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

Tisztelt Olvasóink!
Júniusi számunk első oldalán dr. 
Zákonyi Ferenc gondolatait 
közöljük, aki ma talán az egyetlen 
igaz értője a szeretett Balatonnak, 
akinek nevét az országban és szerte a 
világon úgy emlegetik, hogy 
összefonják a tó minden 
rezdülésével.
Feri bácsi sajnos, nagyon beteg, - így 
szavait, mondandóját leánya jegyezte 
le kérésünkre. Köszönjük a Balaton 
nesztorának, hogy újságunkban 
megszólalt, és egy kis történeti 
vázlattal illusztrálta a múlt 
idénynyitóit, hiszen most június van,

indul a szezon, amely elé minden 
Balatonon élő ember reményeket 
fűz. Ez úton kívánunk az itt élőknek 
nyári örömöket, vigasságokat, az itt 
üdülőknek pedig azt, hogy mara
dandó élményeket kapjanak a mi 
szeretett csodálatos vidékünkön. 
Feri bácsinak Isten áldását kívánjuk, 
hogy még hosszú ideig lehessen 
körünkben, barátai és a Balatont 
szeretők örömére. Még sokáig 
regélhessen a világnak a vele együtt 
öregedő szerelméről, a Balatonról.

V.L.

Köszönő sorok 
A Tanítóhoz

KÖSZÖNJÜK,

- hogy (magasra tett mércével) 
megtanítottad gyermekeinket a 
betűvetésre, a számolás és az 
önkifejezés alapjaira!
- hogy úgy érezhettük, szinte úgy 
szereted őket, mint mi!
- hogy kedves, de határozott 
kéréseidnek örömmel tettek eleget, 
szavadra a legfegyelmezetlenebb is 
kezes bárány lett!
- hogy okkal voltál büszke rájuk, 
mert már elsőben (kedvedért, 
hatásodra) úgy tudtak viselkedni, 
hogy nem kellett „szégyenkezned” 
orvosi rendelőben, színházban, 
sőt...! sorolhatnánk.. Ha felét tetted 
volna, akkor is hálásak lehetnénk!

Akkor is szerencsésnek 
érezhetnénk magunkat, hogy ilyen 
kezekbe kerültek gyermekeink az 
első, meghatározó években.

Mert tudjuk, hogy az első 
TANÍTÓ személyére és n e v é re  
is emlékezünk évtizedekkel később 
is, ha olyan, mint például Te vagy!
- Első Tanítóm Horváth May 
Imréné. Tanított 1953-ban.

Biztos vagyok benne, hogy Rád is 
mindig szeretettel emlékeznek 
majd gyermekeink.

KÖSZÖNJÜK!
HBA

Pedagógusnapi 
ünnepség városunkban

Június 1-én Balatonalmádiban is 
megrendezték a pedagógusnapot az 
Auróra étteremben.
Bács Ferenc színművész műsorát 
követően a városi tanács elnöke mon
dott ünnepi köszöntőt. Ezután derült 
sor a kitüntetések átadására. 
Pedagógus Szolgálatért É r
demérmet kapott Bors Sándorné (1. 
sz. Általános Iskola) és Nemes 
Miklósné óvónő.
Miniszteri Dicséretben részesült 
Bognár Béláné (Magyar-Angol 
Tanítási Nyelvű Gimnázium), Istenes

Károlyné (Vörösberényi Általános 
Iskola), Kovácsné Lengyel Emília 
(Magyar-Angol Tanítási Nyelvű 
Gimnázium), Németh Béláné (Váci 
Mihály Általános Iskola), Navratyil 
Jánosné (Vörösberényi Általános 
Iskola), Szóládi Ferencné (1. sz. 
Óvoda), Szentpéteri Lászlóné (1. sz. 
Általános Iskola).
Az ünnepélyen közreműködött 
Szelényi Pál vezetésével a 
Balatonalmádi Énekkar, amelynek 
ez volt az első nyilvános 
bemutatkozása.

Beszélgetés dr. Zákonyi 
Ferenc balatoni szakíróval

(Gondolatok 
a balatoni idénynyitóról)

Évszázadokon át (tétlen pangásban 
állott a Balaton) írta Kossuth Lajos 
híres fürdői levelében 1842-ben. A 
vízen némaság uralkodott, néha 
jelent meg a révhajó Tihany-Szántód, 
Boglár-Révfülöp és Balatonszent
györgy-Fenékpuszta között, fel
tűntek néha a halászok fatörzsből 
faragott csónakjaikkal, más
különben csak a vízimadarak 
mozgása törte meg a tó csöndjét. 
Kossuth Lajos idejében már nagy 
élet zajlott Balatonfüreden. Kossuth 
joggal kifogásolta az ott uralkodó 
gőgösséget, a szerencse-játékot és 
mindazt, ami egy gyógyfürdőn rossz 
volt.
1825-ben rendezték meg az első 
Anna-bált, és bár azt július közepén 
tartották, ez az esemény számított a 
balatoni szezon igazi kezdetének és 
fénypontjának.
Écsy László, a fürdő igazgatója szer
vezte meg az első kifejezetten 
megnyitó ünnepséget. Reggel 
szentmisével kezdődött az ünnepi 
nap, azután a Rákóczi induló hangjai 
mellett a fürdőtelepen alkalmazott 
10-16 zenészből álló népi zenekar 
térzenét adott a már akkor álló 
tizenkét oszlopos Fokút körül. Majd 
megkezdődött a szénsavas víz ivása az 
e célra Bártfa és Zsolna üveg
gyáraiban készült színes és füredi 
részleteket ábrázoló poharakból. 
Természetesen nem maradhattak 
távol a szerencsejátékosok sem, az 
arisztokrácia tagjai külön e célra 
felállított céllövöldében szórakoz
tak, és aki nyert, színes, kokárdát 
kapott, amit büszkén tűzött a 
mellére. A délutáni pihenő után 
kezdődött a hölgyek felvonulása, 
szebbnél szebb ruhákban, miközben 
a zenekar, állandóan játszott. A nap 
fénypontja az esti színházi előadás 
volt, amelyhez trombitaszóval hívták 
a vendégeket. A legjobb darabokat 
mutatta be a színház, a végén színes 
élőképpel. Ez így ment éveken 
keresztül, egészen 1866-ig, akkor 
ugyanis megalakult a Balatonfüredi 
Yacht-egylet, amely Erzsébet 
királyné védnöksége alá helyezte 
magát. Közel húsz hatalmas jacht 
(vitorláshajó) szelte a tó hullámait, és 
a megnyitó egyik fő száma a Yachtok 
versenye volt.
Erzsébet királyné azonban (bár nyu

godtan várták) az akkor zajló 
osztrák-porosz háború miatt nem 
jelenhetett meg Füreden, de a királyi 
korona használatához a jachtok 
piros-, fehér-, zöldszínű zászlóján 
hozzájárult.
Kibővült a megnyitó ünnepség 1882- 
ben, amikor Némethy Ernő és 
Mihálkovics Tivadar kezdeményezé
sére az első evezős versenyeket 
megrendezték. Néprajzi szempont
ból rendkívül érdekes lehetett a 
hajósok és halászok versenye, akik 
még a kezdetleges, egy fából faragott 
járműveikben hajszolták egymást, a 
10 koronás díjért. A későbbi években 
kibővült a megnyitó tenisz- 
versenyekkel a Yacht-klub épülete 
mögötti pályán. Azt tudjuk, hogy az 
első verseny győztese egy Széchenyi 
grófnő volt.
1865-ben Deák Ferenc ösztönzésére 
elkészült a Tóparti sétány is, amelyet 
ünnepélyes közebéddel avattak fel 
(Deák Ferenc pedig, aki nagyon 
sokat tett Füredért, csak 1990-ben 
kapta meg az utcáját, amikor is a Be
loiannisz u. nevét Deák Ferencre 
változtatták.)
A kialakult formákban 1935-ben 
történt változás. Ebben az évben 
először vonultak fel a balatoni 
vitorlázók, és koszorúzták meg a 
Balatont a velencei szokáshoz 
hasonlóan - így jegyezték el magukat 
a sok örömet nyújtó Balatonnal. 
1935-ben még szokás volt, hogy a 
Rákóczi induló hangjai mellett 
vonultak fel a Főkúthoz, megkóstol
ni annak vizét, és eljegyezni magukat 
a Balaton leghíresebb fürdőjével.
Az elmondott szokások egy része 
változott, némelyik bővült, de a mai 
formájában egyelőre a végső 
megoldást mutatja. Véleményem 
szerint a szépen megcsinált Tagore 
sétány látnivalóival, szobraival és az 
ezután felállítandókkal hozhat 
változást a balatoni megnyitó 
ünnepség műsorában.

Balatonfüred, 1990. május. 29.

dr. Fülöpné Zákonyi Lilla



100 évvel 
később.. .

Akkor hát lássuk az újabb in
formációkat a városköz
pontról, melynek előzmé
nyeiről korábbi lapszá
munkban már hírt adtunk: 
Az AGROTERV által ké
szített tervek szakmai, váro
si fórumokon tavasszal be
mutatásra kerültek. Azóta 
további három-három ta
nulmánytervet nyújtott be a 
PÉCSITERV budapesti 
Stúdiója és a GYŐRI
TERV.
Június első hetében egy szűk 
körű, építészekből álló bi
zottság véleményezi a terv- 
javaslatokat, kiválasztva 
azokat a megoldási variáci
ókat, amelyek a végleges terv 
alapját képezik majd. Olyan 
beépítési elgondolásokra 
van szükség, amelyek 
lehetővé teszik az igények és 
a pénzügyi lehetőségek sze
rinti megvalósítás ütemezé
sét. Az építészeti tervezéssel 
párhuzamosan folyó gazda
sági szervezés előzetes szá
mításai szerint (mely össze
geket inkább feljebb, mint
sem lejjebb vettek) a meg
célzott, a kereskedelmi és 
szolgáltatási igényeket is 
kielégítő rangos városköz
pont beruházási költsége 
160-200 millió forint. Ennek 
az összegnek az előterem
tésére most is (v. ö. 100 éves 
angolnyelvű. ..  c. cikk) rész
vénytársaság létrehozása 
látszik a legalkalmasabb
nak. Az ebben való részvé
telről már folynak a tárgya
lások a területen érintett in
tézményekkel - így az OTP- 
vel, csemegével, Ibusszal - 
de az ott már működő ma
szek kereskedőkkel is, s a 
szervezők számítanak Bala
tonalmádi polgáraira is.
A városközpont alakításával 
kapcsolatos információkat 
folyamatosan kívánjuk olva
sóink tudomására hozni.

ÖNKORMÁNYZAT A MÚLTBAN
Ma gyakran halljuk az önkormányzat 
kifejezést, aminek törvényi szabá
lyozására a közeljövőben került sor. 
Így aktuális visszatekinteni városunk 
múltjába e vonatkozásban is.
Almádi történetében az 1869 előtti 
időszak nem jelentett önállóságot, 
mert mint ismeretes, közigazga
tásilag Szentkirályszabadjához tarto
zott, és Almádi Promontorium néven 
a veszprémi káptalan birtoka volt. Ez 
Almádi szőlőhegyet jelentett, ami 
kifejezte az akkori viszonyokat, mert 
területét a sík részektől eltekintve 
szőlők borították. A szőlőhegyet 
közigazgatási egységként hegyköz
ségnek nevezték, életét a hegyközségi 
artikulusok (törvények) szabályoz
ták. Almádi 1753-ban már hegy
község volt, amit az „Almádi szőlő
hegy pecsétye 1753" köriratú 
pecsétlenyomat bizonyít.
Szervezeti felépítése hasonlatos volt 
a falvakéhoz, a testület élén a hegy
bíró állott. Különböző iratokon to
vábbi funkciókat találunk: hegyköz
ség nótáriusa, vice-hegybíró, hegy
mester (többen voltak), esküdtek, 
akikből az irodalom szerint 6-12 volt. 
Egy-egy iraton egyedül csak a hegy
bíró aláírása fordul elő, általában 
mindig többen írták alá. Minden 
hegyközséget érintő kérdésben ille
tékesek voltak, évente kétszer tartot
tak „hegy gyűlést”, amiről jegyző
könyv készült. Ezek igen értékes ira
tai egy településnek, de sajnos, 
Almádi hegyközség iratai nem 
maradtak fenn.
Az 1869. július 5-i megyegyűlés hagy
ta jóvá Almádi birtokosainak kérel
mét az önálló községként való életre. 
Almádi első bírája Németh József - 
egyébként veszprémi lakos -volt 
1875.I. félévéig. Almádi akkor még 
adózást illetően továbbra is Szent
királyszabadjához tartozott. Ez a 
kötöttség 1877-ben szűnt meg. A 
községi bíró minden évben száma
dást készített, ezt a megyegyűlés 
megtárgyalta és jóváhagyta. Meg kell 
említeni, hogy több esetben is vissza
adták a számadást, erős észrevételek
kel, és azt újból el kellett készítenie a 
bírónak. Általában kétszer foglalko
zott a megyegyűlés a községgel; ősz
szel és tavasszal, amikor a költségve
tést, illetve a számadást tárgyalták. 
Hogy milyen „gazdag” volt akkor 
Almádi? Álljon itt egy adat a megye
gyűlés jegyzőkönyvéből: „Almádi 
községnek bevétele nincs...  ezért 16 
krajcár pótadó kivetésére az elöljáró
ság felhatalmaztatik”. Ez azt jelen
tette, hogy az állami egyenes adó min
den forintjára vetítve szabhatták ki az 
engedélyezett pótadót. Például 1877- 
ben 1740 Ft 12 kr volt az állami adó. 
A pótadót 20 karajcárral számítva - 
ez évente változott - 348 Ft állt az 
előljáróság rendelkezésére egy évre. 
A község az önkormányzati jogát a 
képviselőtestületen keresztül gyako

rolta. A testület nagysága és össze
tétele attól függött, hogy kisközség 
vagy nagyközség testületéről volt-e 
szó. Almádi a múlt század végén 
kisközség volt. A képviselőtestület 
tagjai felerészben a legtöbb egyenes 
állami adót fizetők, fele részben 
választott tagok, továbbá az állásuk
nál fogva szavazati joggal bíró előljá
rósági tagok voltak. Kisközség előljá
róságának tagjai: bíró, helyettes bíró, 
legalább két tanácsbeli (képviselő- 
testületi) körjegyző, közgyám és a 
körorvos. Ezidőben Almádi a vörös
berényi körjegyzőhöz tartozott. 
Nagyközség esetén - Almádi 1908- 
tól - így módosult: bíró, helyettes 
bíró, legalább négy tanácsbeli, 
községi jegyző, orvos, közgyám és 
pénztárnok. Ezek nem voltak merev

szabályok, mert egyrészt az elöljáró
ságban, másrészt később főjegyző, 
adóügyi jegyző funkció is létrejött. 
Néhány érdekesség a múltból:

a bírói hivatalt nem lehetett 
visszautasítani és legalább egy évig 
kellett viselni,

a községi adót a községi 
szükségletek ellátására lehetett ki
vetni a polgárokra, de csak akkor, ha 
a községi vagyon jövedelme nem 
biztosította a szükségleteket,
- községi köteléki díj. Ezt azok 
fizették, akik a község kötelékébe 
kérték felvételüket, azaz Almádiban 
vettek birtokot. Például: dr. Zolnay 
Gyula az 1899. január 4-én vásárolt 
600 négyszögöles telke után 40 
korona települési díjat fizetett.

