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

Készen van a leckéd, kis fi
am?! Igyekezz, nemso
kára kezdődik a mese, 

mindjárt kész a vacsora... (Minden
napos szavak minden kisgyermekes 
családban...)
„Szakosodott” családunkban, ha a 
matek nem megy - Apa a tanácsadó, 
ha a magyarral van gond - Anya. 
Riadt, megilletődött tekintettel jele
nik meg a gyermek a konyha ajta
jában... Anya... rólad kell fogalmazást 
írni, csak pár mondatot... nem is tu
dom... a gondolatok megvannak, csak 
hogyan is fogalmazzam meg... csak 
pár mondatot kell írni, amit az a
nyáknapi ünnepségen is elmondok... 
(Jézuson! Tündérszép, anyaszívű 
gondolat-feladat a Tanítónénitől, de 
nem is olyan könnyű. Mit írnék én, 
mit írnánk mi felnőttek „pár mondat
ban” Édesanyánkról? Hogyan is le
het mondatba foglalni a megfogal
mazhatatlant, a levegőnél is termé
szetesebben létezőt, az -Anyut?)
9 éves fiam küszködik a hétközna
pinak tűnő szavakkal, kisgyerek fe
jével tán úgy érzi, hogy a „nagyon sze
ret engem, gondoskodik rólam, ak
kor is szeret, ha megszid, ha pöröl 
velem...” - ünnepélytelen szavak. 
Nem tudhatja még, hogy Anyuval 
kapcsolatban ezek a hétköznapi sza
vak is más értelmet nyernek, hogy 
ezek a természetesek.

Már elfelejtette, hogy évekkel ezelőtt 
úgy köszöntött szemérmesen (nem a 
„hivatalos” virágos köszöntéskor), 
hogy úgy szeretlek Édesanyám, mint 
a Balaton a másik partját. Neki akkor 
ez a víz a végtelen volt...? Most végül
- ezúttal segítség nélkül -az került a 
füzetbe, hogy ,,Az én anyukám a le
gkedvesebb számomra a világon. Ha 
nincs velem, sötét felhők gyűlnek az 
égen. Legalábbis én úgy érzem.” 
Nem tudja még, hogy a sötét felhők 
milyen súlyosak, hogy létüket, súlyu
kat elviselni csak az segít, hogy az 
anyukák, nagymamák akkor is velünk 
vannak mindig, minden percben, 
minden napunk minden órájában, ha 
már csak a temetőbe vihetjük ki a 
szeretet virágait, mert: 
„Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot 
váltanak; egyetlen halott 
sincs közülük; fiatalok, 
mint az idő. Újra születnek 
minden gyerekkel; megölethetnek 
minden halottal - harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség, 
szerelmükért örökös hűség 
s adassék könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját.

(Ratkó József: Zsoltár)

-HBA-

A NAGY ÚT ELŐTT
Világraszóló sportteljesítményre vál
lalkozott városunk egyik lakója. 
„Egyedül, egy kikötéssel, egy év 
alatt” mottóval határozta meg ki
tűzött célját. Hogy ki ő? Röviden 
annyit lehet róla elm ondani, 
vitorlázó fiúból lett tengerész, a ha
józás és a Balaton szerelmese. Neve 
Kopár István, és e néven már a har
madik generáció Almádiban. Nagy
apja helyi iparos volt, apja régi 
vitorlázó, a MAHART vitorlás szak
osztályának egyik megalapítója, ahol 
12 éven át ő is versenyző volt mielőtt 
tengerész lett.
Arra a rutinkérdésre, hogy miért 
vállalkozik erre az óriási és nem ép
pen veszélytelen útra egyáltalán nem 
rutinválaszt ad. „Fel akarom hívni a 
figyelmet a Balatonra, egyrészt mint 
hazánk egyik legnagyobb értékére, 
másrészt arra, hogy mennyire nincs 
kihasználva Európa többi tavaihoz 
képest. A lényegesen kisebb Fertő 
tavon például ötször annyi vízijármű
- elsősorban vitorlás - van, mint a 
Balatonon. A vitorlázásnak még sok 
lehetősége van a Balatonon, aminek 
szükséges propagandát csinálni.”

Néhány szót a nagy útról. Indulás 
Pulából, Földközi tenger, Atlanti ó
ceán, Afrika megkerülése, Auszt
rália, itt kikötés Perth-ben, Csendes 
óceán, majd Délamerika megkerü
lésével haza Európába. Az út körül
belül 50.000 km hosszú, ami egy 
kikötéssel igencsak nagy teljesít
mény. Ilyen kisméretű hajóval ezi
dáig még senki sem teljesített egyedül 
ekkora távot. A hajóról annyit, hogy 
még tíz méter hosszúságot sem ér el, 
Balaton 31 típusú, és SALAMMBO 
névre hallgat.
A több éves előkészítő munka lassan 
véget ér, és a jövő hónapban kezdetét 
veszi a nagyvállalkozás. Amennyiben 
minden az előzetes terveknek meg
felelően történik, akkor jövő ilyen
kor ismét szemben ülhetünk váro
sunk fiával, és élményeiről beszámol
hatunk az Új Almádi Újság lapjain. 
Természetesen az út folyamán is tu
dósítunk a nagy vállalkozásról. Ad
dig búcsúzzunk vitorlás köszöntéssel: 
JÓ  S Z E L E T !

S.F.



Nem ismerik a naptárt?

A Közúti Gépellátó Vállalat veszprémi telephelyére ketten 
járnak Balatonalmádiból közös munkahelyünkre: Pető 
József és Marton György. Az ő kérésüknek teszek eleget, 
amikor elmondom az alábbiakat.
Mi gyáriak a Viadukt Étteremből hozatjuk az üzemi ebédet. 
Nem hittünk a szemünknek, amikor nagypénteken virslivel 
tálalták fel a paprikás krumplit. Kis gyárunk négy kutyája vi
tathatatlanul jól járt, ugyanis a hús a tányérokon maradt... 
Munkatársaim szerint - és szerintem - a Viadukt Étteremben 
nem ismerik a naptárt.
Más forrásból tudom, hogy azon a konyhán sem ismerik, 
ahonnan a Pannon Nyomdába érkezik a koszt. Ott szintén 
húst adtak, ami nem talált gazdára.
Magyarország - ha valaki nem tudná - a keresztény 
kultúrkörhöz tartozik. Ideje volna már eljutni addig hogy 
ismerjük a naptárt, tartsuk tiszteletben egymás vallási 
érzületét, hitét. És ezzel is közelíteni ahhoz az Európához,

ALMÁDI SPORTTÖRTÉNETÉBŐL

Almádi első teniszpályája

Emlékbélyegző 1937-ből

Mi volt az első sportesemény 
Almádiban? Milyen sportot 
űztek az itt nyaralók? Rendez
tek-e versenyeket? Sok kérdés 
amire ma már nem könnyű 
válaszolni. Ismereteim szerint 
az úszás, csónakázás és vitor
lázás mellett a tenisznek van a 
legrégebbi múltja. Az előb
bieket jogosan tételezhetjük 
fel egy vízparti nyaralóhelyről, 
utóbbiról van egy adatunk, 
amit kezdetnek tekinthetünk. 
1986. augusztus 11-én Almá
diban kelt levélben Róza írja 
Ellának: „Kérded, kikkel is
merkedtünk meg? Többnyire 
pestiekkel, mégpedig a teni
szen, hova sokat járunk.” 
Akkor a teniszpálya a mai 
Park utca és Jókai utca sa
roktelkein volt. Ezt az „Új 
Almádi Újság” 1990. januári 
számában megjelent térképen 
láthatjuk. Almádi sportélete 
igen élénk volt, amiről régi 
újságok és propaganda kiad
ványok kiragadott hírei, is
mertetései tudósítanak:
- 1989. május 1-jei ünnepség 
keretében a Veszprémi Bicik
lista egyesület túraversenyt

rendezett Almádi céllal, ahol 
a befutókat taracklövés kö
szöntötte.
- 1898. június 8-i hír „gon
dosan helyreállították a két 
Lawn-Tennis pályát”
-1898. augusztus 16 és 19-én 
úszó és atlétikai versenyek 
voltak a következő program
mal:

Úszóverseny:
I. Megnyitó verseny 110 m
II. Junior gyorsúszás 100 m
III. Gyermekek versenye 50 m
IV. Junior kitartó 500 m 
Atlétika:
I. 100 yardos síkfutás
II. Magasugrás
III. Gyermekek versenye 100 

yard
IV. 200 yardos handicap
V. Hármasugrás
VI. 804 1/2 m-es síkfutás
- 1912. augusztus 25-én at
létikai verseny volt Almádi
ban, kenesei és almádi ver
senyzőkkel. 100 yardos sík
futás: 1. Cseresnyés J. Almádi,

