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

Is te n  hozta Balatonalmádiba

Balatonalmádi Magyarországon kívül is is
mert, mert Európa legnagyobb tava - a Bala
ton - mellett kedves kis üdülőváros és fürdő
hely. A nyári Idényen kívül alig van 10 000 
lakosa -, de azért nem olyan kis hely, ahol az 
utcai fények elhalványulnak, ha az ember a 
villanyborotváját bekapcsolja! -, és könnyen 
megközelíthető úton, vasúton és vízi úton 
(attól függően, hogy honnan érkezik az utas.) 
Az első olyan balatoni üdülőhely Almádi, ame
lyet Balatoni Riviéraként emlegetnek. 
Hírnevéhez méltóan szebbnél szebb villák, 
szállodák, üdülők és strandok adják meg a 
város igazi jellegét.

Írott források 1072-ben említik először, és 
neve a régi Ogiuz, másnéven Almád törzset 
idézi. Először az első magyarországi görög 
orthodox monostor birtoka, majd később 
szőlőhegy (promontórium), ahol a gazdák 
főfoglalkozása a szőlő- és bortermelés. A 
hódító törökök visszavonulása után a 
reformátorok létesítettek itt egy jónevű 
iskolát, remélve a város protestáns központtá 
válását A település azonban a győri Jezsuita 
kollégium birtokába került, és a XVIII. 
században átadták a veszprémi püspöki 
kerületnek.

1898-tól Balatonalmádi magábaolvasztot
ta Vörösberény, Káptalanfüred és Budatava 
településeket A magyar-angol kéttannyelvű 
gimnázium ebben az utóbbi városrészben 
található.

Én az Ön helyében a város minden ismert 
látványosságát meglátogatnám: a stran
dokat, a régi parkot, a református templomot, 
a barokk katolikus templomot, a Szent Imre 
templomot, a csárdákat és a mulatókat is, 
nem beszélve a Wesselényi kilátóról, ahon
nan elmerengve azon morfondíroznék, hogy 
jövőre mikor jövök ide.

W e lc o m e  to Balatonalmádi

Balatonalmádi is well known outside of Hun
gary as an attractive spa town on the shores of 
Europe’s largest lake, the Balaton. Outside sum
mer season it is a small township of around 
10 000 inhabitants - not so small as street lights 
should dim when you plug in your electric razor 
- which is easily reachable by car, train or ship 
(depending on your point of departure.) It is the 
first major town of what has become known as 
the ‘Hungarian Riviera’; its credentials amply 
verified by the host of villas, private hotels, 
resorts rest homes and beaches that give the 
town no much of its character.

Documents mention the town as early as 1072, 
and its name is reminiscent of an ancient clan, 
Ogiuz alias Almad. In its very early days it fell 
under the jurisdiction of the first Hungarian 
Greek Orthodox monastery, acting as a promon
tary, whose principal preoccupation was viticul
ture. When the occupying Turks withdrew from 
the area, the Calvinists established a school 
here, hoping to make the town an important 
Protestant centre. The village however, became 
the property of the Jesuit college of Gy6r, thus 
falling under Roman Catholic jurisdiction. In the 
eighteenth century, it was handed over to the 
Veszprém Diocesan Chapter.

From 1898 onwards Balatonalmádi encom
passed the villages of Vörösberény, 
Káptalanfüred and Budatava. The English-Hun
garian dual language school is to be found in the 
lastmentioned area of the township.

If I were you I would visit some of the best 
known sights in each part of the town: all the 
beaches, the Old Park, The Calvinist Church, 
The Baroque Roman Catholic Church and St. 
Emery Church, the inns and pubs in the hills not 
to speak of the Wesselényi lookout tower where 
you can plan the exact time of your return here 
next year.

Grüss Gott in Balatonalmádi!

Balatonalmádi ist ausser Ungarn fast in ganz 
Europa bekannt, weil es ein kleiner beliebter 
Ferien- und Badeort an den Ufern des grossten 
Binnensees Europas ist. Ausser der Sommersai
son wohnen hier kaum 10 000 Einwohner. Aber 
es ist nicht so ein kleiner Ort, wo die Strassen
lampen blasser werden, wenn der Mensch 
seinen elektrischen Rasierapparat einschaltet. 
Es ist auch leicht zu erreichen mit der Bahn und 
dem Wasserweg (die Frage ist von wo Sie 
kommen). Der erste Erholungsort am Balaton, 
welcher „balatoner-Riviera” genannt wird, 
desto mehr weil die schönsten Villen, Hotels, Er
holungsheime und die Strände der Stadt den 
richtigen Charakter geben.

Schriftliche Erinnerungen aus dem Jahre 1072 
erwähnen zum erstenmal, der alte Name Ogiuz, 
oder Almád Stammbaum bedeutet. Zu allererst 
gehört es dem ungarischen griechisch-orto
doxen Kloster. Später Weinberg (Promonto
rium), wo sich die Besitzer hauptberuflich dem 
Weinbau und der Weinherstellung widmen. Nach 
dem Rückzug der sieghaften Türken und Refor
matoren bringen eine Schule mit gutem Ruf zus
tande, hoffend, das die Stadt ein protestantis
ches Zentrum wird. Jedoch der Ort kommt den 
im XVIII. Jahrhundert in Győr lebenden Jesuiten- 
Kollegium in Besitz, und wurde dem Bistum von 
Veszprém übergeben.

Im Jahre 1898 schmelzen in sich die Ortschaf
ten Balatonalmádi, Vörösberény, Káptalanfüred 
und Budatava zusammen. Das ungarische- 
englische Gymnasium befindet sich in dem 
letztgenannte Stadtteil.

Ich an Ihrer Stelle würde jede Sehenswür
digkeit besuchen: die Strände, den alten Park, 
die reformierte Kirche, die katholische Barock- 
Kirche, die heilige Emerich-Kirche, auch dei ver
schiedenen Tschardas und Bars; nicht zu 
vergessen die Wesselényi-Aussicht, von wo ich 
darüber würde: ,wann komme ich in nächsten 
Jahr wieder!”

Czuczor Sándor



KÖZSÉGHÁZA, 
VÁROSHÁZA

Az elmúlt évben nyertük el a városi 
rangot, és ugyanekkor került sor a 
városháza felavatására is. 1869-ben 
lett Almádi önálló község. És a köz
ségháza? Az bizony, jóval későbben 
készült el, 1900. július 22-én volt az 
ünnepélyes felavatása, tehát éppen 
90 éve. Ez alkalomból tekintsük át, 
mit tudunk az akkori Almádi leg
nagyobb épülete építésének törté
netéről.

Sajnos, Almádi község levéltárából 
-csaknem biztosan volt ilyen - nem 
maradt fenn semmi. A Veszprém 
megyei Levéltár alig őriz községi ira
tokat. A megyegyűlés jegyzőkönyvei 
megvannak, de az iratok nincsenek. A 
forrásanyag elég szűkös, de nagy 
szerencsénkre a korabeli újságok sok 
és részletes tudósításban számoltak 
be a legkisebb Almádit érintő 
eseményről is. Lássuk ezekből a 
legfontosabbakat a községháza épí
tésére vonatkozóan:

1897. december 25-én a 
Veszprémvármegye című lapban 
hosszú cikk jelent meg Almádiról, és 
ebben olvashatjuk az első hírt.  „A  r.t. 
a Hattyú vendéglő szomszédságában, 
az alsóörsi út mentén csinos, eme
letes épületet emeltet, melynek 
földszintjén öt bolthelyiség lesz, s 
ezek egy részére akadtak is pályázók,

akiknek egyike csemege üzlet 
létesítését tervezi, a másik divatáru 
üzletet akar nyitni. A harmadik 
bolthelyiségben fodrászterem lesz. 
Az emeleten fogják elhelyezni a 
postát és távbeszelő hivatalt, vala
mint a csendőrséget is . . .  lesz négy 
bérbeadó is . . .  Óvári Ferenc 
megszerzi a kölcsönt.” Érdekesség, 
hogy itt még nem említik község
házának.

- 1898. november 2. Almádiban 
hozzáfogtak a községháza építé
séhez, „a múlt hét végén rövid időre 
abbahagyták, mert kiderült, hogy a 
terven pótlások szükségesek, rövi
desen folytatják . . .  a nagyarányú 
épületet már a tavasszal átadják 
rendeltetésének.”

- 1898. november 30-án Almádi 
képviselőtestülete rendkívüli 
közgyűlést tartott amelynek 
keretében a Zalavári Antal építésszel 
kötött 10 597,- Ft 42 kr értékű 
szerződést jóváhagyta.

- 1898. december 2-án Almádi 
képviselőtestülete községháza és bér
ház építésének fedezésére 10 000,-Ft 
kölcsön felvételét határozta el .

- 1899. január 7-i újsághír: „Állandó 
postát és távíró állomást kap Almádi 
tavasszal, amikoris a postahivatal át
költözik a most épülő községházára."

- 1899. május 4-én a megyegyűlés 
határozott: „községi tulajdont képe
ző ez ideig telekkönyvezetlen terü
leten hivatali helyiségül is szolgáló 
nagyobbszabású házat épít . . . 
10 000,- Ft, 50 éven át törlesztendő 
kölcsönnel.” Hosszú, részletes indo
kolásokat írnak, minden körül
ményre felhíva a figyelmet „ . . . a 
telket rendezni kell, nehogy ekkora 
épület más tulajdonára épüljön.”

- 1899. május 7-i újságcikk: „Az 
Almádi >Országház< bokréta 
ünnepélye” címen. „Május 1-én ... a 
pompás emeletes épület falai 
elkészültek... Zalavári Antal kitűnő 
építész tervei szerint . . . , aki 
megvendégelte az 57 főnyi 
munkáscsapatot s anyaghordó leány
sereget . . .  ízes vacsorát és fogyhatat
lan mennyiségű bort adtak . . . , 
felharsant a vörösberényi tűzoltóság 
zenekarának tánczrahívó muzsikája, 
mire a munkások derékon kapták a 
kaczkiás szép lányokat, menyecs
kéket . . . keredett aztán másnap 
reggelig tartó tánczvigalom.”

- 1899. május 29-i megyegyűlés 
jóváhagyta a 10 597,- Ft 42 kr értékű

építési szerződést és újabb 2000 Ft 
kölcsönt is összesen 12 000 Ft-t 
kitevő összeget.

-1899. június 11. Ezidén Almádiban 
új községi palota épül . . .

- 1990. július 22. A felavatási 
ünnepség részletes programja, ame
lyet másolatban közlünk.

- 1900. július 29-én „Almádi község 
ünnepe” címen óriási cikk jelent meg, 
amelyben valamennyi elhangzott 
beszédet szószerint leközölve is
mertetik a pompás ünnepséget.

Az épületet már a tavasz folyamán, 
az ünnepélyes átadás előtt hasz
nálatba vették. Egy augusztus 12-én 
keltezett képeslevelezőlapon már a 
községházában lakó vendég küldi 
üdvözletét.

Az új városháza elkészülte óta alig 
van használatban. Hasznosítására 
még nincs döntés. Mi lenne, ha 
lényegében az eredeti funkciójának 
megfelelően használnák? Azaz a 
földszinten üzletek, az emeleten hiva
talok, illetve irodák lennének.