Schildmayer Ferenc



100 éves angolnyelvű 
várostervezet Almádiról

Kultúrtörténeti kuriózum ke
rült elő a Megyei Levéltárból 
Schildmayer Ferenc jóvoltá
ból, aki fáradhatatlanul készül 
a helytörténeti múzeum 
tárgyakkal, dokumentumok
kal és kéziratokkal való 
megtöltésére.
A négy lapból álló tervezet 
írója Kövér Viktor almádi 
szőlőbirtokos, címzettje való
színűleg egy személy (Lady 
Eleonor Dartrey-Dawson) 
vagy egy bank (Magyar-Angol 
Bank) és a feltételezhető 
keletkezési ideje 1890. Címe: 
The Proposed establishing of 
a fashionable sommerresort 
and waterint-place near the 
Lake of Balaton (3 hours off 
Budapest). Az irat angolsága 
jó nyelvtudásra vall, de he
lyesírási és mondatfűzési hibái 
magyar anyanyelvűről árul
kodnak. Magyarul a cím, kissé 
kacifántos, de kora hasonló 
iratainál egyszerűbb és lo
gikusabb. Mivel ismeretlen 
adalékokat tartalmaz, szósze
rinti, teljes fordításában adjuk 
közre, hátha valaki többet tud 
az írójáról vagy a címzettjéről, 
esetleg hasonló angol 
anyagról.
A Balaton tava melleti divatos 
fürdő- és üdülőhely létesítési 
tervezete (3 órányira Buda
pesttől).
„A Balaton, mely Európa leg
nagyobb tava (690 km2-es) né
hány éve egyre népszerűbb és 
látogatottabb a nyári idény
ben akár magyarokra, akár 
külföldiekre vonatkoztatjuk, 
mivel éghajlata és vize gyógy
hatású. Néhány kisebb és je
lentéktelen falu a déli parton, 
ahol a déli vasút vonala kiépült 
meglehetősen közel a tóhoz, 
lassanként, de mégis rövid idő 
alatt divatos fürdőhely lett, 
mint Siófok, Földvár, Boglár, 
Fonyód, Keszthely, Balaton
füred és Balatonalmádi. Fel
tehetőleg ezek a nagyobbak, 
mert kisebb helyek tucatja 
veszi körül őket versengve az 
erőteljesebb riválisokkal, nem 
is eredménytelenül, ami híven 
tükrözi a tó vonzerejét.

Sajnos ezek a nagyobb helyek 
sem -egy-két kivételtől elte
kintve - nyújtják látogatóiknak 
azt az alapvető kényelmet, 
amely megilletné őket, és ez a 
hátrány leginkább a magyar 
vállalkozókedv jólismert hiá
nyának és az ebből fakadó tő
kehiánynak tulajdonítható, 
ami nem párosul számító
készséggel sem.
A déli parton lévő helyek, 
amelyeket a vasúti közlekedés 
kedvezőbb helyzetbe hozott, 
bizonyos mértékű fejlődést 
mutatnak, de az északiak 
képtelenek boldogulni, mert 
az anyagi eszközök hiánya 
nem teszi lehetővé felemel
kedésüket, ámbár gyönyörű 
környezetük és szőlőkultúrá
juk okán megérdemelnék, 
hogy az elsők között 
emlegessék.
Balaton-Almádi egyike ezen 
figyelemreméltó helyeknek, 
és érdemes támogatni, mert 
ez az egyetlen hely, amely idő
vel minden fejlesztési beruhá
zást sokszorosan visszafizet
hetne.
A tó északnyugati partján 
fekszik több magasabb domb 
(250 m) lábánál, amelyek 
megvédik a Bakonyból lezú
duló szelek ellen. Van Almá
dinak egy természetes öble, 
amely vitorlázásra alkalmas, a 
hegyeken a legeslegjobb bor 
terem, és számos nyaraló is 
ékíti a lankákat több mérföld 
hosszúságban. Dacára né
mely hiányosságának, melye
ket hasztalan lenne tagadni, 
ezt a helyet mégis sokezer 
ember látogatja a rövid szezon 
alatt, egyes családok pedig az 
egész nyarat itt töltik egészen 
a szüretig saját villájukban 
vagy bérelt lakóházakban, 
miközben saját maguk főznek, 
nem lévén rendes szálloda. 
Családok rendelkezésére áll 
körülbelül 120 villa, és június,

közepére már egy szobát sem 
találhatni, pedig minden 
esztendőben újabb nyaralók 
épülnek, hogy a látogatók 
igényeit kielégíthessék. 
Balatonalmádi fürdőhelyet 
egyetlen társaság használja ki, 
akiknek sem tapasztalatuk, 
sem kezdeményezőkészsé
gük, sőt pénzük sincs a szüksé
ges beruházások eszközlésé
re. A társaság rendelkezik egy 
fürdőház felett, amely össze
köttetésben áll egy vízkúráz
tató intézménnyel. Az elnök- 
ügyintéző nagyon okos és 
szimpatikus férfiú, a gyógyá
szati kezelés kiváló, de ez 
minden, mert pénz nélkül 
semmit sem tudnak tenni. A 
legfőbb hiányosság a vasút 
hiánya. Ez a hely, a föld egyik 
legszebb helye, amely első
osztályú és divatos fürdőhely
nek teremtetett, annyira el
hanyagolt - és mindez azért, 
mert nincs kapcsolása egy 
főközlekedési vonallal sem. 
Semmi más, csak 12 kilométer 
vasút, 2 órával hozna bennün
ket közelebb a magyar fővá
roshoz. Ez a vasút viszont ter
mékeny földeken szőlőkön 
menne át, sőt egészen

Balatonfüredig meghosszab
bítható lenne, az északi part 
legjobban kiépült fürdőhelyé
ig, ahol ugyancsak termékeny 
szőlők és sűrűn lakott falvak 
sorakoznak. Ehhez a ponthoz 
érkezve a következőkben 
összegezem a javaslatom:
1. Nyereséges beruházás len
ne, ha a régi tervet elővennénk 
és szárnyvonalat építenénk 
Veszprémből kiindulva, a
mely Balaton Almádinál vég
ződne (12 km) vagy Balaton 
Fürednél (16 km Almáditól). 
A tőke 40%-a biztosítható az 
érdekelt felek részvényjegy
zésével.
2. Fel kell vásárolni a Balaton 
Almádi Fürdő Társaság rész
vényeit, vagy ha az esetleg 
váratlan nehézségekkel küz
dene, akkor némi földet kel
lene felvásárolni, hogy azon 
felállíthassunk egy új, divatos 
fürdőlétesítményt és egy ké
nyelmes szállodát kurszalon
nal.
3. Némi magánterületet is fel 
kell vásárolni spekulációs cé
lokra. Javaslatom igazolására 
szolgáljon magyarázatul, hogy 
a telkek árai az utóbbi öt év
ben megháromszorozódtak.

A szükséges tőke:
1. a vasáthoz 700 000 korona Balaton Almádiba

1 500 000 korona Balaton Füredre,
2.  a társulat részvényeihez vagy

a létesítmény földvásárlására 200 000 korona,
3. beruházásra-szálloda kurszalonnal, 

modern fördőlétesítménnyel, móló 
létesítésére a parton és a nádas
kiirtására 300 000 korona,

4. működő tőke 50 000 korona,
mindösszesen: 650 000 korona,

vasút 2 200 000 korona,
2 850 000 korona.

Ezek persze csak becsült 
számok, amelyeket inkább 
feljebb, mintsem lejjebb 
vettem, és még módosíthatók, 
mert pl., ha az ember elhagyná 
a vasutat, akkor csak 650 000 
koronába kerülne vagy még 
kevesebbe. A vasút már 
koncessziót kapott a kor

mánytól, de a koncessziót meg 
lehetne vásárolni a tulaj
donosoktól. Örömmel állok 
rendelkezésére további infor
mációkkal is.”
Örömmel látnánk azokat az 
információkat!

Czuczor Sándor



MEGKÉRDEZTÜK
Májusi számunk „Megkér
deztük” rovatában többen ér
deklődtek, mi lesz a sorsa a Bu
dataván az utóbbi időben áta
dott lakóházak közötti térrel, 
ami jelenleg is a kivitelező 
ZÁÉV felvonulási területe.

Az akkori válasz biztatónak: 
tűnt (július elejéig elvonul a 
ZÁÉV), így adott volt a kérdés, 
mi lesz utána? Nem is mertem 
gondolni, hogy ez az egyszerű 
felvetés valóságos kérdés
lavinát hoz magával

I. helyszín: Pénzügyi 
osztály, Novothny 

Ottóné osztályvezető

- Tudtommal június elején 
elvonul a ZÁÉV a kérdéses 
területről. Támogatja-e a 
Tanács anyagilag a helyi 
társadalmi munka kezdemé
nyezéseket?
N.-né: Tekintettel arra, hogy e 
feladatra tartalékoltunk bizo
nyos pénzösszegeket, termé
szetesen támogatjuk a törek
véseket. Azt azonban el kell 
mondanom, hogy a terület 
beépítésére készült terv olyan 
összeget igényelne, ami idén 
nem áll rendelkezésünkre. 
Ettől függetlenül már ebben 
az évben úgy ki lehet alakítani, 
hogy egyrészt ne rontsa a 
városképet, másrészt az ottani 
gyerekeknek biztonságos ját
szó területet biztosítson. 
(Utam a tervcsoporthoz veze
tett, ahol az iránt a bizonyos 
beépítési terv után érdek
lődtem.)

II. helyszín: Tervcso
port, Jakab Tamás 
társadalmi munka 

felelős

A ZÁÉV felvonulási 
területének beépítési terve 
után érdeklődnék. Mit tartal
maz, s a lakosság mit tehet 
hozzá társadalmi munkájával. 
J. T.: A tanács pénzügyi hely
zete a terv elkészítését nem 
tette lehetővé, tehát nincs. Ha 
a ZÁÉV végre elvonulna, el
kezdenénk a tereprendezést, 
majd az ott lakók igényeit fel
mérve szervezném a társadal
mi munkát. A felmerülő költ

ségeket részben finanszírozná 
a tanács, de számítanánk 
különböző felajánlásokra is 
(pl. facsemeték).
(Ezzel azt hiszem, be is fejez
tem volna a témát, ha véletle
nül nem hallom, a Tanács 
augusztus 31-ig engedélyezte 
a ZÁÉV ott-tartózkodását. 
Irány a Műszaki Osztály!)

III. helyszín: Risányi 
Erszébet építési cso

portvezető

- Igaz a hír?
R. E.: A helyzet sokkal 
bonyolultabb, minthogy egy 
szóval lehessen válaszolni. 
Annak idején készült egy 
határozat, amelynek értelmé
ben a ZÁÉV a műszaki áta
dásig használhatja a területet. 
Az átadáson azonban kérték, 
hogy ezt az időpontot egy 
kicsit toljuk el, mert technikai 
akadályai vannak az időpont 
betartásának. Mivel se a Beru
házási Vállalat részéről, se a 
Tanács Tervcsoportjától nem 
kaptam jelzést, hogy a terüle
ten bármiféle munka indulna, 
augusztus 31-ig halasztottuk 
el a költözés időpontját.
- Ez érdekes, mert a májusi 
számban egész másképp nyi
latkoztak az ügyben. Mindet
től függetlenül szerintem az 
ottlakókat is meg kellett volna 
kérdeni.
R. E.: Nekem méltányolni 
kellett az ő kérésüket is, azért 
mégiscsak jónéhány család
nak adtak otthont. Egyébként, 
hogy mindenkit megnyugtas
sak, a héten készítem el az 
utolsó használatba vételi en
gedélyt, aminek egyik pontja 
közli, hogy 15 napon belül ad

ják át a felvonulási területet. 
Ez tehát most a helyzet, de mi
előtt azt hiszi a kedves olvasó, 
hogy a dolog ezzel elrende
ződött - nagyon téved! A jog 
ugyanis ismeri a fellebbezés 
lehetőségét.. .  És egyébként 
is, hogy vélekedik az ügyről a 
másik fél, a kivitelező.

IV. helyszín: Ónodi 
Nándor építésvezető

Ó. N.: Elöljáróban szeretném 
leszögezni, hogy nekünk sem 
megfelelő ez az állapot. Füre
den építünk egy hasonló lakó
telepet, de az ottani Tanács 
olyan helyet jelölt ki felvonu
lási területnek, amit mi nem 
tudunk elfogadni. Most az 
OTP-vel tárgyalunk, velük 
talán sikerül megegyezni. Ne
künk sem kellene munkásain
kat naponta átfuvarozni. A mi 
érdekünk is az, hogy mielőbb 
Füredre települjünk.
- Mit szól ahhoz, hogy a jegy
zőkönyvbe foglalt augusztus 
31-ét mégis módosítja a helyi 
Tanács?
Ó. N.: Azt tudomásul kell ven
ni mindenkinek, hogy itt érté
kes felszerelésekről, berende
zésekről van szó. Nem tehe
tem ki ezeket az utcára. Nem 
tudom, hogyan módosítják a 
határidőt, de az biztos, július 
végéig lehetetlen megoldani 
az átköltözést! Hangsúlyo
zom, nem csak rajtunk múlik! 
Itt tartunk tehát, s az ügy kap
csán azért még felvetődik 
néhány kérdés:
1. A füredi huzavona miatt 
miért a budatavai lakosság 
húzza a rövidebbet?
2. Füreden is felépült már egy 
fél lakótelep. Miért most kell a 
felvonulási terület engedélyét 
intézni?
3. Miért nincs nagyobb össz
hang a Tanácson belül?
4. Miért nem kérnek terület
fogalási díjat a kiszabott ha
táridő lejárta után?

