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Akikért a harang szólt
1945. március 24. az almádi 
lakosság részére a II. világ
háború végét jelentette. A 
Honismereti Kör a 45 évvel 
ezelőtt véget ért háború almá
di és vörösberényi illetőségű 
áldozatainak tiszteletére a 
múlt évben emléktáblát ava
tott az I. világháborús emlék
mű falán. Az évforduló alkal
mából a helyszínen csendes 
megemlékezésre gyűltek ösz
sze a város lakói. Egy-egy szál 
gyertya gyújtásával és virágok 
elhelyezésével kegyelettel 
emlékeztünk mindazokra, 
akik akár a frontokon har
colva, akár deportáló tábo
rokban haltak meg avagy itt
hon estek bombatámadás, 
fegyveres akció áldozatául. E 
néma megemlékezésre nagy 
számban jelentünk meg. Az 
égő gyertyák fényében, ha
rangszó kíséretében helyez
tük el virágainkat. A Himnusz 
eléneklése után azzal a gon
dolattal távoztunk, hogy jövő 
évben ugyanitt találkozni fo
gunk.
Az áldozatok névszerinti ösz
szeírása, hiteles azonosítása, 
pontosítása folyamatban van. 
Ehhez segítséget nyújtanak a 
vörösberényi és almádi halotti 
anyakönyvek, az egyházi és

tanácsi nyilvántartások, de a 
helyi lakosság tájékoztatását 
is megköszönjük.
Az almádi és vörösberényi ál
dozatokról ugyanitt kíván a 
szakkör névszerinti emlék
táblát elhelyezni. Mivel az 
áldozatok száma 80 körüli, a 
tábla elkészítése anyagi áldo
zatot kíván tőlünk, lakosoktól. 
Ezúton kérjük Önöket, hoz
zátartozókat és együttérző la
kosságot, hogy a nemes cél 
érdekében - teljesen önkén
tesen - erejéhez mérten nyújt
son segítséget.
A Közösségi Házban (volt 
Pártház) elhelyezett gyűjtőí
veken kérjük felajánlásaikat, 
adományukat összegszerűen 
olvasható aláírásukkal nyilvá
nítani. A felajánlott és ott be
fizetett adományokat a ha
vonként megjelenő Új Almádi 
Újságban folyamatosan fog
juk név szerint visszaigazolni. 
Számítunk és bízunk az itt élő 
és érző honfitársak segítségé
ben, szeretnénk ha a jövő évi 
megemlékezés alkalmából 
emléktáblánk felavatásra ke
rülhetne.

A Honismereti kör 
vezetősége

Grafika: Veszeli Lajos

Mottó: „A történelem az idők tanúja, az igazság napja, az emlékezet élete, az 
élet mestere, a múlt idők hírnöke.”

(Cicero)

Az európai kultúrához való felzárkózásunk egyik tanújele: a kegyelet őrzése.
*

Németország egyik kisvárosa - a 2. világháborúban elesett magyarok 
hozzátartozóit - a hazai szervezetek által felkutatta. A németek a kiutazási 
költségekhez is hozzájárultak. Az igazi meglepetés azonban csak ezután 
következett... Amikor a hozzátartozók rendkívül puritán, de szépen ápolt 
temető kapuján beléptek, a fák között a sírokon a lobogó gyertya fénye 
nemzetiszínű zászlócskákat világított meg. S még fel sem ocsúdhadtak a 
múltidéző emlékezésből, amikor a Szózat felcsendült. Nem tudtak 
továbblépni. Egy szív - egy lélekként énekelték a nemzeti énekünket.

*

Erdélyben, egy eldugott kis magyar falu temetőjében nyugszik a 75 éve 
eltemetett tanító-nagyapám. Sírját és emlékét a mai napig is ápolják, őrzik 
nemzetiségtől függetlenül a mindenkori tanítók és növendékeik.

*

Részlet egy székely tanár leveléből:
„...Régi vágyam volt felkutatni a 2. világháború alatt Vörösberényben elesett 
édesapám sírját.
Megdöbbentő volt számomra a bozóttal benőtt, elhanyagolt sírok látványa. 
Nem szemrehányásként, csupán tényként említeni, hogy a mi kis székely falunk 
temetőjében nem marad ápolás és virág nélkül egy idegen katona sírja sem. 
... Így ezzel a gondolattal és nehéz szívvel váltam el újra a jó Apám sírjától... és 
sohasem tudhatom, hogy talán utoljára róttam le kegyeletem a szabad magyar 
földben porladó székely katonától és a többi ott porladótól, akiknek részben 
már fejfájuk is porba hullott, mert a múló idő nem ismer kegyelmet és mindent 
eltűntet és elfelejtet.

Mély tisztelettel adózva:
Rusz Pál

A levelet közreadta: Monse ZsuzsannaFoto: Durst László



VITORLABONTÁS ELŐTT
Lassan közeledik a vitorlás évad és 
megkezdődik a téli álomba merült 
hajók előkészítése az idei szezonra. 
Ilyenkor több-kevesebb munkával 
megújulnak a Balaton szép vitorlás 
hajói. A munka megkezdése előtt pil
lantsunk egy kicsit vissza a balatoni 
vitorlázás közel 150 éves múltjára. 
Az írások szerint nehezen indult a 
balatoni vitorlázás. A legkorábbi adat 
Széchenyi István „Himfy” nevű vitor
lásáról szól, egy 1847-ben írt levélben. 
Mérete 25 láb (kb. 7,5 m) volt és a le
vél szerint kellene egy jobbat csinálni. 
1866-ben Széchenyi Béla egy új hajót 
hozatott a Balatonra, négy pár lóval 
huzatott szekéren. Többen követték 
példáját és 1867-ben megalakították 
a „Balatonfüredi Yacht Egyletet”. 
Szándékukat így fogalmazták meg: 
„A vitorlázást hazánkban gyakorlati
lag fejleszteni és ez á ltal... nemcsak a 
tavak királyán a közlekedést emelni, 
hanem a vitorlák használatát lassan
kint a többi vizeinkre is kiterjeszteni, 
... és végül a sport egyik legszebb és 
legélvezetesebb nemét hazánkban is 
meghonosítani.” Lassan szaporodtak 
a hajók és 1868-ban az egylet 5 hajóval 
szerepel az európai yachtklubok so
rában. Az első versenyt 1882. augusz
tus 23-án tartották a Győri Csónaká
zó Egylet rendezésében. Érdekesség
ként említem, hogy a 4 tonnán felüli 
hajók versenyében a 7 tonnás „Ki
rálynő” nevű - a budapesti angol fő
konzul tulajdonában levő - hajó lett a 
verseny győztese. Itt meg kell je
gyezni, hogy az angolok szerepe a 
balatoni vitorlázás megteremtésében 
igen jelentős volt. 1884. január 28-án 
megalakult a „Stefánia Yacht Egylet” 
és rövidesen felépítették klubházu
kat, amelyik még ma is áll, bár elég 
erősen átépítve. Első versenyüket 
1884. augusztus 27-én tartották. 1885- 
ben már 26 vitorlás hajót tartottak 
nyilván egyletükben. A hajópark elég 
vegyes volt és a nagy hajók 
jellemezték. A legnagyobb Esterházy

Mihály 30 tonnás ,,Alma” nevű hajója 
volt. Ebből az időből származik a már 
védetté nyilvánított „Kishamis” 
nevű, még ma is futó vitorláshajó. A 
századfordulóra hanyatlani kezdett a 
vitorlássport, mert ekkora hajók 
fenntartása jelentős költségeket 
emésztett fel, nem beszélve a 4-5 
főből álló legénységből, ami minden
képpen szükséges volt.
Mi volt ekkortájt Almádiban, a csen
des fürdőhelyen? Jóformán semmi, 
már ami a vitorlázást illeti. Az első kis 
hajó a „Mimi” volt, ami evezős csó
nakból lett átalakítva és a múlt század

utolsó éveiben jelent meg Almádi
ban. A következő ugyancsak kis hajó 
a „Kalóz” nevű volt. Almádiban nem 
volt nagy hajó, egyrészt azért, mert 
nem volt ezekhez alkalmas kikötő
hely, másrészt a főúri hajótulajdo
nosok Füredhez kötődtek. 1913. au
gusztus 24-én alakult mega „Balatoni 
Yacht Club” Balatonalmádi Osztá
lya, kapitánya Grofcsik János ve
gyészmérnök volt, aki még az 1960-as 
évek végén is vitorlázott Almádiban. 
A Grofcsik család egyébként Almádi 
legelső villatulajdonosa volt, 1889- 
ben épített házukat a közelmúltban

„sikerült” szinte földig rombolva 
átépíteni.
A Balatonalmádi Osztály első klub
háza a hajókikötő melletti stégen 
levő, alig 5 négyzetméteres faházikó 
volt, amelyen vidáman lengette a szél 
a klub zászlaját.
1925. augusztus 26-án avatták fel új 
épületüket, amelyik még ma is áll, 
szinte változatlan formában. Jelenleg 
a VIDEOTON SC tulajdonában van 
és vitorlás klubként funkcionál.