Távolugrás: 1. Cseresnyés J. 
Almádi 492 cm, 220 yardos 
síkfutás: 1. Cseresnyés J. Al
mádi 23,5 mp (ifjúsági re
kord). A győztesről annyit, 
hogy ő volt a sokak által ismert 
Cseresnyés Józsi bácsi, aki 
„ősalmádi”-nak számított, és 
1985-ben 90 éves korában halt 
meg.
-1913. augusztus 24-én alakult 
meg a Balatoni Yacht Club 
Balatonalmádi Osztálya. Et
től kezdve rendszeresen, é
vente többször rendezett ver
senyeket Almádiban.
- 1925. július 26-án a Bala
tonalmádi Osztály klubhá
zavató ünnepségén rendezett 
versenyen első lett Kerényi 
Andor „Zulu” nevű hajójával. 
Kerényi Andor szolgabíró 
volt, régi Almádi üdülőtu
lajdonos, aki hosszú éveken át 
volt Almádi fürdőbiztosa.
-1926. augusztus 9-én a BYC 
Balatonalmádi Osztálya nagy
szabású versenyt rendezett a 
MOVE felkérésére. A rende
zőbizottság élén Bajcsy-Zsi
linszky Endre országgyűlési 
képviselő állott, aki a MOVE 
elnökségét is képviselte. Az e
seményen megjelentek József



és József Ferenc főhercegek, 
Auguszta és Anna főherceg
asszonyok, akik az almádi 
klubház erkélyéről - emeleti 
terasz - érdeklődéssel nézték a 
versenyt.
Mindezek mellett a tenisz 
jelentősége töretlen. Az 1933- 
ban kiadott „Balatonalmádi 
üdülő és fürdőtelep” kiadvány 
Almádit a Balaton sport- 
központjának nevezi, és sport
áganként sorolja fel a lehe
tőségeket; LAWN-TENNIS: 
„hat elsőrendű vörössalak 
versenypálya.... felépítésük a 
legmodernebb...a pályákon 
modern klubház is épült...”. 
Az éves sportprogramokat 
előre kiadták, mutatja ezt az 
1933. évi program mellékelt 
másolata.

- Külön meg kell említeni a 
nemzetközi sporthét évente 
visszatérő rendezvényeit. Ek
kor a Balaton különböző te
lepülésein rendezték meg a 
sporteseményeket. Almádi
ban a tenisz, a vívó és a lovas- 
versenyeket rendezték. 1937- 
ben tartották a „III. Nem
zetközi Sporthét a Balatonon” 
versenyeket, amelynek alkal
mából az Almádi posta em
lékbélyegzőt használt, ami bi
zonyára filatéliai csemege
ként is szolgált. Remélhetőleg 
sikerült e néhány adattal al
mádi sportmúltját bemutatni, 
és talán a jövőre vonatkozóan 
ötletet adni.

Schildmayer Ferenc

BALATONALMÁDI 1933. ÉVI
SPORT PROGRAMMJA.

1933. junius 9— 11. Országos bank-teniszverseny.

A  versenyen a magyar banksport összes tenisz- 
versenyzői reszt vesznek, de ezenkivül a magyar első
osztályú versenyzőgárda több kiváló reprezentánsa is 
indul. Külön díszt ad a versenynek, hogy a nemes 
vetélkedés báró Korányi Frigyes vándordíjáért, impo
záns hatalmas ezüstserlegért folyik.

1933. junius 25. Balatoni vivóbajnokságok.

K ard és hölgy-tőrvivó verseny a szabadban. Nemzet
közi verseny, amelyen a. magyar élgárdán kivül a 
külföld több kiváló versenyzője is részt fog venni. A  
legszebb balatoni vivóverseny lesz e nagyszabásu 
sportesemény.

1933. junius 29—julius 2. Nemzetközi Balatoni 
teniszbajnokság.

A  Balaton legnagyobb sporteseménye, amelyik a 
külföldi nagy nemzetközi teniszversenyekhez méltó 
elsőrangú sporteseménynek igérkezik. N em csak sport, de 
társadalmi értékkel is biró verseny, amelyen a kiváló 
magyar tenisz versenygárdán kivül a külföld több ki
váló reprezentánsának indulására is számithatunk.

1933. julius 15— 16. Magyarország—Ausztria nemzetek 
közötti teniszmérkőzés.

E  verseny a magyar teniszsport egyik legnagyobb 
eseményének igérkezik. Kehrling, G abrovitz, Matejka 
és A rten s  küzdelme egy verseny keretében a leg
szebb élményt fogja nyujtani.

Augusztusi és szeptemberi sporteseményeinket a sport
os napilapok fogják közölni. K isérje figyelemmel tehát a 
szaksajtót és a napilapok sportrovatát. — M ár most jelez
zük, hogy a dunántúli kerület teniszbajnokságainak szin
helye minden valószinűség szerint ugyancsak Balatonalmádi 
lesz. A  versenyt előreláthatólag junius 27 — 28.-án fogjuk 
megtartani.

Gimnazisták a nagyvilágban

ANGLIÁBÓL 
JÖTTÜNK

A Richard Challoner School Julius Caesar előadása után mi 
is felkerekedtünk, hogy viszonzásul egy darabkát vigyünk 
Magyarországból Angliába. Műsorunk első felében a „Jónás 
könyve” című darabot adtuk elő, utána magyar költők versei 
és egy erdélyi néptánc következett.
Március 24-én, szombaton reggel gördült ki az autóbuszunk 
a gimnázium elől. Irány: Budapest, Ferihegy 2.
Nagy integetések és búcsúzkodások után izgatottan vártuk 
a felszállást, hiszen közülünk sokan még nem repültek.
Az Alpok havas csúcsait és a Csatornát elhagyva egy cso
dálatos út után megérkeztünk Londonba, ahol természe
tesen zuhogott az eső.
Angol barátaink kedves üdvözlése után busszal mentünk a 
Richard Challoner School-ba. Innen szüleik társaságában 
indultunk „haza”. „Otthon” forró teát kaptunk, ami egy ven
dég érkezésekor elmaradhatatlan. A családdal való rövid 
ismerkedés után fáradtan zuhantunk az ágyba, hogy kipihen
ten nézhessünk elébe az elkövetkezendő zsúfolt hétnek. 
Hosszú alvás és a délelőtti pihenés után a vasárnap délutánt 
London egyik külvárosának, Kingstonnak megismerésével 
töltöttük.
Másnap a színdarab próbái után ellátogattunk a Tower-ba. 
Este pedig elindultunk felfedezni a fényárban úszó éjszakai 
Londont. Sok egyéb mellett a Big Ben-t, a Parlamentet és a 
Buckingham palotát a szülők mutatták be nekünk, de a sok 
látnivaló mellett maradt idő arra is, hogy egymás hazájáról 
beszélgessünk.
Kíváncsian kérdeztek bennünket egy magyar család minden
napi életéről, a magyarországi változásokról, amelyekkel 
nagy érdeklődéssel foglalkozott az ottani sajtó. Ennek kö
szönhetően egy újságíró interjút készített velünk, amiben a 
reformok előtti helyzetről írt.
Egy másik riporter meglátogatta a színdarab próbáit is, ame
lyet kedden adtunk elő az egész iskola előtt. Rövid műso
rukban (a miénket megelőzően) elénekelték Himnu
szunkat, magyarul. Utána mi következtünk. Előadásunk 
sikeres volt, a néptáncot kétszer is visszatapsolták.
A hét hátralévő részében fogadott minket a kingstoni pol
gármester, meglátogattuk a magyar nagykövetséget, voltunk 
Windsor-ban is. A hazautazásunk előtti napot Brighton-ban, 
a tengerparton töltöttük.
Szombat reggel, a reptéren fájó szívvel búcsúztunk újdonsült 
barátainktól, és 2 óra múlva már a Ferihegy 2-őn me
sélhettük élményeinket szüleinknek.
Ez csak az első lépése volt a két gimnázium között kialakuló 
testvéri kapcsolatnak. Jövőre visszavárjuk őket!

Czipper Nikoletta - Petrik Márk



Az új székház befejezés előtt

KEZET NYÚJTANAK 
A KISKERESKEDŐKNEK IS ...
KlOSZ-ból ipartestület?

M
ájus 6-án talán utoljára 
ül össze Budapesten 
mégpedig azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy a régi 

szervezet helyett megala
kítsák az Ipartestületet. (Hogy 
sikerül-e, az a lap megjele
nésekor már minden bizony
nyal kiderül.) Mivel ezt az á- 
talakulást Almádiban is na
pirendre tűzték, a témával 
kapcsolatban felkerestem 
Szegény Károlyt, a KIOSZ 
helyi szervezetének elnökét, 
valamint Hansági Endre és 
Szabó Gyula elnökségi tago
kat.
- Mielőtt ismertetném elkép
zeléseiket az új szervezetről, 
hasznos lenne, ha néhány szó
ban bemutatnánk a KlOSZ-t.
- SZ.K.: A KIOSZ 1948-ban 
jött létre, s elvileg a kisiparos 
réteg érdekvédelmi szerve
ként kellett volna működnie. 
Azért a feltételes mód, mert 
ennek a követelménynek csak 
ritkán tudott megfelelni. Az 
okok között említhetjük, hogy 
az évek folyamán szinte 
valamennyi jogkörét megvon
ták a KlOSZ-tól, végül már 
csak véleményezési jogot 
tudhattunk magunknak.
- Miért nem oszlatták fel e
zeket a szervezeteket, ha 
tényleg ennyire kiszolgáltatott 
helyzetben voltak?
- H.E.: Egyszerű a válasz. 
Törvény írta elő, hogy minden 
kisiparosnak KlOSZ-tagnak 
kellett lenni. A Tanácsokon 
addig nem adtak iparenge
délyt, amíg nem volt tagsági 
igazolvány. Ehhez kellett az 
apparátus, ebből jól megéltek, 
s nem lehetett sem kívülről, 
sem belülről szétrobbantani. 
Végül is a közelmúltban ki
adott egyesülési és vállalkozói 
törvény adott lehetőséget ar
ra, hogy az eddigi módszere
ket megreformáljuk, illetve új 
szervezetet hozzunk létre.
- Ne haragudjanak a kérdé
sért, de azt hiszem, ezt min
den olvasó feltenné. Ezek a 
változások magukkal hozzák- 
e a régi, kényelmes apparátusi 
helyet felszámolását, vagy 
csak egyszerűen új nevet ad
nak a babának?
- SZ.K.: Meggyőződésem, 
hogy a baba is új lesz. Garan
cia lehet erre, hogy az alap
szabályban lefektetjük: az ap
parátusi dolgozóknak szava
zati joga nincs, feladatkörük 
kizárólag a tagság érdekvé
delmét foglalja magában. Itt 
viszont azt is meg kell je
gyeznem, hogy az iparosok

