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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA Ár: 9,30 Ft 

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

Egy Balatonalmádi-i állandó lakos mondanivalója 
Bevezetőként engedtessék meg, hogy 
sok szimpátiával köszöntsem az „Új 
Almádi Ujság"-ot. Balatonalmádi ki
terjedt területének lakóit jól tá
jékoztathatja a helyi eseményekről a 
lap. Lényeges, hogy tárgyilagosságát 
megtartva, ne váljék a tanácsi vezetés 
propaganda eszközévé az „Új Almádi 
Újság", melynek szerkesztőbizottsága 
a színvonal biztosítása mellett annak 
lektora s ne cenzora legyen. Kívánom, 
hogy a lakosság bizalma, barátsága 
kísérje városunk életrekelt sajtóját s 
annak szerkesztőit. 
A havonként megjelenő városi lapunk 
júliusi számából arról értesülhetett az 
olvasó, hogy az MSZMP Bala
tonalmádi-i Pártszervezete közcélra 
kívánja átadni a székházát. Igen 
komoly, értékes, minden elismerést 
megérdemlő cselekedet. Hiszem, 
hogy a lakosság nemes, segítő
készségként, nagy szimpátiával 
fogadta a hírt. 
Hogy mire használtassék fel egy 
reprezentatív épület? A Balaton
almádi-i szemészet Fűzfő-
Gyártelepen pincehelyiségben, egy 
pici várakozóból és egy rendelőből áll. 
Szív és keringési, vagy mozgássérült 
betegséggel küzködőknek, de 
másoknak is - bár autóbusz jár Fűzfő-
Gyártelepre - kész kálváriajárás, ha 
szemészetre kell mennie. 
Az ideggyógyászat Vörösberényben 
van. Pedig az egészségügyi 
intézményeket a település egy 
központi helyén, együtt lett volna 
célszerű elhelyezni. A közelmúltban 
épült új orvosi rendelő. Vajon miért 
nélkülözi a fenti, a lakosság számára 
fontos létesítményeket? 
Volt Almádinak egy békés, tiszta, 
szivet - lelket melengető, aranyos kis 
könyvtára. Nem tömeg járt oda, de 
mindig akadt 8-10 ott tartózkodó fia
tal s öreg. Ezt a könyvtárat az új 
tanácsháza építése miatt áthelyezték. 
Adják vissza e kedves helyet 
megnagyobbítva a lakosságnak. A 
jelenled könyvtár (könyvraktár) 
céljának, feladatának egyáltalán nem 
felel meg. Tudtommal a könyvek egy 
része a padláson van. 
Arról, hogy a dombtetőre helyezett 
patika, könyvtár megközelítése sok 
idős ember számára mily 
nehézségekkel jár, arról nem is 
szólok. E mondatomért bizton 
megmosolyognak az illetékesek, 
nekik azt üzenem ők is lesznek 
öregek! 
De térjünk vissza az egészségügyi 
létesítmények kérdésére. Bizonyosra 
veszem, hogy válaszként a nap
jainkban elterjedt indokot kapom, 
nevezetesen azért nem lett nagyobb 
az orvosi rendelő, mert: „nem volt 
pénzügyi fedezet, nincsen pénz". Az 
indok elfogadható lenne, ha ugyanak
kor nem látná az ember az épülő, új 
tanácsháza nagyra méretezett, 
nagyobbrészt kész épületét. 
Sajna nálunk országosan általános az 
üzemek, vállalatok, hivatalok 
törekvése, hogy impozáns külsővel, 
ragyogó berendezéssel bíró 
adminisztrációs központtal ren

delkezzenek. Egyet is lehet érteni a 
kellemes környezet megteremtésének 
óhajával, de ezt puritánsággal tegyük; 
hiszen nincsen, vagy csak kevés 
pénzünk van! 
Balatonalmádi gyorsan, szépen 
fejlődő része: Budatava. Örülünk a 
kialakulóban lévő városrésznek. 
Azonban míg az egyik szemem nevet, 
a másik sír, zokog. Az „üdülőváros" 
gyöngyszeme lehetne a Balatonpart 
(strand) parkjának úgyszólván 
meghosszabbításában lévő zöld 
övezet. Valamikor egy részén a Ba
uxitkutató Vállalat telepe volt. 
Több mint két évtizeddel ezelőtt, 
amikor Almádiban telket akartam 
vásárolni, a Tanács úgy informált, 
hogy a szóbanforgó helyen park, 
rózsaliget lesz. 
Azóta beépült, az említett területtől -
a Táncsics u-tól kezdődően - az 
északra eső rész. A lakosság 
finanszírozta a vízhálózat kiépítését. 
Jelenleg második éve törlesztjük a 
szennyvízcsatornázat létesítését. És 
mi lett a rózsaligetből? Hát bizony: 

szemétlerakodó hely, majd a 
többszörös panasz után eldozerolták 
a területet s izibe ide helyezték a 
csatornát építő részleg telephelyét. 
Azóta porban uszunk, reggelente hall
gatjuk a megengedett zajhatár feletti 
zúgó baggerek, dózerek, daruskocsik 
és a 6-12 tonnás, anyagot, földet, 
követ hozó-vivő teherautók 
dübörgését, a túrázó motorok ne
hezen viselhető zaját. Önkéntelenül 
felvetődik a kérdés, hogy e telephelyet 
miért nem a városon kívül, félreeső 
helyen jelölte ki a tanács? Nincsen 
arra szabály, hogy a lakosság 
nyugalmára tekintettel kell lenni? 
A csatornaépítés befejezésének 
határideje, többször ismétlődően 
halasztódott. Mindenki megértette, 
hogy adódhatnak nemvárt 
akadályok. Így hát türelmesen nyelték 
a Táncsics utcaiak a port azzal, hogy 
1989 év őszén csak elkészül a bitume
nes út. 
Jött azonban a kiábrándító hír, hogy 
a Táncsics u-i gerincvezeték Fadrusz 
u. és a felsőőrsi út közötti szakaszát fel 