Schildmayer Ferenc

Rubelexport-korlátozás, bauxit, bauxitkutatás

Egyelőre még bizonytalanságban
Az elmúlt hetekben gyökeres 
változás vette kezdetét a szov
jet-magyar gazdasági kapcso
latokban. A hosszú távra szóló 
elvi megállapodás szerint a két 
ország 1991-től dollárban ke
reskedik egymással. Termé
szetes, hogy a Magyar Alumí
niumipari Tröszt is piacos
kodni kíván keleti partnerével. 
Minden követ megmozgat
nak, hogy új alapokra helyez
zék az 1962-ben kötött, azóta 
többször megújított timföld- 
alumínium egyezményt. Bi
zony korántsem biztos, hogy 
az idei évben lejáró egyez
ményt megújítják hasonló 
kondiciók mellett jövőre is. 
Ez pedig a bauxitbányászat és 
kutatás jövőjére is komoly 
kihatással lehet. S akkor még 
nem is szóltunk a rubelelszá

molású export korlátozásának 
hatásáról. Bizony ez a bau
xitexportunk korlátozásához 
is vezethez. S a Magyar Alumí
niumipari Tröszt műszaki ve
zérigazgató-helyettese, Silin
ger Nándor is a bauxitbányá
szat „karcsúsítását” helyezte 
előtérbe. Hiszen napjainkra 
mintegy 40 millió tonna 
potenciális bauxitvagyon van 
megkutatva. Ez, a jelenlegi 2- 
2,5 millió tonnás évi igényt 
figyelembe véve hosszú távra 
elegendő.
Mivel nemrégiben egyesítet
ték a dunántúli két nagy ba
uxitbányát, a MAT is vezér
igazgatóváltás és átalakulás 
előtt áll, a hazai bauxitterme
lés és kutatás kérdése nem 
tisztázott, az emberek félnek. 
Amúgy is rengeteg a bizony

talanság mind politikai, mind 
gazdasági téren. Term é
szetesen ezek a hatások erő
teljesen érinthetik a városunk
ban működő bauxitkutató in
tézet dolgozóit is. Félnek a 
leépítéstől. Félelmüket erősíti 
a napokban elhangzott híra
dás is, miszerint a fővárosban 
mind több geológus kény
szerül munkanélküli segélyre. 
Nem véletlen, hogy Balatonal
mádiban is megindult a szó
beszéd, képtelenebbnél kép
telenebb hírek kapnak szárny
ra. A tisztánlátás kedvéért 
következő számunkban a 
bauxitkutató intézet dolgozó
inak valamint az illetékesek
nek a véleményéről adunk 
tájékoztatást.

Tóth János



Tanácsülési tudósítás
Munkaterv szerinti rendes ne
gyedévi ülését tartotta a Vá
rosi Tanács 1990. március 29- 
én. A „rendes ülés” azonban 
„rendkívülinek” mutatkozott 
mindjárt az elején amikor ki
derült, hogy a tanács tagjai 
közül sem jelentek meg 
annyian, hogy a testület hatá
rozatképes legyen (az utóbbi 
években ez példa nélküli!) 
továbbá, hogy a Városi Tanács 
Elnöke annyira berekedt, 
hogy a délutáni kezdésre 
teljesen elment a hangja, s így 
nem tudta az ülést levezetni. 
Az utóbbi problémát sikeres 
„debütálással” Herczeg Sán
dorné társadalmi elnökhelyet
tes oldotta meg, míg az utób
bin - a titkárság köztelefonjai 
és alkalmi fuvarjai segítsé
gével - a pótlólag befutott két 
tanácstag enyhített, így a Ta
nács - a 27-ből megjelent 15 
fővel - megkezdhette munká
ját. Elsőként kitüntetések áta
dására került sor, a település 
egészségügyi illetve kulturális
- társadalmi életében betöltött 
szerepük elismeréseként „Ba
latonalmádiért” emlékpla
kettet adományozott a Tanács 
Dr. Németh Jenő nyugdíjba 
vonuló városi főorvosnak és 
Veszeli Lajos újságíró gra
fikusnak.
Ezt követően a Városi Tanács 
részvételével alakult Resta
nova KFT. ügyvezető igazga
tója Wossala György adott 
tájékoztatást a cég ügyeinek 
állásáról, a vállalkozás céljá
ról, terveiről. Elmondta, hogy 
a KFT cégbejegyzésének ké
sése miatt nem volt mód a 
szerződésben vállalt fizetési 
kötelezettség teljesítésére, de 
ígéretet tett, hogy annak 
megtörténte után haladékta
lanul átutalnak 5 millió Ft-ot a 
tanácsnak. Javasolta a testü
letnek annak megfontolását, 
hogy amennyiben a város 
átmeneti rövid időre el tud 
tekinteni a fennmaradó min
tegy 6 millió forint átuta
lásától, azt a gazdasági vállal
kozásban megforgatva, nagy 
haszonnal tudnák kama
toztatni.

Fő napirendként az 1990. évi 
költségvetési tervet tárgyalta 
meg a Tanács. A vitában a 
tanácstagok mellett különö
sen megbízottként résztvevő 
pártok mutattak nagy érdek
lődést. A beterjesztett javasla
tot néhány kiegészítéssel vé
gül is a testület elfogadta. (A 
költségvetésről részletesen 
lapunk más cikkében olvas
hatnak az érdeklődők.) 
Második napirendként az 
egészségügyi alapellátás hely
zetéről kapott írásos tájékoz
tatást a Tanács. Az előter
jesztő városi főorvos betegsé
ge miatt nem tudott az ülésen 
részt venni. Esete is példázza, 
hogy a váratlan betegségek, 
illetve tartós távoliét miatt 
kritikus a helyzet az orvosi 
alapellátás működésében, s 
csak erőfeszítésekkel sikerült 
elfogadható szinten biztosíta
ni az egészségügyi alapszol
gálatot.
Személyi ügyekben is döntött 
a testület. Felmentette osz
tályvezetői tisztségéből a 
Városi Tanács Műszaki Osz
tályának vezetőjét hozzájárul
va korengedményes nyugdíj
ba vonulásához. Az osztály 
vezetésével Zana Andrást bíz
ták meg.
Az országgyűlési képviselővá
lasztás második fordulójára 
készülve, újabb szavazat- 
számláló bizottsági tagokat 
választottak néhány megüre
sedett helyre.
Vegyes ügyek között arról 
döntött a Tanács, hogy nem 
tudja elfogadni a Nevelőott
hon kérelmét, mely arra 
irányult, hogy az általános 
Rendezési Terv módosítá
sával, a Nevelőotthon a város 
71. sz. út melletti tartalék 
intézmény területe egy kisebb 
részét igénybe vegye.
A Tanács munkaterv szerinti 
legközelebbi ülése júniusban 
lesz, de várhatóan ezt megelő
zően is sor kerül a testület 
összehívására.

M.H.E.

A „Mimi” nevű első vitorlás Almádiban

Vitorlázó gondok 
avagy két mondat 

egy MTI hír margójára
(MTI) Amikor az egész világon évről 
évre nő a vitorlássport népszerűsége
- itthon is -, megdöbbentőnek 
nevezhető az a felhíjvás, amelyet a 
Magyar Vitorlás Szövetség elnök
sége tett közzé:
„A Magyar Vitorlás Szövetség 
elnöksége szükségesnek tartja a 
sportszerető közvélemény, a sport
társadalom és a vitorlázók széles 
körének tájékoztatását arról, hogy 
aggodalommal tapasztalja az egykor 
kizárólagosan a vitorlássport céljaira 
biztosított, főként Balaton-parti vi
torlástelepek részben vagy egészben 
más célokra történő hasznosítását. A 
kialakuló gyakorlat az egyetemleges 
magyar sportérdekekkel ellentétes, 
mert a sportban jelentkező pénzügyi 
hiányok pótlása céljából feláldoz 
sporttelepeket, szakosztályokat, ha
jókat, és mindez jelentős kárt okoz a 
magyar vitorlássportnak, a magyar 
vitorláséletnek.
Ezért az MVSZ elnöksége felhívja a 
közvélemény, a gazdálkodó szer
vezetek és a sportegyesületek

figyelmét, hogy tegyenek meg min
dent, hogy a vitorlástelepek és 
létesítmények tulajdonosai kezelői és 
bérleti jogának gyakorlása feleljen 
meg mindenben azoknak a nemes 
sportcéloknak, amiért a területet 
eredetileg rendelkezésre bocsátot
ták!
Az elnökség bízik abban,hogy az 
illetékesek átérzik az egyetemes 
magyar sport - és ezen belül a 
vitorlázás - iránti felelősségüket és 
támogatnak bennünket a sportág 
meglevő központjainak megőrzé
sében és azok fejlesztésében.” 
Tekintettel arra a tényre, hogy a 
Városi Sportkörnek nincs Vitorlás 
Szakosztálya, fiataljainknak csak az 
itteni teleppel rendelkező egye
sületek vitorlás szakosztályaiban van 
versenyzési lehetőségük. A hírt azért 
ajánlom a Tisztelt Olvasó figyelmébe, 
mert az nálunk is felmerülő tényleges 
gondokra mutat, amelyek részletezé
sére lapunk későbbi számában vissza
térünk.

