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A várakozás 

szentsége

Mire is várakozunk ádvent idején? 
Jézus születésére, arra, hogy a te
remtett világban maga a teremtő Is
ten is testet öltsön. Arra várakozunk, 
ami már réges-rég megtörtént.

Ez a magatartás, ez a várakozás 
nem új. A felületen az ember köz
napi életét mindenkor könyörtele
nül meghatározza az idő három — 
múlt, jelen és jövő — látszatra 
összebékíthetetlen fázisa. A felüle
ten igen. De nem a mélyben. Ott, a 
mélyben mindig is tudta az em
beriség, hogy tér és idő mechanikus 
határait képes elmosni a minőség, a 
jóság, a szépség és az igazság ereje. 
Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy 
zeneművekre gondolunk, melyek ti
tokzatos módon attól nagyok, hogy 
többek közt alkalmat adnak arra is, 
hogy a jövőre emlékezzünk és a 
múltra várakozzunk.

A minőség ideje időtelen. Amikor 
Bach passióját hallgatjuk: honnét 
szól ez a zene? A múltból? A 
jelenből? A jövőből? Egy bizonyos: 
mérhetetlenül több, mint kegyeletes 
megemlékezés és sokkalta több, mint 
reménykedő utópia. Egyszerre szól 
mindenfelől.

Az ádventi várakozás lényege sze
rint: várakozás arra, Aki van; ahogy a 
szeretet misztériuma sem egyéb, 
mint vágyakozás az után, aki van, aki 
a miénk. Persze, erről a várakozásról 
és erről a vágyódásról csak dadogva 
tudunk beszélni. Annál is inkább, 
mivel Isten valóban megtestesült 
közöttünk, vállalva a lét minden 
súlyát és megosztottságát. És mégis, 
túl idő és tér vastörvényén, melynek 
— megszületvén Betlehemben — 
maga a teremtő Isten is készséggel és 
véghetetlen önátadással vetette alá 
magát. Advent idején mi arra 
várakozunk és az után vágyódhatunk: 
ami megtörtént, és akit kétezer 
esztendeje jól-rosszul a kezünk 
között tartunk. Vágyódunk utána és 
vágyakozunk rá, azzal, hogy Isten 
beleszületett az időbe, módunkban 
áll kiemelkedni az időből.

Az ádventi várakozás hasonlít a 
megemlékezéshez, de valóban min
dennél távolabb áll tőle. Valódi vára
kozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet 
mindennél valóságosabban vágyako
zik az után, akit magához ölel és örök 
újszülöttként a karjai között tart.

Új Ember, 1975. december 14.

Örök emberi igényünk — a szeretet

S zomorú és sivár annak az 
embernek az élete, akit 
nem övez családtagok, 

barátok megtartó, lélekemelő 
szeretete.

Amióta ember az ember, 
amióta gondolkodik — múlha
tatlan belső igénye a szeretet, az 
egyik legszebb érték, képesség 
arra, hogy tiszteljük, becsüljük, 
szeressük a körülöttünk élőket, 
s alkalmasság arra, hogy ben
nünket is szeressenek, valahol 
számon tartsanak, figyeljenek 
ránk. Immár hagyomány, hogy 
így karácsony körül megfénye
sítjük szeretet szavunkat, mert a 
karácsony a szeretet, a béke 
ünnepe.

Szigorodó világban élünk, 
nap mint nap kell elszenved
nünk apró hajótöréseket, csa
lódásokat, egyre szűkebb ös
vényre parancsol vissza ben
nünket a kegyetlen valóság, 
életkörülményeink rosszab
bodnak. Egyre több fronton 
kell feladnunk hadállásainkat, 
szükebbre szabni igényeinket, 
lehetőségeinket.

Azt hiszem, sohasem volt 
annyira szüksége az embernek 
a szeretetre, mint éppen nap
jainkban. Minden változik 
körülöttünk, minden mozgás
ba lendült, öröknek, vagy 
legalább is tartósnak hitt érték- 
rendszerek omlanak össze, át
rendeződnek emberi viszonyla
tok, baráti, családi kapcsola
tok. Miért tagadnánk, az utóbbi 
időben megnőtt bennünk a 
félelem, az aggodalom, hogyan 
lesz holnap, előteremthetjük-e 
családunknak, szeretteinknek 
a létezéshez nélkülözhetetlen 
javakat, megtarthatjuk-e saját 
egzisztenciánkat.

Egy bölcselő azt mondta, 
sok minden csodálatos van a 
földön, de az embernél nincs 
csodálatosabb. Csakugyan, az 
embernél nincs csodálatosabb, 
rendelkezik olyan képességek
kel, melyek átsegítik a nehéz
ségeken, a legreménytelenebb
nek tűnő helyzetekben is képes 
úrrá lenni, ha van hite, remé
nye, ha szeretetet érez maga 
körül, ha értelmét találja a küz

delemnek. A  szeretet örök és ki
meríthetetlen erőforrásunk, 
kincsestárunk, amelyből min
dig meríthetünk. Természete
sen csak abban az esetben, ha 
nem mindig csak haszonélve
zői vagyunk ennek a kincses
tárnak, ha nem csak apasztjuk 
szüntelen, de vissza is táplá
lunk önmagunkból, ha meg
osztjuk szeretetünket az arra ér
demes társainkkal. Csak így re
mélhetjük, hogy ránk is visz
szasugároznak a szeretet mele
gítő, erősítő fényei, sugarai.

Sok neuralgikus pontja van 
ma a világnak, sok helyütt 
vetették el a gyűlölködés 
magvait, s rombol a mérges 
indulat. Mikor lesz béke az 
olajfák alatt, minden földeken, 
s mikor költözik béke, szeretet 
minden népek, nemzetek, csa
ládok otthonába? Ki adhatna 
erre biztos és megnyugtató 
választ? Tamási Árontól, ki
váló írónktól származik a 
sokszor idézett mondás — az 
embernek az a legfőbb tiszte, 
hogy otthont találjon magának 
ezen a földön. Nem lehetne 
nagyobb áldást kívánni, mint
hogy megfészkeljen minden 
otthonban a béke, s a szeretet is 
otthont leljen szívünkben. 
Hogy, becsüljük egymás em
berségét, s ne menjünk el 
közömbösen, részvétlenül baj
ban, nélkülözésben élő tár
saink mellett, Mert a meg
osztott bánat — fele bánat, a 
megosztott öröm dupla öröm. 
Ősidők óta emberi közösségek 
megtartó ereje az összetartozás 
érzése, egymás szeretete, terhek 
megosztása fájdalmak eny
hítése, magányok feloldása. 
Csakis a megértés, a szeretet 
légkörében vagyunk képesek 
elviselni a roppan terheket, 
bízni abban, hogy a mere
délyes, síkos útszakasz után 
tágas és biztonságosabb tá
jakra érünk.

Hamar Imre



Rendhagyó visszatekintés

Véghely-villa 1890-ben, átépítés előtt

Közeledvén az év vége, 
szokás visszatekinteni az el
múlt év eseményeire. Térjünk 
el a megszokottól és a száz 
évvel korábbi 90-es év ese
ményeit nézzük át. Ehhez 
segítségünkre lesznek a 
„Veszprém” és a „Veszprémi 
Független Hírlap” című heti
lapok fennmaradt példányai.

Február végén az „Almádi 
Fürdő r.t.” megtartotta éves 
rendes közgyűlését a veszp
rémi „Korona” nagytermé
ben, a részvényesek nagy 
érdeklődése mellett.

Március elején tartott ülést 
az „Almádi Fürdő r.t.” vá
lasztmánya, ahol elhatározták 
egy felügyelői állás szerve
zését. „Nem arra kell töre
kedni, hogy Almádi „házi” 
fürdőhely legyen országos 
nagyképűsködéssel, hanem 
igenis „országos” fürdőhely, 
házi hangulattal” összegezett 
a cikkíró.

A március 21-i jégverés 
nagy károkat okozott a gyü
mölcsösökben.

Április 5-én bíróválasztás 
volt Almádiban. A lemondott 
Szalay Ferenc helyett meg
választották Czollenstein Fe
renc veszprémi polgárt és 
almádi birtokost. Ezidőben 
folyt Almádi szépítése. Akkor 
alakították a parti síkságot 
parkká, fenyők mellett 3600 
díszfát ültettek. A villaépí
tések is folyamatban voltak.

Április végi hírből megtud
juk, hogy „A veszprémi 
munkásoknak május 1-re ter
vezett ünnepsége, nehogy a 
párizsi szocialistákkal való 
rokonszervezés jellegét tün
tesse föl,... a munkások 
majálisa pünkösd másnapján 
lesz Almádiban.”

Május végén Fikert Antal 
almádi-vörösberényi „derék 
körjegyző neveztetett ki” 
fürdői felügyelőnek.

