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

Kopár István pulai 
megérkezése és hazatérte

Városunk polgárai között -  csa
ládi gyökerei és korábbi személyes 
aktivitása révén -  már közismert 
volt Kopár István, de mostani re
kordjával nemzeti, sőt, a nemzet
közi hajózásban, vitorlázósport
világban is hírnévre tett szert, 
őszinte nagyrabecsülést vívott ki a 
„szárazföldiek” előtt is, hiszen a 
Földet egyedül, egyszeri kikötés
sel vitorlázta körül 31 láb hosszú, 
Salammbo nevű, nagyrészt saját 
munkával épített és felszerelt hajó
jával.

A Balatoni Yacht Club szerve
zésében kétnapos társasúton vet
tünk részt, hogy a jugoszláviai Pu
la kikötőjében köszönthessük őt si
keres megérkezése alkalmából Ba
latonalmádi polgárai és a balatoni 
sporttársak nevében. A BYC tisz
teletbeli kapitányává választotta, 
amit Kiss Gyula elnök mondott el 
neki a tengerparti üdvözlésen, 
Majbó Gábor képviselő a polgár
mesteri hivatal nevében gratulált 
Kopár István teljesítményéhez.

Nagyon hangulatos volt a pulai 
fogadtatás, melyén több tv, rádió 
és újság is részt vett. Az ünnepsé
get Gál József nyitotta meg. A 
Himnuszt nagyon halkan énekel
tük, hiszen nem lehettünk biztosak 
abban, hogy az ott összegyűlt hely
bélieknek egyértelmű-e, hogy nem 
nemzetiségi tüntetésről van szó. 
(Ugyanezen okból utunkat Auszt
rián és Olaszországon át tettük 
meg odafelé és csak az Isztriai-fél
sziget nyugati szélén mentünk Ju
goszláv területen. Nemzeti lobo
gót sem bontottunk, Csoportunk 
csak Balatonalmádi város címeres 
és a Balatoni Yacht Club tradicio
nális zászlaját lobogtatta. (Vissza
felé Zágrábon át egyenesen jöt
tünk, hiszen másoknak sem volt 
kellemetlensége a magyarsága mi
att-)

Kedves és Istvánra jellemző 
volt, hogy az első pohár pezsgő 
felét megitta és a másik felét a Sa
lammbóra loccsintva útitársának 
adta, mondván, ők ketten együtt 
valósították meg e merész álmot! 
Hangulatemelő volt az is, hogy a 
móló másik oldalán kikötött jugó 
hadihajó kapitánya -  értesülve a

pulai polgármestertől az ünneplés 
okáról -  a legénységet felsorakoz
tatta és illően nagy hangú kürtjével 
köszöntötte a magyar tengerészt. A 
bajnokoknak kijáró magyar kö
szöntés sem maradt el: Kopár Ist
vánt ruhástól bedobták a tengerbe 
legközelebbi segítői, s -  ahogyan 
együtt dolgoztak a hajón, az utazás 
rádiós követésén, ugyanúgy -  kö
zösen áztatták meg öltözékükben 
magukat a sós habokban. (Sajnos 
csoportunknak csak arra volt ideje, 
hogy egyórás hajóúttal a Brijoni- 
szigetet megkerüljük a fogadás 
után és Opatija előtt félórás -  für
dőruhás -  fürdőzésre álljunk meg, 
mert a bérelt autóbuszt biztosító 
Nike Trans Kft-nek hétfőn 6 órától 
már egy másik csoporttal csehszlo
vákiai útja volt.) Meghatottan és a 
szerencsés megérkezés miatt hálás 
szívvel köszöntöttük Pistát Pulá
ban és vártuk, hogy pár nap múlva 
Almádiban kíváncsiságunkat is ki
elégíthessük: kérdezhessünk és be
számolójával megismerhessük a 
63 ezer kilométeres, 291 napos vi
torlázás szakmai és emberi törté
netét.

1991. június 19-én valóban fel
tűnt a Salammbo a Káptalanfüred 
előtti nádascsücsöknél, és az egyre 
jobban kivehető, a hajón mosolygó 
és meghatódott Kopár István haza
érkezett sport-és várostörténeti út
járól. A mólón már hangosan szólt 
a Himnusz, lengett a magyar triko
lór, és tapssal, közvetlen hurrázás
sal köszöntöttük őt és az óceánokat 
sértetlenül átszelő (de a szállítás 
közben egy aluljárónál kissé meg
nyomódott) Salammbót.

A város lakosai és vezetői nevé
ben Schildmayer Ferenc képviselő 
gratulált először, majd a jelenlévők 
-  talán néhány kül- és belföldi tu
ristát kivéve -  családtagi, rokoni, 
sporttársi közvetlenséggel vagy is
meretlen tisztelőként ölélték Ist
vánt, koccintottak vele, virágot 
nyújtottak át neki. A Szózattal e rö
vid és bensőséges köszöntés, gra
tuláció véget ért, és a hajó rendes 
kikötése után következhetett a be
ígért első beszélgetés.

Talán még Pityunak sem volt 
olyan előadói rutinja, témaköri -  
kronológiai rendezettségű beszá
molója, mint várhatóan 1-2 hónap

múlva lesz a már láthatóan sok 
meghívás után, és mi is elég ve
gyes kérdésözönnel halmoztuk el, 
így -  gondolom -  nekünk sikerült a 
leginkább emberközeli, spontán 
beszélgetéssel tájékozódni az út e
lőkészületeiről, jó és kellemetlen 
élményeiről, a hogyan továbbról, s 
még ki tudná megmondani ponto
san miről feltett kérdésekről, vallo
másokról. Számomra az alapmoti
váció megismerése volt az első: 
miért vállalkozott olyan kísérletre, 
melyről tudta (ő mondta indulás
kor), 50% esély van az életbenma
radásra, s akkor mennyi a sikerre? 
Válasza rövid és kikristályosodott 
volt: e sporteredményt el akarta ér
ni, bizonyítani akarta szakmai fel- 
készültségét és önmaga előtt is 
próbára akarta tenni akaraterejét. 
Hála Istennek, sikerült!

Útja során egyenlően nehéznek 
ítélte a fizikai próbatételt a lelki
vel: időnként 12 méteres hullámok 
között hajózva sok megpróbálta
tást kellett kiállnia, de szinte még 
rosszabb Volt az útközbeni kikötés 
(a rekordkísérlet feladásának) kí
sértése, hiszen pl. éhesen, egyedül, 
kimerülten, műszerek használha
tatlanságával stb. haladt Brazília 
partjától 300 mérföldre, s milyen 
egyszerű megváltás lehetett volna, 
ha az irányt arra vészi. Talán a Sa
lammbót megkeresztelő János atya 
áldasa is hozzájárult -  de az ő min
dennapos imádságai biztos! - , 
hogy nem adta fel, és a tudásához, 
bátorságához szegődött szerencse 
sikeresen hazaengedte. 

Szabadjon e tudósítást azzal be
fejeznem, hogy -  illetéktelenül, de 
bizakodóan.—-tájékoztassam az ol
vasókat arról, hogy az Almádi Na
pok rendezvénysoroz atban a pol
gármeste r felkérésére további, 
részletes beszámolót kapunk Ist
vántól, és azt is remélem, h ogy a 
sportág és a szakma vezetése is élni 
fog az ő tapasztalatainak átvételé
vel, hasznosításával és eredményé
nek méltó elismerésével.

Nikoletti Miklós 
Fotó: Durst László



Öreghegyi állomás 1910-ben Almádi fürdő állomása 1910-ben

„Van már vasút, éljen Kossuth!"
(Almádi vasutat kap)

1909. július 8-án volt a Bala
ton északi partján épített vasút 
hivatalos megnyitója, és más
nap megindult a menetrend 
szerinti forgalom mind az alsó, 
mind a felső vonalon. Ezzel Al
mádi is bekapcsolódott az or
szágos hálózatba, mégpedig 
egyszerre két irányból. A déli 
vaspálya megépítése óta fog
lalkoztak az északi partiak a 
vasút megépítésének gondola
tával. A korabeli helyi újságok
ban mind sűrűbbek lettek az ez
zel a témával foglalkozó cik
kek. Ezeket feleleveníteni csak 
egy kisebb kötetben lehetne, 
ezért néhány érdekes cikk rész
letével vagy csupán címével te
kintsük át az események sorát. 
Valamennyi veszprémi újság
ból származik.

1877. augusztus 19. és 26., 
folytatásos cikk, Veszprém- 
füredi vasút. Eleinte csak a 
veszprémi összeköttetést szor
galmazták.

1880. február 29., cikk A 
veszprém-füredi vasút cím
mel.

Véghely Dezső alispán tá
mogatja a vasútépítést

1881. április 24. Veszprém- 
balatonfüredi lóvasút tervével 
foglalkoznak az illetékes kö
rök.

1897. március 27., újsághír: 
A Veszprémből Almádin át 
Balatonfüredre tervezett helyi 
érdekű villanyos vasúttól a mi
niszter az előmunkálati enge
délyt megtagadta.

1898. február 6-án kelt új

sághír: Értekezlet a városhá
zán. Főbb határozatok:

-  a vasút megépítése feltétle
nül szükséges

-  kiindulási pont Veszprém 
(városi állomás), Szt. Király- 
Szabadja, Vörösberény és Al
mádi érintésével Alsó-Örs felé 
vezettessék.