Sándor Ferenc



A VÁROSI 
TANÁCS VB. 
MÁRCIUSI 
ÜLÉSÉRŐL

A Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága márciusi ülésén 
elsőként a testület előzetesen 
az 1990. évi pénzügyi 
költségvetést tárgyalta meg. 
Második napirendként a 
népszámlálás helyi tapasz
talatairól szóló tájékoztató ke
rült sorra. Miután a népszám
lálás települési adatait, csak az 
országos jelentés nyilvános
ságra hozatala után lehet is
mertetni, ezért a Végrehajtó 
Bizottság úgy foglalt állást, 
hogy a legfontosabb, legbe
szédesebb információk a 
város lapjaiban jelenjenek 
majd meg.
Vegyes ügyek között a 
Végrehajtó Bizottság - pá
lyázat alapján - döntött négy 
kisiparos támogatásáról. A 
határozat értelmében 100- 
100 ezer Ft támogatásban 
részesülnek Szabolcsi János 
cipész, Kheisz László és 
Németh Attila háztartási gép
szerelő és Pretz József szabó 
kisiparos, balatonalmádi la
kosok. A juttatás célja hiány
szakmák beindítása, illetve 
működő iparosok telephely 
fejlesztése.
Döntött a testület arról is, 
hogy a Bajcsy Zsilinszky u. 38- 
ban a volt Kőfejtő épületében 
megüresedett GAESZ iro
dákból - a lehetőségekhez 
igazodva - két garzon lakást 
alakít ki.
A Végrehajtó Bizottság figye
lemmel a Műszaki Osztály 
szakmai-hatósági vélemé
nyére módosította korábbi ál
láspontját a Wesselényi stran
don építendő diszkóval kap
csolatban, s úgy határozott, 
hogy mint a terület kezelője 
mégsem járul hozzá annak 
megépítéséhez.

M.H.E.

A kegyelet koszorúit helyezik el a talapzaton

Március 15.
megemlékezés

Balatonalmádiban

A Kossuth szobornál

Czuczor Sándor gimnáziumi igazgató ünnepi beszédet 
mond

Foto: Durst László



TO J Á S ÍRÁS

A húsvét hétfői locsolkodás kedves 
viszonzása: a leányok hímes tojást 
ajándékoznak a legénykéknek. Hogy 
miért éppen tojást szokás aján
dékozni? A tojás szinte a világ min
den részén a termékenység szimbó
luma. Az ébredező élet, a tavaszban 
újjászülető természet jelképe lett. 
Az avar és népvándorlás korabeli 
sírokból előkerült írott és vakart 
tojásokon levő jelek arra utalnak, 
hogy bajelhárító hatásában is hittek. 
A Nemzeti Múzeumban őriznek 
olyan tojásdad alakú bronzkori cse
répcsörgőt, melyen a ma gereblésnek 
nevezett díszítmény látható. A ge
reble minden valószínűség szerint a 
sámán kezét jelképezi, ezért van hat 
foga, mert sámán csak hatujjú ember 
lehetett. Ez a motívum bizonyára a 
sámán kiterjesztett, egészséget védő 
kezét idézte föl a korabeli ember 
számára. Nagyon hosszú idő telt el, 
míg napjainkra egy népszokás aján
déktárgyává vált a húsvéti tojás. A 
tojáshímzés pedig népi díszítőmű
vészetünk egyik gazdag, sajátos mű
faja lett. Motívumai más népművé
szeti ágakban nem lelhetők fel, 
viszont etnikai hovatartozásuk sem 
annyira elválasztható, mint más á
gakban, pl. népviselet, hímzéskul
túra, stb.

AZ ÍROTT TOJÁS

Technikája a textil batikolásához 
hasonló, az úgynevezett viaszle
vonásos eljárás. A megfőzött még 
langyos tojásokra írjuk forró viasszal 
a mintát, majd festőiébe helyezzük. 
Bizonyos idő elteltével a festőiét 
felmelegítjük, a tojásokat kiemeljük, 
s a melegben fellazult viaszt le
töröljük róla.
A szines tojásokon élesen 
kirajzolódik a minta, melyet a viasz 
megvédett a festék színező hatásától.

ESZKÖZÖK

Először irókát kell készítenünk, me
lyek neve tájegységenként változó, 
kesicének, irókésnek, vagy gicának is 
nevezik.
Készítéséhez egy 15 cm hossszú 
faágacskát (hurkapálca is megfelel) 
levágunk, és a végét kb. 2 cm hosszan 
behasítjuk. Ez a behasított rész a 
fejrész, ebbe a hasítékba kerül az 
írócső. A csövecskét bármilyen réz 
vagy alumínium fóliából elké
szíthetjük. (pl. gyógyszeres tubus, 
fogpasztás tubus) 20 x 5 mm-es csíkot 
vágunk a lemezből és ezt rácsavarjuk

egy varrótűre. A tűt kihúzzuk és a 
csövecskét az ág hasított fejrészébe 
illesztjük, az ágacska tengelyvonalára 
merőlegesen. A csövecske mindkét 
kiálló vége azonos hosszúságú. 
Cérnával rögzítjük a csövecskét, ke
resztkötéssel, a lógó cérnaszálat 
levágjuk, mert az elhúzódó szál vi
asznyomot hagy. Ha többféle vas
tagságú mintát akarunk írni, úgy 
különféle vastagságú csövecskét 
készítünk. A tojásíráshoz méhviaszt 
használunk, amit méhész szak
üzletben vásárolhatunk. Kb. 10 dkg 
szükséges, többször is használható, 
felmelegíthető. A viaszoláshoz egy 
serpenyőben felolvasztjuk a viaszt és 
állandóan forrón tartjuk. A forró, 
folyékony viaszba belemártjuk a 
csövecskét, 1-2 percig benne tartjuk, 
hogy átvegye a viasz hőfokát, majd az 
edény széléhez koppantjuk a fejrészt, 
hogy a felesleges viasz leváljon és 
hozzákezdhetünk az íráshoz. Ezután 
csak a csövecskét mártjuk a viaszba és 
írás előtt mindig koppantunk.

ELŐKÉSZÜLET

Lehetőleg nagyméretű, vastag, fehér 
héjú tojásokat vásároljunk. A fő
zővízbe tegyünk egy evőkanál sót, így 
kevésbé reped meg a héja. Forrástól

számítva 30 percig főzzük, lassú 
tűzön. A tojás csak akkor nem romlik 
meg, ha betartjuk a főzési időt. Így 
sokáig megmarad kedves emléknek. 
A néphit szerint hét évig eltett tojás

úgy kiszárad, összezsugorodik, hogy 
gyűrűfejbe foglalható fényes sárga 
köve.

A MINTA ÍRÁSA

A megfőzött tojásokat langyosan 
tartjuk, így könnyebben ráolvad a 
viasz. A tojást bal kezünkben tartjuk, 
a jobban a viaszba mártott irókát. A 
régebbi geometrikus mintáknál a 
hosszanti és az oldalsó felezővo
nalakkal mezőkre osztjuk a tojást. Az 
írást a tojás csúcsánál kezdjük, a 
csúcstól kiindulva az aljáig 
körbeforgatjuk, mig vissza nem 
érünk a kiindulási ponthoz, (a 
mozdulat a krumplihámozáshoz 
hasonló). Ezzel az osztóvonallal 
kétmezős felületet nyerünk. Hasonló 
módon további mezőkre osztjuk a 
tojást. A hosszanti felezővonal 
meghúzása után írjuk rá tojásunkra 
az „egyenlítő” (oldalsó) vonalat is. 
Az osztóvonalak után írjuk az egyéb, 
geom etrikus vagy stilizált 
motívumokat. A megfestett tojáso
kat ezek után festőlébe helyezzük.

FESTŐLÉ

Használhatjuk a háztartási boltban 
beszerezhető tojásfestő anilinfes
téket, a használati utasítását tartsuk 
be, hogy munkánk eredményes le
gyen. Nagyon szép, egyéni színű to
jásokat növényi festékekkel nyerünk. 
Gyógyfüvek, gyökerek, fakéreg, gyü
mölcshéjak oldatát, főzetét is fel le
het használni.
Sárga színű festőiét kapunk: almahéj, 
zöld dió főzetéből, savanyukáposzta 
levéből, sáfrány főzetéből. 
Vöröshagyma héjának főzetéből 
barna, a zöld búza főzetéből zöld 
festőiét nyerünk. A festőiébe mindig 
öntsünk egy kevés ecetet - elősegíti a

rögzítést - majd 40 C körüli hő
mérsékletű festőiébe tegyük a tojá
sokat. 2-3 óra elteltével melegítsük 
lassú tűzön 70 C körüli hőmér
sékletre, így a viasz fellazul a to
jásokon és szűrőkanállal kivéve puha 
ruhával könnyen eltávolítható, és a 
rajzolat fehéren elővillan. Végezetül 
szalonna bőrével, olajos ruhával 
áttöröljük a tojásokat, így szép fényt 
kapnak.