Schildmayer Ferenc

Csemege
üzlet a 
község
házában

Község
háza

épülete

—  Ünnepély Almádiban. Vármegyénk kies 
fürdőhelyén Almádiban holnap nagy ünnepségek 
között avatják fel a községházát. Az ünnepély prog
ramja a következő: 1. Ébresztő a vörösberényi önk. 
tűzoltó-egylet zenekara és 18 ágyulövés által. 2. Ünne
pélyes szentmise a kápolnában reggel 9 órakor. 
Gyülekezés a községháznál, 8/4 9 órakor testületi 
felvonulás. 3. Diszközgyülés a községházán délelőtt 
10 órakor. Az ünnepi beszédet tartja: d r . Ó vári 
Ferencz országgyülési képviselő. 4. Társas-ebéd egy 
órakor az almádi-i fürdő-részvénytársaság »Hattyu« 
vendéglőjében. 5. Délután 3 órakor népünnepély. 
6. Esti 8 órakor a községház felszerelési költségei 
fedezésére műkedvelői hangverseny és tánczvigalom. 
A hangverseny műsora: I. rész. 1. Rákóczy-nyitány.  
Irta Kéler Béla. Zongorán előadják : Jánosi Ida és 
Anna k. a. 2. Legenda. Irta Wieniawski. Hegedün 
előadja: Lakatos Gyula, zongorán kiséri: Getső Irén 
k. a. 3. Három a daru. Költemény Tompa Mihály
tól. Szavalja: Halasi Tibor. 4. Ilka és Milka. Irta 
Legov Miksa. Éneklik: Záborszky Jolán k. a. és 
dr. Vladár Józsefné urnő, zongorán kiséri: Szervánszky 
Klára k. a. II. rész. 5. Impromptu, Rheinhold-tól. 
Zongorán előadja: Getső Irén k. a. 6. Kincses Lázár 
leánya. Költemény Kiss Józseftől. Szavalja: Hatala 
Györgyike k. a. 7. Concert, Lipinszky-től. Hegedün 
előadja: Gyémánt Miklós, zongorán kiséri: Getső 
Ignáczné urnő. 8. Ut a vashámorba, Schillertől; 
fordito tta : Jánosi Gusztáv. Szavalja: Dwelly Mariska 
k. a., zongorán kiséri: Literáthy Judit k. a . ; az ének
részt dr. Baróti Lajos kisérete mellett előadják: dr. 
Hadár Józsefné úrnő, Záborszky Jolán,  Szervánszky  
Klára és Getső Irén k. a. 

Ünnepség programja



Bizalom és türelem

Egy, a vörösberényi templomban el 
nem hangzott nekrológ dr. Kubinyi 
György atya öröklétbe távozása 
alkalmából.

Közel 5 éve került plébániánk élére, 
elődje hasonlóan tragikus hirtelen 
halála után dr. Kubinyi György. 
Fájdalmasan rövid időt, 5 évet töltött 
köztünk - midőn a pünkösdvasár
napot követő csütörtökön az Úr 
magához szólította. Halála gyors volt, 
és méltó. A reggeli szentmisét 
követően vette magához lelkét az Úr, 
általa szeretett emberek köréből,
- kik gyertyát gyújtva imádkoztak az 
elhunytért.

György atya az elmúlt évek során 
plébániánk igazi, komoly vezető 
egyénisége lett -, akinek bölcsessége, 
megértő emberi és következetes 
lelkipásztorkodása népszerűvé és 
kedvelné tette nemcsak egyház- 
községünkben, de egész Almádiban. 
Ő volt az, akinek lelke tudott rezonálni 
a hatéves gyermek leikével, de a 90 
éves öreg mamiéval is. Hozzá hasonló 
hitoktatót találni szinte lehetetlen; ő 
annyira ismerte a gyermeki lelket
- olyannyira tudta átplántálni az Úr 
igéit a reá fogékony lelkekbe hogy 
ez ritkaság. Bizonyíték nagyszámú 
tanítványa, köztük sok pap. Gyerme
keink pedig szomorúan hallották 
távoztát. Szelíd humora, éles elméje, 
mély bölcsessége közkedveltté tette. 
Áldásos ténykedését mindannyiunk 
örömére folytatta. A Mindenség Ura 
azonban úgy döntött, hogy szeretett 
Gyuri bácsinkat magához veszi. Le

gyen meg az Úr akarata, plébános 
atyánk, ki ott vagy már az Ő 
országában. Kívánjuk Neked, hogy 
tested nyugodjon békében a szeretett 
vörösberényi hantok alatt - lelked 
pedig imádkozzon vörösberényi 
híveidért és az egész emberiségért az 
idők végezetéig. Ámen!

„Bizalom és türelem: Hallom dr. 
Kubinyi György most elhunyt 
vörösberényi c. esperes hangját. Csak 
így lehet Istenszerető becsületes vi
lág nálunk. Példa lehet ő is nekünk, 
aki 74 évesen a változásokon 
felbuzdulva nem azon gondolkodott, 
hogy mit lehet visszakapni az 
államtól, hanem azon, hogy ő mit 
adhat. Egy kis terület van Budataván, 
ami az egyházé, ahová közös 
összefogással kápolnát szeretett 
volna építeni. Kell az oda, tudod
- mondta - nagyon sok fiatal házas 
költözött a lakótelepre, na, meg ott a 
gimnázium. Ugye segítetek?

„Gyuri bácsi, ha sokan leszünk igen, 
segítünk. Most még kevesen vagyunk, 
így csak emlékezünk szavaidra, 
tetteidre” - idézet Veszeli Lajos ez év 
június 16-i emlékbeszédéből.

És az utolsó mondat idézet dr. 
Kubinyi György végrendeletéből: „A 
tulajdonomban lévő áldozókelyhet a 
megépítendő budatavai kápolnára 
hagyományozom.”

Dr. Tóth József 

Grafika: Veszeli Lajos

HIÁNYZOL 
GYURI BÁ C SI...

(IN MEMORIAM 
DR. KUBINYI GYÖRGY)

Szebb címet akartam, de tudom, 
hogy nem tetszene, hiszen meg sem 
engedte sem a Kubinyi atya, sem az 
esperes úr, sőt más megszólítást sem, 
csak a Gyuri bácsit. Nekem is, 
másoknak is. Megengedhetted, mert 
volt mire szerénynek lenned.

Fösvénységnek tűnhet, pedig nem 
annak szánom, mégis nekem, aki 3 éve 
költözött ide, kevesebb juthatott 
belőled, még kevesebb a 2 éve indult 
gimnazistáknak, mert úgy voltunk, 
m int Shakespeare írt egyik 
szonettjében:

(„Koldus szegényen s királyi
gadagon
Részeg vagyok és mindig
szomjazom”)
1987-ben még nem dívott papokat 

meghívni ünnepségre, megnyitókra, 
egy évvel később se, és nem véletlenül 
kérdezhetted Kurucz tiszteletes úrral: 
„Nem lesz neked ebből bajod? Gon
dolod, hogy megúszod?” Har
madszorra már egyikőtök sem 
kérdezte, de az még meglepő volt, hogy 
a kollégisták a vasárnap délelőtti 
tanóra alól felmentést kaptak, ha 
kismisére mentek.

Amikor kolléganőm, szakdol
gozatával birkózott, a töméntelen latin 
szöveget levéltáros barátoddal együtt 
segítetted magyarítani, felebaráti 
szeretetből. Mert mondhattunk mi 
Pápát, Pestet, Badacsonytomajt vagy 
K áptalantótit m indenütt közös 
barátokra akadtunk - a világ egy kis 
falu lett, horizontunk mégis egyre 
tágabb. Fizikusok tiszte lett volna, 
mégis te tártál fel új dimenziókat min
den hétfőn négy óra után a gimnázium 
könyvtárában. Igaz, nem volt szabad 
hittanórának hívni, még vallás
oktatásnak sem, sőt nagydobra verni 
sem, így aztán „Beszélgetés Gyuri 
bácsival” néven vonult be a heti 
munkarendünkbe. Csak egyet kötöttél 
a lelkünkre: ne legyen kötelező. Nem is 
lett. Voltak érdeklődők elegen anélkül 
is. Diákok, tanárok. Aztán leszoktak a 
csiklandós kérdésekről is, mert olyan 
szép-szelíden és bölcsen még nem 
mondtak véleményt a házasság előtti 
szexuális életről, ahogy te az egészet egy 
tejszínhabos tortaevéshez hason
lítottad. „Hogy néz az ki, ha először 
csak a hab, csak a legfinomabb töltelék 
és a szárazabb, unalmasabb tészta a 
végére marad? „Ilyen elegánsan csak a 
gordiuszi csomót vágták át!

Amikor négyéves kisfiammal de
cember végén sétálni indultunk, ő 
Budataváról észrevette a berényi 
templom hívogató tornyát. Pedig nem 
is harangoztak Talán éppen ezért 
szerette volna látni a harangot, és elin
dultunk toronyiránt a Séd patak 
mentén. Hó sem volt, mégis az 
elszáradt kórók és tüskés bozótok 
kerülgetése egy órát is elvehetett, amíg 
odaértünk. Győztesen, tele 
várakozással, - a templom ajtaja 
viszont zárva! Nem tehettünk 10 lépést 
visszafelé, amikor sietve jöttél, és 
mentegetőztél, hogy ez a korán 
szürkülő decemberi délután hogy 
megtréfált: arra ébredtél, hogy 
elaludtál. Illetve arra, hogy valaki 
keres a templomnál! És a kulccsal 
meg a sétabotoddal még ott értél 
bennünket a sarkon. Ugye arra 
születni kell, hogy megérezzük, valahol 
szükség van ránk, de azt is megérezni, 
hogy hol és mikor, az már emberfeletti 
adomány. Mint amikor egy orvos
házaspár gyermekével találálkoztál 
ugyanott a templom előtt, akit Kurucz 
tiszteletes úr kísért lefelé a református 
templomtól, ahol elmagyarázta neki, 
hogy ott lakik a Jézuska. A kisgyerek 
megállt a katolikus templom előtt, a 
református tiszteletes kezét el sem 
engedve rád nézett és a tiszteletes úrra, 
majd megint rád, és azt mondta: „Az 
lehet, hogy a Jézuska ott lakik, de az 
biztos, hogy itt rendel!” Látod, 
nemcsak beszéltél az ökumenizmusról 
mindenki másnál tisztábban és 
érthetőbben, hanem tettél érte. 
Naponta.
Első infarktusod után szelíden, mo
solyogva magyaráztad el, hogy vissza 
tudtak hozni az orvosok, mivel a te 
Urad még nem talált késznek Azt 
hiszem Szent Pált idézted, és én is csak 
őt idézhetem, aki felabarátját 
elveszítve, saját életét akarta eldobni 
magától bánatában; de nem tette, 
mert ezzel azt a felét is megölte volta, 
ami a felebarátjából benne meg
maradt.
Ezért vigyázunk mi is magunkra, aki 
ismertünk - ismerhettünk téged..

Czuczor Sándor



Jótékonysági

Hattyú 
bál '90

Az Auróra Étterem előtti parkoló
ban már este 6 órakor ünnepi hangu
lat uralkodott. Június 23-án úgymond 
szezonnyitó bál volt Almádiban, 
amelynek kora esti programja hívo
gatta a vendégeket. Lovasbemuta
tóval kezdődött, majd 100 fős major
ette csoport adott színes, látványos 
műsort. A  báli vendégek este 8 órakor 
ültek le a vacsoraasztalokhoz.

Szép színfoltja volt az estének a 
palotás nyitótánc. Tahi Tóth László 
és Balázs Péter műsora sajnos, nem 
aratott osztatlan sikert a bálozók 
körében. Kárpótlásul éjfél előtt 
komoly, értékes jutalmak cseréltek 
gazdát a tombolán. A főnyeremény az 
idegenforgalmi hivatal ajándékaként 
Balatonfüreden, 3 napos vendég
látás, osztályon felüli hotelben, teljes 
ellátással, 2 fő részére. Ezen kívül a 
Komfort Vállalat, a Pannonker, az 
Expertus Kft., a Fórum Üzlet- 
központ, Magyar Hitelbank, Viadukt 
Skála, Tejipari Vállalat adtak 
támogatást. Éjfélkor nagy sikere volt 
a vendéglátó Auróra Étterem 
svédasztalának. A tánc és a jó hangu
lat reggelig tartott.

Így zárult az Almádi Újság köré 
szerveződött Almádi Kör első 
jótékonysági bálja, amelynek bevé
telét a jövendő Helytörténeti

Múzeum javára fordítják. Köszönet a 
pártolóknak és a résztvevőknek.

Kis megjegyzés a szervezők 
részéről. Igaz az, hogy első ilyen 
kezdeményezés, - igaz, hogy úgy 
hírlik jól sikerült. Igaz, hogy nem volt 
valami olcsó. De ilyen is volt - és 
remélhetőleg ebből hagyomány lesz. 
Akik eljöttek, elviszik hírét e bálnak, 
akik elmaradtak, reméljük jövőre 
közöttünk lesznek. Vannak, akik azt 
mondták, - kevés volt a hírverés, nem 
volt plakát, stb. Erre az a válaszunk, 
hogy a szervezésre, előkészítésre 
pénz sem állt rendelkezésünkre. Jövő 
évben ismét megrendezésre kerül 
majd a Hattyú bál. Ismét jóté
konysági céllal, ismét júniusi szezon
nyitóként. Bízunk benne, hogy még 
jobban sikerül. Képriportunk az idei 
bál eseményeit örökíti meg az optika 
segítségével . . .