kell szedni. Ugyanis a világért sem 
folyik felfelé a szennyvíz. 
Tehát jön a harmadik év, amit por
ban, piszokban, zajban kell eltölteni! 
Türelmünk elfogyott! 
Tisztelettel érdeklődünk mit tartal
maz a csatornaépítés szerződése; mily 
minőségi előírás, befejezési határidő, 
kötbér előírás van abban; 
foganatosították-e a munkálatok 
befejezését serkentő szankciókat? A 
csatornaépítő társulat elnökének 
közlése szerint ugyanis nem is látta a 
szerződést. 
Mi, akik itt lakunk a csatornaépítő 
telep Táncsics u másik oldalán, 
szeretnénk pormentes levegőt szívni, 
tiszta, rendezett környezetben, ri
asztó zajok nélkül élni. 
Az illetékesek eredményes intéz
kedését kérjük és várjuk. 

Balatonalmádi, 1989. augusztus 20. 

Jolsvai Arthur 

NYÍLT LEVÉL 
Balatonalmádi város tanácselnökéhez 

Tisztelt Tanácselnök úr! 

A rádióban, az újságokban több alkalommal elhangzott, illetve olvastuk, hogy a Magyar Néphadsereg repülő 
alakulatainak kötelessége betartani a HM. által előírt legkisebb magasságon (400 m) felüli és időtartamon (06-
22h) belüli repülési korlátozásokat. A szentkirályszabadjai repülő dandár egységei az előírást hetente több 
alkalommal durván megsértették, illetve megsértik. Ezt a tényt mi balatonalmádi lakosai jelen aláírásunkkal, 
büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában tanusítjuk. Ezt a tényt, leképezés útján a legegyszerűbb optikai 
számításokkal is bizonyítani lehet. 
Ezek a mélyrepülések és gyermekeink álmát zavaró éjszaki repülések az idősebb lakók II. világháborús rossz 
emlékeit idézik fel a BÉKE éveiben. 
Az állandó lakosok és üdülők nyugalmának zavarásán túlmenően városunkban üdülő külföldiek is több alkalom
mal szóvá tették az idegesítő momentumot. Félő, hogy Balatonalmádi nyugalmát zavaró repülések egyre több 
üdülő és külföldi vendégeket kényszerítenek a Balaton más vidékére, így a lakosság és a város eleshet pénzügyi 
bevételének jelentős részétől. 
Mi Balatonalmádi lakosok és üdülők követeljük Öntől, hogy a legerélyesebben tiltakozzon a szentkirályszabadjai 
repülő dandár parancsnokánál a HM. által előírt magassági és időbeli korlátozások megsértéséért Balatonalmádi 
és a környék lakosságának érdekében. Mi nyugalomban kívánunk élni és nem akarjuk, hogy városunk kéményeit 
és jegenyefáit a helikopterek légcsavarjai által felkavart levegő rezegtesse. A már szétlőtt, valamikor vadregényes 
Bakony hegységben igen sok lakatlan és katonailag lezárt terület van, ahol a repülések zaja nem az emberek idegeit, 
hanem az elpusztított természet maradványait borzolják csak. 
Véleményünk szerint a helikoptereknek teljesen mindegy, hogy az elpusztított vidék, vagy egy város felett 
gyakorlatoznak vagy sem. 
Amennyiben tiltakozása eredménytelen maradna a repülőegységparancsnokánál, úgy követelésünkkel forduljon 
a Honvédelmi Miniszterhez választó polgárainak érdekében. 
Kérjük Önt, hogy levelét és a választ is ugyanilyen nyíltan hozza tudomására a város lakóinak az „Új Almádi Újság"-
ban mint mi. 
Olvasóink leveleire a következő, októberi számunkban részletesen kitérünk! 

Tisztelettel 
Balatonalmádi lakói 



BUDATAVA TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉBŐL 

A mai Balatonalmádi terü
letéhez tartozik az úgynevezett 
Budatava is. Általában a 
Szabadság út melletti domb
vonulat lábánál elterülő sík 
területet nevezik így, illetve az 
1930-as években Bala
tongyöngyének is. Ez a 
területrész ősidők óta 
Vörösberény része volt és az 
előbb említett út volt a határ 
Szentkirályszabadja felől, 
miután Almádi csak 1869 után 
lett önálló község. István 
nádor 1389. április 11-én kelt 
ítéletlevelében leírják 
Vörösberény határát. Az 
oklevél szövegéből világosan 
érzékelhető a dombtetőn 
húzódó határvonal, amely 
1953-ig volt érvényben. 
Az 1858. évi kataszteri 
felmérés szerinti határ is az 
előbb említett helyen van. A 
nagy gondossággal készített 
felmérés a helyrajzi számok 
mellett feltünteti az akkor 
használatos dülőneveket is. 
Eszerint a „Kövesalja" dülő a 
mai 71-es számú útig terjedő 
terület volt. Ennek a Balaton 
felé eső vége a „Szilfa" dülő. A 
71-es számú úttól északkeletre 
eső terület a „Szili parrag" 
elnevezést viselte és csat
lakozott a Séd patakon túli 
területhez, amelynek neve 
„Alsó lozsánta" volt. 
Az utóbb említett két dülőnek 
a Balaton felőli vége szintén 
„Szilfa" dülő névre hallgatott. 
A terület csaknem teljes 
egészében rét volt és a 
vörösberényiek legelőnek 
használták. A térképen a 

Budatava elnevezés nem 
szerepel. Tekintettel arra, 
hogy a térképek igen nagy 
gondossággal készültek arra 
kell következtetnünk, hogy az 
elnevezés később keletkezett. 
Ennek ellentmond egy 1816. 
október 4-én kelt szerződés, 
amelyben a veszprémi 
káptalan bérbe adta az almádi 
rétet három almádi szőlő
birtokosnak. 