1898. március 27-én megje
lent újsághír: A Vörösberény
től Veszprémig vezető vasútra

az előmunkálati engedélyt egy 
évre megadták.

1899. február 5., Tapolcán 
döntés született; az északi parti 
vasút villamos üzemű lesz.

1990. január 21., Vasút című 
cikk. A Veszprém-Balatonfü
red szakasz tervei teljesen ké
szek. A villamos sokba kerül, a 
gőzös nehézkes, ezért automo
bil kocsikra van tervezve.

1900. február 25-i hír, a káp
talan a földeket 400 korona/k. 
hold összegért örökáron áten
gedte.

1903. március 15. ... köz- 
igazgatási bejárás lesz 27-én 10 
órakor az almádi községhá
zán...

1906. december 8-án megje
lent újságcikkben felsorolják a 
börgönd-tapolcai vonal és a 
veszprémi kiágazás állomásait.

1907. február 17, A Balaton
parti vasút a parlament előtt. 
Kossuth Ferenc kereskedelem
ügyi miniszter törvényjavasla
tot nyújtott be.

1907. március 10-én megje
lent újsághír: A javaslatot mó
dosítás nélkül elfogadták.

1907. május 12. A MÁV 
meghirdette a 153 km hosszú 
vasútra a nyilvános árlejtést és 
már június 9-én olvashatjuk: 11 
ajánlat érkezett. Legkedvezőbb 
a Babocsay és Baján cég aján
lata volt, 7 330 000 korona ér
tékben.

1907. október 6. Egyesek el
lenzik az Almádiban tervezett 
két állomást. Deputációt akar
nak küldeni a miniszterhez.

1907. október 27. Vörösbe
rényiek a vasútért mozgalom. 
Ne a szőlők között vezessék, 
hanem Budatava felé.

1907. december 8-án megje
lent hír szerint Almádiban az 
első kapavágás december 3-án 
volt.

1908. május 31 -i cikk szerint 
szükségük lesz a vállalkozók
nak arra a 9 hónap haladékra, 
amit a miniszter a munkásmoz
galmak esetére adott. A levo
nások miatt békétlenkednek a 
munkások.

Szinte hetente jelennek meg 
a hírek az építés menetéről. A 
miniszter július 1-re tűzte ki a 
felavatást. Ezt a munkák elhú
zódása miatt 8-ára módosítot
ták.

Még két hír a vasút felavatá
sát követő időkből:

1909. július 25. Az új vasút 
hihetetlen forgalmat bonyolít 
le. A vasárnapi visszaútnál a 
csendőröknek kellett fenntarta
ni a rendet. Mind a négy vonat 
zsúfolt, vasárnap két különvo
natot indítottak.

1910. január 23-án Villamos 
sikló a Balaton mellett című 
cikk jelent meg. Eszerint a ke
reskedelmi miniszter Felkai 
Pál budapesti mérnöknek az 
Almádi-Öreghegy és Almádi- 
fürdőtelep állomása között ve
zetendő villamos siklóra az e
lőmunkálati engedélyt megad
ta. Mint tudjuk, ez már nem va
lósult meg.

Schildmayer Ferenc

Ismét megnyílt 
Balatonalmádiban

a Kóla 
cukrászda!

Nyugati  
alapanyagokból 
készült fagylalttal 

és sütemények 
nagy választékával 

várjuk kedves 
vendégeinket

Cím: Balatonalmádi, 
Dr. Lenkei Vilmos 

(Sallai u.) 1/A 
(a rendőrséggel 

szemben)



Környezetvédelem 
és városüzemeltetés

Az Almádi Újság utóbbi szá
mai mindegyikében találkozhat
tak az olvasók a környezetvéde
lemmel, a város tisztaságával 
foglalkozó cikkekkel.

E helyen most az önkor
mányzat kér szót s hívja fel a vá
ros polgárainak, üdülővendége
inek figyelmét környezetünk 
óvására.

Ezzel összefüggésben nélkü
lözhetetlen néhány száraz pénz
ügyi adat közlése is.

Az 1991. évi költségvetésben 
a város zöldterületeinek fenntar
tására 4 és fél millió forint, köz
tisztasági tevékenységre 5 mil
lió forint áll rendelkezésre.

A két említett feladatkör töb
bek között magában foglalja 
a konténeres szemétszállítást, 
parkok, közterületek fenntartá
sát, kihelyezett padok felújítá
sát, aluljáró takarítását, kézi sze
métszedést, de még a téli hóelta
karítást is, egyáltalán minden 
közterülettel összefüggő felada
tot.

Akik a várost ismerik, tudják, 
hogy milyen nagy területet átfo
gó tevékenységről van szó, 
amellyel bizony csak hellyel- 
közzel képes megbirkózni az 
önkormányzat Ezért nélkülöz
hetetlen szükség volna a város 
polgárainak, ingatlantulajdo
nosainak, az őket összefogó ba
ráti körök segítségére, ami any
nyit jelent, hogy ne csak a keríté
sen belül, saját kertjükre legye
nek igényesek, hanem a kerítés 
túloldalán lévő területre is jus
son idő, néhány szál virág.

A közterületek bizonyos ré
szének gondozási kötelezettsé
gét egyébként a címet is adó, je
lenleg is hatályban lévő 1/1986. 
(III. 4 .) számú tanácsrendelet (a 
környezetvédelemről és a város- 
üzemelésről) is előírja. Mégpe
dig nemcsak az ingat
lantulajdonosoknak, hanem a 
szórakozóhelyek, üzlethelyisé
gek és más elárusítóhelyek üze
meltetőinek is azzal, hogy az 
érintett járdaszakaszt a nyitva 
tartás ideje alatt köteles tisztán 
tartani, függetlenül attól, hogy a 
szemét az üzleti tevékenységből 
keletkezett-e vagy sem.

A kötelezettség tehát él, s az 
önkormányzat úgy gondolja, 
hogy talán még mindig többet 
lehet elérni a közterület-fel
ügyelőktól származó felhívás
sal, figyelmeztetéssel, ezzel a 
kérésnek szánt cikkel, mint bün
tetéssel, amit szeretnénk elke
rülni.

K.G.

Sajtótájékoztató a gimnáziumban

VÉGRE VEGE
Azt hiszem, nyugodt szívvel 

állíthatjuk, Balatonalmádi még 
soha nem kapott akkora publi
citást az országos sajtóban, te
levízióban, rádióban, mint az 
elmúlt pár hónapban. Normál 
körülmények között ez egy ör
vendetes tény, ám, mint tudjuk, 
most a két tannyelvű gimnázi
um botrányával voltak tele a la
pok. Igen, a botrány kifejezés a 
legtalálóbb, hiszen ahol kísér
letet tesznek az igazgató meg
buktatására, ahol sztrájkolnak 
a diákok vagy éppen bombaria
dó miatt ürítik ki az épületet, s 
teszik mindezt az év végi vizs
gákra való felkészülés idősza
kában, nos, ott biztos súlyos 
problémák vannak.

Ezt elégelte meg a fenntartó 
megyei önkormányzat is, s egy 
pártatlan bizottságot kért fel az 
okok feltárására, azok orvoslá
sára.

A több hétig tartó vizsgálatot 
nagyon helyesen a tanévzáró 
napján befejezték, s dr. Huszár 
Pál, a bizottság elnöke (a me
gyei közgyűlés elnökhelyette
se) az alábbi következtetések
ről számolt be a szünidőre ké
szülő tanároknak, diákoknak, 
szülőknek egyaránt:

-  A balatonalmádi gimnázi
umban sajátos körülmények 
között jelentkező válság szer
ves része az oktatásügyünk 
egészében tapasztalható meg
rázkódtatásoknak, de sajátos 
helyi vonásai is vannak.

A helyi gondok közül dr. 
Huszár Pál kiemelte:

-  Nincs egység a tantestület
ben, túlfűtött egyéni ambíciók 
nyilvánultak meg az iskolave
zetéssel szemben.

-  Néhány tanár elvtelen pe
dagógiai magatartással (tege

ződés, hiányzások elkendőzé
se, összejátszás) nyerte meg a 
tanulók egy részét.

Hiányosságok mutatkoztak 
az iskolavezetésben is: az igaz
gató, Czuczor Sándor optimiz
musából következően feltétlen 
bizalmat szavazott a tantestület 
felé, s elmulasztotta annak el
lenőrzését. A fegyelmi vétsé
gek elbírálásában következet
lenség mutatkozott, hisz hatá
rozottabb, „személyesebb” 
szankciókkal talán nem fajult 
volna eddig az ügy. Hiányos 
volt az együttműködés az isko
lavezetésben is.

A továbbiakban a bizottság 
vezetője kifejtette:

-  Kénytelenek helyt adni 
azoknak a -  többnyire -  szülői 
véleményeknek és megállapí
tásoknak, amelyek szerint eb
ben az intézményben az utóbbi 
hónapokban a tanulói közvéle
mény durva és etikátlan mani
pulálásának lehettünk tanúi. 
(Az aktivizált tanulók írásbeli 
és szóbeli megnyilatkozásai 
számtalan olyan elemet tartal
maznak, amiről a tanuló nor
mál körülmények között nem is 
tudhat. Írásos bizonyítékok 
vannak a közös tanár-diák de
monstrációval való fenyegető
zésről.

-  Az iskola tanulói önhibáju
kon kívül óriási kárt okoztak is
kolájuk bontakozó jóhírének, 
lejáratták intézményüket, igaz
gatójukat, tanáraikat és önma
gukat (kísérlet az igazgató 
megbuktatására, diáksztrájk, 
bombariadó).