Június 5-én volt a fürdő 
megnyitása „ezernyi közön
séggel,,, zenekarral, beszé
dekkel, majd késő éjjelig tar
tott a népünnepély. Június 15- 
én Blaha Lujza tett látogatást 
Almádiban Véghely Dezső

alispán vendégeként. Ezidő
ben dr. Lang Ignác tiszti 
gyakorló orvos volt a für
dőorvos. Június végén olvas
hatjuk „ezidén hozattak be 
először gyógydíj (kurtaxa) 
családonként 1-2 forintjával”. 
A kápolna tér mellett Szal
mássy János külön mészár
széket építtetett.

Július 13-tól indult meg az 
omnibusz közlekedés Veszp
rémből Almádiba. Július 19- 
én megjelent „A Balaton 
pusztulása” című cikk. Az 
almádi fürdőház már szára
zon áll, rengeteg a hínár, 
mindez a Sió vízszintjének 
állandó szinten tartása miatt. 
Július végén megjelent cikk 
szerint minden este bál van, 
hiányolják a társas kirán
dulásokat, a fürdővendégek 
kinyomott listája 10 krajcárért 
kapható.

Augusztus 2-án olvashat
juk, hogy a múlt hó 22-én 
Almádiból három joghallgató 
elindult a Balaton körülgya
loglására „egy táncvígalom 
lumpolásából merítve maguk
nak bátorságot”, most vissza
érkezvén egy táncvígalmon 
beszámolnak a hölgyeknek.

Július végén volt a fürdő r.t. 
évi rendes közgyűlése. Igen 
sok más mellett elhatározták a 
fürdőház lerombolását és egy

„nagyszabású, új modernstylű 
fürdő” építését.

Augusztus elején a füre
diek 200 fős csoportja tett 
látogatást a „Kelén” hajóval 
Almádiban, amely a félre
értések miatt botrányba ful
ladt. A vendégek hajóra száll
tak és visszamentek Füredre. 
Az almádi vendéglős nyakán 
maradt 200 adag vacsora, 
fürediek éhesek maradtak stb.

Augusztus végi hír szerint 
magyar festőművészek keres
ték fel Almádit, itt dolgoztak 
egy ideig. (Baditz Ottó, Mes
terházy Kálmán, Vágó Pál)

Szeptember 20-i tudósítás 
az Almádi Fürdő r.t. vá
lasztmányi üléséről. Elhatá
rozták „a Balatonra konst
ruált vasgereblyékkel a hínár
szérüknek kitépettetését”, a 
fürdőhöz vezető alsó kocsiút 
lezárását, ott kizárólag sétány 
lesz (ma Széchenyi sétány). 
Bemutatták az új szálloda és a 
fürdőház részben elkészült 
terveit.

Október eleji újságban 
olvashatjuk, hogy közel 100 
kocsi követ szedtek ki a 
fördőház környékéről, miköz
ben egy ezüst karkötőt 
találtak, amit igazolt tulajdo
nosa a bírónál átvehet. Az 
októberi Országos Balneoló
giai Kongresszuson dr. Lang

Ignác fürdőorvos által képvi
selteti magát a fürdő r.t. 
választmánya. A kongresszu
son „aligvárt méltánylásban 
és elismerésben részesült” 
Almádi.

Több hír foglalkozik az 
ősszel megkezdett, illetve 
folyó építkezésekről. Ekkor 
kezdték meg a Véghely villa 
(ma Kakas csárda) „tornyos- 
erkélyes” nyaralóvá történő 
átépítését, a Szalay-villa (ma 
Kiss Jancsi villa néven ismert) 
emeletén dolgoznak, épül a 
Molnár villa, stb.

A községi képviselőtestület 
„múlt vasárnap” (október 12) 
tartott ülésén elzárta a rét
menti kocsiutat, amely a 
fürdőigazgatóság javaslata 
szerint sétány lesz. A kocsiút 
ezután a felső villasornál vezet 
le a Balatonra. (Ma Bajcsy- 
Zsilinszky út).

November közepén több 
kút fúrásáról értesültünk, de 
egyúttal egy tragédiáról is. A 
Nagy Ignác féle szőlőben 
robbantottak a kútban. A 
mester meggyújtotta — 14 
méter mélységben — a gyúj
tózsinórt, beleugrott a saj
tárba, társai gyorsan húzták 
felfelé, de 10 m magasságnál 
visszazuhant mert a kötél el
szakad, a töltet pedig fel
robbant. A mester életben



maradására alig volt remény. 
November végi hír, az al
mádiban nyaralt Baditz, Mes
terházy, Tölgyessy és Vágó 
festőművészek Budapesten 
állították ki „az e kedves 
fürdőhelyen készült gyönyörű 
képeiket”. A buda-pesti lapok 
a legnagyobb elismeréssel 
bírálják őket.

December 13-án megjelent 
cikk, amelyik az Országos 
Balneológiai Kongresszuson 
tartott előadás kivonata, rész
letesen foglalkozik Almádi 
jelenével és jövőjével.

Ennyi mindent írtak 100 év
vel ezelőtt közvetlenül Almá
diról, de ezen felül számtalan 
olyan hír és cikk jelent meg, 
amelyik áttételesen kapcsoló

dik városunk történetéhez. 
(Útépítésről, vasútépítésről, 
Balatonról, hajózásról stb.)

Zárásként ezek közül 
egyet ismerjünk meg. Kiss 
Jancsi és zenekara májusban 
Brazíliába hajózott. Előtte 
fényképet csináltattak pom
pás huszár-egyenruhájuk
ban, ami a következő volt. 
„Aranysújtátos piros nadrág, 
égszínkék aranyos atilla, s 
szürke nyuszt-prémes, sas
tollas kalpag, térdig érő, 
aranyzsinóros lakk-csizma.” 
Hogy miként számolt be a 
cimbalmos egy hosszú levél
ben az izgalmas hajóútról? 
Egyszer bizonyára sor kerül
het ennek ismertetésére is.

Schildmayer Ferenc

Hirdetés a fürdő megnyitásáról

Hajómenetrend 1890-ből

FELÉBREDT AZ ALVÓ-VÁROS?
A Magyar Királyi Belügy

minisztérium sem kapko
dott: 1940-ben engedélyez
ték Vörösberény egyik kerü
letének, hogy felvegye a Buda
tava nevet. Pedig laktak ott 
már korábban is, 1930-ban 
már 130-an.

Fél évszázaddal a nevezetes 
engedély után összejött ötven 
ember, hogy megalakítsa a 
Budatava Lakóegyesületet. 
Jöhettek volna többen is, mert 
1894 állandó lakosa van a 
városrésznek. A jelenlevők 
mindenesetre elkötelezték 
magukat Budatava felébresz
tésére. Ez a második ébresz
tési kísérlet talán jobban sike
rül mint a helyhatósági válasz
tások előtti kampány, akkor 
ugyanis egy jelölt sem jutott be

a városi képviselőtestületbe... 
Az alapszabály-tervezetet, 
ami pedig 9 oldalas, szép 
türelmesen végighallgatták, 
sőt el is fogadták. Ezután 
megválasztották a tisztségvi
selőket, elnöknek Nagy Fe
rencet, titkárnak Kovács 
Piroskát. De van még jegyző, 
pénztáros, vezetőségi tagok, 
sőt ellenőrző bizottság is.

Ez a lakóegyesület fel
vállalta az állandó és az ideig
lenes lakosok szervezését az 
urbanizációs feltételek fej
lesztésére, a környezet védel
mére és az itt élők közérze
tének javítására. Segíteni 
akarják az önkormányzat 
munkáját, az idevonatkozó 
városi döntések megalapo
zottságát, rangsorolását- de

nekem legjobban az tetszett, 
hogy az együttélés morális 
elveit is kidolgozzák. Volt 
hozzászólás is, tenniakarás is 
bőven, mert a tömbbelső ki
alakítása tovább már nem 
odázható, facsemeték is el
kelnének (már csak tavasz
szal), de a lakótelepi közle
kedés ésszerűsítése nem az 
időjárás függvénye.

Már többen írták alá a 
belépési nyilatkozatot — no
vember 30-ig belépők alapító 
tagnak számítanak — de ez 
nemcsak a budatavaiak egye
sülete, hanem mindenkié, aki 
a városrészért tenni akar. 
Valahogy úgy, mint a kápta
lanfürediek, vagy az öreg
hegyiek.

Czuczor Sándor

Közös gondjaink
Nehéz helyzetbe került az ön- 

kormányzat! Amíg egyik oldalon 
öröm a város fejlődése, addig a 
másik oldalon hálátlan döntés 
annak kimondása, hogy ehhez a 
város lakóinak hozzájárulása is 
elengedhetetlen.

Mégis győzött a józan ész és an
nak belátása, hogy a városi 
fejlesztéseknél a lakossági hozzá
járulás így is csak töredéke annak 
a 60-80 ezer Ft-nak amit pl. a ma
gánerős csatornatársulatoknál fi
zetnek az érintettek. Velük szem
ben járna el méltánytalanul a tes
tület, ha a közpénzből finanszíro
zott közműépítések után járó köte
lezettségeket nem érvényesítené.

