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VIHAR ELŐTT Veszeli Lajos grafikája 

Júliusban éltem át a ter
mészet félelmes haragját. A 
forróságtól szenvedve mene
kültem az almádi strand 
vízébe. Délután volt, a für
dőzők már kapkodták össze 
napozókellékeiket, az égen 
vészt jelzően tornyosultak a 
felhők. „Jöhet az istennyila!", 
gondoltam, és siettem a vízbe. 
Jött is. Szélvihar rohant le a 
hegyoldalról, tépte a strand 
fáit, aztán felmordult az ég, 
újabb szélroham, égzengés, 
végül zuhogni kez-dett az eső. 
Oly sűrűn záporozott, alig 
lehetett 50 méterre látni. Egy 
fiatalember kezéből kitépte az 
úszómatracot a szél-vihar, 
fölkapta a levegő-be, aztán -
akár ha víziszörny lépkedne a 
hullámokon - dobta, ug
rasztotta a matracot a mélység 
irányába. Egyre sűrűbben 
villámlott, olykor süketítő 
dörgés követte, azt hittem, 
meghasad a mennybolt. 
Micsoda fenséges erő. Fen
séges dühkitörés. Mintha a 
hetekig láncon tartott Esőis
ten föllázadt volna a földet 
kisajátító Napisten ellen, -
tombolt, csapkodott, szágul
dott. 
Mintegy ötödmagammal a 
tóban maradtam, lábammal 
kapaszkodva a földbe. A Bala
tonban átélni a vihart - megér 
egy kockázatot. Nyakig a 
vízben, úszósapkában, szem
ben a rohamozó szélviharral, 
figyelni a villámok becsapó
dásait..., nem mindennapi 
élmény. 
Húsz perc tombolás. Aztán 
mély csend ült a tóra, néhá
nyan visszaszállingóztak a 
vízbe, a tó közepe felöl lecsu
paszított vitorláscsónakot 
vontatott a parti kikötőbe egy 
motoros mentő-hajó. Az ég 
nyugaton kékellni látszott, 

napsugarak bújtak elő, és las
san, észrevételen előlopa
kodott az elűzött kánikula. 
Lám, a nagy taktikus Napis
ten. Hiába az ellene támadt 
villámháború. A kivárás = 
győzelem. 
Ez volt a Balaton viharos arca. 
Nyarakon át figyeltem a tűnő
dő, nyugodt arcát a tónak. 
Estefelé szintén kánikula 
űzött a vízbe. Muszáj volt 
megállnom egy szabad
strandnál, éreztem, megful¬ 
laszt a forróság. 
A víz csendes volt, a mélyéről 
hűs áramlatok jöttek, a nyu

godni készülő nap a tó tükrén 
táncoltatta sugarát. Csend 
volt, és messzeség. Olyan 
meghitt hangulat, hogy az 
ember azt érezte: kettesben 
van a tóval, bizalmas kettes
ben. Hogy mit mond el? - attól 
függ, bennünk milyen gon
dolatok rezonálnak a csend 
hangjaira. 
Úsztam. Gondoltam: ezer 
métert lekeverek, hadd repa
ráljam izmaimat. 
Hamarosan rájöttem: nem 
szabad teljesítményre men
nem, a teljesítmény hajszolása 
megrontja örömömet. Mi

helyt a métereket számolom, 
elfelejtek a fürdőzés, a tó, az 
egész természet hangjaira fi
gyelni. A teljesítmény meg
foszt a természeti szépség 
érzékelésétől. 
Nos, félre a teljesítmény
méréssel, gondoltam. A Bala
ton öröme akkor teljes, ha 
nem csak a test, hanem az 
egész lélek megmártózik 
benne. 
És akkor a balatoni arc olyan, 
akár az édesanyáé a kisgyer
mek szemében. 

Balogh Ödön 



Káptalanfüred kialakulása 
(Szemelvények a korabeli sajtóból) 

Az e néven ismert tele
pülésrész ma már teljes egé
szében Balatonalmádihoz tar
tozik. Parcellázása idején 
1931-ben csak kisebb része 
volt Almádi terület, nagyob
bik része Alsóörshöz, így Zala 
megyéhez tartozott. Mindkét 
területrész a veszprémi 
káptalan birtoka volt. Így 
történhetett meg az a szokat
lan eset, hogy két megye két 
településéhez tartozó terüle
tet egyidejűleg, egy egység
ként parcellázzanak fel. 
A korabeli szóhasználat sze
rint a „Káptalan erdeje" né
ven ismert területet parcel
lázták fel, amelynek nagysága 
100 katasztrális hold volt, 40-
80 éves fenyő és tölgyfákból 
álló erdő borította. Leg
magasabb pontja 65 m-rel van 
magasabban a Balaton víz
szintjénél. Magas fekvésénél 
fogva száraz az altalaja, 
levegője por és páramentes, 
erdős negyek védik a bakonyi 
szelektől. Nyári és téli 
üdülésre egyaránt alkalmas. A 
területet átszeli a Budapest-
Tapolca vasúti fővonal és a 
telep középpontjában csat

lakozik bele a Veszprém-
Alsóörsi szárnyvonal. 
Víz, erdő, műút és vasút ilyen 
szerencsés összetalálkozása 
egyetlen a maga nemében az 
egész Balaton partján. Így 
sommáz a cikk ismeretlen 
szerzője. Minden egyes telek 
kész park és a rajta kibá
nyászható kő igen alkalmas az 
épületek felépítésére. Tervbe 
van véve a telep csatornázása 
és vízzel való ellátása, amely
nek egy telekre jutó összes 
költsége az előzetes számí
tások szerint nem múlja fölül 
egy kút építési költségeit. Így 
vélekedett annak idején a cikk 
szerzője. 

A telkek nagysága különböző, 
200 négyszögöltől felfelé. A 
veszprémi káptalan által meg
állapított egységárak négy
szögölenként 3-12 pengő kö
zött voltak, „mely árban a tel
ken levő fák ára is bennfoglal¬ 
tatik." 
A fizetési feltételek a követ
kezők voltak: A vételár 20 %-
át kellett befizetni először. A 
többire 2% kamat mellett 24 
havi törlesztési lehetőség volt. 
Egy összegben történő kifize
tés esetén a vételárból 5% en
gedmény járt. A megnyil
vánuló érdeklődés igazolja, 
hogy mind az árak, mind a 
feltételek kedvezőek voltak 
még a kispénzűeknek is. 
Kérdésként merül fel, miért ír 
erről ilyen részletességgel egy 
napilap. Ennek oka az volt, 
hogy egy déli parti, szintén 
káptalani parcellázás visszás
ságairól szóló cikküket félre
értették és úgy vélték, a Káp
talanfüredi parcellázásnál 
hasonló a helyzet. Ezért az új
ságíró az olvasói levelek hatá
sára utánajárt az ügynek, a 
fent leírtakat találta igaznak. 
Sajnálatukat fejezték ki a 
félreérthetőség miatt. Így ren
deződött egy félreértés, mi 
pedig gazdagabbak lettünk 
egy településünkre vonatkozó 
történettel, illetve adatsorral. 

