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KÖSZÖNET A 45 SZÁZALÉKNAK
Véglegesültek a magyar 

közigazgatás beteg zsákutcába 
szorult voltának a jellemző 
tünetei, melyeket a követke
zőkben foglalhatunk össze: a 
kulcspozíciók eldugása, a ha
táskörök harácsolása, a tiszt
viselők személyes függőségé
nek az elmélyítése, a szemé
lyes ügyek központosítása, az 
ügyintézés végletes elönkénye
sítése és végül a központi ha
talomnak saját ominpoten
ciájába való belefulladása.” 
Mielőtt bárki is valamelyikpárt 
helyzetelemzésére vagy önkri
tikus tanácsi VB búcsúér
tékelésére gyanakodna, sietek 
megnyugtatni mindenkit: a 
fenti sorokat 1947-ben vetette 
papírra Bibó István író, 
filozófus, a politikatudomány 
tanára. Az a kiemelkedő ma
gyar gondolkodó, akit sikerült 
40 évig agyonhallgatni, de nem 
végleg. Pedig lett volna mire 
figyelni, mert nagyon pontosan 
diagnosztizálta a bajokat — 
nagy bűn volt ez, sőt hiba — 
ráadásul még gyógymódot is 
ajánlott: „A világpolitika hely
zetei változhatnak, a hazai 
tennivalóknak azonban csu
pán a nehézségei változnak 
meg és tolódnak el velük, de 
nem változik a hazai feladat 
maga: az ország társadalom
szervezetének, életvitelének és 
szellemi kultúrájának elért 
fejlettségét őrizve és emelve 
folytatni radikális társadalmi 
reformpolitikát.”

Ezek a gondolatok mo
toszkáltak bennem, amikor 
kétezervalahányszázad ma
gammal választani indultam
— nem skizofrénen egy közül 
mint egykor; nem vonakodva 
kettő közül mint nemrégiben, 
hanem felelősen 39 közül, pol
gármestert meg 3 közül. Mert

lehetett és kellett választani! 
Örültem annak is, hogy a 
gimnázium aulájában, azaz az
1. számú választókerület sza
vazóhelyiségében várakozni 
kellett: többen jöttünk el, 
meglesz a 40%! A  változást 
akarók és ezért tenni is kész 
emberek fontosnak tartották, 
hogy elmenjenek választani, 
mert mint mondottam volt kik 
közül Pártok képviselői, füg
getlenek, pártok által is támo
gatottfüggetlenek, akik szóban

és írásban is letették a garast, 
tehát nem csak a „szavak 
dagályitúl szédelgő magyarok” 
hallatták hangjukat, és kö
zülük a leghitelesebbek, a leg
tettrekészebbek jutottak be — 
reméljük.

Ritkán adatik meg nekünk 
egyszerű polgároknak, hogy 
13+1 biztos tippel afejünkben 
menjünk el „egy cédulát” ki
tölteni, nos az almádiaknak ez 
megadatott. Ugyanis mindenki 
meg volt győződve, hogy neki

azok a tippek a legjobbak. 
Hogy hány találata lett annak 
a kétezervalahányszáz ember
nek, azt ne firtassuk; druk
koljunk viszont a városnak, az 
önkormányzatnak, magunk
nak: a mi képviselőink, a mi 
polgármesterünk futott be.

Nem vagyok a szám- 
m isztika híve, de úgy 
kétezervalahányszáz évvel ez
előttformálódott meg egy gon
dolat: „semmiből nem lesz 
semmi, semmi sem válik sem
mivé” méghozzá Epikurosz 
görög bölcselőtől, bár a latin 
Lucretius tolla nyomán lett 
ismert. Először 120 éve 
fordíttatott magyarra. Nem 
akárki fordította: a vörös
berényi születésű Fábián 
Gábor, a tudós reformátuspap 
fia, aki írónak is, fordítónak is 
és politikusnak is kimagaslott 
szűkebb és tágabb pátriájából. 
Kérdezem én, hogy meg
fogadtuk-e, megértettük-e az 
általa magyarított kétezervala
hányszáz éves gondolatot, leg
alább itt Balatonalmádiban? 
Akik elmentek választani, azok 
bizonyára érzik-értik az üzene
tet; akiket megválasztottak, 
azoknak érteniük hivatalbéli 
kötelesség.

Érteni, sőt tenni a dolgukat
— dolgunkat, és most meg
választásuk után programjai
kat újraolvasva Kossuth-tal 
együtt csak azt mondjuk- 
kérjük:„...annyi energiát a kivi
telben, m int amennyi 
hazafiúságot tapasztaltam a 
megajánlásban...” s Almádit 
akkor... Ne folytassuk, hagyjuk 
inkább dolgozni őket. Almá
diért, Budataváért, Káplalan
füredért, Öreghegyért, Vörös
berényért. Érettünk!

Czuczor Sándor
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Választási eredmények
Balatonalmádi Választási Bizottsága az alábbiakban teszi 

közzé a hivatalos választási eredményeket.
Az 1990. szeptember 30-i önkormányzati választásokon a 

város polgármestérévé:
dr. Kerényi Lászlót (1555)

az önkormányzat tagjaivá:
dr. Jósa Elemér (1546)

Schildmayer Ferenc (1466) 
dr. Kelemen László (1203)

Csornai Géza (1149)
Földes Jenő (1111) 

dr. Tóthné dr. Kóger Erzsébet (1111) 
dr. Tóth László (1083)

Boros László (905)
Ott Károly (871)

Ujj Mészáros István (867)
Majbó Gábor (832)
Futó Kornél (785)
Szabó Balázs (734)

választották.
Balatonalmádi 5843 fő választópolgára közül 2649-en 

(45,34%) vettek részt a választásokon, így az érvényes volt.
Az eredményességet a fent ismertetett lista jelzi.
A szavazókörök közül a legnagyobb érdeklődés a 

káptalanfüredi 5-ös szavazókörben (56,2%) a legkisebb a 
vörösberényi 7. sz. szavazókörben volt (34,7%).

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy amennyiben a 
megválasztott önkormányzati képviselők közül valaki bármely 
okból kiesik, helyébe automatikusan a legtöbb szavazattal 
következő képviselőjelölt lép.

A választás további részeredményei tehát a következőek: 
dr. Farkas Miklós (709)

Martin Gábor (672)
Brenner Kálmánné (659)
Bendicsek József (630)

A Választási Jegyzőkönyv teljes listáját az érdeklődők a 
Polgármesteri Hivatalban megtekinthetik.

A Választási Bizottság és a Városi Tanács Választási Cso
portja ezúton fejezi ki köszönetét a választópolgároknak a 
választáson való aktív részvételért, továbbá a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjainak és mindazoknak, akik közreműkö
désükkel, lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a választás 
előkészítéséhez, törvényes és eredményes lefolytatásához.

Nikoletti Miklós Müllerné dr. Hradszky Erzsébet
Választási Bizottság Választási Csoport

elnöke vezetője

Köszönet

Városunk új önkormányzata tisztelettel megköszöni 
polgártársaink részvételét az alakuló ülésen.

Elnézést kérünk, hogy nem biztosítottuk a városháza 
előterében a hangosítást, mert ilyen nagy érdeklődésre 
nem számítottunk.

Balatonalmádi Városi Önkormányzat

Ünnepi ülés a városházán
Zsúfolásig megtelt a 

Városháza nagyterme 1990. 
október 6-án 1/2 12-kor abból 
az alkalomból, hogy alakuló 
ünnepi ülését tartotta a város 
frissen megválasztott önkor
mányzata.

A képviselőtestület korel
nökének, Majbó Gábornak 
megnyitó szavai után a 
vendégek és a hivatalba lépő 
képviselők közösen énekelték 
el a Himnuszt. Ezt követően 
Földes Jenő képviselő meg
emlékező szavai nyomán tisz

telgett a hallgatóság az aradi 
vértanúk előtt. A szót a Vá
lasztási Bizottság elnöke, 
Nikoletti Miklós vette át, aki a 
választások végeredményé
nek kihirdetése után átadta a 
polgármesternek és a 13 kép
viselőnek a megbízólevelet.

Az ünnepi pillanat dr. 
Kerényi László polgármester 
hivatali esküjével folyta
tódott, majd a város első, 
közvetlenül megválasztott 
vezetője beszédet mondott.

Az ünnepi ülés a Szózat

együttes eléneklésével feje
ződött be.

A népes közönség ezt 
követően sem oszlott fel, mert 
az Önkormányzat mindjárt 
nyilvános munkaüléssel kezd
te hivatalbalépését.

A tanácskozáson a képvi
selőtestület pályázatot írt ki a 
jegyzői állás betöltésére. Szin
te egyhangúlag — egy évre — 
alpolgármesterré választották 
dr. Jósa Elemér képviselőt, 
majd létrehozták a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottságot. Ennek

elnöke Majbó Gábor, tagjai 
Boros László és dr. Tóth 
László képviselők. Végezetül 
a polgármester munkabéré
ben döntött a testület, melyet 
a vonatkozó jogszabályok 
alapján a miniszteri fizetés 
60%-ában állapítottak meg.

