyalására került sor. A beszámolót a 
tanács elfogadta, és megállapította, hogy az év során bekövetkezett 
kellemetlen hatások ellenére a tervekben meghatározott célok teljesültek. 
Technikai megoldásként javasolta a testület, hogy a költségvetési tervet, 
beszámolót a jövőben a tanácstagok számára könnyebben kezelhető és 
követhető tartalmi vonásokkal /részletesebb magyarázat, tételesebb 
kimutatás/ készüljön. 
A továbbiakban a Kommunális Szolgáltató Üzem tevékenységéről, szer
vezete továbbfejlesztéséről készült előterjesztést vitatták meg. Több 
tanácstag felvetette a kommunális feladatok megoldására fordítható 
egyre csökkenő tanácsi pénzeszközök következményeit, a majdani 
lehetséges vállalattá alakulás előnyeit és hátrányait, a fizetőparkoló 
kérdését. 
Harmadik napirendi pontként a tanács Egészségügyi, Szociálpolitikai, 
Kulturális és Ifjúságpolitikai Bizottsága az 1985 óta végzett munkájáról 
adott számot. A Testület a bizottság elnökének Dr. Keszey Jánosnak 
továbbá legaktívabb tagjainak Brenner Kálmánné és Dunavölgyi Attiláné 
tanács-tagoknak valamint Dr. Bandur Mária szakorvosnak elismerését 
fejezte ki lelkiismeretes munkájukért. 
A vegyes ügyek közül a Táncsics Mihály utca helyreállításával kapcsolatos 
testületi állásfoglalást emeljük ki. Előzményként a tanács elnöke 
összefoglalót adott a Táncsics Mihály utca lakógyűlésén elhangzottakról. 
A vitában felszólaló tanácstagok /Molnár László, Földes Jenő, Dr. Farkas 
Miklós, Pintér József, Bihari Gyula/ valamennyien a helyreállítási 
munkák mielőbbi megkezdését sürgették és támogatták az utca lakóinak 
javaslatait. A Tanács végülis az alábbi álláspontot alakította ki. A Táncsics 
Mihály utca - felmérve a realitásokat - a továbbiakban belső mellékutca 
funkciót tölt be. A közlekedési rendet jelenlegi állapotához kell igazítani, 
így sebességkorlátozás, megállási vagy várakozási tilalmat szükséges 
elrendelni. Az útburkolat kialakításának lehetséges variációi közül -
figyelembe véve a mindösszesen rendelkezésre álló 1,5 millió forintot - a 
meglévő kockaköves burkolat pótlását, a további szakaszokon aszfaltos 
felületzárást javasol. Ugyanakkor egyetértett abban a testület, hogy a 
végleges döntés kialakításában az apparátus szakemberei az utca lakóinak 
képviselőivel folyamatosan működjenek együtt. 

Müllerné Dr. Hradszky Erzsébet 

Épülő budatavai társasházak 



MŰVÉSZEK 
SZEMÉVEL 
"Akármelyik tájról 
jön az utazó 
ehhez a tóhoz, 
itt hazafelé tart, 
azt fogja érezni. 
Ez a tó még igazi tájban 
fekszik..." 

Illyés Gyula 

A népművészet 
helyi 

ápolói 
„Vigyázzunk, hogy ki ne 
haljanak az éneklő népek, a 
mítoszalkotó népek, a képíró-
asszonyok és faragó emberek, 
mert az ember hal ki velük." 

Juhász Ferenc 

A Balatonalmádi Művelődési Ház 
szakköre 1976 őszén alakult A 
szakkör az elmúlt évek során a ma
gyar népművészet különböző etni
kai csoportjainak viselet- és him¬ 
zéskultúráját ismerte meg. Céljuk 
nem a másolás, hanem az újra
fogalmazás, a régi motívumokat a 
mai viselet- és lakáskultúrában 
használható, funkciót betöltő 
textiliák készítése. 
Elmondható, hogy a bakonyi 
fehérhimzések és keresztszemes 
hímzések felújításában, meg
ismertetésében jelentős munkát 
végzett a csoport. Bizonyítják ezt a 
megyei pályázatokon elért ered
mények. A sikeres munka elis
meréseként 1982-ben a szakkör a 
„Balatonalmádiért" Emlékplakettet 
kapta a tanácstól. Az 1989. évi 
Megyei Népművészeti Kiállításon 
elnyerték a Megyei Tanács külön
díját. A szakköri tagok közül Jády 
Józsefné, Dr. Zsédenyi Kálmánné, és 
Cz. Tóth Hajnalka szakkörvezető 
egyéni díjban részesült. 

