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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."

Mondja bizony minden
ember:

Boldog vagy, Pannónia.
Zengjen ajkad, szóljon vígan 
Most az Isten himnusza,
Mert nem a köznép sorából 
Küldött Isten nevelőt:
Királyod lett prédikátor, 
Apostolod, magvetőd.

Ha e nemzet mesterének 
Mást is bírna vallani,
Tetszett volna Istenének 
Más apostolt küldeni.
Ám e nyakas, délceg fajta, 
Kardos markú nemzetet 
Nem más, csak egy magafajta 
Harcos téríthette meg.

A z oroszlánt leigázni 
A nagy Sámson kelletik: 

Magyaroknak prédikálni 
Erős király küldetik.
Torkából az oroszlánnak 
Drága lépesméz csepeg:
Magyar szájból immár jönnek 
Édes, szép dicséretek.

(Részlet Szent István zsolozsmájából 
Esztergomi Antifonale 

XV. sz. 
Sík Sándor fordítása)



Egy balatoni 
sportesemény évfordulójára

Visszatekintve az elmúlt 
időkre, majd minden fürdőhe
lyen része volt a nyári prog
ramnak egy-egy jelentős sport- 
esemény. Kezdődött a múlt 
század végi vitorlásversenyek
kel -  erre még visszatérünk 
majd a nemzetközi sporthetek 
keretében rendszeresen talál
koztak több sportágban a ver
senyzők.

Ilyen esemény volt a kilenc 
esetben megrendezett Nemzet
közi Sporthét a Balatonon. En
nek során a tenisz, a lovaglás és 
a vívóversenyek Almádiban, a 
vitorlásversenyek és a repülő 
csillagtúra helye, illetve cél
pontja Siófok volt, amit a köze
li kiliti repülőtér tett lehetővé.

Akadt azonban egy repülőe
semény, amelynek Almádi volt 
egyik célpontja. Ez volt az 
1938 augusztusában Magyar- 
országot végigrepülő nemzet
közi társaság, akik a Szent Ist
ván repülőtúra résztvevői vol
tak. A korabeli beszámoló 
alapján részletesen ismerjük az 
almádi vonatkozásokat. Idéz
zük fel röviden: „Gyönyörű 
napra virradt Almdi 12-én, 
pénteken ... erre a napra várta 
az előző napokon a Hortobá

gyon és Kalocsán látogatást tett 
repülőtársaságot. Reggel fél 10 
órakor tűnt fel az első gép, egy 
remek német Fokker... néhány 
perc múlva búgva jött rajban 
négy olasz gép. Rendre érkez
tek a többiek, 6 belga, 2 cseh, 3 
francia, 1 holland, 2 lengyel, 
16 német, 7 olasz, 2 svájci, 1 
svéd, 2 angol és 6 magyar... 
összesen 48 repülőgép.”

Ma is érdekes látvány lenne 
egy ilyen csapat, ezért megért
hetjük az 53 évvel ezelőtti hal
latlan lelkesedést Tizenegy 
órára már a strandon volt az

egész társaság. Ugyanis 
Veszprémben szálltak le, és Ik
lódy-Szabó János, a Balatoni 
Egyesületek Szövetsége alel
nöke kísérte őket Almádiba. A 
pilóták igen otthonosan érezték 
magukat az almádi strandon, 
ahol a kedves almádi lányok át
vették a tolmácsok szerepét. 
„Az Almádi Yacht Club vitor
lásait egy-kettőre megszállták 
és élvezték a Balatonnak ezt a 
legnagyszerűbb szórakozását. 
Még a közel hatvanéves belga 
úr is, aki pilótaruhájában, érde
kes, szakállas fejével kissé fur

csán festett a vitorláson.” 
Díszebéd volt a Pannónia ét

teremben 150 terítékre, ahol 
Iklódy-Szabó János rövid be
szédben üdvözölte a résztvevő
ket, méltatva első királyunk ér
demeit halálának 900 éves év
fordulóján. A beszédnek óriási 
sikere volt, és a svájci Aeroszö
vetség elnöke, Messner ezre
des beszédében az előző napok 
egyikén, hivatásuk teljesítése 
közben meghalt magyar újság
írókról és pilótákról emlékezett 
meg. „A  nagyszerű nemzetközi 
társaság királynőt választott a 
SZIRT 13 különféle nemzetbe
li mezőnyének.” A választás a 
francia pilótanőre esett, aki gé
pét maga vezette a repülőtúrán.

A társaság délután három 
órakor felkerekedett, visszatért 
Veszprémbe, majd a veszp
rém-jutasi repülőtéren egy ba
rátságos istenhozzád után a le
vegőbe emelkedtek.”

E rövid, kivonatos ismerte
tésből is láthatjuk Almádi öt
ven évvel ezelőtti jelentőségét. 
Ebből mit sem von le az a tény, 
hogy az eredeti tudósítás szer
zője almádi polgár, Szemere 
Mihály volt.

Schildmayer Ferenc

VI. NEMZETKÖZI SPORTHÉT A BALATONON 1940



A miniszter is megcsodálta...
Nem tervezett eseménnyel kezdődött az Almádi napok 
rendezvénysorozat vasárnapi programja. Boldogságtól 
sugárzó arccal lépett színpadra az idei Anna-bál szép
ségversenyének 2. helyezettje, a balatonalmádi Papp 

Bernadett. Nem ez volt az első nyilvános szereplése, hi
sze a Hattyú bálon a Napsugár pár hölgytagját is ő 

játszotta, s a közelmúltban megrendezett Balaton szépe 
verseny egyik elődöntőjét is megnyerte. Vele készült 

a következő beszélgetés.

-Először talán mutatkozz be 
az olvasóknak.

-1973. december 17-én szü
lettem. 14 éves koromig Bala
tonfűzfőn éltünk, akkor azon
ban családi problémák miatt 
(elváltak a szüleim) édesa
nyámmal átköltöztünk Almá
diba. Jelenleg a Balatonfüredi 
Lóczy Lajos Gimnáziumba já
rok angol szakra, de mellette 
németül is tanulok. A most kö
vetkező tanévben mindkét 
nyelvből szeretnék vizsgát ten
ni. Aztán megpróbálom a kül
ker-főiskolát. Imádok utazni, s 
azt hiszem, ez az a pálya, ahol 
munka közben is szórakozhat
nék, megismerhetnék idegen 
tájakat, embereket

-  Ezt elérheted a szépségver
senyeken is. Tényleg, hogy 
csöppentél erre a pályára?

-  A Hattyú báli szereplésre a 
szervezők kértek fel, de az An
na-bálra sem magamtól men
tem. Ismerősök biztattak, ők 
mondták, lehet esélyem. Akkor 
még álomnak tűnt a dobogós 
helyezés, de most már látom, 
nem elérhetetlen dolog. Igazán 
jó érzés volt, hogy a sok gyö
nyörű lány közül én kaptam a 
legtöbb közönségszavazatot. 
Még a miniszter, Bod Péter 
Ákos is rám voksolt.

-  Külker-főiskola, szépség
verseny. Megfér a kettő együtt?

-  Most úgy látom, igen. Úgy 
érzem, amihez kedvem van, 
amit nagyon akarok, arra min
dig tudok időt szakítani. Már
pedig a manökenség, ruhater
vezés igazán közel áll hozzám. 
Persze, ahhoz, hogy pályát 
váltsak, még több siker kellene, 
bizonytalanra nem adnám fel 
az iskolát.

-  Apropó, iskola. Hogy vi
szonyulnak a sikerhez az osz

tálytársaid?
-  Az elmúlt évben új osz

tályba kerültem, ahol, azt hi
szem, igazi közösségre leltem. 
Ha arra gondolsz, egyáltalán 
nem irigyek, őszintén drukkol
nak nekem. Ne hidd, hogy bár
mivel is kirívok közülük, egy 
vagyok a sok diáklány közül.

-  Ha ez így van, sok szép 
lány járhat az osztályotokba. 
Tényleg, te szépnek tartod ma

gad?

-  Én nem szép szeretnék len
ni, hanem szeretetr e méltó. A 
szépség egy isteni adottság, de 
önmagában kevés. Lehet, hogy 
a szépnek mondott embernek 
nehezebb az élete. Hogy a kér
désre válaszoljak: akkor kezd
tem elhinni, hogy lehet bennem 
valami, amikor az utcán sétálva 
nemcsak a fiúk fordultak meg 
utánam, hanem a nők szemé
ben is elismerő kifejezést vél
tem felfedezni.

- ... S akkor hazamentél, be
lenéztél a tükörbe és elégedet
ten csettintettél.

