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

I s ten hozta Almádiban

Ismerkedjen meg városunkkal

Ha a Balaton északi partján pihen, üdül kis 
városunkban Balatonalmádiban látnivaló itt is 
akad bőven.

A forró nyári napok fürdőzéseit megszakíthatja 
egy kis kirándulással is, hogy ismerkedjen a 
település múltjával, és kellemes gyalogtúrával a 
várost körülvevő hegyekről gyönyörködhessen a 
szép kilátásban.

Balatonalmádiban érdemes a Balaton partján 
kezdeni a nézelődést. Az Ősparkban található a 
Sóhajok hídja, mellette az Örökmécses, amely a 
magyar történelem mártírjainak állít emléket.

Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos és Petőfi Sándor 
szobrai is itt vannak a tisztelet és a megbecsülés 
jeleként mint a történelem kiemelkedő sze
mélyiségei.

Almádi panorámáját a Wesselényi kilátóról 
érdemes megszemlélni. Teljes körpanoráma tárul 
elénk a Szabadság kilátóról (Almádi, Kenese, 
Siófok, Tihany) felemelő érzés itt elidőzni egy 
kicsit.

A hegyekről egy körsétával érdemes elkerülni 
Vörösberénybe az ősi településre, ahol a középkori 
református templom erőd-rendszere ad érdekes 
látnivalót. A katolikus templom 1779-ben épült, 
fennkölt épülete a kolostorral igazi esztétikai 
élményt nyújt.

A hirtelen nagyvonalakban felvázolt kirándulás 
után esti szürkületben megnyugvást és pihenést 
jelent az Almádi Szent Imre templom Erdélyt idéző 
épületegyüttesét megnézni, amelyet 1931-ben 
Medgyaszay István tervezett. A templom mellett a 
Szent Jobb kápolna is külön érdekesség.

Egy másik alkalommal a közeli Balatonfüred 
látnivalókkal bővelkedő városát lehet szemlélni.

A híres szívszanatórium előtti gyógytér a Kossuth 
úttal, a sétány, ahol a világ minden tájáról híres 
emberek fái idézik az itt töltött szép napok emlékét. 
A kerektemplom a Jókai-villa, a Balatoni Galéria 
építészetének egységes csodálatos milliője.

Autóval vagy 10 perc Almáditól a megyeszékhely 
Veszprém, a „királynők városa” várja az idesereglő 
vendégeket. A Burg történelmet hordozó utcáival, 
múzeumaival templomaival egy egésznapos 
kirándulás örömeit adja.

Kis kiruccanás esetleg még a Bakony 
erdőrengetegébe, Zircre, a Cisztercita rend 
európai székhelyére ismét egy magvas program a 
városunkban üdülő vendégnek. Kellemes fürdést, 
pihenést, sétát és kirándulást kíván az Almádi Újság 
Szerkesztősége.

H erz lich  willkommen 
in Balatonalmádi

Wir machen Sei mit unserer Stadt bekannt

Wenn Sie am Nordufer des Balatons Urlaub 
machen, können Sie durch in unserer Stadt 
Balatonalmádi viel Sehenswertes kennenlernen.

Den Baden an den heißen Tagen kann man auch 
mal unterbrechen, mit einem Ausflug zum 
Beispiel, um sich mit der Vergangenheit des Ortes 
vertraut zu machen oder mit einer angenehmen 
Tour zu Fuß kann man die Aussicht von den 
umliegenden Hügeln genießen. Den Spaziergang 
fängt man in Almádi am besten am Ufer des 
Balaton an. Im alten Park befindet sich die 
Seufzerbrücke, gleich daneben die „enige 
Flamme” welche den Märtyrern der ungarischen 
Geschichte Denkmal setzt. Die Büsten von Ferenc 
Rákóczi, Lajos Kossuth und Sándor Petőfi sind 
nicht wiet, als Zeichen für Ehre und Achtung den 
Helden gegenüber. Das Panorama von Almádi 
lohnt sich am besten von der Wesselényi -  Aussicht 
aus, zu betrachten. Ein vollkommenes Panorama 
bietet sich uns von der Szabadság -- Aussicht aus 
(Almádi, Kenese, Siófok, Tihany), es ist einfolles 
Gefühl, hier ein bischen zu verhseilen. Von den 
Bergen aus kann man mit einem Rundgang nach 
Vörösberény gelangen, wo Sie die mittelalterliche 
reformatische Kirche mit Festungscharakter be
trachten können. Die 1779 erbaute katholische 
Kirche bietet zusammen mit dem Kloster ein 
ästhetisches Erlebnis. Nach dem, mur in Großen 
Linien angedeuteten, Ausflug findet man in den 
abendlichen Stunde Ruhe und Erholung, wenn 
man den, an Siebenbürgen erinnernden, 
Gebäudekomplex der Sankt -Emmerich Kirche in 
Almádi anschaut, diese kirche wurde von István 
Medgyaszay 1931 projektiert. Eine Besonderheit 
befindet sich gleich nebenan, es ist die Kapelle der 
heiligen rechten Hand.

An einem anderen Tag könnten Sie auch in ‘s 
nahe Balatonfüred fahren, diese Stadt hat auch 
einiges Sehenswertes zu bieten. Vor dem 
bekannten Herzsanatorium ist der kurplatz mit 
dem Kossuth-Brunnen. In der Allee haben viele 
bekannte Menschen aus aller Welt, zur Erinnerung 
an die hiewr verbrachten schönen Tage, Bäume 
gepflanzt. Die Rundkirche, die Jókai-Villa, die 
Balaton Galerie all das sind besonders sehen
swerte Ziele. Nah ist auch Tihany, die Hochburg 
alter ungarischer kultur, wo man noch im Origi
nalen altes Milien der Architektur der Balaton
gegend betrachten kann. Vielleicht 10 min. ist mit 
Auto von Almádi die komitatshauptstadt 
Veszprém, genannt „Stadt der königinnen” zu 
erreichen. Die Burg mit ihren geschichtsträchtigen 
Straßen, den Museen und Kirchen ladet die Gäste 
zu einem ganztägigen Ausflug ein. Für die Gäste 
unsere Stadt wäre auch ein kleiner Abstecher in die 
Wälder des Bakony-Gebirges, oder in das Zis
terzienser kloster zu Zirc empfehlenswert.

Angenehme Erholung, schöne Spaziergänge und 
Ausflüge wünscht die Redaktion der Almádi-Zei
tung.

W elcome to Almádi!

Find out more about our town

If you happen to spend your summer holidays 
and while away the time in our town on the northern 
shore of lake Balaton there are quite a few sights to 
see. You may even leave your bathing and swim
ming during the dog-days and walk around the 
town to become familiar with the history of the 
place and enjoy the fine view from the gentle hills 
embracing the town. It is worth starting your sight
seeing close to the shore.

Right in the middle of the old park you can find 
the bridge of sighs in the vicinity of the sanctuary 
lamp, a monument raised to the memory of the 
martyrs of Hungarian history. The busts of Ferenc 
Rákóczi, the prince commander of Hungary, Lajos 
Kossuth, the laeder of the 1848 revolution and 
Sándor Petőfi, the revolutionary poet of the revo
lution were erected as an everlasting token of 
respect and esteem to outstanding personalities of 
their age. The panorama of Almádi can best be 
seen from the Wesselényi lookout tower, and a 
wonderful scene unfolds before the spectator from 
the Szabadság look-out with Kenese, Siófok and 
Tihany in the distance. It is an uplifting experience 
to stay here for a while.

A semicircular walk takes us down to 
Vörösberény, the ancient settlement where a 
medieval Calvinist church-fortress gives us an 
impression of times bygone, and the Roman Catho
lic Church built in 1779, the noble stature of which 
is really majestic. After this broadly outlined excur
sion it is a fine recreation and rest to arrive at the 
Saint Emery church-the block of which is remines
cent of Transylvania-which was built in 1931 and 
designed by István Medgyaszay. The adjacent 
chapel has been consecrated to the Holy Right 
hand of St. Stephen and is in itself a unique 
curiosity.

Next time it is worth visiting the neighbouring 
town of Balatonfüred which has a lot to offer to 
visitors. The Gyógy-tér with the Kossuth spring in 
front of the famous Heart Hospital and the prome
nade along the memorial tress planted by outstand
ing personalities from all over the world recall the 
memories of the days they spent here. The Round 
church, the Jókai mansion and the Balaton Gallery  
all offer an extra adventure. Tihany, the centre of 
ancient Hungarian culture, where you can witness 
the wonderful and unified millieu of the architec
ture of the Balaton area. The „city of the Queens” 
is only a ten minutes’ ride by car and thousands of 
visitors never miss the sights within. The streets of 
the „Burg” are steeped in history its museums and 
churches promise a substantial program for a 
whole day. In case you want to go for a spin to the 
Bakony Mountains the first place to see is Zirc. the 
European centre for the Cistercian order. Another 
concise programme for those who want to  see more 
of the region. The editorial staff of the Új Almádi 
Újsag wishes you pleasant bathing recreation, walks 
and excursions.



Ez lett a 8 bódéból...

Budatavai strand egykor...

Fürdőház a csónakkikötő felől...

STRANDÉLET KEZDETEI ALMÁDIBAN...

A hivatalos balatoni szezon 
július és augusztus hónapokra 
terjedt ki régente. E két hó
napra szervezték az egész nyá
ri programot, de a „hivata
lostól” függetlenül a stran
dolás a jó idő beköszöntével 
megkezdődött. Ez lényegében 
ma is így van, de nézzük mi
ként volt ez hajdanában.

Az első adatokat Almádi 
fürdőéletéről a „VESZP
RÉM” című hetilapban talál
juk „Almádi, 1877. júl. 21-én” 
cím alatt. Ebben az -r-r 
monogrammal jelzett szerző a 
T. Szerkesztő úrnak írott 
hosszú cikkben mondja el 
tapasztalatait és véleményét. 
Teljes terjedelmében nincs 
mód a közlésére, de kivonatos 
ismertetése alapján képet ka
punk az akkori Almádiról, il
letve az itt folyó fürdőéletről. 
Almádi folyton változik, ami 
„a haladás jellegével bír oly 
annyira, hogy túlságosan imá
dóinak képzeletében ... a vi
lágfürdők vetélytársa legyen:
— még eddig egyéb ugyan 
nincs benne a fürdőintézetből, 
mint Brenner és Christian 
urak által állított 8 bérbódé és 
a Balaton...”, amelynek talaja 
köves. Ez nem zavarja a kö
zönséget és az alvás és evés 
idejét leszámítva csak úgy 
hemzseg a tarka-barka se
regtől nem, személy és rang 
különbség nélkül”. A für
dőközönség nagyobbik részét 
a gyengébb nem képezi. „Ők 
azt szeretik Almádi előnyére 
Füred fölött felhozni, hogy 
nem kell naponként 3-4-szer 
öltözködniök...” Szó esik még 
a cikkben 4-5 eladó szőlőről, 
meg arról az előnyről, hogy 
Almádiban bárki bátran eljár
hat kvaterkázni pincéről pin
cére „anélkül, hogy a lump 
tisztességes címet kapná...”

A következő évben „Al
mádi, 1878. aug. 1.” címen írt



cikkből kapunk frissebb tájé
koztatást az Almádi álla
potokról. Miután két napja 
szakad az eső, fürdeni nem le
het, „sétára gondolni még va
lóságos kofaesernyő alatt is a 
megismert igazság elleni tusa
kodás lenne itt, hol a járda 
még ma is csaknem azon ere
deti állapotban van, mint 
amikor a tengerek először 
hagyták el a szárazföldet”. 
Majd az eresz alatt ülve „a 
jövő év reformjaira” fejti ki 
nézeteit... Fürdőben rendet 
kell teremteni, azaz külön időt 
kitűzni a nőknek és a fér
fiaknak. Vagy — ajánlja a für
dőtulajdonos Brenner úrnak
— a fürdőépület és a Balaton 
kis része deszkafallal „osz
tassék két részre, egyik legyen 
a nőké, a másik a férfiaké és 
csak akkor legyen a víz közös 
birtok, ha bizonyos mélységet 
elér”. Indítványozza még, 
hogy a nem fürdő közönséget 
ne tűrjék meg az épületben, 
mikor ott mások, különösen 
nők fürdenek.

A cikk szerzője így ír Bren
ner Lőrincről „...olyan udvar
ias ember, mint Brenner 
Lőrincz úr, kinek, ha Almádi 
egykor nagy lesz, emléke ott is 
élni fog...” Majd ezzel zárja 
mondanivalóját: „Végezetére 
engedje meg t. Szerkesztő úr, 
hogy egy éljent kiáltsak, — 
tessék elhinni, valósággal meg 
is teszem — Brenner úrra, ki 
annyi szakértelem-, buzgó
ság- és áldozattal létesített 
annyit Almádiban, mennyit 
egy évtized előtt még álmodni 
sem mertünk volna.”

Egy hír 1878. augusztus 11- 
ről: „A fürdő-élet különben 
elég élénk... a fürdőház kör
nyéke tele volt kirándulókkal, 
s a hegy is víg daltól hangzott. 
A távozók tiszta szívből 
kiáltják: a viszontlátásra!” 

