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Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

Környezetünk
A tér, ami körülvesz ben

nünket, élő és élettelen tarto
zékaival, szűkebb vagy tá
gabb körben alkotja 
környezetünket. Ez a környe
zet szolgál közegül vala
mennyi élő szervezetnek. 
Nem mindegy tehát, milyen 
az állapota, megfelel-e a ter
mészetes életfeltételeknek.

A Balaton északkeleti 
csücskében különösen nagy 
jelentősége van a környezet 
védelmének, a környezeti ká
rok csökkentésének, meg
szüntetésének.

Sok környezetkárosító te
vékenységet és kárt sajnos 
nem lehet megszüntetni, hi
szen az emberi életmód és a 
létfenntartó tevékenységek 
kényszerű velejárói. De alap
vető, lelkiismereti feladata 
valamennyiünknek, hogy 
minden környezetkárosító te
vékenységet, illetve azok ha
tásait a lehető legminimáli
sabb szintre csökkentsünk.

Hosszú évtizedek hanyag
sága ahhoz a megdöbbentő 
eredményhez vezetett, hogy 
sok helyen és sok esetben a 
káros hatás, a folyamat már 
megfordíthatatlan.

Ezt a tevékenységet lelkiis
mereti alapon mindenkinek 
folytatni kell. Először söpör
jünk talán a magunk portáján, 
tisztítsuk meg Balaton-par
tunkat, parkjainkat, erdein
ket, „termeljünk” kevesebb 
szemetet Szüntessük meg a 
régi kutak szennyvízderítő
ként történő használatát stb. 
Volna mit sorolni és tenni, de 
gondolatébresztőnek ennyi 
elég.

Részletesebb helyi és kör
nyékbeli problémákról a kö
vetkező számokban kívánok 
írni. Addig jó egészséget kí
vánok a tavaszi nagytakarí
táshoz.

Borsos L.

A HELYI ADÓKRÓL
A balatonalmádi önkor

mányzat törvényi felhatalma
zás alapján 1991. május elsejé
től kétféle helyi adót vezet be: 
az építményadót és az idegen- 
forgalmi adót. A következők
ben a szabályozásnak csak a 
legfontosabb pontjait ismertet
jük, a rendeletek teljes szövege 
a polgármesteri hivatal ügyfél- 
szolgálatán, illetve titkárságán 
megtekinthető. Emellett a pol
gármesteri hivatal tervezi, 
hogy az érintettek részére szó
rólapon is eljuttatja a szabályo
zás teljes szövegét

Az építményadó a lakás és 
nem lakás céljára szolgáló épít
ményekre terjed ki. Az adófi
zetési kötelezettség elsősorban 
a magánszemélyek és nem ma
gánszemélyek (társaságok, 
vállalatok, szervezetek stb.) tu
lajdonára vonatkozik. Az adót 
az építmény hasznos alapterü
lete után állapítják meg, mérté
ke 150 Ft/négyzetméter. (A 
törvény szerinti felső határ 300 
Ft/négyzetméter lehetett vol
na.)

Nem kell adót fizetni a lakás- 
(lakóház-) tulajdon után, 
amennyiben azt legalább 2 fő 
állandóra bejelentett családtag 
lakja. Előfordulhat, hogy a la
kásban a tulajdonos egyedül él, 
ilyenkor 25 négyzetméterig 
adómentesség illeti meg, a la
kásterület fennmaradó részére 
szociális jövedelmi viszonyai
ra tekintettel adókedvezményt 
kérhet.

Ugyancsak adómentesek a 
garázsok és 3 évig azok a mű
helyek, üzletek, amelyekben 
kereskedelmi, szolgáltatási la
kossági alapellátás folyik. A 
rendelet további adókedvezmé
nyeket is tartalmaz, azonban 
azok kérelemre és csak egy cí
men adhatók.

A magánszemélyek mindkét 
adó tekintetében az adót a ko
rábbiaknak megfelelően két

részletben március 15-ig, illet
ve szeptember 15-ig fizethetik 
meg.

Az építményadó hatálya alá 
esnek a nem magánszemélyek 
tulajdonában lévő üdülők, bol
tok, üzletek, vendéglátóegysé
gek stb. Ők az ez évi adó I. fél
évére járó adóarányos összeget 
1991. június 30-ig kötelesek át
utalni.

Mindkét rendelet értelmező 
szabályokat is tartalmaz, mely 
segít eligazodni az egyes fogal
mak használatában.

Az idegenforgalmi adóköte
lezettség magánszemélyre vo
natkozik és két címen keletke
zik:

Az egyik a hagyományos ér
telemben vett kurtaxa (vagy 
más néven napidíj; üdülőhelyi 
díj), amit azok a Balatonalmá
diba látogató magánszemélyek 
fizetnek meg, akik 48 órát 
meghaladóan a településen 
tartózkodnak. A kurtaxa mérté
ke személyenként és napon
ként 50 Ft. (A törvény szerinti 
felső határ 100 Ft lehetett vol
na.) A belföldi vendégek 50%- 
os adókedvezményben része
sülnek. Mentesek a kurtaxa 
alól többek között a 18 év alat
tiak, az üdülő tulajdonosa vagy 
bérlője, illetve hozzátartozója. 
A kurtaxát a szállásadónak kell 
beszednie. Fontos, hogy ven
dégkönyvet kötelező vezetni, s 
azt annak megnyitásakor a pol
gármesteri hivatalban hitelesít
tetni kell.

Az idegenforgalmi adóköte
lezettség másik címe az üdülés
re, pihenésre alkalmas ingat
lantulajdon. A korábbi 
üdülőhelyi díjátalány, illetve 
üdülők utáni építményadó 
megszűnik, az adót egységesen 
az épület hasznos alapterülete 
után kell megfizetni 150 Ft-ig 
négyzetméterenként. Minden 
adóköteles építményt 60 négy
zetméter alapterületig 50%-os

adókedvezmény illet meg. A 
rendelet egyébként kedvezmé
nyeket is megállapít Nem jár 
viszont kedvezmény az enge
dély nélkül, illetve az enge
délytől jelentősen eltérően 
épült építményekre. Mindkét 
adónem esetében mentesség il
leti meg azokat, akik a települé
sen kommunális beruházást 
hajtanak végre. Egyúttal a két 
adónem bevezetésével az eddi
gi közműfejlesztési hozzájáru
lás kivetések hatályukat vesz
tik. Azokat az építményadó és 
üdülőhelyi díj befizetéseket, 
melyek már erre az évre beér
keztek beszámítják az új helyi 
adóba. A helyi adórendelet 
koncepciója kialakításának 
alapvető szempontja volt, hogy 
az állampolgárok fizetési terhei 
lényegesen ne növekedjenek 
az átlagos, illetve a megszokott 
életszínvonalhoz tartozó épít
ménytulajdon után. Ennek 
megfelelően élveznek mentes
séget, a lakások, illetve a ki
sebb üdülők utáni fizetési köte
lezettség emelkedése sem 
számottevő. Az üdülőtulajdo
nok után 60 négyzetméter föl
ötti nagyság esetén válik prog
resszívvé az adó. Nem titkolt 
szándéka volt viszont az önkor
mányzatnak, hogy azok a nem 
magánszemély tulajdonosok, 
akiket eddig a jogszabály men
tesített mindenfajta, a telepü
lést megillető adó- és üdülőhe
lyi díj -  kivéve a kurtaxát -  
alól, most a tulajdonukban lévő 
építmények utáni adófizetéssel 
járuljanak hozzá a város mű
ködtetéséhez, fejlesztéséhez.

A szezonra tervezi az önkor
mányzat a helyi iparűzési adó 
bevezetését is, melynek kon
cepciója a korábbi polgármes
teri nyilatkozatnak megfelelő
en protekcionalista 
szabályokat kíván érvényesíte
ni.

m.h.e.



A vandalizmusról
A múlt hónap közepén megdöbbenve tapasztaltuk, hogy 

Kompolthy Tivadar szobrát egy éjszaka ismeretlen tettesek le
döntötték.

Egyre gyakoribb városunkban a vandalizmus, s még hol van 
az idény, amikor az ország különböző részéről érkezett bandák 
megjelennek városunkban. Valamit kellene már tennünk!