-  Hát nem egészen, a tükör

különben sem vonz, nem ille
getem magam. Az én kálvári
ám a szekrénynél kezdődik. 
Soha nem tudom, milyen ruhát 
vegyek fel. Imádok öltözködni, 
ha meglátok valami szépet, 
rögtön megvenném. Van 8 für
dőruhám, de tudom, hogy még 
a nyáron megveszem a kilence
diket is. Már kinéztem, annyira 
tetszik!

-  Elég költséges szórakozás, 
ha megkérdezhetem, honnan 
telik rá?

-  Összegyűjtögetem a ki
sebb munkákból származó 
zsebpénzemet Esküvőkön or

gonálok  a városházán, leg
utóbb biztosítási kötvényekkel 
foglalkoztam, s a nagymamám 
is gyakran meglep.

-  Édesanyáddal látlak min
dig. Ő a menedzsered?

-  Nem, ő a legjobb barát
nőm. Soha nem volt egy igazi, 
anyu azonban mindenkit he
lyettesít Vele mindent megbe
szélek, nincs semmi titkom e
lőtte. Remélem, sokáig tart ez a 
kapcsolat, őt majd csak a leen
dő férjem helyettesítheti.

-  Hogy állsz a fiúkkal?
-  Éppen 3 hónapja vagyok 

túl az első igazi szerelmen. 
Szerintem a szerelem a leg
szebb dolog a világon. Most 
megint várom a nagy Ő-t. Van 
időm, nem akarom elkapkodni.

-  Egyáltalán kinek van esé
lye nálad, milyen az ideális fiú?

-  Magas, értelmes, nagyot 
lehessen vele beszélgetni, ne 
legyen hiú. Szeressen, imád
jon, ha sírok, tudjon megvi
gasztalni.

-  Azt hiszem nem elérhetet
len álom, biztosan megtalálod 
őt. Végezetül néhány rövid kér
dés, rövid választ várok! Ked
venc színed?

-  Fekete, az öltözékemben 
mindig van.

-  Városod?
-  Almádi. El sem tudnám 

képzelni máshol.
-Nyaralás?
-  Florida. Álmaim neto

vábbja.
-Autómárka?

-  Honda CRX. Termé
szetesen feketében.

-  Lakatlan szigetre mit vin
nél magaddal?

-  A zongorámat, mert egye
dül szeretek játszani. Ha em
bertársat nem vihetek, a ku
tyám, Begi mindenképpen jön
ne. Egyébként nem bírnám 
hosszú távon.

-Három kívánság?
-  1. Egészség, 2. TÁRS, 3. 

Hadd legyen még 3 kívánsá
gom, amibe már belefér Ame
rika, a fekete Honda CRX, és 
hogy ne legyek ennél soha bol
dogtalanabb.

-Kívánom, hogy teljesüljön!
Gróf Tibor

Fotó: Benkő Imre



Néhány sor a 10. 
hónapról 

a városházán

1991 július

Sakkiskola
Él közöttünk egy 17 éves fia

talember, akit Fáncsy Imrének 
hívnak, és istenáldotta sakkte
hetség. Korosztályos magyar 
bajnok, és a Péti Nitro
génművek OB II. bronzérmes 
csapatának elsőtáblása volt. A 
gyár gazdasági nehézségei mi
att nem tudja tovább fenntartani 
a csapatot. Fáncsy Imrét több el
ső osztályú klub is le akarta 
igazolni, ő  azonban felkeresett 
a városházán azzal a kéréssel, 
hogy itthon szeretne maradni, 
itthon szeretne sakkozni. Azt ja 
vaslom, tegyük neki lehetővé. 
Remélem, a példája sok fiatalt 
vonz majd e szép, fegyelemre, 
koncentrálóképességre nevelő 
szellemi sporthoz. Eddig annyit 
tettünk, hogy 11-en megalapí
tottuk a Balatonalmádi 
Közösségi Ház sakkegyesületét 
(Minden érdeklődőt várunk, 
akár aktív, akár pártolótagnak!). 
Aztán megkértük az eddig péti 
színekben versenyző csapatot, 
hogy ne széledjenek széjjel, ha
nem folytassák tovább nálunk. 
Szívesen jönnek Kurucsai Ist
ván edzővel együtt, aki Fáncsy 
Imre felfedezője is egyben. Ku
rucsai úr a gyerekeknek is 
szívesen nyitna sakkiskolát, 
ahonnan pár év múlva kinőhet
nek az új tehetségek, de már az 
is megér minden ráfordítást, ha 
néhány tucat almádi fiatal érté
kesebbé válik a sakkozással 
kifejleszthető készségek által. 
Az Almádiért Alapítvány máris 
felkarolta az ügyet. Kérünk 
minden intézményt, vállalatot, 
vállalkozót, magánszemélyt, ha 
anyagilag támogatni kívánják 
törekvéseinket, akkor az Almá
diért Alapítvány 872-000 576 
sz. számlájára Sakkiskola meg
jegyzéssel szíveskedjenek a 
befizetéseket eszközölni. Csak 
emlékeztetőül: az alapítványba 
befizetett összegek levonhatók 
az adóalapból! Kérem, segítsen 
ön is, kedves olvasó, hogy a te
nisz, a vitorlázás és a foci után a 
sakk is meggyökerezhessen vá
rosunkban!

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A nyár sem jelent uborka- 

szezont az önkormányzat mun
kájában, ezt igazolja a július 4- 
én tartott testületi ülés prog
ramja.

Elsőként a helyi iparűzési 
adó bevezetéséről tárgyalt a 
testület. Mint a tárgyban ké
szült előterjesztés is megfogal
mazta, ez a bevételi lehetőség 
elsősorban azt az iparűzési te
vékenységet célozta meg, 
amelyből származó jövedelem 
városunkban termelődik meg, 
de a vállalkozó mégsem fizet 
semmiféle adót a településnek. 
Alapos megfontolás után végül 
is úgy döntött az önkormány
zat, hogy ebben az évben még
sem veti ki ezt a fajta helyi 
adót, különös tekintettel a fize
tőképes kereslet csökkenésére.

A képviselő-testület még 
februárban elhatározta önálló 
zeneiskola létrehozását, most 
pedig sor került annak tényle
ges megalapítására is. A zene
iskola ez évi (szeptembertől 
decemberig) költségvetése 750 
000 Ft. Az önkormányzat az 
1991/92. tanévre Lovas József

szaktanárt bízta meg a zeneis
kola vezetésével. Az első önál
ló zeneiskolai tanévre egyéb
ként 95 gyereket irattak be.

Az egészségügyi és népjólé
ti bizottság előterjesztésében 
tárgyalta a testület az önkor
mányzat szociálpolitikai kon
cepcióját. A koncepció összes
ségében ugyan nem nyert elfo
gadást, azzal a pontjával azon
ban egyetértett a testület, 
amely arra tesz javaslatot, hogy 
a tényletesen rászoruló gyere
kek az iskolakezdéshez szüksé
ges felszerelések beszerzésé
hez 1500 Ft támogatást kapja
nak. A rászorultságot az intéz
mények vezetői állapítják meg.

A díszpolgári cím adomá
nyozásáról szóló rendeletet el
ső olvasatban tárgyalták a kép
viselők. Több módosító javas
lat hangzott el, így a tervezetet 
további előkészítésre visszaad
ták.

Aktualitások között tárgyal
ta a testület a köcsi-tói kemping 
létrehozására irányuló gazda
sági társaság alapítását. Mint 
már hírül adtuk, a testület elvi

egyetértését adta a Köcsi-tó 
környékén kemping létrehozá
sára. Ez a döntés azonban nem 
nyerte el a káptalanfüredi bará
ti kör és a településrész lakói
nak tetszését. Ellenvéleményü
ket mintegy 400 aláírással 
megerősítve juttatták el a pol
gármesterhez, s képviselőik 
részt vettek a fenti témát tár
gyaló testületi ülésen is.

A pro és kontra elhangzott 
érvek után a kemping létreho
zását célzó gazdasági társaság 
ügyében érvényes döntés nem 
született

Elhalasztotta a testület a 
döntését a holding vezetője ál
tal előterjesztett úgynevezett 
Budatava IV. strand ügyében 
is.

Az önkormányzat augusztu
si ülését a hónap legelején tar
totta. Az erről szóló híradást 
lapzárta miatt csak a következő 
számban tudjuk közreadni. A 
testületi ülések jegyzőkönyvei 
a városi könyvtárban és a pol
gármesteri hivatalban megte
kinthetők.

M.H.E.

