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Örök jelképeink
Ha egy magyar ember a „sza
badság” szót hallja, legelőször 
is március tizenötödike jut róla 
eszébe, és nem április ne
gyedikei vagy november hete
dike. És a nevezetes nappal 
együtt Petőfi Sándorra gondo
lunk, s arra, hogy „rabok le
gyünk vagy szabadok”. Jelkép
pé vált számunkra ez a dátum, 
és jelképpé vált a költő is. Va
lódi, megingathatatlan jelkép
pé.
Egyetemes és magyar jelképe
ink - mint például a húsvéti bá
rány, a nemzeti színű zászló 
vagy a Szent Korona - nem va
lami mesterkélt igyekezet ter
mékei, hanem az emberi kultú
ra szimbólumteremtő folya
matai során létrejött, egy egész 
nemzet által egyetemesen is
mert, elfogadott és egyféle
képpen értelmezett megnyilvá
nulások.
Az ilyen valódi jelképeknek 
(szemben a rendszerint napi po
litikai érdekek által létre hozott 
áljelképekkel) van egy érdekes

tulajdonságuk: nem a fegyve
rek, s nem a diktátorok és laká
jaik terjesztik és tudatosítják 
őket, hanem a történelem, a 
társadalom életének természe
tes folyamatai.
Hiába akarta például a hódító 
iszlám ráerőszakolni jelképeit 
az európai népekre, kudarcot 
vallott. A  török félhold és a lóf
arkas zászló a magyarokban és 
a leigázott többi népben legfel
jebb negatív jelképpé vált: el
lenszegülésüket erősítette. De 
ugyanígy kudarcra volt ítélve az 
európai gyarmatosítóknak az a 
törekvése, hogy a legyőzött né
pek fogadják el az ő kultúrá
juktól idegen szimbólumokat. 
A brit gyarmatbirodalom ázsiai 
és afrikai polgárainak soha 
nem fátyolosodott el a szemük, 
ha a királynő nevét említeni 
hallották.
Mostanra nyilvánvalóvá vált 
tágabb földrajzi környeze
tünkben az is, hogy a fasizmus 
és a bolsevizmus próbálko
zásai, hogy tüzzel-vassal elfo

gadtassák a kultúra spontán 
fejlődésétől idegen jelvényei
ket, címereiket, himnuszaikat, 
szintén kudarcba fulladt. 
Tanúi vagyunk itt, Magyaror
szágon, de a szomszédos orszá
gokban is, hogy a dolgok ter
mészetes rendje ebben a vonat
kozásban is kezd helyrebil
lenni.
Népeinknek nem kellenek az 
idegen szimbólumok.
Nem kell nekünk a vörös csil
lag, nem kell a Rákosiék által 
„megalkotott” majd Kádárék 
által „megreformált” címer, 
nem kellenek az úgynevezett 
nemzetközi munkásmozgalom 
tiszavirág életű jelképei. 
Európa történelmi szimbólu
mait és a magyartörténelem ősi 
jelképeit viszont a magunké
nak érezzük, lelkünk legmélyé
ből fakadónak tartjuk.
A Parlament kupolájáról már, 
reméljük, örökre lekerült a vö
rös csillag. Az ország számos 
középületén azonban még 
mindig ott virít a sok-sok ide

gen jelkép, utcaneveink szerte 
az országban még olyan szemé
lyeket „örökítenek meg”, akik 
népünk tudatában mindig is 
áljelképekként szerepeltek. 
Méltatlan lenne hozzánk, ha e
szeveszett rombolásba kezde
nénk, s bőszen neki állnánk a 
gyűlöletes vagy egyszerűen csak 
idegen jelképek megsemmisíté
sének, emlékművek elpusztítá
sának, utcanévtáblák leszagga
tásának. Tárgyszerű és szak
szerű munkára van itt is szük
ség mint mindenütt. Tartsuk 
távol magunktól az alantas 
ösztönöket, s ne vagdal
kozzunk, hiszen ezek a jelképek 
máris halottak.
S helyettük újra régi fényükben 
ragyognak örök jelképeink, 
szabadságunk, nemzeti méltó
ságunk kikezdhetetlen szimbó
lumai, közöttük is a legszebb 
helyen március tizenötödike 
emléke és Petőfi Sándor neve.

Balogh Elemér

Szokoly Tamás:

FÖL, FÖL, ODA !
(Petőfi Sándornak)

elfelejtem ezt is 
hátra arc! 

radirgumi az emlékezetnek 
inkább fegyenc legyek átkozott eretnek 

vesszőre ítélt meggyűlölt mostoha 
csak ne rágjon soha a fájdalom fogsora 
csak reményem zöldülj ki Örök Moha 

s kardokkal segítsen Csillagom: Örök Hit 
ne hidd a rémület valaha elvakít 

ne hidd el örömre nem volt és nincs okod 
cellámból segítsen apróka mosolyod 

lehessen szívemből tündöklő otthonod 
küszöbre letéve kardod és sisakod 

föl föl a reményhez 
föl föl oda !



ALMÁDI  GYÓGYFÜRDŐ
(III. rész)

Rickli-kura: Megalapítója 
Arnold Rickli svájci orvos aki 
1823-ban született Wangen
ben és 1906-ban halt meg az 
ausztriai St.Thomas-ban. 
1855-ben alapította meg 
gyógyintézetét Veldes-ben 
(ma Bled Jugoszláviában). 
Módszerének lényege a nap és 
légfürdő. Ez a test megedzése 
mellett az anyagcsere élén
kítésének is eszköze. A nap
fürdő helye a balatonparti 
fürdőházban elkerített férfi és 
női napozóban volt. Itt a páci
ens ruha nélkül, csupán az ar
cát letakarva napfürdőzött, a
mit pokrócba csavarás, iz
zasztás, végül fürdés követett. 
A légfürdő - akkori elneve
zéssel légfény-fürdő - helye a 
Remete-völgyben volt, ahol a 
kiadott képeslapok tanusága 
szerint külön „női légfürdő” 
és „úri légfürdő” állt a lelkes 
közönség rendelkezésére. E 
zek lényegében palánk kerí
téssel körülvett füves terü
letek voltak öltöző épülettel. 
A leírások szerint „könnyű” 
ruházatban folyt a testedzés, a 
hölgyeknél hosszú ingben, az 
uraknál pedig alsónadrágban. 
Az utóbbit mutatja be egy 
századeleji képeslap. 
Lahmann-féle táplálkozás: A 
módszer kidolgozója Hein
rich Lahmann német orvos, 
aki 1860-ban Brémában 
született és 1905-ben Fried

richstal-ban halt meg. 1887- 
ben Drezda mellett alapította 
meg szana-tóriumát, amely a 
maga korá-ban igen jelentős 
volt mert 20 épületből állt. 
Szerinte a belső betegségek 
okozója a hibás étrend. 
Elvetette a gyógysze-rek min
denek fölötti alkalmazását és 
nagyon részletes ét-rendeket 
dolgozott ki. Elméletét több 
könyvben is kifejtette. Ezek 
közül 1901-ben magyar 
nyelven is megjelent a 
,,Hogyan táplálkozzunk” 
című munkája. Érdekesség
ként meg kell említeni, hogy a



csecsemők táplálására a 
„Lahmann-féle tej” készült, 
amely dió mandula zsirjából, 
fehérjéiből és sókból álló 
mesterséges tej volt.
Hogy fogalmunk legyen a 
Lahmann féle egészséges ét
rendről, lássuk az 1901. au
gusztus 25-i (vasárnap) étla
pot.
Ebéd: káposzta tükörtojással 