Schildmayer Ferenc 



A POSTÁSKISASSZONY VISSZAJÖTT 
A múltból érkezett 

látogatónk - szinte hihetetlen 
ebben a kis országban - aki 50 
évvel ezelőtt járt utoljára 
Almádiban. Nekünk minden 
kisebb, rövidebb és csende
sebbnek tetszik, ha visszaté
rünk ifjúkorunk színtereire, 
neki valahogy egészen más. 
Nemesdédről nézve, a fél év
századdal ezelőtti Almádit ke
resve, nem is lehet más
képpen. 
Györgyi néni nyugalmazott 
postatisztviselő. A 83 évéből 
nyugodtan letagadhatna akár 
húszat is. Veszprémi szárma
zású, hova járt volna le stran
dolni, nyaralni, légfürdőzni, 
mint Almádiba. A vicinálissal 
- amit vétek volt megszüntetni 
- kellett lejönni Veszprémből, 
az Öreghegyi állomáson meg 
leszállni és nyargalás a stran
dig. 
A sors úgy hozta, hogy gyer
mekkora után ifjúkora egy 
részét is itt tölthette, a soproni 
postatisztképzőből Almádiba 
került. Az Abbázia „Pensio 
üdülő" melletti utcába, ahol 
akkor hárman dolgoztak a 
postahivatalban, a telefonos, a 
felvételis és a főnöknő. Persze 
helyette a férje dolgozott, még 
a pécsi postaigazgatóságon is 
elnézték ezt a kis stiklit, mert 
olyan jó munkaerő volt. 
Nyáron viszont megsokasod
tak a dolgok, jött a rengeteg 
nyaraló, meg gyógyulni vágyó 
kneipp-kúrás beteg és akkor 6 

postás dolgozott. Szombaton 
is, de vasárnap nem. 
Mentek a telefonozások, távi
ratok haza, mert, hogy a 
„papa" jön-e vagy sem, rém 
sok flörtnek és táncnak vetett 
véget. Megoldás is akadt: iró
dott a távirat a kinzó mig
rénről,vagy a hétvégi ítélet
időről. Mindenesetre „pa
pavonatnak" hívták a szombat 
esti pesti vonatot,, amivel a 
férjek meg a papák olykor 
váratlanul betoppantak. Fi
gyelni kellett rá, sok kandi 
szem leste a leszállókat. Ese
mény volt Almádi életében -
no meg az is, ami néha utána 
következett... 
Hajóval is lehet utazni, már 
akkor menetrendszerűen 
közlekedett Tihanyba, meg 
Siófokra A Kisfaludy volt ám 
a hajó, de járt egy 8-10 
személyes motorcsónak is. 
Azért nem mászkáltak annyit 
a helyi emberek mint ma
napság. Káptalanfüredre, 
Alsóörsre el lehetett jutni 
vonattal, kettővel is, de Vörös
berény messze volt, felfelé is 
kellett menni, Budatava meg 
már olyan távoli helynek 
számított. Ritka volt akko
riban még a „facér" kocsi. 
Hiába volt a hivatal az 
Abbázia mellett, oda a fiata
lok nem jártak, drága is volt, 
kisestélyije sem volt minden
kinek. A Yachtklub is az elő
kelők törzshelye volt, azok az 
elegáns ruhák, meg jodhpur

nadrágok, amit lovagláshoz 
vettek fel. Azért a Pannónia is 
igen „flott" hely volt, még 
akkor is, ha barokkszerűnek 
nézett ki. Bridzselni lehetett, 
és mellette fagylaltozni. Fő-
idényben napi 4 pengő volt a 
háromszori étkezés (pén
teken hal!). Alkoholt akkor a 
fiatalok még nem igen fo
gyasztottak... 
Mégis minden fiatal odajárt, 
Eisemann Mihály játszott 
évekig. Az volt a szép, melo
dikus zene, nem úgy mint a 
Balassáé, aki már „csö¬ 
römpölős" új zenét hozott le 
Pestről. Az Eisemann olyan 
ragaszkodó volt, majd min
dennap telefonált a fele
ségének, aki intézte a dolgai
kat (ma inkább menedzse
lésnek mondanánk). Olasz 
Cini volt a fénypont, a több
szörös szépségkirálynő, meg a 
Vadász Szivi, az a kedves 
„linkóci", de mindenki 
imádta. 
Az igazi társaságbeli hölgyek 
nem jártak az egyik fenti hely
re sem, nem úgy mint Lady 
Eleonor Dartrey-Dawson, az 
a szép, magas királynői alkatú 
hölgy. Az, aki hozzá mert 
menni szerelemből Kiss 
Jancsihoz, a prímáshoz. De 
milyen prímás volt az! Olyan 
úrforma, olyan elegáns, hogy a 
veszprémi megyebálon az 
egyik gróf bemutatkozott neki 
- őt nézte a legelőkelőbbnek. 
Utóbb egy egész este kellett, 

hogy családja meggyőzze a 
grófocskát arról, hogy csak 
egy prímással parolázott! 
Lady Eleonor jelenség volt, 
egyik leánya sem hasolított 
reá, sem az Izmi, sem Barbi. 
De tudtak róluk Londonban, 
az első báljukon mindkét lányt 
bemutatták az udvarnál. 
Esemény volt az is. Izmi taní
totta angolra Györgyi néni 
nővérét, Magdit. Olyan szé
pen beszélt angolul az a 
Magdi, hogy még Izmi is meg 
volt vele elégedve. Csak azok 
az amerikaiak nem, akikkel 
'45 után találkozott. Penn
sylvaniából is csak panasz
kodott a leveleiben, hogy el 
kellett felejtenie azt a csodá
latos előkelő angol kiejtését és 
az amerikai zsargont kellett 
felvennie... 
Mennyit sétáltak Almádiban a 
Rothermere úton, ahol a Ba
laton pensio volt, meg a 
Kurcz-villa, onnan fel Szidi 
néni penziójába. Livora 
Szidónia volt az igazi neve, 
vagy cseh, vagy morva le
hetett. Ott aztán finom volt a 
levegő jókat tudtak lélegezni, 
tele tüdőből. Hol van ma már 
az a levegő! 
Hát más lett Almádi, nagyobb 
házak, magasabb szállodák, 
az utak meg valahogy hosz¬ 
szabbak még kocsival is. A 
forgalom az meg... többet se 
jövök a hét végén! 

Czuczor Sándor 



Folyamatos viharjelző 
rendszer a Balatonnál 

Éppen ötvenöt esztendeje vezették be a rakétás viharjelző 
rendszert a Balaton mellett. Hosszú éveken át 34 helyről 
lőtték fel - vihar közeledtével - előbb a sárga, majd pedig a 
piros rakétákat, a vízrendészet megbízottai. Hátránya volt, 
hogy a rakétákat 2-3 órával a vihar előtt indítani kellett. A 
jelzés nem volt folyamatos. Éjszaka a kilövő személyzetet 
nem lehetett mozgósítani. A hajnalra várható viharok miatt 
már előző este „lezárták" a Balatont. 
A vízrendészet már a hetvenes évek elején kezdeményezte 
a korszerűbb fényjelzés bevezetését. 
Minisztertanácsi határozat született és 1982-ben, akkor még 
kísérleti jelleggel a tó keleti medencéjében hazai gyártású 
viharjelző rendszert szereltek fel, majd pedig 1987-re 
teljességében kiépült a Balaton mentén. Sőt! A Velencei tó 
is kapott egy berendezést. 
Azután 1988-tól, az idegenforgalmi szezon kezdetétől pl. a 
fényjelző már hatósági jelzésnek számít. 
A teljes, balatoni jelzőrendszer ma 24 állomásból áll és 
megfelel az európai tavakban használatosaknak, ahol már 
évtizedek óta ezzel a módszerrel figyelmeztetik a 
fürdőzőket, a csónakázókat, a vitorlázókat. A fényjelzők 
magas épületek tetejére, vagy 10-20 méter magas, 
oszlopokra kerültek. A vezérlő központ a siófoki 
meteorológiai obszervatóriumban található és az irányítást 
két személyi számítógép végzi. A gép minden kezelői „pa
rancsot" kinyomtat. A képernyőjén a meteorológus egy 
Balaton-térképen, sőt, táblázaton is ellenőrizheti a rendszer 
működését. 
Milyen jelzéseket ad a rendszer? 
Először is az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Balatonon 
és a Velencei tavon május elsejétől szeptember 30-ig fo
lyamatos viharjelző szolgálatot lát el. Az I. fokú viharjelzés 
alkalmával percenként harmincszor villan fel a fény és ez azt 
jelenti, hogy a tóparttól ötszáz méternél nagyobb 
távolságban már tilos fürdeni. 
A II. fokú viharjelzésnél percenként hatvanszor villan fel a 
fény és ettől kezdve a parttól már csak legfeljebb száz 
méterre szabad fürdeni. Nem tilt! Figyelmeztet! Ezért is 
korszerű. 
Mint azt dr. Böjti Béla, a siófoki meteorológiai ob
szervatórium vezetője elmondotta, éjjel-nappal szolgálatot 
tartanak és olyan állami szolgáltatás ez, amit bárki, bármikor 
igénybe vehet, telefonálhat: 06-84-10-466. Bizony igénylik is 
a polgárok. Előfordul, hogy Miskolcról érdeklődnek tele
fonon, hogy érdemes-e elindulni a Balatonhoz, ott milyen az 
időjárás. Ugyanis a siófoki obszervatórium nemcsak 
viharjelzéssel foglalkozik. Hazánban az egyik legkorszerűbb 
berendezéssel az Egyenlítő felett, a kb. 28 km magasságban 
levő meteorológiai műhold adásait veszi és dolgozza tel. 
Ezenkívül meteorológiai főállomás, foglalkozik rádió
aktivitás méréssel, honvédelmi és polgári védelmi felada
tokkal és kiszolgálja az igények szerint: a tavi mentő-repülést 
is, BM-nek. Az összetett feladatot 11 személy látja el a 
siófoki meteorológiai obszervatóriumban. S ennek a sokrétű 
és fontos tennivalónak a megvalósítása csupán 250-300 
forintba kerül óránként. 
Az érdeklődés, de az elismerés is jelentős az obszervatórium 
munkája iránt. Leveleket kapnak a Német Szövetségi 
Köztársaságból, együttműködnek jugoszláv, osztrák me
teorológiai szakemberekkel. Az obszervatórium vezetője 
azt is elmondotta, hogy előzetes bejelentés alapján szívesen 
fogadnak csoportokat és bemutatják munkájukat, nem
zetközileg is magas színvonalú berendezéseiket... 