A napot méltóan záró be
fejező aktusként a képvise
lőtestület a Balaton partján 
megkoszorúzta a Batthyány 
örökmécsest.

M. H. E.



Az önkormányzat alakuló ülésén hangzott el dr. 
Kerényi László polgármester beiktatási beszéde, 
amelyet teljes terjedelmében közreadunk.

Tisztelt Polgártársaim!

Amikor szeptember 30-án, 
vasárnap éjjel egy órakor 
megtudtam a választás ered
ményét, első gondolatom azé 
a 3196 polgártársamé volt, aki 
nem szavazott senkire. Sze
retném, hogy a legközelebbi 
választáson közülük is minél 
többen fontosnak éreznék a 
beleszólást saját ügyeikbe.

Második gondolatommal 
köszönetet mondtam 1555 
polgártársamnak, akik kitün
tettek bizalmukkal. Minden 
erőmmel azon leszek, hogy ne 
csalatkozzanak bennem.

Önvizsgálatra késztet vi
szont 991 polgártársam szava
zata, és övék volt a harmadik 
gondolatom, akik nemes ve
télytársaimat, Gáli Istvánt és 
dr. Baranyai Ferencet a pol
gármesteri posztra alkalma
sabbnak tartották nálam. 
Igyekezni fogok, hogy amit 
bennem hiányoltak, és 
őbennük megvan, eltanuljam 
tőlük.

Most azonban szavazó pol
gártársaink többsége képvi
selőtársaimat és engem bízott

meg az embert próbáló fel
adattal, az önkormányzati 
rendszerre való áttéréssel. 
Idézek a törvényből, ha nem is 
szó szerint, és nem is mindent: 
az önkormányzat feladata a 
településfejlesztés, település- 
rendezés, vízellátás, csator
názás, köztemető fenntartása, 
helyi közlekedés, település- 
tisztaság, környezetvédelem, 
tűzvédelem, közbiztonság, 
energiaszolgáltatás, foglal
koztatás, óvoda, iskola, egész
ségügy, szociális gondosko
dás, közművelődés, a tudo
mányos és művészeti tevé
kenység, valamint a sport tá
mogatása. Még felsorolni is 
sok.

Próbáltam egyetlen szóval 
megfogalmazni mindezt, és 
azt hiszem, hogy a népjólét 
szóval leírható az az állapot, 
amikor az előbb felsoroltak 
rendben vannak. Feladatunk 
tehát a népjólét megterem
tése, majd annak fenntartása, 
és később a növelése, mivel 
természetes emberi törekvés, 
hogy mindig jobban szeret
nénk élni. A feladat nagy, de 
nem látom reménytelennek.

A mélyben már erősödik egy 
fiatal magyar vállalkozó réteg, 
akikben megfelelő mennyisé
gű civil kurázsi van. Az elmúlt 
hetekben Almádiban is meg
ismertem közülük jó néhá
nyat. Aztán nem is a nulláról 
indulunk. 1-2 évig ugyan még 
rosszabb is lesz, mint most, de 
nincs háborús pusztítás a min
ket körülvevő anyagi világban, 
inkább a lelkeink vannak meg
nyomorítva, szorongás és féle
lem deformál egyfelől, bosz
szúvágy másfelől. Ezektől kel
lene megszabadulnunk. És ez 
csak elhatározás kérdése. 
Meg kellene szakítanunk az 
üldözők és üldözöttek perio
dikus váltakozásának ördögi 
körét, amire oly sok példa van 
e századi történelmünkben, 
akár egy családon belül is. Ha 
most mi elkezdjük üldözni 
azokat, akik eddig minket ül
döztek, 10-20 év múlva a gyer
mekeink fogják visszakapni. 
Nem szeretem a számolni ige 
különféle igekötős változatait, 
leszámolni, elszámolni, kiszá
molni, felszámolni, rászámol
ni. Tudom, nehéz megbocsá
tani, de nem lehetetlen. És eb
ben mérhetetlenül fontos 
azok szerepe is, akik most 
tartanak, sokszor okkal, az 
üldözéstől. Ha ők is lépnének, 
biztosan minden sikerülne.

Olyan egyszerű dologra gon
dolok, hogy akinek most ér
demtelenül sok van, adjon 
annak, aki meg nem érdemel
ten nélkülöz, legalább addig, 
amíg egy működő gazdaság és 
egy igazságos adórendszer 
arányosítja a közteherviselést. 
Rohamosan szegényedünk, ez 
igaz, de a szegényedésnek is 
számtalan fokozata van. Van, 
aki ezt úgy észleli, hogy tavaly 
el tudott menni külföldre nya
ralni, az idén már nem, és van
nak sokan, akiknek elvisel
hetetlen teher a lakbér, és a 
mindennapi tej, kenyér. Nem 
hiszem, hogy van olyan nor
mális ember, aki akkor érzi 
jobban magát, ha szidják, át
kozzák, és nem akkor, ha be
csülik, szeretik. A megbecsü
lést és szeretetet pedig bárki 
kivívhatja, ha odafordul a 
bajban lévőhöz, és segít rajta.

Az önkormányzati rend
szerre való áttérés ugrás az is
meretlenbe. Egyikünk se ta
nulta, de mindegyikünknek 
meg kell tanulnia, Önöknek is, 
a képviselőknek is, nekem is. 
Most végre saját kezünkbe ve
hetjük sorsunkat, meg kell ra
gadnunk a történelmi esélyt. 
Arra kérem Önöket, hogy 
előre nézzünk, ne hátra. Ha 
mindnyájan akarjuk, sikerülni 
fog!

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

p á l y á z a t o t  

hirdet j e g y z ő i  munkakör betöltésére.

Feltétel:
Állam- és Jogtudományi Egyetem, vagy Államigazgatási Főiskola 

legalább 2 év szakmai gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
— részletes önéletrajzát

— iskolai végzettségét igazoló okmány másolatát
— erkölcsi bizonyítványát 

A pályázatokat 1990. november 15-ig lehet benyújtani 
Balatonalmádi város polgármesteréhez.

Cím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: (80) 38-181.

Fizetés a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján.
Az önkormányzat az alkalmazás idejére 
a mindenkori jegyzői lakást biztosítja.

Az eredményről a jelentkezőket 1990. december 1-ig értesítjük. 
Balatonalmádi, 1990. október 6.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Balatonalmádi Városi Képviselőtestület!

A  Káptalanfüredi Baráti Kör nevében üdvözöljük Önöket e mind- 
annyiunk számára fontos, reményekkel és várakozással telt időpontban, 
amikor közszolgálati munkájuk kezdetét veszi.

Körünk — folytatójaként az 1950-ben rendeletileg felszámolt 
Fürdőegyesület tevékenységének — Káptalanfüred kulturált 
üdülőhellyéválásáért munkálkodik. Feladatának tekinti ezért az itt élők 
és nyaralók érdekeinek képviseletét, együvé tartozásuk érzésének ápolását, 
a tettre kész egyének segítő szándékának egyesítését és a 
véleménynyilvánítást az immár városrésszé vált területet érintő vala
mennyi kérdésben.

Törekvésünk, reményünk szerint sok ponton megegyezik az Önök város 
léptékű szándékaival. Fogadják ezért segítőkész együttműködésünket 
olyan szívesen, ahogy azt mi Káptalanfüred érdekében felajánljuk.

Megbízatásuk egész tartamára kívánunk Önöknek testi, lelki erőt; 
egészséget, a közjóért való fáradozásukhoz sikert, személyük iránt pedig 
egyre növekvő bizalmat és tiszteletet.

Kelt Káptalanfüreden 1990 október elsején.
Üdvözlettel, a Káptalanfüredi Baráti Kör megbízatásából:
Polniczky József Hunyady István

8175 Balatonfűzfő, 8223 Káptalanfüred,
Balaton körút 100. Galagonya u. 12.



Állami Elemi Népiskola Almádiban
A korabeli írásokból jól lát

szik Almádi századforduló 
körüli lendületes fejlődése. E 
lap korábbi számaiban meg
jelent helytörténeti ismerte
tések talán már adtak egy kis 
ízelítőt ebből. A lakosság 
száma az akkori adatok sze
rint 400 körüli, iskola nem 
volt, a gyerekek Vörös
berénybe jártak tanulni.