Remélem a cikkekből vett 
idézetekkel sikerült érzékel
tetni, milyen volt az élet 
Almádiban, a 112 évvel ezelőtti 
szezonban.

Schildmayer Ferenc

Az angolkisasszonyok Almádiban
Csak az idősebb, tapasztal

tabb olvasóink tudják, hogy 
most az egyszer nem a Ma
gyar-Angol Tannyelvű Gim
názium leányairól, sőt nem is 
az őket tanító tanárnőkről, ha
nem a neveléssel foglalkozó 
női szerzetesrend, az Istitu
tum Beatae Mariae Virginis 
tagjairól lesz szó. Angolul 
persze Mary Ward’s Nuns — 
Mary Ward nővéreinek ne
veztetnek, annak a Mary 
Wardnak a követőinek, aki az 
angliai egyházüldözések miatt 
a kontinensre menekült angol 
nőket társaságba gyűjtötte. 
Először a hollandiai St. Omer- 
ban, majd Münchenben és az 
ausztriai St. Pöltenben. Sze
mélyesen keresi meg Páz
mány Pétert, korának legna
gyobb hittudósát és az ellen- 
reformáció vezéregyéniségét, 
hogy Pozsonyban is intézetet 
alapíthasson, aki hívja és se
gíti, de az akkori háborús idők 
Mary Wardot távozásra kész
tették a magyar koronázó vá
rosból.

Alig több mint 100 év múlva 
Budán mégis letelepednek, 
majd Egerben és 1863-ban 
Veszprémben is. Veszprém
ben járva úgy csodálkozzunk a 
Szilágyi Erzsébet Általános 
Iskolára, és a mellette lévő 
plébániatemplomra, annak 
angol gótikából kölcsönzött 
fiatornyos-sisakos tornyára, 
az egész épület párkányzatára 
és pártázatos záródású moz
galmas felépítményére, hogy 
az volt az Angolkisasszonyok 
romantikus szépségű épület- 
csoportja.

Van persze Almádiban is 
mit csodálni, mert itt „Stella 
Maris”, azaz a Tenger Csil
laga néven nyaralót éptettek 
méghozzá azon a 2071 négyszögöles 
telken, amelyet dr. Óvári Fe
renc országgyűlési képviselő, 
felsőházi tag és Almádi fürdő 
egyik megteremtője ajándé
kozott azzal a kikötéssel, hogy

azon „egy éven belül nyaraló 
építtessék”.

Rendelkezésünkre áll an
nak a dokumentumnak a má
solata — hála Schildmayer 
Ferencnek —, amely rögzíti, 
hogy a kápolna területén 
szenteltvízzel meghintett föld
be az oltár helye alá milyen 
szentelt téglát bocsátottak 
szentképekkel. A tégla olda
lain ezen felírás olvasható:

„In te Domine speravi: non 
confundar in

aeternum Anno 1929 junius
27

Superiora Mater Darvas 
Anna.

Hirdesse ezen szent hely az 
Úr nagy jóságát,

Jézus legszentebb szívének 
és a boldogságos

Szűz Máriának — Intéze
tünk Védőasszonyának 

nagy szeretetét. Őrködjék a 
„Tenger Csillaga” a 

„Stella Maris” 
kinek áldott nevét viseli 

ezen kis hajlék annak
minden egyes lakója fö

lött.”
Az aljáról a dátum sem 

hiányzik: „kelt Balatonalmá
diban, az Úrnak 1929-dik 
esztendejében, augusztus hó 
6-án, Urunk 

 ünnepén”.
Ezt követik az aláírások: 

Mater Darvas M Anna, az an
golkisasszonyok budapesti 
„Sancta Maria” intézetének 
főnöknője, Mater Hajek M. 
Irén, Mater Horváth Jolán és 
Mater Schwaldbe Clara. Az 
irat bal oldalán pedig a

világiak aláírása: dr. Szeifarth 
Vilmos, aki önzetlenül segí
tette a szervezőmunkát, Pró
der Károly és Brazsil Gyula 
veszprémi építkezési vállalko
zók, akik a díjnyertes terveket 
készítették.

Azt gondolhatnánk, hogy 
már mindent tudunk az 
Angolkisasszonyokról, pedig 
tudásunk igen hézagos, főleg 
az almádi és veszprémi inté
zeteket illetően. A magyar- 
angol gimnázium tablón sze
retné feldolgozni az angolkis
asszonyok történetét és a 
látogatók elé tárni.

Kérdezhetnék miért éppen 
most kezdjük el, az utolsó pil
lanatban? Való igaz, egyre 
kevesebben tudnak személyes 
élményeikből beszámolni, de 
bennünket még egy ok kész
tet, azon túl, hogy angol-ma
gyar emlékeket kutatunk: 
1771. június 21-én Mária 
Terézia kiváltja Raguzából a 
Szent Jobb-ereklyét és ezt 
ünnepélyesen átadjuk Budán 
az Angolkisasszonyok szerze
tének megőrzésére. Ezt kö
vetően rendeli el a király
nő Szent István napjának 
augusztus 20-ának megün
neplését.

Almádiban voltak An
golkisasszonyok és ide került a 
Szent Jobb-kápolna is 1956 
után.

Ugye milyen kicsi a világ!
Czuczor Sándor

A II. világháború áldozatai 
emléktáblájának elkészítéséhez 
felajánlott és befizetett összegeket az 
alábbiak szerint igazoljuk: 
Mészáros Éva: 1000,- Ft
Mészáros Dezső: 500,- Ft
Szirti Árpád: 250,- Ft
(Kanada)
Mátrai Endre: 7000,- Ft
(Hollandia
édesapját 1945-ben itt lőtték le az 
orosz katonák).
dr. Tóthné Jády Eszter: 1000,- Ft 
Oláh Józsefné: 500,- Ft
id. Szenthe Lászlóné: 2000,- Ft 
Kotzka Pál: 500,- Ft

Papp Béla: 500,- Ft
Horváthné Győri Erzsébet: 2000,- Ft 
Győri Miklós: 5000,- Ft



Így múlt el július 29-e
A Köztársasági Elnök megválasztásának módjára kiírt népszavazás 

Balatonalmádiban is csekély számú népességet mozgatott meg. A  
részvétel aránya itt ugyan számottevően nagyobb, - 17,16%-os volt, mint 
országos viszonylatban. A  résztvevők csaknem 1/4-ét azonban (227 fő) 
az igazolással szavazók tették ki, (nyaraló, fürdőző vendégek), míg az 
almádi 5.786 választójogosult közül csupán 766 fő  kereste fel a 
szavazóhelyiségeket. A  leadott voksok alapján a választók 77,08%-a 
közvetlenül kívánta volna a köztársasági elnököt megválasztani, tehát 
igennel válaszolt a feltett kérdésre.

A nyári kánikulában az alig-alig csordogáló érdeklődők mellett igen 
keservesen múltak az órák. A  szavazatszámláló bizottságok 51 tagjának 
a nap kétségkívül legjobban várt pillanata az volt, amikor az óra délután 
6 órát mutatott, s a szavazatok összeszámlálását meg lehetett kezdeni.

Legkevesebben a vörösberényi 8. sz. szavazókört keresték fel - 47 fő  - 
legtöbben 148-an a 2. sz. régi Tanácsháza szavazókörben voltak.

Kitartásukért, eredményes munkájukért köszönet illeti a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjait.

Ugyancsak köszönjük több vendéglátónak, így a Pireus, a Porció, a 
Vörösberényi Étterem, és az Ottilia vezetőjének, hogy a választásban 
közreműködők részére az ebédnél 15-20% árkedvezményt adtak.

És egy nem hivatalos megjegyzés: a tömegkommunikáció több ízben 
hírül adta a népszavazás költségeit.

Ezt megtoldva szeretném bejelenteni, hogy a Végrehajtó Bizottság 
Titkárának költsége a népszavazás kapcsán egy üveg B.B. pezsgő, amit 
elveszített abban a fogadásban, hogy a népszavazáson való részvétel 
aránya országos átlagban eléri a 25%-ot.

M.H.E.

Az Új Almádi Újság felelős szerkesztőjének:

VESZELI LAJOS ÚRNAK

Balatonalmádi 
8220 Széchenyi sétány 1. sz.

Igen Tisztelt Uram!
Az „Új Almádi Újság” egyik korábban megjelent számában bemutatták a 
Táncsics út elejét. Az újonnan elkészült utcarészlet jól néz ki.

Mivel azonban az utcának két vége van, itt küldök Önnek 3 db színes fotót
- abból az alkalomból, hogy a mai napon a bemutatott területre újra 
megkezdték a törmelék kupacba hordását (teherautó száma: VG-69-26) - azzal 
a kéréssel, hogy az utca másik végének helyzetét, képét is szíveskedjenek a 
tárgyilagosság jegyében ismertetni, bemutatni.

A fotókat lemásolás után kérem szveskedjék visszaküldeni, mivel az akuttá 
vált terület rendbetétele érdekében a környék lakói az illetékes szervekhez 
kívánnak fordulni.
Balatonalmádi, 1990. július hó 30-án.

Teljes tisztelettel:

Jolsvai Arthur 
B. almádi, Táncsics u. 109.sz.

Jótékonysági akcióról az Új Almádi Újság mindig ad hírt, így a város nevében 
köszönetünket fejezzük ki Jurányiné Etz Beának, aki a közelmúltban is 
ruhaakciót szervezett a Közösségi házban. A bécsi Szent Marcus templom 
adományait hozta el, amelyek főleg az itt élő öregek és nagycsaládosok 
körében lettek elosztva, 10 Ft-os egységáron. A bevételt ismét az almádi 
múzeum számlájára könyvelhettük el.

Egy távoli országból érkeezett levelet adunk közszemlére teljes terjedelmében, 
amely egy Almádit szerető ember emlékei városunkról. Örömmel olvastam 
Szirti Árpád sorait, úgy érzem nemcsak nekem szólt, hanem Almádi minden 
polgárának. A pénzküldeményt azóta eljuttattam a helytörténeti körnek. 
Megjegyzem itt nem az anyagi oldal a jelentős, hanem az a szeretet, ahogyan 
Szirti Árpád írt volt városáról, az emberekről. Elgondolkodtató mindez, hogy 
Kanadában egy odatévedt Almádi Újságolvasása után így reagáltak. Mi itt élők 
megtesszük-e mindezt szűkebb pátriánkért?

V. L.

St. Jean, 1990. június 30-án.
Kedves Barátom!

Ugyan nem vagyunk személyes ismerősök, Almádi szülötteként igényt tartoka bizalmas
megszólításra.

Egy gyermekkori kedves ismerős jóvoltából nemrég megkaptam az Új Almádi Újság ezév májusi 
számát. Ugyan a múlt évben voltam Almádiban - először 45 év óta - a benne talált cikkek sok kedves 
emléket idéztek fel.

Ezek egyike volt az a kis hír, hogy a II. Világháború áldozatai emlékére egy táblát szándékoztok 
felállítani. Gondolom és remélem, a Hősök Emlékművén, ahol tavaly csak egy kis tábla emlékeztetett 
történelmünk ezen szomorú eseményére.

Nagyapám latin tanár volt - utoljára Nagybányán, ahonnan érzelmei miatt az új házigazdák 
kiutasították - tőle tanultam az örökérvényű kifejezést: Az idők változnak, és mi is változunk velük. 
(Tempo ra mutantur, et nor mutamur in illis.) Nyugdíjaztatása után Almádiban telepedett le, és 1939- 
ben bekövetkezett haláláig minden nyári napon lesétált a Yacht Klubba, ahol ő  volt az elsők között, akik 
elkezdtek fürödni, és az utolsók között, akik az ősszel abbahagyták. Egyszer valami újság ki is 
szerkesztette, hogy télvíz idején baltával felvágja a jeget és így fürdik, de ez ellen ő  mindig tiltakozott.

Sok könyvéből mindig szívesen adott kölcsön, (Nagyanyám rémületére) úgyhogy az a hír járta, hogy 
Csikászék mellett (akkor még ott füves telek volt) a tehénpásztor fiú díszkötetes Jókait olvas az öreg 
úr jóvoltából. Viszont a könyveket mindig becsülettel és kár nélkül visszaadták, amit a mai világban - 
sajnos - nemigen lehet elvárni.

Elkalandoztam a lényegtől. Mellékelek 4 Kanadai dollárt a fent említett emléktábla céljára. Bár

többet tudnék küldeni. De itt az a hiedelem, hogy kedvesebb a sok apró adomány, mint az elvétve 
adott nagy összeg.

Látom, hogy Majbó Gábor is ír cikkeket lapodban. „Annakidején” sokat látogattam a mozijukat, 
hiszen aTV-kultúra előtti időkben ez volt az egyik szórakozási lehetőség. Nagyanyám özvegysége idején 
vasárnaponként néha tőlük hoztuk az ebédet, ha nem volt kedve főzni. Jó konyhájuk volt, a mai napig 
emlegetem.

Újságod olvasása közben feltúnt Vastagh György neve. Ha jól emlékszem, volt ilyen nevű 
szomszédunk Csikászéktól a város irányában. Egy másik Vastagh, a szobrászművész, alkotta feleségem  
nagyapjának síremlékét, melyet viszontláttunk a Kerepesi temetőben. Nem tudom, a két család rokon 
volt-e?