A most elkészült munkák közül 
a Dózsa György út ivóvízhálózat 
bővítés. Ezért az állandó lakók
nak 8.600,-Ft-ot kell fizetni, az 
üdülőtulajdonosoknak pedig — 
akikre nézve meglehetősen hátrá
nyosan rendelkezik a jogi szabá
lyozás — 30.000,- Ft-ban maxi
málta az önkormányzat a térítést. 
Reméljük, nyáron is lesz víz a 
vezetékben!

A Rákóczi úton elkészült asz
faltburkolat után ugyancsak fizet
niük kell az érintett ingatlantulaj
donosoknak, az állandó lako
soknak szintén 8.600,- Ft-os, az 
üdülőknek maximum 19.000, - Ft- 
ot. Félreértést okozhat ezen a te
rületen, hogy a szomszédos Ond, 
Kond, Előd utcákra is burkolat 
került, ott mégsem kell a lakóknak 
a zsebükbe nyúlni. Ezekben az ut
cákban azonban korábban már 
volt pormentes út, csak az 1983- 
ban befejezett csatornaépítés óta 
a helyreállításuk most történt 
meg.

Evekig neuralgikus pontja volt 
a város közügyeinek az Óvári 
(Táncsics M.) utca áldatlan álla
pota. Ez év nyarán ez is 
megoldódott. Mégsem az új utca 
és járda után kér most hozzájáru
lást az önkormányzat — hisz ko
rábban is követsút vezetett itt végig
— hanem még az 1987-ben elké
szült csatorna után. Ez az összeg 
az állandó lakosok pénztárcáját 
13.000,- Ft-tal, míg az üdülőkét 
maximum 32.000,- Ft-tal terheli. 
Miután ez a hír különösen kará
csony táján rendkívül kellemet
len, rögtön hozzáteszem, hogy az 
önkormányzat hosszabb időre 
szóló részletfizetést biztosít, to
vábbá a befizetett összegek 15%- 
át központi állami keretből visz
szautalja. Ezzel a hozzájárulással 
utoljára „zaklatjuk” a lakosokat. 
A sokat szidott, sok tekintetben 
tényleg igazságtalan közműfej
lesztési hozzájárulási modell jö 
vőre megszűnik, azonban a fenti 
kivetéseket még a rendelet értel
mében idén meg kellett hozni, 
amihez az érintettek segítségét és 
megértését kérjük.

Kokas Géza



Fotó: Durst László

1990. november

Néhány sor 
a 2. hónapról 
a városházán

Balatonalmádi város jegyző
jének állására huszonketten pá
lyáztak.

Aprólékos munkával kivá
lasztottunk hat jelöltet sze
mélyes meghallgatásra. Ezt né
gyen vállalták. Két gyakorlott 
szakember, és két sokat ígérő 
fiatal, valamennyien jogi dok
torok. Jó órát beszélgettünk 
minden jelölttel egy hosszú no
vemberi szombat délután. A  
szavazás titkos volt, a döntéshez 
felfelé kerekített 2/3-ot, azaz 
14-ből 10 szavazatot írtunk elő.

Az első szavazási forduló 
nem hozott döntést, csak ket
tőre csökkent a jelöltek száma, 
egy gyakorlott szakemberre, és 
egy sokat ígérő fiatalra. A  máso
dik fordulóban megőrizte veze
tő helyét a gyakorlott szakem
ber és felzárkózott a sokat ígérő 
fiatal. A harmadik forduló alap
ján Balatonalmádi Város meg
választott jegyzője Müllerné 
Dr. Hradszky Erzsébet. A dön
tés Balatonalmádi Város Ön- 
kormányzata többségénének 
akaratát fejezi ki, mely dönté
sért a felelősséget, a demokrá
cia szabályainak megfelelően; 
az egész testület vállalja.

Balatonalmádi — Öreghegy,
1990. december 1.

Dr. Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek
Novemberben is heti rend

szerességgel ülést tartott az 
önkormányzati képviselő tes
tület.

Az Építészeti Bizottság 
előterjesztésében elfogadták 
a vörösberényi ipari-szolgál
tató telephely szabályozási 
tervét. Az Önkormányzat 
határozatában azt is kifeje
zésre juttatta, hogy a kijelölt 
terület tájképi, környezeti ér
tékei a telephely és az épüle
tek igényes kialakítását teszik 
szükségessé.

Elfogadta a testület a saját 
működésére vonatkozó ideig
lenes Szervezeti Szabályzatot. 
A Szabályzat néhány vállal
kozásban közvetlenül érinti az 
állampolgárokat is. Ennek 
megfelelően rendelkezik ar
ról, hogy a 100 állampolgári 
aláírással benyújtott előter
jesztést a testületnek kötelező 
megtárgyalnia. Az egyes 
állampolgárok közérdekű 
ügyekben közvetlenül a kép
viselőkhöz fordulhatnak. Az 
önkormányzati üléseken 
megjelenő érdeklődők az 
egyes napirendekhez, annak 
kezdése előtt hozzászólhat
nak, illetve a tanácskozás vé
gén kérdéseket tehetnek fel, 
bejelentéssel, javaslattal for
dulhatnak a képviselő testü
lethez.

Tárgyalta az önkormányzat 
az egészségügyi szervezet 
átalakításának koncepcióját. 
Ennek lényege és célja a ma
gasabb színvonalú betegellá
tás érdekében a szakorvosi 
ellátás koncenrálása. Első lé
pésben e szerint megváltozik 
néhány szakorvosi ellátás 
helyszíne. A további ütem a 
központi rendelő épülete 
tetőterének kialakítását ter
vezi. Az Önkormányzat gyors- 
intézkedésként támogatta az 
Egészségügyi és Népjóléti Bi
zottságnak azt a javaslatát ami 
a kisnyugdíjasok ingyenes ka
rácsonyi ajándékozására vo
natkozott. (Részleteiben er
ről külön téjákoztatjuk Olva
sóinkat) A gyorsintézkedé
sek között határoztak az Óvári 
kilátó befejezéséhez szüksé
ges pénz biztosításáról is.

Az aktualitások témaköré
ben döntött a testület egy 
vagyonkezelő szervezet létre
hozásáról, melynek elsődle
ges tevékenységi köre az ön- 
kormányzati vagyon (ingatla
nok) szakszerű kezelése, 
hasznosítása lenne. Az előké
szítést a Gazdasági Bizottság 
folytatja. Az Erőmű Beru
házási Vállalat részére két 
olyan földrészlet tulajdonjo
gát engedte át az Önkor
mányzat, melyeket a Vállalat

még a 60-as években töltött fel 
engedéllyel a Balatonból, s az
óta is sajátjaként használta, 
gondozta.

Egyedi ügyek között eluta
sították a Bakony-Coop Vál
lalatnak a Bajcsy- Zsilinszky 
utcai élelmiszerüzlet terüle
tére, valamint a Határ Csárda 
tulajdonosának a csárda terü
letére vonatkozó vételi aján
latát. Két, közterület foglalási 
díj mérséklésére vonatkozó 
kérelemben is állást foglalt a 
testület. Ezekből a fontosabb, 
hogy az Óvári utcában lévő kis 
élelmiszerüzlet közterület
foglalási díjának mérséklése 
mellett köszönetét fejezte ki a 
testület az üzemeltetőnek a 
környék lakói alapellátásának 
színvonalas biztosításáért.

A Káptalanfüredi Baráti 
Kör javaslatát elfogadva a 
Mező Imre utca elnevezését 
Káptalan utcára változtatta az 
Önkormányzat, a Köcsi tótól 
az Alsóörsi határútra merőle
ges névtelen utca pedig a 
Köcsi-Tó ucta nevet kapta.

A képviselő testület követ
kező ülését december 13-án
18.00 órakor tartja, mely nyil
vános. Az ülések jegyző
könyvei a Városházán és a 
Könyvtárban megtekinthe
tők.

M.H.E.



Beszélgetés Schildmayer Ferenc 
képviselővel

Elmúlt számunkban el
kezdtünk egy sorozatot, 
amelyben hónapról hónapra 
bemutatunk egy-egy képvise
lőt, s rajtuk keresztül folyama
tosan betekintést kapunk a 
testületi munkába is. Ezúttal 
Schildmayer Ferenccel ké
szült a beszélgetés, akit na
gyon sokan jelöltek a város
atyák közé.

G.T.: Gratulálok a képvi
selő-választáson elért sikeré
hez. Úgy tudom, sokan pol
gármesternek is ajánlották 
volna. Nem mintha megle
pődne ezen bárki, hisz kis túl
zással talán csak a gimnázium 
most érkezett angol tanárai 
nem ismerik Önt városunk
ban.

S.F.: Köszönöm a gratulá
ciót. Valóban igaz, a képvise
lő-választást megelőző ajánlá
sok idején többen megkeres
tek azért, hogy vállaljam a pol
gármester-jelöltséget. A Ma
gyar Demokrata Fórum és a 
Független Kisgazdapárt ré
széről is történt ilyen, - egyéb
ként a „megkeresők” ma kép
viselő-társaim - csakúgy mint 
ismerős és kevésbé ismerős 
almádi polgárok részéről. 
Nem mulaszthatom el az al
kalmat, hogy köszönetet ne 
mondjak ezért az előlegezet 
bizalomért. Miért nem vállal
tam? Véleményem szerint 
ilyen nehéz időkben ezt leg
feljebb ötven évesen szabad 
felelősséggel elvállalni, én pe
dig már közel tízzel több va
gyok ennél. Valószínű sokan 
ismernek Almádiban, mert 
1933. májusa óta lakom itt fo
lyamatosan. Ezt csak a két
éves katonaidőm, valamint is
kolai és egyetemi tanulmányi 
időm szakította meg. Munka
helyem Veszprémben van, 
mióta csak dolgozom és ez egy

kicsit „ellensúlyozza” az előb
bieket.