Tudomásunk szerint szerveződik városunkban is az önkén
tes polgárőrség az itt élő lakosokból. Kérjük tettrekész férfiak 
jelentkezését, akik a rendőrséggel közösen megpróbálják meg
fékezni a magukról megfelekezőket, a városunk nyugalmát, 
biztonságát zavarókat (cím: Új Amádi Újság, Balatonalmádi 
Polgármesteri Hivatal).

A Kompolthy-szobor virágtartóját már tavaly ledöntötték. 
Akkor a Báder halászkert tulajdonosa helyezte vissza.

Most ismét bebizonyosodott, hogy a lakosság azonnal segít. 
A Balatonért, városunkért a századelőn munkálkodó újságíró 
Kompolthy Tivadar kis emlékművét egy napon belül helyreál
lították.

Köszönet a közreműködőknek, a környéken lakóknak, akik 
segítettek, különösen Győrffy Lászlónak és társainak.

Almádi nyaralók (Fekete Károly)

Szalay-villa (Kiss Jancsi villa)

Ilonka nyaraló

Almádi első nyaralóépületeiról
Almádi Promontórium át

alakulása fürdőhellyé a 
filoxéravész után, az 1880-as 
évek második felében kezdő
dött el igazán. Ez a folyamat az 
épületek funkciójának alapve
tő megváltozását jelentette. Az 
épületek zömét a borospincék 
alkották. A pincéket, préshá
zat, valamint egy 
lakóhelyiséget, esetleg még 
egy konyhát is magában fogla
ló építmények száma sem volt 
ekkor már kevés. A szőlőgaz
dálkodás idején ezek az 
épületek már hosszabb tartóz
kodást is lehetővé tettek a 
birtokosok számára, sőt az 
1878-79. évi újsághírek szerint 
már ki is adták nyaralóknak. 
Ezek az épületek voltak Almá

di első nyaralóépületei, ame
lyeket átalakítás helyett csupán 
„átkereszteltek” nyaralóvá. 
Egyébként a nádfedéstől a me
szelt falig minden maradt a 
régiben. Ennek példája a ké
peslapon látható Ilonka 
nyaraló, és igen valószínű, 
hogy ehhez hasonlóak az 1880- 
as évek elején említettek. 
Persze voltak kivételek is, 
1881. június 12-i hirdetés sze
rint eladó egy szőlő „két nagy, 
festett szobájú hajlékkal”.

Későbbiekben önálló villák 
építéséről olvashatunk híreket 
a korabeli újságokban. Rend
szerint úgy, hogy ősszel kezdik 
az építést és már a szezonra ké
szen is van az épület. Így 
említik Fekete Károly villáját

1889. szeptember 29-én, illetve 
1898 márciusában Perczel Sán
dor nyaralóját, amint 
befejezéshez közeledik az épí
tése. 1898 őszén olvashatjuk a 
hírt, hogy Pfeifer Miklós telket 
vásárolt, és 1900 nyarán már 
kapható a villát ábrázoló képes 
levelezőlap. 1890 őszén jelent 
meg a Veszprémi Független

Hírlapban, hogy Molnár cecei 
földbirtokos villája elkészült 
(Bajcsy-Zsilinszky u. 9.), és 
építik Szalay kanonok úr pom
pás villáját, amelyik később 
Kiss Jancsi villa néven vált 
közismertté. Ugyanekkor fog
tak bele Véghely Dezső alispán 
úr emeletes, tornyos villájának 
építésébe. Az épület ma is áll,



az Auróra hotel mellett, Kakas
csárda néven ismert. Almádi 
egyik legszebb nyaralója volt a 
Lujza-lak (Gecső-nyaraló), de 
a háború alatt bombatalálat mi
att elpusztult. Igen szép 
kerítése még látható a Bajcsy- 
Zsilinszky u. 36-38. szám alatt.

E rövid áttekintés csupán 
felvillantotta Almádi nyaralóé
pületei építésének történetét.

Ezeken kívül még számtalan 
épült a századfordulón, egé
szen az első világháborúig. 
Közülük jónéhány változatlan 
állapotban létezik még. Meg
fontolásra érdemes helyi 
védelmük biztosítása, meg
őrizve őket az utókornak.

Schildmayer Ferenc

Almádi nyaralók (Perczel Sándor)

Almádi nyaralók (Pfeifer Miklós)

Lujza nyaraló

EMLÉKEZÉS 
PALI BÁCSIRA

Március 1-én este a közösségi házban Lugosiék textil- és 
kisplasztikai kiállításának megnyitóján még itt volt. Semmi je
lét nem mutatta, hogy egészségében valami nem lett volna 
rendben. Este 7 óráig beszélgettünk ott a fogadáson, a kisterem 
sarkában állva, egy pohár borral a kezünkben. Közben megjött 
Szelényi Zsuzsa képviselőnő, aki szüleit és más ismerőseit ott 
üdvözölte. Pali bátyám legfőbb gondja lett, vajon odajön-e 
hozzá -  volt tanárához -  naggyá nőtt tanítványa. Én nem me
gyek oda hozzá -  mondta - , az biztos. Zsuzsa odajött, volt 
tanárát megölelte, megcsókolta és ő viszonzásul kézcsókkal il
lette. Boldoggá tette láthatóan e kis epizód. Hét óra után az 
aktualitásokat megbeszélve együtt indultunk haza. A lépcsőn 
reflexszerűen karonfogtam, amit külön megköszönt, mond
ván, az utóbbi időben némileg farkasvakságot érzékel. A 
kapuig még megbeszéltük az időszerű privatizációs kérdése
ket, majd a kapuban enyhe hátbaveregetéssel búcsúztunk. 
Lehet, hogy utolsó beszélgetőpartnere voltam. Másnap reggel 
megdöbbenéssel hallottam halálhírét Számomra az ilyen ele
ven halál különösen nyomasztó. Nyugdíjas kora ellenére is -  
bár funkció nélkül -  közéletben forgó ember volt. Szinte na
ponként szembetalálkoztam vele és mindig volt valami 
mondanivalónk egymásnak.

A vörösberényi temető lett végső állomása életének. Szinte 
egy generációt tanított Almádiban, így igen sokan jelen voltak 
búcsúztatásánál.

Ha szabad így fogalmaznom -  nyugodjék békében dr. Feke
te Pál nyugalmazott tanár.

Majbó Gábor

Az Új Almádi Újság szerkesztősége is fejet hajt Fekete Pál 
emléke előtt, akit egész városunk tisztelt és nagyra becsült

Tisztelettel emlékezünk rá.



Néhány sor a 6. hónapról a városházán

1991 március

Balatonalmádi város önkormányzata március 24-én az 
alábbi petíciót fogalmazta meg dr. Antall József miniszter- 
elnök úrnak és Szabad György úrnak, a parlament 
elnökének. A petíciót elküldtük minden magyar település 
önkormányzatának. Lapzártáig 994 község és város csatla
kozott kezdeményezésünkhöz.
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Elnök Úr!
Fél éve megválasztott önkormányzataink nem működhet
nek tovább a munkájukat és gazdasági lehetőségeiket 
alapvetően meghatározó törvények nélkül. Ezek a tör
vények nem akarnak megszületni a parlamentben. Úgy 
tűnik, hogy a parlament és a kormány nem érzi át, hogy 
ezekre milyen égető szükségük van az önkormányzatok
nak, és a tervezett törvényhozási menetrend áldozatául 
esett a kormánykoalíción és a parlamenten belüli ellenté
tekből fakadó parttalan vitáknak.
Mai problémáink cselekvőképes és vagyonos önkormány
zatokat is nehéz feladatok elé állítanának. Az 
önkormányzati törvényben deklarált jogosítványaink 
azonban a bürokrata lobbyk által kierőszakolt központosí
tó hivatalokra szállnak, potenciális vagyonunk pedig

rendkívül felgyorsulva alapítványokba, rész
vénytársaságokba, vagy az Állami Vagyonügynökségen 
keresztül az állami költségvetésbe vándorol. Cselekvési 
szabadságunk addig terjed, hogy polgáraink kontójára fel
emelhetjük a tömegközlekedés és a közétkeztetés árait, és 
választhatunk egyet az ötféle helyi adó közül.
Mi nem hisszük, hogy egy demokratikusan választott par
lament és kormány a települési önkormányzatok tudatos 
megfojtására törekszik, hanem úgy véljük, helyi gondjaink 
még nem találnak utat Önökhöz. Ezért fogalmaztuk meg 
ezt a petíciót, és tisztelettel kérjük, lelkiismeretünk és es
künk szorításában követeljük, hogy a számunkra 
legfontosabb, az önkormányzati vagyonról, földről, kon
cesszióról, fővárosról, államháztartásról, hatáskörről, 
privatizációról szóló törvények mielőbb és nem hátrá
nyunkra megszülessenek, s az ezeket ütemező parlamenti 
döntésekről minket értesítsenek. Egyben kérjük, hogy ad
dig a lehetséges önkormányzati vagyont érintő 
adásvételekre, jogügyletekre, miniszteriális döntésekre 
moratóriumot elrendelni szíveskedjenek.