-  A tanulókat manipuláló ta
nári csoport tevékenységének 
megítélése: többszörösen er
kölcstelen, embertelen, átgon
dolatlan (az igazgató megbuk

tatásán túl elképzelésük sem 
volt a jövőről!).

A vizsgálat eredményei, az 
iskolai alapdokumentumok át
tanulmányozása alapján, vala
mint az intézmény alapvető ér
dekeit tekintve a bizottság sem 
jogi, sem pedagógiai, sem er
kölcsi, sem szakmai okot nem 
lát arra, hogy az igazgató fel
mentését javasolja a megyei 
önkormányzatnak. Ellenkező
leg, a balatonalmádi két tan
nyelvű gimnázium jelene és jö
vője egyaránt azt kívánja, hogy 
az intézményt fenntartó me
gyei önkormányzat megerősít
se tisztségében Czuczor Sán
dor igazgató urat, valamint hi
vatali és erkölcsi súlyával kiáll
jon mellette és segítse tevé
kenységében, amelynek célja a 
két tannyelvű gimnázium kive
zetése a jelenlegi válságból.

Eddig a bizottság vélemé
nye, amelynek következmé
nyeként, remélhetőleg, most 
már megnyugszanak a kedé
lyek, s szeptembertől végzi 
mindenki a maga dolgát: már
mint a diákok tanulnak, a taná
rok oktatnak, nevelnek.

*

Lapzártakor jelent meg a 
Naplóban a Nincs csend a bala
tonalmádi gimnázium körül cí
mű írás, melyből megtudhat
juk: 3 pedagógus, Tóthné Má
tyás Erzsébet, dr. Kopár Zsu
zsa, Andl Melinda, és egy szülő 
szerint a vizsgálat során az el
várható legelemibb jogi és eti
kai normákat sem tartották be, s 
e véleményüket a megyei ön
kormányzat július 5-én sorra 
kerülő közgyűlésén ismertetik.

G.T.

Megnyílt Balatonalmádi-Budataván (Balatonfőzfői u. 61.) a benzinkút mögött

A PAPÍR-ÍRÓSZER-SZUVENÍR BOLT

Tanfelszerelések, iskolacsomagok

július hónapban 10%-os kedvezménnyel

és előnyös feltételekkel kaphatók 

Ajándéktárgyak, ólomkristály, fa, bőr, porcelán, kerámia áruk MÉRSÉKELT ÁRON

Hirdetésfelvétel ugyanitt



Néhány sor 
a 9. hónapról 
a városházán

1991 július

Kurtaxa 
Döcögve indult idén az 

idény. Mégis egyre több 
vendég gépkocsit láttam az 
elmúlt hónapban a takaros 
almádi házak bejáróiban. A 
bejelentési kötelezettség két 
éve megszűnt, ezért a kurta
xából származó városi bevé
tel jelentősen csökkent Ta
valy 8 millió forinttal volt 
kevesebb, mint annak előtte. 
Tisztelettel kérdem, ki szeret 
adót fizetni? Nyilvánvaló, 
hogy nagyon kevesen, vagy 
éppen senki. Mégis arra ké
rem önöket, hogy fizessék 
be a kurtaxát, és ne vegyék 
zaklatásnak, ha munkatársa
ink e célból felkeresik önö
ket. Lehet, hogy rövid távon 
jól járnak, ha elspórolnak 
párszáz forintot Hosszabb 
távon azonban biztos, hogy 
mindannyian sokat veszí
tünk. A központi költségve
tésből ugyanis minden 100 
Ft beszedett kurtaxa után 
200 Ft-ot kapunk a vendég- 
forgalomból lefölözött álla
mi nyereségből. Tehát ha va
laki nem fizet be 100 Ft kur
taxát, a város 300 Ft bevétel
től esik el. Gondolják el, 
hogy a tavalyi 8 milliós ki
esett bevételből mennyi utat, 
járdát tudtunk volna megcsi
nálni az idén tavasszal! Ha 
jobb az út, több a vendég, ha 
több a vendég, több a ven
déglátó bevétele és több a 
kurtaxa, kétszer több az álla
mi visszatérítés, még több 
utat tudunk építeni, még 
több lesz a megelégedett, és 
jövőre is visszatérő vendég. 
Folytassam? Nem folyta
tom. Inkább kérem önöket, 
hogy saját jól felfogott érde
kükben ne titkolják el, ha
nem büszkén fizessék be a 
kurtaxát. Így Állam Bácsi 
kénytelen lesz a dupláját ne
künk adni. És olyanná fog
juk varázsolni a városunkat, 
amilyen még sohasem volt.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület június 

havi ülésének napirendjén csu
pa aktuális ügy szerepelt.

Balatonalmádi sakkéletének 
megteremtésére vonatkozóan a 
polgármester terjesztett elő ja
vaslatot. A sakkegyesület a kö
zösségi házban működne, s 
magját a péti sakkszakosztály 
OB Il-es bronzérmes csapata 
adná. Miután az önkormányzat 
a költségvetés terhére nem látta 
megoldhatónak az egyesület 
támogatását, így most az vár
hatóan a polgármesteri elkülö
nített alapból kerül finanszíro
zásra.

Elvileg egyetértett az önkor
mányzat azzal a javaslattal, 
hogy a Wesselényi strand bejá
ratánál lévő ún. Szegedi-ház
ban az Almádiban élő alkotó- 
művészek kézművesházat mű
ködtessenek. A hasznosítás 
gazdasági mutatói még egyez
tetésre várnak.

A képviselő-testület -  kérés
re -  ötezer forint támogatást 
nyújtott a Lakitelki Alapít
ványnak.

Első fordulóban szó esett 
egy önálló nyomda létrehozá
sáról, melynek gazdaságossági 
számításai, munkálatai még

ugyancsak hátra vannak, így 
érdemben erről csak később 
tud dönteni a testület.

A káptalanfüredi úttörőtábo
rok és azok tartalék területére 
építési tilalmat rendelt el az ön- 
kormányzat az ÁRT-felül
vizsgálat jóváhagyásáig, de 
legfeljebb 1992. december 31- 
ig.

Jóváhagyásra került a vörös
berényi ipartestületre vonatko
zó megállapodás a veszprémi 
Dózsa tsz-szel. Ennek értelmé
ben a tsz meghatározott nagy
ságú területet ingyen az önkor
mányzat tulajdonába ad, míg a 
testület a kijelölt ipartelep köz
művesítését vállalja.

Módosításra került az ideig
lenes működési szabályzat. Az 
új rendelkezés arra vonatkozik, 
hogy a képviselő-testület tagja 
bármelyik képviselő vagy saját 
maga lemondását javasolhatja. 
Erről a testület titkosan szavaz. 
A szavazás eredménye -  jog
szerűen -  nem kötelezi az érin
tettet semmire, alanyi joga ab
ból bármilyen következtetés le
vonása.

Ismét tárgyalásra került a he
lyi autóbusz-közlekedés, mi
után a Volánnal kötött megálla

podás csak június 30-ig szólt. 
Az önkormányzat -  az előzetes 
tárgyalások alapján -  továbbra 
is -  december 31 -ig -  a Balaton 
Volán Vállalatot bízta meg a 
tevékenység ellátásával.

A képviselő-testület a Föl
des Jenő lemondásával meg
üresedett iskolaügyi, művelő
dési és sportbizottság elnöki 
tisztébe dr. Tótné dr. Kóger Er
zsébet képviselőt választotta.

Az elkövetkezendő hóna
pokban az önkormányzat vár
hatóan havonta egy alkalom
mal ül össze, erről az érdeklő
dők a hirdetőtáblákról szerez
hetnek tudomást. A testületi 
ülések jegyzőkönyvei a városi 
könyvtárban és a polgármesteri 
hivatalban megtekinthetők.

M.H.E.

Az Ott Károly
k é p v is e lő v e l  
készült riportot 

a következő 
s z á m b a n  

közöljük.

Jó buli volt 
a SZIA-fesztivál

A Napló ifjúsági melléklete, a SZIA 
szerkesztői június közepén a balatonal
mádi közösségi házba hívták 
vendégségbe ifjú olvasóikat. A jól sike
rült buliba sokan eljöttek a megye 
távolabbi településeiről is.

A közös játékot Tari Tibor vezette, 
majd kisorsolták a SZIA-szerencsejá
ték nyerteseit. A kötetlen és 
egyidejűleg több helyszínen zajló 
programban Buzás Csaba dalénekes 
szórakoztatta a szolidabb, nosztalgikus 
zenét kedvelőket. Veszeli Lajos grafi
kus köré gyűltek azok, akik, némi 
alkotói fantáziát érezve magukban, 
méterhosszú papírtekercsekre pingál
ták remekműveiket. Németh István 
Péter költő a „lánglelkű” ifjú poétákat 
vette gondjaiba nagy szeretettel. A 
meghívott együttesek -  a várpalotai 
Drakkon és a kecskeméti Kortársak -  
az öreg falak teherbíró képességére te
kintettel ezúttal nem élőzenével, 
csupán magnófelvételről mutatkoztak 
be.

A rendezvény -  annak ellenére, 
hogy magán viselte az első ilyen pró

bálkozás kisebb-nagyobb szervezési 
hibáinak félreismerhetetlen jegyeit -  
igazán jól sikerült, s ebben nem kis ré
szük volt a házigazdáknak. Külön

köszönet érte mindazok nevében, akik 
azon a délutánon a közösségi házban 
jól érezték magukat!