nyulgerinc gombóccal 
almás rétes 

Vacsora: diós metélt 
liptói turó 
friss gyümölcs

Reggeli minden nap Kneipp- 
kávé, esetleg tej, méz és vaj, fe
hérsütemény és Kneipp-ke
nyér. Este tészta helyett kiván
ság szerint nyers, vagy aludt
tejet szolgáltak fel. A Kneipp- 
kávé a babkávéhoz hasonlóan 
pörkölt árpa volt, amelyet még 
a 30-as évek végén is árusí
tottak.
A cikksorozat első részében 
olvashattuk milyen gyorsan 
valósították meg elődeink az 
elképzeléseiket. 1899 áprili
sában kezdtek hozzá, julius
ban már használatba is vették 
a Kneipp gyógyintézetet. 
1900-ban az Almádi fürdő 
részvénytársaság kiadta Edvi 
Illés Sándor: „Almádi termé
szetes Balatonfürdő és 
Kneipp-Rikli gyógyintézet” 
című 23 oldalas füzetét, 
amiben részletesen tájékoz
tatták a közönséget. Majd 
1901 márciusában Dr. Lenkei 
Vilmos Dani, Almádi első 
fürdőorvosa előszavával már 
64 oldalas bővített kiadásban 
jelentették meg, „Almádi ter
mészetes gyógyintézet és Ba
latonfürdő” címmel. A két ki
adás címe között különbséget 
láthatunk, nevezetesen azt, 
hogy a második kiadásban 
már a gyógyintézet szerepel a 
cím első felében.
Ezzel befejezem Almádi 
gyógyhellyé válásának törté
netét, remélve, hogy a tisztelt 
olvasónak sikerült ennek 
jelentőségét bemutatni.

Schildmayer Ferenc

Nyugati v isszhang
Mini kötetet tartok a kezem
ben, szinte el is veszik benne; a 
világirodalom óriásának, 
Petőfi Sándornak a tiszte
letére nyomtatták. Minikötet, 
verset is csak egyet tartalmaz, 
azt viszont 48 nyelven, az 
angoltól a vietnami fordításig. 
Ráadásul nem is egy műfor
dító-költő képvisel egy nyel
vet, hanem németből tizenhat, 
angolból nyolc, franciából hat 
és még svédül is kettő. Igy 
aztán 245 változatban olvas
hatjuk Petőfi hitvallását, fo
gadalmát vagy egyszerűen 
csak hatsorosát a szabad
ságról és a szerelemről. Van-e 
még egy ilyen magyar költő, 
akire ennyien odafigyeltek 
keleten és nyugaton? Van-e 
még egy ilyen költő, aki a 
legbennsőbb barátjának írva 
így kezdi levelét: „My dear 
Dzsenkó! Áj em itthagying 
Debreczent...” Arany János, a 
címzett, a másik óriás pedig 
egy hölgy emlékkönyvébe ír: 
„To love, to like, enyelgénk 
(Amaz sok, ez kevés). Szótár 
segélye nélkül támadt ez 
érzés.”
Ugyanilyen áhitattal közelít 
hazánkhoz, nyelvünkhöz az 
angol Julia Pardoe újságírónő 
a b  elutazása előtt meghatott 
levelet fogalmaz a pesti Angol 
királynő szállóban: „Búcsúnk 
a magyarok országától legyen 
őszinte imádság boldogulá
sukért. Földjük legyen termé
keny, égboltjuk derűs, fiaik 
szabadok, szépség tündököl
jön leányaik arcán a tisztaság 
fátyolaj alatt és a becsület a
vassa oltárrá hegyeiket, temp
lommá sikságaikat.”
A pest-budai Lánchíd terve
zője T.W. Clark és kivitelezője
A. Clark - nem rokonok - a híd 
elkészültéig többször látogat 
le a Balatonhoz, tehát nem is 
csak egy hidat építettek; nem
csak térben, hanem időben is 
messzenyúlót. A hídnak és a 
hidaknak is gróf Széchenyi 
István a szellemi atyja, az a 
gróf, aki keveset beszélt, ak
kor is lényegest. És főleg sokat 
tett! Nem véletlenül jegyzi fel 
naplójába már első angliai 
útján a mottót: „A német so
kat ír, a francia sokat beszél, az 
angol - tesz.” És a balatoni 
emberek nem felejtenek: 
Széchenyi születésnapján 
avatják fel Füreden a Kisfa
ludy-gőzöst. A tőle és 
hazánktól elbűvölt John Paget

- aki először számolt be 
nyugaton az Anna-bálról - itt 
telepszik le, Paget János lesz. 
Utódai itt élnek köztünk ma is. 
Honfitársa, Richard Guyon is 
itt telepszik le, neve elvá
laszthatatlan a szabadságharc 
egyik legragyogóbb csatájától, 
a branyiszkói áttöréstől.
A nemeskéri születésü Kiss 
Miklós, a márciusi ifjak egyi
ke, később Buda várparancs
noka, az első felelős magyar 
kormány londoni diplomáciai 
képviselője 1849 után emig
ráns Angliában. Ugyanúgy, 
mint a még nála is kalando
sabb életű MADARÁSZ 
LÁSZLÓ. Itt született a Bala
ton mellett, Nemesgulácson 
és Nemestördemicen tartot
ták keresztvíz alá. A Honvé
delmi Bizottmány tagja, a ké
sőbbi rendőrminiszter és a 
magyar flamingók vezére. 
1851-ben Londonban találjuk,
6 hónap múlva az amerikai 
Philadelphiában. Felhajózik 
az Ohio folyón és innen pedig 
New Buda, az első magyar 
alapítású amerikai település 
az úticél, majd Hungarian 
Colony. Kevesen tudják, hogy 
S.P. Chase amerikai pénzügy- 
miniszter Madarász tervezete 
alapján reformálja meg a 
pénzkibocsátást. A CHASE
MANHATTAN BANK ne
vét ma Veszprém megyében 
is többen ismerik, mint a 
nemesgulácsi Madarász Lász
lóét, pedig ő 92 évet é lt ... igaz 
jobbára számüzetésben és 
Amerikában.
Az angliai JEROME család a 
komáromi hőst, Klapka tá
bornokot látja vendégül és 
csodálatuk oly mértékű, hogy 
fiúkat róla nevezik el. A híres 
humorista JEROME K. JER
OME nevében a K=Klapka, 
(ismerjük például a Három 
ember egy csónakban című 
művét).
Nem csupán a távolabbi kör
nyék szülöttei vesznek részt a 
szabadságharcban, hanem vá
rosunk szülötte Fábián Gábor 
a neves teológus, nyelvész és 
műfordító is, akit sorsa Ar
adra vetett már jóval a forra
dalom előtt. Az otthoni rend- 
fenntartó bizottmány tagja, a 
sajtóbizottság elnöke és a kö
vetválasztásokat intéző köz
ponti választmány is számíthat 
rá. Arad megye országgyűlési 
képviselőjéül választja, aki 
követi a kormányt Debrecen

be is. Még a Hétszemélyes Fő
törvényszék bírájának is meg
választják, de augusztus 13 
után, Világos után, bujdosni 
kényszerül. Emlékezzünk az 
angol és perzsa műfordító 
Fábián Gáborra akkor is, ha a 
forradalomra és a szabadság- 
harcra gondolunk.
Anglia és Amerika Kossuthot 
köszönti, azt a Kossuthot, aki 
börtönben tanult meg angolul 
és szónoklataival a „hüvös” 
angolokat és amerikaiakat is 
fellelkesíti. Üdvözlő versek 
tucatjai, újságcikkek ezrei szü
letnek, hírneve biztosított. Ér
tékes tanulságokat közöl ven
déglátóival a humanitás, az 
érdekegyeztetés, a nemzeti
ségi kérdés, az atrocitások és a 
nemzeti becsület, önmegbe
csülés összefüggéseiről. 
Abraham Lincoln, a későbbi 
elnök, még mint képviselő 
terjeszt elő javaslatot a ma
gyarok iránti legmélyebb és 
legmelegebb rokonszenvről, 
sőt csodálatról. Törvénytelen
nek és igazolhatatlannak tart
ja Oroszország beavatkozását 
a magyar szabadságharcba, a 
be nem avatkozás elvét min
denek fölé helyezi.
Az osztrák magatartás elől 
Amerikába kivándorló ma
gyar tízezrek segítenek meg
teremteni az Új világ gaz
dasági, tudományos és kul
turális arculatát, az Észak- 
Déli polgárhábor úban éle
tüket is áldozzák új hazá
jukért. Emléküket a magyar 
korona visszaadásakor is 
példaként idézik.
Az angolok alaposan hely
benhagyják a Londonba láto
gató Haynaut és szeretettel fo
gadják be a letelepedő ma
gyarokat, akik menekülnek. 
Van aki a borkereskedésbe 
menekül - mint Szemere Ber
talan, aki badacsonyi borokkal 
hódítja meg s sörivó briteket - 
többen tanulmányukat foly
tatják, akár vörösberényi 
Ángyon János. Időközben az 
angolok felfedezik a Balatont 
Angliából is; Suchard Young 
hajógyárat alapít Füreden, 
mert „ahol egy kis víz van, oda 
eljut egy angol is.”
Csupán ennyi jutott eszünkbe 
a 19. század igen szövevényes 
kelet-nyugati kapcsolatairól, 
Petőfiről, Lincolnról és Kos
suthról, valamint rólunk al
mádiakról, berényiekről.