Ugyanis a szerződés első 
pontjában az alábbiak 
olvashatók: „Én átal adtam a 
Tisztelt Uraknak az Almádi 
Rétnek őszi legelőit mostantól 
kezdve a hóleestéig, mégis átal 
adtam a Nagyobb Itatótul 
fogva Budatava felé egész a 
határszélig..." 
Eddigi kutatásaim során nem 
derült ki honnan származik a 
Budatava elnevezés. Kérdés 

ha 1816-ban már használták, 
miért nem szerepel az 1858. 
évi térképen? A régi 
dülőnevek közül a Kövesalja, 
valamint a Lozsánta máig 
fenmáradt, melyeket utcanév 
őriz. 
Közvetlenül a balaton
parthoz csatlakozó részen 
nehezen határozható meg a 
határvonal a két település 
között. Nyilvánvaló, hogy a 
lakosság nem nagyon 
törődött ezzel, amit bizonyít 
az is, hogy a korabeli képes 
levelező lapokon Budatavát 
többnyire Almádival együtt 
tüntetik fel. 
A terület parcellázására 
1936-ban került sor, amikor a 
mai 71-es számú út keleti 
oldalán alakították ki a 
nyaralótelkek egész sorát. 
Ekkor létesültek a hét 
vezérről elnevezett utcák, 
amelyeket az utóbbi 
évtizedekben további telek
alakítások követtek. Nem 
érdektelen megjegyezni, 
hogy az egyik községtől a 
másikhoz történt 
átcsatolásokat az egyház nem 
követte, az Almádi és 
Vörösberényi plébániák 
területi határa ma is a 
Szabadság utca. 

Schildmayer Ferenc 



ALKALMAZKODUNK A VÁLTOZÁSOKHOZ 
Beszélgetés Kiss Béla rendőrőrs parancsnokkal 

Minden ember - gyerek, 
felnőtt - egyaránt várja a 
nyarat, hogy az egész éves 
munka után egy-két hetet 
pihenjen, regenerálódjon. 
Sokan választják közülük a 
Balatont, éppen városunkat. 
Az öt-hatszorosára duzzadó 
lakossággal óhatatlanul fel
merülő problémákat viselni 
kell a helyieknek, és azt hiszem 
Kiss Béla főhadnagy ren
dőrőrs parancsnoknak nem a 
nyár a pihenés időszaka... 
- Tény, hogy a lakosság 
növekedésével arányosan nő a 
bűncselekmények száma is. 
Hiba lenne azonban, ha min
dez váratlanul érné a ren
dőrséget. Éppen ezért már 
tavasszal elkezdődik a fel
készülés, elemezzük az elmúlt 
év tapasztalatait. 
Munkánkat nehezíti, hogy 
többféle embertípussal kell 
foglalkozni, mindenkivel meg 
kell találni a megfelelő hang
nemet. 
Sokan a jóindulatú ellenőr
zést, igazoltatást is zaklatás
nak veszik. 
- Ha már itt tartunk, milyen 
jellegű bűncselekmények jel
lemzőek az idegenforgalmi 
időszakban? 

- Túlnyomó többségben lopás, 
ebből is a személyi tulajdon 
sérelmére elkövetett, és a 
betöréses lopás a leggyako
ribb. 
A zsúfolt parkolókban hagyott 
autók sokszor tele vannak 
értékes tárgyakkal (rádió
magnó, kamera stb.), s ez per
sze csábítja a bűnözőket. 
Persze gyakran egyszerűbb az 
egész autót elvinni. 
Tapasztalataink szerint Almá
diban a legtöbb járművet a 
fizető parkolókban, a buda
tavai sötét utcákban, a társas 
nyaralók udvarán és az Ifjúsági 
ABC melletti parkolóban tö
rik fel, illetve lopják el. 
Feltétlenül beszélni kell a 
közlekedési morálról is. A 
tavalyihoz képest majdnem 
duplájára nőtt a balesetek 
száma. 1988-ban egész évben 
9-en haltak meg városunk 
útjain, idén már 7-en, s még 
nincs vége a szezonnak. 
- Nyaranta sok az új arc a 
szolgálatot teljesítők között. 
Hallhatnánk néhány szót a 
gyakorló őrs munkájáról? 

Az idegenforgalmilag 
frekventált helyekre Központi 
intézkedésre küldik a fiatal 
rendőröket. Sokan közülük itt 

teljesítenek először szolgála
tot, polgári nyelven iskolai 
szakmai gyakorlatukat töltik. 
Az alapvető feladatokat a 
törzsállománynak kell megol
dani, a fiatalok csak bese
gítenek, tapasztalatot szerez
nek. Viszont meg kell mon
danom, a nyári időszakban az 
őrsre háruló munkát nélkülük 
nem tudnánk ellátni. Néhá
nyukat már most szívesen 
látnám állományunkban. 
- Más téma. A múlthoz képest 
mintha elnézőbb lenne a 
rendőrség a lengyelekkel 
szemben. Mi erről a 
véleménye? 
- Alkalmazkodunk mi is a 
társadalomban végbemenő 
változásokhoz, melyek követ
keztében a lengyel piacokat 
másként értékeljük mint a 
korábbiakban. Megjegyzem, 
ha valaki azonban bűncse
lekményből származó árut ad 
el, vagy vásárol (!) az ellen 
szigorúan eljárást indítunk. 
Sajnos volt már erre is példa. 
- Volt-e olyan eset a nyáron, 
ami különösen emlékezetes a 
parancsnok számára? 
- Több is akad. Országos 
körözötteket fogtunk el, de a 
legemlékezetesebb egy autó