G.T.: A választási gyűlése
ken többször kijelentette, 
hogy a képviselői munka nagy 
terheket ró a majdani megvá
lasztottakra, igazán embert
próbáló feladat lesz. Hogy lát
ja ezt a kérdést most már a 
gyakorlatban?

S.F.: Úgy látom nem té
vedtem. Szeptember 30-án 
volt a választás és mi már ok
tóber 6-án munkaülést is tar
tottunk. Azóta minden csütör
tökön este 6 órától 10-11 óráig 
tartanak a testületi ülések. 
Nem azért, mert szócséplést 
folytatunk, hanem egyszerűen 
ennyi idő szükséges az érdemi 
munkához. A bizottsági ülé
sek ezen kívül, de hasonló idő
pontban vannak. Hozzá kell 
tennem még azt, hogy az ülé
sekre „készülni” is kell, a terí
tékre kerülő témákból. 
Megalapozott döntésekhez

ezt feltétlenül szükségesnek 
tartja a testület.

G.T.: A képviselő testület
nek számos gonddal, problé
mával kell megbirkóznia az el
következő időszakban. Ön 
szerint melyek a legégetőbb 
kérdések?

S.F.: Biztos vagyok abban, 
hogy a gondok, prob lémák 
nem jelentéktelen részét még 
nem is ismerjük. Ennek elle
nére rangsorolás és a teljesség 
igénye nélkül említek néhá
nyat. Útjaink, járdáink álla
potát szükségtelen kommen
tálnom. A „közműolló” váro
sunkban is igen jelentős. Ez 
azt jelenti, a vízzel ellátott te
rület nagysága lényegesen na
gyobb, mint a csatornázotté. 
Régóta szükséges a vörösbe
rényi iskola bővítése, illetve 
megfelelő új építése. Megol
datlan a városi könyvtár elhe
lyezése. Ennyi talán elég is. 
Viszont a várható legnagyobb

gondot az fogja jelenteni, hogy 
a még nem is ismert pénzügyi 
lehetőségeink mire nyújtanak 
fedezetet. Kicsit visszautalva 
előző kérdésére is, igencsak 
nehéz időkre számíthatunk.

G.T.: Ön melyik szakbi
zottságban tevékenykedik, mi 
a feladatunk, mely területen 
értek már el eredményeket?

S.F.: A rövidített nevén 
Építészeti-műszaki Bizott
ságban, mint elnök tevékeny
kedem. Feladataink igen sok
rétűek. Foglalkoznunk kell a 
várost érintő minden építé
szeti, városrendezési, telepü
lésfejlesztési, környezetvé
delmi és műszaki kérdéssel. 
Magyarul: a jövőbeni építke
zésektől, a közműveken ke
resztül a várost szegélyező er
dőkben található hulladékig 
sok mindennel. E munkákhoz 
még ismereteket is kell sze
reznünk, kezdve a város álta
lános rendezési tervének tar
talmától a legkisebb utcák ál
lapotáig. Eredményekről még 
korai beszélni, hiszen a bi
zottság még rövidebb ideje 
működik, mint a testület. Ta
lán egy jelentősebb témánk 
azért akadt, a legutóbbi ülésen 
terjesztettük be elfogadásra 
az új iparterület beépítési ja
vaslatát, amelyet kibővített bi
zottsági ülésen előzetesen 
megvitattunk.

G.T.: Köszönöm a beszél
getést, és engedje meg, hogy 
Önnek és családjának, vala
mint az egész képviselő-tes
tületnek boldog karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 
gazdag új évet kívánjak!

S.F.: Nagyon köszönöm a 
jókívánságait magam és csa
ládom, valamint a képviselő- 
testület nevében. Viszonzásul 
én is hasonló jókat kívánok.

Gróf Tibor



A HUMOR napjainkban nem a legnagyobb erény. 
Manapság kinek van kedve humorizálni? Hát kedves 
olvasó, engedtessék meg, hogy az Új Almádi Újság egy 
évben egyszer, úgy szilveszter előtt hadd adjon teret egy 
kis humornak. Szűkebb pátriánk gondjai, bajai mellett 
a képviselők egy percre megpihenve válaszoltak az 
Örkény sugallta kérdésekre.

A fotón látható lenge öltözék se zavarjon meg senkit, 
hiszen a jövőben... igyekszünk vissza a természethez.

Hát lám, a testre szabott kérdések a városatyákhoz.

Dr. Kerényi László
Polgármester Úr! Közismert, hogy 

Ön pár éve egy bárány 
„közvetítésével” oldotta meg a so
káig megoldhatatlannak hitt heli
kopter-problémát. Véleménye sze
rint hány bárányra lenne szükség je
lenlegi gondjaink megoldása érde
kében?

— Egyetlenre, de az jó nagy áldo
zati legyen.

Boros László
Egyre inkább, s egyre többen kap

kodunk a levegő után. Kérjük véle
ményét a várható fulladásveszély 
mértékéről!

- A fulladásveszélyt nagyon köny
nyen elkerülhetjük, ha kapkodás he
lyett néhány percig lélegzetvissza
foj tva magunkba merülünk és ala
posan átgondoljuk a helyzetet.

Csomai Géza és 
Ott Károly

képviselőktől, mint közismerten 
szenvedélyes szőlősgazdáktól meg
kérdezzük, hogy:

Mi a véleményük, meddig lehet 
húzni még a présen, a megszakadás 
veszélye nélkül?

Cs.G.: A prést már tovább húzni 
nem lehet, mert már megszakadt, 
csak ezt még sokan nem tudják.

O.K: A prés még csak bírja, de 
hogy néz ki, ami benne van?

Földes Jenő
Véleménye szerint hogyan lehetne

mielőbb a talajról legalább a geren
dára, netán a lóra jutni?

- Fordítva inkább tudom. Lovon 
jöttünk be ebbe a hazába, erről le
szállva gerendákból építettük amit 
tudtunk, jelenleg a földön vagyunk! 
Netán a padlón? Remélem visszafelé 
hamarabb sikerül. Azt mondja a nóta 
is :  „Addig iszunk, míg egy ló lesz”!

Futó Kornél
Ön a képviselők közül a legaktí

vabban szorgalmazza az óvoda tor
natermének visszaszerzését.

Véleménye szerint melyik sport
ághoz hasonlítható az önkormányzat 
tevékenysége?

- Forma-1. Sötétben, ismeretlen 
szabályokkal, jeges pályán, fék nél
kül. Igaz, benzin nincs az autóban.

Dr. Jósa Elemér
Ön szerint milyen fizikoterápiás 

kezeléssel lehetne a leggyorsabban 
talpraállítani a lebénult gazdaságot?

- Dollárt gyártó fizikoterápiás ké
szülékkel.

Dr. Kelemen László
Jövőre egyre több dologra fog fájni 

a fogunk. Milyen gyógymódot (plom
bálás, koronázás stb.) javasol?

- Ezt a problémát csak „gyökere
sen” lehet megoldani, - a fájós fog el
távolításával.

Majbó Gábor
Milyen régi filmcímekkel jelle

mezné jelenünket, jövőnket?
- Kronologikus játékfilm címek

kel:
Elnémult harangok, Vissza az 

úton, Őrségváltás, Magyar feltáma
dás, Felfelé a lejtőn, Minden kezdet 
nehéz, Virrad, Felhők felett mindig 
süt a nap.

Schildmayer Ferenc
Kérjük adjon rövid statikai szak- 

véleményt az önkormányzat teher
bíró képességéről!

- Mint közismert, van statikailag 
határozatlan valamint határozott tar
tó. Egy határozott tartó (jelen eset
ben önkormányzat) teherbíró ké

pességére a maximumig lehet számí
tani. A határozatlannal nem érdemes 
foglalkozni, csak nehézségek szár
maznak belőle.

Szabó Balázs
Véleménye szerint mennyi reali

tása van a „Ne búsulj, lesz még szőlő, 
lesz még lágy kenyér” című strófá
nak?

- Sok. Csak tudjuk eladni!

Dr. Tóthné Dr. Kóger Erzsébet
- Mint a TESTÜLET EGYET

LEN HÖLGYTAGJA KIFEJTE
NÉ-E VÉLEMÉNYÉT ARRÓL, 
hogy az orsszágos kényszerű fogyó
kúra milyen hatással lesz a női divatra 
a következő években?

- Talán ismét reneszánszát éli a bő 
lóden. Változatos kiegészítőkkel.

Dr. Tóth László
Statisztikailag milyennek tartja a 

város utcáin szabadon sétálgató kis- 
és nagykutyák arányát?