Cz. Tóth Hajnalka 
népi iparművész

Magyar népdalok

Á kom-bákom, berkenye; 
Szagos húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.

Sepsiszentgyörgy (Háromszék)

Ma jöttem egy tojásért, 
Holnap jövök leányért. 
Ha nem adnak tojáskát, 
Ülü vigye tyúkocskát!

Szörcse (Háromszék)



Változnak az idők
Gyorsan változó világunk a 
mindennapok során sok olyan 
apró változást hoz magával, 
ami a múltban korántsem volt 
természetes. Fenti megállapí
tást igazolja az a törekvés is, 
amit a Váci Mihály Általános 
Iskola vezetése indított el az 
elmúlt években. Konkrétab
ban: próbálnak olyan feltéte
leket teremteni az iskolában, 
amivel nem csak a saját kör
zetükből, hanem a város egész 
területéről intézményükbe 
vonzhatják a gyerekeket. E 
témáról beszélgettem Né
meth Béla igazgatóval.
- Számomra újszerű az a tény, 
hogy az iskolák versengenek a 
tanulókért. A jövőben ez lesz 
a gyakorlat, vagy csak egy e
gyedi esettel állunk szemben?
- N.B.: Úgy gondolom váro
sunkban egyedi esetről be
szélhetünk, s ezt két konkrét 
ténnyel tudom alátámasztani. 
A másik két iskolától eltérően 
a mi intézményünk földraj
zilag olyan körzetben műkö
dik, ahol nem épülhet lakóte
lep, nincs lehetőség kisgyer
mekes családok letelepe
désére. Ebből következik, 
hogy évek óta csökken a ta
nulócsoportok létszáma (ma 
18,2 fő). Ez tehát az egyik ok. 
A másik meg szorosan ennek a 
következménye: luxusnak tar
tanánk egy ilyen jól felszerelt 
iskola kihasználatlanságát.
- Ezt nem értem pontosan. 
Más iskolákban a magas 
osztálylétszámra panaszkod
nak, Önök pedig ezt akarják 
elérni?
- N.B.: Ehhez mindenképpen 
tudni kell, hogy a mi iskolánk 
egy szempontból speciális, in
tézményünkben tanul a szom
szédos nevelőotthon 100 gon
dozottja. Évek óta párhuza
mos osztályokat indítunk az 
átlagos és a gyengébb képes
ségű tanulókból. Természe
tesen a gyengébbeknek is 
adott egy mérce, amit el kell 
sajátítaniuk, ugyanakkor a 
jobb képességűek így köny
nyebben haladhatnak. Ha 
viszont tovább csökken a 
létszám, kénytelenek leszünk 
ezeket a tanulócsoportokat 
összevonni, ami a gyere

keknek lenne kedvezőtlen. 
Azt sem akarom elhallgatni, 
hogy osztályok megszűnése a 
jövőben munkanélküliséghez 
is vezethetne, aminek szintén 
nem örülnék.
- Az okokat már ismerjük. 
Mégis mivel próbálják felhívni 
magukra a figyelmet a szülők 
előtt?
- N.B.: Néhányat már részben 
elmondtam: viszonylag kis 
létszámú osztályokban ideális 
feltételek mellett taníthatjuk a 
gyerekeket. Mienk a legfia
talabb iskola, technikai fel
szereltsége megközelíti a mai 
kor követelményét. Gondolok 
itt a kiépített videorendsze
rünkre, ami könnyíti, színesíti 
a tanórákat. Nálunk például 
nincs képesítés nélküli peda
gógus.
- Igen-igen, de viszonylag 
távol van a városközponttól, 
amit egy kisiskolásnál min
denképpen figyelembe kell 
venni.
- N.B.: Ez igaz, csakhogy 
ígéretet kaptunk arra, hogy a 
Budataváról induló helyijárat 
eljön az iskoláig. Így átszállás 
nélkül leszünk megközelíthe
tők a város legtávolabbi pont
jától is.
- Úgy érzem a legfontosabb 
érvet végére hagyja...
- N.B.: Ez pedig az angol 
nyelvoktatás. Három éve 
vezettük be második idegen 
nyelvként az angolt a harma
dik osztályban, s most már az 
orosz nyelv helyett ezt kezd
jük az alsó tagozatban. S ha azt 
vesszük, hogy az 1. sz. óvo
dában már bevezették a 
játékos angol nyelvi foglal
kozásokat, s városunkban 
működik a Kéttannyelvű Gim
názium is, a nyelv alapjainak 
megtanításával mindenkép
pen biztosítjuk az átmenetet s 
idővel remélhetőleg sok tanu
lót adhatunk a gimnáziumnak. 
Az elmondottak alapján vár
juk a más iskolai körzetbe tar
tozó, jelenleg első és második 
osztályos tanulók illetve szü
leik érdeklődését, valamint 
április 23-án, 24-én az új el
sőosztályosok beiratásakor a 
jelentkezéseket.

Gróf Tibor

A Balatonalmádi Vöröskeresztes szervezet március 31-én a városban élő 
öregek részére összejövetelt szervezett az Ottilia vendéglőben. Az egybegyűlt 
60 idős embert köszöntötték a vöröskereszt vezetői.
Ez alkalommal külön köszöntötték a megjelentek között a két legidősebbet, 
a 84 éves Kovács Lászlónét és a 92 éves Peidl Józsefet.

A jó hangulatú összejövetelen készült fotónk. (Durst László)

„Captatio benevolentiae”
Tisztelt Olvasók! Újonnan megalakított társaságunk az Exper
tus általános Szolgáltató KFT nevében tisztelettel köszöntöm 
Önöket. Nagy várakozással a siker reményében nyitjuk meg 
irodánkat az Önöket és talán egy kicsit a mi szép városunkban, 
Almádiban.
Tisztelt Olvasó! Szándékunk szerint szeretnénk bekapcsolódni 
Almádi társadalmi életébe, tovább erősíteni baráti kapcsolata
inkat kötődésünket a városhoz.
Általános Szolgáltató Társaság vagyunk, hazai és külföldi 
érdekeltségekkel Kiemelt tevékeny sem szférának tartjuk a szá
mítástechnikával összefüggő szolgáltatasainkat, így személyi 
számítógépek C-64; C-128; TVC, IBM (XT; AT) forgalmazá
sa, szervizelése, javítása. Számítógépes hálózat telepítése, spe
ciális igényeket kielégítő hardver, szoftver szolgáltatás. Ügyvi
teltechnikai eszközök karbantartása, javítása, háztartási gé
pek javítása. Könyvkötés; egyszerűbb nyomdai munkák, bé
lyegzők készítése.
Folytatunk kereskedelmi tevékenységet, több nagyvállalattal 
állunk üzleti kapcsolatban. Ezirányú szolgáltatásainkkal a la
kosság jobb ellátásához szeretnénk hozzájárulni. Nagy 
jelentőseget tulajdonítunk a reklámszakmában rendelkezésre 
álló lehetőségeinknek, vállalkozásainknak. Szeretnénk közre
működni kiállítások előkészítésében, rendezésében. Számí
tógépen tervezzük nyilvántartani az idegenforgalmi célokra 
felajánlott lakásokat, szobákat, szolgáltatásokat.
Tisztelt Olvasók! Szándékaink megvalósítása érdekében 
kérjük vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Tisztelettel: Ádám Rudolf 
ügyvezető igazgató



Gondolatok egy olvasói levél ürügyén
,,Almádi polgárainak mit adott a 
városi rang?” - kérdezi egy olvasó az 
Új Almádi Újság márciusi számában, s 
levele azt sugallja: édeskeveset.
Én úgy gondolom, Balatonalmádi egy 
évvel ezelőtt a városi c í m e t  kapta 
meg, a rang (egy jónevű kisváros) 
megszerzése csak ezután következik. 
A szervesen építkező, régi városok (a 
nem „csináltak”) kialakulásához, 
rangjuk megszerzéséhez sokszor 
évszázadok kellettek. Talán ez ma 
gyorsabb, de a változások üteme is 
jobban megviseli a városlakót. 
Almádiban születtem. Emlékszem a 
majdnem összefüggően zöld Öreg
hegyre, ültem a hegygerincen pöfögő 
vonaton, és tudom, hogy a Széchényi- 
park betonjárdája alatt egy patak fut. 
Jól emlékszem a sövénnyel övezett 
patakpartra, apró hídjaira, legjobban 
mégis idilli hangulatára. De a patakot 
és környezetét tisztítani, gondozni 
kellett, így a kényelmes városlakó 
betonágyba terelte. Most a betonnal 
nincs gond, viszont oda a hangulat. 
A változást nem mindig, és nem 
mindenki éli meg fejlődésnek. 
Tudom, mi lenne jó. A város előnyeit 
élvezni a városi lét hátrányai nélkül. 
A város hátránya (többek között), 
hogy az érdekek sokfélesége ezer 
egységre osztja meg a lakosságot. 
Elemi érdekek ütköznek naponta a 
szemünk előtt, néha bennünk is. 
Ellentmondásosak érzelmeink még 
az idegenforgalommal kapcsolatban 
is, ami pedig közös érdekünk lehetne. 
Zsörtölődünk a hosszú sor miatt a

