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

Előző számunkban Almádi lakosai nyílt levéllel fordultak a tanács elnökéhez, 
aki intézkedett az ügyben. Válaszát közöljük

MN Pálffy György Laktanya 
Parancsnokának

Szentkirályszabadja.

Tisztelt Ezredes Úr!

Balatonalmádi lakosai, üdülőtulajdonosai és üdülővendégei 
évek óta folyamatosan kifogásolják a szentkirályszabadjai 
alakulat gyakorló repülései során keletkezett zajártalmakat, 
mely a normális életvitelt és a térség fő funkcióját jelentő, a 
lakosságot egzisztenciálisan is érintő üdülési, pihenési lehe
tőséget szinte az elviselhetetlenség határáig zavarja.
Ezeket a jelzéseket a balatonalmádi tanács és társadalmi szer
vek a hivatalos út betartásával, folyamatosan a megfelelő helyre 
továbbították. Némi megnyugvással vettük tudomásul a Honvé
delmi Minisztérium és az illetékes köröktől sajtóban is megje
lentetett intézkedés tervezetet, mely szerint szabályozásra ke
rült a repülési napok száma, időpontja, ill. az ún. repülési magas
ság.
Tudomásul vettük és vesszük, hogy a honvédség feladata 
ellátására csak megfelelő felkészültséggel rendelkezve alkal
mas, ehhez a gyakorlatozás elengedhetetlen.
Az eddigi jelzéseinkkel egyidőben ezért javaslatokat is tettünk 
a repülések irányának oly módon történő megváltoztatására, 
amely a lakott területek nyugalmát, az ott tartózkodók életét 
kevésbé zavarná.
Sajnos a beigért változásokkal a lakosság tapasztalatai ellen
tétesek. Ennek hangotadva hozzám, mint a városi tanács el
nökéhez a balatonalmádi helyi lapban nyílt levéllel fordultak, 
melyet az Ön számára a levelemhez mellékelve csatolok és 
ahhoz, mint az abban foglaltakkal teljes egészében egyetértő, 
magam is csatlakozom.
Tekintettel arra, hogy városunk lakosságát felelősséggel 
szeretnénk informálni a fenti üggyel kapcsolatban, ezért tiszte
lettel meghívom Parancsnok Urat a szeptember 26-án 13 órakor 
a balatonalmádi pártbizottság tanácstermében tartandó 
tanácsülésünkre és kérem, hogy a nyílt levélben felvetett kér
désekről a népképviseleti testületet tájékoztassa.

Balatonalmádi, 1989. szeptember 22.

Rácz István tanácselnök

Az Új Almádi Újság 
szeptemberi számában 
megjelent nyílt levélre 

az alábbiakat válaszolom
A szentkirályszabadjai laktanya parancsnokának a nyílt 
levél teljes szövegét az alábbi levelemmel együtt eljuttat
tam.
Meghívásomat az egység parancsnoka elfogadta és a 
tanács testületét, a meghívottakat és a szép számmal 
megjelent érdeklődőket az alábbiak szerint tájékoztatta. 
Ez év május 11-től a repülőgyakorlatok száma csök
kentésre került. A naponkénti repülésekkel szemben 
jelenleg a keddi és csütörtöki napokon kétszer 5 órát és 
pénteki napokon egyszer 5 órát repülnek.
Az alakulat számára engedélyezett repülési idő 6 és 23 
óra közötti időszak.
A repülési útvonalak kijelölésénél a lakosság érdekeit 
messze figyelembe vették, a biztonságos repülést 
garantáló nemzetközi szabályokon belül.
Ezeknek az intézkedéseknek elsősorban a gépek fel
szállási szakaszában érződik pozitív hatása.
Az oktató és gyakorló repüléseket számukra kijelölt lég
terekben végzik. Az ún. mélyrepüléseket kizárólag lakat
lan területek felett gyakorolják. Szól arról, hogy a rend
kívüli sűrű beépítettség és a környék ipari üzemei a 
probléma megoldását nehezítik.
A Bakony hegység irányába való repülést akadályozzák a 
katonai lőterek, az ott zajló lőgyakorlatok.
A gépek leszállását irányító technikai berendezések elhe
lyezései a balatonalmádi felőli leszállást teszik szük
ségessé. A reptér területéhez viszonyított 300 m-es ma
gasságból kezdik meg a manőver végrehajtását, ez az 
almádi hegyek tetejéről szemlélve természetesen lénye
gesen alacsonyabbnak tűnik.
A parancsnokság szigorúan szankcionálja a szándékos 
repülési szabálysértést, ezért kéri, hogy ilyenek észlelését 
jelezzük a kellő intézkedések megtétele érdekében. 
Továbbá kérte a tájékoztatóban elhangzottak tudomá
sulvételét, a lakosság megértő magatartását.
A tájékoztatót követően a kérdésekre adott válaszokból 
sem tűnt ki a jövőt illető lényeges javulás lehetősége, a 
zajártalmak esetleges mérséklése, ezért balatonalmádi 
lakosságának követelését a honvédelmi miniszterhez 
szept. 29-én továbbítottam.

Rácz István tanácselnök

Jolsvai Artur olvasónk levele részletes utánjárást igényelt, így választ 
csak november havi számunkban tudunk adni.



ALMÁDI SZŐLŐHEGY
A szeptember és az 
október a szüret hónap
jai a szőlővidéken és 
minden szőlősgazda ek
kor veszi számba, mi
ként fizet egész évi mun
kája. Ennek apropó
jából tekintsünk vissza 
településünk múltjába, 
különös tekintettel a 
szőlőműveléssel kap
csolatos adatokra. 
Almádit a régi iratok és 
leírások egészen az 
1493. évi oklevélig visz
szamenően Promonto
rio Almádi néven emlí
tik, ami Almádi szőlő
hegyet jelent. A fenn
maradt mohácsi vész 
előtti oklevelek - 1493, 
1505 és 1519 évekből - 
mindegyike szőlőbirtok 
adás-vetelével, illetve 
azok cseréjével foglal
kozik. Almádi káptalani 
birtok volt, mint ezt tud
juk. Földesura a vesz
prémi káptalan volt, aki
nek tizedet, másként 
dézsmát fizettek a szőlő- 
birtokosok. A szőlőket

szabadon lehetett adni- 
venni, ezen felül örö
kölhető is volt. A dézsa

 alapja a mindenkori 
must termés volt, amit 
birtokonként összeírtak 
és a káptalani levéltár
ban megőrizték az 
összeírásokat. Ezek kö
zül az 1750 és az 1806 
évek közötti időkből 
maradtak meg össze
írások.
Adataik rendkívül ér
dekesek annak ellenére, 
hogy az egyes össze
írások nem azonos mély
s é g űek. Van amikor csu
pán a birtokos neveit és 
a termett mennyiséget 
sorolják fel. Ilyen pél
dául az 1750. és 1753. évi 
összeírás. Más esetben 
igen alaposan, az egyes 
birtokosok neve alatt 
hordónként részletezik, 
esetenként még a bor 
fajtáját is megjelölve, 
mint például az 1765. évi 
összeírásban. 
Természetesen össze
sítik a termés mennyi