- Kisvárosban sok szabadon sétáló 
nagy kutya, vagy esetleg 1-2 nagyku
tya is félelmet kelthet a „szabad” 
állampolgárokban.

Ujj Mészáros István
Ön, mint gépészmérnök és lakatos 

tudna-e valami jó álkulcsot fabrikálni 
a jelenlegi adókulcsok helyett?

- Én nem, de konzultálni fogok a 
kérdésről egyik rendőr barátommal.

Összeállította: HBÁ

Fotó: Durst László



A szandál ötlöztet

HUBERTUSZ
A történet szép városunkban, Veszprémben esett meg.
Naponta helyet foglalt a közkedvelt cukrászdában törzsasztalánál az ismert 

főorvos barátaival. A  placcon fiatal, új kislány dolgozott. Udvariasan, a kezdő 
felszolgálók sistergő gyorsaságával. Szép volt a lány és a szó igazi értelmében 
naív. A söntésben viszont annál dörzsöltebb, öreg kolléga mérte a megrendelt 
italt s adta kézre a felszolgálóknak.

- Hozzon nekünk kedvesem hat hubertuszt! - mondta a főorvos úr. A  kislány 
perdült s máris kérte a pultostól a rendelést: - Hat hubertusz lesz!

- Hubertusz nincs, csak abortusz! - vágta rá a pultos.
A lány szemvillanás alatt ismét ott állt a törzsasztalnál: - Főorvos úr kérem, 

hubertusz nincs, csak abortusz...
Kellett egy töredék másodperc, hogy a főorvos összeszedje magát, de „vette 

a lapot”.
- Kedvesem, úgy gondolom, abból egy is elég lesz a társaságnak...

albrecht

Örkény István

KÖZVÉLEMÉNY
KUTATÁS

Nálunk is megalakult s már meg is kezdte működését az első hazai közvéle
mény-kutató intézet.

Kérjük a lakosság megértő támogatását.
Mutatóba közöljük első vizsgálatunkat, melyet annak a kérdésnek szentelünk, 

hogy miképpen vélekednek az emberek hazánk múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Az 
eredmény megbízhatósága érdekében 2975 különböző rendű, rangú, munkakörű 
és felekezetű személynek az alábbi kérdőívet küldtük ki:

1. VÉLEMÉNYE A JELENLEGI RENDSZERRŐL

a) Jó.
b) Rossz.
c) Se jó, se rossz, de azért egy kicsikét jobb is lehetne.
d) Bécsbe vágyik.

2. ÉRZI-E A 20. SZÁZAD EMBERÉNEK MAGÁNYOSSÁGÁT

a) Egészen magányos.
b) Majdnem egészen magányos.
c) Úgyszólván egészen magányos.
d) Néha beszélget a házfelügyelővel.

3. KULTURÁLIS IGÉNYEI

a) Moziba, meccsre, kocsmába jár.
b) Néha kinéz az ablakon.
c) Még az ablakon se néz ki.
d) Helyteleníti Mao Ce-tung nézeteit.

4. MILYEN A FILOZÓFIAI KÉPZETTSÉGE?

a) Marxista.
b) Antimarxista.
c) Csak Rejtő Jenőt olvas.
d) Alkoholista.

EREDMÉNY:

1. Az elmúlt húsz évben minden a lehető legjobb volt.
2. Most is jó minden, csak a 19-es busz közlekedik ritkán.
3. A jövő még jobb lesz, föltéve, hogy a 19-es busz járatait sűrítik.

(Megjegyzés: sűrítik.)

A DISZNÓSZÁLLÍTÓV an, aki fogyasztja a húst, van, 

aki hizlalja a nekivalót. 

Barátom egy bakonyi tanyán 
él. Ott dolgozik látástól vakulásig. 

Disznókat tart. Eteti, itatja, gondoz

za szorgosan a népes állományt. Las
san hízik a pénztárcája is. Igaz, irdat

lan munka a gyarapodás forrása. Ke

ményrobot. Napról napra, évről évre. 

Nincs megállás. Semmi változatosság, 

semmi szín, semmi más... Egyhangú

ság.

Mesélem e barátomnak, hogy Ba

laton körüli autós utamon várakozás

ra kényszerültem egy, az M-7-esbe 

torkolló útkereszteződésben. Forró 

nyári nap volt. Perzselt a déli verő

fény. Izzott a táj. Egyszercsak csodát 

látok. Igéző fiatal hölgy vonul át előt

tem az útkereszt másik sarkára. Saj

nos, az enyémmel ellenkező irányba 

igyekszik. Haj koronáján virágos ka

lap. Arcán madonnabáj. Remek alak

ján finom ruhácska feszül. Kacér 

hangsúly mindenen, ami a szemnek 

oly édes ingere. Bámulom önfeled

ten, a látvány méla rabjaként, ahogy 

tűsarkújában a betonon zenélve át

kopog könnyedén. Mozgása kecses, 

harmonikus. Szép ívű testén, bőre

kreolján jó kedvében játszik a napsu

gár. Kezében napernyő, könnyű ridi

kül. Az útsszéli fűben megáll, és vár...

Eközben Európa szinte minden 

nációja ott gurul a hőségtől vibráló 

betonon. A  hölgy csak áll és vár. Pazar 

kocsik húznak el mellettünk, modern 

autócsodák, egyetlen vége sincs fo

lyamban. Némelyik fickó odakapja 

fejét a szoborszép alakra, de mivel a 

madonna nem int, nyomja tovább a 

gázpedált.

Egy Zil jön ekkor, súlyos zajjal, ko

mótosan, pótkocsival. Rakománya 

nem akármi: pirospozsgás disznó
konda. Szaga is van. Kabinjában éles 

szemmel a pilóta. A hölgy csak áll és 

nem int most sem.

Megáll a Zil. Lecövekel. Sivít a 

„nép” üveghangon. Ajtó tárul. Szó 

nem hangzik. Beszáll a hölgy. Motor 

indul, a Zil lódul, s távolodik egyre 

jobban... Tán még most is robognak 

ők, örömmel és ittasultan a mesék 

végtelen országútján, az álmok zöld 

mezején hívogató sertéskombinát fe
lé...

- Látod haver, a disznót nem hiz

lalni kell, hanem szállítani!

(Albrecht Sándor)



A
CSIBÉSZKE 
gyermekdivat 

a divatban 
utat mutat

Vásároljon 
karányocsra 

gyermekének. 
Fehérnemű, 

felsőruházat, cipő 
bőséges, 
igényes 

választékban, 
a Nárcisz út 

21. szám alatt.
Nyitva minden nap, 

hétvégén is.

Meghalt 
özv. Györgyi Dénesné

Nemrégen még közöttünk járt. 94 
évesem megérte az általa oly nagyon 
várt névadó ünnepséget. Váratlanul 
érkezett a gyászhír, rövid betegség 
után csendesen eltávozott közülünk. 
Temetése december 1-jén volt az al
mádi Szent Imre plébániatemplom 
melletti családi kriptában.

S.F.

IZABELLA 
CIPŐBOLT!

Segít 
a vásárlásban 

az Almádi 
és környékbeli 

lakosoknak.

CSIZMA 
VÁSÁR
Nyitva egész nap, 

szombaton 15.00 óráig.

Szeretettel várjuk minden 
vásárlónkat

KÖZLEMÉNY
A Polgármesteri Hivatal ezúton 

értesíti azokat a tisztelt állampolgá
rokat, akik földadót fizetnek, hogy az 
1990. évi rendkívüli aszályos időjá
rásra tekintettel a Pénzügyminiszté
rium intézkedésére a szántó-rét mű
velési ágú földterületet használó ma
gánszemélyek terhére kivetett föld
adó 50%-át törli.

FIGYELEM!
- megváltozott néhány szakorvosi 

ellátás helyszíne - 
December elejétől a központi ren

delő épületében (Baross G. u. 32.) 
találják meg a rászorulók a belgyó
gyászatot és az ideggyógyászatot. A  
szemészeti szakrendelés a belgyó
gyászat régi helyére, a Baross G. u. 44. 
szám alá (Hegyi féle ház) költözött.

A Közösségi Házban 1990. decem
ber 1-én lezajlott városi sakkverseny 
végeredménye:

1. Németh György
2. Egyed Ernő
3. Molnár József

Előadás a Honismereti
Szakkörben

A Veszprémi Építők SC Heliktit 
barlangkutató csoportjának tagjai 
Hartig Miklós vezetésével, diavetíté
ses előadást tartottak a szakkör ösz
szejövetelén. Az előadók ismertet
ték a Szentgál melletti Kő-lik bar
langban végzett többéves feltáró 
munkájuk legújabb eredményeit.

Az előadás második részében leve
títették az 1990. június 30. és július 16. 
között megtartott „Mátyás király” 
emléktúra állomásain készült diafel
vételeket. S.F.

A Közösségi 
Ház

büfévezetőt 
keres
Nyitás

december
közepén

Jelentkezés, 
bővebb 

felvilágosítás 
Gróf Tibor 

intézményvezetőnél.