G.T.

Almádi Hattyúbál 
(előzetes)

Verőfényes napsütés, tiszta kék 
égbolt, csillogó víztükör jelzi, itt van a 
nyár. Megindult az idegenforgalom, 
igaz, többek szerint nem úgy mint 
tavaly. Várható e sok vendég, vagy 
sem, majd októberben eldől. Egy 
biztos, nemcsak a mi pénztárcánk 
nem bírja az égig nyúló árakat, hanem 
ezek szerint a külföldieké sem. De 
hát ez a szakemberek, a vendéglá
tósok dolga, csak meg ne bánják, hisz 
nem időben vitték lejebb az árakat. 
Eközben kis városunk készülődési 
zűrzavarába ismét jött egy gondolat, 
ötlet, vagy aminek nevezni szokás 
„szikra”. Az Almádi Kör, az Almádi 
Újság, elhatározta, hogy évenként 
városunkban is rendez júniusban egy 
amolyan elegáns bált. Részben 
jótékonysági bál is lenne, mert a 
bevétel egy kis részét a jövendő mú
zeum javára fordítjuk. Hát minden 
esetre megpróbáljuk június 23-án, 
úgymond a „Hattyú” idénynyitóbált 
az Auróra étteremben.
Az nap este fél hét órakor lovasbemu
tató szórakoztatja majd az idelátoga
tókat, a Bősze István-féle lovasistálló 
csapata Felsőörsről. Hét órakor 
Mazsorett csoport ad hangulatot a 
bál kezdetéig. Húsz órakor kezdődik 
a bál vacsorával, majd a fővárosi mű
vészek adnak műsort. Svédasztalnál 
köszöntik az éjfélt a résztvevők. 
Tombola is lesz, kiemelt értrékes 
ajándékokkal. A bál védnökei Almá
dit pártoló hírességek lesznek. 
Meghívók, plakátok hirdetik majd a 
résztes műsort. Felvilágosítást az 
Almádi Közösségi Házban, Gróf Ti
bor ad. Telefon: 38-011. Asztalfogla
lás menümegjelöléssel az Auróra 
étterem vezetőjénél.

Távirati stílusban 
a májusi tanácsülésről

Rendkívüli ülést tartott 31-én 
a Városi Tanács. A legfőbb té
ma egy szolgáltatóipar céljára 
alkalmas terület kijelölése lett 
volna. Miután a kérdésben 
széleskörű vita alakult ki, a 
döntést elhalasztották. Kine
vezték viszont a Városgazda
sági Osztály vezetőjét, Kokas 
Géza személyében.
A testület ülésének ismer
tetésére, különösen annak 
hangulatára, júliusi számunk
ban visszatérünk.

M. H. E.



Kérdések Szőr Gyula 
Képviselő Úrhoz

A balatonfüredi tanár, Szőr Gyula az 

SZDSZ országyűlési képviselő

jeként foglalta el helyét az új magyar 

parlamentben. A népszerűségéről 

ismert gimnáziumi tanár a Balaton 

északi partjának ügyeit a jövőben is 
mint képviselő szeretné a nagy 

nyilvánosság elé tárni. A nem kis fe

ladat elvégzéséhez kívánunk neki mi, 

Almádi lakosai is jó munkát és sikere

ket. Az Új Almádi Újság részére 

kértük, hogy válaszoljon néhány, 

bennünket érintő kérdésre. A 

képviselő úr készségesen állt rendel

kezésünkre, és ígéretet tett arra, hogy 

Almádit mint várost is különös figye

lemmel kíséri.

- Hogyan értékeli a választást a Bala

ton északi partjának választó- 

kerületében?

- Választókörzetünkben, mint is

meretes dr. Szabó Tamás (MDF) 

győzött, aki az új kormány 

munkaügyi államtitkári kinevezését 

is megkapta, amihez ezúton gratu

lálok. Második helyem nem 

tekinthető vereségnek, hiszen volt 

olyan körzet, melyben annyi 

százalékkal (29,1%) amennyit én 

elértem, győzött a jelölt. Nálunk erős 

MDF fölény volt, mely részben a 

jelölt jó kvalitásával, részben az MDF 

egy éves szervezeti előnyével 

magyarázható sok egyéb más mellett.

- Szóljon néhány szót családjáról, 

amely e hosszú küzdelem alatt 

valószínűleg sokat segített!

- Feleségem nagyon sokat segített 

azzal, hogy a háztartással kapcsolatos 

feladatok alól felmentett. Megadóan 

tűri, hogy szinte minden pillanatom 

foglalt.

- Röviden elmondaná-e, hogy milyen 

tervekkel készül az új parlamentbe. 

Milyen együttműködést szándékozik 

kiépíteni a térség országgyűlési 

képviselőjével, Szabó Tamással?

- Az SZDSZ programjával indultam, 

ami kormány párti program volt, 

sajnos, a választás után csak ellenzéki 

képviselő lettem (a Veszprém megyei 

SZDSZ listán). Sajnos, terveim 

megvalósítására ellenzékiként nem

sok lehetőségem van. Az egyik 

elképzelésem az volt, hogy 

megoldjuk az idegenforgalomban 

dolgozók téli foglalkoztatását. Ehhez 

dr. Szabó Tamás segítségét is fogom 

kérni, hiszen ez éppen az ő 

munkaterülete. Már ismerjük 
egymást a Veszprém megyei 

képviselőkkel, s az építési tilalom 

feloldása ellen közösen fogunk 

fellépni. Úgy vélem azonban, hogy ha 
az infrastruktúrát megfelelően 

fejlesztik, - ezért is fogok harcolni - 

akkor az építési tilalom enyhíthető 

lesz.

Kikre támaszkodik (szakmai 

körökre gondolok), akik segítik 

jövőbeni munkáját?

Mindenkit arra kérek, ha 
problémája van, s úgy gondolja, 

segíteni tudok, szívesen állok 

rendelkezésre. Ugyanakkor kérek 

mindenkit, hogy közérdekű gond

jaikkal is keressenek fel, akkor, ha 

szakértőként segíteni szeretnének. 

Egyébként ismerőseim körében ezt a 

felajánlást már sokan meg is tették.

- Köztudomású, hogy a parti szakasz 

területei, üdülői vitorlás clubjai, nem 

a helyi tanácsok tulajdonában van

nak, (különböző utakon szeparálták 

a helyiektől), még adót sem az adott 

településnek fizetnek. Milyen 

intézkedéseket szándékozik javasol

ni ennek orvoslására?

- Harcolni fogok azért, hogy az 

önkormányzati törvény rendelje el az 

adó fizetését oda, ahol az teremtődik.

- Balatonalmádi lakosainak miben 

kéri segítségét, hogy a nevezetes 

település elnyerhesse méltó helyét a 

világban?

- Kérem a balatonalmádi olvasókat, 

hogy ötleteiket, terveiket a 

területfejlesztésére osszák meg 

velem is, hogy azt kellően tudjam 

képviselni a parlamentben. A 

későbbiekben szívesen találkoznék a 

balatonalmádi lap olvasóival, ha ezt 

igénylik.

Veszeli  Lajos

Röpke interjú Szabó 
Tamás képviselővel

A választások szele már tova tűnt kis 
városunkban is. Az északi part, így 
Almádi választott képviselője Szabó 
Tamás (MDF) lett. Újságunk szá
mára kértünk röpke interjút a 
képviselőtől, akit azóta munkaügyi 
államtitkárnak neveztek ki.
- Hogyan érezte magát, amikor a 
Parlamentbe lépett?
- A Parlamenti csoport első ülésén a 
hely szelleme tett rám nagy hatást. 
Életemben még látogatóban sem 
voltam a T. Házban. Sajátos, nagysze
rű érzés volt. Azután már a jövőt 
fontolgattam, azt, hogy mi vár ránk.
- Családja hogyan tűrte a hosszú 
választási hadjáratot?
- Nejem, hasonlóan gondolkodik 
mint én. Megosztottuk a terheket, i
gaz, most több jut rá a munkából, mi
vel két lányunk is van. Amikor beje
lentették a győzelmünket, sajnos, 
nem voltam otthon, de ahogy tu
dom, kisebbik lányom örömében 
azonnal felbontott egy doboz csokit. 
Ők úgy ünnepeltek.
- Nagy vonalakban vázolná-e az 
elképzeléseit, a balaton északi 
partjának reformjáról?
- Először is szervezetten kell feltárni 
a teendőket. Szándékunkban van egy 
balatoni fórum létrehozása, amely 
nem pártjellegű lesz. A jövő felada
tait kell majd megoldaniuk. Ez a 
fórum határozná meg az én felada
taimat is a Parlamentben, hiszen az it
teni problémákat senki sem tudja 
jobban, mint a helybéliek. Érdeklő
dő, szakértői gárda kell, folyamatos 
munkával. Ha kell, parancsoló mun
kacsoport legyen felém is. A minden
napi tapasztalatokból merítenek, így 
az aktuális problémák kerülhetnek 
majd előtérbe. Az élet úgy is hozza 
magával mindezt. A fő témakörök, 
amelyek kiemelt helyen szerepelnek 
majd: környezetvédelem, tájvéde
lem, idegenforgalom, helyi kulturális 
közösségek. A föld témával a 
gazdasági szekció foglalkozik, amely
nek elsődleges célja lesz a természeti 
kultúra visszaállítása.

Hogy lesz ez lebontva tele
pülésekre?
- A fórumon minden település kép
viselteti magát, közösen kell ügyein
ket megoldani. Az MDF szervezetek 
a választókerületekben havonta ta
lálkoznak, ők is egyeztetik elképze
léseiket. Egy iroda fog működni, ahol 
a polgárok benyújthatják kérdéseiket 
a képviselőnek. Már az önkormány
zati választások előtt véleménycse
rékre van szükség. Mondják meg az 
ott élők, mit kell csinálnom, és én azt 
teljesítem. A helyi önkormányzat 
dolgaiba azonban nem szólunk bele. 
Például saját bevételek ügye az ön- 
kormányzatoké, a helyi adók és az

idegenforgalomból származó bevé
telek úgyszintén.
- Az adóelképzelésekről mondana 
valamit?
- Az adót ott kell fizetni, ahol a tevé
kenység folyik. A balatoni képvise
lőkkel ebben egyetértünk, majd az 
adótörvény eldönti.

A képviselő úrnak (pardon, 
államtitkár) mennyi ideje jut majd 
otthonára, Almádira?
- Az országos dolgok mellett azért 
kell, hogy legyen egy kis időm, hiszen 
én itt lakom. Igaz, még nincs befejez
ve a házam, de én mindig Almádiban 
szeretek élni. Azt várom, hogy Bala
tonalmádi megtalálja a megfelelő 
arányokat úgy is mint település. 
Helyben kell megoldani a dolgokat, 
cselekedni kell. El kell hagyni a ko
rábbi lobbizást. Nem kell várni a 
központi utasításokra, kezdemé
nyezni kell. A város történetét néze
gettem nemrég. Csodálatos gyógy
üdülő, sajátos település volt. Vagy 
Vörösberény, az ékszerdoboz. Ma 
minden érték elveszett, nem az itteni 
polgárok hibáiból. Újra igazi fürdő
hely kell hogy legyen a város. És már 
tudjuk, hogy erősödőben van az 
egészséges lokálpatriotizmus. Egy 
különös belső szerkezet alakítható itt 
ki. Megvannak a gyökerek, csak pél
dául a kőbányát említsem. Jelleg
zetes, tájbaillő, kőkultúrájáról is hí
res volt a település. Sajátos ipar volt 
ez. Ha nem is állítható vissza, újra fel 
lehetne éleszteni mindezt, esetleg 
funkcionális tárgyak formájában. 
Ennek teret kell adni.
- Apropó, építészet.
- Hát ez egy sajátos játék volt a 
múltban. Mindenféle mentességet 
kaptak egyesek, különböző fórumok
tól. Nevetséges volt egy időben, hogy 
Veszprémben döntöttek a Balaton
almádi építkezések ügyében. Most 
még nehezebb lesz, hiszen időzített 
bomba volt a választások után négy 
nappal az építési tilalom felszabadí
tása. Én a helyi lakosság szempontjá
ból tartom ezt katasztrofálisnak. Mi 
kértük ennek a törvénynek azonnali 
felfüggesztését. Bízom abban, hogy 
majd az önkormányzat megoldja, 
szerintem szigorúbbak lesznek, mint 
valaha. Okos népnek gyülekezete 
tudja mit kell majd tenni.
- S végül mit mond a balatoni 
polgárokanak?
- Itt szeretném megköszönni a bizal
mat. Kérem, hogy mindenki higgye 
el, hogy rajta is múlik a jövő. Bízom, 
hogy a szakszerűség ideje eljött, és 
mindez értéket termel. Könnyebb 
lesz a pálya, szabad a cselekvés. Én re
mélem, hogy ebben a speciális sza
kaszban ennek a régiónak hasznára 
tudok majd lenni.