nak elsősorban abból kell 
megélniük, amit otthon ter
melnek, ügyintézésre nincs 
nagyon idő. Ezért ha az ipar
testület anyagilag megenged
heti magának az ügyintéző ap
parátust, biztos, hogy meg
tartja, de hangsúlyozom, min
den szavazati jog nélkül. Te
hát nem arra játszunk, hogy 
valakinek hatalmat adjunk, 
hisz’ ez ellen tiltakoztunk 40 
évig.
- Eddig az általános elkép
zeléseidről beszélgettünk, ho
gyan képzelik el mindezt itt 
Almádiban?
- Sz.GY.: 14 település tartozik 
jelenleg ehhez a szervezethez. 
A terv az lenne, hogy ahol ön- 
kormányzat alakul, ott jöjjön 
létre önálló ipartestület, a töb
bi helység iparosaival, illetve a 
helyiekkel pedig megalakí
tanánk a Balatonalmádi és vi
déke elnevezésű ipartestü
letet. Nagyon fontos, hogy ezt 
a testületet nyitottá kívánjuk 
tenni, és a volt kisiparosok 
mellett a kiskereskedőket is 
várjuk. Miután gazdasági ér
dekeink azonosak, miért ne

tömörülhetnénk azonos gaz
dasági szövetségbe?
- Miben ígérnek többet, mást a 
leendő tagoknak a KIOSZ- 
szal szemben?
- SZ.K.: A leglényegesebb, 
hogy az önkormányzatokban 
képviseljük a vállalkozói ré
teget. Mivel a jelenlegi kor
mány támogatja a vállalko
zásokat, ezt el akarjuk érni a 
helyi önkormányzatban is, ne 
döntsenek többet rólunk - 
nélkülünk.
Az országos szövetségi rend
szer kialakulásával pedig a 
parlamenti törvényelőkészí
téseknél szeretnénk jelen len
ni.
Fontos tényező lehet az a fajta 
védelem, amely a napjainkban 
gomba módra szaporodó 
KFT-kGMK-k ellen nyújt biz
tonságot a kisvállalkozónak. 
Mert nehezen lehet verseny- 
képes úgy az ember, hogy 
vetélytársa tőkéje korlátlan, s 
egzisztenciája nem függ a 
vállalkozás sikerétől.
- Könnyű helyzetben lesz az 
ipartestület, mert egy szép, új 
irodaházzal indulhat.

- H.E.: Így van. Júniusban át
adják a minden igényt kie
légítő székházat. Tehát a tár
gyi feltételek adottak, itt most 
az iparosoknak kell lépni. 
Minden bizonnyal aszerint 
döntenek a belépésről, hogy a 
majdani önkormányzatban 
mekkora szerep hárul rájuk. 
Arra viszont ügyelünk, hogy 
csak tiszta múltú magán- 
vállalkozók jöjjenek a szer
vezetbe. Nem az a cél, hogy 
nagy, hanem hatékony társa
ság szerveződjön.
- Mikorra várható a helyi 
ipartestület megalakulása?
- SZ.K.: Az alakuló közgyű
lésre május 18-án kerül sor, 
amire ezúttal is minden ipa
rostársunkat tisztelettel meg
hívok.
Itt új elnökséget választunk, 
melynek vezetésével reméljük 
az előzőnél sokkal hatéko
nyabb szervezetet hívunk 
életre a vállalkozók érdekvé
delmében.

GRÓF TIBOR



N ívós

könyvek 
széles 

választékban 
kaphatók. 

Érdeklődni: 
Balatonalmádi, 

Szabadság út 42. 
Telefon: 38-296.

Értesítem 
Balatonalmádi 

lakosságát, 
hogy órás- 

és műszerész 
szolgáltató 

kisipari 
tevékenységemet 

a FÓRUM 
bevásárló 
központ 
műszaki 

osztályára 
áthelyeztem.

Várom Tisztelt 
Megrendelőimet: 

Lőrincz Gábor 
órás- és műszerész

Előző számunkban 
megjelent 

Expertus KFT.
hirdetését 

az alábbiakkal 
egészítjük ki:

A KFT címe: 
Balatonalmádi, 

Lenin u. 23.

Nyitva:
09.00 h - 16.00 h

Gondolatok egy nemzetközi 
egyezmény margójára

Az új Magyarország építése 
közben mindenki figyelmébe 
ajánlom a következőket:

A történelmi 1989-es év vége- 
felé, a viharos események ka
vargásában az érzékenyebb 
fülűek felfigyelhettek egy nem 
túl hangos, de nagyon nagyon 
fontos eseményre: november 
20-án, a Gyermeki Jogok Nyi
latkozatának 30. évfordulóján 
az ENSZ közgyűlésén egy
hangúan elfogadták a gyerme
kek jogairól szóló Nemzetközi 
Egyezményt. Az egyezményt 
aláíró országok első ízben 
vállalnak nemzetközi kötele
zettséget arra, hogy tisztelet
ben tartják a gyermekek jogait
- olvasható az UNICEF, az 
ENSZ Gyermekalap érte
sítőjében.
Mit jelent ez?
Az Egyezmény szerint min
den 18 év alatti egyén gyer
mek.
A kilencvenes évek gyerme
keinek jelenlegi helyzetét 
tekintették át, és meghatároz
ták a tennivalókat, melyek 
világszerte nagyon fontosak az 
emberiség jövője szempont

jából.
A világon naponta 8000 gyer
mek hal meg megfelelő ol
tások hiányában. Naponta 
7000 gyermek hal meg bél
fertőzés okozta kiszáradás mi
att, és naponta 6000 gyerme
ket öl meg tüdőgyulladás! 
Körülbelül 2,5 milliárd dol
lárba kerülne a problémák 
megoldására alkalmas olcsó 
eszközök biztosítása. Ennyit 
költenek a Szovjetunióban 
vodkára. Ekkora összeget köl
tenek az USA-ban cigaretták 
reklámozására. Ennyi a Közös 
Piac által a farmergazdasá
goknak nyújtott éves támoga
tás 10 százaléka! Ennyi a fej
lődő világ katonai kiadásainak 
2 százaléka! El lehet gondol
kodni...
Ha a jelenlegi trendek folyta
tódnak, az elkövetkező évti
zedben több mint száz-millió 
gyermek fog meghalni.

(2,5 millió dollár. Magyaror
szág adósságának 10 %-a.) 
Adósság és fegyverkezés. E 
két dolog döntő jelentőségű. 
Amennyiben feltételezzük, 
hogy valamelyest enyhül az 
adósságválság - a katonai 
kiadások csupán 5-10 %-os 
átcsoportosítása biztosíthatná 
azt a pótlólagos évi 50 milliárd 
dollárt, ami az elkövetkező tíz 
éven belül lehetővé tenné az 
abszolút nyomor felszá
molását bolygónkon, azt, hogy 
az emberek mindenütt kielé
gítsék saját és gyermekeik táp
lálkozási, egészségügyi, okta
tási szükségleteit.
Nagyon kellett ez az Egyez
mény. Reméljük, a világ felfi
gyel rá, és tesz is valamit a 
gyermekekért. Hosszú és le
hangoló a gyermekek szenve
déseinek sora. Még sok or
szágban a gyermekeket verik, 
kínozzák, szexuálisan vissza
élnek velük, gyárakban ki
zsákmányolják, szüleik el
hagyják őket, elrabolják, 
eladják, hadseregekbe beso
rozzák, fegyveres konfliktus
okban megölik őket. Minden

évben 14 millió gyermek hal 
meg olyan evilági okból, mint 
az éhezés, járvány és elha
gyottság, gondatlanság. Milli
ók élnek rossz egészségi ál
lapotban, szellemileg, testileg 
visszamaradva. Megfelelő ne
velés híján gyermekek milliói 
ítéltetnek minden évben élet
reszóló tudatlanságra és nél
külözésre. Az utóbbi évtized
ben azonban mozdult valami, 
egyre több országban kezdett 
megváltozni a gyermekek i
ránti magatartás. A gyerme
kek alapvető jogai az életben 
maradásra, az egészségre, az 
oktatásra; a visszaélés, a ki
zsákmányolás elleni védelem
re kezdenek utat találni a világ 
politikai vezetőihöz.
Új etika van kialakulóban, a
mely egy ország gyermeke
inek egészségi állapotát és 
jólétét tekinti fejlettségi szint
je legjelentősebb mércéjé
nek. Ehhez kívánok a világ né
peinek sok sikert, és nekünk 
magyaroknak is jó szívet és 
megalapozott jövőt.

