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A tét: a városháza

ALMÁDI KEREKASZTAL
A Magyar Demokrata Fórum 

szervezete október 5-i kelte
zéssel levelet írt Rácz István 

tanácselnöknek és Müllerné dr. 
Hradszky Erzsébet vb. titkárnőnek, 
amelyben kérik, hogy a befejezés 
előtt álló új tanácsháza használatáról 
a város szervezeteinek és mértékadó 
polgárainak részvételével folytas
sanak eszmecserét, vitát. Idézet a 
levélből:

„Tisztelt Tanácselnök Úr és 
Titkárnő Asszony!

A Magyar Demokrata Fórum he
lyi szervezete ülést tartott. Megbe
széltük a városi tanács múlt heti ülé
sén tapasztaltakat... Arra a megálla
pításra jutottunk, hogy a bizonyta
lanság miatt visszafordíthatatlan 
döntéseket nem szabad hozni. Egy 
ilyen esztendőkre, évtizedekre kiható 
döntés lenne a befejezés előtt álló új 
tanácsháza birtokba vétele a tanácsi 
apparátus részéről. Önök előtt is
mert az ezzel kapcsolatos vélemé
nyünk, amit az Új Almádi Újság au
gusztusi számában megjelentet
tünk...

Ami Magyarországnak Bős- 
Nagymaros, az Balatonalmádinak az 
új tanácsháza. Ha Németh Miklós 
kormánya megálljt tudott paran
csolni az esztelen műnek, akkor ne
künk is meg kell találnunk a megol
dást. Megismételjük az augusztusi 
javaslatunkat, miszerint az új tanács
házát kulturális célokra kell felhasz
nálni.

Tisztelettel az MDF helyi szerve
zetének képviseletében dr. Kerényi 
László és Halmay György.”

Nem telt el sok idő és október 25- 
én, délután 5 órakor az almádi ke
rekasztalhoz meghívottak az új vá
rosháza kis tanácstermében talál
koztak. A 29 meghívott közül 25-en 
jelentek meg. Rácz István köszön
tötte a megjelenteket és mindenek
előtt végigkísérte őket a város új, 
rendkívül esztétikus középületében. 
Ezután ismertette az MDF levelét és 
hozzáfűzte a saját véleményét:

- Ez, a minden igényt kielégítően 
felújított, ízlésesen átalakított épület 
az 1920-as években épült és nagyon 
sok funkciót töltött be. Nem sorolom, 
a város lakói ezt tudják. A földrengés 
azonban rendkívüli módon megron
gálta az épületet. Hivatalos statikusi 
vélemények szerint az emeleti részt le 
kellett bontani és az első szintet is 
meg kellett erősíteni.

- A földrengés után a legfon
tosabb funkciókat sikerült kiváltani, 
így az orvosi, a szakorvosi ellátás ma 
korszerű körülmények között folyik. 
De még nem megoldott a könyvtár 
elhelyezése. Ugyanakkor a körzet- 
központi szerepkör és a várossá nyil
vánítás egyértelműen indokolta, 
hogy Balatonalmádi kapjon egy tisz

tességes városházát. Aki a jelenlegi 
tanácsházból csak a felső részt is
meri, az nem ismeri a tanácsházát. 
Az épület alsó része munkavégzésre 
alkalmatlan, vizes, dohos. Jelenleg a 
tanácsi apparátus öt helyen van el
helyezve. A nyári szezonban az itt 
tartózkodó rengeteg embert ki kell 
szolgálni, ügyeik intézéséről kultú
rált körülmények között kell gon
doskodnunk. Szerencsére nem le
szünk olyan helyzetben, hogy az 
építkezés finanszírozása miatt a régi 
épületeinket el kelljen adni. Csak 
hasznosítani kívánjuk azokat. E 
célból számításba jöhet a tanácsház, 
a műszaki osztály, az orvosi iroda 
épülete, de számolhatunk a városi 
pártbizottság épületével is - közös
ségi célú hasznosításra. Ezért nem 
látom annak lehetőségét, hogy az új 
városházát már célra használjuk, 
mint amire megépült, - mondta 
Rácz István.

Ezt követően dr. Kerényi László 
kért szót.

- Köszönöm a lehetőségek kor
rekt fölvázolását és a program be
mutatását. Nem szemrehányásként 
mondom, de az elmúlt 40 év alatt 
mindig azt tapasztaltuk, hogy adva 
van egy város, kell egy szép tanács
háza. Hosszú távon ez is kell, de a 
mai helyzetben ez nem járható út. 
Ugyanis nincs művelődési ház, nincs 
öregek napköziotthona. Viszont ad
va van egy szép ház és van egy csomó 
probléma. Erre a házra azt írnám ki, 
hogy mindenki háza és a kultúra, a

művelődés szolgálatába állítanám. 
Lehetne kialakítani különböző nyelv- 
oktatási szakköröket, zeneiskola kap
hatna itt helyet, lehetnének hangver
senyek, amelyekhez ezennel felaján
lok egy hangversenyzongorát, - fejezte 
be hozzászólását dr. Kerényi László.

Részletek a további felszólalá
sokból.

Czuczor Sándor: - Az állandó 
lakosság létszáma sem kevés, de nyári 
időszakban ennek többszöröse tartóz
kodik Balatonalmádiban. Nem mind
egy, hogy egy, avagy öt helyen tudják 
intézni ügyeiket. Szimpatikus dr. Ke
rényi László elgondolása is, de a vá
rosházának központi helyen kell len
nie. Ennél ideálisabb helyet nem le
hetett volna számára találni, mindet
től függetlenül a művelődési ház is 
kaphatna benne helyet.

Dr. Péterfia Katalin: - Nem tartom 
luxusnak, hogy Balatonalmádinak is 
legyen egy szép épülete, a tanács a 
jelenlegi körülmények között már 
képtelen a tisztességes működésre, 
főként akik az alagsorban dolgoznak. 
Ha közösségi házban gondolkodunk, 
arra a legmegfelelőbb a pártház...

Földes Jenő: - Az a véleményem, 
de a tapasztalatom is, hogy ha ebből az 
épületből most nem lesz városháza, 
akkor soha többé nem lesz városháza. 
A tanácsnak ide be kell költözni, még 
akkor is, ha az apparátus lecsökkenne. 
Az a véleményem, hogy más is befér 
ide, okosan kell megoldani, de talán 
nem nekünk kell ebben dönteni...

Kurucz György református lel

kész zárta a sort, amikor szólásra 
emelkedett:

- Ennek a beszélgetésnek, véle
ménycserének nagy jelentősége volt, 
s ezt nem lehet, nem szabad befe
jezni. Meglepődtem viszont azon, 
hogy ha ez az épület elkészült, miért 
merült föl az, hogy ne az eredeti ren
deltetését töltse be, - mondotta.

A felszólalók közül nagyon sokan 
egyetértettek abban, hogy a városhá
za legyen városháza, de ha az appa
rátus elhelyezése után szabad helyi
ségek állnának rendelkezésre, azt a 
legésszerűbben használja ki a város. 
Legyen nyitott a városháza a város 
lakói előtt, s a lakosság ügyeit a tanács 
rugalmasabban, a változásokhoz iga
zodva intézze. Természetesen ehhez 
a tanácsi apparátusnak is megúju
lásra lesz szüksége.

Az Almádi kerekasztal este 9 óra 
után ért vége, s egyetértés született 
abban, hogy létre kell hozni egy bi
zottságot,amely a véleményeket, ja
vaslatokat egyezteti és a város lakos
ságának érdekeit figyelembe véve 
hoz végső döntést az új és a régi ta
nácsi és egyéb közösségi épületek 
ésszerű kihasználásáról, illetve hasz
nosításáról. Ezt tükrözték Rácz 
István zárszavai is:

-A  tanács birtokában nagyon sok 
terv van, de az itt elhangzottakat is 
papírra vetjük és végiggondoljuk. 
Hozzunk össze egy bizottságot, 
amely majd a végső döntést meg
hozza. A mai találkozó lényeges 
mondanivalója, - az épület jelenlegi 
sorsa kikerekedett.



Tisztelt Olvasó!
Örömmel közölhetjük Olvasóinkkal, hogy megélénkült a 
levelezés az Új Almádi Újság és a lakosság között. Egyre több 
észrevételt kapunk szerkesztőségünkbe. Úgy gondoltuk, 
mivel minden levelet közölni nem tudunk a terjedelem 
miatt, a jövőben csokorba szeretnénk szedni a beérkezett 
leveleket, amelyek lényegi részére a válaszokat is közöljük. 
Természetesen azok a levelek, amelyek a lakosság 
szempontjából érdeklődésre tartanak számot, teljes ter
jedelemben kerülnek olvasóink elé.
Jolsvai Arthur olvasónk leveleit köszönjük. „Egy 
balatonalmádi állandó lakos mondanivalója” című 
írására a város tanácselnökének válaszát közöljük. Va
lamint jelenlegi számunkban a volt MSZMP székház 
sorsával kapcsolatban vázoljuk a helyzetet. Különben a volt 
„pártház”-ról számtalan érdeklődő kérte, hogy írjunk. A  
pillanatnyi helyzetről kérdeztük az érdekelteket, és ezt 
közzétesszük.