Gáldonyi Béla 

ALMÁDI NAPOK '89 
Villanások a Művelődési Ház 

egy hetes programjából 
Befejezte programját a vö

rösberényi Erőd-templomban Hara 
László és két zenésztársa. A közönség 
vastapsa nem akar szűnni, de ők az 
ajtó felé indulnak. A tiszteletes úr 
„kapcsol" leggyorsabban és utánuk 
ered: „megérdemelné a közönség, 
hogy még valamit játszatok." 

„Miért ne" - fordul meg moso
lyogva a Finnországban élő Hara 
László. 

„Hisz nem csak a közönség 
csodálatos, de ennek a templomnak 
is egyedülálló az akusztikája." 

(Ugye milyen jó, hogy már ezt is 
élvezhetjük.) 

* 

Lassan gyülekeznek az ér
deklődők Pintér József nemzetközi 
nagymester sakk-szimultánjára. 
Elsőnek érkezik régi ismerősünk, aki 
hűséges látogatója ezeknek a prog
ramoknak. Fél ötre összejön a 
társaság, kezdődik a játék. A nagy
mester úgy cikázik a táblák előtt, 
hogy a kihívók nemigen érzik, 
szimultánon vannak. Mintha csak 
velük foglalkozna Pintér. Említett 
barátunk öt perc után bosszúsan néz 
feleségére. Kikapott. Ám a nagy
mester gáláns, még egy partit 
engedélyez. Nem is csoda, hogy 
ezúttal nem marad el az eredmény. 
Most már csak 12 perc után kap 
mattot. 

* 

Bródy Jánost mindenki ismeri. A 
szimpatikus énekes pontosan 
érkezik, hatkor kezd a szabadtéri 
színpadon. Egy órás műsort kértünk 
tőle, amit mintha sokallt volna 
először. Csodálkoztunk is mi ren
dezők. Aztán 7.10 órakor elköszönt. 
Elhangzottak nagy slágerei, 
megénekeltette a közönséget is. 
Csakhogy a nép nem engedi. Játszik 
még két ráadást, ezután jön le a 
színpadról, 7.20 órakor. Végül 
majdnem másfél óra után ül be 
kocsijába, és távozik. Állítólag 9.15 
órakor már élő adásban szerepel a 
TV-ben. Nekünk nem mondta hová 

siet. Azt hiszem, ezekért a 
tulajdonságokért szereti a közönség. 

* 

Rengeteg ember állja körbe a 
rendezvénynek kijelölt helyet a 
Marx-téren: A Viktória együttes 
hangol, hamarosan kezdődik az 
utcabál. Aztán felcsendül az első 
sláger, s már ki is alakulnak az első 
párok. Főleg gyerekekből. Bennük 
nincs gátlás, önfeledten szóra
koznak. Egy óra múlva a színpad 
lépcsőjéről nézünk körbe rendező 
társammal. Már nem látni a másik 
oldalon parkoló autókat. Szerintünk 
3 ezer ember jött fel. Ez volt a pilla
nat, amikor hirtelen elfelejtettünk 
fáradtságot, bosszúságot (ilyen is 
volt), ez a látvány ad értelmet mun
kánknak. 

* 

Javában tart a kirakodó vásár, az 
árusok régen megkötötték első 
üzleteiket. Szokásos körsétámat tar
tom, s két sátor között, a földön ülve 
ázsiai fiút veszek észre. Kimonó, 
csontból faragott ékszerek,... és 
Marlboro cigaretta fekszik előtte. 
Kérem tőle utóbbit tegye el, nem 
kifejezetten népművészeti termék. 
„Zsolvan, oké" - aztán pár méterről 
mégegyszer visszanézek. Ázsiai 
barátunk fehér reklámtáskát nyom a 
vevő kezébe, abból válogasson. 
Becsületes fiú... 

* 

Végezetül még valamit szeretnék 
elmondani. Azért választottam a 
programok jellemzésének ezt a 
formáját, mert ugyan később 
készítünk szakmai elemzést, ám az 
igazi értékelést a közönség adhatja. 
Éppen ezért, ha valakinek bármifélé 
megjegyzése, ötlete, tanácsa, netán 
panasza lenne a programokkal kap
csolatban, szívesen várjuk azokat a 
szerkesztőség címére. 

Gróf Tibor 
Művelődési ház igazgató 



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. 

LEGYEN 
VENDÉGÜNK 

Vörösberényben 

a 
SARKOS 

BÜFÉBEN 
Ajánlatunk: 

komplett reggeli, 
egytál ételek 
Nyitva tartás: 
8 h - 22 h-ig 

Címünk: Balatonalmádi, 
Thököly u. 3. 

PARK 
RESTAURANT 

ESPRESSO 
Várja kedves 

régi és új vendégeit 
- házias 
ételek 

- badacsonyi 
borok 

- fagylaltok 
Nyitva tartás: 
10 h - 24 h-ig 

Cím: Balatonalmádi, 
Damjanich u. 32. 

„VIKTÓRIA" 
(AJÁNDÉKBOLT) 

Üvegdíszmű, 
porcelán, 
kerámia 

Dísztárgyak, 
lakásfelszerelési 

cikkek, 
játékok, 
bizsuk 

Cím: 
Balatonalmádi-Budatava, 

Szabolcs u. 29. 
(Gimnáziummal szemben) 

Megnyílt a 

„NÓRA" 
cipőbolt. 

Női és férfi 
cipők 
nagy 

választékban 
kaphatók 

Cím: 
Balatonalmádi, 

Szabolcs u. 35/a. 
(FÓRUMMAL szemben 

lévő utca) 

Keresse fel a B A L A T O N É T T E R M E T 

Balatonfűzfőn a 71. sz. főút mellett. 

- ételkülönlegességek 
- specialitások 

- házias konyha 
várja a kedves vendégeket. 

NO. 1. DISCOTHEK IN HUNGARY 

Disc Jocker: Szeles Tibor 
Nyitva: naponta 2130 - 04 -ig 

Sok szeretettel várjuk 
megtisztelő látogatásukat 

Wossala György és a Panoráma team. 

H-8220 Balatonalmádi, Wesselényi park 
TX: 32-355. Telefon: (80) 38-922 P.O. BOX 510 

CLUB PANORÁMA 

Ne feledje el 
Almádi 

belvárosában 
a 

COLA 
Cukrászdát 

Tíz féle fagylalt, 
házisütemények, 
tortarendelést 

felveszek. 

KURUCZ 
CUKRÁSZMESTER 

Sallai út l/A. 



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

Hemingway 

Az itt közölt 
beszédet 

dr. Péterfia Katalin 
mondta el 

Budapesten a IV. 
Országos 

Nőkonferencián. 
Az elmondottakat 

nagyon tanulságosnak 
tartjuk, azért 

közöljük teljes 
terjedelemben 

lapunkban. 

Tisztelt Nőkonferencia! 