- s b e -

A közösségi ház előtti utcatárlat fotó: Durst László



AZ ÖNVÉDELMI 
CSOPORTOKRÓL

Hazánkban az ismertté vált 
bűncselekmények száma fo
lyamatosan, egyre erőtel
jesebben növekszik. Ezzel ará
nyosan mind több állampolgár 
válik személyében, jogaiban, 
törvényes érdekeiben áldozat
tá, úgyszintén mind több álla
mi, társadalmi, gazdasági szerv 
és intézmény válik vagyoná
ban vagy más módon sértetté.

A bűnözés kedvezőtlen ala
kulása, következményeinek 
súlyosbodása egyre nagyobb 
munkaterhet ró a rendőrségre, 
hiszen alig változott létszám
mal és technikai ellátottság 
mellett kell több, bonyolultabb 
ügyben eljárni.

A bűnözéssel szembeni álla
milag szervezett küzdelem 
nem kellő hatékonysága miatt a 
lakosság közérzetét, hangulatát 
súlyosan zavaró tényezővé 
vált. A rendőrök számának nö
velése, technikai felszerelésük 
javítása is hozhatna eredményt, 
de ennek megvalósulása a kö
zeljövőben nem várható.

Balatonalmádi város jelen
tős idegenforgalmat bonyolít 
le. Az idegenforgalom a lakos
ságnak nem jelentéktelen be
vételi forrást is jelent Ahhoz, 
hogy a magyar és más állam
polgárok jól érezzék magukat, 
a jövőben is ide jöjjenek vissza, 
szükséges a jobb közbiztonság.

1990-ben a városban -  az át
lagot tekintve -  naponta történt 
egy-egy bűncselekmény (ne le

gyen vigasz, hogy máshol eset
leg rosszabb a helyzet). Az ez 
évben történt bűncselekmé
nyek számából arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a jogsértések 
száma tovább növekszik.

A rendőrség ez ideig is tá
maszkodott az önként vállalt 
társadalmi segítőkre. Jelentős 
támogatást nyújtott az önkén
tes rendőri intézmény. A bekö
vetkezett változás, a fejlődés 
következménye az, hogy a 
rendőrség munkáját segítő, ön
kéntességen alapuló társadalmi 
tevékenységet új alapokra kell 
helyezni.

Az önkéntességen alapuló 
vagyonvédelem hazánkban a 
XVIII. század második feléig 
vezethető vissza. Nagyobb te
lepüléseken választottak nagy 
megbecsülésnek örvendő utca
kapitányokat, tízházgazdákat, 
tizedeseket, akik a tűzrendé
szed és közrendészeti feladato
kat is betöltötték.

Több településen működnek 
már az önkormányzatok szer
vezésében, rendőri szakirányí
tás mellett önvédelmi csopor
tok. Balatonalmádi város köz- 
biztonsága is igényli ilyen 
egyesület létrehozását. Örven
detes, hogy városunk lakosai 
között vannak ilyen feladatra 
vállalkozó polgárok. Az egye
sület megalakításában az ön- 
kormányzat közreműködik, az 
együttműködésre a rendőrőrs 
vállalkozik.

Kik lehetnek tagjai az önvé
delmi csoportnak: korra, nemre 
kikötés nincs. E feladatra a la
kosság felnőtt rétegének olyan 
polgáraira számítunk, akik e 
feladatot önként vállalják, 
egészségi állapotuknál fogva 
azt el tudják látni, köztisztelet
ben állnak, a csoport tagjai egy
mást kölcsönösen elfogadják.

Mi a feladatuk: a város egy 
meghatározott területén gyalog 
vagy saját járművükkel teljesí
tenek szolgálatot, észrevételei
ket a rendőrőrssel rádión, tele
fonon vagy egyéb módon köz
ük. Az intézkedést minden 
esetben a rendőrök végzik. Iga
zoltató, személyes szabadságot 
korlátozó jogosítványokkal az 
önvédelmi csoport tagjai nem 
rendelkeznek, kivétel az, ha 
bűncselekmény elkövetésén 
bárkit tetten érnek.

Tisztelettel kérjük a város 
azon polgárait, akik ilyen fel
adatot vállalnak, az önkor
mányzatnál vagy a rendőrőrsön 
jelentkezzenek. Szeretnénk, ha 
a csoport júliusban megalakul
na.

Fáradozásukat köszönjük, 
jelentkezésüket várjuk.

Kiss Béla r .s z ds 
őrsparancsnok

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet 

jegyző

GAZ
Az önkormányzati hírekben már szó 

esett arról, hogy az önkormányzat tanul
mánytervet készíttetett a város gázellátásá
ra.

A gázprogram indítására biztató tárgya
lások folynak a KÖGÁZ nagykanizsai 
üzemével. A tárgyalások eddigi eredmé
nye alapján ez év őszén már indulhat a ge
rincvezeték építése a fűzfői fogadóállo
mástól.

Az elkészült tanulmányterv szerint az al

mádi fogadóállomás a kommunális szol
gáltató üzem mögött kerül megépítésre. In
nen első lépcsőben a budatavai lakótelep 
fűtőműve állhatna át a gázüzemmódra, 
amennyiben az önkormányzat az átalakítás 
költségeit elő tudja teremteni.

A fogadóállomástól több irányban in
dulhat a gázprogram. A lakossági igények 
felmérését a közeljövőben kezdi meg a 
polgármesteri hivatal.

Kettős jubileum 
Vörösberényben

A vörösberényi műemlék 
plébániatemplom Szent Ig
nác tiszteletére épült. Szent 
Ignác 500 évvel ezelőtt szü
letett, és a Jezsuita rendet 
450 évvel ezelőtt hagyta jóvá 
a Szentszék.

E kettős jubileum évében 
a vörösberényi római katoli
kus templomban ünnepi 
megemlékezéssorozatot tar
tottak.

Június 30., vasárnap, este 
6 órakor: Orgonahangver
seny (barokk művek). Orgo
nái: Solymosi Ferenc orgo
naművész. Közben: dr. Zöldi 
Pálné sz. Acsai Ilona előadá
sa Jezsuita nevelés a Mária- 
kongregációkban címmel.

Július 7., vasárnap, este 6 
órakor: Orgonahangverseny 
(barokk és romatikus mű
vek). Orgonái: Solymosi Já
nos orgonaművész, közben 
Fricsy Ádám jezsuita törté
nész előadása Szent Ignác 
életéről és művéről.

A most következő július 
11-13. (csütörtök, péntek, 
szombat), este 7 órakor: Lel
ki gyakorlatos szentbeszé
dek szentmise keretében 
Szent Ignác szellemében. 
Tartja: Illés Béla jezsuita 
atya.

Július 14, vasárnap, este 7 
órakor Püspöki nagymise 
lesz szentbeszéddel. Tartja: 
dr. Szendi József veszprémi 
megyéspüspök. Közremű
ködik: Almádi város vegyes
kara.

A kedves híveket, minden 
érdeklődőt szeretettel hí
vunk és várunk!

A jubileumi évben (1991. 
július 31-ig) a templomuk
ban a Szentatya engedélye 
alapján teljes búcsú nyerhető 
Szent Ignác érdemeire tekin
tettel. Feltétele: szentségek
hez járulás és ima (Hiszek
egy, Miatyánk, Üdvöz légy, 
Dicsőség) a Szentatya szán
dékára.

A búcsú az egyház tanítá
sa szerint a már megbocsá
tott bűneink elégtételeként 
reánk váró szenvedések 
(tisztítótűz!) elengedése 
Krisztus és a szentek érde
mei által.



DOBOS LAJOS KIÁLLÍTÁSA 
VÁROSUNKBAN

Azok a művészek, akik Al
mádit, a Balatont egyszer meg
szerették, nem kívánkoznak 
más tájakra.

Dobos Lajos festőművész 
idestova 30 éve él szerelemben 
az Öreghegy lankáival, a kifür
készhetetlen víztükör álomvi
lágával. Ide kötődik majd min
den festményének mondaniva
lójával. Amikor az almádi mű
vészek közös tárlatán megtud
tuk, hogy júniusban 70 éves

lesz, egyértelműnek tűnt a gon
dolat, hogy e szép évfordulón 
önálló kiállítással köszönti őt a 
város.

Dobos Lajos művészete, ak
varellfestészete egy kiérlelt, 
egységes felfogás mintapéldá
ja. Színeinek frissessége, ami 
most sem árulkodik az alkotó 
idős koráról, nem veszített fé
nyéből.

Lajos bácsi csendes, ki
egyensúlyozott egyéniség,

szinkronban van míves tájké
peivel.

A jelen tárlat összegzése is 
lehetne Dobos Lajos eddigi 
munkásságának, amely tükre 
egy kitűnő művész ars poeticá
jának. Köszöntjük a művészt e 
nevezetes évfordulón lapunk 
hasábjain, és kívánjuk, hogy 
nyugalomban és békességben 
éljen és alkosson e csodálatos 
táj bűvöletében, leljen még 
több alkotó, tevékeny barátra a

városhoz kötődő fiatalabb kol
légák között is. Kedves, sugár
zó egyéniségét őrizze meg, 
hogy műveivel örömöt okoz
hasson a művészetpártolóknak. 
Lendületes festészete most már 
kiteljesedett, s helyet igényel a 
jövendő balatoni, almádi festők 
galériájában.