lopás volt. Fiatal gyerekek 
„kötöttek el" egy Ladát Pápán. 
Lejöttek vele szórakozni Al
mádiba, de pechükre még 
aznap elcsíptük őket. Mire a 
Lada tulajdonosa észrevette 
volna a lopást, már a birto
kunkban volt. 
- Ha lassan is, épül-szépül vá
rosunk, úgy látszik csak ezt az 
utcát és ezt az épületet kerüli el 
a változás szele. 
- A jelenlegi épület a 20-as 30-
as évek idegenforgalmának 
épült. Mostanra azonban már 
túl szűknek, korszerűtlennek 
bizonyult. Egyre csökkennek a 
kultúrált munkavégzés felté
telei s akkor még nem beszél
tem a külföldi ügyfélfo
gadásról. Telkünk van, már 
épülnie kellene az új ren
dőrőrsnek, de a jelenlegi gaz
dasági helyzet nem teszi lehe
tővé a beruházás indulását. 
Jobb híján ilyen körülmények 
között igyekszünk ellátni 
munkánkat, megoldani a ránk 
háruló feladatokat. 

GRÓF TIBOR 

Régi hírek 
a teniszsport 

Almádi 
történetéből 

-1898. június 8. Veszprémvármegye 
című újság: „alaposan hely
reállították a két lawn-tennis pályát 
is". 
-1899. augusztus 20. Veszprém
vármegye című újság: „Hétfőn ten¬ 
nis verseny volt, amelyen az első 
díjat, egy tennis rackettet Toldy 
Ernő 71/2 pointtal, a második díjat 
Toldy Lóránd 7 pointtal nyerte 
meg. 
- 1933. június 27, július 2. 
Nemzetközi Balaton tenisz
bajnokság Almádiban. A Balaton 
legnagyobb sport-eseménye . . . 
-1938. évi almádi ismertetőből: 
„A Balaton legnagyobb tenisztele
pe 10 versenyméretű, kitűnően 
gondozott vörössalak pályával, 
pompás környezetben a vízparton." 
Almádi közel 100 éves sport
történetéhez még visszatérünk. 



Jelenség?! 

Kedden, augusztus 14.-én 
még megnéztem a kiraka
tot. Igen, megvan még az az 
elegáns P.C. ing, amire a 
bolt megnyitása órta 
gyűjtögettem a pénzem. 
Másnap hitetlenkedve áll
tam meg az üzlet előtt. 
Teljesen üres volt, végleg 
bezárták. 
Mi történhetett... csodál
koztam. Mióta június 
közepétől megnyílt ez a 
Lenin utcai kis TOP Mode 
bolt szinte naponta végig¬ 
gusztáltam a kínálatot. 
Végre az egyen csikosok, 
pöttyösök, gyűrtek után egy 
darabka kis Váci utcát 
varázsolt elénk, pompás 
színfolt volt a butikok tu
catjai sorában. 
Igen, drága volt, nem a 
hétköznapi pénztárcánk
hoz szabták. 
Valószínű, hogy egy év alatt 
csak 2-3-szor tehettem 
volna meg, hogy ott vá
sároljak. Mégis csalódott 
vagyok, nem értem. 
Ennyi idő alatt be sem in
dulhat egy üzlet, az 
almádiaknak egy része 
talán még rá sem bukkant. 
Aztán valami gyanakvás 
fogott el. A kis reggeliző a 
fő utcában csak néhány 
hetet ért meg... A mellette 
lévő régiség bolt ugyancsak 
kérész éltű volt. Mi ez, 
jelenség? 
Homályosan felrémlett 
bennem néhány szófosz
lány...,piac...,üzletpoli
tika...., kockázat..., Van aki 
ezt még nem érti? 
Én a kereskedőket nem 
értem. 

-em-

Berényben a Berény vendéglő 

Nagyon jó helyen épült, létesült a 
Veszprém és Vidéke Áfész, - most 
már szerződéses - vendég
látóegyüttese. Vörösberényben több 
út és utca találkozásánál fogadja a 
vendégeket a Berény vendéglő, a¬ 
melyhez egy kisebb presszó is tartozik. 
Most már ne beszéljünk nagyon a 
tágas teraszról, hiszen befejeződött az 
idegenforgalmi szezon, amit nemcsak 
a naptár, hanem az időjárás, a hazai és 
a külföldi turisták „elköltözése" is 
bizonyít. 
Amikor még ott jártunk, egyre-másra 
érkeztek a külföldi vendégek. Rehus 
Lajos, az üzlet vezetője, irányítója, 
szervezője alig tudott elszabadulni 
délidőben a munkájától. 
- Köztudott - kezdte a 
beszélgetésünket -, hogy Bala

tonalmádi igen felkapott hely. Ismerik 
annyira a hazai és a külföldi vendégek, 
mint Balatonfüredet... 
- Ha nem jobban - szólék közbe. 
- Ezt is lehet mondani. A Német 
Szövetségi Köztársaságból nagyon 
sokan megállnak itt a tágas 
parkolónkban, mert szeretném 
hozzátenni, hogy bármilyen 
vendéglátóegység számára nagyon 
fontos a megfelelő parkolási 
lehetőség a gépkocsival érkező 
turisták számára. Ezenkívül holland 
fiatalok is jönnek, de családok is 
vegyesen, akik rendszeresen nálunk 
étkeznek. 
- Beszéljünk még kicsit a helyi igények 
kielégítéséről a Berény vendéglőben. 
Mi a helyzet, kik jönnek, miért jönnek 
a Rehus-céghez? 