Az Almádi Helytörténeti Múzeummal kapcsolatban 
értesítjük a lakosságot a következőkről.
A  volt tűzoltószertár épületének az újságban is leközölt 
bejárati tervei közül az írásban és szóban beérkezett 
vélemények alapján az 5. számú terv kerül kivitelezésre. A  
belső munkálatokat novemberben kezdenék. A  Megyei 
Múzeum segítségével a szakmai előkészítés elkezdődött. A  
homlokzatkialakítás munkálatait márciusra tervezzük. A  
kis Almádi Múzeum átadásának várható időpontja 1990 
május. Kérjük mindazokat a polgárokat, akik segítségükkel 
szeretnének hozzájárulni a múzeum létrejöttéhez, az Új 
Almádi Újság Szerkesztőségének jelezzék szándékukat.

A  városszépítő, kulturális Almádi Kör megalakulásával 
kapcsolatban is érkeztek kérdések. Közöljük, hogy a Kör 
megalakulásának jogi előkészítése folyik jelenleg. Újságunk 
hasábjain fogunk majd részletes ismertetést adni a 
megalakulás időpontjáról, a jelentkezés lehetőségeiről 
várhatóan még ebben az évben.

Olyan leveleket is kaptunk Olvasóinktól, ahol leírják a 
különleges fekvésű Balaton-parti település Almádi 
szépségeit és azt az aggodalmat, amely e kisváros egyre 
nagyobb beépítettsége miatt többeket foglalkoztat. Minde
zekkel az észrevételekkel természetesen egyetértünk, de 
mindezt nincs módunkban megakadályozni. Mi is bi
zakodunk, hogy a jövőben értelmes, átgondolt 
városfejlesztési tervek kerülnek majd megvalósításra, 
figyelembevéve a környezetért aggódó polgárok érdekeit is. 
Ezekről a tervekről, az esetleges vitákról természetesen 
hangot adunk lapunkban.

KÖZÖLJÜK OLVASÓINKKAL, hogy szerkesztőségünk 
címe november 6-tól megváltozott. Mivel a tanács 
művelődési osztálya is az új városházába költözött, így az Új 
Almádi Újság székhelye is itt lesz. Címünk: Balatonalmádi 
8220 Széchenyi sétány 1. Telefon: 38-444. A  melléket majd 
következő számunkban közöljük.

Szerkesztő Bizottság

Válasz 
a szerkesztőséghez 

írt levélre
Lapunk szeptemberi számában 

jelent meg „Egy balatonalmádi 
állandó lakos mondanivalója” címmel 
Jolsvai Arthur Táncsics M. u-i lakos 
írása. Az abban felvetettek valóságos 
megoldásra váró gondokat tartal
maznak, visszatérő vitatémák. Mielőtt 
az írás gondolatmenetét követve 
megkísérlem a „válaszadás”-t, szabad 
legyen néhány általános, de figyelmen 
kívül nem hagyható tényre felhívni a 
figyelmet.

Balatonalmádi, mint település 
rendkívül rövid és viszonylag egysíkú, 
elsősorban üdülő jellegű település- 
fejlesztési szakaszokat élt meg a vá
rossá nyilvánításig. Így a városi felada
tokhoz csak részben voltak meg az 
eszközeink. Azok megteremtése bi
zony hosszú időt és nem kevés pénzt 
igényel.
Mindezekről részletesen szóltunk és 
vitatkoztunk a várossá nyilvánítási 
pályázatunkat elhatároó lakossági 
fórumokon. Egyetértettünk abban, 
hogy fejlődésünket a városi státusz 
biztosítja leginkább. Múltbeli örök
ségünk hiányait leggyorsabban így 
tudjuk pótolni. Gyenge vigasz, de 
kétségtelen tény az is, hogy több száz 
éves történelmi múlttal és fejlődéssel 
rendelkező városok is hasonló gon
dokkal küszködnek.

Ezek után visszatérek Jolsvai 
Arthur felvetéseihez. A városi pártház 
hasznosítását többen, többfélekép
pen javasolták.
Ismeretes, hogy az MSZMP vagyon 
elszámolás országos üggyé, sőt 
népszavazással eldöntendő kérdéssé 
növekedett. A döntést nekünk is meg 
kell várni. Annak eredményétől füg
gően a legcélszerűbb hasznosításra 
törekszünk. Ide tartozik, hogy a Városi 
Tanács által eddig használt, a 
közeljövőben felszabaduló épü
letekkel is a feladatok megoldásakor 
számolunk. Az egészségügyi elláttással 
kapcsolatban több kérdést érintve 
foglalkozik Jolsvai Arthur írása.

Meggyőződjésem, hogy az összes 
hiányosság és ellentmondás ellenére is 
a fejlődés ezen a téren rendkívül 
jelentős. Sajnos az ellátást javító kéré
seinket a Megyei Tanács sem tudta 
mindig a legoptimálisabban teljesíteni. 
A különböző szakorvosi rendelések 
megteremtésével nem tudtuk minden 
esetben a szükséges épületeket, tárgyi 
feltételeket bizto-sítani. Így is mintegy 
20 millió forintot költöttünk az új 
orvosi rendelőre, a volt Hegyi-féle ház 
megvásárlására és kialakítására. A 
későbbiek során biztosított szemészeti 
és ideggyógyászati szakrendelés 
valóban nem fért el a központi 
épületekben, mégis fogadtuk ezt a 
fejlesztést, vállalva az átmeneti 
nehézségeket és a várható kritikákat, 
mert ha nem fogadjuk el, más település 
kapja meg.

Arra törekszünk - és a 
közeljövőben erre sor kerül -, hogy a 
szemészet Fűzfőről
Balatonalmádiba áttelepüljön. A 
Széchenyi u. 1-el kapcsolatosan 
felvetettekre számos alkalommal 
adtunk már választ. Most sem mond
hatok mást, mint a korábbiak 
lényegét. Az 1985-ös földrengést 
megelőzően is az épület leromlott, 
elhasználódott állapotban volt. A 
benne működő intézmények 
feltételeit csak részben biztosította. 
A földrengést követően leggyorsab
ban a legfontosabbat, az 
egészségügyi ellátást biztosítottuk, 
sokkal magasabb színvonalon mint a 
régi helyen. A könyvtár elhelyezését 
nem tekintjük véglegesnek, a már 
em lített felszabaduló tanácsi 
épületek lehetőséget adnak a jobb 
megoldásra. A gyógyszertár valóban 
nehezen megközelíthető, az orvosi 
rendelő közelében jobb helyen volna, 
de ma erre határozott ígéretet tenni 
felelőtlenség.

Az új tanácsház nem 
túlméretezett. A jelenleg 5 helyen 
működő tanács szűkösen fér el 
benne. Nem fényűző, nem hivalkodó, 
véleményem szerint csak egyszerűen 
szép. Egy nemzetközi idegenforgal
mat fogadó városhoz és polgáraihoz 
méltó. Ha valamennyiönk által 
óhajtott államigazgatási feladat
csökkenés bekövetkezik, a felsza
badult helyiségekben a lakosságot 
szolgáló intézmények nyerhetnek 
elhelyezést.

A Táncsics M. út a nevelőotthon 
és a 71-es út által határolt terület 
sorsáról az Általános Rendezési Terv 
vitája során a lakosságot 
tájékoztattuk. Az ÁRT a területen 
közösségi célú idegenforgalmi 
létesítmények megépítését teszi 
lehetővé. Az ottani talajviszonyok a 
terület feltöltését indokolják. Ez 
hosszabb időre elhúzódik, sajnos 
néhány fegyelmezetlen ember a 
töltőanyaggal együtt a szemetet is 
odavitte. Ezt megakadályozandóan a 
területet bekerítettük. Átmeneti 
időre a csatornaépítők részére 
építési telephely kialakítását 
engedélyeztük, amely csak addig 
marad ott, amíg a munkák 
befejeződnek. A végleges beépítésig
- nem „rózsakerti” színvonalon - a 
területet rendezzük, a töltőanyagot 
rendszeresen elplanírozzuk.

A csatornaépítés munkálatainak 
befejezési határideje október 31-e 
volt. A szerződés szerint ha az ezt 
követő egy hónapon belül sem készül 
el a kivitelezés, a vállalkozó kötbér 
fizetésre kötelezhető. Remélem, 
reméljük erre nem kell sort keríteni.

Rácz István 
tanácselnök



Vagyon egy tető alatt 
prös Ház padlás nélkül, 
egy belső 
padlásos pinze, 
és egy tüzellő gunyhó.”