Isten éltessen művésztárs, 
Lajos bácsi, sokáig.

V. L.

A 70 éves művész a megnyitón Egy festmény a tárlatról
Fotó: Durst László

ROLITRON-ALMÁDI
„Balatonalmádi, 
június 9., vasárnap.

Kedves Családom!
Nagyon jól érzem magam itt a stran

don. Lehet úszni, napozni. ...Nagyon jó 
a program!" -  így kezdődött a Danubi
us Rádió felhívása, melyet az ország 
kisdiákjai először június 6-án, csütörtö
kön reggel hallottak, mielőtt elindultak 
a tanév utolsó előtti hetében az iskolá
ba.

A Rolitron Alapítvány és az Almá
diért Alapítvány közös napot rendezett 
a Wesselényi strandon az egészséges 
életmód, sport, mozgás és a jó idő je
gyében.

Az ország különböző iskoláiba el
küldött pályázati felhívások alapján a 
celldömölki, a veszprémi Cholnoky, a 
balatonalmádi Györgyi Dénes és a vö
rösberényi általános iskola csapatai 
neveztek a vidám sportvetélkedőre.

Volt erőt próbáló kötélhúzás, tech
nikát és Kresz-tudást igénylő 
kerékpárverseny, ügyességet kívánó 
vízibiciklizés. A versenyszámokat Ko
vács János testnevelő tanár a Rolitron

Alapítvány képvise
letében állította ösz
sze.

Az egész napos 
vidámság alaphangu
latát az oroszlányi 
mazsorettcsoport be
mutatója vezette fel.

Nemcsak a csapa
tok játszhattak, vetél
kedhettek ezen a na
pon, hanem akik csa
ládostól érkeztek, 
azok is mókás felada
tokat kaptak és verse
nyezhettek egymás
sal, egymásért. A csa
ládi vetélkedő lebo
nyolítója, szervezője 
és egyben családjával 
tevékeny résztvevője 
is Polyák István, a vö
rösberényi általános iskola igazgatója 
volt.

A versenyszámok lebonyolításához 
szükséges sportszereket az almádi 
sportegyesület és a vörösberényi iskola 
biztosította.

Akik csak napozni vagy nézelődni 
jöttek, megtekinthették az almádi kö
zösségi ház műsorát: BMX, 
gördeszka-, karatebemutatót, sakkoz
hattak Fide mesterrel.

A Rolitron Alapítvány Siesta cipő

vásárral vonult fel, valamint bohókás 
és apróbb ajándékokat árult.

Az ország is részese lehetett a Wes
selényi strandon zajló eseményeknek a 
Danubius Rádió óránkénti tudósításai
nak segítségével, ennek keretében 
mutatkozhatott be a két alapítvány, be
szélhetett céljairól, munkájáról.

A nyár első legszebb napjai közé 
tartozott június 9-e, vasárnap. Először 
bámulhattunk le a naptól, és a bátrab
bak megmártóztak a Balatonban is.

A nap végén a versenyző csapatok 
és családok sportos és hasznos díjakat 
nyertek: pingpongasztal, kondibicikli, 
labdák, tollasütők, napozószivacsok 
kerültek átadásra. A csapatok díjait a 
Rolitron Alapítvány, a családi vetélke
dő díját pedig az almádi önkormányzat 
bocsátotta rendelkezésre.

Zárásként a várpalotai dzsesszbalett 
csoport táncolt, egyben megadták a 
hangulatot az aszfaltdiszkónak is.

A két alapítvány nevében köszön
jük a szervezők lelkes munkáját és a 
napot anyagilag támogató intézmények 
hozzájárulását. Jó lenne, ha jövőre is
mét találkoznánk!

A Györgyi Dénes iskola győztes csapata



Sporthírek

Tenisz

Túl az első fordulón
Balatonalmádi város teniszcsapata május 18-án megkezdte 

szereplését az OB II. osztályában. A bemutatkozás -  sajnos -  nem 
sikerült A közel azonos játékerőt képviselő Testnevelési Főisko
la (TFSE) csapatával szemben négy (!!!) mérkőzéslabda elveszté
se után 5:4 arányban alulmaradtunk. A vereség váratlanul jött, an
nak ellenére, hogy tartalékos csapattal voltunk kénytelenek kiáll
ni.

Másnap, május 19-én a nagy teniszhagyománnyal rendelkező 
győri csapathoz utaztunk. A legjobb összeállításban felálló csapa
tunk értékes győzelmet aratott. Az esőszünettel tarkított találko
zón az egyes mérkőzések után már 4:2 arányban győztünk. A kö
vetkező hétvégén -  május 25-én -  Budapestre a csoport talán leg
gyengébb csapatával a Taurus SC-hez utaztunk. A rendkívül vál
tozatos találkozón hol biztos győztesnek, hol vesztesnek látszott 
csapatunk. Az izgalmas csata végül kedvezőre változott 6:3 
arányban megnyertük a találkozót Kiélezett helyzetekben a na
gyobb tapasztalat döntött javunkra.

Május 26-án rangadó jellegű találkozót vívtunk a Fővárosi Víz
művek csapatával Balatonalmádiban. A mérkőzés tétje a kiesők 
vagy bennmaradok közé kerülés volt. Ennek tudatában léptünk 
pályára. Izgalommentes és talán a legkönnyebb találkozón 6:3 
arányú győzelmet arattunk. Fontos volt ez a győzelem, mert ezzel 
teljesítettük az első fordulóra kitűzött célunkat, ugyanis javításra 
nem maradt lehetőségünk, mert utolsó mérkőzésünket a csoport 
kiemelkedő képességű csapatával, a Pécsi Spartacussal vívtuk. A 
papírforma szerint 7:2 arányú vereséggel zártuk a tavaszi fordu
lót
Az első forduló mérlege: 3 győzelem, 2 vereség 
A csoport állása:
1.Pécs 5 győzelem 0 vereség 10 pont
2. TFSE 4 győzelem 1 vereség 8 pont
3. Balatonalmádi 3 győzelem 2 vereség 6 pont
4. Győr 2 győzelem 3 vereség 4 pont
5. Fővárosi Vízmű 1 győzelem 4 vereség 2 pont
6. Taurus SC 0 győzelem 5 vereség 0 pont 

A csoport első helyezettje feljut az OB I., az 5. és 6. helyezettje
kiesik az OB III. osztályába.

Tavaszi teljesítményünk alapján jó esélyünk van a bennmara
dásra, ehhez mindössze egy találkozót kell az ősszel megnyerni.

A forduló legfőbb tanulsága, hogy rendszeres edzéssel csapa
tunk ebben az összetételben is képes megállni helyét a második 
osztályban. A hosszú távú jó szereplést pedig az ez évben beindult 
magas szintű szakmai utánpótlás-neveléssel alapozhatjuk meg. 

Tenisz minden mennyiségben:
-  Szakosztályunk 1991. június 15-16-án rendezte meg ez évi 

országos versenyét A gyér érdeklődés mellett lezajlott versenyen 
szép hazai siker született 

Eredmények:
fiú, gyermek: 1. Rajnai Csaba, Balatonalmádi
újonc: 1. Hitter Csaba, Balatonalmádi
férfi III. o.: 1. Nemes Gábor, TFSE

-Legtehetségesebb utánpótlás versenyzőink (5 fő) a június 17- 
én Balatonalmádiban kezdődő kéthetes megyei korosztályos tá
borozáson vesznek részt 

Közben június 21-22-én lány és fiú versenyzőink egy része a 
Berettyóújfaluban rendezendő diákolimpiára utaznak. Két ver
senyzőnk, Rajnai Csaba és Hitter Csaba jogosult indulni június 
26-án a Pécsett rendezendő területi bajnokságon.

Huszár József

A legutóbbi nemzetközi tornán részt vevő 
Balatonalmádi csapat

Fotó: D. L.

Jó pihenést, labdarúgók...
Megtartotta évadzáró vacsoráját a BSE labdarúgó szakosztálya. 

A jó hangulatú összejövetelen a szakosztály vezetősége anyagi le
hetőségeihez mérten ajándéktárgyakkal jutalmazta meg a megyei 
bajnokságban negyedik helyezést elért labdarúgócsapat játékosa
it. A csapat rászolgált az elismerésre, mert története folyamán ré
gen végzett ilyen előkelő helyen, és ha őszi teljesítményét meg 
tudja ismételni a csapat, még előrébb is végezhetett volna. Külön 
elismerést kapott Szász Sándor, a csapat 42. évében járó örökifjú 
kapusa, aki mindig visszatért, ha az egyesületnek kapusgondjai 
voltak.

A csapat 28 mérkőzésből 15-öt megnyert, 5-ször döntetlent ért 
el és 8 alkalommal szenvedett vereséget 35 megszerzett pont mel
lett a gólkülönbség sem lebecsülendő: 65:40. Talán a kapott gólok 
száma kicsit sok, de támadójátékban mindenképpen előrelépés ta
pasztalható. Jól egészítették ki egymást a tapasztalt idősebb játé
kosok és a feltörekvő fiatalok. Ijfúsági csapatunk szereplése is po
zitív. Az almádi fiatalokra épülő csapat az ötödik helyen végzett, 
ami biztató a jövőre nézve.

Végül, akik Bodiss József edző irányításával a sikert kiharcol
ták: Szász Sándor, Jakab Csaba, Bódiss Ákos, Rinkó Sándor, Krá
lik János, Solymosi István, Pákh Csaba, Horváth Alfonz, Selmeczi 
György, dr. Kovácsfi László, Bogdán Tamás, Kovács Zoltán, 
Hartmann Tibor, Balai József, limes Zsolt, Gácser Tamás, Kungli 
Csaba, Horváth Zsolt.