Sokszor hangoztatott mondás 
manapság, hogy történelmi 
időket élünk. 
„Előttünk egy nemzetnek 
sorsa áll!" - vajon hogyan áll 
előttünk ez a nemzet? 
Tragikus méretű népesség
fogyás állapotában van az 
ország. 
A KSH adatai alapján 
hosszabb ideje, (kb. 30 éve) 
olyan alacsony szintű a szü
letésszám, amely nem bizto
sítja a népesség újrater
melését. Történelmünk egyik 
leghosszabb békeidőszakát 
éljük, és évente elveszítünk 
annyi embert, mint legvére
sebb háborúink nagy csatáin! 
Ha ezen a tényen kiindulva 
nem történik fordulat a 
gyermekvállalás terén, akkor, 
bármilyen iszonyú dolog 
szembenézni a majdani 
nemzetpusztulás gondolatá
val, tudnunk kell, hogy afelé 
haladunk! 
Hogyan jutottunk idáig?! 100 
családra 230 gyermek helyett 
162 születik. Kialakult az 
úgynevezett kétgyermekes 
családmodell, de ez nem 
biztosítja a születésszámot 
megfelelő szinten. 
Az 1973-as népesedés-politi
kai határozat célul tűzte ki a 
háromgyermekes családmo
dell kialakítását, de mint 
látható, ez végképp nem 
valósult meg! 
Mert minden szép szó és han
goztatott jó szándék ellenére a 
társadalomban leértékelődött 
az anyaság szerepe. Úgy is 
mondhatnám, hogy a társa
dalmunkban létező diszkri
minációk között az első helyek 
egyikére került. 
Példaként saját életemből 
említhetem a következőt: 
Mint orvos, a munkámat 
többször magas szintű kitün
tetésben részesítették. Vi
szont abban az évben, amikor 
harmadik gyermekem szüle
tett nem járt nekem az azon a 

munkahelyemen szokásos 
„hűségjutalom", mert „csak" 
gyereket szültem, nem voltam 
hűséges népemhez, nemze
temhez. 
Különösképpen diszkrimi
nálódott a sokgyerekes anya
ság, hiszen a sokgyerekes 
anyák, és gyermekeik rosz¬ 
szabb szociális helyzetbe 
kerülnek, a nők a munka
vállalási kényszer miatt tel
jesen kizsigerelődnek! Ki 
vállalja ezt ma a jövőbe vetett 
oldhatatlan hit nélkül? 
A demográfiai kérdést úgy 
kell kezelni, hogy teljes esély
egyenlőséget biztosítsunk a 
gyermeket nem, vagy kevés 
gyermeket nevelők, és az ott 
keletkezett hiányt pótlandó 
nagy családok között. 
Ez pedik csak úgy képzelhető 
el, ha egyenjogosítjuk a sok
gyermekes anyát, elismerve, 
hogy a gyermeknevelés társa
dalmilag hasznos munka, 
amiért fizetés, öreg korban 
pedig tisztes nyugdíj jár. 
Jogos követelmény, hogy 3 
állami gondozott gyermek 
nevelése számítson munka
viszonynak! Jogos, ugyanilyen 
jogos, hogy ha az anya saját 4-
5-6 gyermekét neveli, az is 
számítson munkaviszonynak. 
Ez a beszámítás beláthatatlan 
társadalmi haszonnal járna. 

1. A családon belüli 
egyenjogúsághoz vezet, a ház
tartásbeli nő anyagi kiszol
gáltatottsága megszűnik. 

2. Csökkennek a társada
lomban feszülő foglalkoz
tatási gondok. 

3. Érvényre tudna jutni a 
nagycsalád értékteremtő sze
repe, nem nyomorítanák meg 
a mindennapi anyagi gondok, 
nem menne tönkre az anya. 

4. A nőket fenyegető mun
kanélküliség egyik kezelési 
módja lehetne. 

5. A gyermekét otthon ne
velő anya nem megy táp
pénzre, ezzel nem okoz gon
dot a munkahelyen, és nincs 
kitéve kellemetlenségeknek. 

Sokan és sokszor említik el
ismeréssel, hogy nálunk 
mennyi támogatást kap a csa
lád. Valóban vannak támoga
tások. Csupa segély. Gyer
mekgondozási segély, neve
lési segély, szociális segély, 
munkanélküli segély: leg
feljebb pótlék. 
A segély pedig megalázó, 
megalázott helyzetbe hozza 
azt, aki rászorul. Az első, 
ebből a rendszerből kivezető 
lépés a GYED. Ez már díj, és 
fizetésarányos. Ezen tovább
haladva kellene eljutni az 
anyasági fizetésig, vagy a 
GYED teljeskörű kiterjesz
téséig a gyermekkor idejére. 
Jogaink közé vegyük vissza a 
gyermekszüléshez való jogot, 
hiszen 30 év alatt 4,5 millió 
abortuszt hajtottak végre és
pedig nem azért mert a nők 
annyira szeretnek abortuszt 
végrehajtatni! 
Teljesen egyetértek a meg
újuló nőszövetség családcent
rikus programtervezetével, a 
javaslataimmal azt alátá
masztani, illetőleg kiter
jeszteni, és progresszívabbá 
tenni szeretném. 

Javaslatok, követelések 
1. A gyermeknevelést is

merjék el értékteremtő fog
lalkozásnak, amiért nem 
segély, de fizetés jár. 

2. Ne legyen hátrányos 
megkülönböztetés forrása a 
családforma választás. 

3. Családi jövedelemadó 
rendszer életbeléptetését kell 
elérni. 

4. A tömegkommunikáció 
főleg a televízió családi érték
orientációs műsorpolitikáját 
kivívni. 
Kormányzatunknak be kell 
látnia, hogy - működjék bár 
akármilyen megújult for
mában - a jövőt alkotó né
pesség megszületését, a de
mográfiai katasztrófa elkerü
lését kell kiemelt, első helyen 
kezelnie. 



UTÓREZGÉSEK 
A KŐFEJTŐBŐL 

(LORD KONCERT VOLT ALMÁDIBAN) 
Talán kevesen tudják, hogy 7 
éve nem volt rock koncert 
Balatonalmádiban. Ez adta az 
ötletet kicsi de lelkes csa
patunknak. Nosza szervez
zünk egyet! Választásunk 
parázs viták után a szom¬ 
athelyi Lord együttesre 

esett, a koncert színhelye 
pedig a volt kőfejtő lett, ame
lyet a MOGÜRT vállalat 
nagylelkűen térítés mentesen 
biztosított számunkra. 
Az a tény, hogy a Lord 
együttes Ausztriában volt 
koncert körúton némileg 
megnehezítette a rendezőség 
dolgát: felváltva kaptuk tőlük 
a telefonokat,-jönnek!! - nem 
jönnek!! 
Ezért aztán a nagy hévvel 
beindított hírverési kam
pányunk többször elakadt és 
újra indult. 
Amikor végül is szerdán este 
megszólaltak a Lord fiúk a 
kőbányában 450-500 fiatal 
figyelte, hallgatta, ugrálta 
végig másfél órás műsorukat. 
Furcsa módon a közönség 
közel egyharmadát osztrák 
fiatalok alkották. Köszönet 
érte a Rádió Danubiusnak és a 
Sprint Menedzser Iroda 
többnyelvű plakátjainak. Fur
csának találtam viszont a 
Wesselényi strand bemon
dóinak hozzáállását akik nem 
voltak partnerek a Wesselényi 
kilátó felújításáért rendezett 
koncert közzétételében. Ta
lán majd legközelebb? A kon
cert eredeti célját nem sike
rült megvalósítanunk: bevé
telünk nincs amiből a 
földrengés sújtotta Wesse
lényi kilátó felújítását el
kezdhetné egyesületünk, 
azonban az az 500 fiatal aki 