Dr. Tóth József

A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
a Balatonalmádi 

Tolbuhin utca 9/E. sz. ház előtt 
a közutat elzáró kb. 300 m3 

vöröskő-sziklazárvány elbontására - 
a kitermelt anyag ellenében - 

vállalkozót keres. 
Érdeklődni lehet 

a Városi Tanács VB. 
Városgazdasági Osztályán.

Esztergályozott korlát 
(keményfából 30 db) eladó. 

Balatonalmádi, Ibolya utca 3. Pozsgai.

Régi bútor javításához 
asztalost keresünk. 

(Politúrozni, furnérozni tudó)



Aprók és nagyok, fiatalok és felnőttek jöttek el húsvét előtt 
április 14-én a Közösségi Házban meghirdetett tojásfestésre. 
Nagyszerű szórakozás, kellemes időtöltés volt azoknak, akik 
eljöttek a rendezvényre. Durst László fotói a vidám órákat 
örökítették meg.

MEGKÉRDEZTÜK...

Szerkesztőségünk mindig is arra törekedett, hogy a lehető legtöbb közérdekű 
információ jelenjen meg a lapban, vállalja el ezzel a régi kisbíró szerepét. 
Munkánkat könnyítették s könnyítik ma is az olvasói levelek, melyekre erőnk 
szerint próbálunk válaszolni. Ám hajszolt, felgyorsult világunkban tudomásul 
kell venni, hogy egyre kevesebb idő jut levélírásra, közéleti problémák 
boncolgatására.
Ennek ellenére nap mint nap lábra kapnak olyan információk, „uram bocsá’” 
alaptalan pletykák, melyekkel mi is találkozunk, s igenis foglalkoztatják a 
lakosságot. (Erről leginkább a személyes találkozásokkor győződhetünk meg.) 
Ezért indí tjuk el most ezt a rovatot, s bízunk benne, hogy így részt vállalhatunk 
az alaptalan mendemondák megelőzésében, illetve a valós sérelmek 
orvoslásában.

BÉRBEADOTT JÁTSZÓTÉR?

Sokan tudni vélik, hogy Budataván a közelmúltban átadott épületek közötti 
területet (jelenleg az építők felvonulási területe) a Városi Tanács bérbe adta 
a Zala megyei Építőipari Vállalatnak mindaddig, míg Füreden is felépítenek 
e g y  hasonló lakótelepet. Hosszú időre meghiúsítva ezzel az ottlakók tervét, 
miszerint játszóteret, szabadidős parkot alakítanának ki.
Erről kérdeztem Teiter Antalt, a Városi Tanács tervcsoport vezetőjét.
- Nyugodtan mondhatom a hímek nincs semmi alapja, hisz’ a most átadott 
lakásoknál elvégzett hiánypótlások után a ZAÉV máris költözik 
Balatonfüredre (ennek nyomai már most is láthatók), mégpedig úgy, hogy az 
általuk keletkezett építési törmeléket, szemetet teljesen megszüntetik maguk 
után. Ennek befejezését május végére, június elejére becsülöm jelen pillanat
ban. De hogy én is szolgáljak egy információval, a Városi Tanács még ebben 
az évben a következő munkák elvégzését tervezi a Szabolcs utcai 1. és 2. sz. 
ütemben átadott épületek előtt: út és járda építése, garázsbejáróknál 
gyephézagos burkolat kialakítása, murvázott parkolófelület létrehozása, 
szegélyek építése a ZALATERV kiviteli terve alapján.
- Úgy gondolom csak egy megjegyzést lehet a fentiekhez fűzni: Minden jó, ha 
jó a vége.

KÁBEL TV

A Kommunális Szolgáltató Üzem kezdeményezésére szándéknyilatkozatot 
írtak alá (90%) Buda tava egy részének polgárai, miszerint vállalják a kábel tv. 
beszerelésének, üzemeltetésének költségeit. Ennek lassan 2 hónapja, azóta 
viszont semmi hír.
Őri István igazgató nyilatkozott Pillanatnyilag az engedélyek beszerzése folyik, 
ami a vártnál lényegesen lassabban halad. A szükséges papírok birtokában 
kezdődik a rendszer korszerűsítése (csak tökéletes minőségért akarunk pénzt 
kérni), ami után lehetőség nyílik újabb két adó (SAT 1, RTL) bekötesére. 
Remélhetőleg ez már az első félévben megvalósul.
- Sok a panasz a minőségre, sokszor a magyar programok is élvezhetetlenné 
válnak.
- Mint már mondtam, a rendeszert korszerűsítenünk kell, mert a parabola 
antenna felállításánál nem készülhettek fel a műsorszórás ilyenkörű 
kiterjesztésére. (Mint tudjuk az antennát megyei beruházásból a Kéttannyelvű 
Gimnázium kapta.)
Eddig ezért nem is szedtük a hozzájárulásokat, hiszen jelenleg csak kísérleti 
adásról beszélhetünk, s az említett kellemetlenséget ez az időszak magával 
hozhatja. Reméljük, minél rövidebb lesz ez a kísérleti időtartam.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Ha már az Üzemnél jártam, rákérdeztem a nagy port felkavart szemétszállítási 
rend módosítására is. (Ezt egyébként jelezte X.Y. (nem tévedés) nevű 
levélírónk is.)
- Mi az oka, hogy a megszokottól eltérően, ezentúl csak hetente egyszer lesz 
szemétszállítás?
Őri István: Ezúton is szeretném jelezni a helyi és üdülőlakosságnak, hogy 
korábbi elképzeléseinktől eltérően június 1-től augusztus végéig heti 2 alka
lommal végzünk szemétszállítást a területen.
- Mi volt az oka a csökkentésnek?
- Ő.I.: Kizárólag gazdasági okokkal magyarázhatjuk. 1,8 millió Ft veszteséget 
nehéz úgy „lenyelni”, hogy a kukák félig vannak ürítéskor. Ennek ellenére a 
fenti időszakban vállaljuk a többletköltségeket. (Részletesebben interjú a 
NAPLÓ c. napilap április 25-i számában, a szerk.)

GRÓF TIBOR



SPORTÉLET A GIMNÁZIUMBAN
Iskolánk nem sokkal idősebb 
városi rangunknál. Így, ha az 
időt nézem, rövidre kellene 
szabnom sportéletünk króni
káját. Mégis a megvalósított 
lehetőségek, diákjaink, taná
raink befektetett munkája, no 
és az eddig elért eredmények 
bátorítanak a kissé hosszabb 
összegzésre.
Gondolom, minden újonnan 
alakuló iskolában fokozottan 
él a pedagógusokban, hogy a 
maguk területén valami újat, 
valami nagyon jót adjanak 
tanítványaiknak. Így történik 
ez nálunk is.
Alapvető célunk, hogy a fo
kozott szellemi terhelés mel
lett lehetőleg minden gyerek 
megtalálhassa a neki legin
kább tetsző mozgási, sporto
lási lehetőséget, és akarjon is 
élni ezzel.
Elsődleges feladatunknak 
tartjuk tehát a mozgás meg
szerettetését tanulóinkkal, s a 
lehető legváltozatosabb spor
tolási lehetőségeket kívánjuk 
biztosítani számukra. 
Ugyancsak a fokozott szellemi 
igénybevétel oldása érdeké
ben vezettük be testnevelés
óráinkon a relaxációs gyakor
latokat.
Az iskola és diáksportegye
sülete valamint a kollégium 
közösen munkálkodnak ezen. 
Sok segítséget kapunk a város 
más intézményeitől, sport
egyesületétől és sportszerető 
embertársaitól is, amit fo
lyamatosan igyekszünk viszo
nozni nemcsak létesítménye
ink biztosításával, hanem a 
különféle versenyek, progra
mok lebonyolításának segítsé
gével is.
Diákjaink teniszezhetnek, 
vitorlázhatnak, rendszeresen 
járják a természetet. A DSE 
által működtetett és színvo
nalasan vezetett fogyi klubba 
térítés nélkül járhatnak.
A szabadidős sportokhoz és a 
testépítéshez a kollégium biz
tosítja az eszközöket (ke
rékpár, gördeszka, tollas, asz
talitenisz, kondi-gépek stb.). 
Iskolai szertárunkat is jól 
felszerelhettük.
A jó tárgyi feltételeket igyek
szünk meghálálni. Tömege