A  mellékelt levelezőlap az USA-beli Ohio állam egyik kisebb városában levő magyar templom melleti 
kert egyik részletét ábrázolja.

A  hirek szerint a közeli Cleveland a legnagyobb magyar város az U.S-ben, még néger rendőr is akad,

aki tud magyarul (árva gyerek volt, magyarok nevelték fel).

Örülnék, ha hírt kapnék Tőled. Szeretettel üdvözöl:

Szirti Árpád

Ui: A  Hősök Emlékművének leleplezésénél mint fiatal fiú, jelen voltam. A  díszmenetnél Rupert 
(tanítóm és levente-oktató) Róbert belelépett egy víztócsába és fekete nadrágja piszkos lett, de mint 
régi frontharcosnak, szeme sem rebbent, tovább vezette a díszmenetet.



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

A Végrehajtó Bizottság júliusi üléséről
A Végrehajtó Bizottság júliusi ülésének egyetlen napirendi pontja a 

Városi Könyvtárvezetőjének tájékoztatója volt a Könyvtárak feladatairól 
a társadalmi nyilvánosság információs szükségleteinek kielégítése 
szempontjából.

A tudományos ízű cím mögött a könyvtáraknak a mindennapi 
életünkben betöltött szerepe, működésének célja fogalmazódott meg. Az 
anyag röviden bemutatta, hogy milyen helytörténeti, helyismereti, köz
érdekű és napi információs lehetőségek állnak az érdeklődők rendel
kezésére, kiemelte, hogy a megfelelő tárgyi feltételek között működó 
könyvtár a legtermészetesebb információs forrásként van jelen és kell 
hogy jelen legyen minden település életében. A Végrehajtó Bizottság 
tagjai elismerően szóltak a könyvtárosok munkájáról, törekvéseiről, 
azonban a könyvtár lehetetlen helyzetének megoldásáról sajnos nem 
esett szó.

Vegyes ügyekben többek között kisiparosok támogatásáról döntött a 
testület. 50-50000 Ft-ot juttatott Pozsgai Nándornak férfi fodrászat kiala
kítására és Mosonyi Józsefnének, kifejezetten a cipőjavítás szervezésére.

Módosította a Végrehajtó Bizottság az 1990. évi tanácsi költségvetést, 
valamint elfogadta a tanácsi számítógépes fejlesztési programra vonat
kozó előterjesztést.

M.H.E.

Ide kívánkoznak Szentgyörgyi Albert szavai: „Van egy széles körben 
elterjedt félreértés az ismereteket tartalmazó könyvek természetét ille
tően. Sokak szerint az ilyen könyvek arra valók, hogy tartalmukat 
fejünkbe gyömöszöljük. Azt hiszem ennek inkább az ellenkezője igaz. A 
könyvek azért vannak, hogy a tudást bennük tartsuk, míg fejünket valami 
okosabbra használjuk. Ami engem illet, fejemben minden lexikális 
tudásnak pár hét a felezési ideje. Ezért az ismereteket ,értékmegőrzés 
céljából’ a könyveknek és könyvtáraknak engedem át, jómagam inkább 
halászni megyek, olykor halra, olykor jó tudásra.”

A Vörösberényi Kertbarát Kör július 12-én vendégül látta a Miskolci Kertbarát Kör tagjait. Közösen megtekintették a római 
katolikus egyházat, a volt kolostort, valamint az Erőd-templomot, ahol Kurucz György református lelkész igen értékes 
előadást tartott a templom történelméről. E műemlékek megtekintése a magyar és a székely himnuszok eléneklésével 
fejeződött be. A délutáni órákban egy kis határszemlét tartottak, majd Lőrinc Csaba szépen gondozott zártkertjében szakmai 
tapasztalatok megbeszélése, átadása következett. A  látogatás baráti beszélgetéssel fejeződött be.

Augusztus 28-án 
kedden, 19 órakor 
a balatonalmádi 

Városháza udvarán
a Veszprémi 
Zenebarátok 

Kamarazenekara 
ad koncertet.

Szólót énekel: 
dr. Kurys Tivadar 

A műsorból: 
Részletek Telemann:

A zenemester c. operájából, 
Haydn:

C-dúr szimfónia, 
Hendel: Concerto, 

Schumann:
Öt könnyű darab, 

Farkas Ferenc: 
Andante. 
Vezényel:

Szelényi Pál karnagy 
Jegyek válthatók 

a Városházán.
Rossz idő esetén 

a koncertet 
a Városháza 

nagytermében 
tartjuk meg.



MEGKÉRDEZTÜK
Mostani „Megkérdeztük” rovatunkat nevezhetnénk akár 
budatavai oldalnak is, hiszen az érintett témák döntő többsége 

ehhez a városrészhez kapcsolódnak.

Lassú munkának idő kell...

használják így sokan manapság a régi 
bölcsességet, de esetünkben most 
mindenképpen találó. Korábbi szá
munkban már foglalkoztunk a buda
tavai lakótelep felvonulási területé
nek sorsával, amit még a mai napig a 
kivitelező ZÁÉV birtokol (vagy bi
torol?). Ebben a cikkünkben külön
böző ígéreteket olvashattunk, ám 
azóta mintha megállt volna az idő, 
látszólag semmi sem történt. Ezért 
térünk most vissza a témára, és kér
deztem a tanács műszaki osztályának 
csoportvezetőjét, Risányi Erzsébe
tet, a terület sorsáról:

R.E.: Az újságcikk óta kiadtuk az 
utolsó fázisban átadott lakások 
használatbavételi engedélyét is, 
mellékelve, hogy a kivitelező június 
25-ig köteles a területet átadni. Ezt

minden érdekelt megkapta, felleb
bezés nem volt.

-- Nem sok változás történt azóta. 
Egyáltalán milyen szankciókat hoz
hatnak ebben az esetben?

R.E.: A munka teljesítését 10000 
Ft-ig terjedő, ismételten kiszabható 
végrehajtási bírásággal tudjuk ki
kényszeríteni.

-- És szándékukban áll ezt alkal
mazni?

R.E.: Mint már említettem, a ha
tározatunk ellen fellebbezés nem 
történt, így az most már jogerős. Így 
első lépcsőben 2000 Ft végrehajtási 
bírságot szabunk ki az építés- 
vezetőre. Ha ez sem használ, emeljük 
a tarifát.

A nagy kérdés: meddig éri meg a 
ZÁÉV-nek fizetni a büntetést?

Madarat tolláról, embert...

Az üdülőszezon előtt különös 
jelenség figyelhető meg városunk ut
cáin. Színes tarkaságba „öltöznek” 
villanyoszlopjaink, kerítéseink, s egy
általán minden, ami emberi kéz által 
elérhető. Rajtuk a felirat mindössze 
ennyi: Zimmer frei... Természetesen 
a színes tarkaságon a kiragasztott, 
kiszögeit, tákolt hirdetőtáblákat ért
jük. Tudjuk, hogy hasznos és kell, 
sokan ezzel keresik kenyerüket, de 
ami ezen a nyáron kialakult, az már 
elviselhetetlen. A „legszebb” példa a 
71. sz. főút mellett látható: 100-as 
szöggel felerősített karton -- az élő 
fába.

A megoldás lehetőségét kutatva 
érdeklődtem a tanács városgaz
dálkodási osztályán, s beszéltem az 
osztályvezető távollétében Szőnyi 
Cseh Évával:

Sz.-né: A táblakihelyezés enge
délyköteles tevékenység, kérdés, 
hogy a kihelyezett tábla kinek a 
részére és milyen információt nyújt. 
Az engedéllyel kitett tábláknál a köz
lekedésbiztonságot, a térhatást, a 
tábla környezetét esztétikai szem
pontok szerint is vizsgáljuk. Hogy mi 
a véleményem a villanyoszlopra vagy 
a nyárfa törzsére kiszegezett telep
helyre irányító táblákról? Mi védjük 
a környezetünket és szeretnénk ha 
vendégeink jövő nyáron is elláto
gatnának hozzánk. A fák nem be
szélnek..., a táblák annál többet — 
gazdáikról.

-- Mi lehet a megoldás?
Sz.-né: Augusztus 20-a után az 

összes engedély nélküli táblát le
szedjük, s a jövőben keményen meg
bírságoljuk a városképet rongálókat.

Jön a kábeltévé

Szintén korábbi számunkban 
írtunk már a kábeltévé kiépítéséről, 
amelyről most többet is megtudtam 
Szele Gyula főmérnöktől.

Eszerint: a budatavai Szabolcs 
utcai lakásokban a már rég vehető 3 
külföldi adó mellé augusztus 
közepére bekapcsolják az RTL és 
SAT1 adásokat is. A kábeltévé 
ügyeinek lebonyolítását átadták a 
Beruházási Vállalatnak. Várható a

már meglévő rendszer felújítása, 
beleértve például a lakásokban 
található dugaljak kicserélését is. 
Ezért lenne szükség az év eleji 
megszabott ár minél pontosabb 
befizetésére. A jövőt illetően: 
második ütemben a 71. sz. főút másik 
oldalán épített lakótelep bekötését 
tervezzük, de feltérképezzük egész 
Almádit is, s a rendszert az egész 
városra szeretnénk kiterjeszteni.

Gaztengerben

A z Almádi Louvre Fotó: Durst László

Balkáni zsibvásár

Kis hazánk elindult azon az úton, 
amelyen ha lassan is, de közelebb 
juthatunk a sokat emlegetett 
Nyugathoz, ám közben a Fórum 
bevásárlóközpont melletti területen 
egyfajta balkanizálódás vetette meg 
lábát. A sátrak, bódék, kunyhók (még 
minek nevezhetnénk őket) össze
visszasága, ízléstelensége tényleg ezt 
a délkeleti vidéket idézi.

E témáról kérdeztem Polyák 
Sándor, a Fórum igazgatóját, hiszen a 
terület a bevásárlóközponthoz tar
tozik.

Polyák S.: Természetesen mi sem 
így terveztük ezt az egészet. 19 
szerződést kötöttünk, amelyben 
rögzítettük azt is, hogy milyen külső 
megjelenésre számítunk. Azonban a 
kiskereskedőknek úgy látszik nem

jött be az üzlet (ez egyébként a Fórum 
munkáját dicséri — a szerk.) és 
továbbálltak. Akik meg ittmaradtak, 
hát az tényleg nem egy szemet
gyönyörködtető látvány. Megjegy
zem, ha valamennyien maradnak, 
akkor a szóban forgó pléhbódék nem 
igen látszanának. Azt viszont már 
most ígérhetem, hogy jövőre jobban 
figyelünk erre is.

*

Sovány vigasz. És akkor még nem 
beszéltünk a gyönyörű szoborpark
ról, amelynek ha elterjed a híre, 
biztos rögtön idecsalja a világ 
műkincsgyűjtőit, „giccsgyűjtőit” par
don.

A  végére egy jó  hír: ez a látvány már 
csak egy hónapig látható.

Ezek a témák fértek be e havi összeállításunkba, s továbbra is kérjük Kedves Olvasóinkat, 
ha közüggyel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik vannak - közöljék szerkesztőségünkkel.



Vörösberénytől Felsőörsig — kerülő úton
Csak egy irányból tudjuk 

elkerülni Szoldatics Ferencet
- vagy kétfelől: ha útiköny
veket olvasunk Vörösberény
ről, illetve akkor, ha helyben 
érdeklődünk róla. Márpedig 
aki Vörösberényből indult és 
Rómában halt meg, sőt festő 
is volt, afelé nem csak egy út 
vezet — mint ahogy Rómába 
sem! Igaz, 170 éve született és 
már több mint 70 éve halott, 
de sem Rómában, Budapes
ten vagy Egerben, sőt Temes
várt sem tudjuk elkerülni. De 
nekünk helybelieknek nem 
kellett sem az előbbi helyekre, 
sem Szihalomra vagy Nyitrára 
elvándorolni, elég ha Veszp
rémbe, vagy Felsőörsre átrán
dulunk és őszintén sajnál
hatjuk, hogy csak helyben 
nincs egyetlen festménye, 
freskója. Veszprémben a püs
pöki házikápolna oltárképét 
festette, amelyen a Magyarok 
Védasszonya látható Szent 
Imre és Szent Margit 
társaságában. (Az 1983-as ki
adású veszprémi útikönyv saj
nos Szolidarits Ferencnek írja 
a festőt!?)

A lexikonok is nagyon

szűkszavúak, ha róla van szó: 
„Bécsben tanul, a nazarénus 
festők követője és erősen ha
tott a gödöllői iskola művé
szeire is.”