Czuczor Sándor



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

Hemingway

Élő énekkar  Ba la tona lm ád iban
Foto: Durts László

A Balatonalmádi Művelődé
si Ház tavalyi javaslatát, mely 
szerint a városban reális i
gény merült fel énekkar mű
ködtetésére, teljes siker ko
ronázta. Az ügy nem rekedt 
meg a vágy kinyílvánításá
nak szintjén, hiszen arra ér

demes, lelkes kórustagok 
minden hét szerdáján össze
gyűlnek, hogy énekeljék a kü
lönböző zenei stíluskorsza
kokból származó műveket. A 
hónapok óta rendszeresen 
próbáló Balatonalmádi Kórus 
olyan egykori énekkari tagok

ból áll, akik első látásra ének
lik a darabokat. Mindez nem 
jelenti azt, hogy csak zeneileg 
képzett kórustagok léphetnek 
közénk. Mindenkit szeretettel 
várunk, különösen férfiakat, 
hisz vegyeskarként való mű
ködésünkhöz erre volna szük

ség. A szakmai vezetés mun
káját két kiváló kolléga, 
Holló Miklós és Varga József 
segítik. Célunk, hogy a várost 
megfelelő színvonalú karé
nekléssel képviseljük, erőnk 
és lehetőségeink szerint.

Szelényi Pál

Közösségi ház Balatonalmádiban

Ismét egy középülettel gazda
godott a város lakossága.
A februári tanácsülés hatá
rozata alapján művelődési, 
közösségi célokra használhat
juk a volt MSZMP-székházat 
a Lenin utcában. Ezért is kap
ta az intézmény a Közösségi 
ház elnevezést. Célunk az, 
hogy a különböző művelődési 
formák mellett olyan kiskö
zösségek, baráti társaságok 
alakuljanak, akik a ház falain 
kívül is szívesen töltik el együtt 
szabadidejüket.
Bár a hivatalos megnyitóra 
március 14-én 17.30-kor kerül

sor, (egybekötve az Almádi
ban élő művészek alkotásai
ból készülő kiállítás megnyi
tójával), nyugodtan mondhat
juk: máris megindult az élet az 
új házban. Pillanatnyilag 13 
szakkör, klub, tanfolyam (pl. 
nyugdíjas klub, ifjúsági klub, 
filmklub, tánctanfolyam) vár
ja az érdeklődőket, de termé
szetesen újabb ötleteket, 
kezdeményezéseket is szíve
sen látunk.
Ami a kötetlen szórakozási le
hetőségeket illeti: biliárd szo
ba, kártya szoba, 30 féle újság, 
sporteszközök, (asztalitenisz,

sakk) videó segít a szabadidő 
kulturált eltöltésében. 
Terveink alapján a kulturális 
programok keretében közön
ségtalálkozókat, műsoros es
teket, irodalmi kávéházat, 
képzőművészeti kiállításokat 
rendezünk, de mindenképpen 
szeretnénk itt megoldani a 
rászoruló nyugdíjasok étkez
tetését is. (Persze a prog
ramkialakításnál is a lakossági 
igények a meghatározóak, 
ezért bátran közöljék ezeket 
az intézmény dolgozóival!) Az 
épület melletti területen, a 
hősi emlékmű új helyen

történő felállításával, egy 
olyan helyszínt alakítanánk ki, 
ami minden szempontból ki
válóan alkalmas szabadtéri 
előadások szervezésére a 
nyári hónapokban.
Kérjük látogassa meg Ön is az 
Új Közösségi házat, biztosan 
talál magának megfelelő mű
velődési, szórakozási lehető
séget!

Nyitvatartás: 
Hétfőtől-péntekig: 9-20 
szombaton: 14-21

a Közösségi ház dolgozói



Új Almádi Újság Szerkesztősége Balatonalmádi

Almádi polgárainak mit adott a városi rang?
Balatonalmádi törzs lakossá
gából kb. 4-5 ezerből marad
tunk néhányan, akik lokálpat
rióták akikben még a tanító 
mesterei lángja parázslik, 
vigyázva, szeretni szülőfölded, 
otthonod, családod! E hely, 
Veszprém - Balatonalmádi - 
Alsóörs, víz, erdő, műút és 
vasút ilyen szerencsés összeta
lálkozása egyetlen a Balaton
parton. Természeti fekvése 
második Svájc,hegyek, völ
gyek között zakatoló vonatok 
egész Budapestig! Akik felé
pítették ezt a patinás fürdő
várost,amit maguknak érez
tek, hogy mások is itthon jól 
érezzék magukat! A tájjellegű 
épületei az ide utazó turista 
máris csodálhassa vasútállo
mását, strandját, Pannónia 
Éttermét magyaros konyhájá
val! Itt volt található magyar 
vörösberényi őstermelő sze
met csalogató gyümölcsei, a 
táj ételei, boraival fogadta 
vendégeit! Ez a turizmus von
zásköre a nyugati turista kere
sett helye! Kérdezzük meg az 
itt élő polgárokat hasznos - 
vagy káros Fűzfőgyártelep

vegyi gyár a Balaton partján, 
fizetett kártalanítás pótolta 
gyümölcsök, borok ízét? Aki 
nem hiszi sétáljon át Vörösbe
rényből - Fűzfőgyártelepre és 
fogyasszon el 1-2 gyümöl
csöt, szőlőt, körtét, 1 pohár 
bor émelygős ízétől fej- és gyo
mor fájás lesz? Balatoni Szö
vetség majd megoldja!
Nem tudom idegenforgalmi 
centrumnak ezekkel a kör
nyezeti feltételekkel megfelel 
Almádi vagy a 380.-Ft, 1 főre 
eső pénz a városi rangot tudja 
tartani?
A nyugati turista du. 15 h-kor 
érkezik, a valutáját nem tudja 
beváltani, OTP - Posta nincs 
nyitva, mi itt élő állampolgá
rok sem adhatjuk fel munka 
után OTP hitelünket, 16 h 
után minden bezár! Mikor 
fogjuk az állampolgárok jogos 
igényét teljesíteni, bank, a 
posta, vasút a dolgozó állam
polgárok szolgálatába álljon 
az igényeknek megfelelően! 
Kérdezzék meg az itt élő 
dolgozó embereket, mi a 
véleményük az OTP - Posta 
nyitvatartásáról, milliárdokat

költünk telefonhálózatokra, 
mégsem szolgálja a világszín
vonalat!
Turista centrum követelmé
nye, hogy a Balatont zsúfoltsá
gig építjük tömbházakkal, 
amiből a nyugati turista me
nekül, vágya a tiszta levegő! 
Úgy érzem, nagyobb vonzási 
köre a kertes családi házak
nak van, melyek tájba illenek, 
ami korosztályok családi tűz
helyévé válik és nem válnak 
idős emberek az utca lakó
jává!
Budatava lakótelep már fel
épült a sokat erőltetett falu
gyűlések és kivitelezők gyöt
relmes munkájával, ami aztán 
megvásárlásnál kb. 60-80 ezer 
Ft m2 órákra rúgott, fiatal há
zasok unokái is fizetni fognak! 
Itt élő állampolgároknak tud a 
tanács megélhetőséget bizto
sítani, hogy OTP hitelüket ki
fizessék, ennek ellenére to
vább épít tanács-OTP a kisa
játított telkeken. Környezet- 
védelmi hatásai Budatava É- 
Ny. kapuja a bakonyi szelek 
beáramlása a Balatonra öreg
hegyen át, ködös, szélnélküli