sen futottunk Almádiért a 
város ünnepén. A jó hangulatú 
ház bajnokságokon komoly 
csatározások zajlanak lelkes 
szurkolók biztatásával. A ki- 
kapcsolódás, szórakozás mel
lett tanulóink jelentős részé
vel komolyan dolgozunk a 
sportban. Szóljanak erről ed
digi eredményeink!
Kezdettől fogva igyekeztünk 
bekapcsolódni a megye kö
zépiskolás rendezvényeibe. 
Atlétáink, sakkozóink, kosar
asaink már akkor is megállták 
helyüket.
Az idén lélekben, s lét
számban egyaránt megerő
södve, még nagyobb lendü
lettel akarjuk folytatni.
Az első akadály az őszi megyei 
atlétikai bajnokság volt. Lá
nyok és fiúk összesen 36-an 
vettünk részt, ez tanulóink 
negyed részét jelenti. Négy 
arany, egy ezüst, két bronz ér
met és jó néhány pontot érő 
helyezést hoztunk haza. Csa
patban lányaink a testnevelés 
tagozatos gimnázium mögött, 
fiaink a közlekedésgépészek 
után a második helyet sze
rezték meg.
A sakk diákolimpián a me
gyében a lányok csapata szin
tén második helyezett lett, az 
úszás megyei egyéni ver
senyéről is elhozhattunk két 
ezüstöt.
A következő erőpróba kosar
asainkra várt. A körzeti ver
senyek megnyerése után lá
nyaink és fiaink egyaránt 
megyei bajnokok és most 
készülnek az É-Dunántúlt 
magába foglaló területi 
versenyre.
Előttünk áll még a tavaszi atlé
tikai bajnokság, ahol szintén 
szeretnénk jól szerepelni. Be
fejezésül úgy érzem, el kell 
mondanom, hogy ezeken a 
versenyeken nemcsak spor
tolóink keltik jó hírét Almá
dinak. Az egész iskola szurkolt 
lelkesen és szellemesen, u
gyanakkor fegyelmezetten 
Veszprém sportcsarnokai
ban, hazai pályákká vará
zsolva azokat. Jó volt taná
rukként velük lenni.

DR. SZÜCS SÁNDORNÉ

Állnak: Beck Attila, Czuczor Sándor igazgató, Nagy Ferenc, Petrik Márk, Dr. 
Szücs Sándorné edző, Módos Zoltán, Kocsis Csaba, Réczey Zoltán. 
Guggolnak: Székely Szabolcs, Tóth József, Dér Artúr, Jeszenszky Csaba, 
Horváth Krisztián, Erdélyi Ákos. A képről hiányoznak: Valkó László, Öcsi 
Béla, Kovács Gergely, Palotás Artúr.

Állnak: Jancsi Bea, Molnár Mónika, Iszak Eszter, Vasvári Katalin, Tardi 
Hajnalka, Dr. Kopár Zsuzsa edző. Guggolnak: Drozdik Dolly, Taksonyi 
Tiamea, Jutkusz Lilla, Szalontai Enikő, Brlázs Brigitta.

Ruhaakció városunkban

A múlt hónap 12-én ruhaakció volt Balatonalmádiban a 
Közösségi Házban. A bécsi Szent Márkus templom 
gyűjtéséből Jurányiné Etz Bea szervezésében került az 
adomány városunkba. Az akción 10 forintos egységáron 
lehetett hozzájutni a ruhákhoz, amelyeket főleg gyere
keknek és öregeknek küldtek.
A jelképes összeg is csak abból a meggondolásból volt, 
hogy a bevételt a jövendő almádi helytörténeti múzeumnak 
ajánlották fel. Az Almádi ruhaakciók a jövőben is 
folytatódnak. Elismerés és köszönet a szervezőknek és az 
adományozóknak.



Megemlékezés

Tóth Istvánné balatonalmádi lakos 
(korábban özv. Győri A ntal 
Józsefné) a helybeliek Anija, fia
talabbaknak Ani nénije életének 61. 
évében megdöbbentően váratlanul 
hagyott itt mindnyájunkat, férjét, 
gyermekeit, rokonait és barátait. Ő 
volt az, akinek úton-útfélen minden
kihez volt valami mondanivalója. 
Tevékeny rövid élete mozgalmas, s - 
első férjének fiatalon való tragikus 
halála miatt is - nem lehetett gond 
nélküli három gyermekének felne
velése. Hirtelen bekövetkezett - 
műtét utáni - halála előtti napokban 
még panaszkodott állapotára, s egy jó 
tanácsomat nagyon megköszönte. 
Sajnos az élet könyörtelen volt, - nem 
lehet mégsem napirendre térni az 
ilyen „eleven” halál esetében. Már
cius 30-i temetése a balatonalmádi 
temetőben a fentieket bizonyította. 
Közszeretetnek és megbecsülésnek 
volt a tanújele, hogy ilyen tömeg 
évtizedek óta nem kísért halottat a 
temetőbe utolsó útjára. Külön 
említést érdemel a 78 éves Varga 
Józsi bácsi, aki - anélkül, hogy erre 
felkérték volna - a ravataltól a sírig 
kongatta a temetői kis harangot. 
Köszönet neki é rte . Kedves, 
mindnyájunk halottját emlékünkben 
megőrizzük.

MAJBÓ GÁBOR

MADÁRFÜTTYA
z Almádiról szóló hosz
szabb-rövidebb ismer
tetők, útikönyvek majd’ 
mindegyike megem

lékezik az Öreg-parkról. 
Méltán említik szépségét, 
meghittségét, amiről az ide
látogató maga is meggyőződ
het. A part történetéről és 
régebbi állapotáról a 
helytörténettel foglalkozók 
nálamnál lényegesen többet 
és érdekesebbet tudnának írni
- talán egyszer olvashatjuk is 
újságunk lapjain.
Szép parkunk nemcsak a pi
henni vágyó, felüdülést áhító 
emberek sétájának célpontja, 
hanem sok élőlénynek az ott
hona. Szakirodalmi adatokból 
tudjuk, hogy századunk 30-as 
éveiben még kabasólyom is 
fészkelt öreg fáin, ami ön
magában is jellemzi az akkori 
állapotokat. Napjainkban már 
nem ilyen idilli a kép. Ma már 
megyei védettséget is élvez a 
10 ha-os terület, aminek felü
letét félő, hogy felemészti a ci

vilizáció. Eddig teniszpálya, 
strandbővítés, Panoráma 
Club fogyasztotta, s kitudja a 
jövőben milyen újabb ötlet 
cél-pontja lesz. Akik régóta - 
legalább 20-30 éve - ismerik a 
parkot, tudják, hogy hatalmas, 
öreg, odvas fák alkották faál
lományának döntő hányadát. 
E fák áldozatul estek a viha
roknak, az új szellemű park
építésnek. Kivágásukkal e
gyütt azonban alaposan meg
csappant annak az állatvilág
nak - főképpen madaraknak - 
az élettere, amely sok éven, 
évtizeden át jellemezte a 
parkot. Legfőképpen az odú
lakó énekesmadarak száma 
csökkent az utóbbi években. 
Ez annak az eredménye, hogy 
az öreg fák helyére került fia
tal, egészséges fákban nem a
lakultak még ki azok az odvak,

amik e madarak fészkeléséhez 
szükségesek.
E problémán próbál segíteni a 
Kommunális Szolgáltató Ü
zem mint a terület kezelője a 
Magyar Madártani és Ter
mészetvédelmi Egyesület me
gyei szervezetével karöltve. A 
KSZÜ anyagi támogatásával 
az egyesület tagjai 100 db mes
terséges madárodút helyeztek 
ki a part fáira. Ezzel próbáljuk 
pótolni a természetes odúk 
hiányát. Az eddigi tapasztala
tok azt mutatják, hogy az o
dúkat a madarak hamar meg
találják, és azokat szívesen el 
is foglalják. Várhatóan már az 
idei évben 60-70 %-ában fog 
valamilyen madár költeni. E 
kedves és „hasznos” kis ma
darak sajnos egyre kevesebb 
helyen találnak fészkelési le
hetőséget, így egy ilyen jelen

tős nagyságú odútelep komoly 
feladatot tölt be a fajok fenn
tartásában is. Várhatóan fő
képpen széncinegék, nyakte
kercsek foglalják el az odúkat. 
Jelenlétükkel mindenképpen 
színesíteni fogják a park 
látnivalóit, fokozzák felü
dülésünk meghitt pillanatait. 
Mivel maguk és fiókáik táp
lálékát is itt szerzik be, tete
mes mennyiségű hernyótól 
szabadítják meg a fákat, 
bokrokat, ezzel elősegítik a
zok gyorsabb fejlődését.
A megtelepedő madarak ne
vében is köszönjük a KSZÜ 
segítőkészségét, amivel lehe
tővé tette városunk parkjának 
még tökéletesebb természet- 
védelmi hasznosítását.
A park látogatóit pedig ké
rem, gyönyörködjenek mada
raink szépségében, és ne 
bántsák az odúkat a benne 
költő madarakkal, fiókákkal 
együtt!