J.G.

Teniszverseny 
az Öreghegyben

Laci bácsi tenisziskolájának növendékei anyák napjától gyermeknapig tartó 
versenyen vettek részt az öreghegyi pályán. A három iskolából -  négy korcsoport
ban -  48 lány és fiú vetélkedett az érmekért és a kupáért.

A régi hagyományt folytatja Laci bácsi, amit még 6 kezdeményezett 15 évvel 
ezelőtt. A korábbi nyertesek és helyezettek közül többen ma az Almádi NB Il-es 
teniszcsapat nevezett játékosai.

És végezetül álljon itt a négy korcsoport győzteseinek és helyezettjeinek névso
ra: Gecs Mónika, Vajai Péter, Szöllősi Dávid, Tolcsvai Ferenc; Fényes Sándor, 
Faludi László, Jármay Petra, Kaszap Eszter, Szilágyi Judit, Horváth Balázs, Niko
letti Otília; Oláh Károly, Torony Ferenc, Ficsor Krisztián, Rehák Géza -  Oláh 
László, Nagy Gergely és Szabó Márton.

A kupát Pók Levente nyerte.
A vigaszverseny győztesei: Vajai András, Czuczai Donát, Győri Szabolcs és 

Körtélyes Csaba.



Horgászsarok
A tapasztalat azt mutatja, hogy a legeredményesebb halfogási 

időszak a Balatonon az általános tilalom utáni egy-két hónapra 
esik. A víz fokozatos melegedésével a halak egyre inkább vissza
húzódnak a mélyebb mederbe, így a parti és nádbéli horgászok 
esélyei igencsak lecsökkennek.

A május 21-e utáni fogásokról érdeklődtem az almádi partsza
kasz horgászaitól.

Budatava nádasaiban erősen panaszkodnak a sporttársak. 
Többségüknek valóban nem volt szerencséje, a hírek szerint vi
szont néhányan szó szerint „kifogták”. A nádas előtt villantóval 
öt-hétkilós csukákat, a vízműnél tizenkét kilós pontyot, keszege
ket (magam is fogtam néhány, kiló körüli vörösszámyút) és persze 
az új slágert, az ezüstkárászokat. Tanúja voltam olyan esetnek, mi
kor szinte folyamatos volt a kapás trágyagilisztával csalizott ho
rogra kb. egy órán keresztül. Látványnak sem volt utolsó, ahogyan 
a „spori” hatméteres teleszkópos botjával, tizes zsinórral szede
gette ki a pontynak is méretes kárászokat. Az persze, hogy honnan 
került elő -  szinte minden előzmény nélkül -  ennyi és ilyen méretű 
kárász, más kérdés. Pár évvel ezelőtt hírük sem volt a Balatonban. 
Az igazi nagyágyú a budatavai részen az a huszonhárom kilós har
csa volt, amelyik a beszámolók szerint Rapala műcsalira harapott 
rá, s egy budapesti vendéghorgász zsákmánya lett. Mivel a feldol
gozásra sem helye, sem megfelelő eszköze nem volt, a Rózsakert 
vendéglőbe vitte, gazdagítva az étlap választékát.

A móló környéke nem remekel. A tavalyi jó pontyfogás az idén 
elmaradt. Továbbra is csak az alig arasznyi pontyocskák borzolják 
a kedélyeket Éjszakánként egy-egy angolna kerül horogra. Ennyi 
az egész.

A focipályánál lévő „négyméteres” (és nem tízméteres, aho
gyan előző számunkban elírás miatt megjelent) szakasz -  ez az el
nevezés a valamikori vízmélységre utal - , a vendéghorgászok leg
kedveltebb helye. Ennek megfelelően itt kell szembenézni a prob
lémák nagy részével. Az otthon felejtett engedélytől az autóból va
ló „sporthorgászatig”.

Almádi rendőrparancsnokának véleménye -  a horgászok által 
nehezményezett behajtási tilalommal kapcsolatban -  az, hogy az 
önkormányzat szabályozza a város belterületén a forgalmi rendet, 
s azt mindenkinek kötelező betartani.

A fogási eredmények itt sem döntögetik a rekordokat. Mint a 
mólónál, itt is sok a kis ponty. Keszeget, ha módjával is, azért lehet 
fogni. A kövek előtt szépen rabol a balin, meglepő, hogy milyen 
kevesen próbálkoznak velük. Két szép pontyot láttam. Az egyik 
három, a másik öt kiló körüli súlyban volt. Kifogójuk receptje: tü
relem, idő és sok etetés. Harminc centi feletti kárászok szép szám
ban jelentkeznek a négy méteres vizén is.

Kis körjáratunk bebizonyította -  legalább is számunkra-, hogy 
halat fogni még mindig a nádasok környékén lehet leginkább, an
nak ellenére, hogy a halászok egy egész éjszakát töltöttek hálóik
kal a fűzfői öbölben.

Nagy Ferenc

Az elmúlt számunkban szóltunk a Séd patak ügyéről, az
óta a városgazda intézkedett és a következő levelet küldte 
szerkesztőségünkbe.

Balatonalmádi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Kokas Géza városgazda

Tisztelt Uram!
A fenti hivatkozási számon küldött levelére a következő tá

jékoztatást tudom adni:
1. Az alakulat 1991. évi fő feladatait figyelembe véve, jelen 

pillanatban nem látok reális lehetőséget a jelzett terület tűzsze
rész átvizsgálására.

2. Bejelentését ennek ellenére a T-VII. 9. számon nyilván
tartásba vettem, valószínű, hogy legkorábban 1991 utolsó ne
gyedévében tudnám csak beütemeztetni a munkát.

3. Amennyiben egy korábbi időpontban lehetőségünk nyí
lik arra, hogy a területmentesítést elkezdhetjük, úgy előtte leg
alább 2 héttel telefonon megbízottam megkeresi ügyintézőjü
ket, hogy pontosítsuk a további teendőket.

Megértését köszönve 
Budapest, 1991. június 14-én

Láng László alezredes 
parancsnok

Gyermeknapi
kirándulás

A szabad demokraták helyi 
szervezete ez évben Csesz
nekre szervezett 
gyermeknapi kirándulást. A 
jól sikerült egész napos 
program során a gyerekek 
maguk főztek ebédet. Min
denki dolgozott, s voltak, 
akik többször is fordultak a 
kilométerekre található víz
zel.
A kiránduláson az almádi is
kolák és a nevelőotthon 
gyerekei vettek részt. Min
den elismerés megilleti a 
Váci Mihály, a Györgyi Dé

nes, valamint a nevelőott
hon pedagógusait 
szervezőmunkájukért 
és segítségükért.
A gyerekek nevében meg
köszönjük az alábbi 
támogatóinknak- az anoni
moknak is -  az anyagi 
segítséget: Ádám eszpresz
szó, Bagoly Szabolcs, 
balatonalmádi rendőrőrs, 
Baross Gábor úti zöldség- 
gyümölcs bolt,  
cukrászüzem, gyermekdi
vatüzlet, György és tsa 
patika, húsbolt, Írisz virág
üzlet, Jusztin Antalné, Kóla 
cukrászda, Mini cukrászda. 
Novák bt. pékség, Ónodi 
pékség, Petőfi Sándor úti 
zöldséges, Rózsakért ven
déglő, Sipos-féle 
üveg-ajándék, Szegedi Ist
ván, dr. Tóth László, Újj 
László.

Bélavári János 
SZDSZ-ügyvezető

Kezdeményezés
A Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete kezdeményezte a városi képviselő-testületnél 

DÍSZPOLGÁRI cím alapítását és adományozását.
A díszpolgári cím az országos vagy nemzetközi szinten kimagasló tudományos, művészi és sport

teljesítményt nyújtó balatonalmádi vagy innen elszármazott személyeket illetné meg (esetleg a város 
érdekében kifejtett, kimagasló gazdasági tevékenységre is adományozató lenne).

A díszpolgári cím odaítéléséről, bárki kezdeményezésére, a cím kuratóriuma döntene.
A cím díjazással nem járna.

A díszpolgári cím, megalapítását követően, elsőként illesse meg KOPÁR ISTVÁNT, 
aki világraszóló sportteljesítménnyel méltán rászolgált annak viselésére.

Magyar Demokrata Fórum



E HAVI KÉRDÉSÜNK:
Igaz-e, hogy a lakosság alá

írást gyűjtött a közösségi ház 
szabadtéri rendezvényei ellen? 
Aki válaszol: Gróf Tibor, az in
tézmény igazgatója.

-  A hír félig igaz. Valóban 
kapott a polgármester úr egy le
velet 70 egynéhány aláírással a 
környéken élőktől (sőt, még a 
Bajcsy-Zs. utcából is), amely
ben tiltakoznak az ellen, hogy a 
volt szovjet emlékmű területén 
(a közösségi ház mellett) egy 
kis szabadtéri színpadot alakít
sunk ki. Tehát a színpad ellen 
tiltakoznak, s nem általában a 
szabadtéri programokat támad
ják.

Furcsa is lenne.
A színpad építésének tervét 

egyébként az indokolja, hogy 
nincs a városban egy olyan te
rület, ahol bevételes programo
kat szervezhetnénk, márpedig a 
jelenlegi gazdasági helyzetben 
erről mi sem mondhatunk le. 
Azt pedig, azt hiszem, senki 
sem kérdőjelezi meg, hogy egy 
ekkora idegenforgalmú város
ban programok kellenek.