Szerkesztőség

Hattyúk között

A báli vendégsereg egy részlete

A zenekar és a közönség A majorettek tánca



Káptalanfüred és Öreghegy nyári gombái
(Vigyázat: GALÓCA!)

A tavalyi év nem kedvezett a gom
bák fejlődésének, így sok kiránduló, 
természetjáró nem hódolhatott szen
vedélyének, a gombagyűjtésnek.

A tavaszi gombák után, a meleg és 
a sok csapadék hatására bő nyári és 
őszi gombatermésre számíthatunk.

Igaz, hogy a június eleji szárazság 
késleltette a termőtestek kifejlődé
sét, de az időben jött nagy esőzések 
kedveztek a nyári gombák növé
sének.

Legismertebb és legkedveltebb a 
vargánya gomba, az ízletes vargánya 
(Boltus edulis).

Melegkedvelő, eső után egy hét 
elteltével jelenik meg, erdőszéleken, 
tölgy- és bükk erdőkben, gyertyán fák 
alatt. Gyökérkapcsolt gomba - tehát 
együttél a fent felsorolt fafajokkal.

Vastag húsú, sima kalapú barna, 
feketés színű.

A kalapja alsó része - a termőréteg 
lyukacsos, csöves szerkezetű, 

kezdetben fehéres, majd sárgás-zöld 
színű. A tönk vastag, hordóra emlé
keztető.

Mindenféle étel elkészítésére alkal
mas, szárítani, tartósítani is kiválóan 
lehet.

Tipikus nyári gomba még a ga
lambgomba. Lomberdők talaján 
egyesével terem.

Ehető, a dióízű, a zöld és a 
varaszöld galambgomba.

A termőtest két részből, a kalapból 
és a tönkből áll.

A tönk mindig fehér, fehéres. A 
kalap lemezes, morzsalékosan töré
keny.

A nem ehető galambgombák jelleg
zetessége, hogy nyersen megkós
tolva csípős ízűek.

Réteken, erdőszéleken terem a 
csiperkegomba.

Több fajtája ismert: az erdőszéli-, a 
sziki-, a kétspórás-, az óriás-, stb.

A kalap és a tönk egyszínű. A 
termőréteg (a kalap alsó része) le
mezes, a fiatalabbé világos hússzínű, 
az idősebbé barnás-fekete.

A tönkön gallér található (a fiatal 
gombán a lemezeket elfedő hártyás 
rész maradványa).

A csiperkék nagy része közkedvelt,

ehető gomba.
A kétspórást pincében termesztik. 

Ennek zamatanyaga lényegesen 
kisebb a természetben előfordu
lókénál.

Enyhén mérgezők a sérülésre sár
guló fajták, ezek főzve erősen kar
bolszagúak.

A csiperkegombákat a nem 
ismerők könnyen összetévesztik a 
halálosan mérgező GYILKOS 
GALÓCÁ-val (Amanita falloides).

A jelenlegi időjárás ezek kifej
lődésének is kedvez.

Aki a gyilkos galócát nem ismeri, az 
ne is szedjen gombát!

A termőtest kalapból és tönkből áll. 
Bocskora van!

(Kezdeti időszakban a gomba bu
rokban van, a bocskor a tönk alsó 
részén található burok maradványa).

Ezért a galócák jellemzője: a gallér 
és a bocskor!

A gyilkos és a fehér gyilkos galóca 
halálosan mérgező.

A fogyasztás után a mérgezés 
tünetei csak 10-36 óra múlva je
lentkeznek, ezért a beteg a felszí
vódott méreganyag miatt már 
menthetetlen!

A lemezek mindig fehérek, világos 
színűek, ellentétben a csiperkével.

A nyár egyik közkedvelt gombája az 
óriás pöfeteg.

Rendszerint futballabda nagyságú, 
súlyos 6-8 kilós is lehet. Ligetes 
erdőszéleket, akácosokat szereti.

A termőtest egy nagy gömb, fehér 
színű. Addig fogyasztható, amíg 
kettévágva a belseje is fehér. Legjobb 
kirántva elkészíteni. Hozzá hasonló 
gomba nincs.

A nyári gombaszedés kiránduló 
időben nem csak szórakoztató 
időtöltés, de hasznos elfoglaltságot is 
jelent.

Egyről viszont sohase feledkezzünk 
meg: a szedett gombát minden 
esetben mutassuk be gombaszak
értőnek!

(Gombavizsgálat: Balatonalmádi, 
Liszt Ferenc út 13. A vizsgálat 
ingyenes!!!)

Bierling István

Óriás csiperke fejlődő termőtestei

Néhány érdekesség Almádi növényei között

Almádi területén jártam
ban-keltemben nagyon sok
féle növénnyel találkoztam; 
Almádi változatos felszíne 
kedvező feltételeket kínál a 
legkülönfélébb növényeknek, 
a szélsőségesen szárazságtűrő 
növényektől a vízinövényekig. 
Néhány, általam érdekesnek 
tartott növényre szeretném 
felhívni a figyelmet.
A parkba telepített és ott 

magát jól érző, szépen fejlődő 
fa közül három keltette fel 
leginkább a figyelmemet; a 
kaliforniai mamutfenyő, a 
mocsári ciprus és a tulipánfa. 
Megtelepítésük, - nyugodtan 
mondhatjuk - sikerrel járt.

Almádi növényzete a 
parkokon, kerteken kívül is 
kínál néhány érdekességet. 
Ezek külön odafigyelést igé
nyelnek, mivel hogy hiva
tásos gondozójuk nincs, ugya
nakkor Almádi természeti 
értékeit adják.

A szentkirályszabadjai fenn
síkon még egyes helyeken 
tenyészik az árvalányhaj. Ez a 
fűféle országos védelmet 
élvez, sajnos sokan nem tud
ják, és értelmetlenül rombol
ják a még meglévő termé
szetes tenyészhelyét.

A hegyek tetején, csupasz 
sziklák repedéseiben tenyé
szik a kövirózsa. Ez a szélső

séges szárazság elviselésére 
képes növény egyelőre nincs 
veszélyben. De hogy meddig, 
azt nem lehet tudni.

Sokan nem tudják, hogy 
Almádi területén szabadon 
tenyészik a „medvetalp”-kak
tusz. Valaki, valamikor bete
lepítette, de hogy ki és mikor, 
azt ma már nem lehet tudni. 
Ez azóta elvadult, elszaporo
dott, meghonosodott. Az 
Öreghegy déli fekvésű lej
tőjén lévő telepét - ma még 
megvan - érdemes lenne 
helyileg természetvédelem 
alá helyezni, mert ma már 
Almádi természetes flórájá
hoz tartozik.

Mocsári éper van a parkok
ban is, de onnak kiszabadulva 
jobban érzi magát a vízszegély 
mocsaras zónájában.

Erdei gyümölcsök (csipke
bogyó, som, kökény, szeder, 
bodza stb.) olyan nagy 
mennyiségben találhatók 
Almádi területén, hogy ha 
valaki időt és fáradságot 
szánna rá, akkor az egész évi 
lekvárszükségletét előállít
hatná belőlük.

Figyeljünk oda természeti 
értékeinkre!

Erdődi András



ÚJRA Ml DÖNTÜNK
A Városi Tanács Végrahajtó 

Bizottságának kérésére az 
almádi Honismereti Szakkör 
a város egyes utcaneveinek 
megváltoztatására az alábbi 
javaslatot tette.

*

Lenin út - Baross Gábor út. 
Ez volt Balatonalmádi 
korábbi főutcájának a 
neve.

Tolbuhin út - Óvári Ferenc 
utca. Korábbi neve 
Szent Imre herceg utca 
volt, de a régi Óvári út 
mai neve Táncsics 
Mihály, aminek változ
tatása nem indokolt. E 
kérdésben vitára lehet 
számítani, ugyanis a 
régi elnevezést - Óvári 
utca - az indokolta, 
hogy itt áll Óvári volt 
nyaralója (plébánia), 
valamint a Szent Imre 
templom, és Almádi 
első iskolája
számára ő ajándékozta 
a telkeket. (Vas Gere
ben u. sarok).

Marx tér - Városháztér. Az új 
városház felépítésével 
a város központjának 
fő tere alakul ki, amit a 
javasolt elnevezés 
tradicionálisan kifejez.

Kun Béla utca - Dukai 
Takách Jenő utca. 

Dukai Takách Jenő 
Balatonalmádiban 
élő és alkotó festő
művész volt, sírja a 
vörösberényi teme
tőben van.
Tavaly volt születé
sének 100-ik évfor
dulója, amit kiállítással 
ünnepeltünk.

Wesselényi kilátó - Óvári 
kilátó. Ez volt az ere
deti neve a múlt század 
végén épült kilátónak. 
Wesselényinek mint a 
Balaton első átúszó
jának a Wesselényi 
strand állít emléket.

Ságvári út - Véghely Dezső út. 
Javaslatunk a Véghely 
Dezső utca
folytatásában lévő utca 
elnevezésére vonat
kozik. Véghely Dezső

Almádi egyik meg
alapítója, 1880-tól 
nyaralótulajdonos, 
háza ma is áll. (Kakas 
csárda)

Komjáth köz - Hattyú út. A 
„Hattyú” vendéglő 
1885-ben épült, és 
almádi első ven
déglője volt közel 100 
évig. Sajnos, a helyén 
lévő ABC áruház 
épülete esztétikailag 
csekély értékű, így nem 
alkalmas az almádiak 
számára a történelmi 
„Hattyú” név viselésére.

Zalka Máté út - Laposa 
Dániel utca. 1848-as 
szabadságharc tisztje 
volt, és Vörösberény
ben van a sírja.

Kállai Éva utca - György 
Dénes utca. Neves 
építész, az 1. sz. Általá
nos Iskola terve
zője és építésének 
szorgalmazója volt. Ő 
készítette el Balaton
almádi első rendezési 
tervét a 30-as évek 
elején. Villája ma a

Tudományos Aka
démia üdülője.

Mező Imre utca - Szent
mihályfürdő utca. Káp
talanfüreden ez volt a 
településrész főut
cája, s ez volt eredeti 
neve a parcellázás 
előtt, sőt a parcellá
zást is ezen a néven 
hirdették meg. Később 
vált hivatalossá a 
Káptalanfüred név. 

Sallai Imre út - Lenkei Vilmos 
Dani. Almádi első 
fürdőorvosa, emlék
táblája a Táncsics út 
12. sz. épületen 
található.

Kérjük olvasóinkat, Almádi 
polgárait, üdülőit, hogy a fent 
említett változásokkal kap
csolatban észrevételeiket, 
javaslataikat az Új Almádi 
Újság szerkesztőségébe 
juttassák el.
Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. Telefon: 
(80)38-444.

Honismereti Szakkör

Balatonalmádi buda
tavai vízrészén horgá
szott 1990. június 1-én 
este fél tízkor, és 19,60 
kg-os tükörpontyot fo
gott Szabó Gyula, a 
Balatonalmádi Dolgozók 
Horgászegyesületének 
tagja. A víz csendes volt, 
óvatosan és lassan ka
pott a ponty, kb. 20 perces 
fárasztás után került a 
csónakba. A ponty hosz
sza 80 cm, kerülete 90 cm.

Felszerelés: 1 részes 
nádbot, tárolóorsó, 60-as 
zsinór, 3-as horog és 
krumpli csali. Úszós fene
kezős módszer.



Levél a déli partról
Néhány napja ülök a Balaton déli 

partjának egyik strandján. No, nem 
szórakozásból! Aki itt él, az tudja 

balatoni ember egy okból 
tartózkodik reggeltől estig a stran
don! Dolgozik! Igyekszik kihasználni 
azt a nyúlfarknyi kis két és fél 
hónapot, amit szezonnak neveznek, 
arra, hogy megéljen, de legalább 
valami kereset-kiegészítésre tegyen 
szert!

Nos, ez az az ok, amely miatt itt 
ülök, és mivel a „szezon” nem nagyon 
akar beindulni, van időm elnézegetni 
az általam annyira szeretett Északi
partot. A formák csodálatos 
változatosságát produkáló dombok 
vonulatát és a vízparton sorakozó 
üdülőket, amelyeket nagyon sok 
pénzen építettek, hogy „minél több 
ember tölthesse szabadságát a Bala
ton mellett”. Két-három hónapig! 
Utána hosszú csend! Ott állnak majd 
egy évig lakatlanul, az eső, a fagy, a tél 
pedig teszi a dolgát!