Balatonalmádi Petőfi u. 6. sz. alatt 
(a KONSUMTOURIST bolt helyén)

MEGNYITOTTUK GLÓRIA 
AJÁNDÉKBOLTUNKAT

ÁRUAJÁNLATUNK:

arany és ezüst ékszerek

bizsuk, márkás fali és karórák, 
indiai réz dísztárgyak, 

fényképezőgépek, távcsövek.

A KOMFORT Rt. karácsonyi ajándéka: 
ezüstláncok engedménnyel kaphatók!

Szeretettel várjuk vásárlóinkat! 
Szaküzletünk telefonszáma: (80) 38-582

Szilveszterezni
akar?

Hangulatos élő zene, 
tombola

Udvarias vacsora-felszolgálás 
az Aranyhídban 

Addig is szórakozhat 
élő zenénkre péntekenként

Szombaton Disco

Helyfoglalás: 
Balatonalmádi Aranyhíd

Telefon: 38-586



HOGY ÁLLUNK
„Sok jó ember kis helyen is 

elfér.”
Így szól a mondás. Bizony 

nagy szükség is van erre a jó
szándékú bölcs gondolatra 
manapság. Bár igaz, gazd
uramék akkor tájt épp úgy 
zsörtölődtek a körülöttük tor
nyosodó napi gondokon mint 
mi most dühöngünk, de bölcs 
türelemmel belenyugodtak 
inkább egy csendes de biz
tosabb gyarapodásba, mint af
féle legénykedésbe.

E féle „bölcselgető,, gon
dolatok is ébrednek bennem 
hűvös, nedves őszi esténként 
meleg kályha mellé húzódva.

Korább hallott indulatos 
megjegyzések is visszhangoz
nak bennem — manapság 
sajnos inkább csak ezt hallja 
meg az ember: — ...itt ez
sincs...... azt se lehet kapni...
azt se jól csinálják... — Szó ami 
szó, van itt igazság is. Ilyesféle 
kis városka — új városka — 
manapság küzd csak igazán 
magával — magában.

No lássuk, hogy is állunk?
Van vagy 50 km2-ünk vízzel, 

földdel. — Hát a századfor
dulón is volt 36, víz nélkül. 
Akkor 600-an laktak itt a 
faluban, 30-ban 1300-an, 60- 
ban4300-an... Bizony megsza

porodtunk. — Megannyi féle 
ember, munkás,... Ki kézzel, 
ki fejjel,... Ki helyben, ki távo
labb dolgozik.

Elgondolkodom, — nézem 
a statisztikákat — hogy fejlő
dött Almádi a múlt évben, és 
milyen eredményt mutat ez év 
februárjában, vajon milyen 
statisztikát olvashatok 91 feb
ruárjában. Hogy állunk a me
gyében a 9 város között. — 
Nem statisztikát kívánok ké
szíteni, csak néhány szemlél
tető adat hétköznapjaink mér
legéről.

Ebben a 127 km utcából és 
3232 lakásból álló kisvárosban 
172-en „szorongunk” km2- 
ént. Ez a harmadik legkényel
mesebb városka, ezen a vidé
ken. Igaz az utcák fele sincs 
burkolva, ez a megyében a leg
rosszabb. Az már más gond, 
hogy a múlt évi 153 összkom
fortos lakások 82%-a magán
erőből épült.

Bár az is igaz, ez négysze
rese az 1000 főre számolt me
gyei átlagnak, de az is tény, 
hogy nálunk épülnek a leg
kisebb lakások, bár 78,5 m2 az 
átlag.

Ebben az úthálózatban van 
77 km vízvezeték és 51 km 
szennyvíz-csatorna. Szemé

lyenként napi 210 liter vízfo
gyasztásunk jeleskedik a Bala
ton-parton is. Villanyáram
mal viszont mi takarékosko
dunk a legjobban. Elgondol
kodtató, hogy az élve szülések 
és a házasságkötések 1000 
főre vetítve nálunk a legala
csonyabb, míg az elhalálozás a 
legnagyobb, így hát a termé
szetes szaporulat csökken.

Ami azt illeti a költekezés
ben is élenjárunk, igaz az is 
lehet, hogy Almádi drága. Az 
iparban foglalkoztatott fizi
kai dolgozók a megyében a 
legmagasabb jövedelműek. 
Kereskedelmi szálláshelyein
ken 1711 szobában 4767 he
lyet tudunk biztosítani. Ezt a 
férőhelyszámot 39405 vendég 
vette igénybe 303469 vendég
nappal. — A statisztikát olvas
va érdekes, hogy Füreden a 
belföldiek kevesebb időt töl
tenek mint nálunk. Az északi 
parton a mi strandjaink bo
nyolítják le a legnagyobb for
galmat 846500 vendéggel.

Hát így a néhány gondolat. 
Elég kusza. Lehetne ezt még 
bogozni össze is meg szét. 
Azon töprengek vajon men
nyire kell elégedetlenked
nünk helyzetünkön. — Tudom 
bizony sokan vannak akiken

segíteni kell. Ők azok akik sze
mérmesen csendben vannak, 
az idősebbje. — Vajon hányan 
próbáltuk ezt a képet bogozni, 
mire jutottunk, mit vagyunk 
hajlandók a közös jóért tenni. 
Milyen lesz a 90-es év sta
tisztikája. Újra és újra hallom 
a szavakat, — jobb vizet, jobb 
utcákat, több üzletet, — böl
csődét, iskolát, nyugdíjas há
zat, — de azt is hallatni 
kellene, türelem,... fegyelem.

Nem irigylésre méltó ma
napság a város ügyeinek inté
zése. A városatyák rövid távon 
alig megoldható gondokkal 
küzdenek, amit még tetéz a 
Kormány késlekedő gazda
sági és pénzügyi rendelkezése. 
Pedig tudják, hogy az elvárás a 
látszólag érdektelen csendes 
tömeg felől épp úgy mint a 
nyári üdülő vendégek részé
ről. Csodákat ne várjunk, azt 
még pénzzel sem lehet tenni. 
Higgyük, hogy lesznek akik 
még munkahelyet is fognak 
teremteni.

Végül kívánok kellemes 
ünnepeket és boldog új esz
tendőt e kiemelt üdülőhely 
minden lakójának és újságunk 
olvasójának.

Siklósi Lajos

Unásig ismert szópár ez a 
Balaton környékén. Aki 
csak teheti él is a lehe
tőséggel, hogy szabad szo
báit, házát az idegenforgal
mi szezonban kiadja. Az 
egyéni haszon mellett ez a 
tevékenysége a város és az 
egész ország számára elő
nyös, kívánatos.

A szobakiadás természe
tes velejárója a hirdetés, 
aminek jónéhány módja van. 
A legegyszerűbb a „zimmer 
frei” feliratok kifüggesztése, 
táblák állítása. Ezen a pon
ton azonban a közízlés és

közérdek már többnyire 
nem azonos az egyénivel.

Mindannyian évről évre 
tapasztalhatjuk, hogy a kü
lönböző helyesírási hibák
kal tarkított mázolmányok 
rendre megjelennek az utak 
mentén, villanyoszlopokon, 
fákra szegezve stb. Ez ugye
bár nem valami esztétikus és 
környezetbarát megoldás. 
Valahogy, kultúráltabban, 
szabályozottabban kellene 
ezt a kérdést megoldani, no 
persze nem hatalmi szóval, 
hanem közmegegyezéssel. 
Ehhez kíván lehetőséget 
nyújtani a városi önkor

mányzat Üdülőhelyi, Ven
déglátási és Kereskedelmi 
Bizottsága. Várjuk, a bi
zottság feladatkörébe tarto
zó kérdésekben a lakosság, a 
vállalkozók és cégek javas
latait, az általuk észlelt 
problémákat, az együttmű
ködési szándék bejelentését 
a Polgármesteri Hivatalhoz.

Méltán keltett felhábo
rodást sokakban az utóbbi 
időben, amikor a közterület 
felügyelet dolgozói leszed
ték, begyűjtötték a közterü
leten szabálytalanul elhelye
zett táblákat. Ezzel a mód
szerrel magunk sem értünk

egyet, de elfogadhatatlan
nak tartjuk az eddig kiala
kult hirdetési káoszt is. A 
közterület felügyelet jószán
dékához nem férhet kétség, 
de nyilván nem ártott volna 
előzetesen az újságon ke
resztül felhívni a lakosság fi
gyelmét és kérni megérté
süket.

Mi most ezt utólag 
megtesszük, kiegészítve az
zal a határozott kéréssel, 
hogy a jövőben ne teremt
sünk alapot az ilyen intéz
kedésekhez.

Üdülőhelyi, Vendéglátási és 
Kereskedelmi Bizottság



Veszeli Lajos 
kiállítása 
Veszprémben 

Üzenet
Advent első hetében 

nyílott meg Veszprémben 
Veszeli Lajos képcsar
nokbeli kiállítása. Éppen 
olyan időszakban, amikor 
az ember még inkább 
szomjas a szépre, jóra... A 
balatoni világ sugárzásá
ból Veszeli finom kolori
tú képeivel szemre szép, 
lélekhez is szóló üzenetet 
hozott.