fölkapaszkodott a kőfejtőbe 
végre élőben hallgathatta 
hard-rockos kedvenceit. 
Nem adjuk fel azonban azt a 
tervünket, hogy színesíteni 
kívánjuk az almádi fiata
loknak szóló zenei kínálatot. 
Ígérjük hamarosan újra 
felsírnak a gitárok, fölpö
rögnek a dobok Almádiban. 
Talán némi érdeklődésre 
tarthat számot az is, hogy a 
másik kőfejtőben a Móra 
Ferenc utca végében egy 
BMX pálya építését kezdtük 
meg. Természetesen még 
csak a tervek adaptálása 
stádiumában vagyunk, de 
ezúton is kérünk mindenkit az 
apró BMX banditáktól a spor
tot támogatni kívánó válla
latokig, lelkes szülőkig - le
gyenek segítségünkre. Akinek 
Fizikai munkához van kedve 
jelentkezzen egyesületünknél 
Móra Ferenc u.5., de a 
lustábbak pártoló tagsági díj 
befizetéseit sem utasítjuk 
vissza. Bankszámla számunk: 
„Periscope" egyesület 
8220 Balatonalmádi, Pf.28. 
MNB 863-001439 
Köszönjük. 
Köszönet mindazoknak akik 
segítettek amatőr csapatunk
nak a szervezés, rendezés 
munkáiban. Külön köszönet a 
Bauxitkutató Vállalat ifjúsági 
szervezetének, a MOGÜRT 
Vállalat igazgatóságának, 
Bayer Szilveszter mene
dzsernek és a PERISCOPE 
Környezetvédő, és Városszé
pítő Egyesület tagjainak, el
nökének Szaniszló Sándor
nak. 
Viszlát néhány hét múlva a 

következő koncerten. 
Dr. Solymos Tibor 

Periscope Egyesület titkára 

Szerkesztői megjegyzés 
Segítsük őket, - hiszen nagy öröm az, hogy Balatonalmádiban az 
utóbbi években nem csak egy kisebb értelmiségi réteg mozgoló
dott, aktivizálta magát azért, hogy saját környezetünk, pátriánk 
szellemi és közösségi felemelkedését elősegítse, hanem, most 
jöttek a fiatalok is. Nagy lendülettel, tiszta szívvel és szándékkal. 
Ők sem akarnak többet csak annyit, hogy fogjunk össze mi, kisváros 
lakók, hogy szebb és tartalmasabb legyen életünk, környezetünk. 
A kis adakozás vagy fizikai segítség manapság nagyon elkel, s 
mindezt önmagunknak és gyermekeinknek adjuk. 

Lenne egy témánk 
az Országgyűlési képviselőnknek 

Balaton-parti 
köz (élet) 

Szerkesztőségünkbe már ér
keznek a nyári panaszok 
csokrai. Gond van! Az Öreg
hegyen napok óta nincs víz, -
Üvölt a disco, itt vagy ott, a 
vendégek nem tudnak aludni, 
- Ezek a büdös helikopterek 
már megint: elhajtják a jól 
fizető vendéget. Már a sport
pályát sem lehet megköze
líteni, a fránya sok külföldi 
autó miatt, - Nem lehet ön
tözni, tönkremegy a vete
ményeskert, - Drága a gyü
mölcs, az élelem, közelharc 
árán lehet csak kenyeret és 
tejet kapni, - Rossz idő esetén 
meg hova lehet vinni a valutás 
sógort és komát, nincs prog
ram megfelelő, - Szégyen, 
hogy sok helyen milyen gaz jés 
kosz van, - Rosszak az utak, -
Sorolhatnám még a gondok 

és panaszok áradatát, a hibák 
tömkelegét, amely foglalkoz
tatja az állandó lakosságot, s 
már mindenki valami meg
oldásra vár. 
Mi tehát a legkönnyebb, szid
ják a tanácsot, mert annak 
meg az lenne a kötelessége, 
hogy intézkedjen - Minek 
vannak akkor, - És így tovább, 
hallani a dörgedelmet. 
Hogy is van ez? Tűnődtem el a 
minap. Nem jutottam el a 
megoldás kulcsához, szinte le
hetetlennek láttam a helyze
tet. Aztán Almádi kisiparos 
barátom minap kipattantotta 
a tiszta szikrát a fejemből. 
- Merthogy itt mi van? Hát 
nem borzasztó! - mormogta a 
bajsza alatt. A szegény tanács
nak két kocsi murva a piac
térre gondot jelent. Hát nem 
nevetséges? Felháborító! 
Hogy ennyire nincs pénz sem
mire, hogy ilyen idegenfor
galmilag frenventált helyen? 
De miért nincs? Tudod? 
Bököd mutatóujjával felém. 
- Ebben nem a tanács a hibás. 
Mert értsd meg, ráncolta 
össze ősz halántéka alatt hom
lokát, itt van ez a sok nyáron 
idevándorolt vendéglős, dis¬ 
cos, szállodás, panziós de még 
a csemegések is, mind mind 

budapestiek. Jön a zsozsó 
ilyenkor nekik. Megy a bolt. 
Használják dögivei az infra
struktúrát, a szolgáltatásokat, 
amelyek az állandó lakosságra 
vannak méretezve. Mindent 
használnak, - érted? Aztán 
szezon végén eltűnnek, vissza
mennek Pestre vagy az Isten 
tudja hova. Jó volt a bolt. S 
adót mit mondjak hova fizet
nek? No, nem ennek a szeren
csétlen vidéki tanácsnak, ha
nem saját bevallás szerint 
(ami egyben ellenőrizhe
tetlen) a lakhelyükre, ahon
nan megy a közösbe. Az 
Almádi tanács mit kap ebből? 
Mutatott a levegőbe lendü
letesen. A nagy..., na érted? 
- Hát kérem, tényleg meggon
dolandó mindez, úgy érzem 
ezen változtatni kell (ene). 
Van egy témám, az ország
gyűlési képviselőnknek, - Ja 
igen, ő sem almádi. De talán 
megtenné nekünk. Fel kellene 
vetni mindezt a parlament
ben, vagy akárhol. Mert ez így 
tényleg nem jó. És az sem, 
hogy mi mindenért a tanácsot 
hibáztatjuk. Hát miből adjon? 
Vagy lehet, hogy ad is annyit, 
amennyi kevéske pénz a 
rendelkezésére áll. De hát ez 
szószerint hidegvízre sem 
elég. Ja igen. Hát akkor, 
kasszírozzunk azoktól, akik 
innen csak visznek, energiát, 

f)énzt, infrastruktúrát, és a 
fránya tudja még mit, - levegőt 

és naplementét. Nekik ez 
természetes, nekünk itt élők
nek nem. Ők azon kívül, hogy 
nyáron kiveszik a pénzt, mit 
adnak vissza. 
Hogy igaza van ismerősöm
nek? Bizony, bizony nagyon is 
igaza van. Mert ő, mi, én sem 
Almádinak adózunk. Érdekes 
módon Veszprémnek a me
gyeszékhelynek fut be a pénz. 
S mondjuk, majd a közös ka
lapból kap Almádi, - na és azt 
is tudjuk, hogy ez mire elég 
egy ilyen komoly idegenfor
galmat lebonyolító városnak. 
Tudjuk, - csak nem értjük. 

V.L. 
Almádi polgár 



Tisztelt Olvasónk! 

Tudatjuk, hogy ismét történt 
valami ,kis városunk életében. 
A jövendő Almádi Kör kez
deményezésére a városi 
tanács megértő egyetérté
sével helytörténeti múzeumot 
szeretnénk létrehozni a volt 
tűzoltó szertár helyiségében 
(a Rózsakert vendéglővel 
szemben). Célunk nem más, 
csak annyi, hogy a külföldiek 
és belföldiek akik települé
sünkre ellátogatnak ne csak a 
Balaton simogató vizét és a 
vendéglők rusztikus balatoni 
borait ismerjék meg, hanem 
valami kis történelmet is 

tudjanak utazótáskájukban 
magukkal vinni Magyar
országról, innen Almádiból. 
Szándékunk nem elérhe
tetlen, összefogással társa
dalmi munkával akarjuk 
megvalósítani a jövendő 
Almádi múzeumot. 
A helyiséget a városi tanács 
már rendelkezésre bocsá
totta. Készülnek a tervek, 
sajnos nem valószínű, hogy 
idén átadásra kerül a felújított 
épület, de mindent elköve
tünk, hogy minél előbb kész 
legyen. Egyelőre közöljük 
olvasóinkkal, Almádi lako
saival az elképzelt homlok
zatot, Körmendy János főépí
tész terveit, aki szintén társa