Az a tény, hogy egy vö
rösberényi katolikus ifjú útja 
Bécsbe és onnan Rómába 
vezet, nem meglepő, már csak 
azért sem, mert János, berényi 
pap ötödmagával alig 300 
évvel előtte lépett be a római 
Szent Lélek Testületbe, fur
csább talán az, hogy naza
rénus. No nem azért, hogy a 
svájci eredetű szekta tagja 
nem lehet bármely felnőtt, aki 
a szombatot ünnepként üli 
meg és a fegyverviseléstől 
idegenkedik. Csak abba a 
képbe nem illik, hogy Szolda
tics Ferenc itt Vörösberény
ben a kisebbséghez tartozott: 
születésekor 130 katolikus élt 
itt és 405 református — halá
lakor pedig 1100 katolikus és 
507 protestáns. Egy felemel
kedőfélben levő kisebbség 
tagja nem csatlakozik egy má
sik kisebbséghez — de jó lenne 
ezt a diaszpóra magyarságról 
ma is elmondani... Nem is így 
kell a nazarénust érinteni,

mert a 19 század elejétől 
ugyanígy nevezték (persze gú
nyosan) azokat a német fes
tőket, akik a műveikben a 
Rafaellot megelőző kor stílu
sát igyekeztek feléleszteni, el
lensúlyozandó koruk neo
klasszikus irányú művészetét. 
Vezérük Johann Friedrich 
Overbeck volt és társaival 
együtt a Villa Massini freskó
sorozatával tették le a névje
gyüket. Az angoloknál nem 
nazarénusoknak, hanem pre
raffaelitáknak nevezték az 
irányzat követőit (Rosetti, 
Hunt, Millais) és vallásos, 
dekoratív műveik rendkívüli 
népszerűségnek örvendtek. 
Az iparművészetre gyakorolt 
hatásuk mellett a szecesszió 
vitathatatlan előfutárai. Szol
datics Ferenc 1853-tól dolgo
zik Rómában a „nazarénu- 
sok” között és arcképei igen 
keresettek: IX. Pius, XIII. Leó 
pápa mellett Samassa József 
egri érsek, a későbbi bíboros 
érsek volt a megrendelő, nem 
véletlen tehát, hogy az egri 
székesegyház Mária-kápolná
jának falképeit kizárólag reá
bízzák.

Körösfői Kriesch Aladár és 
Nagy Sándor a gödöllői mű
vésztelep alapítói biztos kéz
zel nyúltak a Szoldatics által 
közvetített nazarénus és pre
raffaelita gondolatokhoz, 
mert céljuk a magyar nép ősi 
formakincsének összegyűjté
se és alkalmazása volt. Kö
zösen alkotva a képzőművé
szet és iparművészet számos 
ágát újították meg, elég ha 
csak gróf Zichy István, Raáb 
Ervin vagy Frey Vilma művé
szetére gondolunk. Vezető
jük, Körösfői Kriesch Aladár 
festette az Országház ebédlő
termének egyik falát és talán 
Szoldatics Ferenc emléke 
előtt tisztelgett, amikor té
májául a 15. századi balatoni 
halászatot választotta.

Mi pedig úgy tiszteleg
hetünk emléke és művészete 
előtt, hogy emlékezünk rá, 
nem várunk az esős őszre, 
hogy átvándoroljunk Felső
örsre, ahol az ősi templom 
főoltárától jobbra megnéz
hetjük festőnk Rómában, 
1854-ben festett képét: Ma
donna a kis Jézussal.

Czuczor Sándor

Tisztelt Posta!
Tudom, hogy sok levelet és újságot 

hordanak ki dolgozóik, és megértem, 
hogy aki dolgozik hibát is elkövet. 
Megértem, hogy az Almádi Újságot 
elfelejtik bedobni a postaládába és le 
kell menni érte a postára és rek
lamációmra meg is kapom az előfi
zetett újságot, de honnan?!, a pult 
alól, mint egy hiánycikket! Ezt már 
nem tudom megérteni és elfogadni. 
Korábban a vörösberényi postán is a 
pult alól kaptam. A posta dolgozói 
miért szégyellik ezt a lapot az 
üvegfalon hemzsegő szex-újságok 
egyikének helyére kitenni? Nem 
akarják, hogy az üdvözlő lapot feladó 
üdülővendég esetleg megvásárolja és 
tájékozódjon egy Balaton-parti város 
életéről? T. postai dolgozók, tessék 
elhinni az „Új Almádi Újság” létét 
nem kell szégyellni: az adott anyagi 
lehetőségek mellett a színpompás 
előállítás nem lehetséges, de tar
talma városunk múltjáról és jelenéről 
mindig érdekes és kulturált módon 
tájékoztat.

egy volt előfizető, de állandó 
olvasó

(név és cím a szerkesztőségben)
Börtönépület Almádiban? Nem, csak az új valutásbolt „korszerű” biztonsági rendszere...

Fotó: L.Gy.G.



ALMÁDI NAPOK ’9 0

Fotó: Durst László

Immár 3 ízben rendezte július 
utolsó hetében a Közösségi ház az 
Almádi Napok ’90 programsoroza
tát. A szervezők arra törekedtek, 
hogy mindenki találjon érdeklődési 
körének megfelelő szórakozást a hét 
során. Kiemelhetjük az Állami Báb
színház tájelőadásait, amit mindig 
szívesen látogatnak a gyerekek.

A sportrajongók sem maradtak él
mény nélkül, hiszen városunkban ját
szott edzőmérkőzést az NB I-es VSE, 
sőt utána közönségtalálkozón várták 
a jövőre vonatkozó kérdéseket, 
amelyről az alábbi felvételt készí
tettük.

Mindenképpen ki kell emelni 
Marion Lucka festőművész kiállítá

sát a Közösségi házban, mert 
személyében első ízben mutatkozott 
be határainkon kívül élő művész 
Almádiban.

Mint minden évben idén is a 
hétvégi rendezvények váltották ki a 
legnagyobb érdeklődést. A Hagyo
mányőrző napon kirakodóvásár,

egész napos folklór program (benne 
többek között a Vujicsics együttes, 
Vasas táncegyüttes) színesítette a IV. 
NIKE-DKV Rallye programját. Az 
ez évi Almádi Napok vasárnap 
fővárosi művészek vendégjátékával, s 
a hagyományos utcabállal fejeződött 
be, mintegy 2000 embernek nyújtva 
felhőtlen kikapcsolódást.

Rock koncert szimpátia alapján

A hattagú svéd Prospect együttes nagy sikerrel járja a Balaton-partot. 
Programjuk javarészt a nálunk is méltán népszerű svéd Roxette együttes 
dalaira épül. Koncertkörútjuk során Almádiba és eljutottak, az Almádi Napok 
keretében a Lux együttes előtt léptek fel.

Átlagéletkoruk 21 év, mindannyian egyetemisták és arra a kérdésre, hogy 
mi hozta ide őket, Peter Ekman - az együttes szólógitárosa -  csak ennyit felelt: 
„szimpatikusnak találjuk a magyarországi változásokat”. Éppen ezért 
fellépéseikért csupán névleges összeget kérnek, beérik egy vacsora árával is.

Gyertek el jövőre újra, talán akkor már egy ebéd árával megtoldják a 
gázsitokat!

Dr. Solymos

A Balatonalmádi Napok keretében két sportágban (tenisz, kispályás 
labdarúgás) voltak vetélkedők.

Kispályás labdarúgásban 6 csapat részvételével színvonalas, küzdelmes 
mérkőzések után a balatonalmádi fiatalokból álló csapat a Szabó testvé rek 
vezérletével első helyen végzett. Második a Bauxitkutató Vállalat, harmadik 
a Tobruk csapata lett.

Teniszben az Öregfiúk Almádi Kupán a vártnál kevesebb résztvevővel a nagy 
meleg ellenére is harcosan küzdöttek az öregfiúk. A legjobbnak dr. Jobaházi 
Jenő (Budapest) bizonyult, s elnyerte a Városi Tanács tiszteletdíját, második 
Andreas Feierabend (Németország), míg a harmadik helyen megosztva két 
helybéli old boy, Huszár József és Áfrány Mihály végzett.



A  P Á R T O K  S Z E M É V E L

Közelednek a helyhatósági választások városunkban is. A 
parlament remélhetőleg most már végre megadja a vezérfo
nalat, hogyan is legyen mindez, hiszen az önkormányzatról 
dönteni, emberek sorsáról véleményt mondani, megválasztani 
azokat akik most már tényleg bennünket képviselnek nem 
könnyű dolog. Ezért várjuk a jelzéseket országos és helyi szin
ten is, merre, hogyan lépjünk, hiszen a  jövőnkról, városunkról 
van szó. Almádiban a pártok összességében nem nagy lét
számmal, de úgy hírlik, komolyan készülődnek a választások

ra. Utánanéztünk, kértük mondjanak valamit elképzeléseik
ről, ne a kiszivárgott híresztelésekre, a pletykákra kelljen tá
maszkodniuk az itt élő polgároknak. No persze az alábbiak 
javaslatok lehetnek csak, mert önmagunk dönthetünk végre, 
és azok mellett tesszük le voksunkat, akik erre érdemesek. Az 
tény, hogy választás, már nem hozza lázba a közvéleményt, 
elvesztette hitelét, de úgy érzem ez most más lesz, nagyon fon
tos, m ert településünkről, városunkról, közvetlen 
környezetünk sorsáról döntünk.

V.L

K É R D É S E K

1. H o g y a n  k é p z e l ik  e l  a  k é p v is e lő i  k ö r z e te k e t  v á r o s u n k b a n ?
2. S z e r in tü k  m e n n y ie n  a lk o t n á k  a  k é p v is e lő te s tü le te t?

3. A  p o lg á r m e s t e r  p r o to k o l l  s z e m é ly is é g  le n n e -e , v agy  s z a k m a i  b e fo ly á s s a l  is  b í r n a ?
4. A  je le n le g i  t a n á c s i  a p p a r á tu s  s o r s á r ó l  m i  a z  e lk é p z e lé s ü k ?
5. K ik  a z  e s é ly e s e k  Ö n ö k  s z e r in t  a z  egyes p o s z to k r a ?
6. A  p o lg á r m e s t e r  s z e m é ly e  k ö r ü l i  t a l á lg a t á s o k r ó l  m i  a  v é le m é n y ü k ?
7. L e s z -e   k o r te s k e d é s , v agy  e g y sz e rű e n  r á b íz z á k  a  p o l g á r o k r a  a  v á la s z tá s t?

V Á LA SZO K

F ü g g e t l e n  K i s g a z d a p á r t  h e ly i  s z e r v e z e t e in e k  á l l á s f o g l a l á s a

1. A képviselői körzeteknek a lakosság meghatározott 
lélekszámához kell igazodni, oly módon, hogy 300-400 választó- 
polgárt képviseljen egy képviselőtestületi tag.

2. A képviselőtestületi tagok létszáma a fenntiek alapján 15-17 
fő lehetne.

3. Kívánatos lenne építészközgazdász szakképzetségű pol
gármester, azzal a megkötéssel, hogy legalább 15 éve helyben 
lakó, nős esetleg családos legyen. Kívánatos a tiszteletet 
parancsoló megjelenés, lehetőleg 45-55 év közötti legyen, a 
pártokon és a pártpolitikán felül álljon.

4. A vezető volt MSZMP pártfunkcionáriusoknak menni kell 
Ezek, valamint kiszolgálóik és kompromittáltak számára a 
tisztes visszavonulást biztosítani kell, de a visszaéléseket elkö
vetőket a törvényes úton felelősségre kell vonni. A tisztán ma
radt, szakmailag kiváló második vonalbelieknek kell előlépni, 
hogy a folytonosság szakmai téren biztosítható legyen.

5. Ez a kérdés egy hatpárti megbeszélés és egyeztetés tárgya 
kell legyen.

6. L.m. 5.sz. válasz.
7. L.m. 5

Kiss József Dr. Lengyel Lajos



MDF helyi szervezetének válaszai
1. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az önkormányzati 

képviselők választásánál a területi elvet kell alkalmazni. Kissé 
túlzó hasonlattal azt is mondhatnánk, elképzelhető, hogy az erre 
a tisztségre alkalmas emberek egy utcában laknak.
Az alkalmasságot és készséget, mint alapelvet, megfelelőnek 

tartjuk a kiválasztásban.
2. Erre a kérdésre az önkormányzati törvény ad pontos választ. 

Előzetesen, a tervezetek ismerete alapján úgy véljük, hogy a 
Balatonalmádi önkormányzat 13-15 fővel megfelelően tudna 
működni.

3. Miután nem egyszerűen egy tisztség bevezetéséről, vagy egy 
személycseréről van szó, hanem szellemében és működésében 
teljesen új önkormányzati rendszer kialakításáról, (ami 
várhatóan sok kezdeti nehézséggel fog küzködni), nem tartjuk 
elégségesnek a polgármesteri funkció protokolláris szintű 
leegyszerűsítését.

Később, ha már az új önkormányzati rendszer kiforrott, stabil 
és működőképes lesz, esetleg elfogadható egy kevesebb szak
mai befolyással bíró polgármester is.

4. Ez a kérdés a legkényesebb, mert húsbavágó. A jelenlegi 
létszám nyilvánvalóan túlzott. Az apparátus komoly fogyókúra 
előtt áll, s ez egyeseknél egzisztenciális gondot okoz majd. A 
fontos vezető posztokat pályázat alapján kell betölteni. 
Kérdéses persze, mennyire lesz autentikus a pályázatok el
bírálásában az új önkormányzati testület. Külső, szakmai 
szakértők igénybevételét nem tartanánk feleslegesnek.