Hangsúlyozom, nem ricsajos 
éjszakai diszkót terveznénk 
ide, hanem délutáni gyerekelő
adásokat, térzenét stb. Ezt 
egyébként korábban már el
mondtam az érintetteknek, de 
nem sikerült semmiben meg
egyezni.

S itt egy jelenségre szeret
ném felhívni a figyelmet. A 
polgármester úrnak küldött le
vélben a következő áll:

„A nyári szezon, ha a város
nak hoz is pénzt, nekünk, itt é
lőknek nagyon fárasztó és ki
mentő. Még a vendégek nya
ralnak, mi dolgozunk, és meg 
kell „küzdenünk” a tömeg
gel...”

Nos, ez a tömeg nemcsak a 
városnak hozza a pénzt, hanem 
nekünk, városi polgároknak is. 
Lehet, hogy nem ötezer forin
tos képében, hanem mondjuk 
az Óvári (Táncsics) utca felújí
tásában, idősek karácsonyi 
ajándékcsomagjában stb. A 
rengeteg szobakiadóról nem is 
beszélve. Tudomásul kell ven
ni, hogy ez egy üdülőváros, ide

a vendég szórakozni jön, s 
hogy a pénzét itt költse el, ne
künk is nyújtani kell valamit. 
Abban is biztos vagyok, hogy 
az a vörösberényi, öreghegyi 
lakos, akinek nincs csatornája, 
vize vagy éppen csak gumi
csizmában tud közlekedni hó
olvadás idején, ő biztos „elvi
selné” ezt a két hónapot, ha 
problémái megoldódnának.

Nemcsak egyéni érdekeket 
kell figyelembe venni, közös
ségben is kell gondolkodni ah
hoz, hogy kis városunk fejlődni 
tudjon. Mert, azt hiszem, ez 
mindnyájunk érdeke.

Természetesen gondolata
immal senkit nem akarok meg
bántani (nyugodt szívvel 
mondtam el mindezt, hisz én a 
Fórum mellett lakom), kizáró
lag a városunkért tenni akarás 
beszélt belőlem.

A közösségi ház részéről pe
dig ígérhetem, hogy messze
menőkig figyelembe vesszük a 
környező lakosok kéréseit, s 
maximális együttműködést kí
vánunk kialakítani.

HÁZTÁJI KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogyan is volt az hajdanán? 
Úgy fél évszázada még az a jó szo
kás járta a falusi portákat, de több
nyire a városok háztartásaiban is, 
hogy nemigen „termeltek” szeme
tet. A parasztember, saját jól felfo
gott érdeke volt, hogy mindent 
hasznosított, ami csak megtermett, 
semmit ki nem dobott, el nem po
csékolt. Még a mosogatóvizet sem, 
mert az a moslékba került. Olyan 
kincseket pedig, mint a papír, igen
csak megbecsült

Ó, azok a régi szép idők. Ma
napság már elképzelni is nehéz, 
milyen lehetett egy tiszta erdő, 
park, árok, patakmente, hogy a vi
zéről ne is beszéljek.

Civilizációs ártalom, mondhat
nánk egyszerűen, pedig egyáltalán 
nem az. Egy vadhajtás a civilizáció 
törzsén a környezet pusztítása, 
szennyezése. Talán pont a civili
záltság hiánya, a felelőtlenség, tu
datlanság eredményezi, hogy ko
runk embere a maga teremtette sze
métkupac tetején trónolva érzi jól 
magát

Tudom, az élet az utóbbi ötven 
évben rengeteget változott, tuda
tunk, felfogásunk, felelősségünk 
azonban nem sokat. Miközben él
vezzük korunk csodáit, nem gon
dolunk jövőnkre, gyermekeink jö
vőjére.

A környezetvédelem otthon 
kezdődik a háztartásban, sőt, a fe
jekben. Meg kell fertőződni a gon
dolattal, s minden tevékenységün
ket ennek alárendelni.

Nézzünk körül szűkebb pátri
ánkban! Az alsőörsi határtól Tob
rukig, a Malom-völgytől a Proke
sig. Mindenütt szemét. Sok esetben 
úgy tűnik, komoly gondot okozha
tott az odacipelésük. Rossz fürdő
kádak, kályhák, tűzhelyek, lyukas 
edények, hűtőszekrények, drótok, 
vasak, hordók, ágybetétek, matra
cok, építési, bontási törmelékek, és 
sorolhatnám még tovább.

Valahol természetesen el kell 
helyezni a már végképp feles
legessé vált eszközöket, anyago
kat. Erre találtatott ki a szemétte
lep, ezért vezette be a város évek
kel ezelőtt a limlom-napokat. Ez 
évben négy hétvégén volt lehetősé
ge a lakosságnak ezt a díjtalan szol
gáltatást igénybe venni.

Érdekes elgondolkodni azon is, 
hogy amit manapság a szemétre 
hányunk, az valóban oda való-e? 
Nem lehetséges-e még valamire 
hasznosítani, nincs-e olyan rászo
ruló, akinek igényeit még kielégít
hetné a kidobott holmi? Szükség
szerű-e az, hogy a szemetet ilyen 
irdatlan mennyiségben, szinte 
megszállottként termeljük, hogy

szeméttelepeink, időnap előtt meg
telve, újabb gondokat okozzanak?

Egyáltalán nem! Kevés fárad
sággal, kis odafigyeléssel magunk 
segíthetünk e helyzetben. Nem 
kellene a kukákat, szemétgyűjtő 
konténereket kivágott bokrokkal, 
ágakkal, kikapált gazzal megtöm
ni. A kerti és konyhai hulladékok 
igen jól visszforgathatók a termé
szetben komposztálással. A papír 
egy része szintén újrahasznosítha
tó, s a többit sem muszáj a szelek 
játékává tenni, hiszen tűzhelyek
ben, kazánokban elégethetők.

Komoly gondot okoz viszont a 
műanyagok mértéktelen használa
ta, melyek csak nehezen vagy 
egyáltalán nem bomlanak le a ter
mészetben, s újrahasznosításuk 
sem teljesen megoldott. Megsem
misítésük égetéssel további súlyos 
környezetszennyezést eredmé
nyez, ezért háztartási tüzelőeszkö
zökkel végezni ezt nem ajánlatos.

Egy település tisztasága, rendje, 
környezetének rendbentartása nem 
egy-két ember feladata. Ebben 
minden állampolgárnak, sőt, az ide 
látogató vendégeknek is részt kell 
venniük.

Söpörjünk többet a saját házunk 
táján, és gondoljuk meg, mit do
bunk a szemétbe.

Boros László

Elszámolás
A  II. világháború áldozatainak em

léktábláját május 8-án ünnepélyes 
keretek között felavattuk, átadtuk a 
város lakosságának, akik önkéntes 
anyagi hozzájárulásaik által tették 
megvalósíthatóvá ezt 

Mint múlt havi újságunkban is je
leztem, az adományokról, azok fel- 
használásáról most kívánok a nyilvá
nosságnak elszámolni, a honismereti 
kör nevében is.

Önkéntes adományok, amint az 
Almádi Újságban név szerint folya
matosan is olvasható volt (május 31- 
ig): 65 300 Ft 

További adományok:
Dr. Naményi István 1000 
Fazekas Józsefné 1000 
Az adományok átmeneti betétbe 

helyezése utáni kamathozam: 6186 
Ft

Rendelkezésre állt: 73 486 Ft 
Költségek:
4 db márvány tábla Bo. 24 305 Ft 
Rézszalag kerethez 14 157 Ft 
Vésési munkák I. szla Németh J. 

34 038 Ft 
Vésés és felrakás II. szla 14 500 Ft 
Szerszámélezésekért 500 Ft 
Egyéb költségek 500 Ft 
Összesen 88 000 Ft 
Egyenleg (hiány) 14 514 Ft 
A fenti hiány ellentétele a felmerült 

költségekből 72 500 Ft után vissza
igényelhető áfa, melynek összege 14 
500 Ft (20%). E visszigény úgy válik 
lehetségessé, hogy az április 30-ig 
befolyt 58 000 Ft összegét közérdekű 
kötelezettségvállalás címén -  a vo
natkozó szerződés megkötése által -  
a városi tanács elkülönített számlájá
ra befizettem, s innen kerültek átuta
lásra, kiegyenlítésre a felmerült költ
ségek számlái. Közterületen elhelye
zett emléktábláról van szó.

Elszámolásom szíves tudomásul
vételét kérem. A bizonylatok a honis
mereti kör irattárában kerültek letét
be.

Itt keresek lehetőséget a honisme
reti kör nevében, hogy megköszön
jem a körön kívülről is kapott segítsé
geket. Németh József kőfaragómes
ternek kedvezményes elszámolását, 
Majlik Imre nyugdíjas kőfaragó in
gyenes szakmunkáját, továbbá akik 
virágot hoztak, vettek, ültettek, ön
töztek, sőt, a mai napig is életben tart
ják az emléktábla környékét friss vi
rágok elhelyezésével. Köszönet 
azoknak, akik az esemény ünnepé
lyessé tétele céljából, így az almádi 
vegyeskar, Czuczor Sándor igazgató 
úr, Varga László barátom, valamint a 
vörösberényi iskolából Káldosi Atti
la és Tóth Benedek. Köszönet az egy
házak képviselőinek, Csoma János 
tisztelendő és Kurucz György lelkész 
uraknak, továbbá a KSZÜ illetékes 
dolgozóinak, kertészeinek, a közös
ségi ház dolgozóinak és minden is
meretlen ismerősnek, akik a jövőben 
is segédkezet nyújtanak hasonló ügy
ben Balatonalmádi építése, szépítése, 
múltjának és jelenének formálása 
ügyében.