Kiváló tisztelettel:
BALATONALMÁDI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Itt a tavasz

Többéves tapasztalat alap
ján visszatérő problémákról kí
vánok szólni annak reményé
ben, hogy aki e sorokat olvassa, 
magát az ilyen szabálytalansá
goktól visszatartja.

A természeti értékek, az al
kotott műtárgyak megóvása 
szükségessé tette, hogy megha
tározott területre gépjárművel 
ne lehessen behajtani, vagy 
csak azok hajthassanak be, 
akiknek munkavégzése azt 
szükségessé teszi. Ilyen meg
fontolás alapján került sor az 
öreg parkban a gépjárműforga
lom korlátozására. Természeti 
értékeink megóvását komo
lyabban kell venni.

Az álló járművek is zavar
hatják a biztonságos közleke
dést, ha nem megfelelő helyen 
állnak meg vagy várakoznak. 
A várakozni tilos tábla hatálya 
alatt a meghatározott esetek
ben és ideig is csak úgy szabad 
várakozni, ha a gépjármű veze
tésére alkalmas személy a gép
járművénél tartózkodik. Járdán 
való várakozást útburkolati jel 
vagy jelzőtábla jelzi. Váro
sunkban ilyen nincs, tehát a 
gyalogjárdát adjuk át a gyalo
gosoknak.

A balra kanyarodás az egyik

legveszélyesebb művelet. A 
kanyarodást kellő időben jelez
ni kell, a gépjárművel balra kell 
húzódni és meggyőződni a ka
nyarodás veszélytelenségéről. 
Különös figyelmet kell fordíta
ni, hogy gépjárművünk előzé
sébe a mögöttünk közlekedő 
gépjármű nem kezdett-e bele.

Az a gépjárművezető, aki e
lőzni szándékozik, figyelje az 
előtte haladó gépjárművet, ha 
az lassít és az úttest felezővo
nalához húzódik, ne kezdje 
meg az előzést, amíg annak 
szándékáról konkrétan nem 
győződik meg. Gépjárműosz
lop előzésébe soha ne kezdjünk 
bele, mert az előzést szabályo
san befejezni biztos nem tud
juk.

A sebességet ne a gépjármű 
teljesítménye határozza meg, 
hanem tartsuk magunkat ah
hoz, hogy azt részünkre meg

határozták, be kell tartanunk.
Egy másik igen veszélyes 

művelet a vasúti átjárónál tör
ténő áthaladás. Feltétlen győ
ződjünk meg a fénysorompó 
jelzéséről, ha szükséges, meg
állással is. A jelzőkészülékek 
balra is el vannak helyezve, be
állításuk a gépjármű haladási 
irányához centrikus, így a tűző 
napsütésben is legalább egyik 
készülék jelzése jól felismerhe
tő. Figyeljünk rájuk!

Örökzöld téma az ittasság. 
Tény: aki szeszesitalt fogyasz
tott, járművezetését ne kezdje 
meg! Nem lehet vitatéma az el
fogyasztott szeszesital milyen
sége, mennyisége és annak ide
je.

Gépjárművet csak olyan 
személy vezethet, aki rendel
kezik arra érvényes vezetői en
gedéllyel. A gépjármű vezeté
sét csak olyan személynek ad

juk át, akiről tudjuk, hogy ren
delkezik az adott gépjárműre 
érvényes vezetői engedéllyel, 
és a vezetésben szeszesital fo
gyasztása nem gátolja.

A közlekedési szabályok be
tartása a közút használóinak 
teljes körét érinti. A gyalo
gosan közlekedőknek is be kell 
tartani a rájuk vonatkozó sza
bályokat.

Álló gépjárműnek ütközés 
esetén, ha annak vezetője nincs 
jelen, felelősségünket elismer
ve, hagyjunk vissza betétlapot. 
Ha mozgó gépjárművel ütkö
zünk, feltétlen álljunk meg, 
győződjünk meg, nem történt-e 
személyi sérülés. Ne menjünk 
el a helyszínről, mert ez cser
benhagyás, bűncselekmény.

A közút mindenkié, minden
ki részt vehet a forgalomban. 
Csak úgy férünk el egymás 
mellett, ha a szabályokat be
tartjuk, egymást kölcsönösen 
tiszteljük. Csak annyi tisztele
tet adjunk egymásnk, amit ma
gunknak elvárunk.

Jó utat! Biztonságos közle
kedést!

-K B -



Önkormányzati hírek
A március havi önkormány

zati üléseken meghozott szá
mos döntés közül több alapve
tően érinti az állampolgári jo 
gokat, kötelezettségeket.

Ezek közül legfontosabb a 
helyi adok bevezetéséről szóló 
önkormányzati rendelet, mely
ről részletesebben lapunk más 
helyén adunk tájékoztatást.

Ugyancsak önkormányzati 
rendelet készült a helyi lakás
célú támogtásról. Ennek egyik 
fajtájáról a hitelkamat megfize
téséhez adható támogatásról e
lőzetesen már a múlt havi 
számban adtunk rövid informá
ciót.

Az építkezéshez, lakásvá
sárláshoz igényelhető támoga
tásról külön pályázati felhívást 
közlünk e lapszámban.

A pályázatokat a lakásügyi 
társadalmi bizottság bírálja el 
szigorú szempontok alapján, 
ugyanis e célra egyelőre mind
össze 500 ezer forint áll az ön- 
kormányzat rendelkezésére. 
Nagy számú indokolt igény 
esetén azonban, amennyiben a 
költségvetés lehetőségei -  pél
dául a helyi adók befolyásával
-  kedvezően alakulnak, nem 
kizárt, hogy ez az összeg emel
kedik. Az első lakásukat meg
szerző fiatal házasok külön tá
mogatást is igényelhetnek, en
nek nagy részét az állami 
költségvetés fedezi. Módosí
totta a testület a helyi autóbusz
közlekedés tarifarendszerét A 
vonaljegy változatlanul 16 fo
rint, ismételten van viszont 
összvonalas bérlet, melynek 
ára 380 forint, az egyvonalasé 
290 forint, a diák- és nyugdíjas
bérlet 95 forintba kerül. Az ön- 
kormányzat 45 000 forint havi 
támogatást fizet a Balaton Vo
lánnak. Az erre vonatkozó 
megállapodást 1991. június 30- 
ig kötötték meg. Jó hír viszont, 
hogy a vörösberényi szakaszon 
a helyközi járatok helyi járat
ként közlekednek, tehát a helyi 
bérletet elfogadják.

A március 21-i ülésen fogad
ta el a képviselő-testület a tava
lyi év zárszámadását Az 1990. 
évi pénzügyi mérleg pozitívan 
alakult, némi pénzmaradvány 
fölötti rendelkezést biztosítva 
még az idei évre is.

Véglegesen döntött az ön- 
kormányzat a vagyonkezelő 
szervezet ügyében. Eszerint az 
önkormányzati vagyon egysé
ges kezelésére a Vöröshegy 
Kft. átalakításával, Almádi 
Holding elnevezéssel egysze
mélyes kft-t alapít, melynek 
teljes egészében az önkor
mányzat a tulajdonosa. A va
gyonkezelő ügyvezető igazga
tójává Molnár Pál balatonal
mádi lakost választották.