dalmi munkában foglalkozik 
ügyünkkel. Üveg, fa és eloxált 
alumínium az anyaga a 
jövendő porták kiképzésének, 
természetesen meghagyva a 
gyönyörű vöröskő falat. A 

első kiképzéshez kérünk 
majd segítséget kisiparo
soktól, a lakosságtól. Nem 
nagy munkával közösen mind
ez megoldható. A kiállított 
anyagot szakemberek válo
gatják egyrészt az Almádi 
Honismereti Kör gyűjtéséből, 
másrészt segítséget kapunk a 
Művelődési Minisztériumtól 
és a Veszprém megyei 
Múzeumtól. 
Először is kérjük Almádi la
kosait válasszanak az újság

ban leközölt tervek közül, 
amelyik legjobban tetszik, 
annak a számát nevezzék meg, 
és küldjék el szerkesztő
ségünk címére: Új Almádi 
újság Balatonalmádi, Bajcsy 
Zsilinszky út 30. (1. sz. Álta
lános Iskola épülete.). Ame
lyik terv a legtöbb szavazatot 
kapja, az kerül kivitelezésre. 
Várjuk szíves értesítésüket, a 
végeredményt majd ismét la
punkban közöljük. Reméljük 
mielőbb büszkén kiírhatjuk a 
majdani múzeumra. 
Készítették Almádi lakosai 
társadalmi összefogással. 

V.L. 



AMIT 
AZ ÜDÜLŐHELYI 

DÍJAKRÓL 
TUDNI KELL 

(folytatás) 
A rendelet 9. § Mentesek a díj 
fizetése alól: 
a. szálláshelyet nem igénylő 

kirándulók és látogatók; 
b. a 14 éven aluliak; 
c. az oktatási intézmények 

nappali tagozatos tanulói, 
hallgatói; 

d. a nyugdíjasok; 
e. a sorkatonai szolgálat tel

jesítők; 
f. a területen munkavégzés

sel összefüggő kötelezett
ség alapján tartózkodók; 

g. a három- és ennél 
többgyermekes családok 
tagjai együttes tartóz
kodásuk esetén; 

h. az üdülőhelyen gyógy
kezelés céljából fekvőbe¬ 
teg gyógyintézményben 
tartózkodók; 

i.. önálló keresettel, jöve
delemmel nem rendelkező 
szellemi, illetve testi 
fogyatékosok; 

j . a település állandó lako
sainak és a díjátalány 
fizetésére kötelezettek kö
zeli-egyeneságbeli-hozzá
tartozói, ha azok nem 
külföldi állampolgárok. 

Az üdülőhelyi díjfizetési 
kötelezettség alóli mentesség 
az a.-c.-ig, az f. és i. pontja 
alapján a külföldieket is 
megilleti. 
Az üdülőhelyi díjak fizetése 
alóli mentesség nem vonat
kozik az átalányt fizetőkre, 
mert azt nem a személyek, 
hanem az ingatlan után fizetik 
- függetlenül attól, hogy azt 
milyen mértékben használják. 
- Lakóháznak minősülő ingat
lan után is meg kell fizetni az 
évi díjátalányt, ha az épület
ben nincs állandó lakos, azt 
jelenleg üdülőként használ
ják. A díjátalányt fizetők mér
séklési kérelemmel fordulhat
nak a Végrehajtó Bizottság
hoz - 100,-Ft-os illetékbélyeg 
felragasztásával, jövedelmi, 
vagyoni és szociális helyze
tükre való hivatkozással. 
Az üdülőhelyi díj és díjátalány 
(Rendelet 12. § ) adók módjá
ra behajtandó köztartozásnak 
minősül - 5 évre vissza
menőleg behajtható. 

Schildmayer Ferencné 

Nem az ivóvíz minősége... 
...a víz mennyisége 

okoz gondokat 
Városunkban, főleg a partmenti részeken kezdtek olyan rémhírek terjedni, 
hogy az ivóvíz minősége jelentősen romlott. A lakosság megnyugtatása, illetve 
a valós tények közlése érdekében kerestük meg az illetékeseket, akik az ivóvíz 
romlásáról terjedő szóbeszédet megalapozatlannak tartják - s ezt bizonyítani 
is tudják - ám a nyári csúcsfogyasztás miatti vízellátási nehézségeken 
elsősorban az állandó lakosok és üdülőtulajdonosok tudnának enyhíteni. Ha 
akarnának... 

Ha az ivóvíz minőségével 
komolyabb problémák len
nének Balatonalmádiban, 
akkor a lakossági beje
lentések alapján erről a városi 
tanács illetékes szakemberei 
értesültek volna. Mit mond 
Palotás Árpád, a kommunális 
csoport vezetője? 

- Nem történt az ivóvíz 
minőségének romlásával 
kapcsolatos bejelentés, -
mondotta. - Az igazsághoz 
azonban az is hozzátartozik, 
hogy az ivóvíz minőségével 
akkor nincs gond, ha annak 
egy része a Balatonból kerül 
ki, ugyanis a felszín alatti 
vízkészlet enyhén nitrátos. A 
KÖJÁL ivóvíz minőségi 
ellenőrzései - amelyet mi is 
figyelemmel kísérünk - eddig 
az előírásoknak megfelelő 
minőséget állapítottak meg. 
De erről, s főleg a csúcs
szezonban katasztrofálisan 
megnövekvő ivóvízfogyasz
tásról többet mondhat Szabó 
János, a Dunántuli Regionális 
Vízmű és Vízgazdálkodási 
Vállalat Észak-balatoni 
Üzemigazgatósága balaton
almádi Vízművének vezetője. 
A vízmű vezetőjét nem 
találtam az irodájában, s 
kétszer kellett visszatérnem 
oda,hogy beszélhessek vele. 
- Csőtörésnél voltam, -
mondta - ami nálunk már 
szinte mindennapos téma. A 
fürediek végzik a hibael
hárítást, a helyreállítás pedig a 
mi csapatunk feladata. Ren
geteg a munka. Különösen a 

káptalanfüredi részen. Na
gyon elavultak a vezetékek. A 
közeljövőben lesz vezeték
csere, de sajnos nem az egész 
szakaszon. 
- Mekkora szakasz tartozik az 
almádi vízműhöz? 

- Balatonfűzfőtől Csopakig. 
- Azért jöttem, mert olyan 
pletykák kezdtek terjedni, 
hogy a városban, főleg a part
menti részen romlott a víz 
minősége. Igaz ez? 
- Erről szó sincs, a KÖJÁL 
rendszeres minőségvizsgálata 
ezt igazolja. A gond nem a 
minőséggel, hanem a 
mennyiséggel van. A nem
régen üzembehelyezett 2500 
köbméteres felszíni vízki
vételi egységgel a vízmű napi 
teljesítménye 10 ezer köb
méterre nőtt. A meleg, 
csapadékmentes napokon 
azonban a vízbázisok túlter
helésével sem tudjuk folya
matosan biztosítani a víz
igényeket. 
-Vajon miért nem? 
- Nagyon örülök, mert látom, 
teljesen beborult az ég, 
rövidesen elered az eső. 
Akkor pedig nem nekem kell 
bizonygatnom, hogy mi az 
óriási túlfogyasztás oka, 
hanem a víztározó medencék 
szintjét mérő műszert nézve, 
Ön is meggyőződhet róla. 
- Tudom miről van szó, hiszen 
a Naplóban többször is 
megjelent a közlemény a 
locsolási és gépkocsimosási 
tilalomról. E szerint hétfőn, 
kedden, szerdán és csü
törtökön 6-tól 22 óráig, pén
teken, szombaton és vasárnap 
pedig a nap 24 órájára vo
natkozik a tilalom. Ezek sze
rint... 
- Ezek szerint a tilalom nem 
tilalom. Akkor lenne az, ha a 
megszegőit megbüntetnék. 
Egy példát erre: egyik délelőtt 
megyek az utcán, s látom, 
hogy az éppen akkor érkezett 
üdülőtulajdonos már húzza is 
ki a tömlőt és mosni kezdi a 
kocsit. Mondom neki, uram 