boltban, de otthon - (jól) fizető 
vendégként - szívesen kitáljuk az 
ajtót az elébb szidott idegen előtt. 
Akinek van kiadható háza, szobája, 
annak elemi érdeke az idegenforga
lom. Akinek nincs, legtöbbször csak 
a hátrányokat érzékeli (magasak a 
zöldségárak, alig van már ingyenes 
parkoló, stb.).
A nyaralótulajdonosok (jó részük 
érdekelt a nyaraltatásban is), utat, 
járdát, csatornát akarnak, nekünk 
iskola, könyvtár... is kellene. 
Levelében Csali úr szól a lakótelep 
ellen (bár ez tipikusan városi kép
ződmény), de akik most költöznek, 
végre otthonra lelnek itt. (Ugyan 
tényleg iszonyúan drágán, de a 
telekárak úgy felmentek itt, hogy egy 
jobb telket lehetne venni egy lakás 
árán - 64 m 2,1,5 millió Ft - . 
Sokunknak elérhetetlen álom a 
kertes, családi ház.)
Viszont jól jártak, akik telket adtak el. 
Legellentmodásosabb a helyzete 
annak, aki Fűzfőn dolgozik. A 
Nitrokémia adja a megélhetést - ez jó, 
ugyanakkor elveszi a levegőt - ez 
rossz. Ha kiadja lakását - ez jó (vaj a 
kenyéren), ha a szörnyű bűz elkergeti 
vendégét - ez rossz. Amikor tüntetni 
fogunk a Nitro bűze ellen, hová áll 
majd ez az ember?
Hosszasan lehetne sorolni a helyi 
ellenérdekeket (nem is beszélve az 
országosokról)
Mit kívánhatok a városnak egyéves 
születésnapján?
Hogy polgárai okosan szeressék. Azt,

hogy a megszülető önkormányzat ne 
csak lehetőség legyen.
Kívánom, hogy a városnak legyenek 
olyan, aktív polgárai, akik fele
lősséggel megfogalmazzák, képvi
selik majd a településrészek, csopor
tok, rétegek érdekeit. (Vajon ké
szülődnek-e már? Az országos politi
kai események nem vonják-e el 
figyelmünket a helyi gondoktól?)
Az érdekek ütközése természetes, ezt 
az új önkormányzat sem kerülheti 
meg. (Sőt!) De elégséges (előzetes) 
információ, nagy nyilvánosság, a 
másik (akár kisebbségben lévő) 
érdekeinek elismerése mellett lét
rejöhet valamiféle konszenzus, amely 
az eddigieknél nagyobb megelége
désére szolgál Almádi polgárainak. 
Kívánom, hogy a város ismerje fel a 
sokféleségben is közös érdekeit. 
Ezekből csak kettőt említek: az ide
genforgalom egyeztetett kiaknázása 
(régóta szükség lenne egy nyaral
tatókat összefogó, h e l y i  érdekvé
delmi szervezetre), s a meglévő ter
mészeti, tárgyi és s z e l l e m i 
értékeink védelme (hasznos lenne 
egy városvédésre, városszépítésre 
szövetkezett, nyitott egyesület is). 
Csak abban bízhatunk, hogy Al
mádinak lesznek eszközei (amivel), 
és lesznek cselekvő közösségei (a
kikkel) várossá alakulhat e település.

Kovács Piroska

Ápri l isi  t r é f a ?
Gondolom, akármennyire pedáns háziasz
szony is kerülhet olyan helyzetbe, hogy a 
szomszédhoz kell fordulnia, mivel elfelejtette 
vagy nem kapott élesztőt, citromot, stb. a 
sürgős konyhabeli dolgaihoz. Hiszem, hogy ez 
a kölcsönösségen alapuló segítségnyújtás na
gyon is emberi és természetes.
Fenti előszó után térek a lényegre: március el
ső napjainak egyikén történt. Időpont: éjjel fél 
három. A  lakás csengője türelmet nem ismer
ve ébresztette a ház alvóit. A  ház ura bosz
szúsan reagált és ajtón át kérdezte a kintlevő 
türelmetlent; ki ő es mit kíván ilyentájt? 
Feleségével akarok sürgősen beszélni, nő
gyógyaszati ügyben. -így az idegen női hang. A  
férj meglepetten küldi nejét, - nem is tudta, 
hogy ilyen kérdésben miképpen lehet ő 
illetékes.
A  külső hang némi kétségbeeséssel kéri, hogy 
segítse ki ót. Bizonyára rendelkezik olyan 
gyógyászati készítménnyel - tablettával - amire 
neki most nagy szüksége lenne, mivel 
konkrétan olyanról van szó amely - eseményt 
követően - bizonyos szűk határidőn belül ha
tásos csak. Mint mondja, máris komoly 
késésben van. Sajnos, rossz helyen kopogta
tott, a felébresztett nem tart ilyesmit. Adott

viszont jó tanácsot. Van ügyelet éjszaka 
orvosi és gyógyszertári is, bizonyára 
örömmel rendelkezésére lesznek.
Az ismeretlen kissé reménytvesztve, de el
száguldott ez irányban.
Azóta is bizonytalanságban vannak a riasz
tott lakók!
Sikerült-e az akció avagy időn túlivá lett a 
téma.
A  szóban forgó személyek azóta szembe
találkoztak már, de mivel sem elnézést kérő 
sem köszönő szó nem hangzott el - hogy néz 
ki, a tanács - ha sikerült is - elkésett ügy lett. 
No, majd talán meglátjuk nemsokára.
A  tanulság; kedves lakótársak, - ne csak 
citrommal, élesztővel stb. készüljünk fel. 
Vannak ennél humanitáriusabb segítség- 
nyújtási lehetőségek is. Jó lenne tán jobban 
felkészülni a tavaszra.
Fenti téma úgy gondoltam áprilisi olvas
mány tréfának való, mégis el kell rontanom 
jókedvüket, mert színtiszta valóság volt. Ter
mészetesen ezügyben diszkrécióm maxi
mális - aggodalomra tehát semmi ok.

M.G.

Szerkesztői 
megjegyzés:

Tisztelt olvasóink. - Szí
vesen közöljük bárki ész
revételeit, írásait, leveleit, 
amelyek Almádi érdeké
ben kapnak nyilvá
nosságot. Ezért is volt 
szerencsém előző szá
munkban Csali István le
velét leközölni olyan 
mondatszerkesztéssel, a
hogyan ő leírta, olyan kétes 
információkkal, ahogyan ő 
elmondta. Ennek ellenére 
több megjegyzésével egyet 
is értünk.
Mégis kérjük jövőbeni 
levelezőinket, csak a meg
bízható forrásokra tá
maszkodva kritizáljanak, a 
mende-mondák csak 
ártanak városunk hí
rének, az itt élő emberek 
hitelének.

Értesítem Balatonal
mádi lakosságát, hogy 
órás- és műszerész 
szolgáltató kisipari 
tevékenységemet a 
FÓRUM bevásárló 
központ műszaki 
osztályára áthelyez
tem.
Várom Tisztelt meg
rendelőimet:
Lőrincz Gábor 
órás- és műszerész

Vasárnap is 
nyitva tart
a Pinkóczi Vegyes
bolt.
Balatonalmádi, 
Pinkóczi u. 42.
Nyitva tartás:
07.30 h -12.00 h



AMEDDIG A TAKARÓNK ÉR AZ IDÉN
A Városi Tanács március
29-én megtárgyalta és el
fogadta az 1990. évi költség- 
vetést. Az öt évvel ezelőtt in
dított „költségvetési reform” 
ez évben jelentős változást ho
zott a helyi tanácsok részére 
biztosított állami támogatás 
elosztási feltételrendszere 
miatt. A helyi tanácsok alanyi 
jogon, normatívák alapján 
kapták meg az állami tá
mogatást és a személyi jövede
lemadót. Az egészségügyi 
ellátás fedezetét a társa
dalombiztosítás finanszírozza 
és nem a helyi, vagy megyei 
tanács.
A normatívák minden te
lepülésre egyformán kerültek 
megállapításra - felhasználási 
kötöttség nélkül - a követ
kezők szerint:
- településenként 2 millió Ft
- minden állandó lakosra 