1900-ban felavatták Al
mádi legnagyobb épületét, a 
községházát. 1901. február
28-án itt ülésezett a képvise
lőtestület és elhatározta „ró
mai katolikus jellegű” iskola 
építését. E célra „ingyen telek 
ajándékoztatott, az építési 
költséget közadakozásból 
szedik össze”. Ez az első hír az 
iskoláról, amely a Veszprémi 
Hírlap hasábjain jelent meg 
1901. március 3-án. Elég ne
hezen mehetett a dolog, mert 
a következő hír 1903. július 
19-én jelent meg. E szerint 
Almádi község képviselőtes
tülete július 14-én egyhangú 
határozatával kimondta a 
községi iskola építését. „Az 
épület Horváth Sándor építési 
terve szerint 8000 koronáért 
fog megépíttetni az Óvári Fe
renc országgyűlési képviselő 
által ajándékozott 800 négy
szögölnyi, 2000 korona ér
téket képviselő és Almádi 
középpontjában fekvő tel
ken.” (Ma Táncsics Mihály u. 
35. és 37.) 1903. szeptember 
27-i újsághír szerint az iskola 
tervét, valamint a költ
ségvetést a vármegyei köz- 
igazgatási bizottság jóváhagy
ta „...így semmi sem áll az 
Almádiak óhajának betelje
sedése útjában.”

1904 júliusában történt 
levélváltás dr. Óvári Ferenc és 
Berzeviczy miniszter között 
az iskola ügyében. A miniszter 
válaszából részlet: „...érte
sítlek, hogy a Veszprém 
vármegyei Almádi község 
iskoláját államosítottam és 
tanítóvá Rónay Károlyt ne

veztem ki...” Így lett Al
mádiban Állami Elemi Nép
iskola, amelynek ünnepélyes 
felavatására 1904. augusztus 
14-én került sor.

1904 szeptemberében 
megkezdődött a tanítás. 
Érdemes néhány adatot 
idézni az iskola első anya
könyvének első lapjairól.

A tanulók száma a kö
vetkező volt:
I. osztályos 38
II. osztályos 8
III. osztályos 7
IV. osztályos 13 
Ismétlő 13 
összesen 79

Itt meg kell említeni, hogy a 
négy elemi után két ismétlőt

végeztek a gyerekek, akik nem 
tanultak tovább gimnázium
ban, vagy egyéb középiskolá
ban. Így volt az, hogy valakit 
hat elemit végzettnek mond
tak.

Igen érdekesek a tanulók 
szüleinek foglalkozási adatai. 
Legtöbbnyire vincellér, nap
számos és kevés földműves. 
Az első tanévben a fentiektől 
eltérő foglalkozású szülők a 
következők voltak:
B. Harnócz Balázs ács 
Szabó Gyula szabó 
Bodor Márton

fürdő alkalmazott 
Blesz György cipész 
Kozarics György kereskedő 
Balázs Pál községi szolga 
Kiss József kertész 
Prokesch János

nyug. állomásfőnök 
Sváby Ödön jégkárbecslő 
Friebert Lajos kertész 
Fű János kőfaragó 
Nagy István uradalmi hajdú

Ez az adatsor mutat ja, hogy 
a 400 lakos elsősorban a 
szőlőművelésből élt, és csak 
13 tanuló szüleinek foglal
kozása volt ettől eltérő.

Schildmayer Ferenc

Almádi első iskolája

Iskolaavatás programja

-  Iskola-felavatás. Az Almádi község által 
építtetett s állami kezelésbe átadott, illetve át
vett állami e lem i népiskolának felavatási ünne
pé lyét 1904 .  évi augusztus hó 14-én tartják meg. 
a következő sorrendben: 1. Reggel 9 órakor 
hálaadó istenitisztelet a Margit-kápolnában. 2. 
1 0  órakor „Hymnusz" az almádi-i műkedvelők
ből alakult vegyes-kar éneke az iskolánál. 3. Az  
állami elemi népiskola helyiségének felszente
lése Joó János vörösberényi róm. kath. plébános, 
fürdő-igazgató által. 4. A  vegyes-kar énekli a. 
„Tied vagyok, tied hazám” kezdetű hazafias 
dalt. 5. Ima, a protestáns felekezetek nevében 
tartja Gózon Gyula szentgáli ev. ref. lelkész,  
a lmádi-i  bir tokos . C. P a pp Sándor  kir. tanfel
ügyelő, mint a m . kir. vallás- és közoktatás
ügyi kormány képviselője beszéde. 7. Dr. Óvári 
Ferencz orsz. képviselő Almádi község és az 
épitte tő-bizottság nevében ismerteti az iskola
épités történetét és átadja az iskolát az almádi-i 
állami elemi iskolai gondnokságnak. 8. A gond
nokság átveszi az iskolát és üdvözli a kineve
zett tanitót. 9. Rónai Károly tanító beszéde.  
10. Tanfelügyelő záróbeszéde. 11. „Szózat,” énekli  
a vegyes-kar. 12. Társas-ebéd déli 1 órakor a 
„Hattyu“-ban. Ebéd után az úszó- és tennis
verseny dijak kiosztása, s amennyiben a  Tölgyessy  
Arthur-féle festmény sorsjegyei elkelnek, ennek  
a kisorsolása. 



BÚCSÚ
A  Megye-hegyet - is - rejte

getni szándékozó, köddel ve
gyes párásság a délelőtt dere
kán végleg megtörik. Nyarat 
idéző napsugarak bóklásznak a 
vidék felett. A  berényiek víz
gömbje, ezüstfókuszként gyűjti 
a fénynyalábokat, majd tükör
ként foncsorozza vissza azokat. 
Lent, a tóparton ugyancsak ha
sonló jelei vannak a megszű
nőben lévő évszaknak. A  móló 
bitumenes sétányán tócsák tar
kállanak. Térképszerű foltjaik 
közt akad annyi szárazulat, 
hogy zavartalanul lépeget
hessen az érdeklődő. A  hul
lámtörő kövek alámerült da
rabjain gyarapodó algamező 
ringatózik, némi késésben, a 
visszaforduló víztarajok járá
sához képest. A  nyarat rózsa
piros szirmaival ékesítő virág
kákák tőkocsányai csúcsát 
barna pompomokká formázta 
át, az évszakosságért felelős 
idő. S az Ősz, tudjuk, gyakorta 
nyúl ecset után, s a színek 
orgiájában tombolja ki 
magát...

Visszanézve, a vitorláskikö
tő csendességgel összefogott ké

pe rögzíthető. A  stégeken nem 
jár senki, csupán az árbocok 
némelyike bicceget olykor-oly
kor a hegyével. Egy kócos 
lombfrizura látványával, a par
ti, hasogatott törzsű szomorú- 
fűz szolgál. A  nyárfák: kopa
szodó ostorú őrtállók. Három, 
jókora fészektányérban végző
dő napraforgó éhező-fázó 
madárgyomroknak érlel csőr
kopácsolással felnyitható ka
szatokat.

No, de ne szaladjunk en
nyire előre az időben!
A  kikötő ellentétes oldalánál 
szerhajó horgonyoz. Állvá
nyok, gépek, műszerek tanúsít
ják: innen veszi kezdetét a móló 
felújítása. A  szorgos emberke
zeket sem kell keresgélni soká
ig. Távolabb, a nyílt vízen vesz
teglő csónakban kényszerül
nek foglalatosságra: a hörögve 
fuldokló motor megjavításá
ra. Néhány pecás felbukkaná
sával, teljessé lesz a kikötői 
montázs.

Oldalvást, a Remete-árok 
torkolatánál épült hidacska 
igen találó nevet kapott. Mert, 
itt mindig van miért sóhajtozni.

Most, egy Kresz-tábla hasal - 
dúcostól -, a posványra emlé
keztető vízben. Néhány méter
nyire, dévérkeszeg puffadó te
temével babrálnak az erejüket 
vesztő hullámok. A  sétálgatok 
négy, hófehér bütykös hattyú 
mozgásformáiban gyönyör
ködnek. Szavuk hallatán: len
gyel állampolgárok. A  Balaton 
fölé boruló fűz felső ágán ba
rázdabillegető éles hívogatója 
szól: -Ki - vi! Ki - vi! (Mivel dé
libb tájak gyümölcsét emlegeti, 
gondolatmenetünk a közelgő 
vonulást említheti.) A  Pano
ráma-klub előtt, a védett park
ban madárparadicsomot te
remtett az esős éjszaka. Feke
terigók és seregélyek tucatjai 
huzakodnak, - földi giliszták
kal. A  sekély, meglangyosodó 
pocsolyákban fürödni is nagy
szerűen lehet... Egy balkáni 
fakopáncs inkább dobol, 
előnyben részesítve a nyárfá
kat. Nézelődőre azonban nem 
tart igényt.

A  lila strandpapucsokat 
kínáló butikos ezzel szemben, 
mit nem adna néhány komoly 
érdeklődőért... Almádiban, a

tóparton, itt tart a búcsú. A  
pontosan be nem mérhető idő
szak, melyben átmenet van, el
távolodás meg átváltozás. S 
kezdődhet az Ősz. A  sorban 
harmadik évszak, mely elnép
teleníti a strandokat, beérleli a 
gyümölcsöket, megtölti a pin
cék hordóit, visszaküldi a talaj
nak a fásszárú ak működést 
vesztett lombját, majd egy kö
dös, deres, zimankós éjszakán 
elébe siet az Öreg-hegyen vá
rakozó Télnek. Kézszorításuk 
nyomán aztán beáll a tó, zúz
marássá lesz a világ s a köd- 
függöny takarása mögül lebó
corognak az első hópihék.