-Sokféle rendezvénnyel megke
resnek. A fűzfői Nitrokémia Iparte
lepek brigádjai itt tartják össze
jövetelüket, esküvőket rendezünk. 
Százötven-százhatvan iskolás étkezik 
nálunk. Mindez nagy feladat, de 
győzzük és szívesen csináljuk, 
természetesen nemcsak önmagun
kért, hanem a városunkért is. Nem 
mindegy, hogy a Berény vendéglőből 
milyen érzésekkel és véleményekkel 
távoznak a vendégek. 
- Valamit a sajátosságokról! 
-Hát, ha ajánlhatom a berényi 
bicskást, a velőt, a gombaételeket és 
elmondhatom, hogy nálunk pacal 
állandóan kapható. 
Hát akkor jó étvágyat a Berény 
vendéglőben! 

Gáldonyi Béla 

Önkormányzati hírek 
A Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága 1989. augusztus 15-
én ülést tartott. Elsőként az 
1989. évi pénzügyi terv I. 
féléves végrehajtásáról hall
gatta meg a beszámolót. 
A testület tagjai megál
lapították, hogy mind a 
bevételek (67,7%), mind a 
kiadások (40,4%) teljesítése 
időarányosan alakult. 
Második napirendi pontként a 
városi sportegyesületek mű
ködésének, felügyeletének 
helyzetéről, a település éle
tében betöltött szerepéről 
tájékozódott a testület. 
Az írásos előterjesztés négy 
sportegyesület munkáját mu
tatta be, értékelte röviden. 
Vegyes ügyek keretén belül 

döntött a Végrehajtó Bizottság 
a Bélai Béla alapítvány ezévi 
odaítéléséről. Ebben az évben 
- az alapítvány meghatározott 
tanintézetekbe beiskolázást 
nyert fiatalok - 3 fiatalember 
részesült a díjból, mely egyenlő 
arányban került szétosztásra. 
Értékesítette a testület a -
júliusi számunkban is meg
hirdetett budatavai telkek 
egyikét. 
A3. sz. Általános Iskola vezetői 
teendőinek ellátásával - a 
pályázati időszak és eljárás 
lezárásáig - továbbra is Csölle 
Magdolnát bízta meg a 
Végrehajtó Bizottság. 

Müllerné Dr. Hradszky 
Erzsébet 

Közlemény 
A Városi Tanács legközelebbi ülését 1989. szeptember 26-án 
tartja a Városi Pártbizottság nagytermében, 13.00 órakor. A 
tanácsülés nyilvános. 

Távirati 
stílusban 

a Táncsics 
Mihály 
utcáról 

A Táncsics Mihály utca 
burkolatának helyreállítása 
ügyében a Magyar Aszfalt 
KFT-vel folytatott 
előrehaladott tárgyalásokat a 
tanács. A megbeszélés szerint 
az előzetesen becsült mintegy 
5,5 millió forintos (+ ÁFA) 
beruházás olyan műszaki 
színvonalú utat foglal ma
gában, mely hosszabb távon is 
elbírja az utca forgalmát. Az 
árajánlat kb. 1 400 000 Ft. 
költséggel a csapadékvíz-
elvezetést is megoldja. 
Amennyiben a megállapodás 
létrejön, úgy a munkálatok 
szeptember végén indulná
nak és november közepéig 
befezejődnek. 
Jelenleg a korábban készült 
műszaki tervek felülvizsgálatát 
és aktualizását végzi a ki
vitelező. 



ELŐTT... 
Szeptembertől ismét benépesülnek iskoláink, gyerekzsivaj tölti 
be a kihalt folyosókat Tanévnyitó előtti körsétámon a négy 
iskola vezetőjének tettem fel néhány kérdést (Csölle Magdolna 
Vörösberényi Általános Iskola, Fábián László 1. sz. Általános 
Iskola, Németh Béla Váci Mihály Általános Iskola, és Czuczor 
Sándor Kéttannyelvű Gimnázium) 
- Az új tanév indulásakor 
biztosítottak-e a személyi 
feltételek a sikeres oktató 
munkához? 
Cs. M.: Sajnos az első igaz
gatóválasztáson a jelölt nem 
érte el a szükséges szavazat
mennyiséget, így igazgató nél
kül kezdjük az új tanévet. A 
megismételt pályázat után ta
lán októberben kapunk veze
tőt. (Addig Csölle Magdolna 
nyugdíjas igazgató látja el ezt a 
munkakört, igazgatóhelyettesi 
státuszban, a szerk.) Más téren 
nincsenek gondjaink, a kiírt 
pályázatokra jelentkeztek, s 
szeptembertől nálunk kezdik 
meg a munkát. 
F. L.: Két új nevelő került a 
tantestületünkbe (egy testne
velő és egy logopédus), ugyan
akkor két munkatársunk Bors 
Sándorné és Németh János 
nyugállományba vonult. 
Ezúton is békés, nyugodt pihe
nést kívánok nekik. Nálunk is 
volt igazgatóválasztás, újabb öt 
évre kaptam bizalmat munka
társaimtól. 
N. B.: Lakáshiány miatt nincs 
érdeklődés pályázatainkra, pe
dig matematika-fizika szakos
ra nagy szükség lenne. Nyug
díjas alkalmazásával ebben az 
évben még sikerült megoldani, 
de hogy ezután mi lesz...? 
Cz. S.: Gimnáziumunkba két 
új amerikai és két angol kol
léga jött, akik szaktárgyaikat 
anyanyelvükön tanítják. Tan
testületünk hazai szakembe
rekkel is gazdagodott, hiszen 
most indul a magyar irodalom, 
a német nyelv, történelem, 
földrajz, a fizika és a kémia az 
első évesek számára. A kol
légium nevelőtestülete is tel
jes, csakúgy mint a technikai 
dolgozóké. 