Mondom, ott állnak, és áll az a 
rengeteg pénz is, amit valakitől vala
hol elvonva beépítettek ezekbe az 
üdülőkbe! Ne tessék megijedni, nem 
moralizálni akarok! Kizárólag a 
praktikus oldala izgat a dolognak. Az, 
hogy törvényszerű-e az a menetrend, 
amit sok éven át megszoktunk. Nem

hiszek ebben! Sőt, tudok példát az 
ellenkezőjére is. Alkalom adtán az 
egyik almádi üdülő diákotthonnak 
kiadva épületét alaposan meg
hosszabbította a  „szezont”! Másikat 
megkeresett egy cég, számítógépes 
tanfolyamokat tartva két hónappal 
tolta volna ki a nyitás-zárás közötti 
időt. Nem kellett! Így ez a cég most 
Akarattyán fizeti le évről évre a több 
mint egy millió forint taksát, munkát 
és kereseti lehetőséget biztosítva
- helyi viszonylatban - nem kevés 
embernek. Ez utóbbira tenném a 
hangsúlyt! Nem mindegy 
városunknak, hágy ember zsebébe 
kerül télire a munkakönyv. Persze ez 
sem megy magától! A lehetőségeket 
fel kell kutatni, meg kell találni!

Egy ötlet: a horgász - bármilyen 
nemzet gyermeke, olyan „fajta” 
amely áldozatokra is hajlandó 
sportja, szórakozása érdekében. 
Csak kapna rá lehetőséget az őszi, 
tavaszi Balatonon. Ez leginkább 
tájékoztatás, információ kérdése, 
amiből nem csak a szezonon kívül, de 
a legszigorúbban vett főszezonban is 
nagyon kevés - mondhatnám semmi 
sem áll rendelkezésre. Pedig fontos 
lenne, hogy itt tartsuk; megtartsuk 
vendégeinket - hazait, külföldit 
egyaránt!

Tudjon az Almádiba lévő 
lehetőségekről minden területen! 
Költse el nálunk a pénzét! A Balaton
parti falvak, városok között konkur
renciaharc van, és egyre inkább lesz 
is! Az nyer többet, aki többet ad! 
Almádi sokat tud - tudna adni, ha az 
információk nem csak esetlegesen 
jutnának el az érdekeltekhez!

Tessék elhinni, ez is megoldható 
úgy, hogy a városnak egy fillérjébe 
nem kerül. Szervezés kérdése egy 
olyan részletes útmutató füzet (ne 
adj’isten - könyv), amelybe az ameri
kai telefonkönyv mintájára az 
kerülhet be, aki fizet. Biztos vagyok 
benne, sokan élnének a lehetőséggel! 
Azokra gondolok, akik ház és 
szobakiadásból élnek, a helyi kisipa
rosokra, valamint butikosokra, 
vendéglősökre, pecsenyesütőkre, 
akiknek döntő többsége - lássuk be
- nem almádi, de megélhetésüket 
ennek a városnak lehetőségeire 
alapozzák. Az már igaz, nem rajtuk 
múlik, hogy jövedelemadójuk más 
vidéket gazdagít! Vagy ez is olyan 
kijelölt kényszerpálya, mint az 
üdülők téli „kihasználtsága”?

Nagy Ferenc

Egyeztető megbeszélés 
a HITOKTATÁSRÓL

Június közepén rövid tájékoztatás 
jelent meg a sajtóban a művelődési 
és közoktatási miniszter, valamint 
az egyházak megállapodásáról. Az 
iskolai hitoktatás bevezetéséről 
megfogalmazott elképzelések körül 
erős vita bontakozott ki. Jelenleg 
még nem ismert, hogy ősszel milyen 
formában indul majd a hittan 
oktatása, várható azonban, hogy az 
iskolák valamilyen módon szerepet 
játszanak szervezésében, 
lebonyolításában.

A helyi teendők megbeszélése és 
előkészítése érdekében július 3-án 
koordinációs megbeszélésre került 
sor a Városi Tanács Művelődési 
Osztályának szervezésében. 
Résztvevői voltak a katolikus és a 
református egyház helyi lelkészei, 
valamint az általános iskolák, a 
kéttannyelvű gimnázium és a nevelő- 
otthon vezetője.

Az értekezleten megállapodás 
született a hitoktatásra jelentkezés 
rendjéről.

Ezúton is tájékoztatjuk az almádi 
szülőket, hogy általános iskolás 
gyermekük hittanoktatási igényét a 
katolikus és református lelkészi hiva
talokban július 31-ig, folyamtosan 
jelezhetik.

(A pótjelentkezés időszaka szep
tember 3-7 között lesz.)

KOMFORT RT 

Balatonalmádi, Petőfi u. 4/D. alatti

KONSUMTOURIST
SZAKÜZLETÜNK

ÁRUAJÁNLATA: 
műszaki, híradástechnikai cikkek, 

kozmetikai cikkek, 
játékáruk, konzumáruk 
(csemege, ital, dohány), 
ajándéktárgyak, órák.

Szaküzletünkben csak 
konvertibilis valutáért 

árusítunk.

Szaküzletünk telefonszáma: 
(80)38-5832

Minden szombaton 19.00 órától 
német nyelvű Istentiszteletet 

tartanak az Erődtemplomban.

Balatonalmádi Dolgozók Horgászegyesület 1990. május 
26-án tartotta a szokásos halfogó versenyét a 4 méteres 
vízszakaszon.
Felnőtt kategóriában
I. helyezett Kis Pál,
II. helyezett Libik Károly,
III. helyezett Galambos Károly.
Ifiknél
I. helyezett Szente Zsolt,
II. helyezett Horváth Csaba,
III. helyezett Hajdu Zoltán.

A versenyzők értékes horgászfelszereléseket nyertek.

Veszprémi 54 m2-es központifűtéses 
Haszkovó úti 

OTP lakásomat 
almádira cserélném.

Minden megoldás érdekel. 
Érdeklődni:

Balatonalmádi, Jókai u. 16. Hetesiné.



Most a teniszezők önmagukról

Nagy örömünkre az utóbbi időben több esetben jelentek meg írások 
városunk tenisz sportjáról. Ezek kiegészítéseként, a számunkra fontos dolgok 
hangsúlyozása miatt jelentkezünk most mi, a teniszezők.

Eredményeink 1990-ben.
Befejeződött az Országos Tenisz Bajnokság III. osztályának I. fordulója. Nem 
kis büszkeséggel soroljuk fel az egyes mérkőzések eredményeit:

Budakalász - Balatonalmádi 1:8 
Rákosligat - Balatonalmádi 5:4 
Balatonalmádi - Győri ÉPFU 7:2 
Balatonalmádi - Bp. MOM 9:0 
Balatonalmádi - Székesfehérvár IKARUSZ 6:3 
Balatonalmádi - Boglárlelle 9:0

Egy vereség mellett 5 győzelem - igen figyelemre méltó teljesítmény! Már

az első fordulóban megvalósítottuk eredeti célkitűzéseinket az OB III-ban 
maradást.

A páros küzdelmekben a fenti játékosokon kívül Kalocsa Attila szerepelt, és 
nyújtott jó teljesítményt. A fenti versenyzők valamennyien almádiak, mert az 
egyébként nem városunkban lakó és élvonalbeli sportegyesületünknél - a 
Budapesti Vasasnál - főedzőként tevékenykedő Madarász Andrást, az egykori 
éljátékost is almádinak számítjuk, mert állandó almádi nyaralóvendég.

A csapatbajnokságon elért eredmények alapján módosítottuk az eredeti 
célkitűzést. A bajnokságban az első három helyezett között akarunk végezni.

Ez az eredmény lehetővé tenné, hogy az OB II-be jutásért osztályozókat 
játszhassunk.

Szép eredménnyel zárult szakosztályunk által 1990. június 16-17-én rendezett 
,Almádi Kupa” elnevezésű országos korcsoportos egyéni bajnokság. A több 
mint 80 indulót számláló verseny ifjúsági számában Kovács Lajos első helyezést 
ért el. Első esetben nyert almádi játékos országos versenyt!

Ez évi további programunk:
Másfél hónap szünet után kezdődik az őszi forduló, amelynek menetrendje 

az alábbi:
1990. augusztus 4-én 10.00 órakor Balatonalmádi-Rákosliget, 

augusztus 5-én 10.00 órakor Balatonalmádi-Budakalász,
augusztus 11-én Győri ÉPFU-Balatonalmádi,
augusztus 18-án Boglárlelle-Balatonalmádi,
szeptember 1-én Bp. MOM-Balatonalmádi,
szeptember 2-án Székesfehérvár IKARUSZ-

Balatonalmádi.

Kérjük a város teniszkedvelő sportbarátait, hogy hazai mérkőzéseinken 
biztassák csapatunkat.

Várjuk a teniszkedvelőket.
Szakosztályunk fennállásának másfél évtizede alatt folyamatosan fejlődött. 

Az utóbbi három évben sikerült elérnünk, hogy pályakiadásokból és tagsági 
díjakból fedezni tudjuk költségeinket, és támogatni tudjuk a szakmai munkát. 
A játékosok felkészítését képzett szakedzők: Dudás Zsolt és Rajnai Kálmán 
irányítják. Ezen felül foglalkoznak az utánpótlás nevelésével is.

Ebben az évben kéthónapos tanfolyamat indítottunk heti 3-szor 2 órás 
foglalkozással. A tanfolyamon 20 általános iskolai tanuló vett részt. Részvételi 
díj fejenként 10,- Ft/óra. A tanfolyamot elvégzett gyerekeknek lehetőségük 
van bekapcsolódni a szakosztály tevékenységébe évi 120,- Ft tagsági díj 
ellenében. A klubtagság egyben a rendszeres pályahasználatot is magában 
foglalja.

Érdeklődők figyelem! Szeptemberben ismét indítunk tanfolyamot, 
jelentkezés Dudás Zsoltnál a teniszpályán.

A tehetséges gyerekeket felvesszük versenyzőink sorába, és részükre 
rendszeresen térítésmentesen, biztosítunk edzőt. A tanfolyamon résztvevő 
gyerekek részére külön ráadás, hogy a Költségvetési Üzem ingyenes 
strandbelépőt adományoz így a tenisz egy kis úszással összeköthető.

Július és augusztus a teniszben is főszezon. Szakosztályunk elsősorban az 
említett két hóhapban jut ahhoz a bevételhez, amely egész évi munkájának 
pénzügyi alapja. Ebben az időszakban mindenkinek - versenyzőnek és
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1-es tábla Madarász 4 2

2-es tábla Madarász András 6

3-as tábla Rajnai Kálmán 4 2

4-es tábla Varga László 4 2

5-ös tábla Winkler Szilárd 3 3

6-os tábla Kovács Lajos 6

7-es tábla Hitter Csaba: a fenti verseny 
újonc számában II. helyezést 
ért el.

pártolótagnak - alkalmazkodnia kell az előbbi célhoz. Ebben az időszakban 
nem rendezünk tanfolyamokat sem, de a magánpályákon megszokott díjazás 
ellenében mód van arra, hogy edzőink egyéni foglalkozásokat tartsanak.

Az amatőr teniszezők számára nagy esemény, hogy ebben az évben is 
megszervezzük a hagyományos nyári tömegversenyt. Július és augusztus 
hónapokban minden csütörtökön délután összecsaphatnak az amatőrök - a 
versenyeken minimális nevezési díj ellenében bárki indulhat. A tömegverseny 
a végén döntővel zárul, amelyen az első 8 helyezettet díjazzuk.

Huszár József 
szakosztályvezető



Konfirmáció a vörösberényi református templomban. Középen: Kurucz 
György református lelkész.

Ausztriai kiránduláson vettek részt a vörösberényi kertbarátok. A szakmai ta
pasztalatcsere alkalmával készült fotón a Kertbarát kör tagjai láthatók egy 
osztrák szőlőben.

Megemlékezés a Batthyány mécsesnél

Június 16-án a Balatonalmádiban működő pártok szervezésében 
megemlékezést tartottak Nagy Imre és társai kivégzésének évfordulóján. A 
népes érdeklődők előtt megtartott emlékünnepség szervezetten, kellő tiszte
lettel zajlott le. A megemlékezésen a Magyar Honvédség Zeneművészeti 
Szakközépiskolájának Fúvószenekara adott műsort.