Közismert, hogy Almádi mielőtt 
fürdőhellyé vált, évszázadokon át 
szőlőhegy volt. Jó lenne egy varázs
szemüvegen át visszatekinteni a 
településre és meglesni hogyan éltek 
eleink 150-200 évvel ezelőtt e helyen, 
miként művelték szőlleiket, milyen 
épületeik voltak, milyen ruházatuk 
volt? Ilyen szemüveget még nem 
találtak fel és valószínűleg nem is 
fognak. Akkor hát nincs lehetősé
günk a visszatekintésre? De van! A 
régi iratok vallanak mindenről, per
sze amennyiben fennmaradtak. A 
veszprémi káptalan levéltárában igen 
sok Almádira vonatkozót találha
tunk, ezek közül vegyünk egyet vizs
gálat alá amelynek keltezése 1806. au
gusztus 21.
„Mivel Veszprimi Szabó János az 
Öreg Almádi Szöllejénél meghalá
lozván, Tettes. Takáts Joseff Fiscalis 
Úrnak Comissiojábul, hogy Annak 
meg maradott javai átollában Con
srcibáltassanak, mely Conscriptio e 
következendő módjon vitetett vég
re.” E bevezető sorokkal kezdődik 
egy nyolcvan tételből álló leltár, 
amelynek első tétele maga az épület, 
(ezen írás címe) utolsó tétel pedig a

talált 9 forint 27 krajcár készpénz. A 
leltár felépítése is nagyon érdekes 
túlmenően a tartalmaiakon. Kezdő
dik az épülettel, majd folytatódik a 
szőlő leírásával a következő módon: 
„Az egész Szőllő négy vágobul álló. 
Az első vágó mely az Erdő felöl va
gyon 100 utbul, az második 58, az 
harmadik 54, az negyedik 7 utbul 
álló”. Mai szemmel nézve nem le
hetett túl nagy szőlő, bár csak részben 
derülnek ki méretei. Ezután sorba 
veszik az épület egyes helyiségeit, 
pincétől a padlásig és leírják a talált 
dolgokat. Nagyon érdekes és tanul
ságos volna az egész leltárt közölni, 
de erre nincs most lehetőség. Így csak 
az egyes helyiségeket veszem sorra, 
valamint a bennük levő érdekes és 
jellemző tárgyakat.

„A  külső Prös Házban ezek 
találtottak”

3. Hordó, mint egy tíz akóra való öt 
darabban, azaz .5  6. Talitska vagyon 
... 19. Fél prös ...110. Kis rozant hordó 
..1

„A  belső Pinczebe vagynak im 
ezek”

12. Két akos hordó egy fában ..1  15. 
Furu kettő nagyobb mind összve ...9

17. Fürész középszerü kettő egy 
kisebb ..3 18. Pinterező Sulok, és 
hidlofa hozá..3 21. Vésü ...1 24. Só 
mint egy egy funtra valo 25. Csutora 
....4 30. Köszörü kő. egy válluval ..333. 
Metző kés ...3 35. Három águ szigony

vasbul ...1 39. Egy kis hitvány Láda alá 
való rongyokkal ...1 44. Vizes korsó 
...4 45. Mindenféle cserép edény ...31 
46. Czirkaliom ...1 47. Vonyók és 
kettő igyenes, kettő görbe... 4 49. 
Tekerts kender ...652. Fa lapát ...157. 
Vizes palaczk öveg ...1 58. Madár 
tartó kaliczka ...1 61. Ismét köszörü 
kö vállu ...1 62. Keszkenyő Kék tarka 
Ujj, és fehér viselt ...2 63. Ujj forma 
Dolmány Szür...1 64. Viselt nadrág 
...2 65. Kalap... 1 66. Ködmeny pruszli 
jó ... 1 68. Kis gyalog szék ... 1 69. 
Motring fekete czérna ... 1 70. Csizma 
alá való talpak, darabb ... 4 71. Teve 
szőrböl belső Lajbli... 1 73. Viselt szűr 
tarisznya... 1

„A Padláson találtattak”
75. Fél akos hordo ... 1 77. Egy akos 
hordo ... 2 78. Kötöznyi valo Sáss 
Kötéssek ... 10 79. Tekerü furu ..1 
A leltárból láthatóan sok szer
számmal felszerelt pince volt. Az 
összes hordók űrtartalma 14-15 akó, 
ami utal bizonyos mértékig a termés 
nagyságára. Az épület leírásából 
tisztán megjeleníthető az akkori 
szőlőbeli ház képe. Tehát a beveze
tőben említett visszatérítés ennyiben 
lehetséges.
A leltárt fölvették: Devetseri István 
Almádi Hegy Bíró, Molosfai Mihály 
Hegy Eskütt, Rácz Márton Almádi 
Hajdu

Schildmayer Ferenc



A Tanács Végrehajtó Bizottságának 
októberi üléséről

Az új tanácsháza belülről, folyosórészlet

A Városi Tanács Végre
hajtó Bizottsága októ

ber 17-i ülésén elsőként a 
pályakezdők munkábahelye
zésének tapasztalatait tár
gyalta meg. Az előterjesz
tésből kitűnik, hogy megyei 
szinten 1989-ben 7 %-kal 
csökkent a pályakezdő fiata
lok részére bejelentett mun
kahelyek száma. Városunk
ban annak a mintegy 25 főnek, 
akik a 8. osztály elvégzése után 
nem tanultak tovább mind
össze 6 álláshely ajánlat érke
zett. Hasonlóan aggasztónak 
ígérkezett a gimnáziumot vég
zettek helyzete, mert az elő
zetes felmérés idején (tavasz
szal) egyetlen ajánlat sem állt 
rendelkezésükre. Legjobbak 
a szakmunkásképzőt végzet
tek esélyei voltak. Kie
melkedő a Nitrokémia szere
pe, a szakmunkások által be
tölthető munkakörök 58,8 %- 
át a nagyvállalat adja.

Az átképzési támogatási 
rendszer keretében 1988- 
ban vendéglátóipari szak
munkás bizonyítvány meg
szerzésére nyílott lehetőség. 
A jelentkező két almádi fiatal 
közül sajnos egyik sem fejezte 
be a tanfolyamot. Ez évben 
több lehetőség közül 3 fő a 
számítástechnikai operátori, 
1 fő a külkereskedelmi levele
zői tanfolyamra jelentkezett. 
A napirend összegzéseként a 
testület megállapította, hogy a 
környezetvédelem miatt új 
munkahelyek létesítése első
sorban a magánvállalkozóktól 
várható, ugyanakkor szüksé

gesnek ítélte az iskolák pá
lyaválasztási orientációs tevé
kenységének a realitásokhoz 
való igazítását.

Második napirendként a 
társadalom ugyancsak perifé
rikus rétegének helyzetéről, a 
felnőttvédelmi szociális ellá
tásról tárgyalt a Végrehajtó 
Bizottság. Az előterjesztésből 
kiemelhető, hogy ez évben 
709.000 Ft áll rendelkezésre 
rendkívüli szociális segélyre, 
ennek felhasználása az év

végéig folyamatos. A szociális 
étkeztetésre fordítható összeg 
a jelenleginél nagyobb számú 
igénylő részére is elég volna, 
ezért a rászorultak feltárása 
folyamatos.

A testületi ülésen a „Mai 
nap” című újság cikke nyomán 
felmerült Dr. Delbl Ferencné 
elmeszociális intézeti elhelye
zésének esete is. A VB. elége
detten nyugtázta, hogy a cik
kel ellentétben az ügyintézők 
körültekintően, lelkiismere

tesen jártak el, s ez a jellemző 
a legtöbb ügyben. A testület a 
napirend kapcsán javasolta, 
hogy a Városi Tanács az 1990. 
évi költségvetésének megálla
pításakor az öregek napközi 
otthonának létrehozását első
rendű feladatként kezelje. 
Ugyanakkor kéri a tanács
tagokat, hogy a választó- 
kerületükben élő rászorulók 
felderítésével segítse a gon
doskodás megszervezését.

A vegyes ügyekből egy köz
érdekű döntést emelek ki. A 
testület a lehetséges köztár
sasági elnöki választó illetve 
népszavazás előkészítéseként 
kialakította a szavazóköröket, 
megállapítva azok sorszámát, 
helyét. A balatonalmádi 1-9 
szavazókor beosztása meg
egyezik az 1985-ben kiala
kítottal. A választópolgárok 
az őket érintő szavazókor 
címéről a választások (szava
zás) kitűzésétől függően idő
ben értesülnek.

Müllerné 
Dr. Hradszky Erzsébet



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

Hemingway

OKTÓBER 23 - 
NOVEMBER 4.

Kis városunkban is megemlékeztünk a 33 évvel ezelőtti 
forradalom évfordulójáról. Kegyelettel gondoltunk mind
azokra, akik áldozatai lettek az 56-os eseményeknek.

Az MDF helyi szervezetének felhívására, amelyet 
lapunkban is nyilvánosságra hoztunk, sajnos csak kevesen 
jöttek el október 23-án este az Örökmécseshez megem
lékezni. Rövid beszédet Kerényi László mondott. A csendes 
gyertyafényes némaságban ezek után mindnyájan arra is 
gondoltunk, hogy nem ismétlődhet meg ’56, nem szabad a 
magyart ismét megosztani, megtéveszteni, hanem össze
fogással feltámadhat e sokat szenvedett Haza.