1170,-Ft/fő
- 3-13 éves korúakra 

4180,-Ft/fő
- 60 éven felüli lakosokra 

3230,-Ft/fő
- az üdülőhelyi bevétel min

den forintjához 2,-Ft
- középiskolások után 

29 000,-Ft/fő
- kollégisták után 

44 000,-Ft/fő
A számítás alapja az 1988. 
december 31-i népességszám. 
A személyi jövedelemadó a 
balatonalmádi állandó lako
sok 1988. évi bevallása alapján 
került megállapításra.
Az állami támogatás 58 749 
ezer Ft, a személyi jövedele
madó 58 190 ezer Ft, a 
társadalombiztosítási összeg
16 956 ezer Ft. Az összes ter
vezett bevétele a Városi 
Tanácsnak 209 millió Ft.
Az állami támogatás és a 
személyi jövedelemadó is
mertetett elosztása a helyi 
tanácsokra különbözőképpen 
hatott. Azok a helyi tanácsok 
akik áthúzódó beruházásaik 
befejezéséhez, vagy új feladat 
ellátásához központi póte
lőirányzatok, céltámogatá
sok elnyerésével számoltak, 
vagy magas összegű hiteleket

vettek fel, költségvetési hi
ánnyal indultak volna.
Az átmeneti évben a Megyei 
Tanács rendelkezett 704 mil
lió Ft-tal, amit elsősorban a 
hiányok pótlására - a megyé
ben 22 tanácsnak - valamint az 
áthúzódó megyei beruházá
sokra osztott fel.
A Balatonalmádi Városi 
Tanács többéves kiegyensú
lyozott gazdálkodása eredmé
nyeképpen városunkban az 
„átmeneti” jelzővel illetett 
1990. évben is biztosított az 
egészségügyi ellátás, az 
iskolák, óvodák, napközi ott
honok, gimnázium, könyvtár 
működtetése. Az előző évhez 
képest - az infláció hatását is 
részben kompenzálva - fe
dezete van a közvilágítás, 
parkfenntartás és egyéb ta
nácsi szolgáltatások szinten
tartásának.
6 millió forint áll rendelke
zésre az utak karbantartására, 
fenntartására.
Közel másfélszeres összeget 
fordítunk szociálpolitikai cé
lokra, mint tavaly. Az állami 
támogatás csökkenése miatt 
azonban nem tartalmaz a terv 
gazdálkodási tartalékot. A 
megyében átlagosan 49,5 %, 
Almádiban csak 36,2 %. Ez 
sajnos azt is jelenti, hogy a 63,8 
%-ot kitevő bevételekért a 
szakapparátusnak „külön 
meg kell dolgoznia”, csak 
fegyelmezett, felkészült mun

ka révén teljesíthető a ter
vezett bevétel.
Az intézmények működ
tetésére, a kommunális és 
egyéb városgazdálkodási szol
gáltatásokra, az intézményi 
felújításokra, a bérlakások 
felújítására, általános mű
ködésre összesen 164 millió 
forintot terveztünk.
A szűkös anyagi lehetőségek 
mellett is 45 millió forintos 
fejlesztést tervezünk. 
Befejeződik a 71. sz. fő- 
közlekedési út mentén a 
közvilágítás korszerűsítése a 
nyári szezon kezdetéig. Ezzel 
a korábban megszüntetett 5 
gyalogátkelőhely újra hasz
nálható lesz.
A Táncsics Mihály utca 
megépítése a tervek szerint 
április végére befejeződik. 
ÁFA nélkül közel 10 millió 
forintos beruházás, melynek 
részeként ki kellett cserélni a 
régi, elavult, szűk kereszt
metszetű ivóvíz nyomó- 
vezetéket a ház bekötésekkel 
együtt.
A Balatoni Intéző Bizottság 
támogatásával új híd épül - a 
Séd mederrendezési munká
ival összefüggésben - a Szu
nyog utcában.
A Rozmaring utcai csa
padékvíz hálózata is tovább 
bővül. A bővítést lakossági 
hozzájárulásból és állami tá
mogatásból tervezzük, társu
lati formában. A beruhá

záshoz szükséges terveket 
elkészíttetjük.
Befejeződik a Rákóczi úti 
lakótelep lakásépítési prog
ramja. Felépült 31 tanácsi bér 
és 142 OTP lakás. Az eredeti 
tervnek megfelelően folyama
tosan ki kell építeni a pormen
tes járdákat, parkolókat, 
térburkolatot és a belső tér 
rendezésével biztosítani kell 
173 család jó közérzetét. 
Közel 20 millió forintos terhet 
jelent tanácsunknak a felvett 
hitelek törlesztése és a kama
tok fizetése.
Több, mint 1 millió forint 
munkáltatói lakásépítési- és 
vásárlási támogatást bizto
sítottunk a tanács és in
tézményei részére.
1 millió forinttal támogatjuk a 
településen élő fiatalok 
lakásépítését és vásárlását. 
Nehéz gazdasági körül
ményeink között is megfelelő 
színvonalú intézményi mű
ködést, szolgáltatást kell 
biztosítanunk a lakosságnak. 
Ezért a Városi Tanács azzal 
fogadta el a költségvetési 
tervjavaslatot, hogy az in
tézmények vezetőinek, a ta
nácsi szakapparátusnak töre
kednie kell az ésszerű 
takarékosságra. Folyamato
san vizsgálni kell a bevételek 
növelésének, a költségek 
csökkentésének lehetőségeit. 
Az előző évi pénzmaradvány 
felosztásakor gazdálkodási 
tartalékot kell képezni a 
várható inflációs hatás ki
védésére.
Lakossági részvétellel és a 
gazdálkodó szervezetek bevo
násával minden lehetőséget ki 
kell használni a társadalmi 
munka hasznosítására. A költ
ségvetési tervben megfogal
mazott célkitűzések megvaló
sításához szükséges a lakosság 
megértő támogatása, a be
vételek maradéktalan tel
jesítése és a tanácsi dolgozók 
szakértelemmel végzett, lel
kiismeretes munkája.

Novothny Ottóné 
pénzügyi osztályvezető

A Magyar Vöröskereszt Balatonalmádi Városi 
Vezetősége tisztasági mozgalmat hirdet a város 
egész területére. A Kommunális Szolgáltató 
Vállalattal egyeztettük az időpontot és a tavaszi 
LIM-LOM napok keretében április 2., 9., 17., 23., 
30-án ingyenesen elszállítja a felesleges lomot a 
házak, ingatlanok elől. Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy az építési törmelék nem tartozik a 
lim-lom fogalmába, ezért azt kérjük ne készítsék 
ki.

Vöröskereszt



Milyen, hogyan és mikor lesz?

LÉPÉSEK A KORSZERŰBB, 
ESZTÉTIKUSABB VÁROSKÖZPONT FELÉ

Balatonalmádi fejlesztésére, a 
nemrégen várossá vált Balaton-parti 
település központjának kialakítására 
az utóbbi hónapokban elkészültek a 
területrendezési és fejlesztési tervek. 
A beépítési terveket viszont a tanács 
megbízása alapján az AGROTERV 
Vállalat készítette el. A rossz haszno
sítású és építészetileg, városképileg 
zavaros beépítésű terület rendezé
sének igénye már évekkel ezelőtt 
felmerült, és azóta több, esetenként 
egymásnak ellentmondó fejlesztési 
és rendezési terv készült. A február 
21-i vb-ülésen ismertetett, s a szak
emberek valamint a tanácstagság és a 
lakosság körében szimpátiát kiváltó 
AGROTERV tervei lehetővé teszik - 
kisebb, logikus érvekkel alátámasz

tott módosítások után is -, hogy a 
jelenlegi, szinte már tarthatatlan 
állapot felszámolásával egy funkcio
nálisan és városképileg is kedvezőbb 
beépítés tegye még vonzóbbá Bala
tonalmádit. Ennek gyakorlati megva
lósításáról kérdeztük Zana András 
városi főépítészt.

*

- Milyen lehetőséget lát arra, hogy a 
városközpont - Marx tér, Lenin u., 
Jókai u. és a Petőfi S. u. által határolt 
tömb - beépítése a közeljövőben 
megkezdődhessen?
- A kérdésre válaszolni, az ország 
közismert gazdasági, valamint 
szűkebb pátriánk szűkös pénzügyi 
helyzete m iatt nem könnyű. 
Véleményem szerint a vállalkozók 
oldaláról kellene ehhez partnereket 
találni.
- Ön szerint lehet?

- Igen, de ez az anyagiakkal történő 
„beszállás” sem egyértelmű. Erre 
konkrét példát is mondhatok. A 
posta mellett lévő IBUSZ, amely 
ugyanolyan, nem végleges célra 
készült épületben végzi tevékeny
ségét, mint a Csemege, már jelent
kezett, hogy a városközpont fejlesz
tésében partner szeretne lenni, s eh
hez anyagiakkal is hozzájárulna. 
Ugyanakkor a Csemege Kereske
delmi vállalat az anyagiakban teljesen 
bizonytalan, de a városközpont fej
lesztésében elvileg teljesen egyetért.
- Nem hátráltatja-e a városközpont 
fejlesztésének gyakorlati kivitelezé
sét az egyes ingatlanok tulajdon- 
viszonyainak rendezetlensége?
- A tulajdonviszonyok sürgős 
rendezése is fontos szerepet játszik az 
előttünk álló feladatok megoldá
sában. Két példát említek, két ven
déglátó egységet, a Kuckót és 
Porciót. Az előbbi egyik fele magán- 
tulajdon, a másik fele viszont a me
gyei vendéglátó vállalat kezelésében 
lévő állami tulajdon. A Porció állami 
tulajdon, fele a vendéglátó, fele a 
tanács kezelésében. Az épületben 
lakások is vannak, ezek azonban a 
tervben szereplő emeletráépítéssel a 
felsőbb szintre kerülnének. A 
városközpont tervezett kialakítá
sában az OTP is partner lenne, 
ugyanis lehetősége nyílna totózó- 
lottózó kialakítására.
- Milyen elképzeléseik vannak a 
tervvel össze nem egyeztethető egyes 
épületek további sorsáról?
- A tömbön belül újra mérlegelést 
igényel a meglévő épületállomány,