Dénes Péter

Szégyen
foltok

Így várjuk az idényt, - egy
szerűen botrány. Ideje lenne 
már eltüntetni ezeket a bal
káni maradványokat. Kö
szönjük a pártoknak, hogy a 
választási plakátokkal lega
lább kidekorálták ezeket a 
szörnyeket. Érdemes lenne 
gondolkodni, egy formater
vezett, fából készült, szerény 
kis buszváró image-on. S Isten 
bocsá a városhoz kötődő vál
lalatok, intézmények, üdülők 
vendéglők kisiparosok és pol
gárok közül bizonyára len
nének jelentkezők, akik fela
jánlanák egy-egy kis épület el
készítését, amin a saját rek
lámjukat el is helyezhetnék. 
Biztos vagyok benne, hogy a 
városlakók vigyáznának majd 
rá, megbecsülnék és megkö
szönnék. Legyünk már végre 
egy kicsit igényesebbek kör
nyezetünkre. Nem - de!

V.L.
Foto: Durst László



A Városi Tanács VB. áprilisi üléséről

Áprilisi ülésén a Végrehajtó 
Bizottság az 1990. évi idegen- 
forgalmi nyári szezon elő
készítéséről tárgyalt elsőként. 
A témával foglalkozó elő
terjesztés áttekintette az 1989. 
év tapasztalatait is. Váro
sunkban tavaly a mintegy 13 és 
félezer kereskedelmi szállás- 
férőhelyet kb. 120 ezer vendég 
vette igénybe. Főszezonban az 
állandó lakosság számát is fi
gyelembe véve napi 25-30 ezer 
ember jelenléte volt felté
telezhető. Ebből az idegen- 
forgalomból származó bevé
tel sajnos még csak meg sem 
becsülhető, miután annak 
csak töredéke kerül vissza 
személyi jövedelemadó címen 
a központi forrásból, a kü
lönböző vállalatok, társasá
gok itt megszerzett nyeresé
géből pedig egyáltalán nem 
részesül a város.
A kereskedelmi ellátás - zök
kenőkkel - szinte minden á
ruféleségből megfelelő volt, a 
legnagyobb gond a zsúfoltság, 
ami várhatóan az idén is jel
lemző marad. Nem enyhít 
semmit a körülményeken, 
hogy a szezonra - nagyrészt 
magánvállalkozásban - 13 új 
üzlet lép be, mert ezek közül 
csupán az Ady Endre utcában 
megnyílt élelmiszer üzlet az, 
ami az alapellátást szolgálja. 
A kereskedelmi vállalatok 
előrejelzése szerint néhány 
áruféleségből változatlanul 
lesz hiány (pl. étolaj, rizs, mar
garin) de ezeket importból 
pótolják. A településen áru
sításra kijelölt terület ebben a 
szezonban is a piactér. A köz
ponti területeken (pl. Marx 
tér) közterületfoglalási enge
dély csak könyvárusításra, 
portrérajzolásra és kisebb 
területet igénylő alkalmi áru
sításra adható.
(A városüzemeltetésen belül 
elkerülhetetlennek látszik a 
vízhiány, illetve korlátozás, 
hisz’ a tél rendkívül száraz 
volt.)
Az idegenforgalomhoz kap
csolódó szinte valamennyi in
frastrukturális és kommunális 
szolgáltatásnál pénzügyi ne

hézségek miatt fennakadásra 
lehet számítani. Az idelá
togatók és itt élő emberek 
kulturált magatartása, jó ér
zése azonban sokat számíthat 
pl. a közterületek tisztán
tartásában, a parkok megó
vásában, a vízfogyasztásban. 
A beszámoló szerint a Bala
ton-parti szezonárak elérték a 
fizetőképes kereslet határát. 
Már a múlt nyáron is tapasz
talható volt, hogy szállodai és 
vendéglátóipari szolgáltatá
sok ára és színvonala közötti 
összhang megbomlása forga
lomkiesést jelentett.
Az előterjesztést a Végrehajtó 
Bizottság azzal fogadta el, 
hogy az üdülőhelyi dijak ter
vezett bevételének elérése 
céljából a díjbeszedői érde
keltséget megfelelően ösztö
nözni kell. (Emellett az sem 
árt, ha az üdültetők lelki
ismeretére és jól felfogott ér
dekeire is apellálunk).
A város szezonbeli nyomasztó 
kommunális terhei miatt a 
VB. nem fogadta el a heti egy
szeri szemétszállítás beveze
tését, ezért utasította a Kom
munális Szolgáltató Üzemet a 
heti kétszeri szemétszállításra 
azzal, hogy az lehetőleg ne 
essen a heti pihenőnapra. 
Második napirendként a

Nevelési Tanácsadó tevé
kenységéről tájékozódott a 
testület.
Vegyes ügyekben az 1989. évi 
pénzmaradvány felosztásáról 
döntött a VB., ezzel összefüg
gésben - költségvetési meg
fontolásból - a városlődi Út
törőtábor bérbeadásának 
meghirdetéséről határozott. 
Engedélyezte, hogy az 1.sz. 
Iskola Györgyi Dénesnek - az 
iskola tervezőjének - nevét 
vegye fel, míg a 3.sz. Iskola a 
„Vörösberényi” településrész 
nevét intézménynévként hasz
nálja.
Egyetértett a testület azzal a 
kezdeményezéssel, hogy az 
egykori Zsák-vendéglő vö
röskő kapupillérjei Schildma
yer Ferenc tervei alapján az 
eredeti helyükre (Autóbusz 
pályaudvar előtti park) vissza
kerüljenek.
Szervezeti ügyekben az új Vá
rosgazdasági Osztály veze
tésével - átmeneti időszakra, 
az osztályvezetői állás betöl
téséig - a Végrehajtó Bi
zottság a VB. titkárának irá
nyítása mellett a Pénzügyi 
Osztály és a Műszaki Osztály 
vezetőjét bízta meg együt
tesen.

M.H.E.

STRANDJAINKRÓL NYITÁS ELŐTT

A nyár beköszönte előtt körbejártuk strandjainkat, megkérdeztük milyen 
körülmények váljék az idei év fürdőzni vágyó vendégeit.
A Szolgáltató Üzem igazgatójától megtudtuk, hogy a Wesselényi strand 
látogatottsága 1989-ben az előző évekhez viszonyítva nagymértékben 
megnövekedett. A látogatottság növekedésében szerepet játszott a strand 
területén a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, pavilonok jó 
színvonalú tevékenysége. Nyári csúcsidőben is minden strandoló vendég 
szinte sorbanállás nélkül vehette igénybe szolgáltatásaikat. A strandon 
kialakított orvosi szobában az arra rászorulók ellátását a Vöröskereszt 
által szervezett elsősegélynyújtó tanfolyamot végzett dolgozók végzik, 
azonban szükség lenne a főszezonban orvosi ügyelet létesítésére. A 
strandok színvonal csökkenés nélküli üzemeltetése érdekében tervezik 
mindhárom strandon a strandi bejárólépcsők felújítását, a zöldterület 
rendezését, fásítását, lehetőség nyílik napozóágyak kölcsönzésére. A 
Wesselényi strand keleti oldalán tovább építik a közkedveltté vált parti 
járdát, sor kerül 1 db új ivókút elhelyezésére, a strandolok részére zenés 
kirándulóhajót indítanak. A budatavai strandon átépítették a partmenti 
járdát, hangosító berendezést helyeztek üzembe, folyamatban van a 
homokozó és gyermekjátszótér kialakítása, valamint a szabadtéri zuhany
zó felújítása. Káptalanfüreden új fagyizó pavilon építését, a villamosener
gia ellátás javítását, hangosítás üzembehelyezését, a közlekedési útvo
nalakon járda építését tervezik.
A fentiekből kiderül, hogy mindhárom strandon színvonal növekedéssel 
járó szolgáltatásokkal várják a vendégeket.

Zöld-ségek

Városunk különböző pontjain meg
jelentek „bűnös fák” című plakátok, 
melyeket -  az aláírásuk szerint - a 
zöldek helyeztek el Budapestről.
A szatirikus tájékoztatás szövege és 
igazságtaralma ösztönzött arra, hogy 
ne hagyjam szó nélkül. 
Előrebocsájtom, hogy a szervezet 
programjával mindenkor egyetér
tettem. Szükségesnek tartom magam 
is, hogy századunk önpusztításra haj
lamos tevékenységét a lehetőség szerint 
mérsékelni kell és lehet, hisz’  mi 
helybenlakók szinte mindennap él
vezzük a levegő (fűzfői illat), a víz 
(akár ivó akár a Balaton) vegyi szeny
nyezettségét.
A Városház elől kivágott je 
genyenyárfák túlkorosok voltak. 
Valamikor e fasor a patak partján a 
Kápolnáig húzódott, és védett volt 
Szemtanúja voltam kettő példány 
kidöntésének, -  az egyik a volt Klára 
villára esett. Hiteles fotóval 
bizonyíthatom, hogy 1909-ben e fasor 
már legalább 30 éves lehetett, tehát 
nem most voltak 30 évesek. E fajoknak 
nem volt vattatermésük. Az épület 
valamikor néma mozi, majd üzletsor, 
szórakozóhely, hotel, színész otthon, 
vállalat, később könyvtár és orvosi 
rendelő volt, kisebb mértékben barkács 
kör, öregek klubja. Városházává való 
átalakítása során emeletráépítés nem 
történt, csupán padlástérkialakítás 
később meghatározandó cél érde
kében. A magam és merem mondani 
a lakosság nevében is örülhetünk, hogy 
fürdővárosunknak van egy repre
zentatív városháza, amely évszázadig 
megoldotta e gondot. Ismétlem 
zöldközeli érzelmű vagyok, hisz’  

nagyapán ültette Almádiban az első 
útmenti fasort a Baross Gábor úton 
(Lenin út jelenleg még), a harmincas 
években. Ugyancsak ekkortájt volt 
nagybátyám a Pannónia étterem és 
szálloda vállalat főkertésze, és másik 
nagybátyám a nagyközség virág
kertésze ötven éven át. Jómagam itt 
születtem, majd 30 évig dolgoztam 
erdőgazdaságnál, tehát zöldközeiben. 
(Veszprém).
Engedtessék meg nekem - kedves 
zöldek, hogy tájékoztatásukat fentiek 
szerint értékeljem, hangulatkeltése 
nem méltó Önökhöz, az aluljáró 
márványborítóján való felragasztása 
pedig egyenértékű cselekmény a 
tizenéves ifjúság ott látható el
követéseivel.
Befejezésül szeretném, ha Önök is 
észrevételeznék: a Városház elé igen 
tetszetős fácskákat ültettek pót
lásképpen, melyek azóta már 
kizöldültek.