A z évszakbúcsúztatás jegyé
ben fogant gondolatokat már a 
Wesselényi-kilátó körpanorá
mája hozza elő. A  távolabbra 
tekintés - úgy tetszik -, előbbre 
engedi a hangulatokat. Ütköz
teti a vágyat és a valóságot, s 
megerősíti a békességet, amely 
nélkül mindörökre oda lenne 
e táj páratlan panorámája.

Bali József 

Fotó: Borbás János



SPORTHÍREK

Nemzetközi vitorlásverseny Almádiban
Negyedik alkalommal ke

rült megrendezésre az Opti
mist, Cadett valamint az egy
személyes új Olimpiai női 
hajóosztályban az Europe 
yolléban a hagyományos ifjú
sági vitorlásverseny.

A versenyt a Balatontourist 
és a Club Panoráma sponzo
rálta. Így tudta ezt a rangos 
versenyt az Építők SC. 
Balatonalmádi vitorlás szak
osztálya megrendezni és a 
nemzetközi viadalon a kül
földi versenyzőket vendégül 
látni. Négy ország 22 
egyesület több mint száz ver
senyzője állt rajthoz. A ver
seny rangját emelte, hogy 
Sigfrid Schulze az E-yolle vi

lágszövetségének alelnöke is 
részt vett a nemzetközi zsűri
ben. Az eredményt három 
futam alapján hirdették ki, a 
kupákat Barcza Imre a Bala
tontourist igazgatója és 
Wossala György adta át a 
győzteseknek.

Optimist hajóosztályban 
hazai siker született, a vándor
kupát Eszes Tamás a Györgyi 
Dénes Általános Iskola tanu
lója vehette át, immár máso
dik alkalommal.

Optimist:
I. Eszes Tamás Almádi Építők
II. Cesky Denise UYCNS Austria
III. Geritzer Andreas YCW Austria 

8. György Péter Almádi Építők
43. Kukoda Bertalan Almádi Építők

Cadett:

I. Csótár - Rövid KYC.
II. Czégai - Csoltó BKV.
III. Takács - Sarina KYC.
14. Kirkeszner Péter - Báles Zsolt 

Almádi Építők

Europe - Yolle:

I. Omar Skomersic I.K.M 
Jugoszlávia

II. Eszes Bernadett Almádi Építők
III. Bácsics Krisztina K.Y.C.
11. Kemény Balázs Almádi Építők

A vitorlás szakosztály má
sodik éve önfenntartó, ez azt 
jelenti, hogy a Bp. Építők SC. 
anyagilag a vitorlás szakosz
tályt támogatni nem tudja és 
nem is kívánja. A tavalyi évben

még elvileg a telep bevé
teléből részesedhetett volna a 
szakosztály, de az idén már ezt 
is megvonták. Kizárólag kívül
álló és a sportot szerető és tá
mogatni tudó cégek segítik a 
kis szakosztályt, ami már ha
jóparkját és taglétszámát te
kintve is nagyon elszegé
nyedett. A megmaradt ala
csony létszám célkitűzése, 
hogy a régi tagokat, egy új 
szellemű Almádi Vitorlás 
Yacht Clubba visszacsalogas
suk és közös erővel megte
remtsünk egy új sportszel
lemű vitorlás SPORT-tele
pet, és helyet biztosítsunk a 
helyi vitorlázni kívánó fiatalok 
részére.

Eszes Tamás a Panoráma-Balatontourist győztese.

Kehrausregatta 90 Am
mersee Breitbrun NSZK.

„A” kategóriás Europe-yolle 
verseny 4 nemzet 36 hajója 
versenyzett kedvező körülmények 
közt.
Helyezések:

I. Reger Márkus SCBC NSZK.
II. Eszes Bernadett Almádi 

Építők
III. Holscher Cristian SMYVB 

NSZK.
A legeredm ényesebb női 

versenyzőnek járó különdíjat Eszes 
Bernadett nyerte el.

Egyben ezzel a versennyel meg
szerezte az idei évben is a Nemzetközi 
minősítést.

1990. október 5-6-án 
szakosztályunk meghívás alapján 
Jugoszláviában 6 fővel nemzetközi 
vitorlásversenyen fog rész venni!

E.B.

Labdarúgás

1990/91 évi Megyei Labdarúgó 
bajnokságban a Balatonalmádi SE. 
labdarúgó csapata jól rajtolt és hét 
forduló után 12 ponttal a 2. helyen áll. 
Eddig le játszott mérkőzések 
eredményei:

Balatonalmádi - Csabrendek 1:0, - 
Felsőörs 3:2, - Hárskút 12:0, - Bada
csonytomaj 0:1, - Bakonyszentlászló 
2:0, -Somló SE 2:1, - Devecser 1:0.

A Bódis József edző által vezetett 
csapat a lejátszott mérkőzések alap
ján összességében jó benyomást kel
tett, a szurkoló tábor örömére.

Szász Sándor (41 éves!!) kitűnően 
őrzi a kaput. A védelemben a rutinos

A szakosztály ifjú vitorlázói

Horváth Alfonzot, Rinkót és 
Králikot jól kiegészítik a fiatalok. 
Középpályán Selmeczi, Dr. Kovácsfi 
és Kovács egyre jobban szervezi a tá
madásokat. A csatárok már renge
teg helyzetet dolgoztak ki, csak nem 
mindig értékesítik azokat. A csapat és 
küzdőszellem javult, de sajnos az ed
zéslátogatottság - családi elfoglalt
ságok miatt - nem mondható jónak.

Bízunk abban, hogy ez a lelkesedés 
megmarad a szezon végéig, s akkor 
még sok izgalmas, jó mérkőzést 
láthatunk.

Az elmúlt fordulóban a velük 
hajszálra azonos pontszámú és 
gólkülönbségű devecserieket fogad
ták a Balatonalmádi pályán. Ragyogó 
időben, rangadóhoz méltó, szik
rázóan kemény mérkőzésen dőlt el a

két pont sorsa a hazaiak javára. A de
vecseri csapatot elkísérő szurkolók a 
vereséget sehogy sem tudták elviselni 
és a korrektül bíráskodó játékveze
tőben keresték a vereség okát, akit a 
mérkőzés után bántalmazni akartak.

A levonuló játékvezetőket 
védelmező Balatonalmádi főrende
zőt eközben az egyik devecseri játé
kos leütötte.

Végül is a rendőrség megaka
dályozta a nagyob botrányt. Nem 
jellemzők az ilyen események a 
Balatonalmádi labdarúgó pályára, 
legutóbb, négy évvel ezelőtt, szintén a 
devecseri szurkolók próbáltak 
botrányt provokálni, de a hazai ren
dezők akkor is megfékezték az indu
latokat.

ÁM



Mentőöv a 
Vízimentőknek

1990. augusztus 17. 17. 00 óra. A 

Balaton fölött süvítő szél olykor 2,5 
m-es hullámokat korbácsol az imént 
még nyugodt, azúrkék tó tükrén. A 
helyi VÍZIMENTŐK SE motorosa 
javában végzi munkáját, mikor URH 

rádión jön a jelzés: Fűzfő és Siófok 
között egy férfi legyengült állapotban 
kapaszkodik felborult vitorlásába. 
Hála a „víz mentőseinek” a már-már 
eszméletlen holland állampolgárt ha
marosan a biztonságos parton része
síthetik elsősegélyben.

Ám a tajtékzó hullámok nem sok 

időt adnak a mentőknek, az újabb jel

zés szerint 3 km-re az előző helyszín
től egy szörfös van életveszélyben. A 

felkorbácsolt vízen 5 m a látótávol
ság, így jól jön a rendőrségi helikop
ter „célravezetése”. Következik a 
veszélytelennek korántsem mondha
tó, ám jól begyakorolt mentési ma

nőver, s a fiatal német férfi is meg
menekül.

Az ember azt hinné, hogy e bátor 
embereket elhalmozzák kitünteté
sekkel, erkölcsi megbecsüléssel, ám 

az élet nem mindig produkálja a me

sebeli fordulatot, miszerint a hős el

nyeri méltó jutalmát.