időkben Bajcsy Zsilinszky 
úttól Káptalanig fűzfői sza
gok, kazánok füstjeitől széde
legnek az erre élő emberek. 
Kérdezzük meg az itt élő 
polgártársakat, én szenvedője 
vagyok minden nap erre járok 
munkába!
Kevés tősgyökeres lakos nem 
kapott szót a tanácsba, 
elöljáróink hetedhét ország
ból kinevezetten kerültek ide, 
nem volt községünk, városunk 
szülöttje, ki szívén hordozta 
volna a lakosság érdekeit! 
Bízok abban, ha önkormány
zati joga lesz Balatonalmádi 
állampolgárainak, akkor hely
ben marad strand bevétele, 
iparosaink adói, idegenforgal
mi vállalkozásainak egy része, 
ami városunk hasznát, érde
keit szolgálhatja!!!
Maradok olvasójuk, bízok 
abban, hogy alulról jövő épít
kezéseknek is helyet adnak?

Balatonalmádi, 1990. február

Tisztelettel:

Csali István

Almáditól Albionig
Repülés, tenger, barátok, 
angol humor - öt szóban így 
lehetne összefoglalni a két 
hetet, amit Angliában, Has
tingsben töltöttünk. A Bala
tonalmádi Kéttannyelvű 
Gimnázium tanulóiként egy 
teszt megírásával nyertük el 
az International Language 
School által ösztöndíjként 
felajánlott nyelvtanfolya
mot.
Mi voltunk egyedül magya
rok, sőt, az egyedüliek „szo
cialista” országból, valamint 
a legfiatalabbak is. Nem 
csoda, hogy elég nagy feltű
nést keltettünk. A legtöbb

angol még sosem látott ma
gyart.
Családoknál laktunk, akik 
keresetkiegészítésként diá
kok vendégül látásával is fog
lalkoznak. Ez számunkra is 
nagyon előnyös volt, hiszen an
golul kellett társalognunk, és 
sok mindent megtudhattunk 
egy angol család életéről. 
Maga a város, Hastings egy 
kedves tengerparti üdülőhely 
a szigetország legdélebbi ré
szén East Sussex grófságában, 
a Csatorna partján, a főváros
tól 1,5 órányira fekszik. Min
denkinek a híres-hirhedt has
tingsi csata jut róla eszébe.

Ennek emlékét őrzi például a 
várrom is, amelyet mi is meg
néztünk. Bennünket legin
kább a tenger (óceán?!) raga
dott meg, ami ott morajlott 
közvetlenül az iskola ablakai 
alatt. Kellemes meglepetés 
volt számunkra az angol 
koszt, ugyanis mást sem hal
lottunk róla, csak, hogy milyen 
szörnyű és fantáziátlan. Azért 
mégsem volt olyan rossz, bár 
nemcsak tradicionális angol 
ételeket ettünk, hanem külön
böző országok változatos fo
gásait is megkóstolhattuk a 
háziasszonyok jóvoltából. 
Hamar elszállt a két hét. Az

utolsó pénteken címeket 
cseréltünk, fényképeket ké
szítettünk: ilyen rövid idő 
alatt is sok külföldi barátra 
tettünk szert.
Röviden, csodálatos, sok él
ményt és tapasztalatot nyúj
tó két hetet töltöttünk a kö
dös Albionban, amit ezúton 
is szeretnénk megköszönni 
Simonfalvi Lászlónak, azaz 
Mr Leslie Simonfalvinak, az 
IH (International House) 
igazgatójának.

Palásti Ágnes
Szalai Gizella



Illyés Gyula

KÉT MÁRCIUS

I

Hab a szájon, a rügy, a hús 
forrja tajtékkal újra nedvét 
Fujja füttyöngve márciusú 

szoknya- és trónborító kedvét, 
pisszeg, - riadtan fordulok 

hátra, (ó, hátra, nem előre!) 
míg az új s régi tónusok 

hetykén feszülnek: mindörökre!

ó, kamasz, csupa-reggel század, 
a hegyeken át postakürttel 

utazó eszmék, tervek, vágyak, 
s ti naív arcok, tele tűzzel, 
jövőbe nézők lelkesen -: 

be szégyenlem a rajongástok - 
Szabadság, Harc, és Szerelem, 
elmultak, mint a dilizsánszok.

Mint ósdi fiókok szagát, 
mint sárgult imakönyvekét, 

mint foszló menyasszony-ruhák 
lázát elárvult nénikék: 

úgy szimatolom, március, 
úgy szivom újra lángja-dús 
arccal szeledben azt a kort, 
mikor lelkünk szűz ara volt!

Zúghat az ünnep; idebenn 
így ünnepellek, hallgatag 
Nézek egy régi könyvet és 
próbálgatom a szavakat.

Még két a nép... - és fölmerül 
egy arc: most adjatok!... vadul, 

ajkát harapva néz körül 
s egy ország helyett elpirul.

II

Vannak, akiket pártolt az idő.
A láthatárra zajjal feltörjő, 

a hadirendben érkező napok 
hozzájuk álltak hirtelen 
mint fölkelt csapatok; 

kiknek az idő dolgozott, 
várat vívott és toborzott vidáman, 

gyúrta a lelkeket s a győzelem 
eldőlt már ott, a portyázó csatákban.

Új március jő, új év, - áradó 
sereg napjával egy új áruló!

Ha vannak, kiknek diadalkapú, 
füstölgő bástya minden pirkadás: 

nekünk uj háború, 
hullt zászló, dúlt falu.

Az idő nekünk ronto hadak és 
pestis, barátaim, tüz, áradás - 

s hol a harang s a harangra a kéz?

Szikláról nézem kis népünk jövőjét. 
Reménytelen vagyok, - miért hazudnék?

Utolsó emelkedésünk az árban, 
óh, március, csak azért tornyosulsz már, 

hogy rólad még tisztábban 
és még messzebbre lássam, 

mi partjainkból az örvénybe szédült, 
mit a vetésből visz már piszkosult ár 

és vinni fog. Mert mi is csak beszéltünk.

E G Y  O R S Z Á G G Y Ű L É S I  

F E L S Z Ó L A L Á S

Dénes Dénes, a fontos javaslatairól és közérdekű
interpellációiról ism ert képviselő az országgyűlés

mai ülésén ismét nagy horderejű felszólalásra ké
szült. Ehhez gyűjtött adatokat a tegnapi napon, ez
járt a fejében ma is, mindjárt a reggeli ébredés után,

miközben ágyában t e j e s k á v é j á t  i t t a .  
Ámde  -  talán éppen azért, mert így tele volt a 

feje -  Csenger megye megye kiküldöttje valahogy fölcse
rélte az események egym ásután ját. A helyett,hogy

először m egfürdö tt voln a , a z  a s z á ly  le k ü z d é s é t

célzó törvenyjavaslatát nem a parlamentben, ha
nem még odahaza a fürdőszobában mondta el a feleségének és két gimnazista fiának, Családtagjai helyeselték a javaslatot.A parlamentben viszont, mint az ülés harmadik

felszólalója, fölment ugyan a szónoki emelvényre,
de ahelyett hogy e l m o n d t a  

volna örökös aszály sújtotta megyéjének 

szebb jövőjét ígérő interpellációját, csak meleg fürdőt vett. Beleült a kádba, fülét, nyakát, hónalját, alsótestét beszappanozta, s aztá n 
- m iu tán  lezu h an yozott és m egtörü lk özött -  visszaült Csenger megye képviselőjének immár hagyományos 

helyére.Javaslatát az országgyűlés rövid vita után, melyben az illetékes miniszter is felszólalt, egyhangúan 
jóváhagyta, s így az törvényerőre emelkedett.