CSOÓRI SÁNDOR 

Az ember elhagyja házát 

Hiábavaló ragyogás, hova hívsz? 
hiábavaló ragyogás, megyek feléd az úton. 
Sárga nap-tükrök, villogó, tavaszi víz, 
megyek felétek az úton. 

Kipattant a barackfa, megvirágzik; 
az ember elhagyja házát, névtelen réteken jár, 
nem kérdez semmit, nem felel semmire, 
szemébe felhő száll bele, 
vagy eltévedt bogár. 

A város elmarad. Falain zilált krétarajzok: 
primitív halak úsznak a kő s a cement hullámain; 
gyufaszál-lábú nők lebegnek, 
zuhanó repülők 
s a másneműség ijesztő jelképei. 

Így egyesülnek ott az életünkkel! 
Kívülről nézzük magunkat és azt mondjuk: 
éltünk 
és élni fogunk még sokáig a Földön. 



Kulturális 
kínálat 

ALMÁDI 
NAPOK 

'89 
Az idei nyáron sokszínű 
programkínálattal igyek
szik kielégíteni a kulturális 
igényeket a Városi Műve
lődési Ház. Sok év lema
radását pótolva az Erőd
templomi koncertsorozat 
keretében július 7-én 
Sárközi Gergely gitár
művész, július 24-én Hara 
László fagottos, augusztus 
4-én a Chamerata Hun¬ 
garica várja a zenebará
tokat. A strand előtt fel
állított színpadon július 14-
én és 26-án láthatják a 
gyerekek az Állami Báb
színház előadásait. A 
képzőművészeti kiállí
tások keretében minden
képpen újításnak számít az 
almádi tanár-festő Szöllősi 
Máté strandkiállítása, me
lyet július hónapban a 
főbejáratnál tekinthetnek 
meg az érdeklődők. 
A szezon csúcspontja a 
július 24-én kezdődő 
Almádi Napok '89 prog
ramsorozat lesz. A mind
össze egy éves múltra 
visszatekintő rendezvény 
minden nap más-más 
jellegű műsorral várja a 
közönséget. Terveink sze
rint július 28-án a Marx 
téren felállított szabadtéri 
színpadon Bródy János, 
dixieland zene, utcabál, 
július 29-én népművészeti 
kirakodóvásár valamint 
egész napos folklór műsor 
lesz. 
Az egyes programok 
időpontjait plakátok, szó
rólapok, hangosítókocsi 
segítségével juttatják el a 
lakossághoz. 

MEGKÉRDEZTÜK ŐKET 

Perger Ferenc 
A télvégi hónapokban a 
szezonjellegű szállodák 
ugyan nem alusszák téli 
álmukat, mert a karban
tartási, felkészülési munkák 
folynak, de az utca embere 
az Auróra Szállodánál is 
csak a nagy csendet és a 
mozdulatlanságot tapasz
talja. Sajnos a szálló igaz
gatója, Perger Ferenc sem 
tud olyan információkkal 
szolgálni, amelyek vérmes 
reményeket kelthetnének a 
közelgő idegenforgalmi sze
zon előtt. 
- A 40 évemből huszat 
Almádiban töltöttem el. 
1969-ben jöttem a Hungar 
Hotelshez mint felszolgáló, 
majd üzletvezető helyettes, 
később üzletvezető, s 1975 
decemberétől igazgató va
gyok. A tapasztalataim sze
rint az aktívabb idegenfor
galom a szálló nyitása körüli 
időre esett. Akkor még 
motorcsónakkal jöttek az 
osztrák és NSZK-beli ven
dégeink. Aztán következett 
a motorcsónakok kitiltása és 
a vendégek nagy része el
maradt. 
- Akkoriban - a 70-es évek
ben - még hazai vendégeink 
is voltak, mert nagyon ked
velték az általunk szervezett 
bridzs-tanfolyamokat. De 
volt Nemzetközi Ifjúsági 
Konferencia, KGST Kon
ferencia és még sorol
hatnám. 1977-ben a külön
vonattal érkezett „Hallei 
Hét" küldöttsége is itt 
lakott. És most? Az 1987-es 
év kiugró volt, de tavaly 60 
százalékos kihasználtságra 
estünk vissza. Az idei év 
kilátásai sajnos a tavalyihoz 
hasonlók lesznek. 