tudja, hogy locsolási és 
kocsimosási tilalom van. Erre 
ő félvállról: - Elmegy maga a 
p....-ba! Azóta úgy vagyok, 
hogy szóljon a hatóság, de én 
nem. 
- Gondolom, hosszú évek ta
pasztalatai alapján még sorol
hatna egyet s mást... 
- Hogy mást ne mondjak, a 
rendelet előírta, hogy a vízmű 
határvonalain a Balatonba 
hosszan benyúló kerítést 
kellett építeni. Erre mi 
történt? Jöttek a fürdőzők, 
lefürészelték a kerítést és sza
badstrandot csináltak a víz
mű partján. Jelentettük a 
tanácsnak, a rendőrségnek. 
Fel is írtak néhány adatot, de 
nem tudom, lesz-e belőle 
valami. Aztán a horgászok. A 
szivattyúk bólyáihoz kötik a 
csónakjukat és ott horgász
nak. 
- Remélem, azért valami jót is 
tud mondani... 
- Az jó, hogy itt, a telephelyen 
rövidesen elkészül a korszerű 
műszerekkel ellátott disz
pécserközpont, ahonnan 
gombnyomással lehet irá
nyítani a térség vízellátását, -
mondta Szabó János. 
Közben megeredt az eső, 
jócskán megöntözte a kerte
ket. Utána körülbelül egy óra 
múlva megnéztük a víztározó 
medencék szintjét mutató 
műszert. Az eső előtt körül
belül félig volt vízzel, most 
pedig le kellett állítani a 
szivattyút, mert félő volt, hogy 
túlfolyik. 
Így van ez, ha nem az emberek 
öntöznek, hanem a „termé
szetfelelős". 

Bognár János 



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 HARA-TRIÓ HANGVERSENYE 
VÖRÖSBERÉNYBEN 

A hangversenyek iránti ér
deklődés megcsappanásával 
egyidejűleg megyénk is gazda
godik új koncertszínhe
lyekkel. A templomok nyúj
totta lehetőségek ilyen célú 
hasznosítására egyre több pél
dát találunk. A korábbi bátor
talan próbálkozásokat a vö
rösberényi erődtemplomban 
tavaly végre komplett zenei 
program követte. Mi több, új
év körül a Magyar Barokk 
Triót is vendégül látták itt, 
jelentős közönségsikerrel. 
Hogy elsősorban a kamara
zene illik ide, a tér adottságai 
eldöntötték. A közönség 
ugyanis két oldalról fogja köz
re a szereplők számára fel
használható szűk teret. Or
gona nincs, legfeljebb csem
baló elhelyezésére van mód. A 
házigazda, Kurucz György 
református lelkész az idén tárt 
karokkal fogadta a Liszt Kó
rust is, legutóbb pedig Hara 
László trióját. A Finnor
szágba szerződött három mu
zsikus közül egyedül őt is
mertük. A tudatosan vezető 
szerepet vivő fagottművész 
mellé Hibay Éva (fuvola) és 
Takács Zoltán (hegedű) tár
sult méltó kamarapartnerül. 
A csoport a művek válasz
tékával az akkordhangszer 
nélküli, az egymással egyen
rangúságot fogadó klasszikus 
felállást hangsúlyozta. Ezt su
gallta egyébként a műsor 
záróblokkja is, Haydn és 

Beethoven egy-egy műve szó
lamainak drámai feszültsé
gével. A templomtér kedvez a 
hangszerek párbeszédének, 
világosan elkülönítve azok szí
neit, hangerejét. Az akusztikai 
környezet láthatóan inspirálta 
a művészeket, akik Telemann 
négytételes szvitjével felmér
ték a teret, s a közönség vissza¬ 
jelzései nyomán Bach: h-moll 
szonátájában kiteljesítették 
hangzóképességét. Amit eb
ben a zenei mozgás kötelező 
mintájaként valósítottak meg, 
az Loillet Trió-szonátájában 
már játékossá oldódhatott. 
Fokozódó felszabadultságuk 
Vivaldi zenéjében a muzsiká
ló kedv gáttalan sodrásává vál
tozott. Teljes értékűen csak 
ezután kerülhetett sor 
Beethoven Don Giovanni va
riációinak előadására, amely
ben a pikáns operaduett hang
szeres sűrítményét adták. A 
szépen kimunkált változatok 
közül a harmadik ritmikus sú
lyait, az ötödik csaknem 
démoni fagott-szólamát, és a 
pergő zárófugátót kell ki
emelnünk. Az együttes játék
módjának különlegességét az 
adta, hogy az irányítást Hara 
László vállalta magára. Az ő 
basszus-játékanem kiegészítő 
jellegű, hangszerének fénye, 
ritmikus szilárdsága végig biz
tos pontja volt az előadásnak. 
A zárótétel megismétlésével 
előadott Haydn londoni trióra 
sokáig emlékezni fognak 
mindazok, akik figyelemmel 
kísérik Balatonalmádi zenei 
életének alakulását. 

Szelényi Pál 

KERESZTURY DEZSŐ 

SIRÁLYOK 
Mint az éber, gyönyörű nyugtalanság 
jelképei, cikáznak könnyedén 
a sirályok: hó-nyilak hegye; fény 
freccsen, ahogy a habzó vízbe csapják 

testük zömök bombáit, s már az égbe 
szöknek, a szél sziszeg szárnyuk hegyén; 
vérszomjasan rikoltanak, kemény 
hangjuk tépi a víz lágy énekét, de 

azért ujjongó szívvel küldeném 
még magasabbra őket, hogy serény 
lelkük a végtelen széllel itassák: 

övék a célbahullás részegsége, 
a vak súly titkát bölcs ösztönnel, értve 
legyőző, karcsú, vakmerő szabadság. 



Márványtábla hirdeti emlékét 

Dukai Takách Jenő festőművész 
Magányban, szegénységben 

töltötte utolsó évtizedét Bala
tonalmádiban. 
Veszprémben született 1888. 
május 31-én. Itt volt gimna
zista, majd jogot tanult 
Budapesten. Közben szorgal
masan látogatta a képző- és 
iparművészeti főiskola elő
adásait. Tanulmányai végez
tével Veszprémben vállalt 
közhivatalnoki munkát. Nya
rait Nagybányán és Kecs
keméten töltötte, a két híres 
művésztelepen. Réthy István
tól és Révész Imrétől tanult. A 
századelőn, a huszas években 
gyakorta állított ki a Műcsar
nok és a Nemzeti Szalon 
tárlatain. Veszprémben, 
Kecskeméten is bemutatta 

képeit. 1926-ban Bécsbe te
lepedett le. Két évtized 
múltán, 1947-ben visszatért 
Almádiba. Csendben, nélkü
lözések közepette, ám alkotó 
magányban élt 1956 szeptem
ber 30-án bekövetkezett ha
láláig. Sírja a vörösberényi 
temetőben van. Permi vörös 
homokkövön ecset és paletta. 
Egykori kis lakának falán, a 
Kölcsey utcában márvány
tábla őrzi nevét. 
Rengeteg téma foglalkoz
tatta. Vázlatait számolatlanul 
készítette, kiváló karakter
érzékkel. Képeit gazdag szín
világ, nagyvonalú szerkesz
tésmód jellemzi. 
Életét műveibe festette. For
mákba, színekbe sűrítette 

szigorú valóságát. Érzéke
nyen figyelte az őt körülvevő 
világot. Alkotásain nemcsak 
szűkebb környezetének em
berei, hanem a társadalom 
elesettjei, a szegények, kol
dusok, a nincstelenek is 
megjelentek. Jól ismerte a 
balatoni tájat, a part kemény 
munkával Birkózó emberét. 
A világ drámai mulandóságát 
fogalmazta meg, szinte üze
netként a mi számunkra is! 
Sötét színeiből mégis mindig 
kiviláglik az ízes népi derű, az 
életről alkotott bölcsessége, a 
nemes emberi tartás - szelle
mi kincsestárának legfőbb 
értéke. 
Festményei, rajzai magántu
lajdonban vannak. Itthon és 

külföldön. Egy-egy alkotását 
őrzi a Magyar Nemzeti Ga
léria, a veszprémi Bakonyi 
Múzeum, a szombathelyi 
Derkovits Képtár, a várpa
lotai Nagy Gyula Galéria. 
Munkásságának méltatása 
szerepel a Művészeti Lexi
konban. Többször emléke
zett rá megyei napilapunk, a 
Napló. 1972-ben Bécsben, a 
G a l e r i e Schönburgban ren
dezték meg emlékkiállítását. 
Tavaly pedig egykori lakó
helye, Balatonalmádi emlé
kezett néhai művészfiára ben
sőséges hangulatú emléktár
lattal. 