Talán tanulságos a következő 
történet, melyet Séllei János és Buda 

Tibor, a VSE elnökségi tagjai mesél

tek: „1979-ben a Túravitorlás SK. 
kezdeményezte az illetékes hatósá
goknál Balatonalmádiban egy új vi
torláskikötő építését. A kiszemelt te
rület az állam tulajdonában, a fertődi 
nádgazdaság kezelésében volt, amit 
végül ingyen juttattak a Túravitorlás 

SK-nak. (a továbiakban TVSK. a 
szerk.) Mivel az akkori jogszabályok 
értelmében a Balaton partján 
fejlesztést csak magánszemélyek 
pénzeszközeivel lehetett megvalósí

tani, 1981-ben a TVSK tagjaiból lét
rejött a Vitorláskikötő Üdülőszövet
kezet. A TVSK elképzelésében és a 
Megyei Tanácshoz leadott tervekben 
egyértelműen szerepelt, hogy a létre

hozandó vízitelep nyitott, tömeg

sportot szolgáló, vitorlázás oktatá
sára alkalmas telep lesz. A TVSK és 

az Üdülőszövetkezet között ’82-ben 

létrejött egy megállapodás, miszerint 
a hatósági engedélyekkel kapcsolatos

jogokat, kötelezettségeket a szövet

kezetre ruházta. A meginduló kivi
telezési munkákhoz a szövetkezet 
tagjai 3 millió 437 ezer forinttal já

rultak hozzá, a többi állami támoga
tásból lett biztosítva. (BIB 2 millió 
380 ezer forint, TVSK 246 ezer 500 
forint, egy pályázat eredményeként 3 
millió forint.)

Közben 1983-ban a vízisporttelep 
területén megalakult a Vízimentők 
SE is, melynek tagjai szintén hozzá

járultak az építkezéshez anyagilag és 
társadalmi munkával egyaránt. Azzal 

a nemes céllal szerveződtek, hogy a 

vízi balesetek megelőzését propagál
ják, továbbá a keleti medence egy ré
szében, erejükhöz mérten mentése
ket hajtsanak végre. Mindezt társa
dalmi munkában.

A kezdeti idilli képet hamarosan 
megtörte azonban az Üdülőszövet

kezet egyes tagjainak (nem almádiak, 
a szerk.) birtoklási vágya. A 
vízitelepet lezárták, évek óta akadá
lyozzák a tömegsportot és a Vízi

mentők működését. A kapcsolat 

annyira megromlott, hogy pl. a 
közelmúltban a Szövetkezet pereli a 

Vízimentőket, hangsúlyozva kizáró
lagos üzemeltetői jogukat. A VSE 
állandóan keresi szóban és írásban a 
kapcsolatot az Üdülőszövetkezettel, 
mert szeretnék ha egy szerződéses vi
szony jönne létre, ami egyértelműen 
tisztázza a jogokat, kötelezettsége

ket. Ezek a megkeresések azonban 
süket fülekre találnak. Nem a 
Szövetkezet kisemmizése a cél, a 
VSE azt szeretné, hogy az állami pén
zek befektetésének arányában, a 

használati jog megoszlása révén, igazi 
kikötőhasználati jogot nyerjen.

Eddig a történet, mi a kedves ol

vasók erkölcsi érzékére bízzuk, kié a 
kikötő: egy vitorlásokkal rendelkező 
szűk csoporté, vagy Balatonalmádi 
polgáraié? Az már a most megalakult 

önkormányzat dolga lesz, hogy ezt és 

az ehhez hasonló ügyeket megoldja. 

Visszaszerezze a lakosság jogait, és a 
humanitárius elveket tiszteletben 

tartva szolgálja mindenkor a város 

polgárainak érdekeit.

G.T.

SZERVEZETT ÚSZÓOKTATÁSOK 
A VÁROS 

ISKOLAI ÉS ÓVODAI 
INTÉZMÉNYEIBEN

A z elmúlt években - személyes 
kapcsolatok eredményeképpen - a 
fűzfői úszószakosztály tanfolyamok 
indítását kezdeményezte a város 
egyes oktatási intézményeinél abból 
a célból, hogy a NIKE Fűzfői AK 
úszószakosztályának Balatonalmádi 
város területéről is az utánpótlás biz
tosításának lehetőségét megteremt
hesse, egyben kielégítette az iskolák, 
óvodák, szülők ilyenirányú érdeklő
dését.
Az 1988 - 89-es években a még 
alkalomszerűnek mondható úszó
oktatási tanfolyamok az 1990-es év
ben szervezett keretek között foly
nak. Ennek alapját az a szerződés biz
tosítja, melyet a Balatonalmádi Vá
rosi Tanács és a NIKE Fűzfői AK 
sportegyesület kötött az év első felé
ben, miszerint a Tanács erkölcsi és 
anyagi támogatást nyújt a sportegye
sületnek annak fejében, hogy az 
egyesület - szakemberei segítségévél
- kedvezményes költségű tanfolya
mokon tanítja a város tanulóifjúsá
gát, (Elsősorban az I. oszt. es az 
óvodáskorúakat.) majd költségtérí
tés nélkül - edzések keretében - fog
lalkozik azokkal a fiatalokkal, akik az 
évek során a rendszeres intenzív 
testedzést vállalják és azt folyamato
san igénylik.

A mindkét fél részéről korrekt 
megállapodás eredményeképpen, je
lenleg szervezett formában - tovább
fejlesztés lehetőségeinek birtokában
- Balatonalmádi fiataljai a világszín
vonalú BALATON Uszoda létesít
ményében megtanulhatnak úszni, 
egyben biztosított az a feltétel is, 
hogy versenyzővé válva akár országos 
bajnokok is lehetnek.

A már évekre visszanyúló kapcso
lat - amely ebben az évben immár 
szervezett feltételek mellett műkö
dik - eredményeit jól bizonyítja az a 
tény, hogy Almádiból jelenleg 70-80 
fő iskoláskorú fiatal jár rendszeresen 
heti 3-6 alkalom gyakoriságú edzésre, 
köztük számos tehetség mutatkozik, 
akik közül idén már korosztályos 
országos bajnok is volt. 
Balatonalmádi és Balatonfűzfő 
szomszédos települése között a köl
csönös lehetőségek érvényesítése 
minden itt élő részére előnyös. To
vábbi fejlesztésre nyitott a NIKE 
Fűzfői AK sportegyesülete, az úszás 
sportág szakemberei pedig a meglevő 
kereteken túl - a lehetősegektől füg
gően - további oktatások szervezését 
és vezetését vállalják.

Célszerű lenne megvizsgálni an
nak az elképzelésnek a realitását, mi
szerint a délelőtti iskolai foglalkozá
sok alatt (pl. testnevelési óra) az Au
róra Szálloda uszodájában szeptem
bertől - június hónapig úszás foglal
koztatásokat lehessen végezni. Eh
hez a fűzfői úszoszakosztály szakem
berekkel hozzá tud járulni.

A településeken demokratikus ke
retek között megválasztott önkor
mányzati szervezetek jövőbelátó 
bölcs gondoskodása és gondolkodása 
záloga lehet e szépen induló és fejlő
dőkepes együttműködésnek, amely 
alapvetően, törekvésével javítani 
igyekszik a fiatalok között is oly tra
gikusnak mondható - a mozgássze
génységből adódó - kedvezőtlen 
egészségügyi állapotokon.

Mihályfi István 
NIKE FAK Úszószakoszt. 

vezetője.

A játék a fontos
A magyar foci egyre rosszabb ered
ményeinek hátterében mindig is je
len volt, és ma is megtalálható a gyer
mekek, a fiatalok felkészítésének hiá
nyosságai. Nem véletlen, hogy egy- 
egy kudarcot követően szakemberek 
és vezetők ígéretek sorát fogalmaz
ták meg. Javítani kell az utánpótlás
nevelés feltételrendszerét. El kell ér
ni, hogy a legfiatalabbakkal kitűnően 
felkészült edzők foglalkozzanak. Fel 
kell éleszteni az iskolák közötti baj
nokságok több évtizede elsorvasztott 
rendszerét.
Az elképzelések zöme azonban csak a 
kinyilatkozások szintjén maradt. Az 
élet minden területén érzékelhető 
pénzszűke miatt nem javulhattak az 
edzés és a versenyzés feltételei. A 
meglehetősen alacsony bérek miatt 
változatlanul az a gyakorlat, hogy se
gédedzők, esetlegesen edzői képesí
tésű szakemberek irányítják a foglal
kozásokat.
A diák sportkörök megszervezése jó 
kezdemenyezés, s hosszabb távon re
mélhetőleg meg is hozza a várt ered
ményt: az utánpótlás bázis jelentős 
növekedését.
Bódis Ákos a BSE serdülő korú te
hetségesjátékosa olyan országos ver
senyen vett részt, ahol az alsóbb osz

tályokban szereplő csapatok fiataljai 
merhették össze tudásukat.
-Hat megye csapata vett részt a Győr
ben rendezett mérkőzéseken. Veszp
rém megyét a főként pápaiakból álló 
csapat képviselte - mondja a tehetsé
ges fiatalember, aki már a BSE fel
nőtt csapatában is bemutatkozott.

Szereplésünket sajnos nem kísérte 
szerencse. Az első mérkőzésen dön
tetlenül játszottunk a nógrádiakkal, 
majd vereséget szenvedtünk a sza
bolcsi csapattól. Így csak az 5-6-ig he
lyért mérkőzhettünk. Győr-Sopront 
kaptuk ellenfelül, akik szerencsés 
góllal kerekedtek felül.