Élmény Almádiban 
(Avagy: ritmus, hit 

és esztétikum)
Július 19-én csodálatos élményben volt ré

szem. Szeretem a zenét -  a könnyű műfajtól a 
kalsszikusokig egyaránt. Sajnos az utóbbi évti
zedben ritkán jutottam el egy jó koncertre vagy 
operaelőadásra.

Ez viszont különleges, csodálatos és szá
momra teljesen új volt. A Magyar Continental 
Singers együttes produkciója esztétikai él
ménnyel is szolgált.

„Világméretű szolgáltatásunk két legfonto
sabb összetevője Jézus Krisztus üzenete és erő
teljes, energikus zene” -  vallják önmagukról. 
Kár lenne most azon vitatkozni bárkivel, hogy 
ki kommunista, demokrata, keresztény vagy 
éppen ellenzéki mindennel szemben. Életem 
elmúlt fél évszázada alatt megpróbáltam azt az 
elvet követni, hogy: „Embernek lenni mindig, 
minden körülmények között”. (Az igaz, hogy 
ennek batartása időnként komoly akadályokba

ütközött és néha fejbeveréssel is járt.)
Azok az emberek, akik szeretik a zenét, jól 

felkészült énekeseket és zenekart, mindezt 
együtt láthatták és hallhatták ezen az estén. 
Produkciójuk nemcsak Isten dicsérete, de egy
ben látványosság is volt. Rendkívül sajnálom, 
hogy a közönség soraiban kevesen voltunk 
olyanok, akiknek kicsordult a könny a szemük
ből.

A műsort videóra vették, és remélem, hogy a 
közösségi ház munkatársai lehetővé teszik 
megtekintését mindazok számára is, akik nem 
voltak jelen és hasonló az érdeklődési körük.

Nem vagyok templomba járó, de arra a kér
désre, hogy van-e Isten, egyáltalán csak a kö
vetkezőkkel tudok válaszolni: Ha nem lenne, 
akkor ezeket a sorokat most nem tudtam volna 
leírni.

Szigethy Zsóka



HORGÁSZSAROK
Fehér holló manapság a jó 

hír. Ezért külön öröm számom
ra, hogy ezzel kezdhetem e ha
vi beszámolómat. Régi vágya 
látszik teljesülni -  legalábbis 
részben -  a horgászoknak. A 
budatavai strand -  üzemelteté
se vállalkozói kézbe kerülve -  
megnyitotta kapuit éjszakára a 
horgászok előtt is. Hosszú évek 
elkeseredett csatározására tett 
ezzel pontot Szabó (Púpos) Zo
li, aki -  úgy érzem -  köszönetét 
érdemel a horgászokba vetett 
bizalmáén Másik két stran
dunk -  múltbéli rossz tapasz
talatokra hivatkozva -  egyelő
re elzárkózik e lépéstől. Re
méljük, hogy a Budataván hor
gászók példája meggyőző lesz 
számukra is, s jövő nyáron 
újabb partszakaszok nyílnak 
meg előttünk.

Egyesületi tagságunk lelkes 
munkájának eredményeként 
horgásztanyánk fogadóképes 
állapotba került, s ez új irányt 
adott rendszeres évi halfogási 
versenyünknek, amelyet az 
idén szeptember 21-én rende
zünk reggel 7-től 10 óráig. Ezt 
követi a mérlegelés 10.30-tól 
11-ig, majd eredményhirdetés 
11.30-kor. Felnőtt és ifi kate
góriákban lehet nevezni, csak 
az almádi egyesület tagjainak. 
Mindkét kategóriában az első 
hat helyezettet díjazzuk prakti
kus és márkás horgászfelszere
lésekkel. Hogy pontosan mik 
ezek, legyen meglepetés.

Felnőttek csónakból (2 fő 
egy csónakban, tetszőlegesen 
egy fenekező vagy úszós bot
tal) a tanya előtti részen, az ifik 
pedig (egyúszós bottal) a vitor
láskikötő kőszórásáról próbál
hatnak szerencsét. Jelentkezni 
folyamatosan lehet a tanyagaz
dánál. Kérjük, hogy ne halo

gassák, mert a csónakok bizto
sítása nem kis feladatot jelent. 
Külön nevezési díjat nem kell 
befizetni, hiszen -  mint min
denki tudja -  ezt már az enge
dély kiváltásakor leróttuk.

A verseny után mindenkit 
(családtagokkal együtt) szere
tettel várunk egy igazi jó bala
toni halászlére -  nem a verse
nyen fogott halakra alapozva -  
önköltségi áron, s mivel „átko
zott a hal a harmadik vízben”, 
megfelelő italokról is gondos
kodunk! Az igényeket kérjük 
szintén a tanyagazdánál leadni. 
Reméljük, sokan eljönnek 
majd, s egyesületi életünk új, 
maradandó színfolttal fog gaz
dagodni.

Egy szép halfogásról néhány 
szó. Nem döntöget ugyan re
kordokat, de mivel a közelmúlt 
legnagyobb pontya volt, emlí
tést érdemel. Majdnem 11 kg- 
ot nyomott Július közepén fog
ta ki a Fűzfői-öböl Magaspart 
alatti nádasában Krén István 
rendszeresen etetett helyén este 
fél 10-kor. Bambuszbottal, a

tárolóorsón 0,45-ös zsinórral, 
feltolós szerelékkel. A mérete
ket nem tartotta fontosnak 
megjegyezni, de elmondása 
szerint ilyen kerek tükörpon
tyot még nem látott. Fárasztás 
közben igen lomhán viselke
dett, hamar meg is adta magát. 
Idézem Pista bácsit: „akkora 
hasa volt, mintha viselős len
ne”. Az is volt Felbontásakor 
több kiló ikrát találtak benne 
(július közepén!).

Végezetül egy 330 éves re
cept azon sporttársaink számá
ra, kiket a jószerencse eddig el
került. íme: „Kézzel halat fog
hatsz, ha egy kalán Gém kövé
rét vészed, olvazd meg vas fa
zekacskában, míg egy kevéssé 
megpörtölődik, azután tégy 
egy kalán mézet hozzá, és főzd 
megént együtt meg, sűrű lé
szen, az-után keverd jól öszve, 
tedd egy szelenczécskébe, mi
kor halászni akarsz menni, 
kend meg a kezedet, és lábaidat 
véle, menybe á vízbe, csudát 
látsz a lábaid körül.”

Nagy Ferenc

Tisztelt polgármester úr!
Az illetékes kerületvezető erdésztől tájékoz

tatást kaptam arra vonatkozólag, hogy Balatonal
mádi 2-3-as tagokban az öreghegyi lakosok saját 
kezdeményezésből elvégezték az erdő lomtalaní
tását, az erdőben felgyülemlett szemetet, hulla
dékot összegyűjtötték és megsemmisítették.

Mivel az erdészetnek ezekre a munkákra je
lenleg pénzügyi forrása nincs, az állampolgári 
gondosság ilyen megnyilvánulásának igen nagy

jelentőséget tulajdonítunk.
Kérem, tolmácsolja elismerésemet és köszö

netemet a munkában részt vevők felé! 
Közreműködését előre is köszönöm.

Balatonfüred, 1991. július 16.
Tisztelettel:

Németh Sándor 
erd. igazgató

Itt a nyár
Készültünk rá, megérkezett, most él

vezhetjük örömeit, bosszankodhatunk a 
bennünket ért negatív hatásai miatt.

Július hónapban igazi nyár volt igazi 
hőséggel, nálunk túlzsúfolt események
kel. Nyári időszakban mindig 
megnövekszik a bűncselekmények, a 
közlekedési balesetek száma. Naponta 
hallhatjuk a rádióban az időjárás hatásait 
az emberi szervezetre, az idegrendszerre. 
Ugyan ki figyel oda ezekre? Pedig cél
szerű lenne ezt is meghallgatni, 
tudomásul venni és annak megfelelő, 
megfontoltabb magatartást tanúsítani. 
Mindez érződik a bűncselekmények el
követésének gyakoriságában és 
módjában, valamint a közlekedési bal
eseteknél is. Megfontoltabb, tudatosabb 
magatartással ezek egy része megelőzhe
tő lenne. Megelőzhető lenne, ha 
egymáshoz jobban alkalmazkodnánk, 
egymást és a jogszabályokat jobban tisz
teletben tartanánk. Így nem növekedne a 
bűncselekmények száma, az elkövetési 
m agatartás nem durvulna, amiből ese
tenként városunk lakói is kiveszik 
részüket.