- A megfelelő szakmai háttér 
mellett korántsem elhanya
golhatók a tárgyi feltételek 
sem. Történtek-e változások a 
nyáron? 
Cs. M.: Ezen a téren köztu
dottan évek óta nehéz hely
zetben vagyunk. Három épü
letben folyik a tanítás, mégis 
35-36 fős osztályokat kell in
dítanunk. A meglévő nyolc 
tanterembe tíz tanulócsopor
tot foglalkoztatunk állandó 
„vándoroltatással". Egyéb
ként az egyik épületünk tető
szerkezetét kicserélték, ennek 
ellenére az augusztus végi nagy 
viharokban már beázott. A 
Művelődési Házat szintén fel
újítják (ott tartjuk a testnevelés 
órákat), nem tudom elkészül-e 
időben. 
F. L.: Iskolánk átadásának 40. 
évfordulóját méltóképpen ün
nepelhetjük, hiszen teljesen 
felújították épületünket. Ezen 
a téren bíztató előjelekkel 
várjuk az új tanévet. 
N. B.: Nálunk a nyári munkát a 
vizes-blokkok felújítása jelen
tette, amit almádi kisiparosok 
végeztek. Pénzhiány miatt a 
festés, meszelés elmaradt, 
viszont tornatermünk meg
szépült, amit a Bauxitkutató, a 
felsőörsi Dokk GMK, vala
mint az ÉDÁSZ társadalmi 
munkájának köszönhetünk. 
Cz. S.: Szeptember 3-án a 
tanévnyitó mellett ünnepélyes 
kollégiumátadót is tartunk. 
Balogh Zsigmond adja át a 
korszerű, 200 személyes kol
légiumot, ahol kétszintes, virá
gokkal elválasztott tanuló
szobák, kényelmes négy ágyas 
szobák, és kiszolgálóhelyi
ségek vannak. Ráadásul a 
kollégium tetején ott a para
bola antenna, amely egész Al

mádit el tudná látni két angol 
és egy francia programmal, ha 
igényelné a lakosság. 
- A nyár elején megjelent mi
niszteri rendelet értelmében 
nem kötelező az orosz nyelv 
tanítása. Hogyan érintette ez 
az iskolákat? 
Cs. M.: Kicsit pontosítanom 
kell. Azokban az iskolákban, 
ahol adottak a személyi fel
tételek más idegen nyelv okta
tására csak ott nem kötelező az 
orosz, taníthatnak mást is. Ez a 
bejelentés egyébként zavart 
okozott a szülők körében is. 
Nos nálunk még nem érettek a 
feltételek, orosz szakos kollé
gám most kezdi az átképzést. 
Tehát egyelőre marad az 
orosz. 
F. L.: Én is úgy érzem, ez 
ügyben nagy a tájékozatlanság. 
Véleményem szerint ez egy 
politikai döntés volt, amelynek 
nincs szakmai háttere. Nálunk 
csak egy német tanár van fél 
állásban, sajnos ez kevés, így 
egyelőre mi is oroszt tanítunk. 
N. B.: Angolt már második 
idegen nyelvként három éve 
tanítunk, ezért ettől az évtől 
angolt tanul a 3. és 4. osztály 
(heti öt órában), s az ötödik 
osztály közül azok választ
hatják, akik előtte 3. 4. osz
tályban már tanulták. A többi
eknek marad az orosz. 
Cz. S.: Nálunk szabad nyelv
választás van. Az angol mellett 
az elsősök az orosz és a német 
közül választhattak. Az előbbit 
öten, az utóbbit 67-en kérték 
szüleikkel együtt. 
- Napjainkban egyre több szó 
esik pedagógus körökben a 
sztrájkról. Mi erről a véle
ményük? 
Cs. M.: Nem volt róla szó. Van 
elég gondunk, nem érünk rá 
ezzel a kérdéssel foglalkozni. 
F. L.: Végső eszköz, nem sok 
értelmét látjuk. A pedagó
gusok gondjait az ország veze
tésének sztrájk nélkül is érzé
kelni kell. Nincs sztrájkhangu
lat testületünkben, inkább az 

érdekvédelmi fórumokon 
akarjuk a hangunkat hallatni. 
N. B.: Minden dolgozónk az 
országos átlagnál magasabb 
béremelést kapott, így érzé
sem szerint nyugodt évkezdés 
várható. (Érdekes viszont, 
hogy a mi béremeléseink min
dig áremelés mellett történ
nek.) 
Persze szükség esetén, biztos, 
hogy támogatnánk a sztrájkot. 
Cz. S.: A sztrájkról csak annyit 
mondhatok, hogy nincs időnk 
rá. Egy újonnan alakult iskola 
túl sok megoldandó feladattal 
áll szemben, és ezeket csak 
munkával lehet megoldani. 
Különben a „fordított sztrájk" 
- azaz ha minden előírást kí
nosan betartunk, még nagyobb 
károkat okozna, mint a ha
gyományos. 
- Végezetül még egy kérdés. Új 
miniszterünk van, milyenek az 
első benyomások, érződik-e 
már „hatása"? 
Cs. M.: Glatz Ferenc nagy 
tekintély, felvilágosult elme. 
Közvetlen hatását nem érez
zük, s nem tudjuk milyen lehe
tőségei vannak. Illetve a meg
lévőkkel mennyire tud élni. 
F. L.: Célkitűzéseivel egyet
értünk, alapkoncepcióinagyon 
jók. Ugyanakkor féltjük is, 
mert a jelen viszonyok és le
hetőségek között igen szűk a 
mozgástere. 
N. B.: Kevésbé ismerjük, de 
személye szimpatikus. Bizako
dóak vagyunk munkájával kap
csolatban. 
Cz. S.: Miniszterünk alapos 
változtatásokra készül: komo
lyan gondolja a nyelvoktatást, a 
bérreform hívének tartjuk, és 
meg kíván szabadulni a mi
nisztériumi kövületektől. Az 
ígéreteket tettek is követik, 
egyre több támogatóra szá
míthat. 
Íme ilyen a helyzetkép az első 
becsengetés előtt Almádi 
iskoláiban. 