Ságét, ennek alapján 
meghatározták a tized 
nagyságát, valamint le
írtak, hogy kik kapják 
meg ezt a mustot, sőt 
még azt is, hogy melyik 
kananok milyen nagy
ságú hordókban vitette 
azt el. A termés mennyi
sége évente igen külön
böző volt, ami termé
szetes a szőlőműveléssel 
foglalkozók számára, hi
szen az időjárás akkor is 
lényeges tényező volt. 
Néhány adat a tizedjegy
zékekből:
1767. évben a termés 
1696 akó
1778. évben a termés 
11501 akó és 3 fertály 
1797. évben a termés 
6868 akó
Érdekes, hogy a szőlő
birtokok szama évente 
változik, általában 330- 
360 közötti. Ez azt mu
tatja, hogy évente adtak 
el és örököltek szőlőket. 
A tényleges termés 
feltételezhetően vala
mivel több volt, mert

már akkor is igyekeztek 
az emberek az „adóa
lapjukat” csökkenteni. 
A XIX. századvégi nagy 
filoxera vész 1887. év
ben érte el Almádi 
környékét és a virágzó 
szőlőkultúra csaknem 
teljesen megsemmisült. 
Ez döntő jelentőségű 
volt a település éle
tében, mert lényegében 
ezzel vált, szinte átme
net nélkül nyaralóhellyé 
az évszázados szőlővi
dék.
A kipusztult szőlők egy 
részét újra telepítettek, 
de a szőlőhegyi épü
letek egy része egyúttal 
már nyaralóként is 
szolgált. A századelejei 
képeslapokon láthatjuk 
Almádi akkori állapo
tát, egyiken az újra tele
pített szőlőket, a mási
kon pedig azt, hogy 
miként „vált” egy egy
szerű présház nyaralóvá.

Schildmayer Ferenc



SZŐLŐLEVÉL ÉS KÁFORKA
(A Gége-körnek szeretettel)Nincs több, mint 650 éve, hogy 

Vörösberényben - akkor még 
Szárberény - egy Székszőlő és 
egy Zabszőlő nevű birtokot 
említenek az oklevelek és az 
ember hajlamos azt hinni, 
hogy ez az első írott említés a 
környékbeli szőlőkultúráról. 
Már 1082-ben is említ Szent 
László oklevele 2 szőlőt. Maga 
az oklevél hamis, de XI. szá
zadi feljegyzések alapján ké
szült, nem valószínű tehát, 
hogy a helységnevet hami
sították, vagy a növényzetet, 
legfeljebb a birtokost... 
Horváth József helytörténész- 
plébánosnál senki sem tudott 
többet a környékbeli szőlők
ről, műveiben tallózgatva mi is 
sokat tanulhatunk. Ránkfér, 
még akkor is ha nem vagyunk 
(lehetünk) a helyi Gégekör 
tagjai.
1135-ben a közeli Kajár bir
tokon - ma Balatonfőkajár - 
már ötven sajtár borral kell 
adózniuk a bakonybéli apát
ságnak. A XV. század elejére 
még azt is megérik a

borszerető zalavármegyei 
magyarok, hogy Jakab deákot 
eltiltják a saját birtokán való 
szőlőültetéstől. Miért éppen 
egy írástudó embertől tagad
ják ezt meg, nem tudhatjuk, de 
tény az, hogy a XII. századtól 
kezdve bel- és külkereske
delmünk jelentős tétele volt a 
bor, sőt a legjobb bornak azt 
tartották, amely „lábbal ta
postatott ki”. Szóval az Írás
tudók másodjövedelmét már 
akkor is firtatták.. Nem vélet
lenül ragaszkodott a földesúr 
a kocsmáztatási joghoz - azaz 
kizárólagos joga volt a bort 
árusítani. A jobbágyok álta
lában csak negyed-, vagy 
félévig mérhették ki saját bo
raikat Szent Mihály naptól 
Szent György-ig (szeptember 
29-től április 24-ig). A föl
desúr borát hívták tilalmi bor
nak és ha ezt meg akarták ke
rülni, szárazkocsmapénzt kel
lett váltságul fizetniük. Nem is 
engedték át a kocsmálási jo

got a berényieknek 1719-ig, de 
akkor is csak átmenetileg, 40 
év múltán már a megye
gyűlésen panaszolják fel a 
csapszék elvételét.
1779-ben születtek a vörös
berényi uradalom hegyköz
ségtörvényei, amelyek 32 
articulusból, azaz cikkelyből 
álltak össze. A hetedik cikkely 
leszögezi: „sok féle utak igen 
károssak a szőllőknek, azért 
minden ember az őr régi 
uttyán járjon szőllejében, ugy 
az hová szükséges menetele, 
onnéd se jobbra, se balra ne 
térjen.” A 21. cikkely tiltja a 
bor vízzel vagy „körte lével” 
való keverését és 25 pálcaütés 
vár az elkövetőre. Gondoljuk 
csak meg: a törvény mindig 
kívánt állapotot tükröz, tehát 
amikor leírták, bizony gyakori 
volt a „körte lével” való 
keverés. Ha végignézzük 
Almádi boltjainak polcait, a 
sok maradék rostos körteié 
minden kétkedőt meggyőzhet

arról, hogy ma „körte lével” 
semmiféle visszaélés nem 
történik!
Szőlőlevélen sem azt értették, 
amit manapság. Régebben a 
„szőlőlevélnek” nevezték a 
szőlők jogi helyzetének tisz
tázását. A legrégebbi helyi 
szőlőlevél 1541-ből szár
mazik, Telekessy Dorottya 
apátnő adta ki, negyven évre 
rá a másodikat Mindszenthy 
Veronika apátnő, de még a 
harmadikat is hölgy: még
pedig Bőtsvöldgyei Borbála 
foglaltatta írásba. Az utóbbi 
még egy „tsöbör bor” adós
ságát is lerótta Szúnyog Má
ténak ...
Ezt a csöbört nevezik később 
„káforkának” és minden hold 
szőlő után „fél káforka szede
tik”, de ezen felül még egy 
káforka járt a hegymesternek 
is! Talán erre mondhatták 
Berényben, hogy csöbörből 
vödörbe jutottak.

CZUCZOR SÁNDOR



Orosz 
vagy 

német?
Múltkori tájékoztatásom - 
amely az idegen nyelv 
oktatását is érintette - az 
időközbeni változások 
miatt nem felel meg a valós 
helyzetnek.
Lehetőségeink korlátai 
miatt ebben a tanévben is a 
4. illetve az 5. osztályokban 
az orosz nyelvvel indul
tunk. Augusztus 31-én 
egyik magyar szakos kol
légánk eltávozott az 
intézményből. Így a félál
lású németet tanító kol
légát főállásúvá tudtuk 
kinevezni. (Ennek eddig a 
bér hiánya volt az aka
dálya.)
Szeptember első hetében 
derült ki, hogy ebben a 
szituációban az 5. osz
tályban is németre vált
hatunk.
Pillanatnyilag a legna
gyobb gondot a szükséges 
tankönyvek beszerzése 
jelenti, amihez ezúton is 
kérem a szülők türelmét 
(érthető módon erre a 
könyvkiadás nem tudott 
felkészülni).
Távlatilag - mivel a 
tagozatos nyelvoktatás 3. 
osztálytól indul - az egyik 
osztály lesz a német tago
zatos a másik az alap
óraszámban tanulja majd a 
németet.
Amikor a német felér a 7. 
osztályig, akkor a jelenleg 
fakultációban tanított né
met helyett az angol fa
kultációt kívánjuk be
indítani.