Kirándultunk. . .
Kellemes j ó  hangulatú napot 
töltöttek együtt Almádi nyug
díjasai június 5-én az „Idősek 
klubja” szervezésében rende
zett Gunaras-fü rdői kirándu
láson.
A reggeli indulás ugyan nem 
sok jóval biztatott, szemer
kélő esőben, kissé lehangolva 
mentünk, de mire Gunaras
hoz értünk, javulóban volt az 
idő, így a legjobb hangulat
ban vettük igénybe a fürdőt, 
ami mindannyiunknak fel
frissülést adott. Délután 
Dombóváron töltöttünk né
hány órát, majd hazafelé a 
Daránypusztai csárdában 
kóstolgattuk a finom, ízletes 
halászlét, és végül egy siófoki 
séta után azzal az óhajjal 
tértünk haza, hogy ezt a 
kirándulást rövidesen meg
ismételjük.

Husvéth Mártonné

A pedagógus nap alkalmából a Közösségi Házban nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek. Felvételünk erről az 
alkalomról készült.

Fotókat készítette: Durst László



ANGOLSZÁSZ EMLÉKEK 
NYOMÁBAN 

A BALATON KÖRÜL
Nem a világkörüli útra indult Kopár 
Istvánnal, a neves almádi sportem
berrel kívántak konkurrálni a kéttan
nyelvű gimnázium tanulói, amikor 
egyhetes kerékpár-körutat terveztek 
a Balaton körül. A teret legyőző ha
jóssal szemben ők az idővel küsz
ködtek. No, nem az egy héttel, hanem 
az idők távolába vesző balatoni em
berekkel, balatoni emlékekkel. 
Ahogy a radiátorok mellett ma már 
nem születnek népmesék, ugyanúgy 
felejtődnek el szűkebb pátriánk és az 
angolszász világ közötti hajszál
finom, de létező régi kapcsolatfel
vételek, látogatások. Többen vannak 
még almádiak és berényiek, akik 
emlékeznek „az” angol ladyre (Lady 
Eleonor Dartrey-Dawson) és két 
leányára, de férjét, Kiss Jancsit már 
sokan összetévesztik Rigó Jancsival. 
A helytörténeti kör számon tartja S. 
L. Mizzi konstantinápolyi angol 
követet, aki furcsamód Balatonalmá
diba intemáltatott az első világ
háború alatt, tudunk Kövér Viktorról 
(a múlt számunkban publikáltuk 
várostervezését), ismerjük Lord 
Rothermere kapcsolatát Rákosi 
Jenővel, a balatonalmádi emlékpad
dal és szoborral (idősebbek még az 
örökmécses titkát is tudják) és az an
golkisasszonyok káptalanfüredi 
üdülőjét is bárki megmutatja. Fábián 
Gábor angolmániájáról korábbi 
számainkban írtunk, és John Bailly 
Knight szentkirályszabadjai kas
télyáról később kívánunk beszá
molni. A fenti rövid ízelítő is jelzi, 
hogy tanítványainknak milyen 
időbeli utazást kellett megter
vezniük, nem beszélve a 150 km-es 
Balaton körüli kerékpározásról, 
amelynek szervezői és kísérői 
Németh Éva tanárnő és Háfra Ferenc 
szülő (mérnök) voltak. Az még 
hagyján, hogy felkeresték a tó körüli 
angol kerteket és kivándorlási ke
reszteket (Balatonfüred, Szigliget, 
Veszprém, Balatonszengyörgy) vagy 
hazánk első Kossuth-szobrát Bala
tonszabadiban, de Tihanyban elgon
dolkozhattak az angol levendulaex
port megszűntéről, Badacsonyban 
Szemere Bertalan angliai bor
exportjáról, Balatongyörökön Lady 
Mary Hamilton Szépkilátójáról, 
Bartók Béla balatonberényi 
népdalgyűjtéséről és Gaál Franciska 
Hollywood című némafilmjéről

Boglárlellén. Tudni azt, hogy egy 
csodálatos Hogarth rajzgyűjtemény 
volt valamikor Diszelben, hogy a 
nemesgulácsi születésű Madarász 
László, az első belügyminiszterünk 
102 éves korában halt meg az USA- 
ban (előtte még segített a Chase- 
Manhattan féle pénzügyi reformot 
tető alá hozni) és a badacsonyörsi 
világhírű dendrológiai gyűjtemény a 
Folly-arborétum hogyan jött létre -, 
mind az időbeli és országismereti 
határokat tágította. VII. Edward 
angol király keszthelyi látogatása, 
Josephine Baker Siófok-balaton
füredi útja vagy Charles H. Bollheim 
Balaton átúszása messzecsengő 
visszhangra talált, és ezek a tanulók a 
Buckingham palotában lévő Corot 
képekről már meg tudják mondani, 
hogy Mészöly Géza festette őket Ba
latonaligán, csak az „élelmes” műke
reskedők francia névvel ellátva több 
pénzt tudtak bezsebelni képeiért. 
(Már csak a Buckingham palotába 
kell meghívni őket, mint régen Lady 
Eleonor Dartrey-Dawson két 
leányát az almádi Öreghegyről). 
Hagyományt szeretnének indítani 
tanítványainak, mert a fenti kérdések 
mellett még azt is meg kellett vála
szolniuk, hogy vannak-e kerékpár
utak a Balaton körül, mennyi a  jelölt 
és jelöletlen emlékhelyek száma (az 
utóbbi sajnos túlsúlyban találtatott), 
lehet-e életet lehelni angolnyelvű 
balatoni útikönyveinkbe, amelyek
ben az amerikai vagy brit látogató 
„rácsodálkozhatott” az új lakóte
lepek poszt-sztalinista stílusára, 
„tájékozódhatott” ipari- és agrár- 
fejlődésünk csodálatos távlatairól... 
Arról, hogy nem ő az első „idetévedt” 
angolszász látogató, sőt még ezredik 
sem, (ha sorszámozzuk) valamint 
akármerre lép, elődei és az angol
szász-magyar kapcsolatok varázsla
tosan gazdag szövevénye veszi körül - 
honnan is tudhatná, ha „vegytiszta” 

útikönyveket adunk a kezébe. 
Utoljára, de nem utolsó sorban 
diákjaink itt lehettek a Balaton-par
ton a főidényben is, akkor, amikor 
a legszebb. Ha többet láttatunk belő
le, ha többet láthatnak belőle ők is 
és az idelátogatók is , akkor benső
ségesebb, intimebb kapcsolat ala
kulhat ki a táj és az ember között.

Czuczor Sándor

„Nemcsak a nyomdának van ördöge, 
hanem a cikkírónak is”

Múlt számunkban megjelent „100 éves angolnyelvű várostervezet 
Almádiról” című cikkben említett angolnyelvű kézirat a szerző, Kövér 
Viktor leányának tulajdona. Ő adta át az Almádi Honismereti Körnek 
lemásolásra, és így vált lehetővé a fordítás megjelentetése újságunkban. 
Még egy lényeges pontosítás szükséges az említett írás feltételezett 
keletkezési idejét illetően, 1890 körüli helyett 1908 körüli a helytálló.

S.F.

Ez itt a júniusi tanácsülési tudósítás...
...helye lett volna, azonban az ülés elmaradt, mivel a tanács 
tagjai a szükséges számban nem jelentek meg. /A  28 főből 12- 
en tettek eleget a meghívásnak/ Érdemi tanácskozásra így nem 
került sor, azonban a Városi Tanács Elnökének 
kezdeményezésére a megjelentek ötleteket, javaslatokat adtak 
a helyi buszközlekedés lehetséges megoldására, miután a Volán 
Vállalat a járatait csökkenteni kívánja, illetve nem csekély 
pénzbeli támogatást kér az önkormányzattól. Az elnapolt ülés 
megismétlése augusztus elején várható.

M.H.E.

Jó szelet, 
(magyar) tenger Istene!

Környezet- és természetvédelem 
gyakran használt fogalmak. Igazából 
azonban még nem itatódott be a 
tudatunkba.
- Természetvédelem. - Balaton. - 
Nemzeti kincs.
Hát olyan gazdagok vagyunk, hogy 
pazarolhatunk is?

*
A helybéliek jól ismerik a Tobruk- 
Vörösberény útvonalon, a Berény 
felé eső partszakasz mentén az ún. 
(volt) „orosz-strandot”. Lehangoló 
látvány fogadja az erre tévedőket. Az 
ég felé meredező, fenekestől felfor
dított stégek a Gyilkos-tóra emlékez
tetik az embert. Csakhogy ott a ter
mészet erői munkálkodtak, itt pedig 
az ember.
S mit rejt a víz? Ki tudja?!
Az Almádi Újság Szerkesztősége ja
vaslattal fordul az illetékes Tanácsi 
Vezetőkhöz. Talán akadna vállal
kozó, aki szabadstranddá alakítaná a 
magyar tenger e darabját. 
Szükségesnek véljük a tófenék alapos 
átvizsgálását is, ugyanis akadtak olya
nok, akik nem szabályszerűen hor
gásztak e helyen. Az idetévedt és itt 
horgászó magyarok szerint azonban 
nem történt más galiba, mint egyéb 
helyeken.

Bízunk abban, hogy a jobb sorsra 
érdemes partszakasz helyzete a gon
dos kezekben végre megoldódik! 
Vannak már a környéken jó 
kezdeményezések pl. a fűzfői öblöt 
illetően: POSEIDON Kikötőfenn
tartó és Szabadidő Kft. vitorláskikötő 
létesítésének a tervét nyújtotta be a 
helyi Tanácsnak... (Ezzel kapcsolat
ban részletesebb tájékoztatást a lap 
augusztusi számában kap a Tisztelt 
Olvasó.)

Monse Zsuzsa

„Fecseg a felszín, hallgat a mély. . .”

Bungalow, vagy eltérített vagon . . . Fotó: Durst László



Rendhagyó tanácsülési tudósítás

Júniusi számunkban jeleztük, hogy az 
V. hó 31-én megtartott tanácsülésre 
visszatérünk. Tesszük ezt azért, mert 
a lapzárta miatt csak egy rövid hír 
formájában foglalkoztunk vele, ezen 
kívül tárgyalt egy olyan napirendi 
pontot, mely a lakosság mindennap
jait érinti. Nos, az említett ülésen a 27 
tanácstagból 24-en jelentek meg, így 
a testület határozatképes volt. Fon
tos ezt kiemelni azért, mert nap
jainkban egyre többet hallani, olvasni 
a testületek passzivitásáról, 
érdektelenségéről. A napirendi pon
tok között szerepelt többek között a 
Tanács Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása, a vegyes 
ügyek keretében személyi kérdések, 
többek között az új Városgazdasági 
Osztály vezetőjének kinevezése. 
Mindezt megelőzte azonban 
Balatonalmádi Általános Rendezési 
Tervének módosítása, ami a ma
rathoni tanácsülésen a legtöbb vitát, 
érzelmi megnyilvánulást váltotta ki.

Mi lesz veled helyi 
szolgáltató ipar?

Előzményként mindenképpen tudni 
kell, hogy helyi kisiparosok 
megkeresték a Tanács vezetését azzal 
a céllal, hogy a lakosság és nem 
titkoltan maguk érdekét is 
figyelembevéve szeretnének olyan 
telephelyet kialakítani, ahol 
különböző termelő- kisipari, illetve 
szolgáltatóipari műhelyek
felépítésével javíthatnánk a köz 
ellátását és saját munkafeltételeiket. 
Elképzelésüket a Tanács támogatta, s 
a Műszaki Osztály előterjesztése 
alapján a veszprémi összekötő út ke
leti oldalán a belterülethez, illetve az 
újhegyi zártkerthez kapcsolódó min
tegy 5 hektáros területet jelölték ki. 
Ehhez azonban módosítani kellett a 
hatályos általános rendezési tervet, 
ami végül is a nem várt vitát hozta. 
Álljon itt egy kis összeállítás a 
felszólalásokból, melyek a 
tanácskozás közben hangzottak el.

No comment. . .

„Miért kell most ennek a 
testületnek tárgyalni, lehetett volna 
előbb, vagy esetleg később ezt a 
témát napirendre tűzni.”

- „Majdani földtörvény érinti-e ezt a 
területet (jelenleg a Dózsa TSZ tu
lajdona, a szerk.) a közművet a 
telekhatárig kinek kell elvinnie?”
- „Az a véleményem, hogy itt most 
egy funkcióváltáshoz való 
hozzájárulás a kérdés. Nincs úgy 
előkészítve az anyag, hogy bizonyos 
kivitelezési, tervezési kérdésekre 
választ adjon. Ki finanszírozza, ki lesz 
a kivitelező, ki fogja értékesíteni?”