Gróf Tibor 



Ősz 
Kis rapszódia 

Fejbiccentve köszönök parányi 
póknak. Lágy fonál aljában 
kuporog mosolyogva ő és a 
pókfonál a langyos égen áll, 
vetekedve angyali hajjal. 

Utóiért a kedves ősz. 

Jéghideget lélegzem nemsokára 
átoksárga ábrázattal 
és szemem hófehér verítékivei 
megkönnyezem a forró nyarat. 

Mert már oly magasra nem 
lépked a Nap soha láng
lajtorjáján, mint valaha 
lépett bennem jósággal 
átitatott álomi képe 
egykori párom szoknyaredőző 
lépteinek. 

Köszöntöm a kedves Őszt és 
láttam tűzhalált halni 
a Tavaszt. Bár tudom jól: 
eljövetelének hangjait 
a téli csikordulás már a 
Nyár ígéretével ülteti 
lefagyott füleinkbe, jajongván. 

Mert minden visszájára térül egyszer. 
A kapcsolódásnak bűnös vége lesz, 
konzervíz az áhított csókok közepében. 
Majd akik egybe-lettek, rabságra jutnak, 
tovább magányuk is örömtelen ismét. 

Kondor Béla 

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

Hemingway 

NYELVI SPORTTÁBOR 
A gimnáziumban működő Richard 
Young Team Raiders Diák Sport 
Egyesület hirdette meg azt a 
sporthetet, amely 1989. június 11-17 
között tehát közvetlenül a tanítás 
után, ide invitálta a kosárlabda és az 
angol nyelv iránt érdeklődő almádi 
általános iskolásokat. A szervezésben 
számíthattak a megyei aranyérmes 
leány és a 4. helyezett fiú kosárlabda 
csapat tagjaira és DSE elnökségére: 
Kopárné Dr. Kerpán Zsuzsanna, 
Varga Tibor, Németh Éva, Dr. Szücs 
Sándorné, László András sőt a 
diákelnökre Petrik Márkra is. Anyagi 
támogatást szereztek a Megyei 
Tanács Ifjúsági és Sportosztályától 
így a résztvevőknek csupán 500 forin

tot kellett téríteni a sportolásért, a 
napi 4 angol óráért és az ebédért. A 
fentiek mellett jutott még idő 
kirándulásra, szabadfoglalkozásra és 
angol gyermekjátékokra is. 
Az itt eltöltött hét után az almádi 
általános iskolások a DSE pártoló 
tagjai lettek és várják a jövő évi 
hasonló tábort, de tanév közben több 
rendezvényen számítanak rájuk. A 
tájban élni és dolgozni kívánó 
gimnázium jelentős lépést tett a helyi 
elfogadtatás felé, hiszen a gimnazisták 
közvetlenül az almádi általános 
iskolásokkal foglalkozhattak, 
barátkozhattak. Várjuk a folytatást. 

Czuczor Sándor 

ÉNEKKAR ALMÁDIBAN! 
1989 őszén Balatonalmádiban 
énekkart szervezünk, amely kellő 
létszám és feltétel esetén feladatául 
tűzi tagjainak folyamatos zenei 
nevelését, a közös énekléssel való 
önkifejezést. Megfelelő színvonal 
birtokában az együttes szereplési al
kalmain a profilhoz kapcsolható 
művek előadásával kíván 
munkálkodni a helyi közönség 
alakításán, később a nyári főszezon 
zenei együtteseinek méltó 
versenytársává válni. Szakmai 
vezetésére Szelényi Pál karnagyot 
kértük fel. Kérjük mindazon fiatalok, 
nők és férfiak jelentkezését, akik 
kedvet éreznek az énekkari 

munkához, akik jó hallással és hanggal 
rendelkeznek, akik korábban esetleg 
tagjai voltak iskolai vagy felnőtt 
énekkaroknak, vagy más profilú zenei 
együtteseknek, akik zeneiskolába 
jártak vagy valamilyen hangszeren 
játszottak, játszanak, stb. Bármely, 
akárcsak egyetlen említett feltétel 
bárkit alkalmassá tesz a 
kóruséneklésre, így mindenkit szere
tettel várunk! 
Részletes informácóért forduljanak 
Gróf Tiborhoz, a művelődési ház 
igazgatójához. 
Cím: Kéttannyelvű Gimnázium 
Balatonalmádi. 
Telefon: 38-990. 



ALMÁDI 
NAPOK 

'89 
Elmúlt számunkban már 
olvashattak a Művelődési 
Ház által szervezett 
programsorozatról. Most 
pedig néhány képben 
mutatjuk be a 
legemlékezetesebb pilla
natokat. 

Foto: Durst László 



A vörösberényi 
Művelődési Ház 
felvételt hirdet 

fűtői 
munkakörbe 

Jelentkezni 
az alábbi címen 

lehet: 
Gróf Tibor 

művelődési ház 
igazgató. 