5. Ezt a kérdést sem a pártok hivatottak eldönteni, hanem a 
választott testület. Mindenesetre igen alapos mérlegelést és 
józan döntést kíván a profi tisztségviselők kiválasztása.

6. A találgatásokról elmélkedni felesleges. A polgármester 
személyét illetően, alapvető követelménynek a város iránti 
elkötelezettséget, józan ítélőképességet, relatív-sokoldalúságot 
(vagy inkáb széleslátókörűséget), rátermettséget várunk el. 
Pártállás, vagy pártatlanság nem lehet meghatározó szempont, 
de a helybenlakás kívánatos.

7. Igazi korteskedés a törvényelőkészítés elhúzódása, anyagi 
eszközök szűkössége miatt nemigen várható. Természetesen a 
jelöltekről, a választással kapcsolatos elképzeléseinkről tájé
koztatni kívánjuk a lakosságot.

A Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete „pártérdeket” 
nem kíván előtérbe helyzeni. Az önkormányzatot nem saját 
tagjaival kívánja feltölteni. Minden, általunk ismert, és alkal
masnak ítélt polgártársunk jelölését támogatjuk.

Csak a város és a demokratizmus érdekeit szolgáljuk. Úgy 
hisszük, e kettő egybeesik.

Boros László

Az MSZP helyi szervezete válaszai
1. A törvényben előírt kereteket betartva, a település 

történelmileg, hagyományoknak megfelelően kialakult 
nagyobb egységek, városrészek alapján látjuk célszerűnek. A 
körzetek közel azonos lélekszámúak legyenek.

Amennyiben a törvény a kislistás választási módszert fogadja 
el, úgy körzetek kialakításának nincs jelentősége.

2. A kiépviselőtestület létszáma legyen nagyobb a jelenlegi VB. 
létszámánál, de kisebb a jelenlegi tanácstagi testületnél. Véle
ményünk szerint 15 képviselő választása célszerű.

3. A polgármester, a város „első polgára”, megfelelő jogkörrel

felruházott várospolitikus legyen. Ne pártérdekeket képvisel
jen, hanem teremtse meg a polgárok és a pártok közötti viták 
emberi légkörét.

4. Szakmai, emberi tulajdonságok, végzett munka alapján kell 
elbírálni alkalmasságukat. Nem szabad megengedni olyan álta
lános cserét, amely csak az új hatalom emberinek készít elő 
helyet. Szakmailag alkalmas személyeket meg kell becsülni, az 
alkalmatlanokat hozzáértőkre kell lecserélni.

5. Véleményünk szerint és reméljük, hogy a jelöltek személyes 
kiállása, a közéletben elfoglalt helyük, szereplésük határozzák 
meg esélyeiket, nem pedig pártállásuk.

6. A polgármester választását fontos eseménynek tartjuk a vá
ros életében, ezért a személye körüli találgatásokat termé
szetesnek tartjuk. A polgármester személye körüli találgatások 
azonban nem a lakosság széles rétegei között tapasztalható, 
hanem a pártok elkezdték a jelöltjük körüli kampányt.

7. Az MSZP részéről pártkorteskedést nem tervezünk. 
Természetesen ha valamelyik párttagunk vállalja a jelölés na
gyon komoly, magasztos feladatát, azt lehetőségeinkhez mérten 
teljes erőnkből támogatjuk. Megítélésünk szerint városunk 
polgárai elég érettek ahhoz, hogy az általuk ismert jelöltek küzül 
ki tudják választani a legalkalmasabbakat.

A Vállalkozók Pártjának válaszai
1. A korábbi körzet is megfelel, ha nem lesznek fél utcák 

benne.
2.13 fő.
3. Protokoll.
4. Hozzáértőek, ha helybeliek, maradjanak. Hozzáértés alapja 

nem a tanácsi múlt, ez csak „rutin munka”.
5. Népszerűségnek örvendő, a maguk szakterületén kiváló 

tudással rendelkezők. Tiszta múltú emberek.
6. Az önjelöltek és a bábként előretoltak esélyesek lesznek, ha 

nem adunk elég nyilvánosságot és lehetőséget a kiválasztódásra.
7. Nem korteskedni kell, hanem nyilvánosság előtt megmé

rettetni és megnyerni a polgárokat.
Általánosságban: Az eljövendő képviselői és polgármesteri 

„poszt” nem lesz könnyű feladat, ezért az önként jelentkezők, 
ha nem a hatalomvágy fűti őket, megbecsülendők. Nyilvá
nosság, vita a  jelöltek próbája. Nem szabad kritizálni a tanácsi 
múlttal és „szaktudással” rendelkezőket.

Új gondolkodásmód, szemlélet és iskolai végzettség kell.

Az SZDSZ helyi szervezetének válaszai
1. A választások módját a hatpárti konszenzussal megformált 

és a közeljövőben megjelenő választási törvény szabja meg. 
Valószínű, hogy városunknak az un. kislistás választást kell 
lebonyolítani. Ez azt jelenti, hogy városunkban nem lesznek 
választási körzetek. Meg kell várnunk a választási törvény 
megjelenését, csak annak ismeretében tudunk lehetőséget ta
lálni a település-történeti városrészek arányos képviseletének 
megoldására.

2. Az előbb említett választási törvény városunkban valószínű, 
hogy 13 főben határozza meg a képviselőtestület létszámát. A 
létszámnál fontosabb viszont a testület feladata, és működési 
módja. A kislistás elven szervezett képviselőválasztás elvben 
lehetőséget ad a város érdekeinek teljeskörű képviseletére. Az 
érdekképviseletet autonom érdekképviseleti szervezetek vé
gezhetik. Sajnos a korábbi rendszer ezeket a szervezeteket



elsorvasztotta és ma, sem számban, sem minőségben nem meg
felelőek. Ezért támogatnunk kell ezen szervezetek újjá
élesztését és újak alakítását.

Ilyen érdekképviseletek lehetnek pl. A Vendéglátók Szövet
sége, Családsegítő Társulás, Ipartestület, Kereskedők Érdek- 
szövetsége, Vállalkozók Testülete, Almádi Kör, Üdülők Szövet
sége stb.

3. A polgármester a törvény erejénél fogva ráruházott jogok és 
kötelességek kivételével „első az egyenlők között” a képvi
selőtestületben. Nem kizárólag protokoll személy, szerepét 
együtt kell vizsgálni a képviselőtestületével, és annak műkö
désével.

4. A Tanács szervezetének átalakítását az új önkormányzat 
feladatai határozzák meg. A város életét ezek után az általa 
választott képviselőtestület irányítja. A Tanács jelenlegi igaz
gatási létszáma 49 fő, külön szervezetekben még 24 fő dolgozik. 
Javasoljuk az igazgatási létszám 40%-os csökkentését. Az 
önkormányzati törvény szabta feladatok ellátására megfelelő 
munkaátcsoportosítás mellett elegendő a 30 + 3 fő.

Egyúttal javasoljuk, hogy a jelenlegi bruttó bér (szinte) teljes 
öszegét hagyjuk meg az önkormányzat hivatalának fejlesz
tésére. Ezzel a város megelőlegezi a bizalmat, és segít az 
egészséges szelekció kialakulásában.

5. Az önkormányzati hivatal posztjairól a hivatal jövőbeni 
vezetőjének joga és felelőssége dönteni.

6. A választási törvény előírásai a pártokra nézve is kötelezőek, 
ennek megfelelően határidőre nyilvánosságra hozzuk jelölteink 
személyét. Az egyéb találgatásokhoz nem fűzünk kommentárt.

7. Korteskedés a szó mikszáthi értelmében nem lesz. Válasz
tani a város lakossága fog, a kampány információi és benyomá
sai alapján.

A fentieken túl a választások tisztaságának biztosítására java
soljuk, egy választásetikai bizottság felállítását.

Bélavári János ügyvivő

Az MSZMP helyi szervezetének válaszai

1. Az önkormányzati választások alkalmából annyi választási 
körzetet kell kialakítani, ahány tagja lesz a testületnek. A lét
számmeghatározásnál ara kell törekedni, hogy a megválasztott 
testületi tagok a terület nagyságát és népességét figyelembe véve 
eredményesen el tudják látni feladatukat, élő kapcsolat legyen 
a lakosság és a képviselők között, tehát a jelenlegi körzetek 
számát növelni kell.

2. A képviselő testület elsősorban ne szakmai jellegű legyen, 
hanem olyan felkészültséggel és alkalmassággal rendelkezzen 
amelynek következtében a lakosság véleménye, igénye alapján 
hosszútávra meg tudja fogalmazni településünk jövőjét, és 
amelynek megvalósítása már a szakemberek feldata. Legyen ve
lük szemben követelmény a városunkhoz való ragaszkodás, a 
tenniakarás és alkalmasság. Szolgálatnak és ne uralkodásnak 
fogják fel helyzetüket.

Legyenek pártsemlegesek, ne a pártérdek, hanem a lakosság 
érdeke vezérelje munkájukat és alkalmasak legyenek több 
ciklus betöltésére is.

Az csak demagógia, amikor egyes pártok arról beszélnek, hogy 
rendszerváltás csak akkor lesz, ha a pártok képviselői kerülnek 
az önkormányzatokba. Éppen a lakosságnak elkötelezett pár
tatlan önkormányzat képes arra, hogy az elkövetkezendő idő

ben valóban minden településen meginduljon a fejlődés, és ne 
pártharcokkal taszítsuk még mélyebbre a jelenleg amúgy is zilált 
közigazgatást.

3. A polgármester helyzetével kapcsolatosan az a vélemény, 
hogy esetünkben főfoglalkozású legyen, és a szakmai tevé
kenysége érvényesüljön. Helyismeretéből, szakmai tudásából a 
testület tagjaival kialakított folyamatos kapcsolata következ
tében legyen alapos ismerete a város politikai, társadalmi gaz
dasági életéről és abban cselekvőleg vegyen részt, merjen kiállni 
a város érdekeiért.

4. A jelenlegi tanácsapparátus helyzete: Tanácstagok, VB. 
tagok. Azzal még nem lesz rendszerváltás ha minden eddig 
dolgozó választott tisztségviselőt az önkormányzatban való 
részvételből kizárnánk. Legyenek újból megválasztva azok - 
párthoz való tartozástól fügetlen -, akik eddig is energiájukat a 
város fejlődése érdekében hasznosították. Ezt ugyis a józanul 
gondolkodó választó fogja eldönteni - remélem - , és nem a 
pártok.

A szakapparátusnál hasonló a helyzet. Ne csak mondjuk, 
hanem tegyünk is azért, hogy a fegyelmezett és becsületes jó 
szakembereknek ne legyen félelemérzete, és ne kerüljön az 
utcára azért, mert esetleg más valakinek kell a helye. Folyama
tos és eredményes közigazgatási munkát csak lelkiismeretes 
emberekkel lehet végezni, a jövőben pedig erre lesz nagy 
szükség.

5. Azért kell minden jóérzésű embernek, és reálisan gon
dolkodó pártnak összefogni, hogy a magyar közigazgatásban 
elsősorban a szakértelem érvényesüljön, ne legyen előny egy 
párthoz való tartozás sem, ugyanúgy hátrányként sem szabad a 
párttagságot figyelembe venni.

Hallomásból tudom, van önjelölt bőven a különböző pár
tokban. De ha a lakosság valóban a legalkalmasabb embereket 
akarja az önkormányzatba, akkor nincs helye az önjelöltségnek, 
legyen az bárki. Ha viszont közömbösséget tanusít, akkor 
számolnia kell azzal, hogy olyan önkormányzata lesz a városnak, 
amelynek sokadrendű feladata lesz a város és a lakosság érdeke.

6. Olyan polgármestert kell választani, akire a lakosság felnéz, 
van tekintéje, alkalmas és elkötelezett. Ha van ilyen ember a 
városban lévő pártok tagjai között, azt jelölni kell. De csak azért 
erőltetni személyeket, mert a kormányon lévő pártok, vagy az 
ellenzék tagja, ez inkorrekt dolog lenne.
7. A korteskedés velejárója a választási felkészülésnek. Minden 
párt igyekszik eladni a maga emberét és ez természetes is. Ha 
korrektul teszik, akkor nem lehet kifogás, de az erőszak, a 
megfélemlítő, igérgető magatartás, az alkalmatlan személyek 
erőltetése már gusztustalan. Talán az országgyűlési képviselő
választási hadjáratból az emberek okolni fognak. Nem szédítik 
meg őket a szépen csengő üres szavak.
Az MSZMP minden haladó gondolkodású párttal és szer

vezettel, aki az ország előrehaladását akarja, az önálló és a min
denkori pártpolitikától mentes önkormányzat létrehozására tö
rekszik. Ebben a kérdésben, és bizonyára még sok másban is 
szövetséget köt, támogatja mindazokat a jelölteket, akikben a 
lakosság megbízik, és akik eddig is sokat tettek a város 
felemelkedéséért.

Balatonalmádi, 1990. augusztus 4.