Majbó Gábor



„Emberi törvény 
kibírni mindent, 
s menni mindig 
tovább még

akkor is, 
ha nem élnek 
már benned 
remények és csodák”

Hemingway

Szokoly  Tamás:

CSAK A TAVASZ
Csak a tavasz van oda. Kedvesem, 
virágba-borulásunk kamaszkora, 

tiltott bújócskánk zöldbe-robbant fák között, 
sorsunk csavart indái vesztek még csak el, 

miben kökényes fátylad eltakart, 
és én is csak tobozt-hajító múltam adtam mókusoknak - 

csak méhek nem döngnek szép bibéd körül 
és margaréta-arcod nem csipkézi csönd, 

fehérke gallér, 
aprócska könny.

Kardélektől a télhez értünk, 
magunk maradtunk, s csendesen...

Bár siratjuk elhullt szép reményünk, 
ne dideregj, nem kell félnünk, 

csak a tavasz van oda, Kedvesem.

CSAK A SZERELEM
Tegnap éjjel, 

semmi programom nem lévén, 
lődörögtem ebben a városban, 

ahol születtem, s amire 
a számüzetésem okán 
alig emlékszem már - 

Opálos rózsaszínben úsztak 
épületek, fák, az égbolt 

és a gyerekkor - 
Azon a sarkon, ahol életem 

első ügyetlen csókját adtam-kaptam, 
spirálban húzott tarkómtól 

fejembúbjáig valami furcsa fájdalom - 
Gellert kapott életemmel, 

ebben a nem-programozott éjjelemben 
értettem meg: 

csak a szerelem fontos nekem, 
csak a szerelem -

In memoriam 
Halápy János

Harminc éve halt meg Halápy 
János (1893-1960) a XX. szá
zadi magyar festészet érdekes, 
színes egyénisége, akit a Bala
ton festőjeként tart számon a 
művészettörténetírás.
Párizsi tanulmányai hatására 
korai stílusát az 1920-as évek 
végén kubisztikus kompo
nálási mód jellemezte, majd 
hazatérve, főként balatoni 
élményei hatására alakult ki a 
természetből kiinduló, a lát
ványba gyökerező, fénnyel, 
színnel áthatott impresszio
nisztikus oldottságú festésze
te.
„Gyermekkorom óta isme
rem a Balatont. A szőlő
hegyről, nagyapám szőlőjéből
- emlékezett vissza a Zala- 
megyei születésű festő - szé
pen lelátni a tóra, s pajtása
immal gyakran versenyt 
futottunk a hegyre azzal, ki ér 
fel elsőnek, ki pillantja meg 
hamarább a csodás színekben 
tündöklő, szikrázó víztükröt. 
Elszakadni soha többé nem 
tudtam a tótól...” Halápy 1927 
óta évente legalább három- 
négy hónapot a Balatonnál 
töltött, Füreden rendezett be 
magának műtermet, s haláláig 
hűségesen vissza-visszajárt. 
„Füredről kószálgattam el - 
írta visszaemlékezéseiben - 
Siófokra, Almádiba, Tihany
ba, Badacsonyba... Ezek a kis 
hajóutak úgy éltek bennem, 
mintha nem is a Balatonon, 
hanem a tó fényben csillogó 
színein lebegtem volna...” A 
pannon táj mediterrán jellege, 
a tó tündökletes atmoszférája 
teljesen bűvkörébe vonta. A 
tihanyi félsziget, a füredi 
móló, az almádi kikötő, vi
torlás versenyek, badacsonyi 
szőlők, tavaszi virágzó gyü
mölcsfák, fodros hullámok 
témáit a különböző év
szakokban szebbnél-szebb 
változatokban érlelte képpé. 
E gazdag életműből egy Al
mádiban festett, finom tónusú 
pasztellképére, Vitorlások Al
mádinál hívjuk fel a figyelmet,

melyen jellegzetes festői 
technikáját is jól megfigyel
hetjük. A színeket, a világos 
kékes-zöldes árnyalatokat, 
halvány rózsaszíneket, opálos 
szürkéket, meleg sárgákat kis 
vonalkákban rakta fel egymás 
mellé, szinte mozaik hatást 
keltve. A palettán történő 
színkeverést, optikai keve
réssel váltotta fel, azaz az egy
más mellé helyezett külön
böző szín-vonalkákból, vagy 
foltokból a néző szemében 
alakult ki a színes látvány, 
mint nagy francia minta
képeinek Claude Monetnak 
vagy Paul Signacnak fest
ményein. Halápy az im
presszionista látványfestészet 
vívmányait használta fel a 
természet inspirációján ala
puló színgazdag, egyéni 
előadásmódjában.
A halála óta eltelt három 
évtized alatt képeit a hazai és 
külföldi közönség számos 
kiállításon láthatta, s a mű
vészetéről megjelent köny
vekből, írásokból is megis
merhette.
Füreden emléktábla idézi 
humanista lényét. A múlt év 
végén pedig a keszthelyi Bala
toni Múzeumban nyílt meg 
állandó kiállítása: a Halápy 
János emlékszoba, melynek 
anyagát a művész özvegye 
Halápy Lili, ismert angol 
műfordító adományozta fél
milliós alapítvánnyal együtt a 
múzeumnak. Az emlék
szobában Halápy gazdag és 
sokszínű munkásságának kü
lönböző műfajú alkotásai, 
tájképei, csendéletei, portréi 
és egyéb kompozíciói egya
ránt szerepelnek. A nagy 
gonddal válogatott anyag 
egészében véve hű képet ad a 
festő életművéről, harmoni
kus művészi felfogásáról, 
mely elválaszthatatlanul ösz
szeforrott a Balaton ihleté
sével.

Dr. Bodnár Éva



Szálloda külföldieknek 
vagy vitorlásklub 
az almádiaknak?

Az előző számunkban a vi
torlázással kapcsolatban fel
vetett gondok egyikét, neve
zetesen az Építők SC. vitor
lástelepének problémáját sze
retnénk a város lakosságával 
megismertetni.

A volt Balatonalmádi Kőfejtő 
Vállalat tulajdonából a Vég
helyi utca 1. szám alatti telep a 
szakszervezeti és központi 
sporttámogatásból fenntar
tott Budapesti Építők SC. ke
zelésébe került. Az 1960-as 
években a Balaton vitorlás 
sportjában meghatározó sze
repet játszó Balatonalmádi 
Vitorlás Szakosztály napja
inkra szinte teljesen leépült. 
Épületeinek egyrésze elavult, 
hajóparkját eladogatták, lel
kes megalkotók, egykori baj
nok versenyző gárdája „szét
széledt”. Az okok vizsgálata, 
részletezése és elemzése 
messze meghaladja ezen cikk 
korlátait.
Az egyesület jelenlegi vezetői 
tudatosan sem zülleszthették 
volna le jobban a hajdan min
tegy 10 db nagy hajóval és 
közel 50 db kis verseny
vitorlással, aktív hajóépítő

műhellyel rendelkező szak
osztályt a jelenlegi szintre.

A zsákutcából a fordulat; két 
épületből álló szállodae
gyüttes létrehozása „Tramon
tána, Yacht Kft.” vállalko
zással, idegen tőke bevo
násával a versenyzők jobb 
elhelyezésének jelszavával, 
holott a jelenlegi szobákat 
már évek óta nem a 
versenyzők használják.
A sport központi támogatási 
rendszerének megváltozta
tása nem jelentheti azt, hogy 
az Építők SC. vezetői egy 
közvagyonnak számító sport- 
létesítménnyel más rendel
tetésű vállalkozásba kezdenek 
„korlátolt felelősséggel”. Eb
ben a helyzetben nem a szál
lodai kft. a megoldás. Főleg 
nem Tramontana,Yacht Kft., 
amikoris a Balaton legered
ményesebb (6 Kékszalag, 
számtalan bajnoki és kupa- 
győzelem), műemléki értékű 
85 éves versenyvitorlásának 
nevét használják fel a vi
torlázás „hátbatámadására”.