(MTI)



A Közösségi ház filmklub
jában minden pénteken 18 
órától Louis de Funes film
jeiből vetítenek. Március 9-én 
és 16-án a mozikból ismert

csendőrsorozatban láthatják a 
népszerű francia komikust.

*

A Nagycsaládosok klubja 
március 9-én 17 órától nyitott

napot szervez a Közösségi 
házban. Vendégelőadóként 
Schildmayer Ferencet hívták 
meg.

Ünnepség Almádiban

A városi tanács rendezésében 
március 15-én csütörtökön 

délelőtt 10 órakor a Balaton

parton lévő Kossuth szobor
nál ünnepi megemlékezés 

lesz. Köszöntőt Czuczor Sán
dor a balatonalmádi kéttan
nyelvű gimnázium igazgatója 

mond.

Délután a városi moziban 
ingyenes filmvetítés lesz. A 

Nyolcvan huszár című magyar 

filmet vetítik.

Köszöntjük a kistestvért

A minap Vörösberényben egy 

új laptársunk látott napvilá

got. A Berényi Krónika című 

kis újságot a vörösberényi is
kola tanárai szervezésében 

adták az olvasók elé. Kis lap

társunknak ezúton kívánunk 
hosszú, nyugalmas és boldog 

életet.

Helytállás
A MÚLTBAN...
A világosi fegyverletétel 
után Klapka György pa
rancsnok 6 hétig védte Ko
márom várát.
A hős védők között harcolt 
Lapossa Dániel tüzértiszt, aki 
a berényi temetőben nyug
szik. Tisztessége, méltósága 
a kései utódokba is bele
plántálódott, tovább hagyo
mányozva immár az örök
létnek.
A JELENBEN...
Hogyan sáfárkodunk mi ’48 
örökségével?

A közelgő nemzeti ünnepünk 
alkalmából igyekszünk önma
gunk számára újból átgondol
ni az eseményeket.
Vajon hogyan értelmezik a ma 
fiataljai az 1825-ben kezdő
dött és az 1848. március 15-én 
kirobbanó eseményeket? 
Részlet egy 13 éves tanuló 
munkájából:,,... A Szózat töb
bet jelent számomra, mint a 
Himnusz, legyen az bár első
számú nemzeti énekünk. Sze
rintem fontosabb nincs egy 
nemzet számára, mint az 
összefogás.

A Szózatnak éppen ez a 
mondanivalója. Amikor hal
lom a tévében vagy a rádióban, 
mindig az jut eszembe, hogy 
most ezrek és ezrek határa
inkon belül és kívül hallják és 
ezt gondoljuk: „Össze kell 
fognunk, nekünk, egy ilyen ki
csi népnek, különben elsodor 
az ár...”
Néhány sor egy másik fogal
mazásból:
„... kokárda... Csak egy fél
arasznyi nemzeti szín szalag, 
félbehajtva. De nem is ez a 
fontos. A belső, a szívbéli ün

nep, együttérzés. Az üzenet 
felfogása: Március 15 esz
méjét vidd tovább!...” 
Küzdelem a fennmara
dásért...
Szeretnénk remélni, hogy 
van értelme a becsülettel 
végzett munkának és hitele 
a gerinces embernek! 
Bízhassunk abban, hogy a 
kűzdve-formálás nemcsak 
önmagunkat, hanem szű
kebb és tágabb pátriánkat is 
gazdagítja!

M.Zs.



A Független Kisgazda Földmunkás 
és Polgári Párt

választási naggyűlést tart 1990. március 18-én vasárnap du. 16 
órai kezdettel a Balatonalmádi Mozi helyiségében.

Választási beszédet mond: Csonka Imre a Független Kisgazda 
Földmunkás és Polgári Párt 2. sz. választókerületének képviselő 
jelöltje.
Mindenkit szeretettel várunk!

Csonka Imre 
Képviselőjelölt

A Balatonalmádi Városi Tanács, a PROMT Kisszövetkezet 
valamint a Kommunális Szolgáltató Üzem

által alapított „Vöröshegy” KFT. beruházásában - az Ifjúsági 
ABC melletti területen - megvalósuló két üzlethelyiség bérleti 
jogát - az 1990. február 15-én megtartott versenytárgyaláson - a 
zánkai „Magyar Tenger” MGTSZ, illetve Szabó László 
(Balatonalmádi, Dugonics u. 18/b.) nyerte el. A bérleti 
szerződés 5 évre szól.
A bérlők a két helyiségben ételbárt, büfét kívánnak üzemeltetni.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium

albérletet keres Balatonalmádi városban és környékén tanárok 
és tanulók számára 1990. szeptembertől 1990. júniusig. 
Jelentkezni levélben részletes árajánlattal a gimnázium címén 
lehet

Balatonalmádi 
Rákóczi u. 39. 

Pf. 125.

Veszprémi 54 m2-es, 2 szoba hallos, tanácsi I. emeleti lakásomat 
veszprémi, vagy almádi hasonlóra, vagy kisebbre cserélném. 
Telefon: 80/28-533.

Színes - FF. TV 
Audio - Videó
Készpénzes - garanciális 
átalánydíjas javítása 
rövid határidővel.
TV-VIDEÓ Kölcsönzés
Balatonalmádi, Lenin u. 58. Telefon: 38-994

Autórádió Szerviz
Javítás-Vétel-Eladás 
Balatonfüred, Jókai u. 15.

Elektron Szaküzlet
Balatonfüred, Kossuth u. 22. Telefon: 43-059
Szerelési anyagok
Színes TV-k nagy választékban

Az MDF levele 
a Vállalkozók Pártjához
Az Új Almádi Újság előző számában örömmel olvastuk az 
Önök programját, mert annak számos passzusa mesz
szemenően egyezik az MDF nézeteivel. Sokan azt mond
ják, hogy már megint egy új párt, ami szétforgácsolja a 
jobbító szándékú erőket. Mi nem osztjuk ezt a vélekedést. 
Az Önök gyors megszerveződése, és az országos listára 
kerülése bizonyítja, hogy valós érdekeket képviselnek, és 
március 25-én a választók jelentős hányadának bizalmára 
számíthatnak. Köszöntjük a nemes ellenfelet, és vállaljuk a 
megmérettetést, ami majd kijelöli helyeinket a közeljövő új 
politikai formációjában, akár a kormányrúdnál, akár ellen
zékként. Ettől függetlenül az a meggyőződésünk, hogy az 
ország kátyúba ragadt szekerét csak a vállalkozó magyar 
tudja kihúzni, amint az a Magyar Demokrata Fórum már 
korábban publikált gazdasági programjából is kiderült. 
Ezért meghívjuk Önöket, mint a legilletékesebbeket egy 
pártközi megbeszélésre, melynek során eszmét cserél
hetnénk a vállalkozások lehetőségeiről, akadályairól és 
etikájáról.