Dr. Hubai Miklós alapszervezeti titkár



FÜGGETLEN VÁLASZTÁSI TÖMÖRÜLÉS
Balatonalmádi, Budatava, Káptalanfüred, Vörösberény

A Független Választási 
tömörülés (a továbbiakban 
FVT) pártonkívüli szabad 
polgárok önkéntes társulása a 
helyi önkormányzati válasz
tások alkalmából.
Az FVT tagja lehet minden 
nagykorú magyar és külföldi 
polgár, aki nem tagja egyetlen 
Magyarországon működő 
pártnak sem, de munkája, csa
ládi háza, lakása, telke vitor
lása vagy nyaralója folytán 
Balatonalmádihoz, Budata
vához, Káptalanfüredhez, 
vagy Vörösberényhez kötő
dik, a város sorsa érdekli, 
azért tenni akar, elfárad a ren
dezvényekre, és az ott felme
rülő kérdésekhez hozzászól, 
vagy nem szól hozzá, szavaz, 
vagy nem szavaz.
Az FVT célja a helyi képvise
lőségre és a polgármesteri 
posztra alkalmas személyek 
kiválasztása.
Az FVT a mindenkori helyi 
önkormányzati választások

előtt kb. 1 hónappal összeül. 
Aki a tagok közül önmagát 
alkalmasnak tartja a kép
viselőségre, és indulni kíván a 
választásokon, kap 5 percet a 
bemutatkozásra és program
jának ismertetésére. A pol
gármesteri posztra pályázók
nak ugyanerre 10 perc áll 
rendelkezésre. Ezután a tagok 
kérdéseket tehetnek fel a 
jelölteknek, majd szavaznak. 
Akit a többség alkalmasnak 
ítél, elnyeri az ideiglenes je
löltséget: egyúttal a szavaza
tok abszolút értéke alapján ki
alakul egy sorrend, ami orien
tálja a jelölteket és a közvéle
ményt egyaránt. Az ülés nyil
vános, azon részt vehetnek 
bármely párt tagjai is kérdés
feltevési joggal.
Az FVT tagjai, lehetőleg mi
nél többen, a kampány idején 
végig látogatják a pártok 
választási gyűléseit, hogy 
megismerjék jelöltjeiket és 
programjukat.

Az önkormányzati választá
sok előtt kb. egy héttel FVT 
újra összeül. Itt az ideiglenes 
jelöltek nyilatkoznak, hogy 
fenntartják-e a jelöltségüket, 
vagy visszalépnek, esetleg 
megnevezett személy javára. 
Az FVT-tagok beszámolnak 
arról, hogy a pártok gyűlésein 
találkoztak-e a saját jelölt
jeiknél jobbakkal. Ezután 
szótöbbséggel eldöntik, hogy 
az ideiglenes jelöltjeiket 
véglegesítik, vagy valamenyik 
párt jelöltjét támogatják. Ezt 
követően az FVT választási 
nagygyűlést tart. Erre meghív
ja a város valamennyi polgár
mester-jelöltjét, akiknek ne
vük szerinti ABC-sorrendben 
15-15 percet biztosít, hogy 
szólhassanak az egybegyűl
tekhez. Az itt tapasztaltakat is 
figyelembe véve, az FVT-ta
gok a választáson saját belátá
suk szerint voksolnak, tehát a 
jelöltjeiket véglegesítő elősza
vazás sem kötelezi őket sem

mire. Az önkormányzati vá
lasztás napjával egyidőben az 
FVT felfüggeszti tevékenységét. 
A választási periódus felében, 
azaz 2 év elmúltával az FVT is
mét összeül. Értékeli megvá
lasztott jelöltjei tevékenységét 
és szótöbbséggel dönt arról, 
hogy továbbra is alkalmas-e a 
tisztségre és a tisztségviselő 
bírja-e még a bizalmát. Ezzel 
a következő önkormányzati 
választás kampányának 
kezdetéig az FVT szünetelteti 
működését.
Az FVT-nek tagkönyve, 
tagdíja, irodája, titkára, elnö
ke és főügyésze nincsen, csak 
kezdeményező tagjai és csat
lakozó tagjai vannak.
Az 1990. évi kezdeményezők 
az alábbiak:

Gáli István, Dr. Kerényi 
László, Majbó Gábor, Veszeli 
Lajos, Dr. Tóth József, Dr. 
Tóthné Kóger Erzsébet, 
Földes Jenő, Cuczor Sándor.

Volt egyszer egy rallye

Jó  szórakozást! Biztonságos 
közlekedést! - így zárták a 
tájékoztatót a Nitrokémia-DKV 
Rallye szervezői, amikor részletesen 
beszámoltak a július végi, 
háromnapos sportrendezvényről. 
Többször is hangsúlyozták, hogy a 
látvány és a fokozott izgalom mellett 
mennyire fontosnak tartják a 
közlekedés biztonságát, mégpedig a 
verseny egyes szakaszaiban éppen 
úgy, mint a közútakon. Azt szeretnék 
bizonyítani, hogy lehet 
biztonságosan, balesetmentesen 
közlekedni és versenyezni egyaránt. 
Dicséretes dolog!
Bizony közhasznú törekvés, 
elképzelés, de vajon mi is valósult 
meg belőle? Éppen a balatonalmádi 
lakosok és az itt nyaralók a 
megmondhatói, hogy nem mindig 
beszélhettek a szemet 
gyönyörködtető látványról. Már csak 
azért sem, mert egyesek - tisztelet a 
kivételnek - bizony nem hatvan 
kilométeres óránkénti sebességgel 
“száguldoztak” a balatonalmádi 
utcákon. Pedig még akkor messze

volt a háromnapos rendezvény rajtja. 
Tudjuk, elismerjük, hogy 
biztonságos kezekben van a kormány 
a versenyzőknél (a kísérőkről most 
nem beszélünk!), dehát az ördög nem 
alszik. Egy gyermek elébük szalad az 
úton. Egy idős ember lelép a járdáról 
a kocsi elé. Azután az autó is 
megfarolhat. A versenyautó sincs 
biztosítva műszaki hiba ellen és még 
tovább sorolhatnánk.
Aztán különben is a KRESZ minden- 
kire egyformán vonatkozik. Nem 
olvashatunk benne külön passzust, 
amely csak az autóversenyzőkre (és a 
kísérőikre!) érvényes.
Azután már csak azért is jobb a 
versenyen kívüli időben lassabban 
közlekedni, mert a versenyautók 
hangja bizony erősen túllépi az em
beri fül tűréshatárát. A bőgő motor, 
különösen üdülőhelyen nem éppen 
idillikus hangulatot kelt a hazai és a 
külföldi nyaralók körében.
Végül pedig városban, lakott 
területen belül nem való „edzeni”! 

Jobb ezt kívül megtartani, ha már az 
utolsó napra tartogatták egyesek!

G.B.

FÜGGELÉK

Kezdeményezésükkel nem pártellenességüket kívánják 
demonstrálni, hanem azt a véleményüket, hogy itt és most 
elengedhetetlen a csendes többség megmozdulása. Ezért 
javasoljuk a fenti egyszerű, bürokráciamentes, pénzbe nem 
kerülő, választási periódusonként mindösszesen három ülést 
igénylő helyi demokratikus fórumot.

Az első kiválasztó ülés augusztus 28-án 19.00-kor a Közösségi ház 
(volt pártszékház) nagytermében lesz.

A Városi Tanács testülete 1990. augusztus 28-án 13.00 
órakor tartja az 1985-1990 évi tanácsi ciklus utolsó, záró 
ülését, a Városháza nagytermében.
A Tanács ülése nyilvános.

*

A Lakásügyi Társadalmi Bizottság javaslatot tett az 1990. évi 
lakásépítési és vásárlási tanácsi támogatás elosztására. A 
javasolt névsor a tanács ügyfélszolgálatán van kifüggesztve. 
A névsor 1990. augusztus 30-ig megtekinthető, azzal kapcso
latban észrevétel tehető.



Az alábbiakban egy városunkat érintő cikket közlünk Sárközi Csaba tollából, mely a Vas Népe 1990. május 3-i 
számában jelent meg Lerántom a leplet címmel: Kevesek előtt ismert, hogy a Kádár-korszak egyik legrejtélyesebb, soha 
ki nem derített politikai merényletügye az almádi szovjet hősi emlékmű porig rombolása volt a hatvanas években. 
Félelmetesen szervezett imperialista kommandó végezte ezt a piszkos munkát egy május elsejei ünnepség kezdetén, 
legalább ötezer ember szeme láttára. A speciálisan felkészült kommandósok hideg precizitással cselekedtek - egyes 
szemtanúk vallomása alapján létszámuk megközelítette a harmincat, az pedig teljesen bizonyítottnak vehető, hogy az 
őket segítő helikopterek a lokátorokat félrevezető berendezéssel voltak felszerelve. Így nem csoda, hogy a rendőrség 
tehetetlennek bizonyult - az ÜGY pedig az archívumok mélyére került. Mivel a lehallgatási botrány nagy 
iratmegsemmisítési igyekezetét talán ez sem kerülte ki, a történelem színe előtt leleplezem magam: én voltam a tettes.

A Boldog Hatvanas Évek...

M e l e g e b b e n  sütött a nap, a 

lógyulai csak egyhatvanba került, és 
mi megvettük azokat, akik nem 
kapták kézbe az érettségi 
bizonyítvány mellé a világ összes 
egyeteméről jó előre kizáró 
határozatot. Egyenruhánk a 
százforintos cipő, a százforintos 
nadrág és a százforintos pulóver volt
- nemzedéktársaim emlékezhetnek e 
jeles ruhadarabokra. Nagy felfede
zésünk az autóstop volt: további meg
vetéseink tárgya az a sok szeren
csétlen filiszter, aki a vonaton prése
lődött. Fontoskodva beszéltünk til
tott filozófusok ismeretlen tanairól, 
és ebben az sem zavart minket, hogy 
előttünk is ismeretlenek voltak ezek a 
tanok. Nem reménykedtünk megbo
csátásban, beletörődtünk, hogy soha
sem tanulhattunk tovább. Legfőbb 
örömünk a vitorlázás volt az Almádi 
Építőkben.
Hárman különösen jó barátok vol
tunk: Iván, a később nemzetközi hírű 
ügyvéd - aki vélhetőleg a rendszer 
utolsó politikai gyilkosságának lett 
két éve áldozata. A „Kapu” vala
menyik téli számából több is 
megtudható erről. A harmadik, Janó 
vitte a legtöbbre közülünk: könnyű
búvár lett egy rivierai strandon. 
Janóval mi ketten elképesztően 
hasonlítottunk egymásra.

A jelzett május elseje hét végére 
esett, mi önfeledten száguldottunk a 
hosszú víkendre, vitorlázni. Egész 
tavasszal a régi festéket kotortuk a 
hajókról, aztán átfestettük őket, 
végre élvezni akartuk a Balatont: 
megdolgoztunk érte. Hogy az 
ünnepség miatt csak délután 
szálhattunk vízre? Sebaj, majd csak 
elütjük az időt - s eme elütésben 
fontos szerepet szántunk a tudós 
Vajkay professzor úr világszép 
leányának is.
Éjszakai nyugodalmat külön-külön 
leltünk: Janó a városban, “egy Fontos 
Ember fiánál”, mi pedig az Építők 
“Kantanya” nevű tömegszállásán.
És eljött a reggel.
Találkozónk az országút mellett, a 
Bistro nevű műintézetnél volt. A 
Bistro előtt pediglen állott egy igazi

szovjet hősi emlékmű. 
Méltóságteljes vörös kő obeliszkjét 
körbe hatalmas vörös kőoszlopok 
vették, és össze valának kötve mind 
mázsás kovácsoltvas láncokkal. Az 
obeliszkről, az oszlopokról árbocok 
nyúltak a magasba, rajtuk május 1. 
tiszteletére hangszórók, transzpar
ensek, zászlók és zászlócskák. A 
hangszórókból friss jelszavak 
repültek, betöltött mindent a sok 
időszerű mogzalmi dal. Az éktelen 

zajban az ünneplőközönség fel s alá 
hullámzott, várva a kezdetet és főleg 
a véget, amikor mehet strandra, bis
troba - és főleg persze vitorlázni, 
ugye.
Janó késett. Mi tagadás: álmos, 
kábult voltam a cudar viszonyok 
között eltöltött éjszaka után, kábított 
a meleg, a tömeg, a zaj. Pihenek egyet,

gondoltam, és ezzel letelepedtem az 
egyik kovácsoltvas láncra, két oszlop 
közé. Iván, aki nálam sokkal erősebb 
lévén, elég nagy alvóhelyet harcolt ki 
magának éjjelre, nem követte 
példámat, ácsorgott mellettem.
A következő pillanatban éktelen 
robajjal a földön találtam magam, 
ölemben zászlók, huzalok, odébb 
kövek, hangszórók, transzparensek. 
Mindenütt elképesztő por - de végre 
áldásos, jótékony csönd - semmi 
jelszó, semmi Bunkócska. A tömeg 
állóképpé merevedve bámult 
megkövültén - én csak a végre beállt 
békés csöndet nyugtáztam magam
ban. Pihentem tovább.
Ekkor Iván, aki nemcsak erősebb, 
hanem élesebb elméjű is volt, 
felrángatott, két lépéssel az 
országútra cibált és egy barna Wart
burgot elállítva betuszkolt a kocsiba. 
A sofőr is gyors felfogású volt: 
rakétasebességgel tűntünk el. 
Vétlenségem teljes tudatában von
tam kérdőre elrablóimat: hiszen, ha 
jön egy rendőr, majd megérti, 
véletlen baleset volt - bizonygattam 
egyre.
- Egy rendőr? - mondta a wartburgos

- ötszáz, öregem, ötszáz, és nem 
mondasz semmit se, mert még 
statárium van!
Ez meggyőzött.
Ezalatt a tetthelyen nagy nyüzsgés 
támadt. A jelzett ötszáz rendőr 
mindenekelőtt letartóztatta a késve 
érkező Janót, aki - mint tudjuk - 
megszólalásig hasonlított a tettesre. 
Majd, amikor az őt igazoló vedéglátó 
fontos elvtárs szavára végül is szaba
don engedték, sor került a város 
minden 15 és 35 év közötti sze
müveges férfiára. A területet lezárták 
(mögöttünk), a begyűjtötteket pedig 
vitték Veszprémbe vallatni.
Hetekkel később merészkedtem 
kerülő utakon Füredre nagybá
tyámhoz, aki akkoriban ott gimná
ziumigazgató volt. Szegényke ingatta 
a fejét, és óvott az almádi fiúktól - lám 
iskola mellé járnak hetek óta. Ne is 
barátkozzam ilyenekkel!