Nagy Lajos 
A Bauxitkutató Vállalatnál 
dolgozik Nagy Lajos daru
kezelő és daruskocsi-vezető, 
aki 1942-ben született 
Almádiban, s akit a köz
pontban és a vállalat négy 
furócsoportjánál csak úgy 
ismer mindenki, hogy a „kis 
Bagger". /Ez sziklabontó 
gépet jelent./ 
- A városnak, - azt hiszem, 
már nyugodtan mondhatom 
így - a budatavai részét 
nagyon jól ismerem. Gyer
mekkoromban a helységnek 
ez egy nagyon szegény része 
volt. Pár házat, de sokkal 
több bombagödröt és 
jónéhány kilőtt, elhagyott 
tankot és terepjárót lehetett 
itt találni. A Rezeda utcában 
lakunk. Az egész utcában öt 
állandó lakó van. Inkább 
nyaralók állnak ott, nem 
lakóházak. 
- Visszagondolva a fiatal
ságomra, csodálatos élmé
nyeim voltak. Kora tavasztól 
késő őszig a vizen voltunk, 
usztunk, vitorláztunk és 
verekedtünk. No ez utób
binak megvan a magya
rázata. A helyi és a nya
ralókban lakó gyerekek kö
zött örökös rivalizálás folyt. 
Nagyképűek voltak, s mi 
nem fogadtuk be őket. Ma 
már teljesen más a helyzet. 
Engem akkoriban csak úgy 
hívtak, hogy a Budatava 
réme. A srácok vezére 
voltam. A munkát itt 15 éves 
koromban kezdtem és azóta 
nem tudtam megválni a 
vállalattól és Balaton
almáditól. 

Ujj Mészáros Dezső 
Az immáron 13 éve nyug
díjat élvező Ujj Mészáros 
Dezső annak is köszönheti 
fiatalos mozgását, jó egész
ségét és erőnlétét, hogy a 
postai munka mellett már 
fiatal korában szőlészkedni 
kezdett, s még ma is aktív 
szőlősgazda. 
- Postatiszti tanfolyamot -
alap- és középfokút -
végeztem, majd 1944-től 
kezdve Veszprémben, 
Balatonfűzfőn és Almádi
ban dolgoztam, a nagy 
postán 1976-ig. Erről ennyit, 
a szőlészetről viszont 
többet, mert azt nem tudom 
abbahagyni. Több, mint 
negyven éve kezdtem és a 
feleségemmel együtt még 
mindig termelünk. Van 
szőlőnk a Vöröshegyben és 
az Újhegyben. Az előbbi 600 
négyszögöl és kordonos, az 
utóbbi hagyományos. A 
beszántáson kívül minden 
egyéb munkát mi magunk 
végzünk el. Tavaly kevés bo
runk volt, de jó minőségű. 
Az idén viszont nagy bajok 
lesznek, ha nem lesz csa
padék. Az apám 1905-ben 
telepítette a rizling szőlőjét 
és még mindig van belőle 
termő tőke. 
- Négy évig a Kertbarát Klub 
elnöke is voltam. Jó kapcso
latunk volt a debrece
niekkel, a miskolciakkal és a 
pomáziakkal. A pomázi volt 
a második klub, amely meg
alakult, utánuk következ
tünk mi. 

A villáminterjúkat készítette: Bognár János 



PÁLYÁZAT 
az alábbi üres, újonnan épült, állami tulajdonban álló, a 
Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Üzem kezelésében 
lévő helyiségek /gépkocsitárolók/ hasznosítására. 
1. A pályázaton részt vehetnek: állami szervek, nem állami 
szervek, magánszemélyek. 
2. A helyiségek /gépkocsitárolók/ fekvési helye, alapterülete és 
a fizetendő igénybevételi díj alsó határa 5000,- Ft/m2: 
Balatonalmádi 
Szabolcs u. 23.12 m2 60 000,- Ft 
Szabolcs u. 23.20 m2 100 000,- Ft 
Szabolcs u. 25.20 m2 100 000,- Ft 
Szabolcs u. 27.18 m2 90 000,- Ft. 
3. A használat tartama: határozatlan időre szól. 
4. A pályázati ajánlatot írásban a Balatonalmádi Városi Tanács 
VB Hatósági Osztályához /Balatonalmádi, Lenin u. 67./ 
1989. július 20-ig 
kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell 
a. a pályázó nevét, személyi számát, lakcímét, 
b. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket 
elfogadja. 