„Több dolgot hiányolok az 
előterjesztésből, amely ha szere
pelne, elejét venné a különböző 
vitáknak. Azt mindenképpen tudni 
kell, hogy ez magánerőből, 
magánvállalkozók, szövetkezeti 
vállalkozók pénzéből valósulna meg. 
A  terület nem a Tanács tulajdona, itt 
csak Almádi vállalkozókról van szó, 
akik a város lakosságát szolgálják. A 
kisiparosok ezen a területen 
szeretnék folytatni munkájukat, és 
nem a szomszédaik kárára, akik 
igénylik a pihenést, és nyaraltatni 
szeretnének. Nyilvánvaló, hogy a 
közműveket ki kell építeni, de a 
vállalkozók a magukra eső részt 
vállalják és fizetik. Nem közösségi 
pénzt ölel fel a beruházás.”

„A pártok többsége ma 
vállalkozáspárti, ez egyértelmű. A 
Tanácsnak elsősorban a város 
érdekeit kell figyelembe venni. Ez 
nyilván összhangban áll valamilyen 
mértékben a vállalkozók érdekével 
is. Nyugtalanítanak a bizonytalan 
tulajdoni viszonyok. Az az ígéret sem 
nyugtat meg, hogy a kisiparosok 
vállalták a közműveket, és az 
utcacsatlakozást kiépítik. Itt 30-40 
milliós befektetésről van szó. A város 
érdeke megbízható anyagi alapot 
igényel, az iparosok pedig dolgozzák 
ki, mutassák be, hogy nekik van a 
Városi Tanács által egységes 
kialakítási koncepcióra pénzük. A 
város érdeke 5 hektáros területen azt 
is igényelné, hogy nemcsak 80 embert 
foglalkoztató munkahelyet 
telepítsünk oda, hanem többet. 
Legalább 500 embert tudjanak ott 
foglalkoztatni.”
- „Megtekintettem a területet, jelen
leg egy szeméttelep. Már a legelső 
pillanatban azt mondtuk, hogy szép, 
esztétikus építkezést kívánunk ott 
végrehajtani mind kívül, mind belül. 
A területet ki tudjuk tölteni, mert 
már 7 jelentkezőről van tudomásom.

Az ifjúsági lakótelep is szép 
elképzelés, de azoknak a fiataloknak 
is kell majd valahol dolgozniuk.”

A szavazás 
és „eredménye”

Eddig az idézetek az elhangzott 
felszólalásokból, ami után szavazásra 
tették fel a kérdést. A testület 2 igen, 
9 nem és 13 tartózkodással érvényes 
döntést nem hozott. Majd a 
következő szavazás „eredményekép
pen”: a Városi Tanács 24 szavazattal, 
(ellenszavazat nélkül) az alábbi 
határozatot hozta: 17/1990.(V. 31.) 
Th. számú határozat: A Városi 
Tanács a Balatonalmádi Általános 
Rendezési Terv módosítása ipari 
szolgáltató telephely terület 
kijelölésére című előterjesztést 
leveszi a napirendről.

Itt le is zárhatnánk az ügyet, ám 
körülbelül 2 óra múlva egy tanácstag 
a társaihoz: „Mindenki nézzen 
magába, és gondolkozzon el, miért 
volt az a nagy ellenszegülés az első 
napirendi pontnál. Az valóban nem 
volt előkészítve előzőleg, ilyen fontos 
kérdésnél eddig előre kikérték a 
tanácstagok véleményét. Még most 
sem tudom pontosan, hol van az a 
terület amiről szó van. A tanácstagok 
nem vállalkozás ellenesek, de át kell 
újra gondolni az egészet. Javaslom, 
hogy a Műszaki Osztály esetleg a 
pártok bevonásával mérje fel újra a 
lehetőségeket, s a lehetőségek közül 
ezt a területet se hagyják ki.

Újabb szavazás

A Városi Tanács 23 szavazattal 
(ellenszavazat nélkül) az alábbi 
határozatot hozta: 24/1990.(V. 31.) 
Th. sz. határozat: A Városi Tanács 
egy tanácstag javaslatát elfogadva 
egyetért azzal, hogy az iparterület 
kijelölése miatt szükséges Általános 
Rendezési Terv módosítás ismételt 
előkészítésével külön bizottság 
foglalkozzon. Utasítja a Műszaki 
Osztály vezetőjét, hogy a bizottság 
tagjait válassza ki, és a következő 
tanácsülésre a rendezési terv 
módosítását véleményezzék.

Itt tart tehát a dolog, s mint ahogy a 
határozatból kiderül, lesz még 
folytatás. Egy biztos. A lakosság 
létszáma növekszik, a nyári 
idegenforgalomról nem is beszélve. 
A jelenlegi szolgáltató- ipari 
tevékenységek színvonalát emelni 
kell, ha méltók akarunk maradni 
városi címünkhöz, s ha mindez 
valóban nem kerül a Tanács, illetve a 
leendő önkormányzat pénzébe, ke
resni kell a megoldás lehetőségeit.

*

Az ülés után Müllerné dr. Hradszky 
Erszébet VB. titkárral beszélgettem 
az elhangzottakról.
- Bosszúsnak látszik . . .
M.-né: Ha számítottunk volna a téma 
ilyen jellegű fogadtatására, 
valószínűleg az anyagot másképp 
készítjük el. Az írásos előterjesztés a 
maga nemében jól átgondolt, a 
körülményeket bemutató, alapos 
anyag volt. Talán éppen az okozta a 
félreértést, hogy túlságosan is 
részletes volt, s ezt aztán a testület 
tagjai tovább boncolgatták, olyan 
kérdések felvetésével, amelyek 
megoldásának megfogalmazása nem 
is lehetett ennek az előterjesztésnek a 
feladata.
- A szóbeli kiegészítés sem győzte 
meg egyértelműen a testületet. 
M.-né: Sajnos, nem sikerült 
rávilágítani arra, hogy a beépítés 
milyensége, a környezet, a közművek 
költsége hogyan alakul majd, kit ter
hel, - az egy következő lépés. Az első 
az, hogy egy bizonyos terület ipari 
területté, jelen esetben szolgáltató 
ipari területté legyen kijelölve. Az 
összes többi munka utána kezdődik.
- Legtöbben az ipari terület tájba 
való beilleszkedését kérdőjelezték 
meg.
M.né: Az iparterület hallatára az 
eddigi rossz tapasztalatok alapján a 
legtöbb emberben az elhanyagoltság, 
rendetlenség, vagy üzemi monstru
mok képe jelenik meg. Én hinni 
szeterném, hogy azok a kisiparosok, 
vállalkozók, akikkel tárgyaltam, 
szeretik városukat, és a szavukat állva 
valóban rendezett, kulturált 
környezetet alakítanak maguk körül, 
bárhol is lesz a telephely végleg 
kijelölve.

G.T.



Változó helyzetünkben

A vendég - látása és fogadása

A Balaton partján - így Almádiban is - a nyár beköszöntével, 
főleg a június végi kánikulai napokban nem volt kevesebb, 
legalábbis nem sokkal volt kevesebb üdülő és kiránduló 
vendég, mint a korábbi években. Ennek ellenére, a vendéglátó 
helyeken negatívan érzékelhetőek az ország jelenlegi 
gazdasági helyzetében és a külpolitikában bekövetkezett 
változások. Mindez a magyar vendégek számának jelentős 
csökkenésével és a külföldi vendégek összetételének 
módosításával jár.

Porció

A város központjában lévő 
Porció vezetőjétől, Kocsis 
Miklóstól kérdeztük, ő 
hogyan látja az idei nyári for
galmat.
- A tavalyinál jóval kevesebb 
vendégünk volt eddig. Főleg 
májusban csökkent a betérők 
és fogyasztók száma. 
Júniusban is kevesebben 
voltak, de ez az utolsó hét már 
elfogadhatónak tűnik.
- Az étlapot nézve, az áraik 
még a magyaroknak is 
elfogadhatóak. . .
- Az egyszerűbb, olcsóbb 
ételeket kínáljuk, mert a 
pénzésebbek a velünk szem
ben lévő Tulipán étteremben 
fogyasztanak. És még így is .... 
Most volt itt egy magyar 
család, csontlevest kértek és 
fél adag lencsefőzeléket egy 
tojással. Hiányoznak az 
NDK-s vendégek is, akik itt 
bonyolították le rokoni, baráti 
találkozóikat.
- És a nyugatiak?
- Ők is kevesebben vannak, s 
az összetételük is 
megváltozott. Több a holland 
és a dán vendég, s ennek 
nagyon örülünk. Nagyon 
kedvelik a Holsten csapolt 
sörünket - mondta Kocsis 
Miklós.

Kuckó

Hasonló véleményen volt 
Mohos János is, a szomszédos

Kuckó vezetője. Itt annyi 
változás történt, hogy 
nagyobb hangsúlyt helyeztek 
a kerthelyiség kialakítására, 
hangulatosabbá tételére.
- Faszén grillsütőt állítottunk 
be az idén a kerthelyiségbe, s 
az ezen készült sülteket 
nagyon kedvelik a vendégek. 
A parázson sült húsoknak 
különleges ízük van, s ezt az 
igényesebbek nem hagyhatják 
ki étkezésükből. Bevált, 
kedvelt a csapolt Dreher 
sörünk is. A nem régen nyílt 
Kőbányai Sörgyár almádi 
kirendeltsége még 3-4 féle 
különleges sört szállít nekünk 
rendszeresen.
- Az eddigi tapasztalataik?
- A korábbiaknál kevesebb 
vendégünk volt, de a július és 
az augusztus talán még jó 
lehet. A magyarok számára 
jelentősen csökkent, s ez az 
áremelkedésekkel magya
rázható - mondta Mohos 
János.

Ottilia vendéglő

A vendéglő tulajdonosa 
Ottilia, akit szinte mindenki 
a keresztnevén, Ottiliának 
szólít, nem a forgalommal 
kezdte:
- Itt van ez a csendrendelet. 
Szóljon hozzá, egy frekven
tált idegenforgalmi helyen 
elrendeli a tanács, hogy este 
10 után csend! Ezen vál
toztatni kellene, mert a 
szabadságukat Almádiban

töltők kikapcsolódni, szóra
kozni jönnek.
- És a forgalom?
- Tavaly, július 14-én nyi
tottunk, nem tudok vi
szonyítani. Az viszont látható, 
hogy a magyarok közül, aki 
csak teheti, főz magának, s az 
egyre több szobakiadó 
(„Zimmer frei”) is főz, hogy 
így is a vendége kedvében 
járjon. Azt is el kell mon
danom, hogy az anyagárak s 
egyebek miatt nem olcsók az 
áraink.

Ezek szerint nem to
lakodnak . . .
- Így igaz. Most azonban 4-5 
napig nem panaszkodhatok, 
mert a Veszprémi Tévé
találkozó alkalmából mi 
adunk otthont a filmklubnak. 
Amúgy gyenge a ven
dégforgalom, ebédre jófor
mán nincs is igény, inkább az 
esti órákban foglalnak nálunk 
helyet.

Róna vendéglő

A kora délutáni - jobban 
mondva az ebéd utáni 
órákban tértem be a Róna 
vendéglőbe, ahol nem volt 
vendég.
- Most még nyitva tartunk a 
déli órákban, de a csúcs

szezonban csak reggeli és 
vacsora lesz nálunk - mondta 
a tulajdonos, Sehei Józsefné.
- Miért?
- Azért, mert többéves ta
pasztalatunk, hogy ebédre 
egyre kevesebb az igény, 
ugyanis a vendégek a strandon 
vannak. Új kezdeményezé
sünk viszont a reggeliztetés. 
Úgy látszik, jól döntöttünk, 
mert a rendkívül gazdag reg
geliválaszték sok vendéget 
vonz. Négy-öt szalámit, 2-3 fé
le sajtot, tojásomlettet, ham
andeggset, virslit - főtt tojás
sal - kínálunk. Specialitásunk 
a tojáslepény alföldiesen. A 
többit nem akarom sorolni.
- Hogyan mutatkozik ez a 
vendégszámban?
- Reggel és este telt ház van.
- Nagyon hangulatos ez a 
kerthelyiség, a nádfedeles, 
sátortetős asztalokkal.