FÁBIÁN LÁSZLÓ 
igazgató 

1. sz. Általános Iskola

Tanácsülési tudósítás
Balatonalmádi Város Taná
csa 1989. szeptember 26-án 
ülést tartott.
A főnapirendi pontok előtt a 
Tanács Elnökének meghí
vására Simon Sándor a szent
királyszabadjai harci helikop
ter dandár parancsnoka tá
jékoztatta a testületet az ala
kulat feladatairól. Erről az 
újság első oldalán olvashat
nak. Ezt követően a Városi 
Tanács Elnöke bejelentette, 
hogy az elhunyt Futácsi Imre 
tanácstag helyére az 1985-ben 
megválasztott póttanácstag 
lép, így a 16. sz. választó- 
kerület tanácstagja Lakatos 
Károly.
A testület elsőként Balatonal
mádi középtávú közműve
lődési tervének (1986-1990) 
időarányos végrehajtásáról 
tárgyalt, kiemelve ebből a köz- 
művelődési intézmények el
helyezését, működési fel
tételeinek alakulását. A 
témakörben élénk vita alakult 
ki, melyhez a tanácstagokon 
kívül az MDF helyi 
szervezetének képviselői is 
hozzászóltak.

Következő napirendként a 
Városi Tanács VB Pénzügyi, 
Terv és Munkaügyi Osztálya 
számolt be tevékenységéről. A 
beszámolót VB titkári törvé
nyességi kontrollvizsgálat 
egészítette ki, mely az osztály 
munkáját megfelelőnek - 
egyes szakterületeit, így az 
adócsoport, a munkaügyi fela
datok ellátását - a Megyei 
Tanács szakmai véleményével 
összhangban jónak minő
sítette.
Ezt követően Balatonalmádi 
környezet és természetvé
delmének helyzetéről számolt 
be a Műszaki Osztály ve
zetője.
Az anyag általános elemzést 
adott a Balaton vidékét érintő 
alapvető gondokról, ezen 
belül is konkretizálva váro
sunk jellemző problémáit. A 
napirenddel kapcsolatban 
felmerült, hogy a Nitrokémia 
Ipartelepek vezérigazgató
jától a testület kérjen tájékoz
tatást az új - amerikai közre
működéssel folyó - beruházás 
technológiájának környezeti 
hatásáról.

A továbbiakban a testület 
értékelte a Tanács és a nem 
tanácsi szervek közötti együtt
működést. Ennek summázata 
volt, hogy a kapcsolatrend
szerek még bővíthetők és a 
gazdálkodó szervek, szer
vezetek anyagi és erkölcsi 
támogatását folyamatosan 
igényelni kell.
Utolsóként a zajvédelmi 
tanácsrendelet tervezetet tár
gyalta első fordulóban a Ta
nács. A tanácsrendelet vég
leges formájában a decemberi 
ülésen kerül elfogadásra, ad
dig lehetősége nyílik a 
tanácstagoknak, társadalmi 
szervezeteknek a szabályozás 
egyes kérdéseit a lakossággal 
megismertetni, javaslataikat 
összegyűjteni.
Befejezésül interpellációkra 
és bejelentésekre került sor. 
A tanácsülés jegyzőkönyve a 
Városi Könyvtárban megte
kinthető.

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet

A júliusi számunkban megjelent „Vállalkozásaink gyerekcipőben” c. cikkünkben már jelzett 
Ifjúsági ABC melletti üzlethelyiségek és buszváró egyik homlokzati képe.



Az Új Almádi Újság tisztelettel adózik mindazon hősöknek, akik a magyar szabadságért, a nemzet
felemelkedéséért küzdöttek.

Emlékezet és hagyományteremtés

1849. október 6-a gyászos nap
ja volt a magyar történelemnek, 

s az aradi kivégzésekre azóta is 
minden évben megemléke
zünk. 140 évvel a szabadság
harcvezetőinek, tábornokainak 

halála után különösen fontos, 

hogy ne fedje nevüket a feledés 

homálya. Ma már Arad is 

többet jelent nekünk, mint 
akárcsak két évvel ezelőtt, s ez a 

többlet is arra kötelez bennün
ket, hogy figyeljünk jobban 

múltunkra, és abból okulva mi 
magunk próbáljuk meg ala
kítani jellemünket és jövőnket. 

A múltat leginkább a hagyo
mányok segítségével tudjuk 
megőrizni. Nem elég tehát em

lékezni, meg kell próbálni ha
gyományt teremteni. Erre tet
tek kísérletet a gimnázium di

ákjai és tanárai, amikor egy év
vel ezelőtt, lemondva a szoká

sos iskolai „műsoros” 
megemlékezésről, kimentünk 

együtt a Balaton-parti 
Batthyány-örökmécseshez, s 
meggyújtottunk egy-egy gyertyát 
vagy fáklyát mindazokért, akik 

meghaltak a magyar 
szabadságért, Aradon és más

hol, s azokért is, akik ma 

pusztulnak el ugyanazon a föl
dön, ahol a szabadságot még 

ma sem adják olcsón.
Talán elindult ott és akkor va
lami, ami a közös emlékezés 

által összefoghat sok embert: 
nemcsak tanárt és diákot, ha
nem mindenkit, aki a város, egy 

emberi közösség, egy magyar 

közösség formálódása érde
kében fontosnak tartja, hogy a 

múlt tanulságaiból építsük fel 

közös jövőnket.
K.F.V.

Október 23-án 18.00 órakor az örökmécsesnél 
csendes, gyertyafényes megemlékezést tartunk az 
1956-os Forradalom évfordulójára, a harcok és a 
megtorló intézkedések valamennyi áldozatának 
emlékére.
Minden polgártársunkat szeretettel várunk:

Magyar Demokrata Fórum 
Balatonalmádi Szervezete

Kelényi István 
TÖREDÉK
(... a Bach-korszakból...)

... hogyha szabad még... nevében
és bízni tudsz, van még mit tenni
a múlton merengő hitnek,
higgyed, hogy magyar
még a hősi ének
- ha újra harsogja:„talpra”
feltámadó t e n g e r - lélek
március üzenetének már csak látszat a magja
hol vagy - ifjúságunk - „ A t t i l a -
kardja” - világszabadság-álmok
hol vagytok, mivé foszlasz Forradalom!
Merre merülsz előlünk Hadak-Útja?
„Haza csak ott van” ... Hol is van?!
Mivé válasz Március - szólj, ha 
idézlek - a vértanúkra!...
..ARADI.....
...KOSZORUDRA...!



Komolyan vették munkájukat...

LEMONDOTT A BIZOTTSÁG

Balatonalmádiban köztudottan évek, sőt 
évtizedek óta hiányoznak a színvonalas 
közművelődési munkát biztosító feltételek. 
A városi könyvtár ideiglenes helyen, az 
óvoda albérletében kénytelen munkáját 
végezni, a művelődési ház pedig (a régi 
értelemben vett Almádiban) épület nélkül 
próbálja feladatát ellátni. Ezt az áldatlan 
állapotot javítandó, augusztusban a helyi 
tanács vezetése egy bizottságot hívott életre 
azzal a feladattal, hogy a létesítményhiány 
megoldására tegyen javaslatot, 
természetesen körültekintő felmérés 
alapján. Nos a bizottság augusztus 15-én 
megkezdte munkáját, ám néhány napja, a 
városi tanács ülésén már vissza is adta 
mandátumát. Az ügy hátteréről, a lemondás 
okairól beszélgettünk Dr. Farkas Miklóssal, 
a bizottság vezetőjével.