Csak hatodikak lettünk, de így is 
őrzök szép emlékeket arról a torná
ról, ahova kiválasztottként utazhat
tam.
Bár a vereséget ebben a korban sem 
könnyű elviselni, Ákos tudja, hogy 
ezek a mérkőzések csupán állomásai 
a nagyobb feladatokra való felkészü
lésnek. Sok és következetes munká
val messzire lehet jutni. Mint tette azt 
példának okáért Lothar Matthaus, 
akit hajtós, rakkolós játékosként is
mert meg a labdarúgó világ, s aki a 
Nyugat-Német válogatott karmeste
révé nőtte ki magát.

r.



A Végrehajtó Bizottság 
szeptemberi üléséről

A Végrehajtó Bizottság 
szeptember 18-án tartotta 
utolsó ülését. Fő napirendként 
a testület a tanács 1990. évi 
költségvetése első félévi vég
rehajtását tárgyalta meg. A 
testület megállapította, hogy a 
költségvetés végrehajtása, a 
pénzeszközök felhasználása 
időarányosan alakult, az igaz
gatási és intézményi szervek 
működtetésének fedezete az év 
végéig biztosítva van.

Vegyes ügyekben módosí
totta a VB. az 1990. évi 
költségvetési tervet. Ennek 
legfontosabb döntése volt, 
hogy a gazdálkodási tartalék 
terhére terven felül öt millió 
forint hiteltörlesztést szavaz
tak meg.

Elfogadta a testület a VO

LÁN Vállalattal ez évre 
kötött megállapodást, mely
nek értelmében a helyi járatú 
közlekedés biztosítását a ta
nács 105. 000 Ft-al támogat

j a
Odaítélte a Végrehajtó Bi

zottság az 1990. évi lakás- 
építési támogatási keretet. 
Ezen belül 29 család része
sült 25000 - 50000 Ft támo
gatásban.

A Végrehajtó Bizottság a 
Tanács Elnöke, Rácz István 
munkájának elismeréseként 
a Balatonalmádiért emlék
plakettet adományozta a le
köszönő városvezetőnek.

A Végrehajtó Bizottság 
megbízatása az Önkor
mányzat megalakulásával 
lejárt.

M.H.E.

HÍREK
TIT regionális tanácskozás 
színhelye volt Alsóörs, ahol 
Czuczor Sándor Balatonal
mádi városi elnök tartott elő
adást „Konferencia után, ten
nivalók előtt” címmel, majd 
Dr. Gárdos György megyei el
nök ismertette az 1990. júniusi 
TIT Országos Konferencia 
eseményeit és határozatait. A 
TIT városi szervezet terveire 
jövő számunkban visszatérünk.

A Zene Világnapját ünnepelte 
a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium 1990. október el
sején. A veszprémi Hóvirág 
énekegyüttes színvonalas mű
sorában amerikai, baszk és ma
gyar művek szerepeltek. Az 
együttes vezetője Rostetter 
Szilveszter karnagy, a gimná
zium ének-zene tanára. Az elő
adást követően az énekegyüt
tes kéthetes spanyolországi 
turnéra utazott.

Kéthetes angliai jutalomutat 
nyert színvonalas versenydol
gozatával Kiss József és 
Surányi Pál első éves gimná
ziumi tanulók, akik a dél-ang
liai Broadstairs városkában 
vesznek részt intenzív tanfo
lyamon. Az utat az Interna

tional Language School Bu
dapest szponzorálja.

A Közösségi ház továbbra is 
várja a jelentkezőket:
- olasz kezdő nyelvtanfolyamra
- sakk szakkörre
- városi vegyeskarba
- fotó szakkörbe.

Jelentkezés, bővebb felvilá
gosítás a Közösségi házban, 
vagy a 38-011-es telefonon.

Értesítjük Balatonalmádi 
polgárait, hogy városunk FI
DESZ csoportja szeptember 
4-én megalakult. Rövid mű
ködésünk eredményeképp 
FUTÓ KORNÉL csopor
tunk jelöltje a város önkor
mányzati testületének tagja 
lett.
Köszönjük szavazóink bizal
mát.
ígérjük: Balatonalmádi ér
dekében fogunk tevékeny
kedni, a FIDESZ eddig meg
ismert szellemében.

Tisztelettel a FIDESZ 
Balatonalmádi csoportja
Ügyvivőink:

Bakó Tamás Kossuth u. 12 

Németh András Móra F. u. 3.

A Bauxitkutató 
Vállalat 

Konyhája
Vállalja 

hidegtálak, 
sós apró

sütemények 
készítését!

Családi 
események 
rendezését 

teljes 
bonyolítással. 
30 főig szállás 
biztosítással 

reális áron. 
Érdeklődni: 

38-111/125 
vagy 150.

Vegye igénybe 
a Város legjobb 

minőségű 
előfizeteses 
étkeztetését!

Ebédet elvitelre,
vagy helyi

fogyasztásra
biztosítunk

a Bauxitkutató
Vállalat
éttermében,

vagy Kossuth
utcai

mérnökszállóján.

Ebéd:
60,- Ft/adag. 
Egytálétel: 

45,- Ft/adag.

ÉPÍTKEZŐK
figyelmébe ajánljuk, 

hogy a Nitrokémia Ipartelepek
HASZONANYAG BOLTJÁBAN
megvásárolhatják

a NIKECELL hőszigetelő 
polisztirolhab lemezeket, 

valamint a 
DRYVIT és THERMOPHON 
műanyagalapú hőszigetelő, 

időjárásálló falburkolati 
rendszerek anyagait:

Kedden és Csütörtökön 8-15 óráig 
Szombaton 7-11 óráig 

Telefon: 52-011/22-18 mellék



ISKOLÁINKA helyi politikai élet pezs
gése erőteljesen meghatá
rozta elmúlt számunk tartal
mát, így kissé háttérbe szo
rultak azok a témák, melyek 
még érdekelhetik olvasóinkat. 
Fontos lehet iskoláink tanév
kezdése, hisz itt oktatják „a jö
vő embereit”. Az Új Almádi 
Újság megkérdezte a város is
koláinak igazgatóit, röviden 
mondják el, miként látják a jö
vőt az önkormányzat tükré
ben, milyen megoldandó fela
datok adódtak az új év kezde
tekor.

Kérdéseink:
- A jövő emberéről, - Kap

csolat az önkormányzattal, - 
Hitoktatás, - Nyelvoktatás, - 
Gondok, örömök.

Az intézményvezetőktől az 
alábbiakat tudtuk meg:

Fábián László igazgató 
Györgyi Dénes Általános Is
kola

A „jövő embere” itt tanul 
az iskolában, nem mindegy, 
milyenné válik. A feladat ne
hezebbik fele az, hogy a neve
letlen gyerekeket az iskolának 
kellene udvarias, illemtudó és 
szorgalmas tanulókká formál
nia. Erre azonban kevés a re
mény, mert a gyakorlatilag 
változatlan társadalmi közeg 
hatása inkább ellentétes ezzel 
a szándékkal. Amig a társa
dalomban nem nyerik vissza 
rangjukat a hagyományos ér
tékek - munkaszeretet, szor
galom, pontosság, stb. - addig 
az iskola lehetőségei csak a 
szándékig, a törekvésig ter
jednek. A „jövő emberé”-nek 
addig a saját bőrén kell majd 
tapasztalnia, hogy az életben - 
hitem szerint - nem szavakkal, 
hanem munkával és szorga
lommal lehet boldogulni.

A hittan körül nagyobb vi
harok keletkeztek, mint amit 
ez a kérdés indokolttá tett. A 
hitoktatás területén az érin
tettek együttműködésében 
semmi zavar nem volt. (Más 
kérdés, hogy a kulturális kor
mányzat miért hangsúlyozta 
túl ezt a változást, hiszen több 
égető probléma van, amit 
legalább egyidejűleg meg le
hetett volna oldani.)

A nyelvtanítás helyzete 
nem sokat változott, alapvető 
problémánk, hogy ehhez a fel
adathoz az iskolák gyakorlati
lag semmiféle segítséget nem 
kaptak. Teljesen véletlensze
rű, hogy ki hogyan tudja meg
oldani iskolájában a nyelv- 
oktatást. Az iskoláknak van
nak határozott elképzeléseik,

de ehhez a rendelkezésre álló 
eszközök kevesek.

Iskolánk életében ünnep
nap lesz október 12-e. Az 1. sz. 
Általános Iskola az épület ter
vezőjének, Györgyi Dénes- 
nek a nevét veszi fel. Ünnepi 
beszédet az iskola volt tanu
lója Dr. Horváth Balázs 
mond, a Györgyi Dénes mun
kásságát bemutató kiállítást 
Pusztai László a Magyar Épí
tészeti Múzeum vezetője 
nyitja meg.

A 15.00 órakor kezdődő 
ünnepélyre valamennyi volt 
kollégánkat, tanulónkat és ér
deklődőt szeretettel várunk.