„Hallottad a szót: „rendületlenül?”
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, - 
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
- Szirt a habok közt - hűséged megálljon!”

Arany János

A legszebb kertek, ingatlanok

Mint azt előző számunk
ban már hírül adtuk, a HNF és 
Vöröskereszt városi szerve
zetei tavasszal felhívással for
dultak a lakossághoz, a nya
ralókhoz, intézményekhez, 
hogy a várossá avatás alkal
mából szépítsék, virágosítsák 
ingatlanjaikat. Nos ősszel el
érkezett az értékelés ideje, 
örömünkre a bírálók Almádi 
utcáit járva nagyon sok ápolt, 
gondozott portát szemlélhet
tek meg. Mindegyiket megne
vezni - bármennyire szeret
nénk is - nem áll lehetősé
günkre, de feltétlenül szüksé
gesnek tartjuk, hogy az újság 
lapjain is elismerjük a

leszebbnek ítélt kerteket, in
gatlanokat.

A „Tiszta, virágos Almádi
ért” oklevelet két intézmé
nyünk kapja: a TSZKER 
irodaháza és a Postásüdülő.

A magántulajdonban lévő 
ingatlanok közül az alábbi 
díjazottakat emeljük ki (záró
jelben a tulajdonos nevét 
tüntetjük fel, ahol ez hiányzik 
azt a lapzártáig nem sikerült 
kideríteni):

- Felsőörsi út 4. (Ferenczi 
József)

- Szigeti út 46. (Séder 
Lászlóné)

- Asztalos Sándor út 12. 
(Varga Jenőné)

- Galagonya út 23. (Kiss 
József)

- Szinyei út 33/a.
- Tas u. 31. (Szabó Zoltán)
- Tas u. 33.
- Tas u. 42. (Schiwarth 

Ottó)
- Vörösmarty u. 5. (Berki 

Kálmán)
- Búzavirág u. 21. (Bakos 

Dezsőné)
- Szegfű u. 12. (Bencze 
Ferenc)

- Mogyoró u. 2. (Badics 
Sándor)

- Kisberényi u. 1. (Ferenczi 
Józsefné)

- Tökhöly u. (ifj. Tarsó 
László)

- Dugovics u. 19. (Németh 
Dezső)

A „legszebb utca” címet 
kapja a Bulcsu és Rozmaring 
utca, mert a bírálók e két he
lyen találták a legtöbb elisme
résre érdemes portát.

Meg kell jegyezni azt is, 
hogy a sok szép szemet gyö
nyörködtető udvar, kert mel
lett nem ritka az elhanyagolt, 
gondozatlan telek is, amely 
rontja nemcsak az utca, ha
nem az egész város képét. 
Ezúton is szeretnénk felhívni 
így az érintett ingatlanok tu
lajdonosait, hogy a jövőben 
nagyobb gondot fordítsanak a 
telkeik ópolására.

V.G.



Élelmiszerellátás - nyáron
Október vége felé, városunk 
legnagyobb élelmiszer üzle
teit járva, a vásárlók óriási 
nyári rohamaira csupán a 
valódi nyári melegnek mond
ható őszi idő emlékeztetett. A 
tülekedés helyett mindenütt 
mérsékelt forgalom, a vásár
lók és eladók nyugalma foga
dott. Vége az idegenforgalom
nak, vége a kereskedők ezzel 
járó fizikai és idegi megter
helésének. Jöhet a pihenés, a 
felkészülés az elkövetkező 
nyári szezonra. No, de milyen 
is volt az idei?

Vörösberényi ABC

Üzletvezetőként a har
madik nyár tapasztalatairól 
beszélt Zöld Jánosné. - Elő
ször talán azt említem, ami 
nekünk, de a vásárlóinknak is 
gondot okozott. Sajnos a 
húsellátással gondok voltak, s 
ez tudtommal nemcsak ná
lunk, hanem országosan is ta
pasztalható volt. Ugyanezt 
mondhatom a vodkáról és a 
szovjet pezsgőről is, amelyek

ből nem tudtuk a keresletet 
kielégíteni.

- A vevők a felvágottakból 
sem válogathattak?

- Ezekből nem volt hiány, 
csupán szárazárukból - téli
szalámi stb. - nem tudtak ele
gendő mennyiséget szállítani.

- Nyáron általában kevés a 
sö r. . .

- Csupán a Holstein sör 
volt hiánycikk két hónapig, de 
a szezonban végig kapható 
volt 5-6 féle. Az üdítőital el

látás kimondottan jó volt.
Megemlítette még, hogy a 

tejipar és a sütőipar nagyon 
korrekt volt, sőt a sárvári ke
nyérgyár egy héten kétszer- 
háromszor szállított kerek 
házikenyeret és péksüte
ményt.

- Hallottam, a vevők hiá
nyolták, hogy ebben az ABC- 
ben nem lehetett dobozos vaj
krémet kapni. . .

- Valóban, de ennek nyo
mós oka van. Mégpedig az,

hogy vajat 6 kilós kiszere
lésben kapjuk úgy, hogy a 
szavatossági idejének majd
nem a kétharmada a szállítás 
napján már lejárt. Ezért nem 
tudtunk többféle vajat tartani.

(A tájékoztatóban viszont 
fel vannak sorolva a minimális 
mennyiségek, így többek kö
zött a 12,5 dekás vajkrémből 
36 darabot is lehet rendelni.)

- Hányan állták a vásárlók 
„rohamait”?

- Átlagban 8-9-en és a leg
nagyobb forgalomban 10-12 
órát dolgoztak. Sajnos hente
sünk nem volt a nyáron. A 
vendéglátás elszippantja őket, 
mert bérben nem tudunk ver
senyezni.Keresse fel az

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

Vállaljuk:
- esküvők 

- családi rendezvények 
exkluzív lebonyolítását.

Nyitvatartás: minden nap 11 h - 21 h.
Csoportos (10 fő), valamint hétvégén családi étkezés esetén ételeink árából 10%

kedvezményt biztosítunk.

Lenin úti Húsbolt

A városszerte elismert és 
közkedvelt szerződéses hús
bolt egyik vezetőjével - ketten 
vannak Albrecht Jánossal - 
Bozsó Józseffel beszélgettem.

- Azt tapasztaltuk a nyá
ron, hogy a forgalom, ha nem 
is jelentősen, de érezhetően 
visszaesett. A vevő ma már 
gondolkodik, hogy sertés
combot vegyen-e, vagy tyúkot.

- És az árubeszerzés ...?
- Egyre nehezebb. Ennek



ellenére, - igaz, hogy sokat 
jártunk utána - mindig volt 
hús. Csak karajból és tarjából 
nem volt elég, mert ezek a 
legkelendőbbek.
- Nagyon jó véleményeket 
hallani az Önök húsboltjáról.

- Nekünk a beszerzési le
hetőségeink jobbak, mint a 
nagyobb vállalatok boltjai
nak, ahova a központi 
megrendelés alapján szállíta
nak. Mi saját kocsival me
gyünk az áruért - igaz, 
nagyon sokat utazunk, - de 
mindent be tudunk szerezni, - 
mondta Bozsó József.

852. sz. ABC

A piactér melletti ABC egy 
nagyforgalmú bolt, amit a jó 
áruellátásán túl annak is 
köszönhet, hogy eléggé a 
központban van, s mellette 
nagy - és nem fizető - par
koló van.

- Volt olyan hónapunk, 
hogy 1 milliónál is többet for
galmaztunk, - mondta a két 
boltvezhetőhelyettes egyike 
Bartl Istvánné, aki 19. éve 
dolgozik itt. A másik, 
Körtélyes Ferencné pedig 
1973 óta van a 852-es ABC- 
ben.

- Elsősorban minek kö
szönhető ez?

- Mindenképpen a jó áru
ellátásunknak, valamint an
nak, hogy nagyon közel van 
egymáshoz a piac, a hentes és 
az ABC. Szinte egy helyen 
mindent . . . Azután ösz
szeszokott, jó csapat végzi a 
munkát, 15-en vagyunk, még 
idénymunkásokra sem volt 
szükség. Nyáron szombaton 
estig és vasárnap délig tartunk 
nyitva.

- Mi az, amit az elmlített jó 
áruellátásból még kiemelne?

A kenyér és a tej 
szállítása nagyon rugalmas 
volt. Ha úgy láttuk, hogy nem 
fog kitartani a kenyér, csak 
telefonáltunk, s már hozták is.

- Az idegenforgalom miatt 
nem könnyű eltalálni a 
mennyiséget.

- Nemcsak e miatt, hanem 
azért is, mert a közelünkben 
két maszek pék van, - monta 
Bartl Istvánné.

Csemege ABC

Ha a nagy nyári vásárlói 
forgalomról beszélünk, akkor 
elsőként a központban - busz- 
pályaudvar, vasútállomás, 
szállodák és strand közelében
- lévő Csemege ABC jöhet 
szóba.