- Először talán azzal érdemes 
kezdeni, hogy milyen konkrét 
feladattal bízták meg Önöket?
- A tanácsi apparátus új 
épületbe való költözésével 
illetve a P.B. székház a 
városnak történt fela
jánlásával felszabaduló 
középületek hasznosítására 
kellett javaslatot tenni. A 
megoldandó feladatok között 
szerepelt a városi könyvtár 
elhelyezése, az óvoda 
bővítése, közművelődési fela
datokra alkalmas épületek 
kialakítása, a városi párt- 
bizottság elhelyezése, s 
lehetőség szerint az öregek 
napköziotthonának megva
lósítása.
- Hát nem mondom nem kis 
terhet vettek a vállukra. Mely 
épületekben gondolkodtak 
egyáltalán?
- Számításba vehettük a városi 
tanács hamarosan felsza
baduló főépületét, valamint a 
Kölcsey utcában található mű

szaki osztályt, az egészségü
gyi csoport székhelyét a Ha
dak útján, az épülő tanácsháza 
tetőterét, a Kánya-villa teljes 
épületét, és végül a P.B. szék
házát. Utóbbit már csak fel
tételesen, mivel elég ellent
mondásos hírek keringtek a 
felajánlás körül. 
-Megismerhetnénk a bizott
ság tagjait is?
-Természetesen. A
tanácstagok közül Brenner 
Kálmánné és jómagam, a 
tanácsi apparátusból Zaza 
András főépítész és Pataki 
György művelődési osztály 
vezető, valamint Schildmayer 
Ferencet és Debreczeni 
Istvánt mint „külső szakértőt” 
kérték fel.
- Fentiek ismeretében úgy 
gondolom rátérhetünk a bi
zottság által végzett érdemi 
munkára is...
- Sajnos eredményről nem 
számolhatok be, de elkép
zeléseinkről szívesen nyilat

kozom. Alapkoncepciónk 
abból indult ki, hogy a felso
rolt épületek döntő többsége 
leendő funkcióinak betöl
tésére alkalmatlan, ezért pró
báljuk meg eladni őket, s a 
befolyt összegből (termé
szetesen kiegészítve) építsük 
fel az intézményeket. Ehhez 
szükségeltetik ugye egy telek
könyvi szemle, egy értékbecs
lés, majd ezt követően egy 
próbahírdetés. Utóbbi azért, 
hogy legalább fogalmunk le
gyen mire számíthatunk. E 
munkák elvégzésére azonban 
a mai napig nem került sor, 
annak ellenére, hogy bizottsá
gunkban volt a városi tanács 
főépítésze, sőt a tanács elnöke 
utasította őt a munka el
végzésére.
- Ha nem tévedek ez már eleve 
megkérdőjelezte a további 
munka értelmét.
- Igen, de ezzel még 
korántsem volt vége. Ez év 
májusában a tanácsülés úgy 
határozott, hogy az új 
tanácsházára felvett hitelek 
visszafizetésének egyik 
forrása a meglévő épületek 
értékesítéséből származik. 
Felvetődött a kérdés, akkor 
egyáltalán mivel ,, gaz
dálkodhatunk”. És végül még 
valami. A márciusi tanácsülés 
előtt javasoltam, hogy a tanács 
új épületének alsó szintjén 
kapjon helyet a könyvtár 
illetve alakítsanak ki 
közművelődési munkára al
kalmas helyiségeket. Ebből az 
következett volna, hogy a 
tanácsi apparátus egy része a 
jelenleg beépítetlen tetőtérbe 
költözik, s az alsó szintet meg
felelően átépítik. A tanács 
felmérése alapján ez a 
változás 19 millió forint több
letköltséget jelentene, ami

enyhén szólva megkérdő
jelezhető. Rövid együtt
létünkről összességében 
elmondhatom, hogy a bi
zottság majd minden tagja 
komolyan vette megbizatását, 
azonban egy hónapos mun
kánk során nem kaptuk meg 
azt a támogatást, amivel 
továbbléphettünk volna, illet
ve annyi bizonytalansági 
tényező lépett be, ami teljesen 
lehetetlenné tette munkán
kat.
- Ezek voltak tehát a lemondás 
okai...
- Hangsúlyozom, mi nem 
kételkedünk a tanácsi vezetés 
jó szándékában, de talán 
konkrétabb, a realitásnak job
ban megfelelő célt kellett 
volna kitűzni.
- Most a bizottság lemon
dásával lekerült ez a téma a 
napirendről?
- Erre nem tudok most 
válaszolni, de nagy hibát 
követnénk el, ha így lenne. 
Meggyőződésem, hogy egy 
város hosszú távon nem 
létezhet művelődési intéz
mények nélkül. Keresni, 
kutatni kell a megoldást. Mint 
magánembernek nekem is 
lennének elképzeléseim, a
melyek úgy érzem a jó ügyet 
szolgálnák.
- Meg tudhatnánk ezeket?
- Én például még mindig 
foglalkoznék a leendő 
tanácsház épületének új
rafelosztásával, illetve funk
cióinak újragondolásával. Azt 
hiszem ezzel a lépéssel 
közelebb kerülnénk az 
optimális megoldáshoz.
- Ez is egy variáció, kérdés, 
mit szólnak hozzá az 
érintettek...

G.T.



Kiállítás a gimnáziumban

A Balatonalmádi Művelődési Ház rendezésében, szeptember 29-én nyílt meg egy fiatal alkotó, 
Somody Péter kiállítása. A tárlat hangulatával is illeszkedik az új épület miliőjéhez, és egyben 
felhívja a figyelmet a megyénkben alkotó fiatal művész tevékenységére. Ízelítőként a fotó 
segítségével idézzük fel a megnyitó utáni pillanatokat.

Családi

és
társadalmi 

ünnepeken 

közreműködő 

férfi 

versmondókat 

keresünk 

(16 éves 

kortól)

Jelentkezni 
lehet: 

Családi Iroda 
Balatonalmádi, 

Kölcsey u. 1. 
telefon: 

38-444/38

BÁDER
HALÁSZKERT

VENDÉGLŐ
egész évben 

nyitva tartunk, 
rendezvényeket, 
lakodalmakat, 
brigádösszejöveteleket 
vállalunk.
Nyitva:

de. 10-től 
24 óráig.

Keresse fel az

OTTILIA VENDÉGLŐT
Balatonalmádiban, a Bajcsy Zsilinszky u. 19. szám alatt.

Vállaljuk:
- esküvők 

- családi rendezvények 
exkluzív lebonyolítását.

Nyitva tartás: minden nap 11 h - 24 h. 
Csoportos (10 fő) étkezés esetén ételeink árából 

10 % kedvezményt biztosítunk.



A párt működőképességét 
fenn kell tartani!