Hosszas tárgyalás eredmé
nyeként született meg a határo
zat az öreghegyi élelmiszerbolt 
bérlőjének kiválasztása ügyé
ben. A döntés végülis a bala
tonalmádi lakosoknak kedve
zett, az üzemeltetés jogát a Bu
govics testvérpár nyerte el.

Fiókgyógyszertár kialakítá
sát határozta el az önkormány
zat a vörösberényi gyermek- 
rendelőben. A megvalósításra 
a Veszprémi Gyógyszertári 
Vállalat ajánlatát fogadták el. 
A költségekhez a testület 60 
000 forinttal járul hozzá. Az 
októberi utcanév-változtatások 
sorából kimaradt a Zalka Máté 
utca. Ezt pótolandó, a képvise
lők Laposa Dánielről nevezték 
el a vörösberényi közterületet.

A balatonalmádi önkormány
zattól apró gesztus, a teskándi 
önkormányzatnak viszont hús
bavágó az a remélhetőleg mi
nél több önkormányzatnál 
meghozott döntés, mely szerint 
a Teskándi iskola építéséért 
alapítvány javára 5000 forintot 
juttat

Március 28-i ülésén módosí
totta a testület az általános ren
dezési tervet. A módosítással 
megszűnt az építési tilalom né
hány olyan magántulajdonú 
telken, mely korábban park, 
zöldterület céljára volt kijelöl
ve. A módosított rendezési 
tervvel összhangban az önkor
mányzat kezdeményezéssel 
fordul az illetékes kormányzati 
szervekhez a zártkerti építési és 
telekalakítási tilalom feloldása 
céljából.

Hozzájárult a testület, hogy 
a szovjet emlékmű áthelyezé
sével felszabaduló közteret a 
közösségi ház kulturális prog
ramok rendezésére használja.

Felhatalmazást adott a testü
let a vörösberényi szennyvíz
csatornázás terveinek elkészít
tetéséhez. Ez mintegy 900 ezer 
forintba kerül.

Elvi egyetértését adta az ön- 
kormányzat ahhoz, hogy a Kö
csi-tó környékére egy vállalko
zó cég részben faházakból álló 
kemping kialakítására beépíté
si elképzelését és gazdasági 
ajánlatát megtegye.

Végleges döntés született ar
ról is, hogy a régi tanácsháza 
alsó szintjén az épület eredeti 
funkciójának megfelelően üz
letek kerülnek kialakításra.

Foglalkozott a testület a fűz
fői Balaton uszoda támogatásá
val is. A testület álláspontja 
egyelőre az, hogy nagyobb 
mennyiségű belépőjegy meg
vásárlásával kíván segíteni a 
nehéz helyzetbe került intéz
ményen, azonban „feneketlen 
zsákot” nem akar pénzzel töm
ni a későbbiekben sem.

Az önkormányzati ülések 
jegyzőkönyvei a városi könyv
tárban és a polgármesteri hiva
talban megtekinthetők. Az ön
kormányzat legközelebbi ülé
sére április 11-én és 25-én 
kerül sor.

M .H .E.

A  II. világháború áldozatainak em
léktáblájához az alábbi önkéntes 
adományokat a Honismereti Kör 
nevében köszönettel nyugtázom:

Kajári Károly 2000
Pulsfort György 500 
ref. egyház
Vörösberény 1000
özv. Suhai Lajosné  250
id. Vörös Lajos 100
Kovács László 100
Pravitz Jánosné 1000
Tarsoly Istvánné 1000
Kurucz György 500
Farkas Jenő 100
Zombor Kálmán 100
Balikó Ferencné 1 000

Tájékoztatásul közöljük, hogy az 
emléktábla ünnepélyes avatására -  
az áldozatok nem várt magas száma 
miatt -  csak május 8-án, 17 órakor 
kerülhet sor. Emiatt a felmerüld 
anyag- és bérköltség is nagyobb a 
vártnál, ezért további támogatások
ra lenne szükség.
A befolyt összeg nagyságáról és an
nak felhasználásról az Almádi 
Újságban fogok elszámolni.

M .G.

E heti 
kérdésünk:
A város önkormányzatá

nak vajon miért a rendőrségi 
jelentésből kell megtudnia, 
(még ha csak parkrongálás
ról van is szó), hogy ez évi 
szezonját a húsvét előtti 
szombaton megnyitotta a 
Panoráma, a Balaton-part 
legnagyobb diszkója, ami 
véletlenül éppen Balatonal
mádiban van?

Egy
szakadás 
10 forint

Különös húsvéti ajándék
kal lepte meg a filmbaráto
kat az almádi mozi. Az Os
car-díjra is jelölt Ghost című 
filmet vetítették nagypéntek 
estéjén. A majdnem telt há
zas előadásnak csupán 
egyetlen (bocsánat, ha jól 
számoltam: hét) szépséghi
bája volt: hétszer tartottak 
szünetet műszaki okok mi
a tt Tekintettel a film lendü
letes, magával ragadó cse
lekményére, méltán bosz
szankodott a közönség.

Mérgelődés helyett ne
kem megindult az agyam. 
Rájöttem például, hogy 
ezen az estén ingyen vetítik 
a filmet, csak a szünetet kell 
kifizetni. A jegy ára 70 fo
rint volt, tehát egy pauza 10 
forint. Amikor e bonyolult 
művelettel végeztem, vár
tam a szellemeket (a Ghost 
ugyanis azt jelenti). Gon
doltam, átszervezett/ -tetett 
filmszínházunk ilyen szem
léletes élőképpel is fokozza 
a hatást Persze szellemek 
nem jöttek. Eltűntek mint a 
régi dolgozók zöme... De 
hát mit is vártunk mi? Hisz, 
mint írtam, a film ingyenes 
volt, s tudvalevőleg: aján
déklónak...

G. T.



Almádi 
művészek 

tárlata
Most már hagyomány váro

sunkban, hogy évente megren
dezésre kerül az Almádi Tárlat 
A városban lakó vagy itt üdülő 
művészeink idén április 19-én, 
17 órakor megnyíló sereg
szemléje a közösségi házban 
látható.

Felhívás
Kérjük városunk polgára

it, akiknél településünkről 
helytörténeti relikviáik van
nak, a nyár elején megnyíló 
Almádi Múzeum részére tu
lajdonukat felajánlani szí
veskedjenek.

A múzeum helytörténeti 
és néprajzi jellegű lesz, a ró
mai kortól napjainkig kíván
ja bemutatni településünk 
történetét. A kiállítandó 
anyagot múzeulógus szak
ember állítja össze. Akinek 
érdekesség van a tulajdoná
ban, kérjük, jelezze az Al
mádi Újságnak vagy a kö
zösségi házban működő 
helytörténeti körnek. Fára
dozásukat előre is köszön
jük.

a  szerk.

Jó példa
A Budatava lakóegyesület 

tavaszi nagytakarítást szervez a 
budatavai lakótelepen. Kérjük 
tagjainkat és minden környe
zetére igényes ott lakót, hogy 
vegyen részt a közös munká
ban.

Április 6-án 9 órától a házak 
közvetlen környezetét, járdá
kat, zöldterületeket, 13-án 9 
órától az új lakótelep belső te
rét takarítjuk.

♦

A balatonalmádi általános 
iskolában az első osztályosok 
behatására április 23-án 8-16 
óráig, 24-én 14-18 óráig várják 
a kedves szülőket. Külön érte
sítést kapnak az érintett szülők 
arról, hogy gyermekük melyik 
iskolai körzethez tartozik.

Buda Ferenc

Ne rejtőzz el...
Ne rejtőzz el, úgyis látlak! 
Rádcsukom a szempillámat. 
Benn zörömbölsz a szívemben, 
s elsimulsz a tenyeremben, 
s elsimulsz az arcom bőrén, 
mint vadvizén a verőfény. 
Nagyon jó vagy, jó  meleg vagy, 
nagyon jó így, hogy velem vagy. 
Mindenekben megtalállak, 
s öröm markol meg, ha látlak. 
Nézz rám, szólok a szemednek, 
ne fuss el, nagyon szeretlek!

Illusztráció: Veszeli Lajos



Miért főzik meg?