Veszeli Lajos



Vendégkönyvünk 
margójára

„A házasság azért olyan 
népszerű, mert egyesíti a 
kísértés maximumát az alka
lom maximumával.” Vala
hogy így vagyunk mi is a 
látogatókkal, mint George 
Bemard Shaw a házas
sággal, sőt talán a látogatók 
is így vannak a balatonal
mádi gimnáziummal. Mert 
valljuk be: vannak még ben
nünk is olyan kisgyerekkori 
nosztalgiák, hogy vajon mit 
hoz majd a vendég; és a láto
gatók is küzdenek egyfajta 
felfokozott várakozással, 
hogy vajon mit vihetnek el 
tarsolyukban, mennyivel 
lesznek majd gazdagabbak. 
Diákjaink az ősi japán köz
mondást: „találkozás a válás 
kezdete” változtatták a fo
nákjára, amennyiben a „juj 
de jó, hogy jöttek, de még
jobb, hogy el is mentek” 
ennek minősíthető. Ilyen 
apokrif gondolatok persze 
csak ott alakulhatnak ki, a
hol az első évben 117 dele
gáció tette tiszteletét, és en
nek hatása alatt a Diákta
nács és a Szakszervezet 
együttesen kérte, hogy csak 
csütörtökön legyünk láto
gathatók. Kérésük meghall
gattatott, így idén immár 
merő 65 delegációval zárjuk 
az évet, hacsak a cikk hatá
sára nem indul meg mozga
lom, a tavalyi rekord meg
döntésére.
Komolyra fordítva a szót, 
tényleg megtiszteltetésnek 
tartjuk, hogy Japántól A
usztráliáig és Kanadától 
Svédországig érdeklődnek 
irántunk, és elzarándokol
nak Almádiba, ennek is 
Budatava városrészébe. Fel
emelő érzés, hogy iskolák 
Soprontól Gyuláig és Sáros
pataktól Barcsig úgy szer
vezik továbbképzéseiket és 
kirándulásaikat, hogy váro

sunk útba essen. Gyűlnek a 
bejegyzések vendégköny
vünkben, és ha most nem 
idézzük őket egyenként, ak
kor erre a hely szűke késztet. 
Nem mehetünk el szó nélkül 
viszont olyan ígéretek mel
lett, amikor tanítványainkat 
dicsérik és jelzik, hogy sze
retnének további kapcsola
tot létesíteni velünk. Így jut
hatott ki 29 tanulónk Lon
donba, ahol vendégszere
pelhettek angol színpado
kon, 2 tanulónk fél éve az 
USA-ban tanul, őket követik 
egy évre többen is, de értékes 
a dániai nyaralás is tolmá
csolással egybekötve. Az 
amerikai békehadtest dele
gációjával érkezett hozzánk 
RUSSEL G. SIMPSON úr 
is, aki 15 tanulónkat hívott 
meg öthetes amerikai „csa
ládlátogatásra”, amelyet in
tézménye, az International 
School of Understanding 
(Nemzetközi Megértés Is
kolája) finanszíroz, s hogy a 
25 helyre 42 tanulónk pá
lyázott, újabb 15 helyet biz
tosított, és így 28 tanulónk és 
2 tanárunk juthat el az új
világba.
Így valósul meg a többször 
ittjárt kongresszusi képvise
lő, TOM LANTOS kívánsá
ga, aki az egész iskolát sze
rette volna úgy ahogy van, át
plántálni Kaliforniába. Hogy 
nem ez történik, hanem 
„csupán” 30 magyar nyári 
látogatása, annak az oka az is 
lehet, hogy ismerjük MARK 
TWAIN-nak, a humor és 
szatíra amerikai nagymes
terének velős mondását: 
„Csodálatos dolog volt 
felfedezni Amerikát, de még 
csodálatosabb lett volna, ha 
elkészítik.”

Czuczor Sándor

Itt a nyár - 
örömök és gondok

Megkezdődött a nyaralási szezon. 

Örömmel készülnek erre a nyaralók, 

és örömmel várják őket a ven

dégfogadók. Mégis ezt az örömöt 

sokszor bánat, tragédia vagy életre 

szóló rossz emlék árnyékolja be. 

Ezeket szeretnénk megelőzni, 

néhány tanáccsal. A napozás, 

fürdőzés mértékkel egészségjavító, 

de sokan ezt a mértéket nem ismerik. 

Tömegesen találkozunk leégett, 

megégett betegekkel, sokszor 

kisgyerekekkel. A különféle krémek 

hamis illúzióba ringatják a hófehéren 

érkezőket, akik nem barnán, hanem 

hólyagosra égve bánkódhatnak 

mohóságukon. Külön kell szólni a 

betegek, gyógyszert szedők napozá

sáról. Nekik a kezelőorvosukkal kell 

ezt megbeszélniük. De sorolhatnánk 

a felhevült testtel vízbeugrókat, az it

tasan is vízbe merészkedőket. 

Mennyi meggondolatlanság, mennyi 

szomorú következmény!

A nyári sportolás, mint minden al

kalmi igénybevétel, az edzettség és 

tapasztalat hiánya miatt fokozottan 

balesetveszélyes. Ezek a veszélyek 

ital hatására tovább növekednek. Ide 

sorolhatjuk a labdajátékokat, a 

csúszdát stb.

Az ivóvízről csak annyit, hogy nyáron 

a felszíni vízzel való higítása miatt 

csökken nitráttartalma, fél év alatti 

csecsemőknek mégsem adható.

Számukra a gyerekrendelőben 

kapható megfelelő ivóvíz kannában. 

Gyakoriak a rovarcsípések (szúnyog, 

darázs, kullancs stb.). Ezek sokszor 

permetezett növényről szállnak 

áldozatukra, és sokáig panaszokat 

okozó bőrelváltozásokat idéznek elő. 

Ha a vizes borogatás nem csökkenti a 

panaszokat, forduljanak orvoshoz. 

Élő kullancs eltávolítása krémmel 

való lefedéssel történhet, ha 

elpusztult, jobb, ha orvos távolítja el. 

Külön kell szólni a nyári 

betegségekről. Ezek többsége vírus 

eredetű gyorsan lezajló, enyhébb 

panaszokat okoz. Tüneti kezelésre 

(diéta, pihenés, lázcsillapítás) 

általában múlnak. Kisebb része 

komolyabb panaszokat okoz, 

tanácsos orvoshoz fordulni.

Szólni kell azt AIDS veszélyről, ami 

az idegenforgalommal, alkalmi 

kapcsolatokkal arányosan nő. Óvszer 

használatával biztonságosan 

megelőzhető!

Ajánlatos figyelemmel lenni az 

élelmiszerek tárolására. Nagy 

melegben a tartósított ételek is ha

marabb romlanak, a többiről nem 

beszélve. Kulturált személyi 

higiénével sok bajt megelőzhetünk. 

Mértékkel és fokozatosan merülve a 

nyár örömeibe megelőzhetők a nyár 

gondjai.

Dr. Farkas Miklós



Leszünk-e városlakók valahára?!
Nem szeretek levelet írni, 
különösen nem újságoknak, 
de olyan időszakban, amikor 
az új helyi vezetés még nem 
funkcionál, a régi pedig már 
nem, legyen szabad egy al
mádi polgárnak javaslataival 
előhozakodni a Szabolcs utca 
21 negyedik emeletéről, 
ahonnan kitekintgetve mosta
nában különös gondolataim 
támadnak!
Nevezetesen:
Mitől érzi magát otthon valaki 
valahol? Talán mert szereti 
azt a környéket, a vizet, a dom
bokat, ahol él! Emlékei van
nak, amelyek ezekhez kötik 
(nem is kevés). A dolognak ez 
az - úgymond - emelkedett 
része. De van más is. A napi 
szükségletek, igények kielégí
tő menete! És itt van a gond! 
Az otthonlétem érzését alap

vetően befolyásolja, hogy 
nemcsak a nyaralóidény két- 
három napjában, hanem a 
„maradék” kilenc-tízben is itt 
lakom családommal együtt, és 
nem mindegy, hogy tudok-e 
valahol bevásárolni, vala
hogyan közlekedni, és valami
képpen játszani hagyni gyer
mekeimet!
Bevásárolni itt a Fórum, - 
márciustól-októberig - a köz
benső időben néhány ezred 
magammal marad az egy 
Budatava ABC, és a gomba
mód szaporodó butikok, me
lyek közül sajnos, egy sem 
engem tart azt ideális vásár
lónak (nem veszek naponta 
3000,- Ft-ért szabadidőruhát, 
vagy bronzba öntött lándzsás 
görög harcost).
Közlekedésre itt lenne a 71-es 
út, és a Szabolcs utca, csak az

ember ne gyalog vagy autóval 
kísértse meg. Más dolog innen 
fentről átlátni a reménytelen 
dugókat, és megint más 
naponta megpróbálni a kiju
tást egy elvileg és gyakorlati
lag is elfuserált parkolóból! 
Hat éve már felvetettük egy 
felüljáró építésének lehető
ségét (a 71-es felett). Lett be
lőle egy „zebra”, ami nem iga
zán biztonságos megoldás! 
Tudom, hogy nagyon drága 
egy felüljáró! Úgy gondolom, 
hogy gyerekeink - akik na
ponta indulnak óvodába, isko
lába - sokkal „drágábbak”. 
Nem félek attól a vádtól, hogy 
ez patetikusan hangzik, mert 
ütött már el autó kisgyereket 
ezen az útszakaszon! Szeren
csére akkor nem volt halál
eset!
Falak közé zárt gyerekeink -

délelőtt iskolában, délután 30- 
70m2-es panel-lakásokban - 
mikor tudják végre birtokba 
venni a házak közötti - épí
tőanyagokkal teli - gyeptelen, 
fátlan senkiföldjét!
A lakótelep építése már befe
jeződött! Vagy mégsem? Ha 
igen, mire várnak az építők? 
Biztos vagyok abban, hogy sok 
szülő kész idejét és munkáját 
felajánlani azért, hogy játszó 
gyerekét biztonságban tudja! 
Végezetül visszatérve az ere
deti gondolatra, ami az 
Almádi Újság szimpatikus 
mottója is, (a fejléc alatt min
denki olvashatja!) mi (ezt 
gondolom, egyetlen ittlakó 
sem kéri ki magának) itt 
Budataván szeretnénk otthon 
lenni!

Nagy Ferenc 
Szabolcs u. 21. IV/10.

HASZNOS TANÁCSOK 
KÜLFÖLDRE UTAZÓKNAK

Itt a nyár, az üdülés, a régen megter
vezett külföldi út ideje, melynek 
zökkenőmentes megvalósításához 
szeretnénk tanácsainkkal segíteni: 

Először is ellenőrizni kell 
útlevelünk érvényességét, amely 
alapján kiválthatjuk valutánkat: 
szocialista országba 30 nappal, 
nyugati országba 90 nappal az utazás 
előtt.
- Szocialista országokba csak adott 
mennyiségű bankjegy váltható, e 
fölött csekkel igényelhetünk. 
Bulgária: 60 leva
NDK: 500 márka 
Csehszlovákia: 600 korona 
Románia: 500 lei 
Lengyelország: 200 000 zloty 
Szovjetunió: 60 rubel.
(Fenti adatok személyenként 
értendők.)
- Kötelező pénzt beváltani Lengyel- 
országba, míg Romániába ajánlott.
- A szocialista országokban csak 
üzemanyagjegyekkel lehet tankolni: 
bolgár benzinjegy és szovjet 
üzemanyagtalon a Magyar Autóklub 
irodáiban, csehszlovák benzintalon

és román benzinkupon a 
határállomásokon, szállodákban és 
utazási irodákban válthatók. A 
lengyel benzinjegy Budapesten az 
ORBIS Utazási Irodánál szerezhető 
be, illetve vidéken az IBUSZ 
irodáknál jegyezhető elő. NDK ta
lont IBUSZ irodákban és 
valutaellátással foglalkozó OTP 
irodákban vásárolhatunk (de! 
ólommentes benzin csak nyugat
német márkáért).
- A fenti országokban csak adott 
címletű bankjegy vihető be, illetve 
hozható ki.
Bulgária 20-as címlet,
Csehszlovákia 50-es,
Lengyelország 50 000-es,
NDK 100-as,
Románia 100-as,
Szovjetunió 10-es.
- Valutát visszaváltani a vissza
érkezéstől számított 8 napon belül 
lehet a kiviteli engedély alapján.

Cseh koronát például csak a 
szükséges mennyiségben kell váltani, 
mert 100 korona eladási árfolyama 
278,- Ft, visszaváltáskor már csak

219,- Ft jár ugyanezért az összegért. 
Most pedig néhány tőkés országról: 

Kötelező beváltás szükséges 
Görögországba és Jugoszláviába 
utazó egyéni túristáknak.
- A görög dinár nem minden címlete 
forgalmazható itthon, vigyázni kell 
mit hozunk haza.
- A jugoszláv dinár és a török líra 
itthon értéktelen, nem vissza
váltható, ugyanígy a dél- és közép
amerikai, illetve afrikai országok 
valutái sem, Kuwait kivételével.
- Törökországba célszerű nyugat
német márkát, görögországba USA 
dollárt, Jugoszláviába márkát és 
schillinget vinni - kis címletekben. 
Olaszországban a líra mellett kedvelt 
fizetőeszköz a nyugatnémet márka.
- A gépkocsival Svájcba utazóknak 
fontos 10 és 20 frankosokat váltani, 
mert a töltőállomások automaták.

Reméljük, összeállításunkkal sike
rült némi segítséget nyújtani, kíván

juk, hogy kirándulásuk felhőtlen, 
nyugodt legyen.

Május 29-én 
megnyílt 

a Tip-Top 
cipő- és divatáru 

kereskedés 
Balatonalmádiban 

a Piac téren.

Cipőjavítást is vállalunk. 
Nyitva: 9-17 óráig. 

Szombaton: 9-12 óráig. 
Szeretettel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat! 
Mosonyi Józsefné 

és Gulyás Zsuzsanna

Legyen a 
Vendégünk! 

házias konyha 

étel-különlegességek 

csapolt sör

PORCIÓ Ételbár 
Balatonalmádi,

Lenin u. 3.



Gyermeknap
’90

Sokszínű, érdekes program közül 
választhattak nevelőotthonunk lakói 
május utolsó hétvégéjén.
25-en (péntek) Keszeli Zsolt test
nevelő tanár vezetésével lengőteke 
verseny volt.
Nagyon jó hangulatban zajlottak a 
sor- és váltóversenyek is. A díj
kiosztás után a napot a nagy izgalom
mal várt tanár-diák mérkőzés zárta.
26-a (szombat) a jókedv, tréfa, 
kacagás jegyében telt el. Szervezője 
Bede László nevelő. Délelőtt tréfás 
vetélkedők, ügyességi versenyek 
voltak, pl. lekvároskenyér evés, gyufa 
ügyességi verseny, lufi borotválás, 
tojás dobálás, múmia készítés, 
öltözködési verseny stb.
Délután szellemi vetélkedőkre került 
sor, volt rajzverseny is. Az 
eredményhirdetés és a díjkiosztás 
után a napot hangulatos video-disco 
zárta.
Ugyanezen a napon 15 gyerek vett 
részt Szentgálon az SZDSZ gyer
meknapi rendezvényén, ahol igen jól 
szórakoztak. Ugyancsak szombaton 
Budapesten került megrendezésre a 
Nevelőotthonok START Olimpiai 
Döntője. Intézetünket 2 tanuló 
képviselte. Eredmények: a 60 m-es 
síkfutás olimpiai bajnoka Ráduly 
Imre, a kislabdahajításban Halász 
István 44 m 52 cm-es dobásával 4. 
helyezést ért el.
27-e (vasárnap). Két csoport, 17 
gyerek Vörös Lászlóné kíséretében 
Budapestre utazott, ők a 
Népstadionban töltötték a napot.
Az elsős és másodikos tanulóink 
délelőtt Balatonfüreden voltak, a 
SZETA meghívására. A program 
játszóházzal kezdődött, majd a Póker 
együttes gyermeknapi műsora 
következett.
Ebéd után bekapcsolódtunk a városi 
rendezvényekbe. A Közösségi ház 
meghívására moziba mentünk, 
ezután az intézet ajándékaként a már 
hagyományossá vált közös fagyizás 
következett a Kuckó presszóban.
A lényegében három naposra ter
vezett és szervezett rendezvényso
rozaton minden gyermek megtalálta 
az érdeklődésének megfelelő progra
mot. Így aztán nem csoda, hogy sok 
gyermekünk lemondott a hétvégi 
hazautazásról csak azért, hogy a 
számára vonzó rendezvényen jelen 
lehessen.