Balatonalmádiban tanácskoztak a város és körzete 
MSZMP szervezetének küldöttei

Szeptember 23-án 1600 párt
tag képviseletében 146 küldött 
jött össze a kéttannyelvű gim
náziumban, hogy elemezzék a 
térség politikai helyzetét, vé
leményezzék a megyei párt
értekezlet és a kongresszusi 
dokumentumokat, megvitas
sák a helyi programtervezetet. 
Szegedi József az MSZMP 
városi első titkára szóbeli 
vitaidítójában mindazokra a 
legfontosabb folyamatokra 
ráirányította a figyelmet, ame
lyek a város és körzete politi
kai életében meghatározóak. 
Az írásban kiadott dokumen
tumok, a szóbeli kiegészítés 
élénk, gyakorta ellentétes né
zeteket tükröző vitát váltottak 
ki. A városi pártértekezlet a

párt helyi gondjai összegzése 
mellett élesen bírálta az 
MSZMP felső vezetésében 
uralkodó hatalmi harcot, a 
Központi Bizottság követ
kezetlenségét, a határozott 
program hiányát. A helyi 
problémákon túl, főként e
zekre vezették vissza az egyes 
párttagok, a pártszervezetek 
elbizonytalanodását, a pártot 
elhagyók magas számát...
A pártértekezlet a helyi fela
datok között a városban és 
vonzáskörzetében a helyi 
önálló politikai központok 
kialakítását tette az első hely
re. A párt szervezeti meg
újulásában, a képviselő és 
helyhatósági választások elő
készítésében ezeknek a politi

kai központoknak megha
tározó szerepük lesz.
A küldöttek a vita után 
állásfoglalást fogadtak el, 
amelyben a párt nevének meg
változtatását, szervezeti és 
személyi megújulást, egy
értelmű rövidtávra szóló párt
programot, választási progra
mot kérnek a kongresszustól. 
Követelik, hogy a kongresszus 
mondja ki: a megújuló 
MSZMP helyi programjának 
kidolgozása lesz napirenden. 
A késő esti órákig tartó érte
kezlet a jelenleg működő Vá
rosi Pártbizottság és a tiszt
ségviselők mandátumát a 
következő üléséig meg
hosszabbította.

Mihály Rudolf (Rezső) grafikus, 
a gödöllői művésztelep tagja, Balatonalmádi első 

üdülőhelyi előadója.

1889-ben született Buda
pesten Müller festékgyáros 
gyermekeként. A Markó utcai 
gimnáziumban érettségizett 
1907-ben, s mint szépérzékkel 
megáldott jómódú fiatalem
ber, diákkori utazásainak 
egyes állomásait rajzokkal, 
akvarellekkel megörökítette. 
1907 őszén Berlinbe ment 
tanulni. 1908 decemberében 
már Gödöllőn találjuk a fiatal 
művészt. Az 1907-ben sző
nyegüzemmé váló gödöllői 
szövőműhely tervezői között, 
a művésztelep tagjaként 
dolgozik tovább. Olvas
mányait megjelenítő szín
padképei, meseillusztrációi, 
Pierrot-sorozata, grafikái, 
tusrajzai, szőnyeg-tervei mél
tóvá teszik, hogy a gödöllői 
művészek társul fogadják. 
Érzékeny, szinte nőies fia
talember, balkézzel festő, aki

csokornyakkendős polgári 
viseletét nem cserélte fel a 
Gödöllőn dívó oroszos-pa
rasztossal.
Részt vett azokon az utakon, 
melyek a népművészet álla
potának feltérképezését 
tűzték célul. A gödöllőiek 
rengeteg időt szántak 
népművészeti gyűjtőmun
kára. Malonyay megbizása 
volt egyik mozgatójuk, másik 
Körösfői-Kriesch Aladár, aki 
régtől vallott elve a népmű
vészetről mint hagyományőr
ző tevékenységről és esztéti
kai minőségről. Mihály 
Rudolf számos munkát ké
szített a Hódság és Kalotaszeg 
vidékéről. Mezőkövesd jelen
tette gyűjtőmunkájának har
madik területét. Gödöllői tár
saihoz hasonlóan sokat fog
lalkozott a könyvművészet 
kérdéseivel. A szöveg és

illusztráció, a betűtípus és il
lusztráció stílusegységének 
elérése volt a céljuk. Több 
könyvet illusztrált.
Élettársa Boér Lenke volt, 
akivel Gödöllőn ismerkedett 
meg, aki itt szövőnőként 
találta meg a képességeinek 
kibontakozásához megfelelő 
munkát.
Az 50-es évek elején 
Balatonalmádi tanács dolgo
zója lett, mint az első üdü
lőhelyi előadója. A község 
rendezésében, szépítésében 
résztvett és fejlesztésében is. 
A parkok, zöldterületek ren
dezését, karbantartását Ő 
irányította. Sok jó és szép öt
letét valósították meg. Halá
láig dolgozott, mint nyugdíjas 
is naponta bejárt, hasznos 
tanácsaival segíteni a munkát. 
1972 augusztusában halt meg, 
rövid betegség után.

Idén tavasszal a HNF 
és Vöröskereszt városi szer
vezetei felhívást intéztek a 
lakossághoz, az intéz
ményekhez, melyben 
kérték részvételüket a szép, 
tiszta, virágos lakóhely 
kialakításában.
Ennek értékelésére, a díjak 
odaítélésére a meghirdetők 
társadalm i bizottságot 
kértek fel.
A magunk részéről is 
szeretnénk hozzájárulni a 
leginkább elismerésre mél
tók nyilvánosságra hozá
sához, így kérjük kedves 
olvasóinkat, nyilatkozza
nak: melyik intézményt vagy 
magáningatlant ítélnék a 
legtisztábbnak, legren
dezettebbnek, a legszebben 
virágosítottnak.
Várjuk javaslataikat a 
szerkesztőség címére!

A Magyar Demokrata 
Fórum (MDF) helyi 
szervezetének tagjai, Min
denszentekre és Halottak 
Napjára rendbehozzák az 
almádi temetők útjait. A 
pinkóczi régi temetőnél 
október 14-én, szombaton, a 
vörösberényi temetőnél ok
tóber 21-én szombaton 
reggel 8 órakor lesz a 
találkozó. Ha nem MDF-tag 
polgártársaink közül bárki 
segíteni akar, azt, 
szerszámokkal felszerel
kezve szívesen látják. A 
tanács technikai segítségét 
(murva, szemétszállítás 
stb.) köszönettel vennék.

ÁLLÁS

A Városi Tanács UNI- 
FERRO típusú olajkazán 
üzemeltetéséhez és kisebb 
belső karbantartási munkák 
elvégzéséhez is értő, a 
szükséges vizsgával ren
delkező fűtőt keres. 
Jelentkezés 1989. okt. 15-ig 
a Tanács gondnokánál.



ISMÉT „NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA” . . .
Múlt havi számunkban az 
iskolák vezetőit kérdeztük 
tanévkezdés előtti gondolata
ikról, érzéseikről. A megelőző 
hetekben arra voltunk kíván
csiak, milyenek AZ ISKOLA- 
KEZDÉS TAPASZTALA
TAI SZÜLŐI SZEMMEL 
(avagy mibe kerül a gyerek 
évindítás táján).
Már a bevezetőben utalni kell 
rá, hogy a megkérdezettek 
vérmérsékletüktől függően, 
de komoly kritikai észrevé
teleket tettek az iskolakez
déshez szükséges felszerelési 
eszközök ellátásáról, választé
káról, áráról.
Elhangzott olyan megjegyzés 
is, mely szerint a kereske
delem! s a gyártó (is?) a gyer
mekeken akar meggazdagod
ni. Hisz ruhában, cipőben a 
gyermekméret sokkal gyor
sabban változik, mint a 
felnőtt, ugyanakkor az árak 
ezzel nincsenek arányban. 
Abban az esetben, ha a 
gyerekre nem marad nagyobb 
testvérről, vagy rokon gye
rekről kinőtt, de jó állapotú 
ruha, ott bizony alaposan ki 
kell nyitni anyuéknak a pénz
tárcát.
Különösen nagy a kereslet a