Ezt a tanácsát megfogadtam: sok-sok 
évig kerültem Almádit. Amikor elő
ször bejártam a meghitt helyeket, 
megnyugodva láttam: újjáépítették a 
szovjet hősi emlékművet - de ezúttal 
a pártépület kertjébe, erős kerítés 
mögé.

Városi Tanács 
Balatonalmádi
T.cím!
Örömmel figyelem Balatonalmádi 
fejlődését, reményekkel és némi 
büszkeséggel tölt el a várossá alaku
lás ténye is. Ez a fejlődés azonban ke
véssé mutatkozik meg a közterület 
rendjének és tisztaságának javulásá
ban.
Segítő szándékkal szeretném felhívni 
a figyelmüket arra a minősíthetetlen 
állapotra, ami a káptalanfüredi ABC 
környékén uralkodik. Szemetesláda, 
kuka, tartály vagy szemétgyűjtő a 
környéken nem lévén, szanaszét he
vernek az eldobált csokipapírok, tej
fölöspoharak, tejeszacskók stb. Már 
most is - a nyár elején - ez a kép fo
gadja az ideérkező belföldi és kül
földi vendégeket, a nyár közepére 
már undorítóvá növekszik az élel
miszermaradéktól bűzlő szeméthal
maz új fürdővárosunk e kerületének 
kis centrumában.
Ugyanott éktelenkedik évek óta új
rafestetlenül két közterületi pad, az 
egyik támla nélkül, a telefonfülke 
üvegfala pedig gusztustalanul mocs
kos a rajta szétmállott, poros-sáros- 
ragasztós plakátmaradványoktól. 
Múlt év októberében - az őszi lomb
hullás kellős közepén! - büntetés 
kilátásbahelyezésével kemény figyel
meztetést kaptunk a levelek össze
gyűjtésére és eltávolítására. Magán- 
véleményem, hogy a lehullott őszi 
lomb őszi időben, erdős üdülőterü

leten nem környezeti szennyezés, 
hanem természetes jelenség. Ennek 
ellenére hetenként összesöpörtem e 
leveleket. De kérdem én: hol marad a 
szigorú köztisztasági ellenőrzés és in
tézkedés az ABC környékén, ahol 
már nemcsak esztétikai, hanem köz
egészségügyi szempontból is felve
tődő kérdés a rendetlenség. 
Segítségül a következő felajánlásokat 
teszem:
- Vállalom (a sajátomon kívül) to
vábbi 1 üdülőtelekre eső, nyári sze
zonra szóló szemételszállítási díj 
kifizetését a bolt előtt elhelyezett 100 
literes kukatartályból,
- sajátkezűleg kijavítom és lefestem a

bolt előtti két padot, ha az ehhez 
szükséges anyagokat a helyszínre 
szállítva megkapom,
- vállalom a telefonfülke üveg
falainak letisztítását, ha garanciát ka
pok arra, hogy a Posta és a plakát
ragasztók nem zaklatnak azért, hogy 
beleavatkozom a dolgukba.
A vállalt munkákat június 25-e előtt, 
vagy július 26-át követően tudom vé
gezni, várom válaszukat.

Káptalanfüred, 1990. június 14.

Tisztelettel: 
Lechner László

Káptalanfüred, Szigeti J. u. 20/a.

Városi Tanács 
Városgazdasági Osztály 

Balatonalmádi
T. cím!

Köszönettel megkaptam július 26-án a paddeszkákat és a festéket. A munkát 
elvégeztem, megtekinthető, a padok helyreállítva, lefestve, az ABC környékén 

heverő szemetet összegyűjtöttem és elszállítottam, a szemétfogó gazcsomókat 

kikapáltam, a telefonfülkét megszabadítottam az összes ráragasztott szennytől 
és ultrás vízzel lemostam. Igaz, hogy a telefon nem működik, de a fülke 
látványnak nem rossz úgy megtisztítva.
Az akcióval kapcsolatos személyes élményeimet majd szóban elmondom, ha 
erre járva meglátogatnak. A telefonok állapotával kapcsolatosan - ami tragikus 
- volna javaslatom.
1990. július 30.

Üdvözlettel:

Lechner László
Káptalanfüred, Szigeti J. u. 20/a.



Marion Lucka kiállításaAz NSZK-ból érkezett 
festőnő Marion Lucka 
kiállítása külön érdekessége 
volt az Almádi Napok ren
dezvénysorozatának. A tárlat 
a Közösségi Házban volt 
látható, kellemes rende
zésben.
A szürrealista festő egy-egy 
művén egészen új oldaláról 
mutatta meg az „álmok 
világának” is nevezett stílust. 
Marion formarendszere nem 
az erőteljes vonalak és foltok 
zűrzavarát mutatta, hanem az 
alkotó lelkületének egy-egy 
ponton megpihenő, meg- 
nyugvó harmóniáját adta. 
Különösen egy megkapó 
sorozatán érződött mindez, 
ahol a színek melegsége, 
harmóniája lágy átmeneteket 
hordozott. A tárlaton több 
irányzat motívumai is fellel
hetők voltak. Az illusztratív 
szürrealizmus is követhető, de 
ettől a művész egy-két kivé
tellel mégis eltér. Álmainak 
hűvös erotizmusa is megje

lent, amely a színekkel játsza
dozva különleges hatással 
bírt. Képein a figurák, földön
túli lények hol halványkékben, 
hol rózsaszínben jelennek /le 
begnek/. Könnyedek, furcsák 
a képzelet érdekes szüle
ményei. A művész hangulati 
elemei is nyomon követhető, 
olykor erőteljes sokkoló jelek 
fedezhetők fel képein. 
Kvalitását mutatja, hogy néhol 
/ceruzarajz, csendélet/ real
isztikus ábrázolást is használ 
jelezve belső igényét e 
vonatkozásban is.
Marion Lucka magyarországi, 
balaton-parti bemutatkozása 
érdekes művészeti esemény
nek számított megyénkben, 
mivel városunkban a kiállí
tással egyidőben több hetet 
töltött el pihenéssel és 
alkotással, reméljük ide a 
jövőben is szívesen tér majd 
vissza.

Veszeli Lajos

Diktátor fohásza
Ó hőn szeretett népem, 
te hálátlan s hűtlen!
Nem volt türelmed 
kivárni a napot 
mikor összetört gerincek 
millióira épült vezéri palotámban 
Istenné magasztalhattok.

A mindenható aranytrónusán 
ülve kiátkozzam a temesvári 
rebellis papot, ki nem átallott 
püspüke intelmét semmibe venni 
s megmutatta népének 
az égen ragyogó napot.

II.

Zúgjatok harangok!
Zúgjatok harangok 
Tőkés Lászlóért!
Ő nem hajtott fejet 
a zsarnokság pokla előtt,

Szentjános-bogár lámpásából 
pattant ki a szikra, 
hogy mutassa az utat 
majd lánggá nőve 
hamuvá égesse a zsarnokokat

Zúgjatok harangok!
Az édesanyákért 
kik gyermekeiket védelmezve 
rogytak gyilkosaik elé 
lánctalpak cafatokra 
téptek agyat, szívet

patakokban folyt a vér.
A hideg acél örökre 
beléjük fojtotta a reményt.

Zúgjatok harangok!
A  meghalt csecsemőkért, 
a szomorú szemű gyermekekén 
kiket anyjuk öléből 
gyilkolt le az esztelen önkény,

még csírájában beléjük 
fojtotta a készülő mosolyt.
Ők  már soha sem láthatják 
a felkelő napot,

zsarnokság szégyenétől 
megtisztult karácsony estéjén 
a fenyőfán tündöklő 
bethlehemi csillagot.

Zúgjatok harangok!
A z elesett férfiakért 
Ők a szabadság zászlajáért 
vállalták a halált,

hisz évtizedeken át 
milliók jajkiáltását 
söpörték vörös szőnyegek alá. 
Mára már betelt a pohár!

Elég volt a szolgaságból!
Elég volt a némaságból! 
Zúgjatok harangok 

gyász, s a szabadság napján.

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 
PÜSPÖKI HIVATALA -  NAGYVÁRAD

EMLÉKLAP
D. TŐKÉS LÁSZLÓ

pü sp ö k k é  avatás ára

ISTENNEL A  NÉPÉRT
„Így szól az Ú r Isten: Imé, én magam ke

resem meg nyájamat, és magam tudako

zódom utána.
Miképpen a pásztor tudakozódik nyája 

után amely napon ott áll elszéledt juhai 

között, így tudakozódom nyájam után és 

kiszabadítom őket minden helyről, aho

vá szétszóródtak a felhőnek, s borúnak 

napján."

(Ezékiel Próféta Könyve 34, 11 -1 2 )

Nagyvárad, 1990. május 8-án

Kedves Testvérem !

Köszönet a januárban hozzám el

juttatott versben kifejezett szép 

gondolatokért !

Isten áldását kérem Önre és sze

retteire.

T i s z t e l e t t e l ,

Tőkés László

UGYE EMLÉK
SZÜNK A TAVA
LYI KARÁ
CSONYRA, AMI
KOR ÉLELMET, 
RUHÁT ÉS 
K Ö N Y V E T  
K Ü L D T Ü N K  
ERDÉLYBE, 1989. 
DECEMBER 23. 
KATZ LÁSZLÓ 
VÖRÖSBERÉNYBEN 
VERSET ÍRT. A 
CÍMZETT TŐKÉS 
LÁSZLÓ - MA 

MÁR PÜSPÖK - 
NEMCSAK MEG
KAPTA, HANEM 
VÁLASZOLT IS.



ALMÁDIBAN Piaci verseny forintokban

Ma, július 4-én, néhány nappal a liszt- és energiaárak emelése után a 
hírverésre nem szoruló kedvelt almádi pékségekben a következő a helyzetkép: 
„Németh-pékség”: a 3,50-es óriás kifli 5,-Ft (és mintha már nem is lenne olyan 
óriás), egy kiló kenyér 20,-Ft helyett 26,-Ft.
„Szabó-pékség”: a csoda finom fonott kalács maradt 35,-Ft, és a kenyér is 
20,-Ft.

Nem tudom meddig lesz így, de nekem addig is megéri két sarokkal tovább 
menni.

-em-

Augusztus havi programok
3-án 17.00 órakor: Az Állami 
Bábszínház előadása „Foltos és 
Fülenagy” c. bábjáték a strand előtti 
színpadon.
6-án 14.00 órakor: Játszóháza stran
don.
10-én 19.00 órakor. Az RH + együttes 
koncertje a strand előtti színpadon.
11-én 11h és 17h: „Afrikai 
vadászkaland” címmel Domondos 
Béla bábműsora német-magyar 
nyelven a strand előtti színpadon. 
13-án 14h és 20h: A Tapolcai Carulli 
trió hangversenye a vörösberényi 
Erőd-tem plom ban. Jegyek

elővételben a Közösségi Házban, 
valamint 1 órával a kezdés előtt a 
helyszínen válthatók.
19-én 10.00 órakor: Dörögdy Miklós 
vidám gyermekműsora a strandon.
15.00 órakor. Defekt-duó műsora az 
Auróra étterem előtti parkolóban. 
17.00 órakor: „LUTRA BULI” Linda 
és az A lbatross együttes 
gyermekműsora az Auróra étterem 
előtti parkolóban.
19.00 órakor: ,,Szezonzáró” 
UTCABÁL az Auróra étterem előtti 
parkolóban. Zenét a LUX’73 
együttes szolgáltatja.