Néhány példa az elmúlt időből.
Július 25-án a délutáni időben váro

sunk egyik terén két fiatalember -  az 
egyik helyi lakos -  lengyel állampolgá
rok sérelmére követtek el rablást, 
kölcsönkén gépkocsival menekültek el a 
helyszínről. A cselekmény elkövetését 
követő 25. órában került bilincs a kezük
re.

Július 11-én éjjel két fiatalembert 
igazoltatott a járőr. A náluk lévő tárgyak 
üzletfeltörésre utaltak.

Július 11-én az egyik parkírozóhe
lyen egy gépkocsi tulajdonosa 
semmiképpen nem akarta kifizetni a par
kírozási díjat Annak ellenére sem, hogy 
gépkocsijával fellökte a díjszedőt és a 
gépkocsival maga előtt tolta.

Július 16-án hajnalban útlevéllel ér
kezett személyek voltak ügyfeleink, akik 
tolmács útján egy, majd még kettő szörf 
és egyéb tárgyak lopását vallották be.

Július 19-én közel 400 000 forintot 
foglaltunk le nem magyar állampolgá
roktól, akik ezt az összeget az utcán 
keresték nem legális munkával. Nem 
kell magyarázat ahhoz, hogy ők nem 
üdülési szándékkal érkeztek.

Július 21-én este szeszesitaltól túlhe
vített fiatalok hangoskodással hívták fel 
magukra a figyelmet a káptalanfüredi 
vasútállomáson, közülük az egyik fölös
legesnek vélte az ajtón az üveget. Egy 
rúgás = 2500 forintos kár, aminek követ
kezménye lesz még a büntetés.

Július 23-án lett igazoltatva négy ma
gyar állampolgár, akiknek gépkocsiján 
csak egy rendszámtábla volt, de az sem 
magyar. A gépkocsiban 3155 db fúrószár 
volt Naponta újabb bűncselekmények 
jutnak eszükbe vagy kollégáink juttatnak 
ilyet eszükbe. Az általuk okozott kár 1 
millió forint körül jár. Az egyik közülük 
egy éve állt elfogatóparancs hatálya 
alatt, lopott igazolvánnyal, hamis ada
tokkal igazolta magát

Július 20-án egy szintén nem üdülési 
céllal érkezett magyar állampolgár törte 
fel a Zánka borozót. Cselekményének 
megbánása csak ennyi volt: „Na és, le
buktam.”

Csak néhány példát említettem.
Mit tehetünk a megelőzés, a köznyu

galom érdekében? A jogszabályok és 
egymás tiszteletben tartása a megfontol
tabb magatartás, közreműködés a 
bűncselekmények megelőzésében, aktív 
segítségnyújtás a rendőrségnek.

- K .B .-



Laposa Dániel
Több apropója van, hogy ez 

idő tájt is foglalkozunk Laposa 
Dániellel. Egyik: a 460 évével -  
39 évi kényszerszünet után -  új
ra meginduló Pápai Református 
Kollégium Gimnáziuma, mely
nek több éven át diákja volt; a 
másik: egy írásbeli ígéretem az 
Amerikában élő unokának.

*

Laposa Dániel a Komárom 
megyei Ószőnyben született A 
Református Lelkészi Hivatal 
jegyzőkönyve szerint 1827. 
február 10-én Laposa Dániel 
névre keresztelte T. T. Tétsy Jó
zsef prédikátor (pápai saját ke
zű bejegyzése 1829-et jelöl 
meg születési évéül). Tanul
mányait 1841-ben kezdi Pápán.

A Pápai Református Főisko
lához csatolt Gymnasium nö
vendékeinek névsora, hazája és 
tudományos előmenetele az 
1841/2 iskolai év nyári közvizs
gálatai alkalmával című év
könyv tanúsága szerint Laposa 
az első nyelvészeti iskola nö
vendéke volt, tanítója pedig Jó
kai Lajos. Bár nem tartozott 
sem a kitűnők, sem pedig a jeles 
eredményt elérők közé, neve 
szerepel az első osztályúak kö
zött. 26 évesen fejezi be pápai 
tanulmányait.

A Dunántúli Református 
Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteményeiben őrzött jegy
zőkönyv saját kezű bejegyzését 
őrzi:

„Laposa Dániel született 
Ószőnyön, Komárom megyé
ben, 1929-dik évben. Tanuláso
mat kezdtem 1841-dik évben s 
végeztem 1853-dik évben Pá
pán, melynek végeztével kene
sei tanító voltam három évig. 
Ez után mint szentgáli papse
géd Veszprémben 1858-dik év 
február 8-án az egyházmegyei 
vizsgán, -  1858-dik év október 
20-án pedig Pápán az egyház
kerületi vizsgát letévém, s fel is 
szenteltettem.”

A kenesei, a szentgáli tartóz
kodásáról, valamint az 
1848/49-es forradalom és sza
badságharcban vállalt hősies 
helytállásáról, majd pedig a 
bujdosás éveiről később szá
molunk be részletesen.

19 évig (haláláig) volt Vö
rösberény lelkipásztora.

Végezetül:
Balog Rózsa, az Amerikában

élő unoka alapítványt hoz létre 
a következő alapítói céllal:

„Laposa Dániel, aki az 
1848/49-es szabadságharc hon
védtisztje, majd Vörösberény 
református lelkésze volt, mun
kásságának és szellemi öröksé
gének ápolására, Vörösberény 
általános iskolája tanulóinak 
azon nemes munkálkodásának 
elismerésére, melyet Laposa 
Dániel munkásságának, emlé
kének őrzésére végeztek...”

Az alapítványhoz csatlakoz
ni lehet:

-  pénzadománnyal,
-  az alapítói célok megvaló

sítását segítő szolgáltatásokkal, 
munkavégzéssel,

-  vagyoni értékű jog átruhá
zásával,

-  vagyontárgy, értéktárgy, 
műalkotás, ingatlan tulajdonjo
gának átruházásával.

Monse Zsuzsa

Bokros László festménye

A kiállítás megnyitása

A TÁSKÁM!
Olvastam valahol, hogy egy finnországi kirándulás során 

egy magyar turista nagy értékű fényképezőgépét egy útmenti 
padra akasztva felejtette, ahol kis időre megálltak pihenni.

A hiányt csak néhány óra múlva fedezte fel, s kétségbeesését 
egyáltalán nem csillapította vendéglátóinak optimizmusa, mi
szerint legyen nyugodt, a gépet másnap ugyanott meg fogják 
találni. A magyar nem akart hinni a szemének, de a gép tényleg 
ott volt másnap is, ahova lerakta.

Ez a mesébe illő történet jár még ma is a fejemben, amikor 3 
hét után is a csodát várom, hátha mégis rájön az, aki a táskámat 
elvitte a fűzfői úti diszkontból, hogy tévedés volt, mégsem az 
övé.

A pénzt, az apró női kellékeket nem is sajnálom annyira, az 
iratok hiánya is múló bosszúság, de a táskám!

Tisztelt ismeretlen! Ha már csodák nincsenek, s Magyaror
szág nem Finnország, engedje meg, hogy miután önszántából 
megismerkedett a táskámmal, annak tartalmával, elmeséljem a 
történetet is. Mégis tudja, így jobban a magáénak érezheti.

Tizenöt éves házassági évfordulónk közös ajándéka volt ta
valy szeptemberben az a csodálatos néhány napos párizsi út, 
melynek kedvenc szerzeménye volt a TÁSKÁM. A Sacré 
Coeur lépcsősorának aljában az aszfaltra kipakolt, vagy két 
méter magas, karcsú néger srácnál alkudtam rá, méghozzá ma
gyarul. Mint kiderült, a bátyja Pesten tanult az orvos- 
egyetemen, így rá is ragadt valami. A licit 120 frankról indult, 
s végül 70 frankban egyeztünk meg. Az eseményről fénykép is 
készült, ami nagy szó, mert a filmezést nemigen tűrik. Vagy el
zavarják a fotóst, vagy villámgyorsan összerakják a portékát. 
Szóval, a fényképen együtt látszunk mi hárman: a TÁSKÁM, 
én és a néger srác. Nagyon szívesen elküldeném ezt a fotót, 
mert miután engem és a táskámat már ismeri, talán megismer
kedhetne a táskám eredeti gazdájával is. Kérem, írja meg a ne
vét és a címét!

- e m -

Művészházaspár
tárlata
Almádiban

A közösségi házban július 26-án 
nyílt meg Bokros Júlia keramikus 
és Bokros László festőművész kiál
lítása.