Tisztelettel,
A Magyar Demokrata Fórum Balatonalmádi Szervezete

Lapozgató:

A Conducator végnapjai
Nem kis szenzáció ennek a könyvnek 
a témája és a tartalma, de a megje
lenése is az. Ami 1989. decem
berében, annak is már a vége felé 
történt Romániában, a magyarlakta 
Erdélyben, az 1990. januárjának a 
legelején már a magyar olvasók 
kezébe kerülhetett. (Csak zárójelben 
jegyzem meg, bár a tankönyveket 
nyomnák ki ilyen hamar!): A rend
kívüli, eddig még nem tapasztalt szer
kesztői és nyomdaigyorsaság azt 
jelentette, hogy hazánkban igen gyor
san és valóban pontosan, ahogyan azt 
mondani szoktuk naprakészen meg
történt a polgárok tájékoztatása. 
Amit naponta meghallgattunk a rádi
óban és láthattunk a televízió kép
ernyőjén, továbbá olvashattuk a napi
lapok hasábjain, azt ebből a most 
megjelent kötetből folyamatában és 
összefüggéseiben is megismerhettük. 
Már csak azért is fontos, jelentős 
dolog volt ilyen hamar közreadni a 
romániai események történetét, ezek 
krónikáját, mert a kép és a szó elhang
zik és idővel alaposan megkopik, de 
az írás megmarad. Ezt a kiadványt 
bármikor leemelhetjük a könyves
polcunkról és visszaidézhetjük belőle 
a romániai forradalom eseményeit. 
Jószerével meg is tesszük, mert olyan 
eseménysorozatot idézhetünk fel 
belőle, amelyre érdemes, sőt kell is a 
következő években vissza emlékez
nünk. Történelmet alakító, forra

dalmi időszakot formálnak meg 
oldalakon keresztük a szerzők, ri
porterek és tudósítók, akik a hely
színről, személyes tapasztalataik 
alapján fogalmazták meg az írásaikat, 
semmit sem elvéve és nem is hozzá
téve a tényekhez.
Olvashatunk a most kiadott könyv
ben a Ceausescu perről a hat éve 
deliriumban élő Zójáról, a conduca
tor lányáról és a 97 ezer dollárról, 
amellyel éppen megszökni próbált. 
Sortűz és halál követi egymást a kötet 
lapjain. Beszélgetések egész sora 
Domonkos Gézával, Sütő Andrással, 
Ion Iliescuval, a tények helyi megí
téléséről. De beszélgetnek a szerzők 
Keleti György ezredessel, a Honvé
delmi Minisztérium szóvivőjével, aki 
nagyon őszinte és részleteiben feltár
ja ezeknek a sorsdöntő napoknak a 
katonai eseményeit, összefüggéseit. 
Most nincs tabu téma és nincs 
mellébeszélés. Tiszta forradalomról 
tiszta forrásból merítettek maradan
dó riportokat a könyv szerzői.
És azért is nagyon jó lapozgatnunk 
„A Conducator végnapjai” - című 
kötetet, mert így egészen közelről 
láthatjuk tapasztalhatjuk, hogy hová 
és kiknek a megsegítésére adtuk, 
küldtük a forintjainkat, az élelmi
szereket, a ruhákat kamionokkal, 
repülővel és a személygépkocsik 
karavánjaival is.



A belvárosban épülő új szolgáltató ház, KlOSZ-központ terve

Tanácsülési tudósítás
Február 23-án rendkívüli ülést 
tartott a Városi Tanács. A 
testület összehívását elsősor
ban az tette szükségessé, hogy 
a március 25-i választásokra a 
Szavazatszámláló Bizottsá
gokba újabb tagokat kellett 
választani, mert a novemberi 
népszavazás után néhányan 
visszaadták megbízatásukat. 
Ezt követően a testület megis
merkedett az önkormányzati 
törvény koncepciójának fon
tosabb elemeivel, melyekről a 
végrehajtó bizottság titkára 
adott rövid tájékoztatást. 
Napirenden szerepelt még a 
Városi Tanács szakigazgatási 
szervezetének átalakítására 
vonatkozó előterjesztés. A 
testület hosszas vita után elvi 
egyetértését adta a szerve
zetalakításához, melynek leg
lényegesebb vonása egy új, 
úgynevezett Városgazdasági 
Osztály létrehozása. Az új 
osztály feladata lenne, mint

ahogy azt a neve is jelzi, hogy 
egy kézbe fogja össze mind
azokat a kommunális, fej
lesztési, beruházási feladato
kat, mely a település életét 
közvetlenül érintik. Az át
szervezés egyúttal mintegy 3-4 
fő létszámcsökkentést jelent, 
ugyanakkor az osztályvezetői 
és egy közgadászi állásra pá
lyázatot fog kiírni a Városi 
Tanács. Az előterjesztés a 
szervezetalakítás kapcsán azt 
is megfogalmazta, hogy a szer
vezet struktúrája önmagában 
nem mindenható. Szakmailag 
felkészült, a köz szolgálatában 
elkötelezett, egzisztenciájá
ban megbecsült apparátus 
nélkül hatékony, érdemi mun
ka nem produkálható.
A Városi Tanács legközelebbi 
ülését 1990. március 29-én, 
délután 1 órakor tartja.
A tanácsülés nyilvános.

M.H.E.

F E L H Í V Á S
Balatonalmádi lakosaihoz és közületeihez!
Balatonalmádi a Balatonpart kiemelésre méltó városa. A  város az itt lakók 
számára otthont, az ide érkező bel-, és külföldi üdülők számára a pihenés 
és felüdülés helyét jelenti.

Városunk tisztasága, rendezettsége, csinossága nem minősíthető 
megfelelőnek.

A  közismert pénzszűke, mind az egyes ember, mint a Tanács részére 
kellemetlen és egyenlőre megoldhatatlan gondot jelent.
A  pénzhiányon részben segíthetünk a lakosok önkéntes, szervezett 
munkájával, amellyel a város külső megjelenésén javítani lehet.

A  Magyar Vöröskereszt Balatonalmádi Városi Vezetősége felhívja a város 
lakosságát, hogy az idegenforgalmi szezon kezdetéig a város minden 
családja tegye rendbe házát, kertjét, kertje környezetét.
Ezzel elsősorban saját magának tesz jót, egyben a város külső megjelenését 
is vonzóbbá teszi. Az idegen is jobban érzi magát, és jövőre is eljön.

A  VárosTanácsa az ehhez a munkához szükséges gépi segítséget biztosítja.

A  munkák elvégzését a Tanács és a Vöröskereszt aktivái figyelemmel 
kísérik, ahol kell segítséget nyújtanak, majd kiértékelik és a jó munkát 
társadalmi elismeréssel jutalmazzák.
Az ily módon megindított munkákat a jövőben folytatni kívánjuk, a 
társadalmi elismeréseket rendszerbe foglaljuk.

Balatonalmádi, 1990. február 15.

Rácz István Dr. Németh Jenő
tanácselnök a városi főorvos

a városi Vöröskereszt 
elnöke



A Városi 
Tanács VB. 
februári
üléséről
A Városi Tanács V égrehajtó  
Bizottsága f e b r uár 21-i ülésének fő 
napirendjén a városközpontra ké
szült beépítési tervjavaslat meg
vitatása szerepelt.
A városi főépítész által készített 
írásos anyag beszámolt arról, hogy 
milyen tervezési feladattal bízták 
meg az AGROTERV szakembereit. 
A megbízás I. üteme - többek közt 
dokumentálja a terület feltárását, a 
közműhálózat geodéziai bemérését, 
közműfejlesztési lehetőségeket, a 
tervezési területen lévő építmények 
funkcionális és állagvizsgálatát. 
Második ütemben elkészült egy több 
variációs beépítési tervjavaslat, mely 
utcaképi megjelenítésében tartal
mazza a területen megvalósítható 
létesítményeket. A  testületnek az 
AGROTERV képviseletében Ma
gyar János mutatta be és ismertette az 
elkészített A., B., C. és D. variációkat, 
azok lényegi különbségeit.
A Végrehajtó Bizottság egyöntetű 
elismeréssel fogadta az elkép
zeléseket és különösen a tervező 
vállalatnak azt a nyilatkozatát, hogy a 
terv nyitott, fogadókész minden 
megalapozott ötletre, javaslatra.
A  testület végül is úgy foglalt állást, 
hogy a terveket szakmai és társadalmi 
vitára kell bocsájtani, s az azt követő 
szükséges szakmai egyeztetések után 
döntésre a Tanács testülete elé kell 
vinni. Egyidejűleg a Végrehajtó 
Bizottsága bemutatott tervek közül a 
„B” variáció mellett voksolt. 
Második napirendként a tanács 
szakigazgatási szervezetei átalakí
tására vonatkozó elgondolásokat vi
tatta meg a Végrehajtó Bizottság és 
változtatás nélkül javasolta a februári 
tanácsülés elé terjeszteni.
Vegyes ügyeknél döntött a Végre
hajtó Bizottság a Családi Iroda ár- és 
díjtételeinek megemeléséről. Így a 
jövőben - bár nem számottevően - 
drágább lesz az élőzenei szolgáltatás, 
a vers és szólóének. Ugyancsak e 
napirenden belül a Városlődi Tanács 
kérelmére, - mely az úttörőtábor 
kezelői jogának visszaadására irá
nyult - úgy döntött a testület, hogy az 
érintett terület kezelői jogáról térítés 
ellenében sem kíván lemondani.