- Kemény szezon volt, - 
mondta Imrovicz András 
boltvezetőhelyettes. - Az 
üzletben mindig nagyon sokan 
voltak, szinte állandó volt a 
bejárat előtti sorbanállás.

- Milyen volt az áruel
látás?

- Semmi mással nem volt 
gondunk, csupán a tejjel. Nem 
mindig szállították időben és 
a kért mennyiségnél sokszor 
kevesebbet hoztak. Ennek 
viszont pozitív formában el
lentmond a kenyérellátás. A 
tartósat is beleszámítva kö
rülbelül 25 féle volt a válasz
ték. Szállítottak Veszprém
ből, Sümegről, Székesfe
hérvárról, sőt Budapestről is.

- Ezek szerint Önöknél 
nem volt hiánycikk.

De igen. Hentesből. 
Egész nyáron én végeztem ezt 
a munkát. Egyedül nem győz
tem, a vevők meg nyaggattak. 
Amikor délben bezártunk, 
akkor volt időm a husok 
földarabolására, előkészíté
sére.

- Milyen volt a bevétel?
- Majdnem másfélszere

sét árultuk a tavalyinak. Rá
adásul sikerült egy nagyon jó 
hentest is fölvenni. Ha ő nyá
ron itt van, sokkal kevesebb 
probléma lett volna, - mond
ta Imrovicz András.

Budatava ABC

A Balatonfüred és Vidéke 
ÁFÉSZ boltjának vezetője, 
Vesztergom Ferenc szabad
ságát töltötte, ezért csak az 
eladókkal sikerült szót vál
tanom, akik elsősorban arról 
beszéltek, hogy a közelben 
lévő FÓRUM bevásárló- 
központ belépése, a koráb
ban rájuk háruló és szinte 
kibirhatatlan forgalmat most 
már elviselhetővé, normá
lissá tette.

B.J.

Együtt, egymásért!
Munkába indultunk a fele

ségemmel, s nem volt apró
pénzünk, csupán egy teljes 
Bartókunk, abban a hónapban 
abból is az utolsó. Arra gon
doltunk, hogy valamelyik ABC- 
ben kettéváltjuk majd egy-egy 
ötszázasra, hogy mind
kettőnknél legyen valami 
csekély kis lóvé. Hét óra öt 
perckor be is mentünk a 
központi ABC-be, ahol ó, én 
balga - egészen egyszerűen a 
pénztárosnőhöz fordultam 
imigyen szólva:

- Kérem, legyen olyan szíves, 
váltsa ketté ezt az ezrest két 
ötszázassá!

- Kérem, ez itt egy bolt! Nem 
vagyunk pénzváltóhely! Ne 
akadályozza a munkát! - vá
laszolta kiabálva, s olyan le
sújtóan mért végig, hogy csak
nem elszégyeltem magam le
hetetlen extra kívánságom 
miatt. Legyűrve alávalóságom 
szégyenét, újra próbálkoztam, 
szinte már a földig hajló cikis 
mézesmázossággal:

- Hölgyem! Kérem segítsen! 
Igazán semmiség az egész! Le
gyen szíves kétfelé váltani az 
ezresemet! 

A „hölgy” fölállt, elvörö
södött, a szeme kidülledt, s 
remélvén, hogy végre halálra 
rémülten végképp eltakarodok, 
még hadonászott is, és ordított:

- Nem hallotta? (S itt olyan

arcot vágott, mint aki most 
már egészen biztos abban, 
hogy egy hülyével kell baj
lódnia.) Nem vagyunk pénz
váltó! Ne zavarjon! MI ITT 
DOLGOZUNK! Nem 
lássa?

Nem láttam, de belát
tam, hogy más megoldást 
kell keresnem. Fölvettem 
egy kosarat, bementem a 
boltba, beletettem a kosar
amba egy, azaz egy darab 
kiflit, s már mentem is az 
iménti hölgyhöz fizetni.

- Egy kifli! - közöltem 
udvariasan segítve munká
ját, majd odatettem elé az 
EZRESEMET.

Nem nézett rám. Ököl
beszorult fejjel, s lelkében a 
poklok indulatával ugyan, 
de el kellett ismernie 
(persze csak a magában), 
hogy vásároltam, s így már 
jogosan foglalkoztattam őt, 
a PÉNZTÁROST. Így már 
kénytelen volt visszaadni, s 
ezáltal fölváltani a 
pénzemet. Leszámolta a 
százasokat, rolnikat tépett 
fel, s míg a hirtelen meg
sokasodott aprót kupa- 
colta, én - szinte szomorúan
- megkérdeztem:

- Tessék mondani! Így 
könnyebb?

Néma Frigyes

Rövidesen megoldódik 
a szemészeti rendelés 

Balatonalmádiban

A város egészségügyi csoportjának 
jelenlegi épülete a Hadak útja 4. sz. ház 
alatt a közeljövőben felszabadul. Az ott 
dolgozók az új tanácsházába költöznek. 
Az épületbe Füzfőgyártelepről nagyon 
rövid időn belül átköltözik a szemészet. 
Az érdekeltek azért döntöttek így, mert 
a lakosság részéről nagyon sok 
bejelentés érkezett ez ügyben. A Hadak 
útja 4. sz. ház minimális átalakításra 
szorul, ezért annak ellenére, hogy az

egészségügyi ellátás így még min
dig nem szerencsés, mert több 
helyütt van, ez a megoldás a leg
gyorsabb és leggazdaságosabb.
Az igazán kedvező ellátást az 
egészségügyi hálózat koncent
ráltabb elhelyezése jelentheti. Az 
ezzel kapcsolatos elképzelésekről 
és lehetőségekről egy későbbi, 
részletes riportban tájékoztatjuk 
Olvasóinkat.



Sorsforduló

A volt MSZMP székházról
Izgalomban tartja Almádi 

közvéleményét a volt 
MSZMP székház imponáns 
villaépületének jövőbeni 
sorsa. Mindenféle híresztelés 
kelt szárnyra városszerte, 
hiszen Almádi lakosai szinte 
szimbólumként emlegetik ezt 
az épületet. Mivel még mindig 
nem tudni konkrét döntésről 
felkerestem a „házban” az 
érdekelteket.

Horváth Györggyel tud
tam beszélni, aki a következő 
információt adta. Mivel a 
városi PB. megszünteti 
működését jelenleg egy 
MSZP Szervezőiroda műkö
dik az épületben, amelynek 
vezetője Szegedi József. Ez az 
iroda ideiglenes jelleggel 
üzemel, valószínűleg január 
1-ig. Az épülettel kapcsolat
ban Horváth György el
mondta, hogy jelenleg is 
állami tulajdonban van, 
kezelője az MSZMP 
jogutódja, az MSZP. Pártva
gyonként van nyilvántartva, 
amelynek sorsáról rövidesen 
dönt az a bizottság, mely az 
MSZP és a kormány közötti 
tárgyalásokat vezeti. Ezt a 
megállapodást kell megvárni, 
amely rövidesen létrejön.

A saját véleményem sze
rint, mondta az almádi MSZP 
Szervezőiroda tagja
természetes lenne, hogy az 
Almádi Tanács kapná meg 
hasz-nosításra az épületet. 
Tehát várható az átadás és a 
döntés, amely nem a 
szervezőiroda kezében van. 
Álljon itt a Népszabadság 
1989. október 25. szerdai 
számának egyik írása, amely 
„nem lesz szabad préda a 
pártvagyon” címmel jelent 
meg.

„A címszó mondat az 
MSZMP Központi Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsága ülésén 
született, melyen a héttagú 
társadalmi bizottság áttekin
tette az elkövetkező időszak 
feladatait is. Terveikről, 
megállapításaikról kérdeztük 
a tanácskozást követően 
Szántai Sárközi Ambrust, a 
Bizottság elnökét.

- A felhívásuk azt sejteti, 
hogy komoly bajok vannak a 
pártvagyon körül; jól érzem?

- Tulajdonképpen most 
van alakulóban az új párt, 
megszüntek a korábbi városi, 
megyei pártbizottságok. 
Mindez meglehetősen kao
tikus állapotot

eredményezett, ami hatással 
van a formálódó párt anyagi 
helyzetére is. Valóban fennáll 
annak a veszélye, hogy amen
nyiben nem figyelünk oda, 
könnyen közprédává válhat a 
pártvagyon. Hiszen a jelen 
pillanatban több helyen máig 
sincs egyszemélyi felelős, akin 
számon lehetne kérni az 
esetleges gazdálkodási sza
bálytalanságokat.