A Szigligeten élő és alkotó mű
vészházaspár művein a természet 
közelségének halk lehelete érző
dik. Bokros Júlia euzinmázas kerá
miái igaz felidézik a század eleji 
szecesszió Zsolnay Vilmos által 
megalkotott világhírű értékeit, de 
az itt látható mázak a művésznő sa
ját receptúrájának nagyszerű pro
duktumai. Kifogyhatatlan a formai 
és színkombinációkban, s művei 
tényleg egyedülállóak hazánkban.

Bokros László festészete forma
világa a jelrendszerek összessége a 
természet hű igazságának leegy
szerűsített világával párosítva. Ki
forrott, kimunkált mesterségbeli tu
dása minden festményén dominál. 
Grafikái, meseillusztrációi méltán 
arattak már nagy sikert országszer
te.

A hosszú ideig a szolnoki mű
vésztelepen élő házaspár most a 
Balaton közelében új utakat, új szí
neket, érzékeny formákat varázsol, 
s mindezt elhozták Almádiba, meg
örvendeztetve a művészetpártoló
kat.

V.L.



A Családi lap sátra az érdeklődők gyűrűjében

Almádi napok '91
Idén még nagyobb érdeklődés kísérte a közösségi ház szerve

zésében lebonyolított Almádi napokat. A szervezett programok a 
zord időjárás ellenére is megvalósulhattak mindnyájunk örömére. 
Volt itt zene, tánc, folklórnap, humorista, pantomimos, színész, 
akik majd egy héten keresztül szórakoztatták az Aurora előtti ét
terem parkolójában az ide látogatókat. Az Almádi napok kiemel
kedő eseménye a július 28-i vasárnap volt, ahol az országos hírű 
Családi lap volt a vendége városunknak, és színes programjaikkal 
sok örömet szereztek a nagy létszámú turistahadnak. Képripor
tunk az utolsó nap eseményeiről ad ízelítőt és illusztrálja, hogy az 
Almádi napoknak most már országos hírneve van..

Dr. Czeizel Endre és a Családi lap főszerkesztője, Szénási 
Tünde, valamint helyettese, Vermes Éva a közönség előtt

Riport készült az Anna-bál második helyezettjével, Papp 
Bernadettel Almádiban

Fotó: Rózsavölgyi Gyöngyi és Durst László
Kazal Károly természetgyógyász csontkovács az érdeklődés 
középpontjában



LASSÚ VÍZ PARTOT MOS
-  még a budatavai strandon is

Mit gondol a kedves olvasó, 
melyik intézményünk homlok
zatán olvashatja az Egyesült 
Államok címerfeliratának jel
mondatát: E PLURIBUS 
UNUM? Nos, a budatavai 
strand bejáratánál!

A véletlen műve lenne ez a 
felirat, ráadásul éjszaka kivilá
gítva? Jelentése alapján aligha, 
mert a budatavai strand: EGY 
A SOK KÖZÜL -  ezért is kezd
jük itt helyi strandőrjáratunkat.

Persze, van itt más felirat is 
magyarul, németül, csak győz
ze az ember silabizálgatni a kü
lönböző reklámokat -  meg az
tán a figyelmünket is el-elvonja 
a hangosbemondó többnyelvű 
információáradata; kezdve a 
Pistikét várják a kijáratnál-tól 
egészen a vízimentők angol és 
német nyelvű viharjelzéséig.

A strandot bérbe vevő Szabó 
Zoltán nagyon szerényen fo
galmaz: „Rajtam kívül bárki 
csinálhatná ilyen jól, a rosszból 
ugyanis könnyű jót csinálni.” 
Hitetlenkedésemre tényeket 
sorakoztat fel: a legolcsóbb be
lépődíjak mellett külön ked
vezmények (nagycsaládosok és 
14 évnél fiatalabb helybéliek 
ingyen léphetnek be!), a nyitva 
tartás meghosszabbítása éjfélig 
(vonzó esti ajánlatokkal). Be
szélgetésünk közben három 
nyelven köszönti a hazafelé tar
tókat, mindenkihez van egy ba
rátságos szava, de itt láttam azt 
is először, hogy nem restell le
hajolni az eldobott csikkekért 
vagy csokipapírokért, amit a 
legközelebbi szeméttartóhoz 
visz. Nem flottatüntetésszerű
en -  csak úgy természetesen. 
Aki mellől egyszer felszed va
lamit az másodszor inkább sor
baáll a kukánál, de nem szeme
tel. Tisztábbnak tűnik a gyep is, 
víz is -  gazdája van a strand
nak! Fél szemével közben az 
eget lesi, ennyi eső rövidnadrá
gos kora óta nem volt.. A jó
kedve azért megmarad, hol a 
mentőcsónakost hessegeti 
vissza a vízre, a pénztárban je
gyeket ad ki, a hangosbemon
dót kezeli, munkatársaiba önt 
lelket; csodálkoznék, ha für
désre maradna ideje...

A horgászokkal való együtt

működése sehogyan sem fér a 
fejembe, máshol vasvillával 
kergetik el őket, ő pedig hívo
gatja őket. Mindenkit várunk -  
mondja nevetve -  csak azután 
úgy hagyja ott a partot, aho
gyan találta. Különben is több 
generációra kell felkészülni: a 
gyerekeknek a homokozó, a já
tékok, a szaladgálás, a tiné
dzsereknek a labdázás, a szörf, 
vízibicikli. Ugyanezt az idő
sebbek is csinálhatják, sőt, 
pingpongozhatnak, de tudjanak 
leülni, és egy pohár sör mellett 
lehessen beszélgetni, szemlé
lődni, nyugágyból nézelődni. 
Van mit..

A hétvégi programok is több 
generációt invitálnak, gulyás
parti, szabadtéri grillezés és

fürdés holdfényben! A múlt 
hétvégén 700 esti vendég volt. 
Óriási igény van a bedobozolt 
Balaton-part kulturált kinyitá
sára. Ki mondta azt, hogy a 
strandon nem lehet esti koncert
-  a békákon túl is -  vagy gyer
meknéptánc, nyugodt nassol
gatás vagy netán háborítatlan 
hörpölgetés...

Van persze gond is szép 
számmal: egyre drágább az ön
tözés, jó lenne egy motorcsó
nak, hogy bárkit ki lehessen 
menteni, telefon is elkelne (ho
gyan szóljanak az ügyeletes or
vosnak?), a bejárók mellől el
kopik a homok, egyre köve
sebb. Igaz, hogy így hamarabb 
úszik a polgár, de a fokozatos 
felújítás és fejlesztés elkerülhe

tetlen. Vagy a bérbe vevő, vagy 
a tulajdonos holding dolga len
ne. A kérdés persze az, hogy 
milyen a tiszta jövedelem fel- 
használása. Egy 60-40%-os ré
szesedésnél a bérlőt terhelné a 
kötelező feljavítás, aki a helyi 
állandó lakosokat ingyen en
gedné be (van erre példa még 
az északi parton is), vagy 80- 
20%-os részesedésnél a tulaj
donos forgat vissza adott részt 
a bevételből.

Gondolkodni, tevékenyked
ni csak hosszú távon lehet Egy 
családias hangulatú kis strand 
esetében ez ráadásul létszük
séglet is. Az udvariasság, a tisz
taság, a reklám, a nyújtott nyit
va tartás és a kedvezmények 
mind hosszú távú befektetések. 
Tudták ezt a rómaiak, mert IN 
BALNEIS SALUS (A fürdő
ben az üdvösség) jelszóval te
lepüléseik lelke a fürdő volt. 
Hát egy üdülőhely mottója 
mennyiben térhet el ettől? 80 
évvel ezelőtt a balatoni úti
könyv így ír Almádiról. „... 
nyaralóhellyé csak akkor kez
dett idomulni, amikor lelkes 
férfiak...” A lelkesedés már 
megvan, a kérdés csak az, hogy 
ennyi vajon elegendő-e?

Czuczor Sándor

Fotó: Durst László



Mazsolázgatás 
tanévkezdés előtt

Már amennyire mazsolázgatás
nak lehet nevezni a Megyei Peda
gógiai Körkép 3. számában megje
lent oktatási intézmények és ön- 
kormányzatok kerekasztal-beszél
getéséről készült cikk részeinek 
önkényes kiragadását. Helyenként 
inkább orvosi diagnózis az oktatás 
problémáiról néhány keserű piru
lával.

Készülve a tanévkezdésre, 
mégis fontosnak tartom, mert a 
cikk által körvonalazott általános 
képbe illenek az almádi szülők, pe
dagógusok és az önkormányzat 
gondjai is. Naponta találkozom a 
volt tanítványokkal, akik ma szü
lők, és tele vannak iskolai problé
mákkal. Bírálják a tananyagot, 
egyes pedagógusokat. Elégedetle
nek saját gyermekeikkel. Kérdése
ikre álljon itt válaszul néhány leg
jobb szakembertől vett idézet a 
hozzáfűzött megjegyzéssel.