10-15 éves korosztály ruhá
zata iránt (ők még viszonylag 
sokan vannak) így a szülő 
kénytelen bármit is megvenni, 
ami csak kapható.
Néhány konkrét példa: iskola
köpenyből a hagyományosan 
rossz minőségű, egysíkú vá
lasztékot kínálták az üzletek, 
az áruk aránytalanul magas. 
Tornaruhát még véletlenül 
sem lehet olyat kapni a kör
nyéken, amilyet az adott iskola 
előírt.
Tornacipőből kapható a régi 
jó „dorkó”, amely olcsó ugyan 
(260,- 300,-Ft) de melyik mai 
gyerek veszi már föl? Az ún. 
edzőcipők mutatósak, de nem 
élnek meg több tanévet, noha 
áruk elég lenne nyolc évre is. 
S most jöjjön a táska és a 
belevalók!
Sok szép táskát láthattunk az 
üzletekben már nyár óta, igaz, 
az augusztus végi vásárló már 
csak a maradékból választ
hatott.
Elegáns külső megjelenésük 
ellenére rengeteg a minőségi 
kifogás. (A cérna, amivel varr
ják, lépten-nyomon szakad, 
havonta kellene varratni, de 
erre már senki sem vállalkozik. 
A cipőjavítóban nagy tábla

jelzi: táskajavítást nem vál
lalunk!)
A hátitáska nagyon ügyes 
találmány, főleg a kicsik 
számára fontos. Sajnos évente 
újat kell venni, mert a merev, 
műanyag rész törik, nem 
javítható.
Egy szülő mesélte, idén 
elsőosztályos gyermeke már a 
harmadik táskát bitorolja. No, 
nem mintha vandál lenne a 
gyerek. Az első szép volt, gyö
nyörű (és nagyon drága) de 
hát örüljön az a gyerek az is
kolának. Sajnos nem fért el 
benne a könyv, füzet, munka
lapok, rajzlapok, egyéb fel
szerelés.
Magyarán olyan helyes kis 
óvodai uzsonnástáska méret
re készülhetett.
Sírt a mama is, a gyerek is, de 
ki kellett cserélni. A követ
kező már nagyobb volt, igaz 
nem olyan szép. Ebben már 
több minden elfért volna, de 
csak ömlesztve, mert nem volt 
rekeszekre osztva. A tízórait 
és egyéb napi szükséges fel
szerelést ugyanúgy nylontás
kában cipelte a kicsi. Nos, a 
gyakorlatlan szülő addig vá
logat, míg elfogy a készlet, s 
Anita most azzal a táskával jár

iskolába, amit apu ott talált 
árválkodni a polcon az üz
letben.
Ne búsulj, Anita, ahogy én azt 
a táskát elnézem jövőre bizto
san újat kapsz!
A nylon borítót - vélekednek 
sokan - a szülők bosszantására 
gyártják. Mert, hogy még 
tévedésből sem passzol a 
füzetre, a tankönyvekre. 
Hosszasan sorolhatnánk a 
panaszokat, melyet a gyakorló 
szülőktől így szeptember kör
nyékén nap-nap után hall
hatunk. Egyöntetű megál
lapításunk, hogy a különböző 
tanszereknek aránytalanul 
magas az áruk az általuk 
képviselt értékhez viszonyítva. 
S hogy a szociálpolitikai ked
vezmények mennyire nem 
képesek fedezni a családok 
iskolakezdéskor jelentkező 
kiadásait, azt talán fölösleges 
is bőven magyarázni.
Ezt mutatta számunkra a 
gyorskép szeptember köze
pén.
Szívesen vennénk olvasóink 
megerősítő vagy cáfoló 
véleményét.

V. G.

A Tanács Végrehajtó Bizottságának szeptemberi üléséről

A városi tanács Végrehajtó 
Bizottságának szeptember 
19-i ülésének napirendjén el
sőként a Balatonalmádi Ne
velőotthon tájékoztatója sze
repelt, az intézetben folyó 
oktató-nevelő munkáról. Az 
előterjesztő Faragó György 
volt, aki egy éve került az in
tézet élére. A testület tagjai 
hozzászólásukban kiemelték 
a nevelőtestület és szakdol
gozók áldozatos, lelkiismere
tes munkáját, amellyel most 
éppen a 96 fős gyermeksereg

életét formálják. Méltatták és 
támogatásukról biztosították 
az intézetnek a családi életre 
nevelés érdekében kialakított 
koncepcióját. Ennek legfon
tosabb tárgyi feltétele a ter
vezett családi házak megé
pítése.
Az ülésen részt vett a Váci 
Mihály Általános Iskola igaz
gatója aki, tapasztalatai alap
ján számolt be az intézeti 
gyermekek oktatásának pozi
tív és negatív mozzanatairól. 
Második napirendként a

Veszprém Megyei Kegyeleti 
Szolgáltató Vállalat tevé
kenységét tárgyalta meg a 
testület. A vita és hozzá
szólások alapján úgy döntött a 
Végrehajtó Bizottság, hogy az 
új temető feltehetőleg hosz
szabb időszak alatt temet
kezésre igénybe nem veendő 
területeit átmenetileg mező- 
gazdasági célra hasznosítja. 
Felhívta a Műszaki Osztály 
figyelmét a temetőnek kegye
leti helyhez méltó gondoz
tatására és parkosítására.

Vegyes ügyek keretén belül a 
testület néhány vonatko
zásban módosította az 1989. 
évi költségvetést. Döntött egy 
lakásépítési támogatás ügyé
ben, valamint a korábban a 
Kommunális Üzem keze
lésébe adott állami terület 
ismét saját kezelésbe történő 
visszavételéről.

MÜLLERNÉ
DR.HRADSZKY

ERZSÉBET



BOR
Nálunk emberi ünnep volt a szüret Fiatalság 
szedte, legények hordták, törték présbe a szőlőt, 
férfiak öntötték hordóba levét, míg a nők jó 
birkagulyást főztek. Csend lett, mint ünnep után: a 
tölgydongás hordókban tisztult érve az újbor 
s pincénk férfitevékenység, szorgos matatások, 
kedves együttlétek s italáldozatok helye lett, mint 
volt évezredek óta a pince a Délszaki tenger 
sziklás lankáin, hol először lett bor a szőlő 
fürtjeiből, hol az érett kor testvérül a kedvet 
adta a gyors észnek. Mert nem mindegy ki hol ápol 
tőkéket s hova szűri a mustot. Jó bora termett 
kis Zala-parti hazámban apámnak is ottan a Jánka 
hűs-agyagú fia-dombján, mert jó fajt, nemes ojtványt 
tett csak a földbe, de mint az agyag, bora is savanyú lett. 
Más bor nő Balatonfelföldünkön. Ide eljut 
még amaz ős part napja, lehellete. Itt, hol a testvér tenger 
járt vulkánokat oltván, löszt ülepítvén, 
lelsz még nem nagyüzemben készült bort, ha barát ad.

Nap s kő nedve ez: őrzi a lávás vér-iszap érdes 
lágy ízeit, hűs éj babonás fényét, derülő ég 
hajnalodó könnyűségét, lángzó delek izzó 
őrületét; a nap olvad, omolva kigyújtja a tükrös 
tó habszőnyegeit, hogy a térrel is ittasan áldott 
illatot érleljen, zamatot ízesítsen a szőlő 
fürtjeiben... Prüszkölve ragadják Héliosz őrült 
ménjei végtelen útjaikon a tüzes kocsin álló 
gazdát, hogyha e lankákon forog át a kerek s vad 
vágtájuk szorosan gyeplőbe szorítja az isten, 
Így ég lángtalanul, feszül édes arányban az ész s a 
mámor e borban, melyet szételemezni ha tudna 
versem, az ókori istenek is bámulva figyelnék.