Böjti időszak idusán, tavasz
váró névnapozások köszönté
sei közepette vetődött fel baráti 
körben az a kérdés, hogy vajon 
miért főzik meg a füstölt son
kát?

Volt, aki vallási szokásokra 
hivatkozott, más pogány ha
gyományokat emlegetett, sőt 
egyik barátom nem átallotta a 
műfogsorát felemlegetni, 
mondván, hogy így könnyebb a 
rágás. Fenemód fucsa, hogy 
mindegyikőjüknek van valami 
igazsága!

Úgy 3400 évvel ezelőtt Mó
zes III. könyvében megtiltotta 
népének a tisztátalan állatok 
fogyasztását -  és a legtisztáta
lanabbnak a sertés találtatott 
„mert hasadt körmű ugyan és 
egészen kettéhasadt körme 
van, de nem kérődzik, tisztáta
lan az néktek”. Ha meggondol
juk, hogy az egészségügyi és 
környezetvédelmi szemponto
kat fontolgató Mózes a korsze
rű táplálkozás alapjait vetette 
meg, de egyben leszögezhet
jük, hogy a sonkát nem ismerte, 
se a füstöltet, se a főttet.

Bezzeg a rómaiak már 2200 
éve tudták, hogy mi a jó, mert 
az a Cato, akit mi a Karthágó 
elleni dörgedelmeiről isme
rünk (Ceterum cenceo ...), az 
megbélyegezte a fényűző szo
kásokat is, bár sonkareceptje 
nem vall igazi önmegtartóztató 
típusra: 17 napig kell pácolni 
sóban, majd szellős helyen pi
hentetjük 2 napig, majd jól le
töröljük és alaposan bedörzsöl
jük olajjal, ezek után pedig két 
napig füstöljük. Onnan levéve 
megint bekenjük olajjal és 
ecettel, de ezután már rögvest 
fogyasztjuk... Szóval azóta füs
töljük!

Krisztus születése előtt két 
emberöltővel Coelius Apicius, 
a császárkor egyik leghíresebb 
ínyence már készíttetett mézzel 
főzött sonkát amelynek mo
dernizált elkészítési módja dr. 
Ketter László tolmácsolásában 
úgy néz ki, hogy nagyobb 
edényben 25 dkg szárított fügét 
főzünk néhány babérlevél tár
saságában, de a vizet nem sóz
zuk. Forrás után a másfél kilós 
kötözött sonkát belehelyezzük 
és egy óra hosszat igen lassú tű
zön főzzük, utána kihűtjük és 
bőréből szép óvatosan kifejt
jük. A sonka húsát bevagdos
suk és mézet csorgatunk bele, 
majd tésztába burkoljuk, sütő

ben megsütve íziben tálaljuk. 
Szóval azóta főzzük a füstölt 
sonkát

Így érkezünk el a Jézus 
Krisztust idéző húsvéthoz, 
amelynek világi szertartásához 
elválaszthatatlanul tartozik a 
sonka; a bárány, a tojás és a ka
lács megszentelése. A fenti ele
delek szentelésének ősi jelképi 
értelme adott a húsvéti bárány 
Jézust jelképezi, emlékeztetve 
ama bárányra, amelyet a zsidók 
Egyiptomból kijőve fogyasz
tottak, a kalács Jézus feltáma
dására utal, amikor tanítványai 
előtt megjelenve velük együtt 
étkezett, és a tojás is, a kikelő 
madár szimbólumával, keresz
tény újraértelmezéssel a feltá
madó Jézus Krisztust jelképe
zi.

Európában, tehát nálunk, ide 
kapcsolódik a sonka megszen
telése is -  gyaníthatóan pogány 
hagyományok szalonképessé 
tétele -  mert a megszentelt son
ka csontját kiakasztották a kert
be valamelyik gyümölcsfára, 
hogy a termés bőséges legyen.

Különösen fontos volt ez ne
künk magyaroknak, mert azt 
terjesztették rólunk, hogy nye
reg alatt puhítjuk a húst (kal
mük párhuzamok alapján bizo
nyítani tudjuk, hogy a favázas 
nyereg által feltört lóhát legbiz
tosabb gyógyírja a ráhelyezett 
nyers hús).

Hamar idomulhattunk Euró
pa jobbik részéhez, mert forrá
saink már a X. században emlí
tik a sonka beszentelését, amit 
a kenyér és a XII. századtól 
kezdve a tojásszentelés köve
tett...

Okkal határozott tehát a sza
bolcsi zsinat 1082-ben úgy, 
hogy a húsvét négy napig tar
tassék, amit 1771-ben csök
kentettek kettő napra, de ezt is 
sokalhatta X. Pius pápa, mert 
1911-ben egy napra korlátozta 
az ünnepet A makacs magya
rok juszt is két napig ünnepel
ték és ünneplik ma is, de a nya
kasabb erdélyi unitáriusok még 
rajtunk is túltesznek, mert ná
luk 3 napos az ünnep. Igaz, az 
ételeik is erősen fűszeresek, 
mint a zakotás, a háromszéki

füstölt disznóhúsból készült 
étel, sok salátával, tárkonnyal, 
petrezselyemmel, hagymaszár
ral és csomborral, amit tejfölös 
tojással eresztenek fel.

Szűkebb pátriánkban ilyen 
korai adatra nem bukkantam, 
de a bakonyi sertés hírét nem 
kell bizonygatnunk, hiszen a 
nyugati húspiacon is keresett 
volta „baguner”, ami a bakonyi 
disznóhús. Szóval disznó is 
volt erdő is volt, csak füstöl
hették ezt a sonkát a Balaton
felvidéken is.

A hagyományos magyar 
sonka Nagyszombaton pedig 
úgy készült ahogy Magyar 
Elek ínyesmester közreadta: 
„A hatalmas fazékban nemcsak

a sonka, hanem egynémely to
jás, vagy bab és lencse is meg
főhet A sonkát fedő alatt szép 
lassan bugyborékoltatva addig 
kell főzögetni, amíg a kiálló 
csontján fordítani tudunk 
egyet és a villa könnyedén be
lemegy a húsba...”

Tanúnk persze a tradíció is, 
m m  böjt után megszűnik a til
tás (HÚS-VÉT) és addigra érik 
be a szent Miklós napján leölt 
disznó sonkája.

„... én láttam két nagybátyá
mat, két okos és komoly em
bert amint olvadoztak a gyö
nyörűségtől, amikor húsvét 
reggelén látták, hogy a sonkát 
felszeletelik, vagy a pástéto
mot felvágják. Mai nap ránk, 
elkorcsosult nemzedékre, 
nincs semmi sem ilyen erős ha
tással.” írta pedig ezt Brillat- 
Savarin, Gasztronómia fejedel
me 1825-ben!

Czuczor Sándor

II. FUT-ALMÁDI
(1991. április 13-án, szombaton)
Balatonalmádi önkormányzata és a Balatonalmádi SE vezetősége 
futó-kocogó napot rendez, melyre mindenkit szeretettel hív és vár 
a balatonalmádi sportpályára.
Program:
9.30 -  gyülekezés, nevezés, szükség szerint orvosi vizsgálat 
9.45 -  közös bemelegítés (zenére).
10.00 -  futás -1 . RAJT: kis kör 2,5 km (sportpálya-lelátó -  a Pa
noráma klub -  móló -  a part mentén vissza).
10.15 -  futás -  2. RAJT: nagyobb kör 5 km (sportpálya -  budata
vai sorompó -  vízmű és vissza).
Értékelés korcsoportok szerint.
A résztvevők között emlékplakettek, trikók és jelvények kerülnek 
kiosztásra.
Nevezés a helyszínen.
Egyévestől 100 évesig mindenki részvételére számítunk!

Középiskolásoknak...
Szeretnéd jobban csinálni a dolgaidat?
Szeretnél találni egy jó társaságot?
Szeretnéd hatékonyabban beosztani az idődet?
Akkor gyere el az induló 
DIÁK MENEDZSER KLUBBA!
Hogy könnyebben és gyorsabban érhesd el céljaidat.
Hogy tisztában legyél képességeiddel.
Hogy hatékonyabban működj.
Hogy te vezesd az életed!
Ha még tétovázol, döntésedben segít, ha részt veszel 3 napos tré
ningünkön.
Ideje: április 12., péntek, 17-21 óráig, szombaton 9-9-ig, vasár
nap 9-13 óráig.
Helye: közösségi ház, Balatonalmádi, Baross Gábor u. 22.