1957 óta élek Balatonalmádiban, s jószerivel az első pillanattól kezdve 
horgászom. Egyrészt a folyamatosan csökkenő halállomány, másrészt a növekvő 
gondok arra késztetnek, hogy ami a szákomba kerül, ne sikkadjon el, hanem 
terítékre is kerüljön!
Ismerőseim, barátaim tanúsíthatják: javíthatatlan álmodozó vagyok. Most is azt 
álmodtam, hogy az Almádi Újságban felvetett gondjaimra (ami úgy vélem közös 
a Budataván élők nagy többségének gondjaival) az érintettek, akik a problémák 
megoldásában segíteni tudnának, reagálnak valamilyen formában... Nem így 
történt! Ezért hadd emeljem meg most újra a szákomat! Van még benne!
Pár hónap múlva nevezetes évfordulót ünnepel kis családom . Kereken tíz éves lesz 
a telefonkérelmünk. Nem egyedül ünnepiünk ám. Járunk még jónéhányan ugya
nebben a cipőben. Talán egy dzsemborit is össze lehetne hívni, régebbi-újabb 
igénylőknek. Ennek költségét a Posta zsebből tudná állni, sokkal inkább, mint a 
most folyó betonozás újratörését. Addig is bízzunk abban, hogy a fűzfői mentők, 
tűzoltók, az almádi orvosi ügyelet és rendőrség telepatikus képessége 
kifogástalanul működik. Mert az agyonstrapált és tönkretett két telefonfülke nem 
jelent igazi megoldást.
Örömmel hallottam, hogy a régi, fantáziátlan dobozépületekre is tető kerül, a 
tetőtérbe lakások, ugyanúgy, mint az idén épült emberarcúbb tömbházaknál. Ha 
ez valóban így lesz, akkor gyerekeink álmaiban a négyszög mellett más geometriai 
formák is megjelennek: csúcsívek, sokszögek és esetleg kupolák! De ne is legyen 
sok kupola! Talán csak egy. A  Kubinyi atya által megálmodott templomé!

Nagy Ferenc

Iskolai buszjárat a Váci Mihály 
iskolához

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a tanácsi vezetés és a VOLÁN Vállalattal 
történt egyeztetés alapján, szeptember 1-jétől iskolai buszjárat segíti majd a 
gyerekek utaztatását a vörösberényi és budatavai városrész, valamint a Váci 
Mihály Általános Iskola között.
A buszjárat indulásának és délutáni visszaérkezésének pontos időpontjáról a 

tanévnyitás (szeptember 1. 09.00 óra) kapnak tájékoztatást a szülők és gyere
kek.



Az Almádi napok '90 programjai mellett zajlott 
július utolsó napjaiban a VI. NIKE - DKV rali 
országos bajnoki futama, melynek rajtját, 
eredményhirdetését az Auróra étterem előtt 
láthatták az érdeklődők. A  verseny nehézségére 
jellemző, hogy a közel másfélszáz autóból kb. a 
fele feladni kényszerült a versenyt. Elmaradt a két 
rivális Ferjáncz-Ranga „versenyfutása” is, mivel 
utóbbi autója felmondta a szolgálatot, így 
Ferjánczéknak már szinte kötelező volt a 
győzelem.

A  rali eredménye: Rali II. osztály, abszolút lista: 
1. Pál-Csepela (Lada 2105, M HSZXIV.), 2. Dr. 
Konta-ifj. Bácskai (Lada 2106, Á for SC ), 3. Radó- 
Merényi (Lada 2101, Áfor SC). Rali I. osztály: 1. 
Ferjáncz-Dr. Tandari (Lancia, Novotrade 
Navigátor SE), 2. Lajtai-Kiss (Lada VFTS, Pan
non Volán SE), 3. Lipták-Gyabronka (Lancia, 
Postabank SE). A  legjobb Veszprém megyei 
eredmények: Rali II. olsztály: 10. Baranyai-Varga 
(Lada 2101, Nike ASC). Rali I. osztály: 20. 
Bodnár-Varga (Skoda 130L, Nike ASC).

Az eredményhirdetés közben rövid interjút 
kértem a sokszoros bajnok Ferjáncz Attilától:
- Először gratulálok a győzelemhez. Könnyen 
ment?
F. A.: Elég nehéz pálya a NIKE-DKV rali 
útvonala, bizonyítja ezt, hogy elég sok autó kie
sett. Szóval nem volt könnyű.
- Mikor tudták meg, hogy a nagy ellenlábasok 
kiestek?
F. A.: Minden gyorsasági szakasz végén mértük 
az Ő idejüket is, s amikor egyszer nem jöttek, 
tudtuk, hogy bajban vannak. Ekkor már 
elkönyveltük az újabb bajnoki győzelmet.
- Néhány szót a rendezésről is. Mi a véleménye 
arról, hogy Almádiba tették a verseny központját, 
hisz az eredeti terv ha jól tudom Füred volt?
F. A.: A  verseny rendezése ellen nem lehet 
kifogása egyetlen versenyzőnek sem. Az a tény, 
hogy Almádiba tették a rajtot, célt és az 
eredm ényhirdetést szerencsés húzásnak  
bizonyult. Ideális helyszín a város, mert ilyenkor 
nyáron rengeteg túrista megfordul itt s ez óriási 
reklámja sportágunknak. Nem véletlen, hogy 
jövőre már nemzetközi versenyt terveznek ide a 
szervezők.
- A technika iránt érdeklődőknek, kérem mu
tassa be autójukat.
F. A.: Ez a gép egy Lancia Delta Integrál, 
négykerék meghajtású, 6 sebességes, 280-290 
lóerős autó...
- Eddig jutottunk a beszélgetésben, amikor egy 
kissrác autógrammot kért a pólójára, majd utána 
már hívták a győzelmi dobogó legfelső fokára a 
bajnokot, így hát innen e sorokon keresztül 
üzenem Ferjáncz Attilának: köszönöm a 
beszélgetést.

Gróf Tibor

Már 
elkönyveltük 
az újabb bajnoki 
győzelmet...

NIKE-DKV Rallye ’90 
Ferjáncz-Tandaripáros a rajtnál 

Foto: Durst László

Miniszótár üdülőinknek

WHERE TO...?
BUY PRESENTS 
PLAY TABLE-TENNIS 
SLEEP
FIX T H E CAR 
REPORT ACCIDENT
REGISTER
BUY PETROL
DO SOME SHOPPING
TASTE WINE
FIND CAMPING-SITE
GO BOATING
USE A WATER CHUTE
GO TO DISCO
BUY TOBACCO
HAVE LUNCH
GET FIRST AID
SING WOUR SONGS
BUX ICE-CREAM
HAVE YOUR PHOTO TAKEN
WATCH FILMS
PLAY FOOTBALL
HAVE YOUR TEETH PULLED
BATHE
CHANGE A TYRE 
PRESCRIBE MEDICINE 
BUY MEDICINE 
BUY FRUIT
HAVE YOUR HAIR CUT 
MAKE A CRUISE 
ADVERTISE 
ANGLE
BUY SOME LMEAT 
BOOZE OR TIPPLE 
PRAY IN CHURCH 
GET INFORMATION 
PLAY IN A PLAYGROUND 
BUY TICKETS 
PLAY CARDS 
MAKE AN OUTING 
RENT THINGS 
BUY BOOKS 
BUY FRIED DOUGH 
POST A LETTER 
DO THE LOTTERY 
RIDE A HORSE 
SHOOT
WATCH SB. WASHED
MAKE WHOPEE
BATHE
BUY FOLK-WORK 

READ
EAT PANCAKES 
PARK YOUR 
CARCHANGE MONEY 
CALL POLICE 
SET UP A TENT 
TAKE A WALK 
DO SOME SPORTS 
BOOK A ROOM 
A RIDE SURF-BOARD 
DANCE
SEND A TELEGRAM 
ORDER TAXI 
PUT A CALL THROUGH 
PLAY LAWN TENNIS 
CLEAN YOUR CLOTHES 
MAKE INGUIRIES 
BUY PAPERS 
SWIM
HAVE SOME DINNER 
HUNT
ATTEND TO YOUR BUSINESS
HAVE A DRESS MADE
BUY FLOWERS
BUY FOR HARD-CURRENCY
GO YACHTING
RENT A PADDLE BOAT
FIND A LOO
LISTEN TO MUSIC
BUY VEGETABLES

HOL LEHET...?
AJÁNDÉKOT VÁSÁROLNI 
ASZTALITENISZEZNI 
ALUDNI 
AUTÓT JAVÍTTATNI
BALESETET BEJELENTENI
BEJELENTKEZNI
BENZINT VENNI
BEVÁSÁROLNI
BOROZGATNI
CAMPINGEZNI
CSÓNAKÁZNI
CSÚZDÁZNI
DISZKÓZNI
DOHÁNYT VENNI
EBÉDELNI
ELSŐSEGÉLYT KAPNI 
ÉNEKELNI 
FAGYLALTOZNI 
FÉNYKÉPET CSINÁLTATNI 
FILMET NÉZNI 
FOCIZNI 
FOGAT HUZATNI 
FÜRÖDNI
GUMIT JAVÍTTATNI
GYÓGYSZERT FELIRATNI
GYÓGYSZERT VÁSÁROLNI
GYÜMÖLCSÖT VENNI
HAJAT VÁGATNI
HAJÓKÁZNI
HIRDETNI
HORGÁSZNI
HÚST VENNI
IDDOGÁLNI
IMÁDKOZNI
INFORMÁCIÓT KAPNI
JÁTSZANI
JEGYET VENNI
KÁRTYÁZNI
KIRÁNDULNI
KÖLCSÖNÖZNI
KÖNYVET VENNI
LÁNGOST VENNI
LEVELET FELADNI
LOTTÓZNI
LOVAGOLNI
LŐNI
MOSATNI (RUHÁT)
MULATNI
NAPOZNI
NÉPMŰVÉSZETI TÁRGYAKAT VENNI 

OLVASNI
PALACSINTÁT ENNI 
PARKOLNI 
PÉNZT VÁLTANI 
RENDŐRT HÍVNI 
SÁTOROZNI 
SÉTÁLNI 
SPORTOLNI 

SZOBÁT KIVENNI 
SZÖRFÖZNI 
TÁNCOLNI 
TÁVIRATOZNI 
TAXIT RENDELNI 
TELEFONÁLNI 
TENISZEZNI 
TISZTÍTTATNI (RUHÁT) 
TUDAKOZÓDNI 
ÚJSÁGOT VENNI 
ÚSZNI
VACSORÁZNI
ÜGYES-BAJOS DOLGOKAT INTÉZNI
VADÁSZNI
VARRATNI
VIRÁGOT VENNI
VALUTÁÉRT VÁSÁROLNI
VITORLÁZNI
VIZIBICIKLIZNI
WC-T TALÁLNI
ZENÉT HALLGATNI
ZÖLDSÉGET VÁSÁROLNI

WO KÖNNEN SIE...?
GESCHENKE KAUFEN 
TISCHTENNIS SPIELEN 
SCHLAFEN
IHR AUTO REPARIEREN LASSEN
UNFÄLLE ANMELDEN
SICH ANMELDEN
BENZIN KAUFEN
EINKAUFEN
BEIM WEIN SITZEN
IM CAMPING WOHNEN
BOOT FAHREN
RUTSCHEN
EINE DISCO FINDEN
TABAKWAREN KAUFEN
ZU MITTAG ESSEN
ERSTE HILFE BEKOMMEN
SINGEN
EIS ESSEN
SICH FOTO MACHEN LASSEN 
EINEN FILM ANSEHEN 
FUSSBALL SPIELEN 
ZÄHNE HINAUSZIEHEN LASSEN 
BADEN
REIFEN REPARIEREN LASSEN 
SICH MEDIKAMENTE VERSCHREIBEN 
MEDIKAMENTE KAUFEN 
OBST KAUFEN
IHRE HAARE ABSCHNEIDEN LASSEN 
EIN SCHIFF NEHMEN 
INSERIEREN 
ANGELN
FLEISCH KAUFEN
IHR GLÄSCHEN TRINKEN
BETEN
INFORMATION BEKOMMEN 
SPIELEN 
KARTEN KAUFEN 
KARTEN SPIELEN 
EINEN AUSFLUG MACHEN 
SICH E.T.W. AUSLEIHEN 
BUCH KAUFEN 
BROTKUCHEN KAUFEN 
BRIEF AUFGEBEN 
LOTTO KAUFEN 
REITEN 
SCHIESSEN
IHRE KLEIDER WASCHEN LASSEN 
SICH UNTERHALTEN 
SICH SONNEN
WOLKSTÜMLICHE GEGENSTÄNDE
KAUFEN
LESEN
PALATSCHINKE ESSEN 
PARKEN
GELD WECHSELN 
POLIZIST RUFEN 
ZELTEN
SPAZERENGEMEN 
SPORT TREIBEN 
ZIMMER MIETEN 
SURF REITEN 
TANZEN
TELEGRAMM AUFGEBEN 
TAXI BESTELLEN 
TELEFOIEREN 
TENNIS SPIELEN
IHRE KLEIDUNG REINIGEN LASSEN
SICH ERKUNDIGEN
ZEITUNG KAUFEN
SCHWIMMEN
ZU ABEND ESSEN
IHREN GESCHÄFTEN NACHLEGEN
JAGEN
SICH NÄHEN LASSEN 
BLUMEN KAUFEN 
MIT HARTER VALUTE KAUFEN 
SEGELN
WASSERFAHRRAD FAHREN 
TOILETTE FINDEN 
MUSIK HÖREN 
GEMÜSE KAUFEN
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