M.H.E.

EZ A MEGOLDÁS?
Demokratizálódó világban 
élünk, s ezt jóleső érzéssel 
vesszük tudomásul mind
annyian. Az emberek ugye 
bátrabban mondják el véle
ményüket fórumokon, falu
gyűléseken vagy akár a sajtó 
hasábjain keresztül. A véle
ménynyilvánítás egyik leg
egyszerűbb formájával talál
kozhattunk a múlt héten is, a 
Rege c. hetilapban, „Óvodai 
panasz Balatonalmádiból” 
címmel. A tekintélyes pa
naszáradat, „szakmai érté
kelés” alatt a következő alá
írás állt: 20 aláírás.
Nem húsz név, csak ennyi: 20 
aláírás. Más esetekben nem 
foglalkozunk „anonym” le
velekkel, de mivel e cikken 
keresztül egész Veszprém 
megye előtt mérettetett meg 
városunk óvodai nevelése, 
kötelességünknek éreztük 
meghallgatni a másik fél 
véleményét is. Ezért keres
tem fel munkahelyén 
Borbély Zoltánnét, a város 
összevont napköziotthonos 
óvódák vezetőjét.
- Hogy érzik magukat? 
B.Z.-né: Ha a „Rege” cikkre 
gondol, a legenyhébb kife
jezés, hogy letaglózta a kol
lektívát. 35 éves pályafu
tásom alatt még nem hallot
tam hasonló esetről.
- Ennyire váratlanul érte 
önöket a kritika?
B.Z.-né: Először is a 
kritikának ez a formája ért 
mindenkit váratlanul. Má
sodszor, pont a Mogyoró úti 
óvoda ilyenfajta „kieme
lése” lepett meg minket. 
Váratlan a kritika, mert 
egyetlen szülő sem jelzett 
semmiféle problémát mife
lénk, holott bármikor meg
tehették volna ezt. Úgy 
éreztük, hogy jó a kapcsola
tunk a Szülői Munkakö
zösséggel (utolsó ülésünket 
pont a cikk megjelenése előtt 
3 nappal tartottuk), de ők 
sem jeleztek semmit.
- A vádak ettől még vádak 
maradnak. Például 10-15 un.

„mini csoportos” (2-2,5 éves) 
gyerek felvételével meg
szüntették a tornatermet a 
Mogyoró úti óvodában, annak 
ellenére, hogy más helyiség is 
szóba jöhetett volna.
B.Z.-né: Hogy az óvodás 
életkornál fiatalabb gyere
kekből indítottunk csoportot, 
azt kizárólag a lakosság igé
nyei alapján tettük. Képzelje 
el azt az anyukát, aki sírva jött 
hozzám, hogy vegyük fel a 2 és 
1/2 éves gyerekét, mert a férje 
4000,-Ft-ot keres és ő is 
szívesen feladná a GYes-t, 
hogy egyáltalán megéljenek 
valamiből. Egyre több jelent
kező érkezett, így alakult a 
csoport.
- De miért a tornateremben? 
B.Z.-né: Nekünk adott nor
matívákban kell gondolkod
nunk. A cikkben szereplő 
irodahelyiségben nem tudtuk 
volna teljesíteni az egy 
gyerekre jutó 2 m2-t. Márpe
dig mi egyedül a gyerekek 
érdekeit vettük figyelembe.
- Jogos-e a „Nitrokémiás szü
lők” igénye, már csak azért is, 
mert tudomásom szerint, a 
vállalat anyagilag is támogatja 
az óvodát.
B.Z.-né: Ez a rész is teljesen 
váratlanul ért minket, hiszen a 
cikkben kérik az 5 órai nyitást, 
annak ellenére, hogy több 
mint 2 éve ez már gyakorlat. 
(Megjegyzem itt nem vettünk 
figyelembe gazdaságossági 
szempontokat, pedig 5 -6  óra 
között soha nincs 1-6 gyerek
nél több az óvodában.) Ami a 
vállalat támogatását illeti (1,2 
millió forint) azt sajnos nem 
közvetlenül kapjuk, nem épül 
be a költségvetésünkbe, vagy 
legalábbis nem tudjuk nyo
mon követni.
- A levélírók sokallják az 
óvónők szabadságát. Felteszik 
a kérdést, hogy a szakmai to
vábbképzéseket miért nem a 
nyári vagy a téli szünetek alatt 
szervezik.
B.Z.-né: Ami a szabadságot 
illeti, ezt jogszabály írja elő (40 
nap), s az állami vállalatokkal

szemben ezt dolgozóink csak 
a tatarozási, felújítási mun
kák idején vehetik ki.
Természetesen rendkívüli 
esemény nálunk is köz
bejöhet. A szakmai tovább
képzésekkel kapcsolatos 
problémát pedig végképp 
nem értem. Néhány sorral 
arrébb a szakmai munkánk 
kerül a bírálatok kereszt
tűzébe, ugyanakkor a to
vábbképzésekkel sincsenek 
kibékülve. Ezeket a tovább
képzéseket csak szorgalmi 
időszakban szervezhetjük, 
hiszen a nyári vagy téli 
szünetben nem mehetünk 
máshova tapasztalatcserére 
(mert ott is szünet van). Min
dezek ellenére a tovább
képzéseket óvodai szünet 
nélkül megoldjuk.
- Azt hiszem a kritikai ész
revételekből ennyi elég is. 
Sértettnek érzik magukat?
B.Z.-né: Sértettnek semmi
képpen, inkább megbán
tottnak. Úgy gondolom, so
ha nem kerültük a talál
kozást a szülőkkel (bár van
nak, akik csak a kocsiból 
dudálnak, ki sem szállnak, 
amikor délután jönnek a 
gyerekért), s ha valakit 
bármilyen sérelem ért, vagy 
ér a jövőben, mi mindig 
készek vagyunk a mostaninál 
egyszerűbb módon is tisz
tázni. Ezt a magatartást 
egyébként elfelejteti velünk 
a gyermekmoly, ragasz
kodás amivel naponta talál
kozunk. Mert a sok gond és 
probléma ellenére ez ad erőt 
munkánkhoz.
Eddig jutottunk a beszél
getésben, amikor a reális 
helyzetelemzést felváltották 
a könnycseppek, s azoknak a 
gondoknak az áradata, me
lyek az óvónőket foglal
koztatják. Egyszer talán ez is 
adhatná egy újságcikk tar
talmát.

Gróf Tibor



Szelényi Marianna

Rímtelen tavasz
Jegesen kopogott az eső 

hidegen és keményen 
szivárványt rajzolt 

az akvarell 
a hártyás égboltra 

Fátyolosan csepegett az ég 
Rárepült egy ügyetlen madár 

az esernyőre 
Pókhálót szőtt ránk a szivárvány 

lágyan és melegen

Pirkadás Betlehemben
A süket föld is megremegett akkor, 

szétbontotta szárnyát az ég

valamennyi csecsszopó felkiáltott, 
valamennyi ordas megvonaglott.

Szétbontotta szárnyát az ég 
és megmutatta arcát a mindenség,

valamennyi átok földre roskadt, 
valamennyi madár égnek szaladt.

És megmutatta arcát a mindenség 
Kőmíves Kelemenné feltámadt,

valamennyi kígyó egymásba mart, 
valamennyi hajnal megpirkadt.