Balatonalmádi, 
Kéttannyelvű 
Gimnázium. 
TEL: 38-990 

KÖZLEMÉNY 

Nyitja 
kapuit 

a Pártbizottság 

Az MSZMP városi bizottsága 
ez év szeptemberétől kinyitja 
székházának kapuit a lakosság 
előtt. Minthogy Horváth 
György titkár elmondta, az 
apparátusban végrehajtott 
létszámcsökkentések hatására 
több irodahelyiség gazdátlan 
maradt az impozáns épület 
alagsorában. 
Ismerve a Művelődési ház 
létesítménygondjait ezért úgy 
gondolták, hogy ezeket a 
felszabaduló irodákat átadják 
különböző meglévő, illetve 
alakuló kluboknak, 
közösségeknek pártállástól 
teljesen függetlenül. 
Lehetőség nyílik kiscsoportos 
foglalkozásokra, a szabadidő 
kultúrált eltöltésére. 
Eddig a hír, most már csak 
Almádi lakosságán múlik, 
hogy megtöltse élettel az 
épületet. 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük a város lakosságát, hogy az 1989. évi kötelező eboltást 
a Veszprém Megyei Állategészségügyi Állomás az alábbi he
lyeken, és időben fogja elvégezni: 
Balatonalmádi (Vörösberény):Ady Endre u.3., volt tanácsháza 

szeptember 12-én 13-16 óráig, 
Balatonalmádi: Tanácsház előtt, 

szeptember 13-án 8-12 óráig 
Balatonalmádi (Káptalanfüred): vasúti átjáró mellett, 

szeptember 13-án 13.30-16-ig 
Pótoltás (összevontan): 
Balatonalmádi: Tanácsház előtt, 

szeptember 21-én 13-16 óráig. 

A féregtelenítést egyéni kérelemre térítés ellenében az orvos a 
helyszínen elvégzi. 
Az eboltás elmulasztása esetén a Városi Tanács 1/1988./V.31./ 
számú rendelet 17. / l / bekezdés szerint 3000,-Ft-ig terjedő 
pénzbírság szabható ki, valamint az eb kiirtását lehet 
kezdeményezni. 
Az ebet olyan személy vigye az oltás helyszínére, aki az állat 
lefogását biztosítani tudja. 
Az 1988. évi eboltás igazolást az oltás helyszínén be kell mutatni. 

Part(y) élet 
Városunk lakosságát 
visszatérő kérdésként 
foglalkoztatja az úgynevezett 
parti házak (volt Magyar 
Tudományos Akadémiai 
épületek) sorsa. A Városi 
Tanács közel egy éve keresi a 
két ingatlan hasznosításának 
lehetőségét. 
Jó lett volna közösségi 
létesítményként megtartani 
azokat, de felújításuk, 
átalakításuk komoly pénzeket 
emésztettek volna fel. 
Általános volt az a vélemény is, 
hogy az almádiak szezon után 
már nem igen járnak a part 
felé. 
A házakat megvették volna 
vállalati üdülőnek is, azonban 
az volt a testületi állásfoglalás, 
hogy véglegesen ne engedjük 
ki kezünkből a rendelkezési 
lehetőséget. 
Hosszas előkészítő munka 
után augusztus közepén 
sikerült aláírni azt a 
szerződést, mely „Restanova" 
KFT. néven külföldi 
érdekeltségű társaságot 

alapított, elsősorban 
vendéglátós tevékenységi 
körrel. A társaság tagjai a svéd 
partner mellett a MAVAD, a 
Konzum Bank, a Hermes 
Szálloda és Vendéglátóipari 
RT., egy magánszemély 
valamint a Városi Tanács az 
épületek értékének egy 
részével (apparttal) vesz részt 
az üzleti vállalkozásban. 
A fő épületben egy 20-22 fő 
fogadására alkalmas luxus 
panzió, míg a kisebb házban 
egy hasonló színvonalú 70 
ülőhelyes étterem kerül 
kialakításra, mintegy 10-12 
milliós beruházási költséggel. 
A társaság alaptevékenysége 
kiegészül egyebek mellett 
utazási, külkereskedelmi 
tevékenységgel is, melyekben 
főként a vizisportot, 
vadászatot kedvelő 
vendégkörre kívánunk építeni. 
A tervek szerint a következő év 
májusától már indulhat a 
part(y) élet is. 

M.H.E. 

A Nagycsaládosok 
Országos 

Egyesületének 
helyi csoportja augusztus 26-
án rendezte hagyományte
remtő nyárvégi úszóversenyét 
a Megyei Tanács budatavai 
üdülőtelepén. A kiváló fel
tételek biztosításáért ezúton 
mondunk köszönetet. Leg
közelebbi klubnapunkat szep
tember 14-én rendezzük, 
amelyen többek között azt is 
megbeszéljük, hogy vegyen 
részt a NOE a választásokon. 

Dr. Péterfia Katalin 
elnök 

Orvosi 
ügyelet 

Balatonalmádiban 
Hétköznap: 08 h - 07 h 
Hétvégén: 
Szombat 07 h - Hétfő 07 h 
Ünnepnapokon: 07 h - 07 h 
Cím: Balatonalmádi, Lenin u. 
32. 
Telefon: 38-334 

Balatonalmádi 
Város Lapja 

Szerkeszti 

a Szerkesztő Bizottság 
Czuczor Sándor, 

Gróf Tibor, 
Hollóné Behring Anikó, 
Müllerné Dr. Hradszky 

Erzsébet, 
Pataki György, 

Dr. Szabóné Vallyon Gizella, 
Schildmayer Ferenc, 

Veszeli Lajos 

Felelős szerkesztő: 
Veszlei Lajos 

Cím: Balatonalmádi, 
Bajcsy u. 30. 

Telefon: 38-461. 
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