Legszívesebben itt tar
tózkodnak vendégeink, akik 
közül nagyon sok a visszatérő. 
Dicsérik az ételeinket, ame
lyeknek alföldi ízeit nagyon 
kedvelik. Vadhúsból készült 
ételeink is vannak, s mindent 
elkövetünk annak érdekében, 
hogy a régi vendégeket meg
tartsuk és újabbakat csalogas
sunk ide - mondta Sehei 
Józsefné. - bognár -

Jótékonysági 
koncert Almádiban

Május végén a nyugatnémet Amman Big Band adott színvonalas koncertet 
városunkban. Az esemény különleges jelentőségét az adta, hogy a Német 
Külügyminisztérium által szervezett turnéval kívánta az együttes 
megköszönni, hogy annak idején Magyarország megnyitotta határait a 
keletnémet kivándorlók előtt. Városunkban volt a búcsúfellépés, melynek 
bevételét a Közösségi Háznak ajánlották fel. A koncert előtt egyébként a 
Magyar Honvédség Zeneművészeti szakközépiskolájának növendékei adtak 
térzenét, s Almádi Old Boys futtballcsapata is megmérkőzött a német 
zenészekkel. (Az eredmény közlésétől udvariasságból eltekintünk.) 1900 
órakor kezdődő műsoruk azt hiszem, mindenkinek kellemes élményt nyújtott, 
befejező magyar összeállításuk, a Szózat eljátszása igazán szép gesztus volt. 
Sportnyelven szólva: szép volt fiúk! Köszönjük. Gróf Tibor



Szelet 
vetettünk?!. . .

Lapunk májusi számában tájékoz
tattuk Tisztelt Olvasóinkat az Építők 
SC. Vitorlástelepének átalakításával 
tervezett Tramontana Yacht Klub 
Kft. ügyében. A cikk nyomán 
kialakult nem kifejezetten „szélcsen
des” állapotról, az elmúlt időszak 
eseményeiről röviden, a tényekre 
szorítkozva kívánok tájékoztatást 
adni. A kft. alapításához a Városi 
Informális Vezetőtestület a hoz
zájárulását megtagadta, majd ezt 
követően nyílt levelet intézett a 
belügyminiszterhez, amelyben kérte 
az objektum önkormányzati vagyon
ba történő átadását, hogy az eredeti 
vitorlázás célú felhasználást bizto
sítani lehessen.

A Magyar Vitorlásszövetség 
Elnöke, a Városi Tanács VB. Titkára, 
a sportegyesület kft. alakításában ér
dekelt vezetői és a vitorlásszak
osztály néhány tagja május 19-én 
tárgyalást folytatott, amelyről a 
NAPLÓ május 25-i sportmagazinja 
részletesen beszámolt, a „Tramon
tana metamorfózisai” címmel. A lap 
ebben a számában közölte a belügy
miniszterhez írt nyílt levelet is.

Június 9-én a Vitorlásszakosztály 
korábbi, időközben eltávozott, illetve 
„eltávolított” tagjainak részvételével 
éles ellentéteket felvillantó gyűlésen 
elhangzottak - finoman fogalmazva - 
nem az Építők SC. ügyvezető 
elnökének népszerűségét igazolták. 
Az önálló vitorlásegyesület 
létjogosultságát többen leszögezték, 
megfelelő gazdasági bázis kialakí
tását is vázolva.

Az események vázlatos ismertetése 
után még néhány tényt szeretnék 
rögzíteni.

- A kft. létesítményeinek vázlattervi 
szinten elkészült műszaki dokumen

tációját az érdekeltekkel nem ismer
tették.

- Nem a versenyvitorlázás bizto
sításának többször hansúlyozott 
„tiszta szándék”-át igazolja az a tény, 
hogy a névadó Tramontana vitor
láshajó a tervezett helyiségekben 
csak több darabban lenne tárolható.

- A jelenlegi műhely-, hangárépület 
„rekonstrukciója a tervezett 
formában műszaki és fizikai 
képtelenség.

- A kft. bevitt vagyoni viszonyait 
vizsgálva az Építők SC. részesedése a 
25%-ot sem éri el. Hogyan lehet ilyen 
körülmények között a több mint 
75%-ban részesedő ismeretlen 
személyű és szándékú tagokkal szem
ben biztosítani - esetleg szavazáskor
- a vitorlázás feltételeit?

- A kft. alapításában érdekelt, 
általam ismert személyeknek az 
ellenhatásokra reflexszerű és tudatos 
megnyilvánulásai és cselekedetei 
nem a tárgyilagosságot és az üzleti 
tisztességet érzékeltetik.

Befejezésül megjegyzem, hogy az 
önálló, városi bázisú vitorlás
egyesület működésének biztosítá
sához szükséges gazdasági feltételek 
tervezete reális lehetőségekkel 
számolva több változatban készül. Az 
érdemi tárgyalások a rendelkezési jog 
megszerzésekor azonnal megkezd
hetők.

Sándor Ferenc

A Végrehajtó Bizottság 
 júniusi üléséről

A Végrehajtó Bizottság júniusi ülésén az 1989. évi 
költségvetési terv végrehajtásáról szóló beszámoló 
szerepelt fő napirendként. Az anyag előzetesen került a 
testület elé, mert a tavalyi „mérleg” elfogadásáról végső 
soron a Tanácsnak kell majd döntenie. Hozzászó
lásaikban a VB. és a Pártközi Egyeztető Bizottság tagjai 
elfogadták a jelentést, egy-egy gazdálkodási részte
rületet kiemelve azonban felhívták a figyelmet a hibákra, 
hiányosságokra, utalva egyúttal a jó gazda gondossá
gának kívánalmára.

Vegyes ügyekben két fontos személyi kérdésben 
döntött a testület. A Váci Mihály Általános Iskola 
igazgatói teendőivel 1995. július 31-ig továbbra is 
Németh Bélát bízták meg. Hozzájárultak a Kommu
nális Szolgáltató Üzem főkönyvelőjének, Bors 
Sándornak 1990. szeptember 1. hatállyal történő kor- 
engedményes nyugdíjazásához.

Tájékoztatás hangzott el a Végrehajtó Bizottság ülésén 
az Építők Sport Club ügyével kapcsolatban is. A Föld 
törvény módosítása értelmében, - amennyiben a Tra
montana Kft-t továbbra is úgy kívánják megalakítani, 
hogy az ingatlan használati jogát abba apportként vinnék 
be, akkor nem a Városi Tanács VB. Hatósági Osztá
lyának engedélye szükséges, hanem az ügyben a Megyei 
Vagyonellenőrző Bizottság dönt majd. A továbbiakban 
a tagok részéről kérdések, bejelentések hangzottak el az 
ülésen.
A Tanácstörvény módosítása értelmében ezentúl 

nemcsak a Tanács, hanem a Végrehajtó Bizottság ülései 
is nyilvánosak lesznek.

M. H. E.

Nyílt sorok 
„Stephan Werder 

követségi titkár” úrhoz
A  Tramontana-ügyről szóló híradás (Magyar Nemzet, 1990. május 

18.) után két nappal megcsörrent a munkahelyi telefon. Ön jelent
kezett a fenti néven, és a Német Nagykövetség illetékes munkatár
saként nehezményezte az almádi vitorlázók érdekében tett fellépé
sünket. Akkor is elmondtam, most is megismétlem, hogy eredendően 
nem a vállalkozás ellen vagyunk, hanem a vitorlázók kiszorítását 
igyekszünk megakadályozni, és vitatjuk a Bp. Építők vezetőinek ren
delkezési jogát az objektum felett. Ez világosan kiderül a belügy
miniszter úrhoz írt levelünkből (Napló, 1990. május 25.). Termé
szetesen tudjuk, hogy Horváth Balász nem oszthatja vissza soron kívül 
a telepet Balatonalmádinak. A célunk az volt, hogy az önkormányzati 
törvény és tulajdon tárgyalásakor szóba kerülhessen akár egy vízparti 
város specifikuma, a vitorlástelep hovatartozása is. Ezt a célt elértük, 
a döntést pedig majd tudomásul vesszük. Az eljárásunkat egyébként 
Aufricht úr, aki valódi német követségi tanácsos, és nem ismeri Önt, 
egyáltalán nem nehezményezte fellépésünket, azt viszont igen, hogy 
Ön a nevükben megtette.

Balatonalmádi, 1990. június 28.

dr. Kerényi László



„Emberi törvény 
kibírni mindent, 
s menni mindig 

tovább 
még akkor is, 
ha nem élnek már 

benned 
remények 
és csodák”

Hemingway

„Alapítatott
1898”

A Honismereti Kör kezdeménye
zésére Schildmayer Ferenc építész
mérnök korabeli fényképek alapján 
elkészítette a majd 100 évvel ezelőtt 
megnyílt Zsák József vendéglő ka
puoszlopainak rajzát. Az eredeti, 
mesterien faragott vöröskő oszlo
pokat sajnos, a helyéről szétda
rabolva elszállították, de sikerült 
azokat felfedezni és visszahozni. A 
visszaszállítás, az ésszerűséget is 
figyelembevéve, közel az eredeti 
helyére történt. Ezúton köszönjük 
meg azon 60 éven túliak segítségét, 
akik még e kihalófélben lévő szép, de 
nehéz mesterségnek mesterei, név 
szerint; Majlik Imre, Mecséri László, 
Mecséri József és Krámli Ferenc. Ők 
voltak azok, akik az új alapkő fa
ragását, majd a felépítmény helyre
tételét régi kifejezéssel élve - tár
sadalmi munkában vállalták, és el is 
végezték. Nélkülük e régi emlék 
örökre elveszett volna. Köszönöm a 
további segítséget is a Kommunális 
Szolgáltató és Bauxitkutató Válla
latnak, valamint az éppen arra járó 
idegeneknek, szomszédnak (Sári 
János) vagy aki a munkálatokhoz 
némi italt ajánlott. Még az utolsó 
finomító simítások hátra vannak, de 
az oszlopok állnak, rajtuk a Német 
József által úrafestett betűkkel: 
„Zsák József vendéglője”. „Ala
pította 1898". A központi busz- 
pályaudvartól a Városház felé a 
Széchenyi sétányon látható. A ven
déglő múltjáról annyit: A Hattyú 
vendéglő után létesült népszerű 
szórakozóhely volt már a huszas 
években is, 1944-ig. Híres fővárosi 
zenekarok szórakoztatták az itt 
nyaraló és lakó fiatalságot. Volt olyan 
szezon, amikor 16-tagú szimfónikus 
zenekar játszott. A háború elsöpörte, 
helyén most a zöld pázsit díszük, de 
most már emléke fennmarad az 
utókornak e megcsonkult oszlopok 
által.

Majbó Gábor

Veronika kendője

A megnyitó pillanatai

Káplár -művek tárlata

TÖBBRÉTEGŰ 
KINCSESTÁR

Almádiban ezúttal is jeles, fölöt
tébb érdekes, értékes látnivalóra vár
ja látogatóit a Közösség Háza.

Káplár Ferenc mindig az élet 
sűrűjébe nyúlt! Alkotásait, a külön
féle témamegragadások kidolgozását
- képeit, faragásait, virágdíszítette 
festményeit - egyszerűen leteszi, 
kiteríti, falra szegezi, hadd lássák, 
nézzék, vitatkozzanak rajtuk. 
Valahány darabja továbbgondolásra, 
állásfoglalásra sarkall. Nyugtalanít, 
bennünk parázslik.

Persze koránt sem mindegyiket 
szánja „robbanóanyagnak” ...  Van e 
kiállításon olyan is, amivel szinte 
elandalít. Tihany felé viszi el sze
mélyes emlékeinket, a világszép táj - 
a föld- levegő- ég vizuális csodáját 
villantja föl, mi több, összegezi 
kifejezetten hagyományos fölfogás
ban.

Láthatjuk ’56-ban készített grafi
káinak fotókópiáit, forrongó 
lelkivilágának vetületét a szén komor 
feketéjében, fojtó feszültségében. 
Akkori mementója ma is tanulságos!

Plant Picture - ezt a címet adta 
annak a gondolatkörnek, melybe

szinte belesűríti a Föld élő nö
vényzetét. Egyetlen nagy körbe 
szerkeszti a formák, színek  
pompázatos, kimeríthetetlen válto
zatát, az anyagban uralkodó 
aranymetszést. Mindig nagy rá
érzéssel mutat föl valamit talányos, 
titokzatos világunkból.