mely épületek maradjanak meg 
mindenképpen és melyek legyenek 
elbonthatok. Így többek között 
egyértelmű, hogy a Vörös-ház fenn
maradása nem célszerű. Valamilyen 
megoldást kell találnunk.
- Szóba került-e a külföldi tőke 
bevonása az új városközpontba?
- Igen. Erre a legalkalmasabb lenne a 
Csemegétől a Postáig húzódó, 
építészetileg szűz terület. A tőke
bevonás jelentősen előbbre vihetné a 
tervek megvalósulását.
- Az új városközpont építésében kik 
vállalnák a főszerepet?
-Arra gondoltunk, hogy a Vöröshegy 
Kft. lehetne a mozgatója a város- 
központ kialakításának, ám ennek 
csak akkor lehetne realitása, ha a 
kft-t, a nem kis feladatnak megfe
lelően bővíteni tudnák.
- Volt-e szakmai vita a városközpont 
megvalósításáról?
- Igen, és az ilyen véleménycserék, 
valamint újabb ötletek felvetése csak 
előre viheti az ügyet. A városban élő 
szakemberek véleményét is kikérjük. 
Ezzel kapcsolatban szóba került a 
helyi lakosság és az idegenforgalom 
kiszolgálása, a beépítettség aránya, 
legyen-e a városközpontban zöldte
rület, gépkocsiparkoló stb. A prog
ram pontosítása a legfontosabb 
tennivalók közé tartozik, koor
dinációs tevékenységet kell folytatni 
a tervezett épületek hasznosítására, a 
vállalkozók biztosítására, mert a 
beruházás oldaláról csak ekkor 
dőlhet el, hogy mikor indulhat, mi
lyen nagyságrendű legyen a beépítés 
és hogy az új vagy az átalakított

épületek milyen funkciót töltsenek 
be - mondta Zana András.

*

Az új városközpont kialakításának 
megvalósulása felé egy újabb lépés 
történt a március 29-i tanácsülésen, 
amelyen a városközpontban épülő 
funkcionális egységek kialakításának 
gazdasági szervezésére történt 
előterjesztés.
Ebben többek között szerepel az is, 
hogy a tervezés további szakaszához 
szükséges, hogy ezzel párhuzamosan 
megkezdődjön a területen kialakí
tandó szolgáltató, kereskedelmi-ven
déglátó egységek, illetve a felújításra 
váró épületek vállalkozás formában 
történő szervezése.
A jelenleg beépített terület kö
rülbelül 1500 négyzetméter, s ezzel a 
nagysággal megegyezik a tervezési 
szándék is. Ennek megvalósítása 100- 
150 millió forintos beruházást jelent. 
A költség nagysága, a beruházási 
érdekek sokfélesége, a gazdasági és 
jogi lehetőségek együttesen indokol
ják a városközpont kialakítását, s erre 
a legmegfelelőbb a részvénytársaság 
szervezése.
Mivel a tanács apparátusa erre - 
szervezés, jogi, pénzügyi feltételek 
kidolgozása - nincs felkészülve, a 
városi tanács a Vöröshegy Kft-t, 
amelyet egyébként hasonló tevé
kenységre is alapított - hatalmazott 
fel a vállalkozás lebonyolítására. A 
tanácsülés ezt az előterjesztést 
egyetértéssel elfogadta.

Bognár János



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

Hemingway

Hauszner Irma

Nappali Hold

Tavaszodó szél jön 
meleget hozó 

a szerelem m ár rég 
kiszáradt folyó 

nappali Hold függ az égen 
szikrázik a hó

Szerelmek havában 
sokszor megfürödtem 

bárki ért is hozzám 
csak még tisztább lettem

Kerestem a várost 
hol elveszhetek 

hol a ködben-fényben 
magammá leszek 
azzá a Magánnyá 
azzá a Világgá - 

mit magamban hordok: 
azzá a Halállá!

Szerelmed havában 
ha most megfürödnék 

tavaszodó széltől 
gyémánt-tiszta lennék

Melegedő szél f új  
olvadást hozó 

a Szerelem újból 
túláradt folyó 

a szerelem mindig 
megáradt folyó

Vandálok! (avagy avantgard sarok)
A z Almádi aluljáró látványa most már igazán kritikán aluli. 

Ismeretlen vandálok tevékenykednek s a szép burkolatot mocskítják. 
Hát ismét egy rossz példa, a város dekorációs munkálataira. 

Kérjük ne tegyétek, - fiatalok  -  tiétek is ez a város!

Fotó: Durst László

Virág - Választás
Az édesapám március 25-én volt 60 éves. Tudom, ez magánügy, de 
miután ez az idén egy napra esett az országgyűlési képviselő 
választásokkal, egy pillanatra meghökkentő virágválasztás elé állított az 
ünnepi megemlékezés.
A történtek apropóját az adja, hogy az édesapám szülővárosom egyik 
szavazatszámláló bizottsága elnöki tisztségét töltötte be e napon. Miután 
sem előtte, sem az utána következő napokban nem lett volna módom 
személyesen megköszönteni, elhatároztam, hogy a szavazókor „rendjét” 
egy családi pillanatra megzavarva adom meg a módját gyermeki 
hálámnak, miután állampolgári jogommal élve szavazatomat leadni 
úgyis szülővárosomba tartottam.
Tulajdonképpen akkor hökkentem meg, amikor a virágboltban ki akar
tam választani az ünnepi csokornak valót. Hiszen váljunk csak! Mára a 
virágok sora lett egy-egy párt szimbóluma, gondoljam csak meg mit 
választok! Véletlenül sem érhet bennünket mega gyanú halvány árnyéka 
sem, hogy a választás napján pusztán gyermeki lelkesedésből eredően 
valamifele át nem gondolt magatartással befolyásoljam választópolgár
társaimat. Tehát, nézzük csak, rózsát nem vehetek, tulipánt sem, ... 
szegfűt sem... a gerberát én nem szeretem. Meg van, fréziát veszek... 
Megvettem.
Tulajdonképpen nagyon szeretem ezt a kis virágot. Olyan kedves, vidám, 
fiatalos. A fiaim is ezzel szokták köszönteni névnapi-születésnapi 
zsúrjukon kis barátaikat... és különben is, az édesapám is még csak 60 
éves.

- e m  -



Részlet Szelényi Pál megnyitó beszédéből

Súlya, jelentősége van annak a 
ténynek, hogy Balatonalmádi 
közösségi házát kiállítással 
avatjuk. Nyilván azért alakul
tak így a dolgok, mert a vá
rosban otthonos a képző
művészet. Egy vidék kultúrája 
mindig kettősséget takar, 
alkotók és befogadók kap
csolatát, s bár a művészet 
jelenléte a döntő, a közönség 
szerepe elvitathatatlan. Az al
kotók akarva akaratlan „cím
zik” műveiket, amelyekkel 
olykor sokszoros áttételekkel 
kérdésekre válaszolnál.
E kiállítás alapvonása az 
együttesség, az a tény, hogy az 
alkotók vállalják egymást. 
Zárójelbe téve a szemléletbeli 
és szakmai kasztkülönbsé
geket, a közösre hívják fel a 
figyelmet. A bemutatkozás
nak ez az alapgesztusa Veszeli 
Lajostól, az alkalom elgondo
lójától származik, aki az anyag 
rendezését is vállalta. Ha e 
kiállítótér szűkössége és egy
síkúsága korlátozza is a 
sokszínű munkák bemuta
tását, a különféle méretű és 
műfajú darabokat sikerült úgy 
tálalnia, hogy segítsék, s ne 
rontsák egymás hatását.
A kollekció hivatalos zsűri 
nélkül állt össze: nem így vagy 
úgy kiválogatott, hanem a 
nyilvánosság elé szánt művek 
összessége. A szelekciót, mint 
mindenütt a világon, az al
kotók és a közönség végzi. 
Tematikus és megoldásbeli, 
vagy műfaji vonalvezetés 
persze mindenképp érvénye
sül, jelesül a balatoni tárgy
köré. Az elmúlt időszak 
„koncepcióival” és „modern
ségével” szemben itt elsősor
ban az alkotói szándékok, 
célkitűzések spontaneitásával 
találkozhatunk. Mindenki 
korlátozás nélkül adja ön
magát. A tájképek vannak 
többségben, a műformán be
lüli vaskos különbségek azon
ban szembeötlők. A „minden 
kép más” lapos evidenciáján 
túlmenően a tájábrázolások 
sokcsatornájúak, a valóság, a 
felismerhető környezet ha
gyományos leképezésétől az

elvonatkoztatásszerű utaláso
kig hosszú skálába illeszthe
tők. Szőllősi Mátétól Sági 
Sándoron át Hunyady Istvánig 
sorjáznak a variációk.
A másik vonal a jelképesség 
irányába halad. Fábián László 
és Veszeli Lajos világát a 
dolgok és tárgyak jelenség
szerűvé növesztése alkotja. 
Ők intellektuális vagy pole
mikus célzattal készítik ké
peiket, noha ezek kidolgo
zottsága nem kevéssé jel
lemző. A festészet-grafika 
harmadik volulatát a míves
ség, a felület megmunkáltsága 
képviseli. Ez Dobos Lajos két 
alkotására csakúgy érvényes, 
mint Vizer Júlia sajátosan 
csendéletszerű ábrázolásaira. 
Az almádi képzőművészek 
kiállítása a műfaji arányok 
szokásos képét ismétli abban, 
hogy a festészeten kívüli műág 
itt is kisebbségben van. A 
szobrászatot R. Kiss Lenke 
három remek, erőteljes plasz
tikája képviseli. Egyenként 
jelentős szobrai térrendező 
jelentőséggel illeszkednek a 
kiállítás egészébe. A „Szor- 
csik-páros” textilkompozíciói 
új műfajt avatnak Almádiban.