Minden kép önma
gáért beszél. Magam 
most arról szólók: derűs- 
borús, küzdelmes úton ér
kezett idáig Veszeli. Sok- 
sok fölszikrázásra és 
kedve-vesztésre tekinthet 
vissza. Ám ilyenkor min
dig csak az eredmény 
fontos. Hisz egy tárlat 
összegezés, megméretés, 
tanulság. Veszeli önma
gát kereső-kifejező erőfe
szítéseiben számomra a 
mindig valóságosan érzé
kelhető egyik legnagyobb 
erőforrás, az anyai gon
doskodás és az óvó szere
tet. Talán ezért jogom, 
hogy a tárlat adta ünnepi 
hangulatba beleszőhetem 
a már-már megfáradó, 
ám a fia örömében bol
dogan osztozó és e siker
hez friss kedvvel érkező 
Édesanyját is. Aki se
gítette otthonteremtését 
Almádiban, aki a re
ménytveszejtő pillana
tokban is fogta a kezét, aki 
szüntelenül ösztökélte, 
biztatta s fáradhatatlanul 
táplálta benne a lángot...

Lám így jutunk el egy 
kiállítás képei láttán éle
tünk egyik csodálatos, sőt, 
legcsodálatosabb erőfor
rásához, az Édesanyánk
hoz. Akik életet adtad 
nekünk, hogy aztán saját 
életüket is ránk, szeret
teikre áldozzák. Akik si
kereinkben elrejtőznek...

Albrecht Sándor

Szeretetre vágynak
Az év elején egy országos 

pályázat díjazottjaként vehet
ték birtokukba a Bartók Béla 
úti házat, abban a reményben, 
hogy a tíz fiúnak szeretet
teljesebb életkörülményt biz
tosíthatnak. Nevelőjüket, Ga
lambos Katalint kértem, hogy 
beszéljen a mindennapjaikról.

G.K.: A nevelőotthonban 
dolgozók elsődleges célja, 
hogy az idekerült gyerekek 
minél családiasabb környe
zetben élhessenek. Sajnos ez a 
törekvés a hagyományos ne
velőotthoni körülmények kö
zött — a nagy létszám miatt is
— nem oldható meg töklete
sen.

Az országos pályázat el
nyerése teremthette meg az 
anyagi alapot ahhoz, hogy 
megvásárolhassuk a családi

házat. A kialakulóban lévő 
családias hangulat titka a 
szeretetre épül. Megpróbá
lunk olyan magatartásformá
kat kialakítani, ami a családi 
élet alapja; a társadalomba 
való beilleszkedésnek pedig 
nélkülözhetetlen feltétele. A 
férfi és a nő modellt két nevelő 
képviseli, de nagy segítsé
günkre van egy gyermekfel
ügyelőnő is.

A fiúk kiválasztásának el
sődleges szempontja volt, 
hogy olyan gyerekek kerülje
nek ide, akik testvérek, illetve 
akiket ritkán látogatnak. Úgy 
érezzük, hogy sikerült a város, 
az iskola bizalmát elnyernünk.

Gyermekeink többsége 
gyenge képességű, lemara
dásuk hatalmas a hasonló 
korú társaikhoz képest. Nehe

zen tudják az iskola igen 
magas követelményeit telje
síteni. Bízunk abban, hogy 
képesek leszünk eredménye
ket is felmutatni.

Közeledik a karácsony. 
Nagy gonddal és szeretettel 
készülünk az ünnepre. A nap
paliban állítunk fel egy hatal
mas fenyőfát. Lesznek egyéni 
és közös ajándékok is. Re
méljük, hogy az első közös ka
rácsonyunk emlékezetes lesz, 
és az ilyen együttlétek egy 
életre szóló élményt jelen
tenek a gyermekeknek.

Hitet és erőt merítünk az 
olyan kijelentésekből, amely 
egyike a minap hangzott el: 

„De jó, hogy mi nem 
vagyunk nevelőotthonosok!,, 

Köszönöm a tájékoztatást 
Monse Zsuzsanna

MOST LESZ FÓRUM 
IGAZÁN A FÓRUM

A Budataván élők láthat
ják, hogy napról-napra bővül, 
terebélyesedik a Fórum bevá
sárlóközpont. A nyáron köz
kedvelt üzletház előtt monu
mentális fémszerkezet maga
sodik, az építkezés gyakran 
hétvégén is folyik. Az új vál
lalkozásról kérdeztem Polyák 
Sándor igazgatót. Lassan el
tűnik a megszokott kép, a Fó
rum „L” alakú épülete. Gon
dolom ez a beruházás is a Fó
rum keretein belül történik?

P.S.: Az „L” alakú épület 
nem eltűnik, csak teljessé 
válik. Már az eredeti ter
vekben is szerepelt ennek a 
belső térnek a kialakítása, 
azonban az első fázisban az 
anyagi lehetőségek megaka
dályozták kivitelezést. Most 
sikerült eljutnunk oda, hogy 
ezzel a belső sétáló utcával 
igazán megfelelhetünk ne
vünk jelentésének.

Érthetjük ezt úgy, hogy az 
elmúlt nyáron esztétikusnak 
korántsem mondható „sátor
tábort” felváltja egy kultúrált 
szolgáltatóház?

P.S.: Pontosan erről van 
szó. 17 kis üzlet kerül itt 
elhelyezésre, melyben helyet 
kap többek között pizzéria, 
hamburgeres, eszpresszó, 
grill büfé, söröző, ezenkívül 
három divatüzlet, farmer üz
let, autósbolt, lakáskultúra, 
bizsu és ajándék, szűcs, s talán 
egy utazási iroda is.

Célunk az volt, hogy 
bevásárló központunkat mi
nél „összkomfortosabbá” te
gyük, minél több szolgálta
tással álljunk vásárlóink ren
delkezésére. Az új épület 
mellett egyébként már elké
szült a kibővített parkolónk is, 
ahol ezentúl a busz is megáll, 
ezenkívül még az idén felépít
jük 800 m2-es fedett rak
tárépületünket. Ezzel min
denképpen javítjuk a város
képet, hogy mást ne mondjak, 
eltűnnek a most még látható 
„göngyöleg hegyeink”.

Fontos kérdés: mikor nyit 
az új szárny, s egyáltalán, hogy 
alakul a Fórum nyitva tartása?

P.S.: A műszaki és ruházati 
részleg egész évben, folyama

tosan nyitva tart. A Szuper
marketben karácsonyig zajlik 
a szokásos bútorvásár, január
februárban zárva leszünk, s 
terveink szerint március 4-én 
nyitunk ismét, teljes áruvá
lasztékkal. Ami a pavilonsort 
illeti, várhatóan májustól áll a 
vásárlók rendelkezésére, s 
döntő többségében épp úgy 
szezonálisan működik majd, 
mint Szupermarket osztá
lyunk.

Végezetül engedjen meg 
még egy kellemetlen kérdést. 
Ismét 17 bolttal gyarapszik 
városunk. Lehet ezentúl egy 
gombot, egy motring cérnát 
vásárolni Almádiban?

P.S.: Ez nehéz kérdés, hisz 
köztudott, a rövidárú nem 
túlzottan kifizetődő. Ha valaki 
üzletet lát benne, valószínűleg 
megcsinálja, de konkrét ígére
tet sajnos nem tehetek.

Köszönöm a tájékoztatást!
P.S.: Én is köszönöm, hogy 

informálhattam régi és új vá
sárlóinkat!

G. T.



Várakozáson felül

Második helyen a labdarúgók
Remélt, de nem várt jó tel

jesítményt nyújtott az ősz fo
lyamán a megyei bajnokság
ban szereplő labdarúgó csa
pat. Különösen a szezon ele
jén jeleskedtek a fiúk; itthon, s 
idegenben is sorra aratták 
győzelmeiket.

-Jól sikerült a nyári felké
szülés - mondja Bódis József, 
az együttes edzője. - A rend
szeres gyakorlások hatására 
jó erőállapotba kerültek a fi
úk, s lemorzsolódtak azok a 
játékosok, akik úgy gondolták, 
hogy edzés nélkül is helyük 
van a csapatban. Ezért kellett 
távoznia Dunának és Egyed 
Tominak is. A sikeres szerep
lés döntő tényezője volt az is, 
hogy Horváth Alfonz és Irmes 
Zsolt személyében két olyan 
tapasztalt Játékosunk van, 
akiktől sokat tanulhatnak a fi
atalabbak. Technikai megol
dásokban, csakúgy, mint a

különböző szabadrúgás vari
ációk elsajátításában.

-Megtört ez a szép sorozat 
a Balatonfüred elleni ranga
dón. Ezen a vereségen persze 
nincs mit szégyelni, hiszen 
jobb csapat a hajógyáriaké. 
Nem beszélve arról, hogy sok
kal jobb körülmények között 
készülnek a bajnoki pontok 
begyűjtésére.