Bodnár Istvánné
nevelő

Gyermeknapi előzetes Szentgálon
Május 26-án egésznapos gyer
meknapot rendezett az SZDSZ 
almádi szervezete Szentgál 
környékén. A friss levegő, a sok játék, 
az újonnan felfedezett barlang sok- 
sok élményt jelentett. 
Köszönetképpen álljon itt azok neve, 
akik önzetlen segítségükkel lehetővé 
tették a gyermeknap örömét: 
TSZKER területi központja,
Kuckó kft.,
Cukrászati üzem,
MN-9520 egység hadtápja,
Dr. Bálványi Erzsébet (megyei bíró), 
Böhm Ferencné (Irisz virágszalon),

Drahos János (Zöldség-Gyümölcs 
bolt),
Gyürüsi Károly (Zöldség-Gyümölcs 
bolt),
Katona Csilla (Aladin divatáru), 
Kopár Istvánné (Emléktárgy és 
bazárbolt),
Kupcsik Gáborné (egyéni 
vállalkozó),
Nyúl Csabáné (Bambi gyermekdi
vat),
Ónodi Imre (pék kisiparos),
Rendina Szilvia (Tiffany divatáru), 
Dr. Tóth László (körzeti állatorvos) 
és az iskolák szervező pedagógusai.

A szabad demokraták tájékoztatják 
szimpatizánsaikat s a város lakos
ságát, hogy ezentúl a keddenkénti 6 
órai találkozójuk mindenki számára 
nyilvános lesz.
Egyéni gondjaikkal is, de a város 
életével kapcsolatos észrevéte
leikkel, kérdéseikkel keressék fel 
őket. Mindenkit szerettei várunk a 
régi tanácsháza első emeletén 
található irodánkban!

SZDSZ helyi szervezete

Gyermeknap
Almádiban

Fotó: Káplár Balázs

Egésznapos rendezvénnyel köszöntötte a gyermekeket a 
városi Közösségi ház május utolsó vasárnapján. A 
borongós idő ellenére szép számmal vettek részt az 
ünnepeltek a 10.00 órakor kezdődő programokon. A 
megszokottól kissé eltérő rajzversenyen Veszeli Lajos 
grafikus közreműködésével készültek a szebbnél szebb 
alkotások, a 10 táblás sakkszimultánon a szülők is 
felmérhették tudásukat, de az MHSZ pápai szak
osztályának repülő modellező bemutatója is sok 
érdekességet nyújtott. A délelőtti program zárásaként a 
székesfehérvári Generál pauze zenés műsorát hallhatták 
az érdeklődők. Aki ebéd helyett az ingyenes 
mozielőadást választotta, szintén nem csalódott. Régen 
volt rá példa, hogy szűknek bizonyuljon a mozi. A délután 
folyamán bohócok, bábműsor, bűvész, Vitai Ildikó 
előadóművész szórakoztatta a közönséget, majd a gyere
kek kívánságára tini disco fejezte be az egész napos 
rendezvényt. Felemelő érzés volt egész nap látni a ki
pirult, mosolygós arcokat, mert a szervezés sikere mellett 
ez jelentette az igazi örömet a rendezőknek. . .  S mivel

ebben a munkában sokan segítettek, köszönetünk mellett 
álljon itt az Ő nevük is: KIOSZ (most már ipartestület), 
Panoráma Club, Bauxitkutató Vállalat, Kommunális 
Szolgáltató Üzem, Expertus kft., s azok a magánszemélyek, 
akik társadalmi munkájukkal hozzájárultak a programok 
sikeres lebonyolításához.

Közösségi ház dolgozói



Alvó város, szendergő sportélet
Üdülőközpont lévén, váro
sunk utcáin, terein a nyári hó
napokban pezseg az élet; az 
ide látogató turisták többszö
rösére duzzasztják a település 
létszámát. Az egyre szűkebb 
pénztárcájú üdülők térhódí
tása azt jelzi, hogy a pihenni, 
kikapcsolódni, szórakozni vá
gyók messze nem elége
dettek az itteni lehetőségek
kel. Egy nyugati turistának ma 
már kevés az, hogy reggeltől- 
estig süttetheti magát a napon, 
s megmártózhat a Balaton 
kellemes vizében.
Ha az üdülőhelyből üdülő- 
paradicsomot akarunk létre
hozni, akkor a jelenleginél 
jóval színvonalasabb kiszol
gálással, nagyobb választékkal 
s főként gazdag programa
jánlatokkal kell ide csábíta
nunk a jól fizető vendégeket. E 
cél elérésének érdekében 
sokat tehetne a sport is.
Az ilyen irányú kezdeti lépé
sek azonban eddig nem vezet
tek igazi eredményekhez. 
Nem is csoda; hiszen az év leg
melegebb hónapjai uborka- 
szezonnak számítanak a hazai 
versenysportban. Ebbe a 
struktúrába illeszkedő Almá
di sportélet is Csipkerózsika 
álmát alussza.
Ez a megállapítás természe
tesen nem azt jelenti, hogy 
teljesen üresek lennének a 
teniszpályák, s az irigylésre 
méltóan szép labdarúgó- és 
atlétikai stadion is rendezvé
nyek nélkül maradna, s a vi
torlások ne szelnék a hul
lámokat. A megállapítással 
csupán azt szándékoztunk je
lezni, hogy meglévő lehető
ségeink kihasználásának is 
valahol az elején tartunk még. 
Áfrány Mihállyal, a Balaton
almádi SE ügyvezető elnöké
vel ezekről a kérdésekről, s 
természetesen az egyesület 
mindennapi életéről be
szélgettünk.
- Azt bizonyára minden itt élő 
polgár tudja, hogy a város 
munkaerő-megtartó képessé

ge nagyon korlátozott 
mondja az elnök. - Ez a tény 
a sportéletre is kihat, mégpe
dig olyan formán, hogy a fel
növekvő generációk ősztől 
tavaszig a környező telepü
léseken vállalnak munkát, s 
szinte csak aludni járnak haza. 
A májustól-szeptemberig 
tartó időszakban pedig gyak
ran fordult elő, hogy a ven
déglátásban elhelyezkedő 
sportolók munkahelyi elfog
laltságaik miatt nem tudtak 
részt venni az edzéseken, 
bajnoki mérkőzéseken.
Ezért jutott a helyi sportveze
tés néhány évvel ezelőtt arra 
az elhatározásra, - hogy szer
ződést köt a veszprémi SE- 
vel, játékosok átadásáról. Az 
ifjúsági és felnőtt labdarúgó 
csapat versenyeztetését más
ként nem láttuk megold
hatónak.
- Ma két szakosztálya van a 
BSE-nek: a tenisz és a labda
rúgás. A korábbi években mű
ködött asztalitenisz és gokart 
szakosztály is. Mi lett velük?
- Az asztaliteniszezőknek nem 
volt utánpótlásuk, ezért szűnt 
meg ez a szakág. A gokartot ö
rökül kaptuk, ám ez a műszaki 
jellegű sportág nem nagyon 
illett bele a BSE profiljába. A 
kisautók iránt a nevelőott
honos fiúk részéről nyilvánult 
meg nagyobb érdeklődés, 
ezért minden ellenszolgál
tatás nélkül ők kapták meg a 
szakosztály teljes készletét.
- Ejtsünk néhány szót az

anyagiakról is, hiszen sok a 
szóbeszéd és a pletyka, szerte 
Almádiban. Mennyi pénzből 
gazdálkodik az egyesület?
- Örülök a kérdésnek, mert 
pontot tehetünk a találgatá
sok, gyanúsítgatások végére.- 
Tíz év óta változatlan az az 
összeg, melyet támogatás cí
mén a Tanácstól kapunk. Ezt a 
160 ezer forintot egészítette ki 
az a 102 ezer, amelyet a tenisz
pályák fenntartására külön
böző forrásokból rendelkezé
sünkre bocsátottak. A harma
dik tétel a legnagyobb: 175 e
zer Ft. Ennyi volt az éves költ
sége a labdarúgó-pálya fenn
tartásának, valamint a gond
nok és a pályamunkás béré
nek.
Ez a finanszírozási szisztéma 
ez év január elsejétől meg
szűnt, mert ez utóbbi tételt 
vállaló Szolgáltató Üzem ve
zetése úgy ítélte meg, hogy ko
moly veszteséget kénytelenek 
e miatt a kapcsolat miatt el
könyvelni.
Az új rend szerint, idén 430 
ezer forintot kapunk a tanács
tól, s ebből az összegből kell 
fedeznünk minden kiadásun
kat.
Szeretném azt is hozzátenni, 
hogy egyesületünket több cég 
támogatta kisebb-nagyobb 
összegekkel. A Bakony Mű
vek, a BALATON Bútor
gyár, a Tejipari Vállalat, a 
TSzKER, a Nitrokémia, a 
Bauxit-Kutató, a BUDATA
VA Szövetkezet és mások.

Éves költségvetésünk egyéb
ként 1 millió forint.
- Mi a helyzet a földrengés 
károsultjainak részére épített 
öt faházzal, melyek a lab
darúgó-pálya területén kap
tak helyet?
- Ezek üzemeltetését egy évre 
megkaptuk. Terveink szerint 
két vállalatnak adjuk majd 
bérbe ezeket.- Van az egyesü
letnek egy autóbusza is.
- Igen, ezt a használt járművet 
100 ezer Ft-ért vásároltuk né
hány évvel ezelőtt, s a BSE 
csapatainak nullszaldós szállí
tását úgy tudjuk megvalósíta
ni, hogy időközben külföldi 
turista-utakat szervezünk. Ezt 
a buszt egyébként az általános 
iskolák térítésmentesen ve
hetik igénybe.
- Úgy, mint a labdarúgó- és az 
atlétikai pályát is?
- Igen. Gyakran tartanak itt 
órákat a gyerekeknek a test
nevelő tanárok, s annak is 
örülünk, hogy sikerült meg
szervezni a három általános 
iskolában tanuló gyerekek 
korcsoportos vándorkupáját. 
Az 5., 6. és külön a 7., 8. osztá
lyosok részére kiírt tornán hat 
labdarúgó csapat vetélkedik a 
serlegért, s az a tervünk, hogy 
ezt a kiválasztó-versenyt rend
szeresen minden évben 
megtartjuk.
- Az egyesület vezetése évek 
óta dédelget olyan terveket, 
melyek az üdülési szezont 
kibővítenék. Spanyolország
ban tapasztalt gyakorlat sze
rint az elő- és utószezonban 
amatőrversenyeket rendez
nénk, nyugati turisták rész
vételével.
-Valóban szeretnénk hozzájá
rulni az idegenforgalmi idény 
bővítéséhez, Amatőr Sport
fesztiválok megszervezésével. 
Első lépésként megrendeztük 
a FUT ALMÁDI tömeg
sportversenyt, de ennek a na
gyobb feladatnak megoldását 
az egyesület önmagában kép
telen felvállalni. Ehhez városi 
összefogásra lenne szükség.

r.f.



L aci Bácsi Tenisz
iskolájában anyák napi 
versenyt bonyolítottak le. A 
nagyoknál Pfenning Balázs, a 
középső korosztálynál Tóth 
Eszter, míg a legkisebbek két 
csoportjában Nagy Gergely és 
Varga Melinda végzett az 
élen.
De a legyőzötteknek sem kell 
szomorkodniuk, hiszen István 
király tiszteletére tervezett 
újabb erőpróbán javíthatnak 
helyezéseiken. A kép közepén 
Varga László a teniszpalánták 
oktatója.

Fotó: Boros Mariann

Talpalatnyi tornaterem
A vendéglátás időszakának 
bővítése érdekében próbálko
zott a BSE vezetése a sza
badidő szakosztály megszer
vezésével. Az elképzelést nem 
sikerült valóra váltani, mega
lakult viszont a „Vízenjáró” 
SALAMBÓ Sport Egyesü
let, mely célul tűzte ki az e
gészséges, aktív életmódra ne
velést, a környezet és a 
természete védelmét.
A már korábban létrehozott 
Oktatási és Szolgáltató GM- 
re épülő, két évvel ezelőtt 
életre hívott szervezet 
tevékenysége a vízi sportokra, 
ezen belül is elsősorban a 
vitorlázásra épül. Az 
önköltséges alapon működő 
klub 138 tagjának nagy része 
rendelkezik valamilyen vízi 
járművel, de a részükre szer
vezett versenyek és vízi túrák 
mellett lehetőséget biztosíta
nak a gimnáziumi tanulók 
oktatására, sportolására is.
A SALAMBÓ SE-nek is 
komoly érdeke fűződik a tú
rizmus fellendítéséhez. Mint 
azt dr. Kopár Zsuzsa ügyveze
tő elnöktől megtudtuk, kidol
gozott koncepcióval várják a

megvalósítás lehetőségét.
- Férjem, Kopár István (aki 
ezen írás megjelenésekor már 
meg is kezdi a földgolyó 
körülhajózását - a szerk.) 
nagyon jól ismeri ezt a 
témakört. Az ő édesapja volt 
korábban a balatoni hajózás 
vezetője, így hosszú időre 
visszanyúló élmények és ta
pasztalatok támasztják alá e 
témakörben írt egyetemi 
szakdolgozatát. Véleménye 
szerint áprilistól októberig 
tarthatna a szezon, mely min
den itt élő számára haszonnal 
járna.
Az elképzelések gyakorlati 
megvalósítása ma még sajnos, 
nem lehetséges. Talán majd az 
önkormányzat létrejöttével és 
koordinálásával megoldható
vá válik minden érdekelt fél, a 
szállodák, a maszek szobaki
adók, az iparosok, kereske
dők, s a kulturális élet szerve
zőinek összehangolt fellépése. 
Az így befolyt pénzekből 
fejleszthetné a település infra
struktúráját, javíthatná az 
oktató munka, s ezen belül az 
iskolai testnevelés felté
telrendszerét.