KÖZLEMÉNY 
A Balatonalmádi Városi Tanács VB megvételre kínálja az 
alábbi - Balatonalmádi-Budatava településrészen lévő - családi 
házzal beépíthető: 
-Töhötöm u. l0.szám alatti, 784 m2területű ingatlant 1 306 928,-
Ft-ért, 
-Töhötöm u. 12.szám alatti, 784m2 területű ingatlant 1 306 928,-
Ft-ért, 
- Balatönfűzfői u. 3. szám alatti, 715 m2 területű ingatlant 
1 191 905,-Ft-ért, 
- Balatonfűzfői u. 35. szám alatti, 1200 m2 területű ingatlant 
2 666 400,- Ft-ért, 
Az ingatlanok családi házzal, esetleg kereskedelmi-szolgáltató 
egységgel építhetők be. 
A telekigényléseket 1989. július 15-ig a Városi Tanács VB. 
Műszaki Osztályára kell benyújtani, igény esetén a már 
benyújtott kérelmeket is meg kell újítani a fenti időpontig. 
Családi ház építése esetén a kérelmezőknek igazolniuk kell, 
hogy a Balaton-parti települések valamelyikén legalább 5 éves 
folyamatos állandó munkaviszonnyal, vagy legalább 5 éves 
folyamatos állandó lakással rendelkeznek. 

HÍREK 

Az MDF helyi szervezete 
FÓRUMOT szervezett a 
Városi Tanács vezetőivel. Az 
írásban leadott kérdésekre 
Rácz István tanácselnök, 
Müllerné Dr. Hradszky 
Erzsébet VB-títkár és No¬ 
vothny Ottóné pénzügyi 
osztályvezető válaszolt. 

Gazdagodott a BSE Sza
badidő Szakosztállyal, 
amely a Kommunális 
Szolgáltató Üzem és a Ma
gyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium létesítményeit 
kínálja az almádi és 
idelátogató kikapcsolódni 
vágyó érdeklődőknek. 

„Nike" rali A győztes Ranga L. Dudás M. páros. Fotó: Durst László 

NIKE-rali elnevezéssel 
indították az I. osztályú ma
gyar bajnokság harmadik fu
tamát az Auróra étterem elől. 
A 161 indulónak 351 km-t 
kellett teljesíteni a legvál
tozatosabb terepviszonyok 
között. A célba 94-en 
érkeztek meg a következő 
sorrendben: I. osztály, 
abszolút sorrend: 1. Ranga, 
Dudás /Elastic SC, Lancia 
HF/, 2. Érdi, Borbély / 
Mikron SC, Mazda 823/, 3. 
Havasi, Tábori /Pallas SE, 
Lancia Delta/, B. csoport 
abszolút sorrend: 1. Hideg, 
Kecskeméti /Volán Surján, 
Lada VFTS/, 2. Farkas, Bakó 
/Hiteka SC, Lada VFTS/, 
Csapatverseny: 1. Novotrade 
Navigátor SE 22 pont, 2. Bp. 
Volán SC 21,3. Elastic SE 21. 

JÓ HA 
TUDJUK 

ORVOSI ÜGYELET 
BALATONALMÁDIBAN 
Hétköznap: 18h - 07h 
Hétvégén: Szombat 07h -
Hétfő 07h 
Ünnepnapon: 07h - 07h 
Cím: Balatonalmádi Lenin 
u. 32. Telefon: 38-334 
Külföldiek bejelentkezése 
június 1-től szeptember 
15-ig 
Városi Tanácson: 
Csütörtök: 08h - 16h 
Péntek: 08h-1530 
Rendőrőrsön: minden nap 

KIÁLLÍTÁS 
Népes érdeklődő jelen
létében az MSZMP Kiállító 
termében június 23-án 
pénteken nyílt Nagy József 
fafaragó tárlata. A Balaton
almádi Művelődési Ház 
szervezésében megrendezett 
kiállítást Veszeli Lajos a 
Napló munkatársa nyitotta 
meg. A tárlat július 5-ig 
látható. 

Városi Könyvtár 
nyitvatartási ideje: 
Hétfő: 13h-18h 
Kedd: 13h - 18h 
Szerda: 09h - 12h 

illetve 13h - 18h 
Csütörtök: 09h - 12h 

illetve 13h-18h 
Péntek: 13h-18h 
Szombat: l0h - 16h 
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