-Így igaz, tőlük valóban 
nem volt szégyen kikapni. A 
későbbiek során viszont elhul
lajtottunk olyan pontokat is, 
melyekre nem nagyon számí
tottam. Ennek okát pedig ab
ban látom, hogy néhány játé
kos munkahelyi elfoglaltsága 
miatt nem tudta látogatni az 
edzéseket. A pontvadászat vé
gére kiütköztek ezek a gya
korlásbéli hiányosságok.

-A csapat szereplése kap
csán újfent szólni kell a kapus, 
Szász Sanyi teljesítményéről,

aki a jelek szerint egyáltalán 
nem akar megöregedni.

-A devecseri mérkőzésen 
ünnepeltük Sanyi 41. szüle
tésnapját. Ő az a játékos, akire 
mindig lehet számítani, aki 
sokat dolgozik ma is az edzé
seken, példát mutatva ezzel 
fiatalabb társainak. Egyéb
ként ezen a poszton vannak a 
legnagyobb gondjaim, mert 
Sanyi mögött egyetlen tarta
lék sem ül a kispadon.

-Sikerült-e tovább folytatni 
a helyi fiatalokra épülő után
pótlás-nevelésben megkez
dett munkát?

-Igen, ebben a tekintetben 
teljes mértékben elégedett 
vagyok, ma 18 ifjúsági korú 
fiatal látogatja az edzéseket, s 
valamennyien almádi lako
sok. Minden remény megvan 
arra, hogy a következő évek
ben előrelépjenek, s a felnőtt 
csapat mezét is magukra 
ölthessék. r.f.

Kikötött a
Salammbó!

November 30-án a hajnali 
órákban elérte Ausztrália partjait 
a Salammbó - Kopár Istvánnal a 
fedélzetén. Hosszas keresgélés 
után sikerült szabad helyet találni 
Perth városának hatalmas vitorlás 
kikötőjében. A kora reggeli órák
ban még néptelen kikötőben első
ként a hatóságok képviselői 
fogadták.

Több, mint négy órán át tüze
tesen átvizsgálták a hajót, - annak 
minden zegzugát. Feltehetően ká
bítószer érdekelte őket, hiszen a 
fogadóbizottságnak egy kutya is 
tagja volt.

Az alapos ellenőrzés után 
minden megmaradt élelmiszert 
kipakoltak a hajóból és 
elszállították. Istvánnak csupán 
egy csomag kekszet hagytak hátra, 
hogy elkölthesse a reggelijét.

A  hajót további intézkedésig a 
hatóságok lezárták. Ennyit tudhat
tunk meg a rövid telefonbeszél
getésből, ami a kötelező procedúra 
után volt lehetséges.

István beszámolt még arról, 
hogy fáradt ugyan, de a földetérés 
öröme minden eddigi megpróbál
tatásáért kárpótolja.

Ezen sorok megjelenésekor 
már együtt van a Kopár család. 
István felesége és kislánya tár
saságában készül fel a december 
29-i indulásra.

Konkoly Zoltán

A banánhéj, - mint tudjuk csúszós 
éppúgy..., mint az a „pálya”, amin a 
valami újat kitalálók, újat akarók 
mozognak. Ez különösen igaz, ha a 
kezdeményezést tükröt, néha görbe
tükröt tartó, vagy önmagunkat meg
mutató szándék vezérli.

BANÁNHÉJ címmel új

laptársat üdvözölhetünk, a Kéttan
nyelvű Gimnázium és Kollégium 
diáklapját!

PRÓBASZÁM, olvashatjuk a 
fejlécen. Mintha egy kis mentege
tőzés lenne ez a meghatározás. Pedig 
nincs szükség erre, hiszen éppúgy, 
mint a banánhéjon belül a gyümölcs, 
a lap „ehető” sőt jó.

Fiatalos, lendületes írások, tréfák 
és versek, eredeti rajzok adják meg 
karakterét.

Kíváncsian várjuk a folytatást, s 
kívánjuk, hogy a lap írói, szerkesztői 
egyebek közt azt is meg tudják 
valósítani, amit az „5 természetes 
szabadságjog” egyike így határoz 
meg:

„BÁTORNAK lenni, hogy azt te
gyem, amit szeretek, ahelyett, hogy 
mindig a „biztosat” választanám. 
Egyszerűen megpróbálom.”

Úgy legyen!

HBA



Dr. Óvári Ferenc szobra a Balatonalmádii Rothermere 
gyermekszanatóriumban. - Percei Miklós felv.

Anyúúú, 
nincs valami 

„finomság” ?

Fél három felé jár az idő. 
Finom dobolás hallatszik a 
bejárat felől: á, ez csak a 
leányzóm lehet!

-Szia, anyuci! - robban be 
az ajtón rózsapiros pofi
kával.

Letottyantja a táskát ma
ga mellé, kabátját a szék kar
fájára kanyarítja nagyjából 
(hiába, rend a lelke minden
nek), már rá is zendít a min
dennapos nótára:

-Anyúúú, nincs valami 
finomság?

-Dehát, gyerekem, most 
ebédeltél, nem? - álmélko
dom én, elfelejtve, hogy a 
szétzilált rendért legalább egy 
fejcsóválást kéne produkál
nom.

-Jaj, hol van az már, 
különben is olyan keveset 
adnak, hogy az még egy 
kölyökmacskának is kevés 
lenne - nyelvel és már indul is 
a konyha felé.

Nyitja a hűtőt, kutat, 
kotorászik, emelgeti az 
edények fedelét. Hirtelen fel
villan a szem:

-Tojásos galuska! 
Anyúúú, ugye megmele
gíted?

-Hát persze, lusta zsivá
nya! De te meg közben gyor
san elrámolod a holmijaidat 
az előszobából. Jól mon
dom?

-Anyu, anyu, javíthatat
lan vagy! - nevet rám, de azért 
rakodik, szerencsére.
Aztán - miközben ő falja a 
galuskát-, azon tűnődöm, mi 
lesz, ha netán tovább emelik 
az ebédjük árát. (?) Vagy 
csökkentik a fejadagot? 
Ugye, azért attól csak nem 
kell tartanunk, hogy 
lassacskán arra sem futja 
majd, hogy „finomság,, 
gyanánt tojásos nokedlit te
gyen a szülő csemetéje elé
- pótebédként (!) - az 
asztalra!? Vagy mégis?

Nagyné Sárfi Gabriella

SEGÍTSÉGET KÉRÜNK
Az Almádi Honismereti Szakkör hosszú ideje próbálja 

kideríteni, hogy mi lett a sorsa az Állami Nevelőotthon, 
azelőtt Zsófia Gyermekszanatórium, kertjében állott 
emlékműnek. A rajta levő mellszobrok dr. Óvári Ferencet, 
Rákosi Jenőt és Rothermere lordot ábrázolták. A mellékelt 
kép a „Balaton” című folyóirat 1930. évi 11-12-ik számában 
jelent meg.

Kérjük, hogy aki bármilyen adattal rendelkezik juttassa el 
a Közösségi Házban működő szakkörhöz, vagy a szakkör 
bármelyik tagjához.

Schildmayer Ferenc 

szakkörvezető

A Közösségi ház decemberi programjából
7-én 16.00 óra „Zene-móka” címmel a Sziporka zenebohóc 

együttes mikulás napi műsora.
15-én 10.00 óra Játszóház. Díszek készítése a városi 

karácsonyfára.
21-én 16.00 óra Tánciskola-záróbál.
22-én 10.00 óra Karácsonyi játszóház kicsiknek és nagyok

nak.
16.00 óra Városi karácsonyi ünnepség a Városházán.

A II. világháború áldozatai emléktáblájának elkészítéséhez a 
további önkéntes adományokért az alábbiaknak ezúton mond 
köszönetet a Honismereti kör nevében Majbó Gábor:
Tóth Andrásné 100,-Ft 
Nagy Bertalanné 300,-Ft.

Apró örömök
Ennek megszerzése és a elhatározták, hogy a 6000,-Ft 

segítő szándék vezette a nép- alatti kisnyugdíjasok részére 
jóléti bizottság tagjait, mikor karácsonyra kis ajándék-élel

miszer csomagot állítanak 
össze.

Szerencsére a kasszából 
nem hiányzott a pénz, s a 
városatyák is meleg szívvel 
bólintottak a kérésre. Így a 
bizottság gyakorlatias hölgy és 
lelkes férfi tagjai együtt 
tervezhették, hogy a kínálat
ból mi volna az, aminek 
ezidőtájt örülnének a mega
jándékozottak és hasznos is 
lenne.

A 216 db csomagba végül is 
szaloncukor, kakaó, löncs, 
száraz húskészítmény, rizs, 
margarin, vaj, cukor, liszt, sajt, 
kávé kerül, mintegy 930,-Ft 
értékben.

A csomagok összeállítását 
a Vöröskereszt aktivistái 
vállalták.

Balatonalmádi Város Lapja 
Szerkeszti a Szerkesztő 

Bizottság 
Czuczor Sándor,

Gróf Tibor 
Hollóné Behring Anikó, 

Müllerné Dr. Hradszky Erzsébet, 
Pataki György,

Dr. Szabóné Vallyon Gizella, 
Schilmayer Ferenc, 

Veszeli Lajos 
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