Mindenekelőtt azonban 
szeretnénk tisztán látni va
gyonügyekben. Javasoltuk az 
elnökségnek, hogy haladék
talanul kezdjék meg a párt 
ingó és ingatlan vagyonának a 
felmérését. Ezen felmérés 
egyben majd az alapja is lehet 
a pártvagyon felosztásáról 
folytatandó tárgyalásoknak. 
Javasoltuk továbbá, hogy az 
országos elnökség megyén
ként nevezzen ki egy-egy 
személyt, aki a meglévő 
értékek megőrzéséért felelős. 
Az elkövetkező napokban 
folytatjuk az információ- 
szerzést mind az egyes területi 
pártszervezetek, mind a párt
vállalatok gazdálkodásával 
kapcsolatban. Tiszta képre 
van szükség, amíg ugyanis el 
nem végeztük a már említett

felméréseket, nehéz ellenő
rizni bármit is.”

*

Ezek után mi Almádi 
lakosok is várjuk a döntést, és 
a házat, amelynek sorsáról, 
jövőbeni használatáról re
mélhetőleg már a lakosság 
képviselőinek bevonásával 
dönt a Tanács testülete.

Azért megjegyezzük, hogy 
a híresztelések ellenére nem 
kell bérleti díjat fizetniük 
azoknak, akik a múlthónapi 
Almádi újságban közölt 
felhívásra jelentkeztek. Ezek 
a közösségek már szinte 
birtokukba is vették az épület 
egyes helyiségeit és itt tartják 
összejövetelüket. Csak a 
rezsiköltséget kell jelenleg 
megfizetniük (a villanyt, a 
takarítást és az esetleges 
fűtést). Jelenleg már ide 
járnak a bélyeggyűjtők, itt 
működik a Nagycsaládosok 
Klubja, az Almádi Öregek 
Klubja, itt értekezik a Hor
gászegyesület és a 
Kártyaklub, akik termé
szetesen használhatják a 
színes TV-t, a képmaagnót, 
igényelhetik az újságokat.

V.L.

A megyében egyedüli

AZ ALMÁDI PUSKAMŰVES
A városba Szentkirályszabadja felől 
érkező szemébe tűnik az első busz
megálló előtt két utcával, egy szerény 
méretű cégtábla: Palaczky Pál puska- 
műves. A lakcím: Felhő u. 1. A szép, 
kétszintes ház teraszán egy dússza
kállú férfi állt. Úgy gondoltam, ha 
napjainkban megjelenik egy nem 
mindennapi - ráadásul a lőfegyverrel 
foglalkozó - szakmaképviselője, 
akkor én is „ellőhetek”egy gyenge 
poént:

- Elnézést kérek, de honnan jött 
az ötlete, pontosan most, amikor a 
fegyverkezés ellen harcolunk, hogy 
puskaműves szakmát űzzön?

- Remélem nem ad túlzott 
félreértésre okot, hogy a cégtáblára 
nem irattam ki a szakmám pontos 
megjelölését, ami úgy szól, hogy: 
vadászpuskaműves. Ugyanis ekkor 
sokkal nagyobb táblát kellett volna

kihelyezni, s ezt nem akartam.
- Tehát vadászpuskák javításával 

foglalkozik. Meg lehet ebből élni?
- Főállásban biztosan nem, de én 

másodállásban csinálom.
- Hol dolgozik?
-Veszprémben, a honvédségnél, de 

civilként.
- De ott nem azt csinálja ugye, ami 

a cégtáblán áll . . .
- Nem. De nagyon jó a mun

kabeosztás, ugyanis 24 órát dolgozom, 
utána három napig szabad vagyok.

- A vadászpuskák iránti érdek
lődése honnan származik?

- Édesapám erdész volt, s gyer
mekkoromtól a felnőtté válásomig a 
család szinte az egész Bakonyt bejárta. 
Három testvérem erdész lett, engem 
azonban a vadászpuska bűvölt el.

- Eddig hol űzte ezt a szakmát?
- Sehol, ugyanis csak az idén jú

liusban szereztem szakmunkás 
bizonyítványt a Fegyver és Gáz
készülékek Gyárában. Eddig csak 
hobbiból foglalkoztam a vadász
puskákkal.

- Említette, hogy 49 éves. 
Akkor tehát Ön egy tökéletesen 
„beérett” mester. Mire számít, sok 
megrendelője lesz fegyver
javításra?

- Annyit tudok, hogy a 
megyében körülbelül 3 ezer vadász 
van. A vadászfegyverekhez viszont 
alkatrészt egyáltalán nem lehet 
kapni. Ezeket nekem kell 
elkészítenem. A műhelyemben, - 
melynek védelmét szigorú 
biztonsági előírások szavatolják, 
így rácsok az ablakon, páncél- 
szekrény, stb. - van egyetemes ma
rógép, műszerész eszterga, 
állványos fúrógép, csiszológép. Ed

dig mindössze három vadász 
érdeklődött nálam, de konkrét 
megrendelést ők sem adtak. A 
megyében főállású puskaműves 
nincs.

- Mi az eredeti szakmája?
- Géplakatos és marós szakmám 

van, a Videoton veszprémi gyáregy
ségben 21 évig dolgoztam, majd 
1979-ben mentem a honvédséghez.

Ezután megmutatta a vizsgamun
káját, a távcsöves golyós vadászpus
kát. Remek alkotás, a páncélszek
rényben tartja. A lakásban, a falon ré
gi fegyvergyűjteményben lehet gyö
nyörködni, többek között előtöltős 
pisztoly és egy eredeti török handzsár 
is található közöttük.

- Mióta lakik Almádiban?
- Házat építettünk és másfél éve 

költöztünk be, - mondta a puskamű
ves.

B. J.



HULLÁM
s í r b a n

Részlet Szele István 
sportfelügyelő „Az 
úszásoktatás helyzete 

Balatonalmádiban” című je
lentéséből:
„Az elmúlt és az idei tanévben 
is gondot okozott, illetve okoz 
az iskolai testnevelésben az 
úszásoktatás. Utoljára az 
1987/88-as tanévben sikerült 
megoldani a három általános 
iskola ezirányú problémáját az 
Auróra szálloda uszodájában. 
A múlthoz hasonlóan az 1988/ 
89-es tanévben is számítottunk 
az uszodai szolgáltatásra, de 
sajnos nem nyitottak ki, nem 
üzemelt a téli időszakban. Így 
ebben a tanévben nem volt a 
testnevelési órák keretein 
belül szervezett úszásoktatás. 
Az idei tanév kezdete előtt a 
városi testnevelő tanárok 
kérték, hogy mindenképpen az 
Auróra szálló uszodájában 
tarthassák az úszásoktatást. A 
szálloda igazgatójával beszél
tem, aki elmondta, hogy a téli 
időszakban ez évben sincs 
lehetőség az uszoda üzemel
tetésére.”

Eddig az idézet, s miután 
tudomásom van róla, hogy a 
múltban milyen közkedvelt 
volt a létesítmény a lakosság 
körében megkérdeztem Per
ger Ferencet, az Auróra igaz
gatóját, hogy mondja el olvasó
inknak a zárvatartás okait.
- Gondolom nem én vagyok az 
első, aki erről a témáról kér
dezi.
- Így van, s most legalább a 
Balatonalmádi lap hasábjain 
keresztül eloszlathatok né
hány félreértést. Így tisztább 
képet kaphat a lakosság. Nos, 
az uszodát a tekepályával e
gyütt 1983-ban építtette a 
Hungar Hotels osztrák hitel 
felvételével, kb. 60 millió 
forintért. Tehát nem tanácsi 
pénzből, nem az adófizető pol
gárok hozzájárulásából, mint 
ahogy sokan gondolják.
- Ennek ellenére luxusnak tű
nik egy ilyen beruházás, főleg 
ha csak időszakosan üzemel.
- Maga a létesítmény már eleve 
úgy épült, hogy tudtuk, önma

gában nem térül meg. Csak
hogy ha lépést akarunk tartani 
a nyugati színvonallal (vagy pl.: 
a nem éppen alacsony szoba
árainkat akarjuk megtartani) 
elengedhetetlenek ezek a 
szolgáltatások. Ebből követ
kezik, hogy a megtérülést szál
lodai bevétellel együtt kell 
vizsgálni.
- Magától adódik a kérdés, öt 
évig akkor miért voltak nyitva 
télen?
- Azt tudni kell, hogy az uszoda 
tervezés és kivitelezés szem
pontjából 0 C° - 0 C° külső 
hőmérsékleti intervallumban 
való üzemeltetésre épült. En
nek ellenére én javasoltam a 
vállalat vezetésének, hogy a 
helyi lakosság érdekében télen 
is üzemeljen. Lehetővé tette 
az, hogy fűtési rendszere, ha 
„eröltetett menetben” is, a 
szálloda kazánjából kapott 
gőzzel télen is működtethető.
- Ezért volt furcsa, amikor 
1988-ban a szezonvégi karban
tartás után nem nyitottak ki, 
annak ellenére, hogy nem 
panaszkodhattak a látogatott
ságra?
- Annyira nem panaszkodhat
tunk, hogy a 60 főre tervezett 
uszoda sokszor túlzsúfolt volt. 
Csakhogy azt sem szabad 
elfelejteni, hogy az 1983-as 
döntéshez viszonyítva 1988- 
ban jelentősen megváltoztak a 
költségviszonyok, és a költség- 
vetési kapcsolatok. Emelked
tek a karbantartási költségek, 
az energiaköltségek, megnö
vekedett a munkaerő ára, és 
ezzel párhuzamosan a nyere
ségelvonás is. Az ekkor elké
szült elemzések szerint az 
1987/88-as telet az üzemel
tetési költség vonatkozásában 
1,8 millió forint ráfizetéssel 
zártuk. Világossá vált, nem tu

dunk olyan magas árakat kérni 
amiből megtérülne a veszte
ség. 1988 augusztusában tudo
másunkra jutott, hogy október 
15-től a fűtőolaj árát a válla
latoknál 90 %-kal emelik. Te
hát a felsoroltak miatt kény
szerültünk erre a lépésre. Ezt 
egyébként jeleztük a helyi 
tanácsnak.
- Ezekkel a száraz tényekkel 
azt hiszem nem érdemes vitat
kozni. Ellenben, mintha Füre
den télen is zavartalanul mű
ködne a Hotel Marina uszo
dája és tekepályája.
- Ez így igaz. Csakhogy, azonos 
nagyságrendű beruházás meg
térülés más egy 380 szobás 
szállodánál, és más egy 240 
szobásnál.