Ismét gyarapodtunk
A Sóhajok hídja régi, jelleg

zetes emléke Almádinak, már
cius 15-re megújulva fogadta a 
Balaton-parti ünnepségre láto
gató közönséget 

Ezúton kell, hogy megkö
szönjük az Épületszobrász 
Kisszövetkezetnek, annak ve
zetőjének, Balogh Barnabás el
nök úrnak nemes ajándékát, 
hogy kívánságunkra az eredeti 
minta alapján elkészítette és a 
helyére fel is rakatta a valami
kor a híd négy sarkán állt díszí
tőelemeket, kaspókat. 

El kell hogy mondjam a fen
tiek előzményét is. A múlt év 
tavaszán a városházán jártam, 
ahol Szabó Béláné kereskedel
mi ügyekkel foglalkozó előadó 
megkérdezett: mint régi hely
beli lakos és honismereti tag, 
nem tudnék-e valami -  a fenti 
kisszövetkezet szakmájába vá
gó -  feladatot, munkát javasol
ni, mivel azt ők felajánlásként 
városunk részére ajándék kép
pen elvégeznék.

Azonnal reagálni tudtam. A

Sóhajok hídjáról a díszítőele
mek már régóta hiányoztak. A 
híd alatt felhalmozódott iszap
ban nyugodtak és máig is nyug
szanak a letaszított eredeti 
díszek. Azt javasoltam, hogy jó 
lenne pótolni. Levelezés kez

dődött ezügyben. Szükséges 
lett volna az eredeti bemutatá
sára. Schildmayer Ferenc bará
tom egyedülálló helyi levele
zőlap-gyűjteményéből köl
csönadta a híd régi, háború el
őtti fotóját. Ismertem az iszap

alatti helyét az utolsóként le
döntött dísznek is. Ezt gumi
csizmásan az iszapból kellett 
kibányászni. Szabó Béláné fér
jével gyengének bizonyultunk, 
de a közelben tartózkodó dr. 
Kopár István barátom és fia, 
aki azóta az Atlanti-óceán vize
in igyekszik hazafelé, egy szó
ra jöttek kötéllel, doronggal. 
Négyen már könnyen felhoz
tuk a betonból készült elemet. 
Ezek után a fénykép és az ere
deti minta alapján Budapesten 
elkészült a mű. Március 14-én a 
díszeket eredeti helyükre fel
rakták. Reméljük most már 
meg fog maradni az utókor szá
mára. Nagy kár, hogy a kelle
mes, esztétikus hatást keltő régi 
műtárgyról a vízre tekintve a 
kiábrándító iszap- és szemét
halmaz igencsak értékcsök
kentő, de talán ezen is lehet vál
toztatni.

Majbó Gábor 
Fotó: Durst László

AZ ÍRISZ 
VIRÁGSZALONBAN

kedvezményes 
muskátlivásár lesz 

április 19-én.
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk.

ÍR ISZ virágszalon



Feléledt 
a Balatoni Yacht Club!
A magyar vitorlázósport 

szép múltú hagyományaival 
rendelkező Balatoni Yacht 
Club újraalakult 1991. március 
9-én Balatonalmádiban, mely 
esemény hátterében a vízispor
tot űzők által közismert általá
nos gond megoldásának szán
déka áll.

Az 1912. december 17-én 
alapított BYC volt az első pol
gári demokratikus vitorlázó 
sportegyesület, ahol a tagság 
közösségi összefogására ala
pozottan akarták és tudták a ba
latoni vitorlázás feltételeit 
megteremteni, abba az ifjúsá
got bevonni. Elődeink a sporto
láshoz kapcsolódóan klub jel
legű társasági életet is hoztak a 
vízparti fürdőhelyekre, kiépí
tették a BYC osztályait Almá
diban, Aligán, Siófokon, Füre
den, Bogláron, Lellén, s népes 
tagság számára tették élveze
tessé a verseny- és hobbivitor
lázást. Mindennek az 1948-as 
betiltás vetett véget; jött a szo
cialista profi- és tömegsport 
időszaka, melynek kudarcát 
mostanában szenvedjük el, mi
vel a támogató vállalatok ma 
már nem tudják fenntartani ezt 
a technikai sportot, és üzleti 
vállalkozások nyomulnak be a 
vízisporttelepekre. Almádiban 
a mai Videoton SC volt a BYC 
telephelye, és most nagy a bi
zonytalanság az e telepen való

sportolással kapcsolatban.
A BYC újjáalakításával 

megoldást kínálunk a helyi vi
torlázósport feltételeinek meg
mentése érdekében, mely nyil
ván nem öncélú: az állandó la
kosság, a nyaralók számára kí
vánunk vízhezjutási, sportolási 
lehetőséget adni és ezzel gaz
dagítani városunk társasági 
életét. Elképzelésünk szerint 
az állami tulajdonban lévő tele
pet önkormányzati törzstulaj
donba kell venni és ott a BYC 
szellemében aktív sportolást, 
egyesületi életet kell folytatni, 
mely fenntartását önsegélye
zéssel, tagsági erőkre alapozot
tan kell megoldani.

Ilyen körülmények és előz
mények vezettek minket a 
PYC újraalakításához. Az ala
kulógyűlés alapító okiratát el
fogadta, a bíróság egyesületün
ket bejegyezte és most követ
kezik a neheze: szándékunk 
megvalósítása! Kérjük, segít
sen a BYC szellemi -  tárgyi 
emlékeinek megmentésében, 
közös akarattal szervezzük újjá 
a Balatoni Yacht Clubot a ma
gunk, utódaink és a Balaton ja
vára, közös sportérdekeink vé
delmében vegyen részt az 
egyesület munkájában! Jó sze
let!

(BYC-postacím: 8221 Bala
tonalmádi, Pf. 523)

Nikoletti Miklós

Megkaptuk...
Az Új Almádi Újság 1990 decemberi számában Segítséget ké

rünk cím alatt jelent meg az Almádi Honismereti Kör felhívása az 
Állami Nevelőotthon kertjében egykor volt emlékmű sorsával 
kapcsolatban. Czittel Lajos almádi lakos jelentkezett első infor
mátorként ő  ott dolgozott, amikor görög gyerekek otthona volt 
az intézet, és tudott arról, hogy az igazgató -  aki szintén görög volt
-  utasítására az egész emlékművet szobrostul beleépítették a pö
cegödörbe. Az igazgató úgy nyilatkozott: a fasisztáknak ott a he
lyük a sz...ban. Ez alapvetően igaz, csakhogy Óvári Ferenc, Ráko
si Jenő és lord Rothermere aligha voltak fasiszták. A csatornázás 
elkészülte óta a pöcegödör használaton kívül van, így remény van 
arra, hogy sikerül „szárazon” feltárni. Városunk polgármestere az 
intézet igazgatójával megbeszélte ennek lehetőségét azzal, hogy 
ezt a kör fogja megszervezni. Az eredményről tájékoztatni fogjuk 
lapunk olvasóit Addig is köszönet minden közreműködőnek.

S.F.

Megnyitottuk

Otthon
delikátesz
üzletünket

Almádi
központjában

Balatonalmádi 
Baross 

Gábor u.37. 
Pusztai

Örömmel értesítem, hogy

papír-írószer-ajándék-játék pavilonomat 
Vörösberényben, az ABC melletti téren 
megnyitottam.
Szívesen állok minden kedves vásárlóm 
rendelkezésére az alábbi termékekkel:

-  iskolai füzetek és egyéb felszerelések
-  tollak, ceruzák, tollbetétek
-  vállalkozók, kft-k részére pénztárkönyv, vásárlók könyve, el
lenőrző könyv, nyugtatömb, készpénzvásárlási számlatömb, 
bevételi-kiadási pénztárbizonylat
-  irodai papír-írószerek
-  kerámiák és más ajándékok
-  bizsuk
-  játékok
-  illatszerek
-  totó-lottó, sorsjegyek
-  könyvek, mesekazetták
-  napilapok és egyéb újságok
-  édességek
Közületek, vállalkozók egyedi megrendeléseit, irodaszereket, 
nyomtatványokat 48 órán belül beszerzem.
Szeretettel várom önöket, vásárlásukat előre is köszönöm. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-12 
óráig. Nyáron mindennap 8-18 óráig.