Albrecht Sándor 

Dukai Takách Jenő: Horgászat 
30x42 cm, olajkép, a Bakonyi Múzeum tulajdona 



LESZ-E KÁBEL TV 
ALMÁDIBAN? 

Májusban szórólapok hirdették, 
hogy lehetőség nyílik a műholdas tv-
műsorok vételére alkalmas rendszer 
kiépítésére. A kéttannyelvű gimná
zium a felszereléséhez tartozó para
bola antennát felajánlotta a lakos
ságnak is. Azóta már régen felkerült 
a vevőkészülék a kollégiumra, a 
külföldi programok azonban még 
mindig nem láthatók a lakásokban. 
Erről kérdeztem a szervezést és 
majdan üzemeltetést végző kommu
nális szolgáltató üzem vezetőjét, 
Őri Istvánt. 
- A kiküldött szórólapok alapján 
mekkora volt az érdeklődés a külföldi 
adók iránt? 
- Sajnos a 600 kérdőívből csak 140-en 
jeleztek vissza. A rendszer kiépí
téséhez viszont legalább 90 %-os 
érdeklődés szükséges, ez esetben 
nem lenne veszteséges a vállalkozás. 
- A megállapított 7000,-Ft körüli 
építési költség lakásonként magas
nak tűnik. Hogyan alakult ki ez az ár? 
- A beruházást három ütemben 
terveztük. Első ütemben a gimná
zium környéke (Rákóczi ltp.), utána a 
Rozmaring utcai sor- és társasházak, 
valamint környéke, s végül a Bauxit 
lakótelep (Lenin u., Móra F.u., 
Tolbuhim u.), Petőfi utcai lakótelep 
került volna bekapcsolásra. Az 
antennától távolodva természetesen 

növekednek az építési költségek, így 
például a Petőfi utcában 14000,-
forintba került volna lakásonként. Mi 
viszont igazságosabbnak ítéltük, 
hogy mindenki azonos összeget fi
zessen. Így jött ki a 7000,-Ft körüli ár. 
- A csupa múlt idő azt jelenti, hogy 
végleg lemondtak szándékukról? 
- Nem, de egyelőre csak a Rákóczi úti 
lakótelep és környékének beköté
sében gondolkodunk. 1-2 héten belül 
újra küldjük az igénylő lapokat, s 
kedvező fogadtatás esetén (90 %) 
már kezdjük is a munkát. Termé
szetesen most a bekötési ár a felére 
csökken. 
- Ha megfelelő az érdeklődés, mikor 
látható a műhold adása? 
- Az igénylések összesítése után kb. 
fél évet vesz igénybe a kiépítés, bár a 
Szabolcs utcai házak már eleve úgy 
épültek, hogy ezeken csak minimális 
munkát kell elvégeznünk. Ha a la
kosság passzivitást mutat nem épít
jük ki a rendszert, jelen helyzetben 
nem tudunk vállalni egy gazdaság
talan beruházást. 
Nos kedves budatavai lakosok! Aki 3 
idegennyelvű adással kívánja bővíte
ni a nem túl széles hazai repertoárt, 
küldje vissza a hamarosan megjelenő 
kérdőívet. Utána már csak remény
kedni kell a nagy közös akaratban... 

Gróf Tibor 

RONCSDERBY 
Úgy látszik végképp betört az 
autósport Almádiba! 
A május végi NIKE-Raly után július 
22-én ismét bőgtek a motorok 
Vörösberény határában. A boglár¬ 
lellei Derby GMK által szervezett 
roncsderbyt láthatta a szépszámú 
közönség. A hazánkban kevésbé 
ismert verseny szabályairól, a 
rendezés körülményeiről beszél
gettünk Horváth Józseffel a GMK 
vezetőjével. 
- Miért pont Almádira esett a 
választás a helyszín kijelölésénél? 
- Az eredeti helyszín Veszprém lett 
volna, ott azonban különböző okokra 
hivatkozva nem engedték, (augusz
tusban mégis rendezhetnek versenyt 
Veszprémben, a szerk.), annál rugal
masabb volt a helyi tanács elnöke, és 
sportfelügyelője. Rögtön megkaptuk 
az engedélyt, támogatták kéré
seinket, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni. 
- Mint minden sporthoz (különösen 
technikai sporthoz) sok pénz kell. Kik 
támogatták ezeket a versenyeket? 
- Több nagy vállalat lépett már a 
szponzorok körébe: PANNONKER, 
AGROKER, FERROVILL, GA
BONAIPAR, hogy csak a legismer
tebbeket említsem. Ugyanakkor a 
versenyzők a saját pénzükből építik 
autóikat, pótolják az egy-egy verseny 
után igencsak gyakran előforduló 
összetört karosszériaelemeket, 
motoralkatrészeket. 

- Hallhatnánk valamit a verseny
szabályokról, illetve ezekről a ko
rántsem hétköznapi autókról is né
hány szót? 
- Magyarországon a nyugati ver
senyekkel ellentétben csak gyorsa
sági futamokat szervezünk. Nyugat-
Európában plusz pontokat kapnak a 
versenyzők ha felborítják, összetörik 
a másikat, nekünk ez túl sokba 
kerülne. Almádiban 3 futam két 
legjobb idejét vesszük figyelembe, s 
ezután alakul ki a sorrend. 
Az autókról annyit kell tudni, hogy 
nem lehet bennük üveg (ablak, 
visszapillantó tükör stb.), a bukócső 
és bukósisak viszont kötelező. A 
versenygépek speciálisan megépített 
„összvérautók". Itt is látható a 3 
motoros Wartburg, a zil-motoros 
Volga vagy a lada-motor meghajtású 
„Bogár vw". Persze nem elhanyagol
ható a versenyzők felkészültsége 
sem. 

. Végül álljon itt 
az Almádi verseny eredménye: 
Első géposztály: 
1. Császár János Szeged 
2. Hirth Mihály Bácsalmás 
3. Nem adták ki, mert nem volt több 
értékelhető teljesítmény. 
Második géposztály: 
1. Bíró Tamás Kaposvár 
2. Korponai Ferenc Érsekcsanád 
3. Neubauer Tibor Pécs 

Balról jobbra: 
Galambos, Egyházi, Gácser, 
Kovács Z., Bódiss, Kovács L., 
Sánta, Bódiss József edző, 
Lovas, Debreceni, Kolompár, 
Paprika, Csikesz, Papp, Ács, 
Bódiss. 

ALMÁDI FIÚK 
DÍCSÉRETE 

Nagy sikert ért el az 1988/89-
es bajnokságban a BSE ifjú
sági labdarúgócsapata. A klub 
fennállásának történetében 
először veretlenül nyerte meg 
a megyei bajnokságot. A 
Bódiss József vezette együttes 
egy éve játszik együtt, s közü
lük többen már a felnőtt ke
rettel készülnek a következő 
idényre. 
Mindenképpen a siker elis
merését jelenti, hogy július 15-
16-án a Graz melletti Pal¬ 
dauba hívták meg a csapatot, 
ahol 6 osztrák és 3 jugoszláv 
ifjúsági együttes volt az 
ellenfél. A sikerszéria itt sem 
szakadt meg, a BSE veretlenül 
végzett az első helyen. 
Gratulálunk! 

ÚSZÓVERSENYRE 
HÍVJÁK KI 

az almádi Nagycsaládosok 
Egyesületének gyermekei a 
város fiataljait. A versenyt 
augusztus 26-án, szombaton a 
Megyei Tanács budatavai 
üdülőjében rendezik. A prog
ram egész napos sportot, 
játékot, jókedvet ígér. 

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: 
Hétfőtől- Csütörtökig: 
08h - 16h 
Péntek: 08 h -15.30 h 
Szombaton 08 h -12 h-ig 
Rendőrörsön: minden nap 
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