Mi a helyzet most?
P. J. „A megújulás nem érte el 

az iskolákat. A társadalom nem fo
galmazta meg a fő célokat.” Vagy
is azt, hogy melyik osztályban mit 
tanítsanak a pedagógusok. Hiány
zik a beígért nemzeti alaptanterv.

K. P. „Az MDF jó oktatási 
programmal indult neki a rend
szerváltásnak, de alkalmatlan mi
nisztert állított a tárca élére.” Biz
tos, hogy nem a drága magánisko
lák vagy egyházi iskolák fogják a 
problémáinkat megoldani. Tehát 
még a régi van érvényben.

P. J. „Az intézményeknek kell 
megfogalmazniuk saját cél- és fel
adatrendszerüket, s ezt egyeztetni 
az önkormányzattal.” Fontos, 
hogy a mérték tanuló és pedagógus 
részére a teljesíthetőség legyen! 
Aztán a szülő választhat az eltérő 
programú és színvonalú iskolák 
között.

Dr. K. K. „Pénz nélkül nincs 
tartalmi megújulás.” Ma még a 
fenntartás is gond. Az óvodás gye
rekek évi 15 ezer, az általános isko
lások évi 30 ezer Ft fejkvótát kap
nak abban az intézményben, ahová 
beíratják őket. Ez a nevelés, tanítás 
tárgyi és személyi feltételeit hiva
tottbiztosítani.

Melyik a jó óvoda, iskola?
Ez ma utcai téma és eltérők a 

megítélés szempontjai.
V. Gy. „Az iskolákat aszerint 

minősítik, hogy az onnan kikerülő 
gyerekek hogyan állják meg a he
lyüket a következő iskolatípusok
ban.” De a nyolcadik után ez már 
késői visszajelzés a szülőnek. Az 
idén már ez is elmaradt a középfo

kú intézmények részéről, és a szü
lők erről korábban sem érdeklőd
tek.

P. J. A gyermekek számának a 
csökkenésével megszűnnek peda
gógusállások már Almádiban is. 
„Nem a gyenge nevelőt tartja meg 
az igazgató, hiszen ezzel maga 
alatt vágja a fát.” A demokrácia 
szélesítésével ebbe beleszólhat-e a 
későbbiekben a tantestület és a 
szülő is?

Dr. V. L. „Ha engem ma jobban 
megfizetnek, attól nem dolgozom 
jobban. Attól változik a munkám, 
ha ellenőriznek. ” De ha már tegnap 
is megfizették volna a pedagógu
sokat, akkor ma nem lenne megél
hetési gondjuk. A hivatásuknak él
hetnének a tanulók hasznára és el
tűnne a felhang, hogy ezért a pén
zért?

Mi várható a közeljövőben:
Dr. K. K. „Megszűnt az iskolák 

túlszabályozottsága, szétválasz
tódtak a hatósági és szakmai szem
pontok, s megnyílt a lehetőség az 
intézmények önállóságára.” Nincs 
már a szakmai irányítást, ellenőr
zést végző szakfelügyelet, szakta
nácsadás. Nagyobb önállóságot, a 
vezetőkön keresztül történő bele
szólást kap a helyi önkormányzat 
az óvodai és iskolai munkába. Eh
hez persze elengedhetetlen az ok
tatási bizottság pedagógusokkal 
történő kibővítése, akár csak idő
szakosan is. Dönthetnek a sokat tá
madott nulladik órák eltörléséről, 
az egyes osztályok 7 órás munka
napjának megelőzéséről stb. „A 
pedagógusoknak rossz a közér
zetük, a tudás leértékelődött, hi
ányzik a teljesítményre való moti
váltság.” A piacgazdálkodást em
legetve alapvető hiba, ha a tudás és 
a munka nem kapja meg az ellenér
tékét, bárkiről legyen szó.

Ebből a villanásnyi betekintés
ből kitűnik, hogy jelenleg a szinten 
tartás már eredménynek számít és 
nem kis erőfeszítést igényel. A 
megújulást jelentő változásnak, er
re való felkészítésnek szinte nincs 
gazdája. A megjelenő Nemzeti 
Alaptanterv helyi kiegészítése pe
dig, a szülők bekapcsolását is fi
gyelembe véve, elég nagy feladat 
lesz.

Az iskoláknak már körvonala
zódik a saját profiljuk. A változá
sok mindenképpen a gyermekek 
érdekeit akarják szolgálni, talán 
nem annyira a jobb bizonyítvány, 
inkább a jobb tudás érdekében.

Szöllősi Máté címz. ig.

Rendszer -  váltás nélkül
A mai napig nem tudom eldönteni, hogy e település polgárai milyen mérték

ben voltak elégedetlenek az előző társadalmi berendezkedéssel (rendszerrel), 
az úgynevezett, ámde hamis, hazug proletárdiktatúrával.

Könnyelműség lenne akár a parlamenti, akár a helyhatósági választások 
hangulata, a részvétel és az elért eredmények alapján megítélni a helyzetet. A 
helyzet, alakosság hangulata ugyanis rendkívül változó. Ez természetes is, hi
szen a létfenntartási nehézségekkel küzdő, gazdaságilag és sokszor erkölcsi
leg is ellehetetlenült emberektől nem várható el józan, mérlegelő gondolkodás 
s ennek megfelelő cselekedet.

Mágis, úgy érzem, politikai pártállástól függetlenül nyugodtan kijelenthe
tem (s bízom benne, hogy az élet ebben igazolni fog), hogy parlamenti képvi
selőnk személyében a választókerület legmegfelelőbb jelöltjét delegáltuk. Ha 
tágabb környezetünk, Veszprém megye honatyáinak listáját nézem, még min
dig nem találok kifogásolnivalót a lakosság döntésében, akár a közvetlenül vá
lasztott, akár a listán bekerült képviselők tevékenységét nézem.

Vagy térjünk haza. Az önkormányzati választáson a város választópolgárai, 
az országos átlaghoz viszonyítottan is magasabb részvételi arányt és egy for
dulón belüli döntést, eredményt produkáltak. Ekkor, alig öt hónappal a rend
szerváltásnak kikiáltott parlamenti választás után, még komoly reménye, hite, 
bizodalma volt a lakosságnak az igazi, a többség által óhajtott, reális, józan 
változásokban.

Balatonalmádiban 1990. október 6-án, jelképesen ezen, a magyarság szá
mára oly rendkívül tragikus emléknapon, megalakult a város önkormányzata. 
Természetesen a véletlen egybeesésnek nincs köze a települési önkormányzat 
eddigi, tíz hónapos működésében tapasztalható, általam végzetesnek ítélt te
vékenységéhez, az annak során hozott döntésekhez, a képviselő-testület és a 
hivatal tekintélyvesztéséhez.

Hogy mire alapozom e súlyos megállapításomat? Megpróbálom röviden 
összefoglalni.

1. A közvetlenül választott képviselő-testület és a polgármester a mai napig 
nem alakított ki a lakosság kívánságát és egyetértését bíró, a köz és a jövő ér
dekeit szolgáló működési, fejlesztési, városgazdasági és üzemelési elképzelé
seket.

2. A képviselő-testület és a polgármesteri hivatal szinte ad-hoc jelleggel, 
munkájának összehangolása nélkül működik, bár a képviselő-testületnek van 
éves munkaterve.

3. A testület és a hivatal kapcsolata laza, többnyire nem kielégítő, rendezet
len és sokszor félreértések zavarják, alapot adva a hivatali dolgozók elbizony
talanodásának, a rossz közhangulatnak.

4. Tisztázatlanok a hivatali és képviselő-testületi hatáskörök, s ezek tisztá
zására, pontosítására még csak kísérlet sem történt. (Bár eddig is volt ezt sza
bályozó törvény, s már van új.)

5. A képviselő-testület döntései, határozatai nem kapnak minden esetben 
kellő támogatást a végrehajtás, vagyis a hivatal részéről. (Pl. KSZÜ szolgálati 
férőhelye, öreghegyi bolt ügye).

6. Sok fontos esetben a képviselő-testület a tisztán megítélhető lakossági el
várással ellenkező tartalmú döntést hozott, amivel további teendőit és dönté
seit nehezítette (jegyzőválasztás, településfejlesztés, Almádi Holding, KSZÜ 
átszervezése).

7. A város gazdálkodása, az önkormányzati vagyon hasznosítása úgyszin
tén átfogó, hosszabb távú koncepció nélküli, s néha úgy tűnik, hogy a köz ér
dekét egyéni érdekeknek rendeli alá.