Czuczor Sándor igazgató 
Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium

A jövő emberét oktatjuk: 
Feltétlenül! Első „generáci
ónk” most másodéves, 1993- 
ban végez, 1998-99-ben vé
gezheti el az egyetemet, s mire 
munkába áll, már a 21. század. 
Ami a tartalmi részét illeti a 
kérdésnek, mi konvertálható 
tudású, több diploma meg
szerzésére és önképzésre is al
kalmas Magyarországért 
nemcsak tenniakaró, hanem 
tudó fiatalokat tartjuk 
nevelési végcélunknak.

Kapcsolat az önkor
mányzattal:

A gimnázium szerves része 
volt és lesz Almádinak. Szel
lemi életét tanárai és diákjai a 
kulturális, művészeti és sport- 
tevékenységükkel, hazai és 
külföldi tanulmányaikkal szí
nesítik, elviszik hírét a nagy
világba. Az önkormányzat 
megszületésének és tartalmas 
működésének szilárd támo
gatói voltunk, vagyunk és le
szünk.

Hitoktatás.
Elsőként kezdtük a hitok

tatást 1998. szeptemberétől, 
idén nagyobb érdeklődés a ka
tolikus és református vallás- 
oktatás iránt nyilvánult meg. 
Vannak érdeklődő tanulóink 
az evangélikus, görögkeleti, 
anglikán és mohamedán val
lás irányában is. Mi nem a szü
lők vallására voltunk kíván
csiak, hanem tanulóink érdek
lődési irányaira.

Nyelvoktatás:
A magyar és angol mint 

oktatási nyelv mellett, leg
többen németül, kisebb szám
ban oroszul és olaszul ta
nulhatnak diákjaink. Célunk a 
nyelv tényleges tudása és gya
koroltatása, mintsem az el

nyújtott tanulgatás. Érdek
lődés esetén lengyel, spanyol 
vagy francia nyelvre is gondo
lunk: a jövőben. Itthon a német 
hovatovább elengedhetetlen 
lesz, a világba kilépve viszont 
angol nyelvtudás nélkül moz
dulni sem tudunk.

Egyéb közlendő 
Tantestületünk idén 14 tag

gal bővült, így összesen 38 kol
léga tanít, közülük nyolcan 
angol anyanyelvűek, legtöb
ben Angliából, de vannak az 
Egyesült Államokból, Íror
szágból és Ausztráliából is.

Németh Béla igazgató Váci 
Mihály Általános Iskola 

A tanév indításáig nem je
lentek meg az iskola belső éle
tét szabályozó új rendel
kezések. A jelentősen meg
változott környezetben (erős 
szülői igények, működési fel
tételek beszűkülése) kény
szerű, saját felelősségű dön
téseket kellett hozni.

Az iskolába iratkozó első 
osztályosok száma fokozato
san csökken. (Mindössze 9 el
sős beiratkozására került sor). 
Az intézmény optimális ki
használása érdekében a másik 
két iskolai körzetből lehe
tőséget biztosítottunk átirat
kozásra. Ennek eredménye
ként 251-3. osztályos gyermek 
iratkozott be iskolánkba.

Az átjárást a Városi Tanács 
iskolabusz beállításával tá
mogatta.

Iskolánkban - szülői kérés
re - megszüntettük az orosz 
nyelv oktatását. Az angol 
nyelv tanítása általánossá vált.

A hitoktatásra való jelent
keztetést a többi intézmény
nyel és az érintett felekeze
tekkel együttesen oldottuk 
meg. Hittanra kb. a tavalyi lét
számban jelentkeztek tanu
lóink. Az 1-2. osztály hittanó
rájának biztosítunk helyet.

Az áremelkedések miatt a 
betervezett karbantartási 
munkákat csak részlegesen 
tudtuk elvégezni.

Az új önkormányzattól re
méljük nagyobb gazdasági 
önállóságunk megvalósulá
sát, működési feltételeink 
szinten tartását.

Polyák István igazgató Vö
rösberényi Általános Iskola 

A jövő emberét oktatjuk: 
Feladatunk a XXI. század 

emberét felkészíteni az em
lített századelőre. De hogyan: 
Jelenleg alig több áll 
rendelkezésünkre felszerelt

ségben, mint ezelőtt 100 évvel. 
Ami azonban mindenképpen 
több, az a nevelőtestület tu
dása, elszántsága.

Oktatásunk sikere érdeké
ben - bérügyi segítségnyújtás 
nélkül - három osztályban osz
tálybontást végeztünk. Az 
eredményesebb munka igé
nyének következménye, hogy 
négy épületben tanulnak ta
nítványaink, nem kis terhet 
rakva ezzel az órák szer
vezésére, az állandóan ván
dorló pedagógusokra. Kiala
kítottuk az iskolai könyv
tárunkat, megjelent három 
szám iskolaúj Ságunkból, s a 
szünetekben a gyerekek az 
iskolarádió maguk szerkesz
tette műsorát hallgatják.

Nyelvoktatás: Nagyon kör
münkre égett a nyugati nyelv 
tanításának szükségessége, 
gondja. Jelenleg az iskola ösz
szes tanulója - negyediktől 
kezdve - német nyelvet tanul, 
három tanárnő vezetésével. 
Az orosz nyelvet folytatni kí
vánók - önként vállalhatóan - 
szakköri keretben készülnek 
az orosz nyelvi osz
tályozóvizsgára. Keressük a 
cserekapcsolat lehetőségét 
német nyelvterületen, hason
ló korú iskolásokkal.

Hittanoktatás: A korábbi 
gyakorlat tág teret kapva foly
tatódott. Összességében kb. a 
tanulók fele vesz részt szerve
zett hitoktatáson. Az alsó ta
gozatosok órarendi keretben, 
míg a felső tagozatosok dél
után, de az iskola épületében.

Önkormányzattól mit is vá
runk:

Úgy gondolom Vörös
berény álma csak egy új iskola 
lehet, diáké, szülőé, tanáré 
egyaránt.

Várjuk: az új iskola épí
tésének reális esélyét.

- az osztálybontások miatt 
megrendült bérhelyzetünk 
helyreállítását

- segítő támogatást újszerű 
kezdeményezéseinkhez

- folyamatos odafigyelést 
gondjainkra, melyek szinte 
mindig úgy kezdődnek, hogy: 
pénz...

Gondjaink, örömeink:
Örülünk, hogy - kapcsola

tunk a nálunk tanuló gyerekek 
szüleivel egyre őszintébb, 
egyre nyíltabb.

Gondjaink: - erről talán 
több minden írható, mint ami 
eddig leírható volt az előző 
gondolatoknál.

G.T.



A SZABADSÁG VÉRTANÚI AZ ARADI VÁRBAN*
1849. október 6. után

1. Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára 
Az aradi várnak tömlöc ablakára,
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekén ott halálra kész.

5. Elítélték sorba mind a tizenhármat,
Szőttek fontak a nyakukba ezer vádat, 
Elnevezték felségsértő pártütőknek,
Hogy a magyar szabadságért harcra keltek.
S uramfia, az ítélet akasztófa,

10. Mintha gyáva útonállók lettek volna,
Mintha méltók sem volnának egy lövésre, 
Katonához, férfiúhoz illő végre.
Nyílik már a börtönnek (a) vasas zára, 
Jertek, jertek jó magyarok a halálra,

15. Búcsúzzatok el egymástól mindörökre,
Úgy menjetek, úgy szálljatok jobb életre!
Ki is jöttek vérző szívvel, halaványan, 
Elbúcsúztak egy-két szóval katonásan, 
Jerünk pajtás az Istenhez fel az égbe,

20. Hadd fordítsa szemét a magyar népre.
Ó! mily boldog, kit előre nevezének,
Hogy a halált legelőször ölelné meg,
Jaj! de bezzeg, kit végsőnek hagytak hátra, 
Hogy bajtársi szenvedésit végig várja.

25. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak,
Bár (ő) mindég előtte állt a csatának, 
Kegyetlenül haragszik rá minden német, 
Számtalanszor földig verte őkeméket.
Ott áll köztök mankójára támaszkodva,

30. Mint egy dűlőfélben levő templomtornya, 
Mint egy tigris, mely vas közé vagyon zárva 
Ingerkedő gyermeksereg játékára.
Dörgő villám! ezek hát az én bíráim,
Kiket összetörtek gyenge katonáim?

35. Mondhatom, hogy derék hősök, szép vitézek, 
Nincs kedvem az élethez, ha rájuk nézek.
És körülnéz olyan hősen, olyan bátran, 
Mintha volna honvédi közt a csatában,
Baj társai mind ott függnek már előtte,

40. Őt is viszik, ő is megyen már előre.
És megáll az akasztófa közelében, 
Megöleli, megcsókolja keservében,
Isten hozzád szabadságnak kenetfája, 
Rajtad halok meg hazámért, nem hiába. 