- Mely feltételek rendkívül 
szegényesek. Az I-es és a Il-es 
általános iskolákban lévő tor
natermekre sokkal inkább il
lik a torna szoba titulus. Igaz, e 
két intézményben tanuló fia
talok valamivel jobb hely
zetben vannak vörösberényi 
pajtásaiknál. Ők ugyanis a kul
túrház hasonlóan szűkre sza
bott helyiségébe kénytelenek 
átruccanni, hogy elsajátíthas
sák a mozgáskultúra alapjait. 
Beszélgetésünk színhelyén, itt 
a gimnáziumban valamivel 
jobbak a körülmények, az 
összkép azonban lehangoló.
- Igen, sajnos ez a helyzet - 
mondja dr. Kopár Zsuzsa a 
középiskola testnevelő taná
ra. - Egyetértek azzal a meg
állapítással, miszerint a város 
egy-egy diákjára egyetlen tal
palatnyi tornaterem ha jut. Ez 
a szomorú adat önmagáért 
beszél.
Hiába hát a BSE vezetésének 
erőfeszítése a sokszor 
tátongóan üres létesítmények 
sportolni vágyó fiatalokkal 
való megtöltésére. Hiába biz
tosítanak az iskolákban dolgo
zó testnevelők számára rend

szeres havi juttatást azért, 
hogy a legtehetségesebbeket a 
vesenypályák felé irányítsák. 
A jó szándék s az ilyenformán 
biztosított anyagi ösztönzés 
sem tudja ellensúlyozni a 
kritikán aluli feltételeket. 
Mert nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a sok esetben utcai 
ruhában s az osztálytermek
ben végeztetett gyakorlatok 
után nem válik a gyerekek 
alapvető szükségletévé a 
rendszeres és intenzív moz
gás. S az sem képzelhető el, 
hogy a gyermekfejjel sporttól 
elidegenített emberkék fel
nőtt korukban változtassanak 
életstílust.
Pedig a kicsik foglalkoztatása 
nem csupán a versenysport 
utánpótlását biztosítaná, s 
még azt sem állítható, hogy 
csupán a fizikai kondíció 
rendbentartására hivatott. A 
sportolás rendszerességre, 
fegyelmezettségre, az egymás 
iránti toleranciára nevel. 
Sikerélményt ad, s megtanít 
kulturált módon elviselni 
mindennapi kudarcainkat is.



ALMÁDI 
FIATALOKAT 
A CSAPATBA!

Az elvárásoknak megfelelően a 
középmezőny első felében gyűjtögeti 
a pontokat a BSE labdarúgó csapata 
a megyei bajnokságban. Bódiss 
József, az együttes szakmai 
munkájának irányítója célul tűzte ki, 
hogy mind több helyi kötődésű fiatalt 
építsen be a felnőttek közé. Nem ért 
egyet az egyesületi vezetés azon 
korábbi törekvésével, mely a 
veszprémi SE-vel kötött 
szerződésben öltött testet. Ennek 
értelmében az NB I-es csapat 
különböző korosztályaiban 
rendszeresen nem szereplő 
labdarúgók edzettek és játszottak a 
BSE Ifjúsági- és Felnőtt 
Együttesében.
- Nagyon fontosnak érzem, hogy az itt 
élő fiatalok kapjanak nagyobb 
lehetőségeket. Az első csapatunkban 
is bátran szerepeltetnünk kell őket, 
mert tapasztalatom szerint élni 
tudnak a bizalommal.
A segédedzői képesítéssel ren
delkező szakemberrel a remek 
gyepszőnyegű pálya szélén 
beszélgettünk, a serdülők 
gyakorlását figyelve.
- Ezek a gyerekek - mutat a mintegy 
csapatnyi játékosra - valamennyien 
idevalósiak, vannak közöttük 
nevelőotthonos gyerekek is, akik 
mindig is örömmel jöttek ki a pályára. 
A fiataloknak perspektívát kell adni, 
hogy valamikor az első csapat tagjai 
lehetnek.
- Tudomásom szerint van olyan 
serdülő korú gyerek, akit szülei 
Veszprémbe a VSE-hez visznek 
edzésre.
- No igen. NB I-es csapathoz sikk 
vinni a gyereket; pedig itt sokkal jobb 
körülmények között készülhetne a 
srác. S ha kiugróan tehetséges, nyitva 
áll előtte az út a magasabb osztály 
felé.
A vezetőedző tehát letette a voksát az 
almádi srácok mellett, de még nem 
oldódott meg a felnőttek 
utánpótlásgondja. Az ifjúsági 
korosztálytól ugyanis olyan kevesen 
látogatják a fiúk az edzéseket, hogy a 
veszprémi különítmény nélkül nem 
tudnának kiállni egy bajnoki 
mérkőzésre sem.
A veszprémiekkel kötött játékos
csereszerződést felbontották, de 
vajon sikerül-e annyi tizenéves fiatalt 
megnyerni a foci számára, hogy ez a 
párját ritkítóan szép létesítmény ne 
maradjon parlagon?

R.F.

Még egy szezont vállalnék, h a . . .
Kedd, 16.00 óra. A szikrázó napsü
tésben edz a BSE labdarúgó csapata. 
6-7 játékos végzi az aznapra kiszabott 
penzumot. Kitűnik közülük valaki, 
aki a meleg ellenére is „állig” mele
gítőbe öltözött, s feltűnően nagy ve
hemenciával röpköd a kapujára rú
gott labdákért. Azt hiszem, annak a 
150-200 fős törzsközönségnek, amely 
hétről-hétre látogatja meccseiket, 
jellemzésül ennyi is elég, hogy kitalál
ják kiről van szó: természetesen Szász 
Sándorról, a veterán hálóőrről. Vele 
készült az alábbi beszélgetés:
- Óvodás koromban láttalak először 
védeni, amikor Apám levitt a 
meccseitekre. Ma már nekem van 
óvodás lányom, s Te azóta is ott állsz 
a kapuban . . .
Sz. S.: Stimmelnek az adatok. 14 éves 
koromban kezdtem itt az ifjúsági 
csapatban, s 17 évesen már a megyei 
I. osztályú felnőtt csapatban védtem. 
Ha jól számolom ennek már több 
mint 23 éve. Az az Áfrány Misi volt az 
edzőm, aki kis kitérő után most az 
egyik vezetőm.
- Hosszú pályafutásod alatt soha nem 
vágytál magasabb osztályba, 
komolyabb megmérettetésre?

Sz. S.: Öt évig a fűzfői NIKEFAK-nál 
védtem, az MB III. bajnokcsapa
tának is tagja voltam, sőt az MB II- 
ben is többször szóhoz jutottam. 
Aztán mikor Fűzfőn elkezdődött a 
hanyatlás (visszacsúsztak a megyei 
bajnokságba) én is visszajöttem a 
BSE-be. Utána még hívott az MB II- 
es Bakony Vegyész, de oda már az 
akkori vezetők nem engedtek . . . 
Azóta vasárnaponként Almádi 
színeiben futok ki a pályára.

Közel 1000 bajnoki meccsen 
játszottál, 11 edző keze alatt. Melyek 
voltak a legkedvesebb élményeid? 
Sz. S.: Tóth Ferenc edzősége idején 
összejött itt egy igen tehetséges 
társaság. Kétszer végeztünk a megyei 
bajnokság 3. helyén, és csak azért a 3.- 
on, mert az akkori tanácselnök kerek 
perec kijelentette, nem juthatunk fel 
magasabb osztályba. Kár azért a 
csapatért, sokkal több volt benne, 
tényleg élmény volt ebben az 
együttesben szerepelni.
- Hogy látod mai helyzeteteket?
Sz. S.: El vagyunk a középmezőnyben, 
se a feljutás, se a kiesés nem fenyeget 
minket. Ami fontos lenne: nagyobb 
figyelmet kellene az utánpótlásra

fordítani, hisz’ volt olyan év, hogy 
egyedül én voltam almádi a csapat
ban.

Hűségedet, kitartásodat viszo
nozta-e valahogy a klub?
Sz. S.: A BSE-vel eljutottam 
Spanyolországba, de ami fontosabb, 
éreztem a bizalmat, szeretetet a múlt 
és jelenlegi vezetők részéről 
egyaránt.

Mások 40 évesen a befejezést 
fontolgatják.
Sz. S.: Annak idején 35 éves koromig 
terveztem a védést. Ezt most már 
túlszárnyaltam 5 évvel. Fizikailag 
még bírom, könnyítést nem kérek az 
edzéseken, sőt még magamat hajtom. 
Ennek ellenére lehet, hogy a nyáron 
abbahagyom. Bár ha valami maga
sabb célt tűznének ki (mondjuk az 
NB Ill-at), még biztos vállalnék egy 
évet.
- A jelenlegi erőviszonyokat figyelve 
ez sem lenne lehetetlen, ennek 
ellenére azt hiszem, sokan szeretnék, 
ha nem ezen múlna további játékos 
pályafutásod.
Köszönöm a beszélgetést.

Gróf Tibor

Fotó: Durst László



Klubház a p a r k b a n ?

Amikor négy évvel ezelőtt 
új útra lépett a BSE tenisz
szakosztálya, a vezetés hármas 
célkitűzést fogalmazott meg. 
A megyei bajnokságban ver
senyző csapat számára azt, 
hogy minél jobb eredmények 
elérésével öregbítsék a város 
sportéletének hírnevét. A má
sik kiemelten fontosnak tartott 
cél a sportág népszerűsítése a 
helyi lakosság körében. Az 
élénk tömegsportélet fellen
dítésétől azt várták, hogy egy 
klubház felépítésével megte
remthetik a társasági élet kul
turált központját. A teniszt 
gyakorlatban is űző szülők 
mellett felnövekvő gyerekek 
pedig a sportág természetes 
utánpótlását jelenthetnék.

A piros salakon versenyző 
csapat tagjai a közelmúltban 
kétszer, utoljára az 1989-ben 
kiírt bajnokság küzdelmei 
során vívták ki a jogot az OB. 
III-ban való szereplésre. 
Rajnai Kálmán játékos-edző 
szakmai irányításával az együt
tes maga mögé utasította me
gyei riválisait, majd megnyerte 
a Dunántúl megyei bajnokai 
részére kiírt osztályozót is. A 
szakmai munka színvonalát 
jelzi, hogy két fiatal: Hitter 
Csaba és Rajnai Csaba ebben 
az évben korosztályuk megyei 
bajnokai lettek.

A 35 főnyi versenyző 
ugyanúgy tagsági dijat fizet 
(120 Ft/fő), mint a 150 fős 
amatőr klubtagság. Közülük 
százan helyi lakosok (500 F t/ 
év), ötvenen pedig üdülőtulaj
donosok, akik 1500 forintért

válthatnak bérletet.
A szakosztály kapcsolato

kat épített ki az általános 
iskolákkal és a kéttannyelvű 
gimnáziummal. A diákok 300 
Ft éves tagsági díj ellenében 
vehetik birtokukba a hatpá
lyás teniszcentrum szolgál
tatásait.

A legkisebbek oktatását, 
képzését a csapat éljátékosa: 
Dudás Zsolt testnevelő tanár 
irányítja. Az április hónap
ban indult tanfolyam kereté
ben 20 kisgyermek ismerked
het meg ily módon a sportág 
alapjaival. Sajnálatos, hogy a 
legkisebbekkel való foglal
kozás csupán kampány jel
legű. Pedig a kicsik rend
szeres képzésével teremt
hető csak meg a célul kitű
zött, széles alapokon nyugvó 
utánpótlás.

Pénzhiány s az érthetetle
nül merevjogszabályok miatt 
nem sikerült komoly lépése
ket tenni a természetvédelmi 
területté nyilvánított őspark 
területére álmodott klubház 
felépítése érdekében. Erről, 
valamint a pályák bérbeadá
sának vitatott, s egyeseket 
találgatásokra indító körül
ményeiről váltottunk szót 
Debreceni Istvánnal, a szak
osztály gazdasági ügyekért 
felelős vezetőjével.

- Évekkel ezelőtt már 
készült egy terv; a klubház 
építését azonban azóta sem 
kezdték el. Ezek szerint 
feladták korábbi elképzelé
seiket?

Szó sincs róla, csupán

az a helyzet, hogy az építési 
hatóság nem adja áldását 
olyan elképzelés valóravál
tásához, mely a park bármely 
kis területét is érintené. Bő
víthetnénk a jelenleg rendel
kezésre álló apró irodákat, de 
annak semmi értelmét nem 
látjuk, hogy a pályáktól távol 
kezdjünk ilyen munkába.

A kulturált társasági élet 
általunk elgondolt színteré
nek kialakítása csak a pályák
kal szoros összhangban kép
zelhető el. Öltözők, fürdők, s 
olyan klubhelyiség kialakí
tására gondolunk, ahol tag
jaink a játékon túl is kapcsola
tot találhatnak egymással s 
eközben figyelemmel kísér
hetik a salakon történteket.

Érthetetlen számomra a 
park ilyen szintű féltése, hi
szen az itt található faállo
mány jelentős részének élet
kora 30-40 év. Nem beszélhe
tünk tehát valódi ősparkról.

Vannak a városban 
olyan hangok is, miszerint a 
pályák bérbeadása körül sincs 
minden rendben. A bérleti 
dijat fizető vendégek pénzei
nek elszámolása körül töb
ben visszaéléseket szimatol
nak.

- Konkrét bizonyítékok 
nélkül nincs szándékomban 
bárkit is támadni. De amikor 
1986-ban az új vezetőség át
vette a pályák üzemeltetését, a 
tanácsnak 30-40 ezer Ft-os 
éves bevételt számoltak el 
elődeink. Azóta jelentősen 
megváltozott a helyzet.