KERESZTURI DEZSŐ

Fotó: Durts László

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

Hemingway

KORAŐSZ
A vadmadár-öröm nem röppent tenyerembe, 
csak néhány tolla hullt elém a kövezetre. 
Tévelygő voltam én, - gondjaimhoz szögezve 
deresül keserű vadkökény ifjúságom.

Az éhes ösztönök kombinéban az ágyon 
ültek mellettem és elképzeltem remegve: 
létezésem virág, és szirma úgy hull egyre, 
hogy csillagot gyújt a világ fölé halálom.

Utam a szavakig könnyed volt, napsütéses. 
Barátom volt szél és testvérem a fecske.
De már ujjaim tintától rozsdás kések, 
s véres vonásokat metszek az életembe.

LADÁNYI MIHÁLY



NYARESTI ÉLMÉNY
Szeretnék egy nagy-nagy 
alapigazságot megállapítani! 
A gondok és problémák 
öntörvényűek, akkor is létez
nek, léteztek, amikor még 
senki sem ismerte fel őket. 
Nos, egy aprócska, a sok 
lényeges között talán jelen
téktelen, immár felismer
tetett általam.
... Szóval a dolog úgy 
kezdődött, hogy nyári szabad
ságomban, pihenés gyanánt, 
olyan jellegű munkát vál
laltam, amely lehetetlenné 
tette, hogy a nap „normális” 
részében lejuthassak a Bala
ton vizéhez, abba való beha
tolás céljából. Egyszerűen 
nem tudtam fürdeni.
Történt egyszer, hogy a só
gorommal arra gondoltunk, 
hogy este tíz óra lévén, le
mehetnénk egyet úszni a Bal
csira. El is indultunk a törül
közővel és a korom sötétben 
roppant lényeges fürdőnad
rággal fölszerelkezve a Bala
ton felé. Mi kis tudatlanok 
abban a hiszemben voltunk, 
hogy Balatonalmádi város 
valamelyik strandjára egysze
rűen besétálunk, s aztán majd 
a Balatonba is... Kezdtük az 
Auróra-stranddal, ám itt zárt 
kapukra, belül pedig elem

lámpákkal villogtató, s a 
leánykacajokból következ
tethetően, egy már emel
kedett hangulatú őrcsapatra 
bukkantunk, akiket jólnevelt
ségünkből adódóan nem 
kívántunk zavarni. Meg hát az 
Auróra-strand még nyitott 
állapotában is zártkörű ren
dezvény.
No, nem is keseredtünk el, 
mentünk tovább a városi 
strand felé, amely mint tudjuk 
a Balaton legnagyobb, leg
szebb és még sok egyéb 
legekkel fölszerelt intéz
ményesített fürdőhelye. Miu
tán itt is zárt kapukra leltünk, 
felelősségünk teljes tuda
tában arra a galád elhatá
rozásra jutottunk, hogy 
bemászunk. Lehetséges, hogy 
nem voltunk elég ügyesek, 
vagy gyakorlat hiányában az 
igazi elszántság hiányzott, de 
végül le kellett mondanunk e 
társadalmilag oly veszélyes 
bűncselekményről, egy
szerűen azért, mert az 
egészségtelenül rozsdás 
kerítésszögek visszariasztot
tak bennünket.
Még mindig nem adtuk fel a 
reményt. Bekopogtunk az 
egyik még kivilágított büfébe, 
ahonnan előbújt egy nagyon

kedves ember, aki előzé
kenyen felajánlotta, hogy a 
boltján át bemehetünk a 
strandra. Már indultunk is 
boldogan, hiszen végre tény
leg úgy nézett ki, hogy lesz 
locsi-pocsi, amikor a boltos 
utánunk szólt:
- Várjanak egy pillanatra! 
Megyek megfogom „addig” a 
kutyát!
Földbegyökereztünk, s való
színűleg halálravált arccal 
nézhettünk rá, mert - gon
dolom megnyugtatásul - 
hozzátette:
- Ne féljenek! Csak egy kis 
ötven kilós farkaskutya!
- Köszönjük, akkor inkább 
nincs is olyan meleg, hogy 
fürdeni lenne kedvünk, 
Köszönjük a kedvességét! 
Viszlát! - nyöszörögtük, és 
már húztunk is hazafelé, már 
amennyire remegő inakkal 
húzni tud az ember.
Mint ahogyan jónéhány hiva
talban már megtettem, itt is 
meg kell jegyeznem, hogy 
bizonyára azért nem értek 
egészen kézenfekvő dolgokat, 
mert nehézfejű vagyok, de 
nagyon bízom benne, hogy e 
téren Balatonalmádiban és 
másutt is, meglehetősen sok 
sorstársra találhatok.

Képtelen vagyok ugyanis 
felfogni, hogy miért kell 
Balatonalmádi városban 
(mert nem mindenütt van ám 
így) a strandot éjjelre bezárni, 
sőt úgy őrizni (őriztetni), 
ahogyan egy lőszerraktárt 
sem. A katona ugyanis föl kell, 
hogy szólítson: „Állj, ki 
vagy!”, s bár nagyon szeretem 
a kutyákat és éppen azért mert 
nekem is van, tudom, hogy 
akkora intelligenciát nem 
várhatunk el egy ebtől, még ha 
ötven kilós is „mindössze”, 
hogy hasonlóan figyel
meztessen, mielőtt megkós
tol.
És ha valaki ügyesebb, mint 
mi, és mégis bemászik, és 
m egharapja a kutya, 
vagy „csupán” halálra ijeszti, 
annak (vagy hozzá
tartozóinak) az illetékesek - 
mossuk kezeinket alapon - 
bizonyára azt üzennék: „- úgy 
kellett, miért nem ment 
fürdeni a kikötőbe, vagy a 
négymétereshez, ahol ugyan 
tábla jelzi, hogy fürdeni tilos, 
de a rendőr legföljebb büntet, 
de nem harap!”

NÉMA FRIGYES

Boldog együttlét a nagycsaládosok klubjában

Rendszeresen találkoznak a nagycsaládosok, de ennyien még 
talán soha nem voltak. 46 család vett részt az összejövetelen.

Önfeledten ünnepük a június, július, augusztusban született 
gyermekek születésnapját.

Fotó: Durts László



A lehűlt Balatonban is úszik a „szupernagyi”
Szeptember közepén, azon hűvös 
napok egyikén tévedtünk kollé
gámmal az almádi városi strandra, 
amikor egy teremtett lélek nem tar
tózkodott ott. A szél is fújdogált, kis
sé hullámzott is a Balaton, a pavi
lonok már bezárták, csupán egy bo
rozó volt nyitva, ahol néhány kitartó 
férfivendég „bemelegítő mozdulato
kat” végzett a pohárral. A strand 
vízbe vezető lépcsőjétől jobbra-balra 
nézve, ameddig a szem ellátott, 
teljesen kihalt volt a parti rész.
S ezután, a legnagyobb meglepe
tésünkre azt látjuk, hogy egy hölgy 
tart a kabinok felé, kezében egy jól 
megpakolt nylon szatyorral. Ráadá
sul nem is a fiatal korosztályhoz tar
tozik.
- Mit gondolsz, fürödni jön? - kér
deztem a kollégámat.
- Megvagy te őrülve? Ki az, aki ebben 
a hidegvízben szeretne lubickolni? A 
bejáratnál ki volt írva, hogy 17 fokos 
a vize.
Amig ezen meditáltunk, már meg is 
jelent fürdőruhában a hölgy és fiata
los léptekkel tartott a víz felé. Letette 
a padra a fürdőköpenyt, a törülközőt 
és be a Balatonba. N em  akartunk 
hinni a szemünknek. De azt talán a 
kedves olvasók sem fogják elhinni, 
hogy körülbelül 200 méterre a part
tól, több mint egy órát úszott és 
megtett vagy ezerötszáz métert. 
Amikor újból partot ért, megtö
rülközött, jó erősen ledörzsölte ma
gát, fölvette a köpenyt és indult volna 
az öltöző felé. Mi „útonállók” azon
ban megakadályoztuk és megkértük, 
válthassunk néhány mondatot e fan
tasztikus úszómániájáról. Mert ezt 
nem lehet másnak nevezni.
- Hogyan tud ennyit úszni ebben a 
hűvös vízben, amikor egy teremtett 
lelket nem a vízben, de még a parton 
sem látni?