45. Sürög-forog már a hóhér a kötéllel, 
Számolni egy magyar hősnek életével, 
Damjanich meg így kiálta nyugalmában, 
Vigyázz fattyú! fel ne borzold a szakállam. 
Mintha, amit szenved, nem is halál lenne, 

50. Mintha nem is sírba, hanem bálba menne, 
A németek buta képpel bámulának,
Hogy bátran mond jó éjszakát a világnak. 
Aradi vár! aradi vár! halál völgye,
Híres nemes magyar hősök temetője,

55. Viruljanak környékeden sírvirágok,
S felejthetlen legyen hát az ő halálok.

Aulich Lajos (1793-1849)
Damjanich János (1804-1849)
Dessewffy Arisztid (1802-1849)
Kiss Ernő (1799-1849)
Knezich Károly (1808-1849)
Láhner György (1795-1849)
Lázár Vilmos (1815-1849) 
Leiningen-Westerburg Károly gróf (1819-1849) 
Nagy-Sándor József (1804-1849)
Poeltenberg Ernő (1813-1849)
Scweidel József (1796-1849)
Török Ignác (1795-1849)
Vécsey Károly gróf (1807-1849)

Illusztráció: Thorma János Aradi vértanúk



Ismét tettünk 
valamit

A Balatonalmádi Őspark
ban álló háború előtti 
időkben állított emlék
művek teljesen lekopott 
betűinek újraaranyozását 
kérésemre Németh Imre 
barátom szívesen, kizáró
lag baráti alapon elvé
gezte. A továbbiakban sor 
kerül a vörösberényi te
metőben nyugvó, itt élt 
festőművész Dukai Ta
kách Jenő sírján lévő feli
rat felújítására is. Fenti kö
zös önkéntes, bár nem 
nagy ráfordítást igénylő 
munkákkal szeretnénk 
utat mutatni hasonló, akár 
iskolások szervezése által 
is lehetséges szépítő tevé
kenységek elvégzésére. 
Gondolok itt akár kilá
tóink környezetének ala
kítására, környező erde
inkben az ott elszórt sze
mét, vashulladék össze
gyűjtésére stb. Jó lenne, ha 
itt élő fiataljaink már kis
diák korukban is éreznék 
idetartozásukat, szűkebb 
pátriájuk megbecsülését. 
Emberré válva pedig, fe
lelősséggel vállalhatnak 
majd vezető szerepet Al
mádi alakításában, szépí
tésében.

Majbó Gábor

Jelen voltunk
A MAT Üdülő vezetőjétől 

érkezett meghívás alapján az 
Új Almádi Újság Szer
kesztőbizottsága abban a sze
rencsében részesülhetett, 
hogy augusztus 20-án köz
vetlen közelről élvezhette azt 
a színpompás tűzijátékot, 
melyről érdeklődők százai kí
vül rekedtek. Az üdülőben ha
gyomány, hogy e napot térze
nével, lampionos hajók fel
vonulásával, tűzijátékkal, ker
ti vígassággal köszöntsék az 
ott pihenő vendégek. A meg
tisztelő meghívást s az ünnep

alkalmából átnyújtott új ke
nyeret ezúton is ismételten 
köszönjük.

Az élmény és a hangulat ad
ta lelkesedés arra ösztönzi a 
szerkesztőbizottságot, hogy

ne csak részese, de jövőre 
kezdeményezője legyen egy 
hasonlóan kellemes, látvá
nyos városi szintű ünnepi 
megemlékezésnek.

M. H. E.

ÉRTESÍTÉS
Tisztelettel értesítem a 

kedves tulajdonost, hogy a 
Szépkilátó úton és a Galago
nya utcában a Dunántúli Re
gionális Vízművek megkezdi 
a vízvezeték és a lakossági be
kötések felújítását 1990. szep
tember 26-tól.

Vál l alatunk mindent el
követ, hogy a munkák leg
kevésbé zavarják Önt. A ve
zeték cseréje szakaszosan tör
ténik, ezért az átkötések és be
kötések építése idején ví
zhiányra kell számítania.

Kérjük szíves türelmét, 
megértését és segítségét, mert 
előfordulhat, hogy Önnek 
időszakosan nehézségeket 
okozunk, ezért előre is elné
zését kérjük.

A vízvezeték építésével 
kapcsolatos gondjait a hely
színen a dolgozók mun
kavezetőjénél tegye meg - to
vábbá a Dunántúli Regionális 
Vízmű Öntözési Üzemigaz
gatóságnak közölni szíves
kedjen személyesen.

Cím: DRV Öntözési
Üzemigazgatósága,
Székesfehérvár,
Bakony u. 8.
Telefon: 22/13-347 
Horváth László műszaki 
vezető és 
Kovács Attila áll 
rendelkezésre.
Az eddigi segítségüket 
ezúton megköszönjük.

Török József
üzemigazgató

Almádi kertbarátait várják alakuló ülésre 1990. október 10- 
én 17.00 órára a Közösségi Házba.

Kapcsolatfelvételen túl...
A Vörösberényi Általános 

Iskola nemrégiben második 
alkalommal kapott segítséget 
a FÓRUM RT-től.

Ez idáig rövid hírként talán 
nem túl érdekes. Ha azonban 
a hír mögé nézünk, a kö
vetkezőt láthatjuk:

Májusban közel 30.000,-Ft 
volt az az összeg, melyet az is
kola névadó ünnepségére, s az 
iskolában kiemelkedő tanuló

gyerekek jutalmazására for
díthattunk. Most október ele
jén 15.000,-Ft az a támogatás, 
melyet az iskolakezdés meg
segítésére szánt a FÓRUM 
RT.

Nevelőtestületünk, s 
tanítványaink nevében 
köszönöm e gesztust, mely 
úgy gondolom, példaértékű.

Polyák István
igazgató



Emlékezünk 
1956-ra

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

Városi Könyvtár nyitva tartási ideje:
Hétfő: 13 h -18 h 
Kedd: 13 h -18 h 
Szerda: 09 h -12 h

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

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

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

A Közösségi Házban Kalotaszegi fotókiállítás nyílik október
29-én 17.30-kor.

Füred-Almádi városok között sportvetélkedő lesz október 
21-én vasárnap az almádi sporttelepen.

Tisztelt Olvasók!

A szeptemberi számban sajnálatosan nyolcszáz előfizető, 
akiknek a Posta kézbesíti a lapot, hibásan kapta meg az Új Al
mádi Újságot. A megjelent cikkekben több értelemzavaró hi
ba maradt. Ez a nyomda hibájából történt, amiért elnézést ké
rünk a Kedves Olvasótól!

Nyomda

TOLLAS TIBOR

TÚLÉLŐK
A z 1956-os forradalom 
és szabadságharc 30. évfordulójára

Legyen csendes az álmuk, 
mert nem haltak hiába.
- Letarolt erdő fá i - 
úgy fekszenek vigyázba.

Földtömte szájuk némán 
kiált időtlen esküt.
Elvetett mag a rögben 
a csontmeztelen testük.

Feldúlt sírjukon mécses, 
október tűzvirága. 
a holtak jogán kérdez 
választ már mit se várva.

Múltunkat elrabolták, 
a s ivár jelen hallgat.
Ők élik túl, - a holtak, 
a győztes forradalmat.

München, 1986. október

Október 23-án Balatonal
mádiban az örökmécsesnél 
megemlékezés lesz a város és a 
pártok szervezésében. Az idő
pontról plakátokon tájékoz
tatják a lakosságot.

A  II. világháború 
áldozatainak 
emléktáblája

A  II. világháború áldozatai 
emléktáblájának elkészítésé
hez a mai napig beérkezett 
önkéntes adományok előre
láthatólag fedezni fogják a 
várható költségeket. Ez az 
összeg - Dr. Székelyné Csi
kász Mária 1000,-Ft összegű 
befizetésével együtt pontosan 
39050,-Ft. A folyamatosan be
folyt összegeket havonként ta
karékbetétként helyeztem el. 
Számításom és reményem 
szerint az így nyert betéti ka
mat fedezetet fog nyújtani az 
emlékmű bal oldalán álló I. vi
lágháborús emléktábla felú
jítására is. Tájékoztatásul 
közlöm, hogy az új tábla, mely 
fenti vöröskő emlékmű jobb 
oldalára fog kerülni mintegy 
80 áldozat nevét fogja felso
rolni. Az áldozatok ponto
sítása, hitelesítése a Honisme
reti Kör vállalt munkája. Fel
avatására előreláthatólag Al
mádi háború utáni első béke
napjának évfordulóján, 1991. 
március 24-én kerül sor.

Ezúton köszönöm meg az 
önkéntes adakozók áldozat- 
vállalását e nemes cél érde
kében. Végső elszámolást az 
avatás után ugyancsak a helyi 
újságon keresztül lehet adni.

A Honismereti Kör
megbízásából

Majbó Gábor

Balatonalmádi Város Lapja 
Szerkeszti a Szerkesztő 
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