Éves bevételeink 380 ezer

Ft-ot tesznek ki, melyek nagy 
része, 320 ezer a pályák bér
beadásából származik. A 
fennmaradó hányad a tagsá
gi díjakból jön össze. Ezzel 
szemben kiadásaink nem 
lépik túl egy évben a 280 ezer 
Ft-ot. Ennek tudható be, hogy 
gyarapítani voltunk képesek 
az egyesületi kasszát. Jelen
leg mintegy 300 ezer - tő
lünk származó - forint került 
a BSE költségvetésébe.

Azt is hozzáteszem, hogy 
az adatok valódiságáról szak
avatott emberek - elsősorban 
persze klubtagjaink - bármi
kor meggyőződhetnek.

A BSE tenisz-szakosz
tályának vezetése szeretné, ha 
Balatonalmádi polgárai kö
zül minél többen járnának le 
játszani - mint az egyesület 
pártolótagjai - s esetenként 
buzdítanák az OB III-as csa
pat tagjait, mind jobb ered
mények elérésére.

A csapat soronkövetkező 
hazai mérkőzései:
Június 2. szombat 10 h 

Balatonalmádi-MOM 
Június 3. vasárnap 10 h 

Balatonalmádi-Székesfe
hérvár-Ikarus 

Június 9. szombat 9 h 
Balatonalmádi-Boglárlelle 

Július 4. szombat 10 h 
Balatonalmádi-Rákosliget 

Július 5. vasárnap 9 h
Balatonalmádi-Budakalász.

Az őszi szezon újabb öt mér
kőzését az együttes idegenben 
játssza le.



A Végrehajtó Bizottság májusi üléséről

Rendkívüli és a maga 
nemében páratlannak 
minősíthető a Végrehajtó 
Bizottság májusi ülése, noha 
arra a munkaterv szerinti 
időpontban és napirenddel 
került sor. Az ún. Pártközi 
Egyeztető Bizottság memo
randuma és az érintett négy 
párttal folytatott megbeszélés 
eredményeként a területi 
ülésre meghívást kapott az 
FKGP, az MDF, az MSZP és 
az SZDSZ helyi szervezete is. 
Ebben a tényben ugyan már 
semmi szokatlan nincs, hisz a 
megye több városában ez már 
gyakorlottá vált, a döntések 
konszenzussal történő 
meghozása (ennek a pártok 
részéről felmerülő igénye) az, 
ami a páratlan jelzőt 
kiérdemelte (s melynek 
részleteire és hátterére la
punkban még visszatérünk.).

Napirend előtt került terí
tékre többszörösen vissza
térően a Városlődi Úttörő
tábor további működése, 
sorsa. A Végrehajtó Bizottság 
végül is egyetértve a pártok 
azon véleményével, hogy az 
önkormányzat jogos tulajdo
nának elismerése a Bala
tonalmádi Városi Tanács VB. 
részéről elvi jelentőségű 
gesztus, a tábor kezelői 
jogáról ingyenesen lemondott 
a Városlődi önkormányzat 
javára.
Fő napirendként a Végrehajtó 
Bizottság értékelte saját 
tevékenységét, melyről a 
beszámoló a tanács júniusi 
ülése elé kerül majd.
A Végrehajtó Bizottság tagjai 
elfogultság nélkül vetettek 
számot munkájukkal, és úgy 
döntöttek, hogy a Tanács elé 
egy az 1985-90 éveket átfogó

részletes elemző beszámolót 
tárnak.
Vegyes ügyek között újabb 
kisiparosok támogatásáról 
döntött a testület. Ezek szerint 
dr. György László magán 
gyógyszertára, Lőrincz Gábor 
órásműszerész, Némethné 
Zubreczki Edit női szabó 
részesül kedvezményben. 
Hozzájárulást adott a testület 
egy magánszemélynek a 
káptalanfüredi strandon 
létesítendő vendéglátó egység 
megépítéséhez.
A Bakony-Coop Vállalat 
Bajcsy Zsilinszky utcai élelmi
szerüzletének közterületfog
lalási díját csökkentette a 
Végrehajtó Bizottság azzal a 
kikötéssel, hogy a bolt az alap
ellátást továbbra is biztosítja. 
A testület támogatást nyújtott 
a Wesselényi Közműépítő és 
Fenntartó közösség részére a

Batthyány utcában és 
környékén folyó vízhálózat 
építéséhez.
A Végrehajtó Bizottság állást 
foglalt az Építők Sport Club 
sporttelepének fejlesztése 
ügyében is. A testület elfo
gadta dr. Kerényi László 
javaslatát, hogy a telep kezelői 
jogának visszaszerzése 
ügyében nyílt levélben for
duljanak az új Belügy
minisztériumhoz.
A testületi ülésen szóba került 
még a volt pártház végleges 
tulajdoni helyzetének rende
zése, a város helyi közlekedé
sében várható gondok, a 
Táncsics Mihály utcában 
felszedett kockakő értékesí
tése. A felvetett témák a 
testület állásfoglalása alapján 
még további tárgyalásokat 
igényelnek.

M. H. E.

A KISIPAROSSÁG RÉGEN
Megbecsült, tisztes réteg 
volt a háború előtti időkben 
is. Nemcsak adófizető polgá
rok voltak részt vettek a 
közéletben is. Utalnék itt a 
színjátszókra, dalárdára, 
frontharcos szövetségre stb. 
Támogatták anyagi erejük
höz mérten Almádi kultu
rális életét, sportját. Az 
iparosbál jelentős rendez
vény volt minden évben. 
Magánéletük családcent
rikus, s igyekvésük volt 
szakmájukat dinasztiális al
apokon hosszú távon ren
dezni, gyermekeiknek to
vábbadni.
Akiről éppen szólni kí
vánunk ezek közül való. Bár 
nem vetette meg a jó bort és 
szórakozást sem, azért há
rom gyermekéhez mérten

házát úgy bővítgette, hogy a 
család együtt maradjon, a 
szakmát folytassák. A két fiú 
együtt dolgozott apjukkal 
tizenéves koruktól. Persze 
számításába hiba csúszott. A 
pártállam egy szobával na
gyobbnak találta munkájuk 
eredményét, és egy toll
vonással megszabadították 
tulajdonától. Utána még egy 
évet élt. Kizsákmányoló kisi
paros volt visszatérő vevői 
megelégedése ellenére. 
Amiért tollat fogtam, most 
kezdeném. Munkájukat jó 
kedvvel végezve nem mu
lasztottak el egy alkalmat sem 
egymás ugratására, vicce
lésére. Ő mesélte nekem az 
alábbi eseményt.
A húsbolt - az idő tájt 
mészárszék -, reggeli nyitás

utáni nagy forgalmát hasz
nálták fel jelenlévő vevőik
- főleg nőneműek - ug
ratására. A pult mögött 
dolgoztak a mester és a 
segédek nyakkendősen, virág
gal a pulton. Ezt korabeli 
fényképpel tudom igazolni. 
Eljött a kedvező pillanat. Az 
inasfiú is végezte dolgát, 
ugyancsak fehér köténnyel. A 
kötény alá már nyitás előtt 
megfelelő helyre egy tehén 
tőgyét erősítette fel, melyet 
csak a kötény takart. Ezután a 
mester a fiút a pult mögül 
kiparancsolta a vevők közé az 
üzlet felseprése céljából. A 
fiú jó hentes módjára köténye 
sarkát a derekára felhajtva 
végezte munkáját. A mester a 
pult mögül rámordul harago
san és hangosan, mivelhogy

tisztességtelenül, hanyagul 
öltözködött, magyarul a slicc 
körül látható a hiányosság. A 
vevők persze önkéntelenül a 
jelenetre koncentráltak. A 
mester dühösen kiugrik a 
nagykéssel a gyerekhez, egy 
nyisszantássál megszaba
dítja a tehéntőgytől, és ki
dobja azt az utcán ólálkodó 
kutyáknak. Képzelhetik a 
vevők reagálását, sikolyait az 
eseményt látván. Szegény 
fiú, ilyen fiatalon elveszett, 
megcsonkult. A kedélyek 
lassacskán lecsillapodtak, 
miután kiderült a huncutság. 
Hát ilyenfajta jókedélyt 
kívánok a mai tisztes iparo
soknak is, vevőknek is.

M. G.



Barátság karnyújtásnyira
Lehet, hogy a Kedves Olvasó 
meglepődik e havi számunkon, mivel 
elég sok Balatonfüredről szóló anya
got talál. Nem tévedésből állítottam 
így össze júniusi számunkat, mert 
Balatonfüred, akárhogyan nézzük, 
olyan centruma a Balatonnak, ahol 
mindig úgymond világraszóló dolgok 
történtek. Színháza, gyógyüdülői 
méltán adnak nagy tekintélyt a 
városnak. Híres emberek egész sora 
fordult meg már itt, s főleg a kultúra 
területén maradandó nyomokat 
hagytak. Az első kőszínház, Jókai,

Kossuth, Tagore, Déry, Ferencsik és 
sorolhatnám az emlékek gyökereit, 
mind kiemelten foglalkoztak a Bala
ton gyöngyszemével.
Nekünk, Almádiaknak az ország 
legfiatalabb városának példaértékű 
lehet Balatonfüred, a jó szomszéd, 
hiszen örökségüket mi is magunké
nak valljuk. A múltunk és az északi 
part jövője összeköt bennünket, és 
szorosabb szálakat keresve érdemes 
együttműködni a tapasztaltabb 
szomszéddal. A balatonfüredi 
városvédők, a kultúrát ápolók és

Almádi lokálpatriotái már megkeres
ték egymást, hogy jövőben rendez
vényeken is hitelesítsék az igaz 
barátságot, ápolják a jó szomszéd
ságot. A jövendő önkormányzat 
kialakulása mindkét városban még 
szorosabbra fonja a barátságot, fi
gyelve, korrigálva egymás hibáit, 
segítve közös dolgainkat. Az első 
lépést az Új Almádi Újság megtette, 
azzal a reménnyel, hogy követi még 
számtalan szebbnél szebb pillanat a 
két város tiszta érdek nélküli 
közeledését.

V.L.

„Emberi törvény 
kibírni mindent, 
s menni mindig 

tovább 
még akkor is, 
ha nem élnek 
már benned 

remények 
és csodák ”

Hemingway

Baráti üdvözlet Füredről!
„Úgy látszik valóban, mintha ezen magyar hazának néhány vidékéből, a Dunának némely mellyékeiből kiszorított nemzeti lélek 
a Balatonnak körét szállotta vala meg." 

(Kisfaludy Sándor. Prológus 1831. júl. 2.)

Bár ma is így lenne, sóhajt fel 
a ma balatoni embere. Most, 
hogy egy környezetvédelmi 
plakátakció kapcsán a 
Balatonalmádi Baráti Kör és a 
Balatonfüredi Városvédő 
Egyesület együtt dolgozik, en
gedjék meg almádi barátaink, 
hogy néhány dolgot elmond
jak tevékenységünkről. A 
Balatonfüredi Egyesület 1986 
óta dolgozik. Igyekszik, hogy a 
város épített és természeti 
értékeit megvédje. Ez, 
vélhetnék belső ügy, de mint 
az Országos Szövetség tagjai, 
részt vettünk két jelentős 
törvénytervezet előkészíté
sében. Ez viszont már érinti az 
„Új Almádi Újság” olvasóit is. 
Köztudott, hogy tavunk hely
zete katasztrofális. A helyi 
tanácsoknak nincs elegendő 
pénzük a bajok orvoslására. 
Felemás helyzet, hogy a Bala
ton-menti ingatlantulajdono
sok nagy része a szobakiadás
ból, idegenforgalomból szár
mazó jövedelemadó részét 
nem annak keletkezési he
lyén, hanem az állandó lakása 
szerinti tanácsnál fizeti be. 
Ezért javasoltuk: „Az üdülő
helyeknél befolyt minden 
jövedelem utáni adó, azon a 
területen kerüljön befizetés

re, ahol kelekezett. Felhasz
nálásra is ott kerüljön.” Az 
előző kormányzat a mai napig 
rágódott a témán. Másik, a 
minden balatoni üdü
lőtulajdonost értintő téma. Az 
üdülőtulajdonosok érdek- 
védelme nem megoldott. Ha a 
nyaralótulajdonos az előbb 
említett módon hozzájárul a 
település fejlesztéséhez, le
gyen beleszólása a helyi 
önkormányzati munkába is. 
Akár úgy is, hogy választói 
jogot kapjon a tanácsi 
választásokon. A kettős 
választói jog elkerülése végett, 
szabadon dönthessen, hogy a

lakóhelye vagy a nyaralója 
helyén választ. (NSZK példa) 
Érezvén ezt a joghézagot a 
Parlamenti illetékes szakbi
zottság előreláthatóan ez év 
június 10.-e és 20.-a között 
foglalkozik a törvénymódo
sító javaslattal. A Balatont ma 
már csak közös munkával le
het megmenteni. Ehhez min
den „Balatoni” polgár össze
fogására szükség van. Ezért 
tartjuk példaértékűnek a két 
város Egyesületeinek közös 
akcióját. Az sem véletlen, 
hogy szinte egyidőben szüle
tett meg a gondolat, hogy a 
helytörténeti oktatást segí

tendő, tankönyveket kellene 
írni. Hiszen hogyan szeresse a 
gyermek lakóhelyét, ha nem is 
ismeri? A Füredi Egyesület a 
Tanács Művelődési Osztá
lyával pályázatot ír ki hely- 
történeti tankönyv írására. 
Kisfaludyt idéztem a beveze
tőben. Mi meg vagyunk győ
ződve arról, hogy nem igaz, 
hogy a múlt költői, képző
művészei öröksége után 
terméketlen utódok születtek. 
Mutassuk meg, együtt, ma
gunkért, együtt gyermeke
inkért, együtt a Balatonért.

K.