Bizonyságtétel
Vagyok vagyunk
boldog boldog
emberek emberek
siklok siklunk
fényesen fényesen
az az
árral árral
szeretek szeretünk
élni élni
remegve remegve
de de
hittel hittel

Kihaló mesterség - 
remények...

Almádi őslakosságának egyetlen kenyérkereső ipari 
tevékenysége az Öreghegyen előforduló vöröskő 
kitermelése és megmunkálása volt. Ma még felsorolhat
nánk e szakmát űző családokat illetve azok utódait név 
szerint is. E vörös homokkő kiváló tulajdonságai révén 
(fagyállóság, jól megmunkálható, szilárdság) alkalmas 
nemcsak lakóházak falainak megrakásához - tégla helyett - 

de a mesterien megmunkált lábazatok, támfalak stb. 
készítéséhez is. Ma még vannak azokból a műtárgyakból, 
melyek az 1909-ben épült Veszprém - Alsóörsi vasút
vonalnál főleg olasz nemzetiségű mesterek munkáját 
dicsérik. A remetevölgyi és a balatonalmádi Budai Nagy 
Antal út feletti hidak, valamint a sárkutai állomást 
megelőző szakasznál készült rézsü ami szárazon, - minden 
kötőanyag nélkül készült - akár ipari műemlékként is 
számbavehető lenne. Nagy kár, hogy az utóbbi hidat helyi 
szervek engedélyezésével lakásépítéshez megbontottak s 
így szomorú példája lett barbárságunknak jelen álla
potában. Ennyit röviden a múltról. A vöröskő kitermelése, 
munkálása tovább folytatódott, majd 1950-ben a ma
gántulajdont képező kőfejtők államosítása során a termelés 
fokozódott. Keresett termék lett a Dunántúlon úgy a 
Balatontól délre mint Győr környékén is. Messziről 
felismerhetők ezek a lábazatok, lépcsők, mivel Almádiban 
és Alsóörsön kívül csak Szepezd, Balatonrendes és Révfü
löp környékén termeltek hasonlót.
Szólni szeretnék a kő finomabb megmunkálásáról is. Szak
értő kezekből kerültek ki s í r e mlékek, szobortalapzatok, 
lépcsőfokok vázák stb. is.
A jelen ennél siralmasabb. A bányákat különféle okok miatt 
leállították, a mesteri hozzáértő kezek megöregedtek. 
Gyorsan össze lehetne számolni Almádiban azokat, akik 
még ismerik, tudják e kihaló félben lévő szakma fortélyait. 
Hála a sorsnak, hogy létezik Vörösberényben egy iparenge
délyes szakember aki a fiatalabb generációt képviseli, s van 
talán általam ismeretlen is, akik nem hagyják az ősi mes
terséget kihalni. Németh József (42) kőfaragóról van szó 
(Veszprémi út 148.) aki édesapjától tanulta meg e mester
séget. Az idősebb Németh József (77) még be-be segít fiá
nak. Előzőleg mindketten a Kőfejtő Vállalatnál dolgoztak, 
annak megszűnéséig. Munkáik a környező temetőkben - 
főleg a vörösberényiben - láthatók, ezért külön méltatni 
szükségtelen lenne. Ezenkívül minden egyéb szakmájába 
vágó munkát szívesen vállal. Sajnos a vöröskő mindinkább 
hiánycikk és szinte luxus. Így nagyrészt műkő és márvány 
lett munkájának alapanyaga. El kell, hogy mondjam, ne
vezett mester fia Zsolt (22), a vendéglátói szakma felha
gyásával apja mellett dolgozik és a közeljövőben fog vizsgát 
tenni. Remélve talán nem egyedül lesz.
Németh József szakmaszeretetén túlmenően gyökeres 
almádiságát is bizonyította. A múlt évben az I. világháborús 
emlékműnél elhelyezett kis emléktáblát, amely a II. vi
lágháború áldozatairól emlékezik meg, díjtalanul készítette 
és szerelte fel, amiért most, a közelgő évforduló alkalmából 
ezúton mondunk neki köszönetet, a helyi Honismereti Kör 
nevében. Reméljük önzetlenül segítségére a jövőben is 
számíthatunk.

Majbó Gábor



Előadás 
a Honismereti 
Szakkörben

Az almádi Honismereti Szak
kör programjának megfelelő
en 1990 február 26-án immár 
másodszor, érdekes, diavetí
téssel egybekötött előadás 
hangzott el.
Az Építők S.E. HELIKTIT 
Barlangkutató Csoportjának 
vezetője Hartig Miklós és tag
ja Szalay Jenő beszámoltak 
a Szentgál melletti Kő-lik 
cseppkőbarlang elmúlt évi 
feltárási munkáiról.
1984-ben kezdték a munkát és 
önzetlenül, lelkesedésből, 
minden anyagi támogatás nél
kül folytatják azóta is. Eddig 
400 métert tártak fel és ki tudja 
hol a vége?! Megígérték, hogy 
idei munkájukról hasonló be
számolót fognak tartani az év 
végén a Szakkörnek.

S.F.

Tájékoztatjuk 
a város 
polgárait,

hogy a városközpontra készült 
beépítési tervjavaslatok tár
sadalmi vitája 1990. március 
20-án 17. órakor lesz a Város
háza nagytermében.
A tervek előzetesen a Város
háza földszinti előcsarnoká
ban megtekinthetők.

A Balatonparti 
Települések Szövetsége

melynek jelenleg 26 tanács a 
tagja 1990. március 11-én 
Balatonalmádiban tartja köz
gyűlését. A Szövetség terve
zett napirendjén szerepel a 
Bécs-Budapest Világkiállí
tással kapcsolatos feladatok a 
balatoni üdülőkörzet regi
onális rendezési tervének fe
lülvizsgálata, az önkormány
zati törvény koncepciójának 
megvitatása.

Fotó: Durst László

Élménybeszámoló
Kövecs Istvánné izraeli túrista útjáról 
személyes élményeivel kiegészített 
diavetítéses beszámolót tartott a 
Honismereti Kör tagjainak. Képek
ben illusztrálta az ott élő lakosság 
mindennapi küzdelmét. A szűkös csa
padék pótlására modem esőztető,

öntözőberendezéseket állítottak 
üzembe. Műemlékekben gazdag 
városokról, Haifa, Jeruzsálem, Tel- 
Aviv, Gloan-fennsík láthattunk rész
leteket. Előadását az ott honos zenei 
aláfestés kísérte.

Fut-e Almádi?
No nem a város, hanem a vállalkozó szellemű polgárai. Ezen 
kérdésre a választ március 31-én szombaton kaphatjuk meg. 
Ugyanis a Balatonalmádi SE Tömegsport Szakosztálya 
FUTALMÁDI néven sportversenyt hirdet, 10.00 órától a BSE 
Sportpályáján. A futást követően játékos sportversenyeket ter
veznek szülő-gyerek csapatokkal.

Játék a javából
Vörösberényben február első szombatjának délelőttjén Szülő- 
Gyerekek sportvetélkedő volt. Most még az első, de a szülők 
már jelezték, többet is szeretnének. 41 szülő és kb. kétszerennyi 
gyermek játszott, szórakozott önfeledten. A jó szervezés a tanító 
néniket dicséri, s a versenyeket tervező testnevelő tanár nénit.

Keresse fel 
a Városi 
Könyvtárat!

Új könyvekkel, 90 féle folyó
irattal várjuk! Új szolgálta
tásaink: VIDEÓ kazetta és 
FOLYÓIRAT kölcsönzés!

Nyitva tartás:
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

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

Vörösberényi Könyvtár 
nyitva tartási ideje:

Kedd: 16.15 h - 19.00 h 
Péntek: 16.00 h -19.00 h

Balatonalmádi 
Város Lapja

Szerkeszti 
a Szerkesztő Bizottság 

Czuczor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Behring Anikó, 
Müllerné 

Dr. Hradszky Erzsébet 
Schildmayer Ferenc, 

Veszeli Lajos 
Felelős szerkesztő: 

Veszeli Lajos 
Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 38-444 
Készült: az OOK 
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