Szelényi Pál

Pierre De Ronsard

Fecskék
Hozott az Isten, kikelet szép 
kis hirnökei, fürge fecskék, 
kakukk, pacsirta, gerlice 
s vad madarak, kiknek az erdő 
ifjú zöldjét százféle zengő 
zsivaja vígan tölti be.

Hozott az Isten végre, drága 
százszorszép, rózsa, rét virága 
az Ajax vérével áztatott 
bokor bimbója, büszke nárcisz, 
kakukkfű, méhfű, zsálya, ánizs, 
csakhogy megint kinyiltatok.

Hozott az Isten, tarka pillék, 
kik vígan szivjátok a friss rét 
virágaiból étketek, 
s új méherajok, kik a sárga 
és rózsaszín réti virágra 
könnyű csókokat ejtetek.

Megérkezésteket vidulva 
köszöntöm százszor ujton-ujra! 
Mennyivel jobb vagy, ó, te lágy 
tavasz, te kedves parti lárma, 
mint a szél s orkán, mely szobámba 
száműzött egész télen át.

Rónay György



A VÁROSI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ 
PROGRAMJÁBÓL

- április 4. 17.30 óra Közön
ségtalálkozó Gyarmati Dezső 
és Jenei László olimpiai 
bajnok vízilabdázókkal. 
Helye: Közösségi ház
- április 14. 14.00 óra Húsvéti 
játszóház.
Helye: Közösségi ház
- április 17. 10.00 óra Pálfi 
Péter meseszínháza.
„Erdei történetek”
Helye: Közösségi ház
- április 21.17.00 óra Gyermek 
tánctanfolyam záróbálja. 
-Helye: Közösségi ház
- április 27. 15.00 óra Városi 
vers- és prózamondó verseny 
általános iskolás tanulóknak. 
Helye: Közösségi ház

Továbbra is várják az új tagok 
jelentkezését a Városi Ének
karba. Próbáikat szerdánként 
17.30 órától tartják a Közös
ségi házban.

A Közösségi Ház nyitva 
tartási ideje:
Hétfő - Péntek: 9 - 20 óráig 
Szombat: 14 - 21 óráig 
Vasárnap: szünnap

1990. április 1-től Balaton- 
almádi-Káptalanfüred-Vö- 
fösberény területén a sze
métszállítás rendje változik. 
A költségek emelkedése 
miatt, a heti egy alkalomra 
térünk át.
Az egész város területén a 
lakossági és közületi kukás 
edényeket VASÁRNAP reg
gel 06.00 órától kezdve 
ürítjük.
Nyaralótulajdonosok sze
metét május 1-től szeptember
30-ig szállítjuk, mert a Tanács 
rendelet ezt így határozza 
meg.

A Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Csoportja áprilisi klubfoglalkozását 
húsvétra való tekintettel nem a 
hónap első, hanem második 
csütörtökén, április 12-én délután 5 
órakor tartja az óvodában. A prog
ram húsvéti tojásfestés és népi 
festésmód elsajátítása. Fiúknak 
locsolóvers és népi mondókák 
tanulása.
Mindenkit szeretettel várunk.

dr. Péterfia Katalin

Elsőfordulós választási eredmények 
Balatonalmádiban.

A 2. számú balatonfüredi székhelyű országgyűlési választó- 
kerülethez tartozó Balatonalmádiban az első forduló nem hi
vatalos választási eredményei a következők voltak:

Egyéni jelöltek:

Szabó Tamás MDF 1.591
Szőr Gyula SZDSZ 703
Szelényiné Dr. Péterfia Katalin 677
Csonka Imre Függ.Kisgazd.P. 510
Dr. Ungvári István MSZP 288
Dr. Ján László Ker.Dem.Nép.P. 223
Orosz István MSZDP 108
Szabó István HVK 76

Területi lista:

Magyar Demokrata Fórum 1.591
Szabad Demokraták Szövetsége 743
Függ.Kisgazda. Földm. Polg.P. 493
Fiatal Demokraták Szövetsége 411
Magyar Szocialista Párt 383
Kereszténydemokrata Néppárt 196
Mo.-i Szociáldemokrata Párt 156
Vállalkozók Pártja 132
Magyar Szocialista Munkáspárt 67
Hazafias Választási Koalíció 37
Agrárszövetség ‘ 26

Futott ALMÁDI!

Szép tavaszi reggelen mintegy 120-an, három ált. iskolából, gimnáziumból 
valamint a város idősebb korosztályaiból is gyülekeztek a városi stadionnál, 
hogy részt vegyenek B.almádi első futó kocogó napján. Két pálya volt kijelölve 
- egy 2500 m és egy 400 m-es - mindenki szabadon választotta a neki és 
erőnlétének megfelelő távot.
A BSE a résztvevők között az erre a célra készült emlékplakettet osztott szét. 
A célnál öröm volt nézni a kipirult arcokat. Jól sikerült; jövőre megismételjük.

Sporthírek
Labdarúgás: a márciusban elkez
dődött megyei bajnokságban a B.S.E. 
felnőtt és ifjúsági csapata is jól 
kezdett három mérkőzésből két 
döntetlent és egy győzelmet szerzett. 
Hárskút és Pápa ellen 1:1, míg Szigli
getet 1:0-ra legyőzték.
A csapat tagjai: Sánta, Szász, Jakab, 
Rinko, Horváth, Králik, Bódis Á., 
Kovács, Dobosi, Hant A., Hant Cs., 
Hartmann, Irmes, Selmeczi, Gácser, 
Bíró Edző: Bódis József.

Tenisz: mind a hat salakos te
niszpálya már m árcius közepétől 
készen várja a teniszkedvelőket és 
versenyzőket. A BSE tenisz csa
patainak, májusban kezdődnek a 
versenyek. Egy csapat az O.B. III-ban 
míg két csapat a megyei I.o.-ban 
szerepel majd. Egész évben folyama
tosan tenisztanfolyamok keretében 
ismerkednek a kezdő általános is
kolások a sport alapjaival. Ha igény

lenne rá felnőttek részére is indí
tanánk tanfolyamot.

A BSE elnöksége a labdarúgó u
tánpótlás érdekében tehetségkutató 
bajnokságot rendezett a város három 
ált. iskolája között. A VII-VIII. o. 
versenyét a Váci M. ált. iskola nyerte, 
míg az V., VI. o. közül az I.sz. ált. 
iskola csapata lett a győztes. 10-10 
mezt kaptak ajándékba.

Sakkversenyt rendeztek márc. 31-én 
a Közösségi Házban. Az ötfordulós, 
svájci rendszerben lebonyolított 
verseny végeredménye.
1. Sági Sándor B.almádi
2. Szlamek Tibor B.almádi
3. Nagy Miklós Veszprém

Az első három helyezett értékes ser
leget nyert.

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

Városi Könyvtár 
nyitva tartási ideje:
Hétfő: 13 h -18 h
Kedd: 13 h -18 h
Szerda:  09 h -12 h
illetve 13 h - 18 h
Csütörtök: 09 h - 12 h
illetve 13 h - 18 h
Péntek: 13 h - 18 h
Szombat: 10 h -16 h

Vörösberényi Könyvtár 
nyitva tartási ideje:
Kedd: 16.15 h -19.00 h 
Péntek: 16.00 h -19.00 h

Örömmel értesítjük  Kedves 
O lvasóinkat (bár szerkesz
tőségünknek a lakásügyi előadóval 
tartós betegsége miatt nem sikerült 
beszélni) Tislér Sándomé korábban 
a lapban közölt lakásproblémája 
megoldódott. Ezúton gratulálunk a 
családnak, és kívánunk békés nyu
godt életet új otthonukban.

A Vállalkozók Pártja szer
vezésében 1990. április 12-én
17 órakor városi fórum lesz az 
új tanácsházán, a városi tanács 
vezetőinek részvételével. 
Minden érdeklődőt tisztelet
tel várnak.

Balatonalmádi 
Város Lapja

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság 
Czuczor Sándor,
Gróf Tibor,
Hollóné Behring Anikó, 
Müllerné Dr. Hradszky Erzsébet 
Monse Zsuzsanna 
Schildmayer Ferenc,
Veszeli Lajos 
Felelős szerkesztő:
Veszeli Lajos

Cím: Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.
Telefon: 38-444
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