VIRÁGOZZÉK . . .
A befejezetlen mondat nem a sok év 
folyamán felvonulási jelszóvá 
kövült szlogent, s nem is a kínai 
kulturális forradalom emlékeit kí
vánja felidézni. Folytatása lénye
gesebben csekélyebb tartalmi mon
danivalójú megvalósulási színe
iben, formáiban azonban pompás 
látványt produkálhat, és persze 
azért magunkról is elárul valamit. 
Szóval,. . .  Virágozzék városunk, s 
ha ez a maga egészében lehetetlen 
kívánság is volna, legalább legfor
galmasabb belső utcáink!
Hála Istennek, említésre érdemes, 
követendő példák vannak. Hogy 
csak a városközpontból említsek 
néhányat, nagyon mutatósak a

Lenin út 34. szám előtti fák körül 
elültetett paprikavirágok, a Lenin út 
10 sz. előtti muskátlik. A tavaly meg
nyílt Anaconda fodrászat-kozmetika 
üzletköréhez méltóan az idén is ad a 
külcsínyre, mint ahogy a Nép
művészeti-ajándékbolt muskátlijai is 
ismerősen térnek vissza ilyen tájt. A 
Városi Tanács dolgozói zsebből 
dobták össze a földszinti ablakokat 
csinosító petúniák árát, nem tagadva 
az akció példa értékűségét. (Sajnos 
nem példa nélküli, hogy sóvár, kapzsi 
kezek elkeserítően hézagosra „gyom
lálták” a virágos ládákat.) Örvende
tes, hogy gondos kezek most sem 
feledkeztek meg a TSZKER erké
lyeiről, a Lenin utcai kanyarban lévő

maszek boltok előtti hosszú virág
tartóban azonban most csak muta
tóban árválkodik néhány petúnia. 
Nem lehetne az idén is . . .  és 
egyáltalán...?
Kedves lakók, boltosok, vendég
látósok, intézményi dolgozók, ha 
egy kicsit szeretik maguk körül (és 
nem csak kerítésen belül) a szépet, 
és ha Önöknek is számít, hogy a 
város legalább tenyérnyi foltja 
üdítően hangulatos legyen, ne 
sajnáljanak a portájuk - portáljuk 
elől néhány szál világot. S talán azt 
sem kell nagyon bizonygatni, hogy 
ez az apróság reklámnak sem rossz, 
. . .  az üzlet is virágzó lehet.

- em -



A halhatalan
szomszéd

In memoriam Lipták Gábor

„Ha most összekötném 
a Tamás hegyet a Tihanyi templom
mal
s tarisznyámba kapaszkodva 
átsétálnék mint egy kötéltáncos 
nem félnék széltől vihartól 
sirály-sikolytól sem félnék 
azt mondanám gyertek utánam 
mert ezt a kötelet Gábor bácsi fonta 
balatoni regékből legendákból 
nem szakad ez el soha többé”
(Gaál Antal: Aranyhíd)

Már öt éve zárva a kapu a 
szomszédban. A 71-es út mellett 
lombok közé bújva rejtőzködik a 
magyar irodalomtörténet egy da
rabja, Lipták Gábor író háza. Szere
tem ezt a házat. Loncsos, álmos kutya 
méregette a betérőt érdeklődve. Az 
épületet már csak régvolt írók 
szelleme járja. Intézmény volt az író 
háza. Fészke, ritka pihenőhelye az 
elmúlt évtizedek magyar íróinak. 
Valami ősi ösztön vezette az 
öregkorában már nehezen mozgó 
írót, hogy házába gyűjtse barátait, 
Szabón Lőrincet, Németh Lászlót, 
Déry Tibort, Örkény Istvánt, 
Boldizsár Ivánt, Borsos Miklóst, 
avagy a táj másik nagy szerelmesét, 
Kersztury Dezsőt. Uramisten, mic
soda névsor! A „Magyar Parnasszus” 
egy darabja. Gyakran eljátszom a 
gondolattal, hogy a barát Tamási 
Áron mázas poharát fogva, tekintetét 
megpihentetve a szobán és a gazdán, 
talán itt fogalmazta meg, „Az emberi 
élet a munkálkodás célja és értelme: 
valahol hazára s otthonra lelni a 
földön." Ma ily nemes gondolat 
ékesíti az „Új Almádi Újság” címlapját 
is. Lipták szerette Almádit. Nem volt 
féltékeny a Fürednél civisebb 
szomszédvárra. Sajátjának érezte a 
Balatont. Benne élt. Az itt élők 
múltját írta meg. „Nyitott kapu”, 
„Ezüst híd”, „Regélő Dunántúl.” . . .  
sorolhatnám könyveit, amelyek ma 
már szinte kötelező olvasmányokká 
lettek. Jómagam úgy voltam 
könyveivel, hogy Julcsi lányomnak 
vettem, de jórészt én olvastam 
elsőnek. Az évfordulón lapozgatva az 
egyiket, benne dedikáció: „A kedves 
szomszédnak, Márcsak Pulcsi néni.” 
Azóta a hű társ, a feleség is elment. 
Pedig még annyi mindenre készült. 
Egy szószék tele volt diákkal, 
fotókkal. A közelmúlt irodalom- 
történetének egy-egy maradandó 
pillanata. Ezt szerette volna még fel
dolgozni.
Reggelente el-elnézem a bezárt ka
put. Öt éve, hogy eltemettük az írót. 
Bár mint minden halhatatlan csak 
otthonát zárta be, meséivel, 
történeteivel közöttünk maradt. 
Most talán derűs mosollyal bort tölt 
az égi mázas pohárba és csendesen 
megjegyzi, „Ejnye, hát még mindig 
haragszik rám a hatalom, hogy házam 
zárva van barátaim előtt?”

K.

A  közelmúltban a Col
legium Hungaricum látta 
vendégül egy kiállításra a 
Káptalanfüreden élő Vizer 
Júlia és Hunyady István 
festőházaspárt. A tárlat 
szép siker a művészeknek 
és városunknak is. 
Örömmel közlünk két 
festményt a kiállításról.

A Hunyadi házaspár sikere 
Bécsben

SZABÓ LŐRINC

Az eredmény
Hát - éltem! Eredménye? Ötven év 
(egy hijján). Folyton csak dolgoztam érte. 
Pénzzé változtam. Háziúr zsebébe 
folytam, lakérnek. Család kenyerét 
vetettem; és magam voltam a rét, 
melyről elindult s tányérunkra érve 
pecsenye lett a borjú. Ujjam égve 
világított, tíz gyertya; és ha gép, 
ha gyár kellett, szívem hajtotta. . .  Hej, 
de nyafogtam sorsomon, de sokat, 
hogy nincs értelme, s hogy tönkremegyek! 
Most meg, vénülő szememmel, amely 
annak is üröl, ha kisüt a nap, 
áldom az értelmetlen életet.

A vörösberényi 
általános 
iskoláról

Veszprémvölgyben, a középkori 
város nyugati szélén állt Ma
gyarország első apácazárdája, a 
veszprémvölgyi görög apácák mo
nostora. Görög nyelvű alapítólevele 
Kálmán király 1109-ben kelt 
átiratában maradt ránk.
Részlet a magyar fordításból:

.. Ajándékozok ennek a monostor
nak 9 falut földestől. Ezen falvak 
nevei a következők: először 
Szárberény: negyvennyolc tűzhellyel 
és hat halásszal. . . ”

1368. augusztus 6-án maga Nagy 
Lajos király keltezi Veszprémből 
egyik oklevelét. Megemlíti, hogy a 
szárberényi erdők a kedvenc 
vadászterületei közé tartoznak.

*

Az első tanító nevét, Pacsai Antalét 
1773-ból, a Lelkészi Hivatal 
megsárgult okirata őrzi.
Az iskolaépületről 1804-ben maradt 
ránk feljegyzés. A helybeliek mindig 
is vörösberényinek nevezték a 3. sz. 
Általános Iskolát: Természetes, hisz’ 
generációk során okítottak e falak 
között.
Ezért örülünk tehát annak, hogy a 
hivatalos részről zöld utat kaptunk, 
és sikerül levetni az iskolanévben 
lévő szám jellegtelenségét. A 
testületünk úgy döntött, hogy 
nemcsak külső pompával, hanem 
tartalommal is hangsúlyozni 
kívánjuk e nap fontosságát.
Rajz szakos kolléganőnk tervei 
alapján megszületett a diákjelvény 
ősi községünk két jelképét ábrázolva: 
a homokkő vörös színét és az 
Erődtemplomot. A diákok 
bevonásával döntöttünk az 
egyenruha kérdésében is. Ami pedig 
a tartalmi munkát illeti: a tanulók 
gazdag programkínálatból válogathat
tak tetszésük és képességük szerint. 
1990. június 1-jén délelőtt került sor 
az értékelésre, a díjak kiosztására, 
majd pedig a szülői munkaközösség 
látja vendégül a gyerekeket.
A díjazáshoz segítséget nyújtott: a 
KOMFORT RT, a Nitrokémia Ipar
telepek, a Balatonfőkajári MGTSZ, 
a Hungária Biztosító és a FÓRUM 
üzletközpont.
Délelőtt - a hivatalos ünnepség 
előtt - megnyitott a kiállítás, mely
nek ünnepi dekorációját Veszeli 
Lajos terve alapján a gyerekek 
közreműködésével készítették.
A 18 órakor kezdődött ünnepség és 
az azt követő műsor tette 
emlékezetessé a szép napot.

Monse Zsuzsanna



A Közösségi ház 
júniusi 

programja

15-én 1500 - Majorette-s felvonulás
- Sörfesztivál
- Öregfiúk 

labdarúgómérkőzése
-MN. Zeneművészeti 

Szakközépiskola 
Fúvósegyüttese 

-a nyugatnémet Amman 
Big Band koncertje 

Helyszín: sportpálya 
18 án 1400 órától Játszóház a strandon 
24-én Népművészeti 

kirakodóvásár 
1700 órától Állami Bábszínház 

vendégjátéka a szabadtéri 
színpadon 

25 én 1400 órától Játszóház a strandon 
27én 2000 órától A Magyar Barokk 

Trió koncertje az 
Erődtemplomban 

30 án 2000 órától Utcabál a Marx 
téren

Sakkversenyt rendezett a Közösségi 
ház május 12-én, amelyre vándor
kupát ajánlott fel.
A verseny végeredménye:

1. Fáncsy Imre Balatonalmádi
2. Sulyok Sándor Veszprém
3. Horváth István Balatonalmádi

Orvosi Ügyelet 
Balatonalmádiban

Hétköznap: 18h - 07 h 
Hétvégén:
Szombat: 07 h - Hétfő 07 h 
Ünnepnapon: 07 h - 07 h 
Cím: Balatonalmádi 
Lenin u. 32.
Telefon: 38-334

Városi Könyvtár 
nyitvatartási ideje:

Hétfő: 13 h -18 h
Kedd: 13 h -18 h
Szerda: 09 h -12 h

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

illetve 13h -18 h
Péntek: 13 h - 18 h
Szombat: 10 h -16 h

Vörösberényi Könyvtár 
nyitva 

tartási ideje:

Kedd: 1615 h - 1900 h  
Péntek: 1600 h -1900 h

AZ ÖREGHEGYI 
VASÚT MARADÉKA

Az 1909. július 9-én megnyitott 
vasútvonalat sajnos már régen

megszüntették. A maga idején gyor
san megépült vasútvonalnál egyedi 
műszaki megoldásokat alkalmaztak 
az építők. A remetevölgyi állomás 
környékén hatalmas faragott kövek
ből, szárazon rakott támfal tartotta a 
töltést, ma pedig a helyén lévő utat. A 
megmaradt támfalszakaszok, átere
szek és átjárók a város műszaki 
emlékei közé tartoznak. Igen sajná
latos, hogy felelőtlen és garázda 
emberek megbontották a támfalat, és 
lopják a köveket. Ezt mindenképpen 
meg kell akadályozni, egy-részt mert 
a támfal az utat tartja, másrészt 
Almádi kőfaragó iparának igen 
becses emléke.
Kérjük a lakosságot, védje 
értékeinket.

S.F
Fotó: Durst László

Május 4-5-én rendezték az atlétika Diákolimpia megyei döntőjét Tapolcán. A 
Balatonalmádi 1. sz. Általános Iskola tanulói az összetett csapatversenyben 
szépen helytálltak, a lányok a 9., a fiúk a l l .  helyet szerezték meg.
Egyéni összetett versenyben (72 atléta közül) Knauer György az értékes 14. 
helyezést érte el.
A szombati versenyen több versenyző jutott egyéni számokban a legjobb 8 
közé, de közülük is kiemelkedett Knauer György, aki magasugrásban 
165 cm-t teljesítve megyei bajnok lett.
Ezzel a teljesítményével esélye van arra, hogy meghívják Tatára, a Diákolimpia 
országos döntőjére.

HALMAY GYÖRGY

A II. világháború áldozatainak emléktáblájához felajánlott, illetve befizetett 
önkéntes hozzájárulásokat az alábbiak szerint igazoljuk:
Németh Lajos 1000,-Ft
Dunszt Rudolfné 1000,- Ft
Mátrai Endre 7000,- Ft
Szabó Gyula 2000,- Ft
özv. Berecz Jenőné 500,- Ft
Varga József 500,- Ft
Veszeli Lajos 500,- Ft
Dr. Kovácsné Réti Irén 1000,- Ft
Hitre Jenőné 300,- Ft
Áldozatvállalásaikat ezúton is megköszönjük. A további adományokat 
ugyancsak a Közösségi házban veszik át.

a Honismereti kör

FIGYELEM!

A Balatonalmádi Sport
egyesület Tenisz Szakosz
tálya a város felnőtt lakosai 
részére augusztus 15-től te
nisztanfolyamot hirdet kez
dők részére.
Jelentkezni a Városi 
Tanács Művelődési és 
Sportosztályán lehet.

ÉRTESÍTJÜK
a lakosságot, hogy a város 
piacán a rendszeres áru
sítás az alábbi időpon
tokban megkezdődött. 
Szerda, szombat: zöldség és 
gyümölcsárusítás. 
Csütörtök, vasárnap: 
magántelepülések az őster
melőkkel egyidőben.

A Balatonalmádi Városi 
Tanács VB. 1990. július hó 
1-től öt évre terjedő 
időszakra bérleti szerző
désbe adja a balaton
almádi-vörösberényi ABC, 
Fagylaltozó melletti 23 m2 
területű pavilonját, a hozzá
tartozó 7 m2 földterülettel 
együtt, elsődlegesen 
zöldség-gyümölcs árusító 
üzletköröknek. A bérleti 
szerződéssel kapcsolatos 
információk a Városi 
Tanács VB. Titkárságán 

(Széchenyi sétány 1. Tele
fon: 38-444) munkaidőben 
kérhetők.

Balatonalmádi Város Lapja 
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság 

Czuczor Sándor,
Gróf Tibor,

Hollóné Behring Anikó, 
Monse Zsuzsanna, 

Müller n é dr. Hradszky Erzsébet 
Schildmayer Ferenc, 

Veszeli Lajos 
Felelős szerkesztő 

Veszeli Lajos 
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi 

sétány 1.
Telefon: 38-444 

Készült: az OOK veszprémi 
nyomdájában 
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