A Füredi példa

A Marina uszodája hőszige
teltebb formában éves üzemel
tetésre épült. Így teljesen más 
az alapja a mi gazdasági dön
tésünknek.
- Megismertük véleményét, ér
veit. Ezek után lát-e valami 
reális esélyt az uszoda téli 
hasznosítására?
- Reális esély csak üzleti a
lapon lehetséges. Az uszoda és 
a tekepálya télen akkor üze
meltethető, ha nem hoz vesz
teséget. Ha lesz olyan poten
ciális partner, akinek van erre 
pénze, és a veszteséget költ
séghozzájárulásként kifizeti, 
szívesen módosítunk a nyitva
tartáson.
- A vállalat nem tud 
hozzájárulni a lakosság érde
kében?
- Nem. A vállalat gazdálkodik, 
ha csődbe jut, felszámolják. 
Ezt tudomásul kell venni min
denkinek, ezt a szemléletet 
meg kell szokni előbb-utóbb. 
Bár nekünk mindenképpen

nyereséget kell elérnünk, eb
ben az esetben megeléged
nénk azzal is, ha a téli üze
meltetés nem termelne vesz
teséget.

Partner kerestetik

E téma kapcsán kerestem fel a 
tanács (mint lehetséges 
potenciális partner) vezetőjét 
Rácz István tanácselnököt is.
- Nagy reményekkel indult a 
beruházás, hisz megálla
podásunk értelmében a télen is 
üzemelő uszoda megoldotta az 
iskolai úszásoktatást. Más
részt az egészséges sportolási 
lehetőség mellett nem el
hanyagolható a létesítmény 
közösségformáló ereje. Hisz 
nem egy munkahelyi kollektíva 
szervezte itt sportversenyeit, jó 
hangulatban töltötte el sza
badidejét. Azt hiszem ez sem 
másodlagos szempont.
- Úgy néz ki, ebben a gazdasági 
helyzetben „nyomosabb ér
vek” kellenek a szálloda ve
zetésének ...?
- Jelen pillanatban azt az 
összeget, amit a Hungar Ho
tels vezetői megjelöltek, nem 
tudjuk kifizetni. Az az egy-két 
százezer forint, ami ren
delkezésre áll pillanatnyilag 
erre a célra, eltörpült a kért 
milliók mellett. Sajnos más 
forrásra sem igen támasz
kodhatunk, hisz a helyi üze
mek sem a gazdasági pros
peráció időszakát élik. A Hun
gar Hotels is tanusíthatna egy 
kicsit nagyobb megértést, s 
összefogva biztos találnánk 
megoldást. Addig sajnos azt 
kell mondanom, marad a 
fűzfői uszoda, vállalva az 
átjárás nehezebb körül
ményeit.

Gróf Tibor

Itt tart tehát jelenleg az uszoda ügye. 
Arra kérjük kedves Olvasóinkat, ha 
valakinek a témával kapcsolatban 
véleménye, esetleg megoldási 
javaslata lenne, írja meg 
szerkesztőségünk címére.



Rácz István 
Városi Tanács Elnöke

Balatonalmádi 
Lenin út 67. 
8220.

Tisztelt Rácz Úr!

Az „Új Almádi Újság” című városi 
lapban megjelent nyílt levélben, 
valamint az Ön levelében foglal
takat minisztériumunk megvizs
gálta.

A lakosság zajvédelmét kiemelt 
kérdésként kezeljük. Kiképzési 
feladataink tervezése során 
határozottan törekszünk arra, 
hogy a lakosság pihenését, min
dennapos tevékenységét minél 
kevésbé zavarjuk. Az év folyamán 
szigorú rendszabályokat léptet
tünk életbe a katonai repülések 
okozta zajok csökkentésére, 
amelyről a tömegkommunikációs 
eszközökön keresztül Ön is 
értesülhetett.

Az említett intézkedések a 
korábbiakhoz képest jelentős 
változásokat jelentenek, melyek 
pozitív hatását a lakosság minden 
bizonnyal érzékeli.

Az Ön által jelzett panaszok 
orvoslása érdekéban újólag 
szabályoztuk Szentkirályszabadja 
repülőtér repülési rendjét, mely a 
város légterében okozott zaj
hatások jelentős csökkentését 
fogja eredményezni.

Azonban a repülőtér és a város 
elhelyezkedéséből adódó objek
tív helyzet következtében tovább
ra is előfordulhat bonyolult 
időjárási körülmények esetén, 
navigációs hibából le- és felszálló 
manőverek során olyan egyedi 
helyzet, ami a város fölé történő 
berepüléssel járhat.

Tisztelt Rácz Úr, remélem, hogy a 
repülések okozta zajhatások to
vábbi csökkentésére tett intézke
déseink városuk polgárai köré
ben megelégedést fognak kivál
tani.

Budapest,
1989. október 31-én

Tisztelettel:
(Dr. Mórocz Lajos)

Japán költő Almádiban

Hihetetlennek tűnik, de az elmúlt tanévben a gimnázium 107 delegációt és számtalan 
érdeklődőt, látogatót fogadott.

Közülük is a legkedvesebb az elsők között idelátogató Miyazaki kerület pedagógusküldöttsége 
volt. Vezetőjük Tokuji Ota úr, a kerület művelődési vezetője és egyben ismert költő.

Itteni látogatása két versre ihlette és az eredeti írásmóddal azért szeretnénk közölni a műveket, 
mert Éder Géza 1/a  osztályos tanuló nyersfordítása nyomán mi csak az alábbi „műfordítást” tudtuk 
produkálni...

Géza a múlt hónapban tett állami nyelvvizsgát japán nyelvből - hátha mások is kedvet kapnak 
rá... mármint a műfordításra is!

1. Érzem, a japán és a magyar, 
bár egymás nyelvét nem tudja: 
egy napon megérti a másikat!

2. Dunaparton állva 
nézem a folyamot 
egyszerre látom
a víz és a történelem 
sodrását.

Stílusosabb lett volna függőlegesen írni, de ez a „műfordítás” így sem igazán fekszik...

(S. P.)



Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!
Az elmúlt években mindannyi
unk számára érzékelhetően 
elindult az országban a 
társadalom átrendeződése. 
Tekintettel arra, hogy bármely 
megközelítésből nézzük, a 
CSALÁD a társadalom alap
egysége, állítható, hogy a 
család értékrendje az élet 
értékrendje. A család, mely a 
szülők, gyermekek és az 
ellátásra szoruló öregek 
folyton változó sorából áll, 
biztonságra, létbiztonságra 
törekszik. Ha meginog, a 
társadalom inog meg. Ezért, a 
családi értékek stabilizálásáért 
alakult ez év júliusában az 
Országos Családszövetség.
Az alakuló ülésen balaton
almádi csoportunk képvise
letében Végh Lajosné és Bat
tonyai Erzsébet vett részt, 
mindketten a II. sz. Gyer
mekszakrendelő dolgozói. Az 
ott kidolgozott állásfoglalás 
szerint a család elidegenít
hetetlen joga és kötelessége 
gyermekeinek felnevelése fi
zikai és erkölcsi értelemben 
egyaránt. Joga a fiatalok eg
zisztenciájának megteremté
sében való hatékony részvé
tel, és az idős, rászoruló tagok
ról való gondoskodás. Ezért 
szükséges erkölcsi alapon 
nyugvó szociális és társadalmi