A honismereti kör nevében 
Majbó Gábor



Almádi bál 1991

Ismét eltelt egy év a tavalyi Hattyúbál óta. Ismét indult az idény 
a parton, s most már úgymond a hagyományos nyitóbál időpontja 
is elérkezett. Az idei bál már jóval szervezettebben, tudatosabban, 
előkészítettebben és eredményesebben írta be nevét Almádi törté
nelmébe.

Neptun felvonulásával kezdődött, aki kíséretével a Napsugár 
párral szekéren indult a volt Hattyú vendéglő elől, majd a belváro
son áthaladva érkezett a bál színhelyére. Itt a tenger istene végig
nézte a lovasbemutatót és a mazsorettek felvonulását, és kíséreté
vel bevonult a bálterembe. Az isten és kísérete itt megtekintette a 
palotás nyitótáncot, amely a közönség megelégedésére nagyon 
jól sikerült. A szervezők ügyszeretetét dicséri, hogy a bálozók kö
zött prominens, ismert személyiségek is részt vettek. Politikusok, 
színészek, énekesek, balett-táncosok, művészek, akik kötődnek 
kis városunkhoz, és jelenlétükkel emelték a bál színvonalát. A 
Hattyúbálon meghívott volt Kopár István világutazó is, aki fris
sen érkezett haza a nagy útról.

Az idei bál két védnöke dr. Balázs Béla, a Collegicum Hunga
ricum bécsi igazgatója, és dr. Kerényi László, Balatonalmádi pol
gármestere volt. Elegáns és kellemes bálként emlegetik az idei 
Hattyúbált, amely ismét jótékony célú rendezvény volt. Az Almá
di Alapítvány a bevételt a jövendő városi zeneiskola javára aján
lotta fel. A résztvevők jól szórakoztak, hiszen két zenekar is húzta 
a talpalávalót, majd úgy búcsúztak, hogy jövőre ugyanitt, a 
Hattyúbálon találkozunk.

Álljon itt azoknak a neve, akik segítették az idei jótékony célú 
bált, aktívan szervezték és munkálkodtak azon, hogy Almádinak 
e bállal is híre menjen a világba. Köszönet mindnyájuknak!

Wossala és társa, Rózsakert vendéglő, Aranyhíd vendéglő, Pi
reus étterem, Balaton Oázis vendéglő, Határ csárda, Kuckó Kft., 
Otília vendéglő, Sarkos büfé, Hotel Pirat, Hotel Auróra, Balzer 
cég, Balatontourist, Fórum, Bauxitkutató Vállalat, Vigi Gmk, 
cukrászüzem, Lang cukrász, Kóla cukrászda, Postás Üdülő, Pep
pino cukrászda, Anaconda, Pusztainé, Pannonker, Ötvös Csaba 
operaénekes.

Elismerés illeti az almádi rendőröket, akik biztosították a za
vartalan felvonulást. Külön gratulálunk a szervező stábnak: Jurá
nyiné Etz Beának, Müllerné Hradszky Erzsébetnek, Schild
mayernénak, Pusztainénak, Répászkynénak, Nyulásznénak és 
Gróf Tibornak. Közösen a hattyúval



A palotást táncolok

A résztvevők között

A Napsugár pár

Attrakció a bál előtt A nézők gyűrűjében
Fotó: Benkő Imre és Kovácsi Miklós



A közösségi ház 
programja

5., 21 óra A II. Nemzetközi 
Folklórfesztivál záró gálaműsora 
(Városháza tér)

6., 19 óra Utcabál a Lux ’73 
együttessel (Városháza tér)

11., 14 óra Dalolj velem! Köve
si Sándor gitáros-énekes műsora 
(strand)

12., 17.30 óra Az engedetlen 
kiskacsa (strand, főbejárat), az Ál
lami Bábszínház előadása

14., 8 óra Népművészeti és kira
kodóvásár (Városháza tér)

18., 11 óra Játsszunk most 
együtt! (strand) Játékmester: Fi
geczki András

19., 19 óra Continental Sürgers 
együttes evangéliumhirdetése 
(strand, főbejárat)

ALMÁDI NAPOK 
VII. 22-31. között:

22., 13.00 óra Alkotónap 
(strand)

19 óra RH+ koncert (strand, fő
bejárat)

23., 17.30 óra Bábok és bohó
cok (strand, főbejárat), az Állami 
Bábszínház előadása

24., 16 óra Sportprogramok: 
labdarúgás, sakkszimultán (sport
pálya, strand)

20 óra Ladánybene 27-koncert 
(strand, főbejárat)

25., 10.30 óra Alkotónap 
(strand)

19 óra Ámen-koncert (strand, 
főbejárat)

26., 17.30 óra Balatoni tárlat 
megnyitója (közösségi ház)

27., 8 óra Hagyományőrző nap: 
népművészeti vásár, vásári báb, 
népzene, népdal, néptánc, táncház 
(Városháza tér)

28., 19 óra Utcabál a Lux '73 
együttessel (Városháza tér)

29., 13 óra Alkotónap (strand)
31., 19 óra Finn tánccsoport 

műsora (strand, főbejárat)

Augusztusi előzetes

1., 10.30 óra Alkotónap (strand) 
11 óra Tréfatár Tari Tibor játék

mester vezetésével (strand)
17.30 óra Gyermektánc-bemu

tató (strand, főbejárat)
3., 19 óra Utcabál (strand, főbe

járat)
5., 13 óra Alkotónap (strand)
19 óra Finn néptáncbemutató

(strand főbejárat) Közreműködik a 
litéri Zöldág gyermektáncegyüttes

8., 10.30 óra Alkotónap (strand) 
11 óra A farkas és a kismalac

(strand)
10., 8 óra Népművészeti és kira

kodóvásár (Városháza tér)
17.30 óra Afrikai vadászkaland 

(Városháza tér), az Állami Báb
színház előadása

Közmeghallgatás ’91/I.
A város képviselő-testülete, eleget téve törvényi kötelezettsé

gének, június 15-én délelőtt közmeghallgatást tartott a városháza 
nagytermében.

A közmeghallgatáson a polgármester vezetésével részt vett a 
képviselők többsége, és a polgármesteri hivatal vezető beosztású 
dolgozói. Annak ellenére, hogy az állampolgári érdeklődés mér
sékelt volt (ami magyarázható a közelmúltban több településré
szen tartott lakossági fórummal), napirendre kerültek olyan fontos 
kérdések, mint a szennyvízátemelők szaghatása, a szennyvízszip
pantás költségei, városi önvédelmi csoport szervezése, idegen 
nyelvű társalgási klub létrehozása stb.

Bár az önkormányzati törvény évi egy alkalommal írja elő köz
meghallgatás tartását, várhatóan az év vége felé az önkormányzat 
újra meghirdeti a közérdekű fórumot.

Lapzártakor érkezett
Mint már arról hírt adtunk lapunkban, az Almádi Holding meg

bízást adott a Coopsystem Kft-nek mint külső elfogulatlan szakér
tőnek a kommunális szolgáltató üzem gazdasági tevékenységé
nek átvilágítására.

A felmérés eredményét megvitatva a gazdasági bizottság úgy 
döntött, hogy a három, egymástól független vállalkozás vezetésé
re jeligés pályázatot ír ki. Kilenc pályázat érkezett be.

Az almádi képviselő-testület bizalmat szavazott a pályázatok 
és a meghallgatás alapján egyéves időtartamra Rétfalvi György
nek, az Építőipari Kft., Őri Istvánnak, a Kommunális Szolgáltató 
Kft., és Németh Lászlónak, a Szállítási Kft. ügyvezetőjének.

A nyár nagy üzlete, 
újdonságokkal 

a FÓRUMBAN!
Fehér kerti bútorok 
mélyen a piaci árak 

alatt:
háttámlás és dönthető 

székek, 
különféle méretű ovális 

és kerek asztalok 
s ezekhez napernyők

ELEGANCIA, KÉNYELEM, CÉLSZERŰSÉG!

A Fórum egy utat 
most is megér!

A 
pedagógusnap 

alkalmából

Pedagógus szolgálati 
emlékérem kitüntetést 
kapott:

Földes Jenő, a György 
Dénes általános iskola ta
nára

Miniszteri dicséret ki
tüntetést kapott:

Gillich Lászlóné, a Vá
ci Mihály általános iskola 
tanára, Horeczki Tünde, a 
Váci Mihály általános is
kola tanítója, Sári János
né, a napköziotthonos 
óvoda óvodapedagógusa, 
Zabné Tóbei Zsuzsanna, 
a Váci Mihály általános 
iskola tanítója.

A Balatonalmádi városi 
önkormányzat július hó
napban sportnapközit mű
ködtet a helyi általános is
kola tanulói részére. A 
részvétel díjtalan, csak az 
étkezési költséget kell térí
teni. Az egész napos sport
foglalkozás II. turnusára -  
mely július 15-től indul -  
még lehet jelentkezni a 
sportpályán.

Balatonalmádi város 
lapja
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