Ennyit az általam lényegesnek tartott problémákról, hiszen részleteiben a 
dolgok sokkal bonyolultabbak s kevésbé egyértelműek. A jó működéshez ta
lán újra kellene kezdeni a zenét s a táncot is, a kályhától, hogy legyen egy biz
tos kiindulópont, legyen táncrend, merre, milyen lépésekkel (kivel) halad
junk, hogy ne egymást taposva csörtessünk a vélt, képzelt, esetleg hamis célok 
felé, holmi bakkecskeugrásokkal.

Magyarázat a címhez:
Itt minden rendben volt korábban is. Minden posztot lelkiismeretes, becsü

letes, hozzáértő embererek töltöttek be. Itt nem volt szükséges úgynevezett 
rendszerváltásra, mert itt kialakult, jó rendszer volt (jó elvekkel, jó társakkal), 
s talán van is, hiszen itt minden változatlan. Kivéve a képviselő-testületet, 
mert az már nem tanácstestület, és a polgármestert, mert ő már nem tanácsel
nök. Így kívánta meg a formalitás, aminek teljes mértékben eleget tettünk. Mi, 
itt Almádiban.

A többi, nyilván mert jó volt, változatlan. Zavar ez itt valakit? Fáj ez valaki
nek? Horváth Dezsőnek biztosan nem, ő nyugodtan árul a másnak kiutalt bolt
ban. Miért ne tenné, nem zaklatja érte senki sem, kiváltképp az nem, akinek a 
dolga lenne.

Bizonyára akad azért kivétel, vannak néhányan izgága alakok, akik nem 
tudnak azonosulni a kor szellemével, az új idők új kft-inek régi vezetőivel. 
Tőlük szalonképes módszerekkel megszabadulnak (Ja, kérem, piacgazdaság 
van és abban kíméletlenek a törvények!). Így kerülnek lapátra a lázadó tanárok 
is. Hadd hulljon a férgese! Hiteles, pártatlan vizsgálat mondott róluk ítéletet 
(Mind régi jó káder feddhetetlen múlttal). Holló a hollónak nem vájja ki a sze
mét

Apropó, szemét Még mindig sok. Söpörni kéne néha a házunk táján.

Boros László



TENISZ

A kezdet botlással!
Gyér érdeklődés mellett május 18-án rajtolt városunk tenisz

csapata az országos bajnokság II. osztályában. A hiányos csapat
összeállítás és a szerencsétlen körülmények -  négy mérkőzéslab
dát elveszítve -  következtében 5:4 arányban alulmaradtunk a TF 
SE csapatával szemben.

A következő napon Győrbe utaztunk, és az előző napi vereség 
tapasztalatán okulva határozott játékkal 6:3 arányban megvertük 
Győr város csapatát. Ezzel feledtettük az előző napi fiaskót.

Csapatunk fokozott önbizalomal állt ki május 25-én Budapes
ten a Taurus SE csapata ellen. A bizakodást jó csapatteljesítmény 
követte, 6:3 arányban megnyertük a mérkőzést. 

Május 26-án következett a csapat harmadik budapesti csapata, 
a Fővárosi Vízművek elleni találkozó. A Balatonalmádiban leját
szott sorsdöntő mérkőzésen arattuk harmadik, 6:3 arányú győzel
münket. Ezzel teljesítettük az első fordulóra kitűzött tervünket 

Győzelmi esélyek nélkül június elsején a csapat kiugróan leg
jobb csapatához, a Pécsi Spartacushoz utaztunk. Az első mérkő
zéshez hasonlóan ezen is csonka csapattal tudtunk kiállni (ifj. Raj
nai Kálmán katonai szolgálatra bevonult). A találkozó sajnos sej
tésünket igazolta. A már profi kategóriába tartozó, rendkívül te

hetséges fiatalokból álló pécsi csapattól 7:2 arányú vereséget 
szenvedtünk.

Az első forduló után a csapat valószínű állása:

1. Pécs 5 győzelem
2. TF SE 4 győzelem
3. Balatonalmádi 3 győzelem
4. Győr 2 győzelem
5. Fővárosi Vízművek 1 győzelem
6. Taurus SE 0 győzelem

A csapat 1. helyezettje bejut a OBI., az 5., 6. helyezettje kiesik 
az OB III. osztályba.

Az első forduló legfőbb tapasztalata, hogy rendszeres és lelki- 
ismeretes edzésmunkával állandósíthajtuk helyünket a nemzeti 
bajnokság II. osztályában. Ennek reményében bizakodva várjuk 
az őszi fordulót.

Huszár József

A HATTYÚ HALÁLA
Nyílt levél az almádi polgárhoz

Hattyúdal, hattyútánc, hattúnyak, Hattyú, Kis-Hattyú.
A Hattyú bál a Hattyú halála.
Nem mindennapi eseményre készült június 22-én 
Balatonalmádi. Egy remek ötlet várta valóraválását. 
Hogy egy ötlettől mennyi az út a tényleges 
megvalósulásig, ha egyáltalán eljuthatunk odáig, arra 
láthattam tegnap este példát. A Hattyú bál szervezői 
igazán kitettek magukéit. Volt lovasbemutató, Napsugár 
kisasszony, műsor, jótékonykodás, büfé, móka, kacagás, 
tombola és tánc. Voltak vendégek, illusztris vendégek, 
ott volt a sajtó és volt a képviselő-testület tagjai által 
meghívott díszvendég is. Finom volt a vacsora (kivéve 
Dimitriszt, Otti nénit és Mészáros urat), elegáns 
kiszolgálásban oly ritkán lehet részünk szűkebb 
hazánkban, hogy ez még azt is feledtetni tudta, hogy az 
aperitif nem került az asztalunkra, hogy a menük 
összekeveredtek.
Miért érzem hát mégis, hogy az a Hattyú, amiről annyit 
meséltek az almádiak és fürdővendégeik, hogy az a 
Hattyú bál, amelynek szépe itt van közöttünk Almádiban, 
azok végleg porrá lettek akkor, amikor a tűz martalékává 
vált a Hattyú étterem és kerthelyiség.
Az állampolgár, a városi polgár, az almádi polgár 
komolyan veszi a képviselők szavát. A képviselők által 
meghívott díszvendégnek kötelessége is elfogadni a 
meghívást a bálba és ott megjelenni. Hogy erről 
láthatólag a többi képviselő (már akik jelen vannak), a 
jegyző, de még a polgármester sem tud, az elsősorban 
nem a díszvendéget sérti, hanem azokat a képviselőket,

akiknek a meghívását nem veszi komolyan a testület. De 
ettől talán még újraéledhetne a Hattyú bál. Attól már 
kevésbé, hogy az est kikiáltott fénypontján, a tombola 
nyereményeinek átadása idejére eltűnik az ajándékok 
közül a Pireus vendéglő felajánlása, egy üveg Metaxa. 
Újjászületést gátló tényező, hogy a kultúrát terjeszteni 
hivatott első emberünk ingujjra vetkőzve, egyik kezével a 
nadrágja zsebében markolászva, szájában lógó 
cigarettacsikkel igyekszik a szervezőgárdának 
besegíteni. De még talán ettől is lehetne a bál igazi 
Hattyú bál. Legfeljebb senki sem figyelne az előtérben 
ily módon tolakodóra.
Lehetne...!
Ha az almádi Hattyú bál táncparkettjén táncolna a még 
ma is fürge lábú Almádi szépe, a régi bálok királynője.
Ha nemcsak minden ötödik asztalnál ülne olyan almádi 
polgár, aki nemcsak szövetkezik a jóra, hanem 
mindenféle támogatás nélkül a saját erejéből építkezik és 
dolgozik.
Hol vagytok hát, ALMÁDI POLGÁROK, hol vagytok, 
akik itt születtetek, akik itt nőttetek fel, akik itt éltek és 
dolgoztok?

Balatonalmádi, 1991. június 23.

Egy „gyütt-ment”, még csak 10 éve itt élő almádi:
dr. Kopár Zsuzsa

A szerkesztőség megjegyzése: No comment



A bizalmat meg kell szolgálni!
A tizenhárom tagú önkor

mányzat egyik közismert tagja 
a vörösberényi származású Ott 
Károly. Nemesvámoson, a Ba
latonfüred-Csopak Tája terme
lőszövetkezetnél dolgozik már 
évek óta. Most az új kft-ben is 
növényvédő mérnökként, ága
zatvezetőként tevékenykedik. 
Vele szemben főnöke és mun
katársa, sőt, az önkormányzat
ban képviselőtársa, Csornai 
Géza a kft. vezetője, ügyvezető 
igazgatója éppen szaklapokat, 
kimutatásokat és a legsürge
tőbb munkákat tanulmányozza.