közmegegyezés kialakítására 
törekedni, s ezzel elhárítani a 
veszélyt, hogy a családok ereje 
saját túlélésének biztosítá
sában forgácsolódjék el. 
Így lép a közösség elé, és hív 
tagjai sorába mindenkit a Csa
ládszövetség, hogy tagjain ke
resztül a nemzet minden réte
gére kisugározzák a jövő igen
lését, amely a tudatosan vállalt 
gyermekekben ölt testet. 
Tekintettel a családok elsőren
dű gyermeknevelési felada
taira, a Családszövetség első
rendűen a szülők közösségére 
számít. Mivel gyermekeink 
fiatal életük jelentős részében 
iskolában nevelkednek döntő 
kérdés: kiért van az iskola? A 
válasz egyértelmű, az iskola a 
gyermekekért van. Hatékony 
működéséért a szülők és peda
gógusok együtt felelősek. Évti
zedek óta a szülők ezen gyer
meknevelési jogát az állam 
központilag gyakorolta, utasít
va az iskolát, hogyan történjék 
a nevelés, oktatás. A szülők 
azért, hogy nevelési kötelezett
ségeiket saját kezükbe véve, 
megbízhatóan érvényesít
hessék, Iskolaszékeket hoz
hatnak létre. Az iskolaszé
kekbe tömörülve tudják kiala
kítani egymás vállalása, együtt
gondolkodás, együtt-cselekvés

révén azokat a módszereket, 
amelyekkel a megújuló társa
dalmasított iskolát segíthetik. 
Balatonalmádi iskoláiban 
most szerveződik a Család
szövetség. Ezúton kérek min
den családot, minden szülőt, 
hogy átérezve saját megnöve
kedett felelősségét gyermeke 
és a társadalom jövőjéért, ke
resse a kapcsolatot a Család
szövetséggel, és vegyen részt 
az önálló jogi személyiségű 
iskolaszékek megalakulásá
ban és munkájában. Minden 
Szülőre számítunk, hiszen 
közös a felelősségünk és azo
nosak a gondjaink.
Kedves Balatonalmádi Polgá
rok! Városunk társadalmi 
élete a korábbi tökéletes 
állóvíz helyzetéből már ki
mozdult. Szeretnénk, ha 
virágzó, öntevékeny, mozgal
mas, sokszálon futó, gazdag, 
tartalmas élet bontakozna ki, 
amelyben mindenki megta
lálja a sajátos, érdeklődésének 
és érdekeinek megfelelő kö
zösségi formát. Ezek közül 
most a szülők számára legsajá
tosabbra irányítottam a figyel
met, mert a ma iskolája a hol
nap jövője!

DR. PÉTERFIA KATALIN

VEZETŐSÉG 
VÁLASZTÁS

A vörösberényi, 3. számú 
Általános Iskolában Csölle 
Magdolna nyugdíjbavonulása 
miatt a Városi Tanács végrehajtó 
bizottsága tavasszal pályázatot írt 
ki az igazgatói állás betöltésére. 
Az első pályázati eljárás 
júniusban - eredménytelenül 
zárult, mivel az akkori egyetlen 
pályázó nem kapta meg a 
nevelőtestület támogatását.
Az ismételten meghirdetett 
állásra ketten nyújtottak be 
pályázatot. A két pályázóról az 
október 26-án lezajlott 
nevelőtestületi értekezle-ten 
nyilvánítottak véleményt az iskola 
pedagógusai. A titkos szavazás 
során a nevelőtestület nagy 
többséggel (81%-os szavazati 
aránnyal) P o l y á k  I s t v á n -  
nak, a fűzfőgyártelepi általános 
iskola pedagósusának bizalmat 
szavazott. A második pályázó - a 
Pest megyei Szigetmonostor 
község általános iskolájának 
igazgatója - nem kapta meg a 
szükséges, 50% feletti szavazati 
arányt. Az intézményvezető 
megbízásáról - a nevelőtestületi 
értekezlet eredményének 
figyelembevételével - a Városi 
Tanács végrehajtó bizottsága 
határoz november 21-i ülésén.

A Városi 
Művelődési ház 
november havi 
programjából:

- november 3. 18.00 óra 
Közönségtalálkozó a Fan Fan 
együttessel.
Helyszín: Művelődési Ház 
Vörösberény, Gábor Á. u. 6.

- november 6. 10.00 óra 
Domonkos Béla Bábszínháza 
Helyszín: Mogyoró úti Óvoda

- november 10. 17.00 óra 
A győri Ütőegyüttes koncertje 
Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium

- november 11. 13.30 óra 
„Művelődési ház kupa” Sakkverseny. 
Helyszín: Művelődési Ház 
Vörösberény, Gábor Á. u. 6.

- november 21. 18.00 óra 
Délszláv táncház
Helyszín: Kéttannyelvű GimnáziumA Postás Üdülő ősszel



Balaton-parti tanácsok 
együttműködése

A Dél-balatoni tanácsok 
kezdeményezésére, - s az ot
tani területen már működő 
koordinációs együttműködés 
kibővítésére és továbbfej
lesztésére - Boglárlellén 1989. 
október 20-án az északi part 
tanácsainak részvételével 
egyeztető tárgyalásra került 
sor.
A megbeszélésen jelenlevő 
tanácsi képviselők szándéknyi
latkozatot tettek a Balaton- 
parti helyi Tanácsok Szövet
ségének megalakítására. A

Szövetség életrehívásának 
célja a parti települések és 
önkormányzataik speciális 
érdekeinek védelme, képvi
selete, különös tekintettel a 
Balaton megóvására, az 
infrastruktúra fejlesztésére, az 
idegenforgalom szervezésé
re.
A résztvevők 6 fős Előkészítő 
Bizottságot alakítottak azon 
elv alapján, hogy abban az 
érintett megyékből egy-egy 
községi tanácselnök és városi 
vb-titkár vegyen részt.

Veszprém megyét a révfülöpi 
tanács elnöke és városunk vb. 
titkára képviseli. Az Előké
szítő Bizottság feladata, hogy 
kidolgozza a Szövetség alap
szabályát, működési-szerve
zeti feltételeit. A tervek szerint 
a Szövetség még ez évben 
megalakulna, s önálló szerve
zetként bejegyezve képviselné 
országos fórumokon a parti 
települések lakosságát.

M. H. E.

Az új hajóban: Bernadett
Sőt nemcsak új hajóban, hanem új 
hajóosztályban. „A Magyar Vitorlás 
Szövetség idei versenyszezonjában új 
színfoltot hozott az Európa-osztály 
megjelenése... De van még egy jó hír: 
elkészült az első hazai gyártmányú 
Europayolle, mégpedig a külföldön is 
elismert hajóépítő mester Füke 
Sándor „műhelyében.” (Vasárnapi 
Hírek ’89. augusztus 20-i száma.)
S ami az almádiaknak igazán jó hír, 
hogy az ebben a hajókategóriában 
való versenyzéshez a Magyar Vitorlás 
Szövetség Eszes Bernadett részére 
rendelt meg egy WINNER típusú dán 
hajót. A hajóosztályról még annyit, 
hogy ez a hazánkban eddig ismeretlen 
Europayolle a nők egyszemélyes 
olimpiai száma. S akkor most néhány 
szóban a 15 éves Bernadettről, aki ci

vilben a veszprémi Vetési Albert 
Gimnázium 2. osztályos tanulója. 
Vitorlás eredményei a már kinőtt 
Optimist hajóosztályban közis
mertek, s hadd mondjuk el az újakat, 
melyeket már 1989-ben produkált az 
új hajóval: A Húsvéti Regattán a 
Garda-tavon 77 induló közül a 8. he
lyet szerezte meg. A Magyar 
Bajnokságot, a Bécs Bajnokságot, az 
Europa Grand Prix-t (Ausztria), 
Kehraus Kupát (NSZK) és legutóbb a 
füredi Kővári Emlékversenyt pedig 
megnyerte.
A vitorlázó lány álma az 1992. évi 
Barcelonai Olimpiára való kijutás, és

További sikereket Bernadett!

Városi Könyvtár 
nyitvatartási 
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

Balatonalmádi 
1. sz. Postahivatal 
nyitvatartási 
ideje:

Hétfőtől - Péntekig:
8 h -16 h-ig pénzfelvétel - 
kifizetés
8 h - 17 h-ig egyéb
szolgáltatás
Szombaton:
8 h -11 h-ig pénzfelvétel - 
kifizetés
8 h - 12 h-ig egyéb
szolgáltatás
Hétfőtől - Péntekig:
8 h - 17 h-ig tartó 
nyitvatartás 1989. decem
ber 31-ig kísérleti jellegű, 
ha a lakosság igényli a jövő 
évben is így lesz.

Orvosi Ügyelet 
Balatonalmádiban

Hétköznap: 18 h - 07 h 
Hétvégén: Szombat 0 7h - 
Hétfő 07 h

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

Vörösberényi 
Könyvtár 
nyitvatartási 
ideje:

Kedd: 16 h -19 h 
Péntek: 16 h - 19h

Balatonalmádi 
Város Lapja

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság 
Czuczor Sándor,
Gróf Tibor,
Hollóné Behring Anikó, 
Mülletrné dr. Hradszky Erzsébet 
Pataki György,
Dr. Szabóné Vallyon Gizella, 
Schildmayer Ferenc,
Veszeli Lajos 
Felelős szerkesztő:
Veszeli Lajos

Cím: Balatonalmádi, Bajcsy u. 30. 
Telefon: 38-461
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