Képzelete többrétegű kincsestár! 
Ötletei humánusak és figyelmez
tetőek! Türelmetlen, s nemcsak 
templomaink, hanem házaink abla
kait is virággal hintené-népesítené 
be.

Aggódó, midőn a társadalmi bajok 
tűzfészkeire mutat, s nagy erejű 
műveiben a jog és igazság után kiált. 
Jól példázzák ezt a tárlat kiemelkedő

darabjai: az Erdélyi Veronika ken
dője, a Madonna ’85, vagy az In 
memoriam China ’89.

Minden mindennel összefügg! Erre 
gondolhatunk, hisz’ Káplár halvá
nyuló ősei a mi őseinkkel azonos 
sorsot kaptak. Erdély is sejtjeinkben 
munkál, s felhangzik imáinkban. Az 
egekbe ívelő szárnyalás is velünk 
született álomvágy. De nemcsak 
álom, nemcsak vágy, hanem talán 
kivezető eszköz is a Challengerek, 
Csernobilok döbbenetes zuhaná
sából . . .

Albrecht Sándor

Fotó: Durst László



ÁFRÁNY GÁBOR:

BALATON
A Hold pazarlón 
öntötte lopott tüzét 
a tóba, s a fény 
fuldokolva, izzó jégcsapként 
remegett az apró hullámokon.
Az éj már befonta a tájat, 
behúzta vastag függönyét a 

messzi.

A bólyák, a hattyúk 
már alszanak a vízen, 
hallani lehet 
a Balaton valamit üzen.
Nem értjük már 
a természet csobogását, 
sem egymást, 
sem szívünk dobogását

A hullámok beszélnek, 
mi csak fröcskölődünk, 
odadobjuk szavaink a szélnek, 
tudatunk mélyen azon tünődünk; 
mi értelme van ennek az EGÉSZNEK.

SZOKOLY TAMÁS:

MINTHA 
KÖNNYŰ VOLNA

J

Föléd emelkedem, 
könnyedén érintelek, mintha 
könnyű volna nekem ez a szerelem, 
s olyan végzetes öleléssel 
forrsz össze velem, 
mintha most kezdődne 
életed és életem.

Júniusi 
hangulat 
a Wesselényi 
strandon

Fotó: Durst László

Szobakiadók 
fóruma

A Vöröskereszt városi 
vezetésének kezdeménye
zésére ismételten sor került 
arra a tájékoztatóra, amit a 
korábbi években a Városi 
Tanács rendszeresen szer
vezett a szobakiadók részére. 
A fórum célja most is az volt, 
hogy a fizető vendéglátással 
foglalkozókat megismertes
sék az aktuális tudnivalókkal, 
és néhány hasznos informá
cióval lássák el őket.

Az 1990. június 18-án 
megrendezett összejövetelen 
a Rendőrőrs parancsnoka, a 
KÖJÁL munkatársa és a 
tanács szakemberei válaszol
tak a megjelent érdeklődők 
kérdésére.

A Vöröskereszt nyári, az ide
genforgalomhoz kapcsolódó 
feladatairól dr. Németh Jenő 
szólt.

Vöröskereszt 
Városi Vezetősége



S U M M E R T I M E  
YOUTH SERVICE

at your disposal in the parking 10t 
in front of the Balatonalmádi Beach 
Open: 0 - 24 hours
If,
- you have nowhere to go
- you don’t know where to sleep,
- you don’t have food
- you can’t go home
CONTACT SUMMERTIME YOUTH 
SERVICE

We provide information on:
• cheap accomodation and eating possibilities,
- prices of lending and borrowing, business hours

of shops,
- allowances for young people,
- cultural programmes, sporting facilities,
- off chance jobs 

everything you may need!

Programmes:
Sports
Sport events:
1700 25 July Practice match of the 

VESZPRÉM SE 
(National League I. team)

19:00 25 July Meeting the footballer and 
leaders of
VESZPRÉM SE Club 

17:00 23 July Simultaneous chess game with 
László Vadász on the sports
ground

0900 23 July Five-man football tournament 
on the sportsground. Entries on 
spot up until 830 a.m.

0900 28-29 July OLD BOYS Tennis Tourna
ment (above 40 years of age) on 
the tennis courts in the Old 
Park.
Entries on the spot up until 9.00 
a.m. 28. July

Sporting facilities:
Tennis: 8  hard courts at your disposal in

the protected environment of 
the Old Park behind the railway 
station

Soccer: One of the nicest sportsground
of the country awaits everybody 
with a sporting flair and interest 

Bowling: Automatic bowling, alley at 
Hotel Aurora.
Reserve your place please!

Hiking routes, excursion sports:
Green round-tour: Starting from the railway 

station of Balatonalmádi, going 
past the bus terminus, across 
Széchenyi esplanade and 
Martinovics street, proceeding 
on to Tivadar Kompolthy 
memorial column. Then comes 
Remetevölgy (Hermit Valley) 
Vödör-völgy (Bucket Valley) 
and Malom völgy (Mill Valley). 
Coming across blue and yellow 
signs we choose to return 
Balatonalmádi that road. 
Distance: 11.5 kms, time: 3 
hours

Cultural offers:
Pop (music) concerts:
19:00 7  July RH + group concert on the

open air stage in front of the 
beach

1900 25 July 27 groups and bands on the 
open air stage in front of the 
beach

Classical (music) concerts:
19 :0 0  1 4  July  Musica Antique Hungarica

concert in the church fortress 
(Calvinist Church in Vörös
berény) Tickets available in the 
Közösségi Ház (Cultural Hall) 
22 Lenin street, or on the spot 
an hour before the concert

Children’s programme:
Organized playground on the 
Wesselényi beach from 14:00 on

Mondays

17:00 6  July Children’s performance of 
„Kacsalaki rejtély” by state Puppet 
theatre on the open air stage in 
front of the beach

16:00 14 July „Three wisthes”-starring artists 
form the capital on the open 
air stage

17:00 27 July Jancsi és Juliska (Jade and Jill) by 
the State Puppet Theatre on 
open air stage

Folklore programmes:
21 July Whole day display and open 

market, dawns, jesters, magicians 
and market comedians 
At Marx square, in the parking lot 
in front of Restaurant Aurora. 

28 July Whole day Folklore fair. Folk 
dances, folk music and dancing 
party
In the parking lot in front of Res
taurant Aurora

Exhibition:
18:00 16 July Marion Lucka, German painter, 

opens her exhibition in the 
Cultural Hall

Miscellaneous:
18:00 24 July Promenade concert in the park 

adjacent to the Bus Terminus
19:00 29 July Street ball in the parking lot in 

front of Restaurant Aurora. 
Music by Lux 73 group

Municipal Library:
Welcomes visitors at 31 Bajcsy-Zsilinszky street.
Besides Hungarian and German books other
languages and literature are at your disposal

Office hours: Monday: 13:00 -18:00
Tuesday: 13:00 -18:00
Wednesday: 9:00 -12:00
Friday: 13:00 -18:00
Saturday: 10:00 -16:00

Vörösberény Library:
Tuesday: 1615 -19:00

Friday: 16:00 -19:00

PROGRAMOK

Sport:
Sportprogram 
Sportolási lehetőségek:
Tenisz: 8  salakos pálya áll rendelkezésre a 
természetvédelmi területnek nyilvánított 
Öregparkban, a vasútállomás mögött. 
Labdarúgás: Városunkban található a megye 
egyik legszebb sporttelepe, amely szervezett 
keretek között várja a sportolni vágyókat.
Teke: A Hotel Auróra automata tekepályáját 
lehet béreim.

Túraútvonalak, kirándulóhelyek:
Zöld körtúra: Balatonalmádi vasútállomástól az 
autóbuszpályaudvar mögötti Széchenyi sétá
nyon keresztül a Martinovics utcában, majd 
tovább a Kompolthy Tivadar emlékoszlopig 
vezet útunk. Innen a Remete-völgy, a Vödör
völgy, majd a Malom-völgy következik. Talál
kozunk a kék és sárga jelzésekkel, s ezen az úton 
térünk vissza Almádiba.
Táv: 11,5 km, menetidő: 3 óra.

Július 23. 17:00 h Sakkszimultán Vadász 
Lászlóval, a sportpályán. 

Július 25. 17:00 h Az NB I-es Veszprémi SE 
edzőmérkőzése a sport
pályán.

19:00 h Közönségtalálkozó a
VSE vezetőivel, játéko
saival.

Július 28. 09:00 h Kispályás labdarúgótorna 
a sportpályán.
Nevezés 8.30-ig a hely
színen.

Július 28-29.09:00 h OLD BOYS (40 éven 
felülieknek) teniszver
seny az Öregparkban 
található teniszpályán. 
Nevezés 28-án 9:00 h-ig a 
helyszínen.

Kulturális kínálat:
Programok:
A Közösségi Ház várja látogatóit, a Lenin u. 22. 
sz. alatt. Videovetítés, biliárd, társasjátékok, 
újságolvasó.
Nyitva: hétfő-péntek: 9 h  - 20 h 

szombat: 14 h - 21 h.

Könnyűzenei koncertek:
Július 7. 19:00 h Az RH + együttes kon

certje a strand előtti sza
badtéri színpadon. 

Július 25. 19:00 h Ladánybene 27 együttes 
koncertje a strand előtti 
szabadtéri színpadon.

Komolyzenei koncert:
Július 14. 19:00 h A Musica Antiqua Hun

garica együttes koncertje 
az Erődtemplomban. 
Jegyek a Közösségi Ház
ban (Lenin 22.), illetve 
kezdés előtt 1 órával a 
helyszínen válthatók.

Gyermekműsor:
Hétfőnként 14:00 órától játszóház a Wesselényi 

strandon.
Július 6 . 17:00 h Az Állami Bábszínház 

Kacsalaki rejtély c. elő
adása a strand előtti 
szabadtéri színpadon.

Július 14. 16:00 h „Három kívánság”.
Népszerű fővárosi mű
vészek közreműködésé
vel a szabadtéri strandon.

Július 27. 17:00 h Az Állami Bábszínház 
Jancsi és Juliska c. 
műsora a strand előtti 
szabadtéri színpadon.

Folklór
Július 21. Egész nap: Kirakodóvásár, bohócok, 

bűvészek, vásári komé
diások.
Helyszín: Marx tér, 
Auróra Étterem előtti 
parkoló.

Július 28. Egyész nap: Népművészeti kirako
dóvásár, néptánc, nép
zene, táncház.
Helyszín: Auróra Étte
rem előtti parkoló.

Kiállítás:
Július 16. 18:00 h Marion Lucka nyugat

német festőművész kiál
lítás-megnyitója a Közös
ségi Házban.

Egyéb:
Július 24. 18:00 h Térzene az Autóbusz

pályaudvar melletti park
ban.

Július 29.19:00 h Utcabál az Auróra Étte
rem előtti parkolóban. 
Közreműködik a Lux 73 
együttes.

Egészségügyi ellátás:
Hétköznap: 18 h - 07 h
Hétvégén: szombat 07 h - hétfő 07 h
Ünnepnapon: 07 h - 07 h
Cím: Balatonalmádi, Lenin u. 32.

Telefon: 38-334.
Július 1-től augusztus 20-ig állandó orvosi 

ügyelet a Wesselényi strandon nyitva 
tartási időben.

Gyógyszertár nyitva tartása (Bajcsy u. 37.)
Nyitva: hétfő - péntek: 7.30 h -18:00 h.
Ügyelet naponta: 18.00 h - 73 0  h.
Szombat - vasárnap: egész nap.

Strandok nyitva tartási ideje:
Wesselényi strand 8 3 0  - 1930 h.
Budatavai

Káptalanfüredi
strandok 09.00 h - 19.00 h.

Városi Könyvtár
Várja látogatóit a Bajcsy Zsilinszky u.31. sz. alatt. 
A magyar nyelvű könyvek mellett német nyelvű 
irodalommal is várják az érdeklődőket.
Nyitva tartási idő:

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: 1615 - 19 h
Péntek: 16 - 19 h

FIGYELEM!
A Fórummal szemben a Szabolcs u. 19. sz. alatt 

KIVÁNCSI FÁNCSI LAKÁSBAZÁR 

rézbútorok, tapéták, festmények, üveg, porcelán, olcsó áruk 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Balatonalmádi Város Lapja 
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