Beszélgetés Földes Jenő 
képviselővel

Könnyű, s ugyanakkor korántsem irigylésre mél
tó helyzetben voltam a soron következő 

önkormányzati képviselővel készült beszélgetés 
alatt.

Több mint húsz éve ismerem, az álatános iskolá
ba kerülve az alsós tanítónénik anyai melegséget 
pótló gyengédsége után ő volt az, aki lefejtette az 
álomburkot, s nevelt mindig a becsületes munká

ra, igaz emberségre. Tette mindezt a maga 
módján, a maga módszereivel, s azt hiszem, azok 
a sportversenyek, táborozások, amelyek közép

pontjában ő állt, minden tanítványának 
emlékezetesek maradtak. S most volt diákjának 
egy egészen más oldaláról kell bemutatni Földes 

Jenő tanár urat.

-  Emlékeimben az atléti
kapályán vagy táborokban 
töltötte szabadidejét a tanár 
úr. Aztán tagja lett a korábbi 
tanácstestületnek, VB-tag is 
volt, s 1990. szeptemberé
ben indult a képviselővá
lasztáson is. Milyen indítta
tásból?

-  A múltban és most is 
egyetlen cél vezérelt: min
dig a jobbítás szándékával a 
városért tevékenykedni. A 
múlt rendszerben sem vol
tam párttag, HNF-tag, a káp
talanfü redi lakosság kért fel 
érdekeik védelmére. A rend
szerváltással lezárult egy 
korszak, magamban is lezár
tam azt az időszakot, s nem 
is gondoltam volna, hogy 
mégegyszer képviselő le
szek. Aztán tavaly augusz
tusban megkeresett néhány 
képviselőjelölt (ma többen 
képviselők), és csak azt vet
tem észre, hogy a házam te
raszán megalakítottuk a 
Független Választási Tömö

rülést. Egy célunk volt: fel
színre juttatni, megismertet
ni olyan tehetséges, e fel
adatra rátermett embereket, 
akik pártoktól függetlenül 
kívántak indulni a választá
son. Aztán az már a pártje
löltek népszerűségét dicséri, 
hogy többet közülük a pár

tok is támogattak.
-  Jenő bácsi az egyetlen a 

testületben, aki össze tudja 
hasonlítani a két testület 
munkastílusát, munkamód
szereit. Az új rendszer ho
zott-e ebben változást?

-  Természetesen. Egy 
egész sor új feladat jelentke

zett, amit nekünk kell meg
oldani. A működési szabály
zat, személyi ügyek, költ
ségvetés, pályázatok elbírá
lása mind-mind rengeteg 
időt vesz igénybe. Az embe
rek fáradtan, a napi munka 
után érkeznek a sokszor éj
fél utánig tartó ülésekre, és 
az nem jó. Megmondom 
őszintén, azt sem tartom he
lyesnek, hogy az ülések 
nyilvánosak. Minden érdek
lődő hozzászólhat a témá
hoz, ami aztán gyakran part
talan vitához vezet. Szerin
tem a nép azért választott 
képviselőt, hogy hogy az in
tézze az ügyeit, s időnként 
számoljon be tevékenységé
ről. Ha pedig a munkájával 
elégedetlenek, hívják visz
sza. Egyébként a nyilvános
ság enélkül is biztosított, hi
szen a polgármester minden 
szombaton tárgyal a pártok 
képviselőivel, nyilvános fo
gadóórát tart. S még egy, 
amit nem hallgathatok el:



véleményem szerint sokszor 
olyan kérdésekkel is foglal
kozunk, amit a hivatalnak 
kellene megoldania. Össze
foglalva: a képviselői mun
ka nagyon nehéz, sok időt 
vesz igénybe s nincs arány
ban a munka hatékonyságá
val.

-  Nem mondhatom, hogy 
túlzottan optimista. Mivel 
foglalkoznak az iskolaügyi- 
művelődési és sportbizott
ságban, amelyben elnökként 
tevékenykedik?

-  Megteremtettük a lehe
tőséget az iskolák önálló 
gazdálkodására, így tisztáb
ban látják pénzügyi helyze
tüket, s jobban rá lesznek 
szorítva a takarékosságra. 
Szükség is lesz rá, mert a 
költségvetésekben megálla
pított összegek (figyelembe 
véve az infláció mértékét) 
sehol sem fedezik majd a ki
adásokat. A közművelődési 
intézmények (könyvtár, kö
zösségi ház) is ebben a cipő
ben járnak. Vállalkozások
kal, a múlthoz képest újsze
rű tevékenységi formákkal 
teremtik elő a szükséges 
anyagiakat. Nekünk is érde
künk, hogy minél több terhet 
vegyenek le az önkormány
zat válláról.

-  Apropó könyvtár. Mi 
lesz a sorsa?

-  A mi bizottságunk fel
adata, hogy megtalálja a 
végleges helyét, s ezzel 
együtt megoldja az óvoda 
gondjait is. Több koncepció 
jött szóba eddig, de az az 
igazság, hogy ezek az épüle
tek méretüknél fogva nem 
alkalmasak, vagy nem a 
központban találhatók, vagy 
az átalakítási költségek len
nének olyan magasak, amit 
jelenleg nem tudunk kifizet
ni. Mindenesetre most ez a 
legfontosabb feladatunk, 
mert szeptemberre szeret
nénk a könyvtár helyiségeit 
visszaadni a gyerekeknek. 
Hogy a sportról is szóljak:

összehívtuk a város sportve
zetőit és felmértük lakóhe
lyünk sportjának helyzetét. 
Bővebben azért nem beszél
nék erről, mert tapasz
talatainkat éppen az Almádi 
Újságban szeretnénk közre
adni.

-  Így a beszélgetés vége 
felé el kell hogy mondjam: 
számomra igen meglepő az 
a pesszimizmus, ami szavai
ból árad. Ez tapasztalható a 
tanítási órákon is?

-  Mint pedagógus mindig 
optimista voltam, ma is az 
vagyok. Hozzám a gyerekek 
lelki világa áll közel, s nem 
szégyellem, sokszor én is az 
ő fejükkel gondolkodom. 
Egyre inkább úgy érzem, 
ezek a mostani politikai csa
tározások nem nekem valók. 
Ebben az új gazdasági rend
szerben inkább a mene
dzserszellem, a közgazdasá
gi ismeretek dominálnak. 
Erre vannak nálam fiata
labb, megfelelőbb jelöltek 
is.

-Szerintem viszont min
den képviselő-testületben 
hasznos lehet egy régi „mo
toros”, aki a földön járva, 
(már elnézést) józan paraszti 
ésszel mondja el vélemé
nyét Mégpedig Jenő bácsi 
mindig erről volt híres.

-Szeretnék egy dolgot 
kérni. Mivel minden eddigi 
bemutatkozásomat bölcs 
emberektől származó idéze
tekkel fejeztem be, ha lehet, 
most is ezt tenném, s a to
vábbi munkához gróf Szé
chenyi István szavait ajánla
nám mindenkinek:

„A pénz pótolható, még az 
elfecsérelt idő örökre elve
szett.”

-Tényleg megfontolandó 
szavak. Köszönöm a beszél
getést, és a további pedagó
guspályához sok örömet, jó 
egészséget kívánok!

Gróf Tibor

Igazodunk 
az igényekhez

Alig több mint 2000 éves a fórum szó Jelentése fokozatosan 
telítődött tartalommal: ahol a római közélet legfontosabb ese
ményei zajlottak, ott köttettek az állami és magánügyletek, 
pénzügyietek, így alakult ki a kereskedés meg a vásár. Almádi
ban fordított irányú ez a mozgás, mert a Fórum bevásárlóköz
pont vonz egyre több céget, magánkereskedőt és eseményt

Annakidején a boldogult emlékű Belker ötlete volt a balato
ni bevásárlócentrumok kialakítása (az eredeti kivitelező tönk
rement és ami csak részben készült el, az is duplájába került), 
de önálló csak tavaly januártól lett a Fórum Rt. A koncepcioná
lis változásokról a kezdeményező Polyák Sándor igazgató tájé
koztat bennünket.