- Megszoktam - mosolygott. Hu
szonnégy éve járunk le a férjemmel 
Almádiba. Most, hogy már nyug
díjasok vagyunk - én lassan a har
madik éve - egy hónapot is eltölt
hetünk a Fóti Gyermekváros üdü
lőjében. Szinte már almádiaknak 
érezzük magunkat...
- Mindketten Foton dolgoztak?
- A férjem volt ott testnevelő tanár, 
én pedig a tanács pénzügyese voltam.
- És honnan ez az úszásszeretet és 
főleg ilyen hűvös vízben?
- Nekem nem hűvös, hanem nagyon 
kellemes. Úsztam már 14 fokos vízben 
is, amikor a németek sem mertek már 
belemenni a Balatonba. Gyermek
koromban nagyon megszerettem az 
úszást. Már óvodás koromban kezd
tem, úgy, hogy nem tanított senki. 
Rendszeresen jártam a Lukács-für
dőbe, de most inkább a Széchenyibe 
megyek.
- És a férje, ő ilyenkor hol van?
- Ő vezette idefelé a kocsit, most azon
ban egy kicsit „bemelegít”, így 
visszafelé én ülök a kormány mögé.
- A gyermekei, netán az unokái is 
szeretnek úszni?
- Sajnos nincs gyermekünk, csak ket
ten vagyunk.
- Ha lenne, akkor úgy kérdezném, 

hogy: „Mondja kedves szupernagyi, 
nem fárasztó ez a sok úszás?”
- Nem ismerem a fáradtság érzetet 
úszás közben. Fél napig is elusz
kálnék, de egyszercsak megunom és 
akkor kijövök a vízből, - mondta 
Kockás Árpádné.
- Most meddig maradnak Al
mádiban?

- Október közepéig és én, minden 

nap úszni fogok.
- Ez aztán szuper...

Bognár János

Van egy jó hírem, meg több rossz
Idestova most már az 5. száma jelenik meg az Almádi újságnak, beharan
gozva, hogy minden hónap első péntekén, - no meg naivan megírva 
annakidején (a Posta ígéretére számolva), hogy előfizethető a 
hírlapárusoknál és a kézbesítőknél. A szerződés négy és fél hónapos most 
már, és ezidáig a soproni Posta Központ nem küldte meg az újság 
kódszámát. No már most akkor, addig hivatalosan nem lehetett előfizetni 
hát most jött a jó hír, októbertől előfizethető az Új Almádi Újság, a postánál 
és a kézbesítőknél.
Hát megjött! Már a kódszám. Csak azt nem értem miért kellett ezidáig várni. 
Tehát ez volt a jó hírem. Aztán nemsokáig tart az örömünk. A megszokott 
péntek helyett a következő hét keddjén, szerdáján kapták meg az előző havi 
lapunkat az olvasók. Reklamáltak is, természetesen nálunk. De most már a 
postánál kell majd reklamálni, mert az újság időben szokott odaérni. Más 
füstölgésem: több helyen kerestem az újságos pavilonoknál a kifüggesztett 
lapunkat. A vörösberényi postán is nézegettem a csodás testű szépségek és 
porno újságok között, hogy hol lehetünk mi. De sehol sem találtam. 
Érdeklődtem, van-e. Van! Kér? Nem, csak érdeklődtem, mert nem láttam 
kitéve.
Tudom, nem hoz jóformán semmi bevételt a nagy, színes fehér húsokat 
mutogató újságokhoz képest a mi kis újságunk. De ez a miénk! Almádiaké! 
Esetleg egy kis szerény helyet ha kérhetnénk a pavilonoknál, hogy az ide
genek is észrevegyék azt, hogy létezünk. Köszönjük.

V.L.

A Balatonalmádi 
Magyar-Angol 

Tanítási Nyelvű 
Gimnázium 

októberi programja:

1989. október 4-én a 
Zeneakadémián tanári dip
lomahangversenyét adja 
Holló Aurél, aki a gim
názium fanfár-megnyitóját 
is komponálta. Nyitott 
hangverseny, a lakosságot is 
várják.

1989. október 21. 4 főnyi 
angliai delegáció érkezik 
Dr. Tony Harvey veze
tésével Suney grófságból, 
akik a gimnáziummal lé
tesítenek testvérkapcsola
tokat és diákcserét. A 
viszontlátogatásra novem
ber végén kerül sor.

1989. október 28. A 
kollégiumban tart előadást 
az esztergomi Diák
színjátszó kör, akik országos 
első díjat nyertek „Vilá
gosítsd föl gyermeked” 
Erdéllyel kapcsolatos mű
sorukért.
A műsorra Almádi lakosait 
is várják.

1989. október 31. A gim
náziumba látogat az OPEN 
DOOR diákcsere szervező 
iroda küldöttsége, hogy az 
almádi és amerikai diákok 
féléves tanulmányi csere
látogatásáról tárgyaljon.

Városi Könyvtár 
nyitva 

tartási ideje:

Hétfő: 13 h -18 h

Kedd: 13 h -18 h

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

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

Péntek: 13 h -18 h

Szombat: 10 h -16 h

Tájékoztató
Közöljük olvasóinkkal, hogy 
újságunk előző száma miért 
volt vékonyabb a megszo
kottnál.
A nyár elején beindult városi 
lapunk a hirdetések bevé
teléből szerette volna költ
ségvetését csökkenteni. A 
nyár folyamán akadt is hir
detés, mert a vendéglátóknak, 
a kereskedőknek érdekük volt 
a megjelenés. Ez természetes, 
hogy a parton ilyenkor van élet 
és így a reklám is haté
konyabb. A plusz betét ol
dalpárunk elég is volt erre és a 
kiadásokat fedezték is a bevé
telek. A szerkesztő bizottság 
úgy gondolta, hogy ősszel és 
télen nem fűzünk be új
ságunkba plusz oldalakat, de 
mivel a hely így kevésnek 
bizonyult, felülbíráltuk előző 
döntésünket és ismét a meg
szokott olda lszámban je
lenünk meg. Úgy érzem mind
ezt kötelességem közölni 
olvasóinkkal.

V. L.

Orvosi Ügyelet 
Balatonalmádiban

Hétköznap: 18 h - 07 h 
Hétvégén: Szombat 07 h 

- Hétfő 07 h 
Ünnepnapon: 07 h - 07 h 
Cím: Balatonalmádi 
Lenin u. 32.
Telefon: 38- 334

Balatonalmádi 
Város Lapja
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Schildmayer Ferenc, 
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