Az évtizedek óta háttérbe szo
rított jó értelmű lokálpatri

otizmus felébresztése jegyé
ben fordulunk problémánkkal 
a város lakosságához. Tá
mogatásukat kérjük, nehogy 
az ehhez hasonló esetek so
rozatával a megújított városi 
önkormányzat gazdálkodása 
üres kézzel induljon. Meg
győződésünk, hogy a vitor
lázás balatonalmádi „szerel

mesei” a majdani új önkor
mányzattal összefogva meg
oldást találnak a telep meg
mentésére, annak újbóli fel
virágoztatására és széleskörű 
közösségi hasznosítására.

Majbó Gábor Sándor Ferenc 
Tibiássy Béla Schildmayerné 
Naményi Magdolna

Az Almádi Újság Szerkesztőségének
Élve azzal a lehetőséggel, hogy 
„szívesen közlik bárki észrevételét”, 
szeretném gondolataimat közreadni. 
Elhatározásomat tulajdonképpen az 
áprilisi számban Kovács Piroska 
„Gondolatok egy olvasói levél 
ürügyén” című írásának egy mondata 
indította el. Idézem: „A nyaralótu
lajdonosok (jó részük érdekelt a 
nyaraltatásban is) utat, járdát, 
csatornát akarnak, nekünk iskola, 
könyvtár... is kellene.”
A cikkből kitűnt szerzőjének Almádi 
iránti szeretete, és szinte minden 
gondolatával egyet lehet érteni. 
Idézett mondata azonban az alábbi 
gondolatsor megírására késztetett. 
Ahhoz, hogy Almádi városi rangra 
emelkedett, véleményem szerint 
hozzájárultak a nyaralótulajdono

sok is, akik szebbnél-szebb épüle
teikkel, gondozott kertjükkel bené
pesítették Almádi területét Vörösbe
rénytől Káptalanfüredig bezárólag. 
Ezenkívül adójukkal, az üdülési díj 
fizetésével szintúgy támogatják a 
Város költségvetési keretét. Az a 
tény, hogy közöttük akad, aki nyaral
tat, az csak az idegenforgalmat segíti 
elő. Az idegenforgalom pedig egyik 
alapvető feltétele a város további fej
lődésének. Ehhez a jó ellátáson kívül 
elsősorban a jóminőségű utak kelle
nek! Ezt a kívánságukat joggal el
várhatja Almádi helyi vagy üdülő 
polgára egyaránt! Gidres-gödrös 
utcáik nem használnak sem a saját, 
sem a nyugati kocsiknak, és sok 
esetben elriasztják azokat a ven
dégeket, akik egyébként szívesen

jönnének erre a tájra. Bejárva Almádi 
területét, a legrosszabb úthálózatot a 
régi „Óvári” telepen tapasztaltam, 
ahol az utcák híres művészeink, 
festőink neveit örökítik meg, 
állapotuk nem méltó nagy nevükhöz. 
Egyik legrosszabb minőségű az 
egyébként nagy forgalm at 
lebonyolító Munkácsi Mihály- 
Szinyei Merse Pál-Szabadság kilátó 
út szakasza.
Eső esetén (és a gyakori, szinte 
hetenkénti csőtörés esetén) a Szinyei 
utcában még gyalog sem lehet 
közlekedni. Valamikor aszfaltozott 
utcák voltak ezek, a nyoma itt-ott még 
előbukkan a mély gödrök felszínén. 
Ezekben az utcákban számos helyi 
lakos is van, és természetesen az 
előbb említett nyaralótulajdonosok

ízléses házai is itt sorakoznak egymás 
mellett, szépítve a városképet.
Miért mostohagyereke Almádinak ez 
a része, miért nem lehet például a 
Vízműveket arra kötelezni, hogy a 
gyakori csőtöréses helyeken ne 
hetenként javítgasson, hanem hozza 
rendbe a vízhálózatot, és akkor utána 
sor kerülhet az említett majd a többi 
rossz minőségű utca teljes fel
újítására. Ezt kívánja az idegenforga
lom, ezt kívánja a lakosság, legyen az 
helyi, vagy „csak” nyarat itt töltő 
polgára a városnak.

Németh Lajos 
Budapest Józsefvárosi tanácstag, 

Almádi „nyaralótulajdonos”



A TIT 
BALATONALMÁDI 

SZERVEZETE

május 7-én tartotta köz
gyűlését a Kéttannyelvű Gim
náziumban. Beszámoltak az 
elmúlt ciklusban végzett 
munkáról, s javaslatot tettek a 
következő időszak tenni
valóira. Majd megválasztották 
az elnökség tagjait és a 
megyei küldötteket.

Minden külön értesítés helyett tu
datjuk, hogy a balatonalmádi Bé
lyeggyűjtő szakkör május hónaptól 
kezdve a Lenin út 22. sz. alatt (volt 
pártszékház) tartja összejöveteleit. 
Időpont: minden hónap első és har
madik hétfője, 17.00 órától 19.00 
óráig.
A bélyeggyűjtőkön kívül szívesen 
látjuk az érem, kitüntetés, régi és 
kortárs pénzérmék, régi képesle
velezőlapok, bankjegyek és rész
vények gyűjtőit illetve tulajdonosait. 
Cserelehetőség, szaktanácsadás.
Az összejöveteleken minden érdek
lődőt szeretettel vár

a kör vezetősége

VIRÁGVÁSÁR

A Balatonalmádi Városi Vö
röskereszt vezetősége „Tiszta 
virágos Almádiért” kedvez
ményes virágvásárt szervez, 
1990. május 12-én szombaton 
09.00 órától a piactéren.
Nagy választékban egynyári 
növények és muskátlik kap
hatók.
A virágokat a szombathelyi 
MGTSZ szállítja.
Mindenkit szeretettel vár a

VÖRÖSKERESZT

A II. világháború áldozatai em
léktáblájának elkészítéséhez fel
ajánlott, illetve befizetett összegeket - 
amint ezt április havi újságunkban 

közöltük - az alábbiak szerint 
igazoljuk:

Nagy Sándorné 500,-Ft
Zsapka Jánosné 100,-Ft
Miklós Gyula 100,-Ft
Kiss László 2000,-Ft
Vastagh György 1000,-Ft
Majbó Gábor 300,-Ft

Hozzájárulásaikat ezúton is kö
szönjük, a további befizetések ugya
nott - a Közösségi Házban - esz
közölhetők, mely összegek átvételét a 
további újságokban fogják visszai
gazolni.

a Honismereti kör

FELHÍVÁS
a Balatonalmádi ingatlantulajdonosokhoz

A Balatonalmádi Városi Ta
nács VB. Műszaki Osztálya 
felhívja a lakosság és az 
üdülőtulajdonosok figyelmét, 
hogy folyamatban van 
Balatonalmádi város teljes 
igazgatási területének 
felmérése és térképezése.
A munkát a Budapesti Geo
déziai és Térképészeti Válla
lat veszprémi osztálya végzi. 
A felmérés és térképezés célja, 
hogy biztosítsa a gazdaság 
számára a műszaki adatokat 
mindazon feladatokhoz, me
lyek ellátásához térkép is 
szükséges, és egyúttal szolgál
ja az egyes állampolgárok tér
képpel kacsolatos igényeinek 
kielégítését is.

Kérjük a lakosságot és az üdü
lőtulajdonosokat, hogy a fel
mérési munka elősegítése 
érdekében birtokhatáraikat jól 
látható módon (cövekeléssel) 
jelöljék meg; a felmérést végző 
szakembereket munkájukban 
támogassák, tegyék lehetővé 
számukra (jogosultságuk iga
zolása után) az ingatlanokra 
történő belépést a szükséges 
mérések végrehajtása céljából, 
az általuk elhelyezett föld
mérési jeleket ne rongálják 
meg, gondoskodjanak azok 
épségben maradásáról.

VTVB. Műszaki Osztály 
Balatonalmádi

Jó hír: Elkészült a Táncsics utca, tisztán rendezetten várja a 
nyaralókat. Bízunk benne, hogy az itt lakók és az itt üdülők 
egyaránt vigyáznak majd rá, hiszen sokat vártak, hogy végre 
elkészüljön. Távlati remény, hogy a járdákról az autók is 
eltűnnek majd egyszer, és Almádi belvárosa sétáló utcákká 
alakul majd.

Játszóházat szerveztek a gyerekeknek május 5-én a Közösségi 
Házban, melynek keretében anyák napjára készítettek 
meglepetéseket a résztvevők.

Sakkversenyre várja az érdeklődőket május 12-én 14.00 órakor 
a Közösségi Ház, amelyre egy vándorkupát ajánlott fel az 
intézmény. Nevezni a helyszínen lehet.

A Városi Tanács nyilvánosan is köszönetét és 
elismerését fejezi ki az országgyűlési képviselői 
választásokat lebonyolító Szavazatszámláló Bi
zottság tagjainak.

Orvosi Ügyelet 
Balatonalmádiban

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

Május 1-én nagyszabású kispályás 
labdarúgó torna volt a Ba
latonalmádi Sporttelepen 10 csa
pat részvételével. Szoros küz
delemben a Városi Tanács által 
felajánlott I. díjat a Lok-hegy 
csapata nyerte a Bauxitkutató 
előtt.

Balatonalmádi Város 
Lapja

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság 
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