A külső szemlélő is meggyőződhet, hogy az átriumos meg
oldású fórum csak mostanra alakult ki, és a megszűnő bódé
rendszer esztétikus üzletsornak adja át a helyét. Több autós be
vásárlót tud fogadni a megnagyobbított parkoló, de több árut 
tud átvenni a bevásárlóközpont a megnagyobbodott raktárak
kal, árusítóterekkel (a pénztárakat célszerűen átcsoportosítot
ták és a bejáratnál fénykapu fogad).

Az igazgató irodája első emeletéről Almádira lát, sőt néz is, 
mert a nyitva tartást havonta igazítja az igényekhez, olyan szé
les választékot kínál napi cikkekből, hogy ne kelljen Veszp
rémbe menni értük, de gondol az üdülőtulajdonosokra is, akik 
a vetőmagtól a szedőedényekig, a legegyszerűbb orosz ásótól 
az osztrák locsolóberendezésig sokmindent vásárolhatnak. 
Kertkultúráról álmodik, mert kerti bútorokat és kandelábereket 
kínál, igényes lakberendezést ajánl, sőt a szalvétákra is gondol 
(harmincig számoltam, azután inkább gyönyörködtem a külön
féle szalvétákban...).

Profilváltásnak is tanúi lehetünk, mert az új üzletsoron taka
rékszövetkezet, fotós, optikus és autósbolt (na végre!) kap he
lyet, de a 17 új üzletben lesz grill, gyorsétkező és bár, valamint 
pizzéria is!

A szezon előrehaladtával nagyobb hangsúlyt kíván fektetni 
az üdülővendégekre, csak meg kell nézni a gyermeklabda-vá
lasztékot vagy az üdítőital-kavalkádot. A maci-ugrálóhoz idén 
dodzsem is csatlakozik (talán olcsóbb kinnhagyni a gyereke
ket?), de színvonalasan szeretnék szórakoztatni a nagyszülőket 
és a szülőket is: a hároméves évfordulót júliusban valamilyen 
meglepetéssel akarják megünnepelni...

Bennünket, almádiakat már az is meglep, hogy akár éjfélig is 
nyitva tartanának, ha erre tömeges igény lenne, sőt, a szuper
marketet egész évben üzemelteteni kívánják. Rapcsánszky La
jos hangulatos borosszekere idén is előállt -  a Váci utcán is 
megállná a helyét Ismerős arcokkal találkozunk az irodákban, 
a pultoknál és a pénztáraknál is. A nyitás óta kialakult egy 
törzsgárda, vagy huszan vannak. Csak néhányat említünk: Ko
csárdi Sándor, Jelinkó József üzletvezető, Szabó Margit eladó, 
Cseh László hentes és Finta Katalin, Steingard Veronika pénz
táros. Ha az árakat firtatjuk -  gyanítva, hogy mi fizetjük meg a 
hosszabb nyitva tartást - , megnyugtatnak, a kb. 5000 árucikk 
közül mindig lesz, ami olcsóbb, és lesz olyan, ami drágább, 
mint másutt.

Polyák Sándor ősi boltos-bölcsességgel búcsúzik: minél 
többen bemegyünk, annál jobban kijövünk...

S.P



Városi
gyermeknap 
Almádiban

Május utolsó vasárnapján 
kerül megrendezésre az immár 
hagyományos városi gyermek
nap. Reméljük, sok száz gyerek 
nagyszabású, élményt nyújtó, 
vidám, egész napos programon 
vehet részt 

E rendezvényhez várjuk a 
megvalósulását segítő és támo
gató anyagi és bármely más fel
ajánlást tevő magánszemélyek, 
oktatási, művelődési intézmé
nyek, gazdálkodószervek csat
lakozását. Tájékoztatást ad a 
közösségi ház, Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 22. Telefon: 
06/80/38-011.

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi önkor

mányzata 4/1991 (III. 28.) 
számú rendelete alapján 
vissza nem térítendő támo
gatást, illetve kamatmen
tes kölcsönt nyújthat új 
vagy használt lakás meg
vásárlásához, építéséhez, 
felújításához, bankkölcsön 
visszafizetéséhez.

A támogatás iránti ké
relmeket május 15-ig a 
polgármesteri hivatalban e 
célra rendszeresített 
nyomtatványon kell be
nyújtani.

Az év legjobb 
versenyzője

Az MTI által minden évben meghirdetésre kerülő ÉV SPOR
TOLÓJA címre a vitorlás sportágban a szövetség elnöksége 
ESZES BERNADETT Europe-yolle versenyzőt javasolta, aki ifi- 
kora ellenére az éves felnőtt világkupa versenyeken eredményei
vel megszerezte a nemzetközi minősítést. Az almádi kislány a múlt 
évben a Jó tanuló, jó sportoló kitüntetést is megkapta a Vetési Al
bert gimnázium javaslatára. Jelenleg edzőtáborban tartózkodik, a 
jövőre készülve.

Gratulálunk neki!

Veszprémben első: 
Balatonalmádi!

A Györgyi Dénes általános iskola 3. osztályos tanulói március
12-én részt vettek Veszprém város és környéke matematika szak
tárgyi versenyén.

A feladatokat a Győri Tanítóképző Főiskola állította össze. Ta
nulóink lelkesedésből és felkészültségből is jelesre vizsgáztak, az 
alábbi eredmények születtek:

1. helyezett: Bogdán Tamara 3. a osztályos,
3. helyezett: Kiss Edit 3. b osztályos,
9. helyezett: Henger Dóra 3. b osztályos tanuló.
A felkészítő nevelők: dr. György Lászlóné és Szőllősi Máténé.

A közösségi ház áprilisi 
programjából

Április 8-tól 11-ig a közösségi ház tavaszi nagytakarítás miatt 
délelőtt zárva lesz.
12-én, 16.30 órakor Filmklub: Légy jó mindhalálig
12-14-én, Diák Menedzserklub
13-án, 17.30 órakor Diákklub: Elmés játékok, játékos elmék 
15-én, 10 órakor Az Állami Bábszínház előadása
19-én, 17 órakor Almádi művészeinek tavaszi tárlata. Megnyitja: 
Albrecht Sándor, a Napló-reklámiroda vezetője
19-én, 16.30 órakor Filmklub: István, a király
20-án, 17.30 órakor Diákklub: Videó vetítés
26-án, 16.30 órakor Filmklub: Huckleberry Finn kalandjai
27-én, 14 órakor sakkverseny a Közösségi ház kupáért 
15 órakor Anyák napi játszóház

Sporthírek
Március 9-én Veszprémben 

rendezték meg az úszás diáko
limpia megyei döntőjét. A ma
gas színvonalú versenyen, ahol 
országos bajnokok is indultak, 
a Györgyi Dénes iskola tanulói 
eredményesen szerepeltek.

Mihályfi Gábor 50 méter 
mellen és háton első, Mihályfi 
Tamás 50 méter mellen és há
ton második, Logodi Balázs 50 
méter háton harmadik lett Raj
tuk kívül többen értek még el jó 
helyezést. A 10x50 méteres fiú 
váltó csapata csak néhány ti
zedmásodperccel maradt le a 
dobogóról, de a 4. hely is szép 
sikernek számít.

A tél folyamán Veszprém
ben rendezték meg a Dunántúl 
kupa serdülő teremkézilabda
tornát. A körmérkőzéses verse
nyen a végső győzelmet a Bát
hory általános iskola szerezte 
meg. A Györgyi Dénes iskola 
fiúcsapata 4 győzelmet szer
zett, négyszer kikapott, így az 
ötödik helyen végzett.

Megkezdődtek a kézilabda 
diákolimpia tavaszi versenyei 
is. Az első akadályt a Györgyi 
Dénes iskola csapatai könnyen 
vették, a fiúk 25:5-re, a lányok 
23:5-re verték Szentkirálysza
badja csapatát Április 10-én 
lesz a Györgyi Dénes iskola -  
Balatonvilágos mérkőzés, ahol 
eldől, hogy melyik csapat jut el 
Ajkára, a megyei döntőre.

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA
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