-  A szántástól a vetésig, a 
növényápolástól a betakarítá
sig minden a kft-re tartozik. 
Most éppen azt vitattuk meg, 
hogy az aratáshoz érkező ven
dégkombájnok munkáját, az 
emberek ellátását stb. hogyan 
oldjuk meg. Mert jönnek a gé
pek, az emberek Szentgálról, az 
ottani gazdaságból.

Szerencsés helyzet... az ön- 
kormányzat két képviselője 
egy helyen, egy szobában dol
gozik, Csomainak Ott Károly a 
helyettese. Így napközben 
nemcsak a kft feladatairól, ha
nem Almádi és Vörösberény 
gondjairól, terveiről, az önkor
mányzat munkájáról is lehető
ségük adódik az eszmecserére. 
(Itt jegyezzük meg, hogy akad a 
családban, baráti társaságban 
olyan ember is, akivel -  mint 
kívülállóval -  kicserélhetik ta
pasztalataikat. Például Csomai 
Imrével, a Bauxitkutató Válla
lat bakonyszentlászlói kutató- 
fúrócsoportjának vezetőjével, 
akit viszont Bakonyszentlászló 
lakossága választott meg pol
gármesternek.)

-  És Ott Károly hogyan ké
szült fel az önkormányzatban 
végzendő munkára? Milyen e
lőtanulmányokkal?

-  Őszintén szólva semmilye
nekkel. Tanulmányaimat, a 
szakmait, 1975-ben végeztem 
Keszthelyen. Ilyenre, hogy va
laha is önkormányzatban, kép
viselőként dolgozom majd, 
nem is gondoltam. Eszembe 
sem jutott indulni. De a válasz
tások előtt két idős, 81 éves em
ber keresett fel, és felkértek, 
hogy vállaljam el a jelölést. Is
merték édesapámat, a szülei
met, bennünket. Felkérésüket

megtiszteltetésnek 
vettem.. Úgy gondol
tam, ha nekik ez fon
tos, és megbíznak 
benem, akkor ne
künk is fontos kell, 
hogy legyen: kik ke
rüljenek a város ve
zetői testületébe. És 
ezt a bizalmat nem 
lehet, nem szabad 
visszautasítani, sőt, 
meg is kell szolgálni. 
Viszonzásul azzal, 
hogy a választók ér
dekében jól dolgo
zunk...

Igaz, akkor még 
nem mértük fel, nem 
is tudhattuk felmérni 
a gondokat, tenniva
lókat. Azt, hogy tu
lajdonképpen mit is 
vállalunk. Ahhoz, 
hogy az ember alapo
san fel is készüljön, 
és eredményesen 
dolgozzék, idő kell. Meg gya
korlat, a határozatok, törvé
nyek ismerete. A kezdet, a já
ratlan úton való előrejutás min
dig nehéz. Ez a magyarázata 
annak is, hogy egy-egy testületi 
ülés elhúzódik, néha éjfélig is...

Ez nem almádi specialitás. 
Másutt is megszokott jelenség, 
hiszen a rendszerváltás megva
lósulása nem taxiút a demokrá
cia kiteljesedéséhez, az újfajta 
közigazgatási munka megte
remtéséhez. De hogyan látja ezt 
belülről Ott Károly? Mit java
sol, hogy gyorsabban haladja
nak?

-  Többek között azt, hogy 
szét kellene választani a hivata
li (apparátusi) munkát, ügyinté
zést az önkormányzati tenniva
lóktól. Mert most még sokszor 
egybefolynak az intézkedések, 
sok az átfedés. Az önkormány
zat lehet, hogy bizonyos kény
szerítő körülmények miatt, a 
hivatal feladatát is el akarja lát
ni, apró részletekbe is bele
megy. Igaz, ezt már felismer
tük, igyekszünk is változtatni 
rajta, de a kilábalás nem köny
nyű. A megszokottság, a régi 
stílushoz, módszerekhez való 
ragaszkodás megváltoztatása 
nem megy egyik napról a má
sikra. Sok győzködést, útkere
sést, türelmet, tapasztalatot, ta

nulást igényel. Nagy akarással, 
lelkesedéssel kezdtünk munká
hoz. Ezt kellene jobban behatá
rolni. A másik gond: az egész 
városra vonatkozóan egy 
konstruktív tervet, fejlesztési 
elképzelést kellene kidolgozni 
vagy a már meglévőt alapnak 
tekintve felülvizsgálni, módo
sítani, kiegészíteni. Mert ma 
mások a körülmények és a le
hetőségek. Tagja vagyok a gaz
dasági, építészeti és városfej
lesztési bizottságnak. Gyakran 
foglalkozunk beruházásokkal, 
vállalkozásokkal. Tudjuk, 
hogy vannak, akik nagy össze
geket hajlandók befektetni Al
mádi fejlesztésébe. De ezek 
megvalósításához kell egy ala
posan átgondolt, részletes vá
rosfejlesztési terv, hogy a dön
tések megalapozottak legye
nek. Például, hogy a labdarúgó 
pálya maradjon vagy sem a je
lenlegi helyén. Aztán a Köcsi- 
tó környékét beépítsék vagy 
sem? Épüljön-e Budataván ide
genforgalmi célokat szolgáló új 
strand? Dönteni kell felelős
séggel arról, ami ma esetleg 
népszerűtlen intézkedés, de a 
jövőt tekintve szükséges és a 
közjót szolgálja. Előre kell néz
nünk!... Mérlegelni szükséges 
az adottságokat, az anyagi lehe
tőségeket, az új munkahelyek 
teremtését, a bevételi források

növelését...
A felelősségteljes gondolko

dás, a szülőföld, a szülőváros 
szeretete, a lokálpatriotizmus 
családi örökség Ott Károlyék
nál. Ő már Balatonalmádiban 
lakik, ott is született. Tíz évig 
Veszprémben élt, de visszavá
gyott Családja, szülei vörösbe
rényiek. Nagybátyja főjegyző 
volt (lám, mégis van kötődés az 
önkormányzathoz), édesapja 
gazdálkodó, majd tsz-elnök he
lyettes volt, megbecsült ember.

-  Feleségem Veszprémben, 
a Budapesti Geodéziai és Tér
képészeti Vállalat részlegénél 
dolgozik. Van két fiunk, a na
gyobbik 20 éves, Pécsett, a Pol
lack Mihály főiskolán tanul 
épületgépészetet, a kisebb 18 
éves, most érettségizett, a köz- 
gazdasági egyetemre készül. 
Nekem ez a harmadik munka
helyem, 12 éve dolgozom itt. 
Előtte Balatonfőkajáron tevé
kenykedtem a termelőszövet
kezetnél, majd egy darabig a 
fűzfőgyártelepi Nitrokémia 
Ipartelepeknél. Mindvégig a ta
nult szakmámban dolgoztam.

-  Eszerint itt megtalálta a 
számítását, hiszen már hosszú 
ideje Nemesvámos a munkahe
lye. És ráadásul sikerült szülő
városában letelepednie.

-  Így igaz... Ha nem érezném 
jól magam az itteni közösség
ben, ha számításomat nem ta
láltam volna meg, akkor vál
toztattam volna. De erről szó 
sincs. Vannak persze nagy és 
nehéz feladatok is, mint példá
ul most az aratás, de azért va
gyunk, hogy jól megszervez
zük és rendben elvégezzük. 
Hogy odahaza szabadidőmben 
mit csinálok? A családdal 
egyeztetjük a programot. Ne
kem szenvedélyem a kert, van 
egy kis szőlő is, így otthon is a 
szakmámban élem ki a hobbi
mat. És persze most még elég 
sok időt igényel az önkormány
zati munka is, de majd belerá
zódunk...

Kívánjuk, hogy a tervezett 
ütem „felpörgetése” minél job
ban sikerüljön. A választók, a 
közösség javára!

S.Nagy Sándor

Otthon, a kertben, a szőlőt ápolva

Fotó: Durst László



Búcsú a vitorláktól
Kék Szalagra készülünk: a Bala

ton legrangosabb és talán 
leglátványosabb vitorlásversenye. 
Mennyi Kék Szalagra készültem már 
izgalommal, reménységgel, tele jó el
képzelésekkel és természetesen 
kitartó munkával. Volt eredménye, 
hiszen olyan csapatban és hajón ver
senyeztem, amely ma is és talán még 
több évtizedig viseli a Balaton leg
eredményesebb hajója büszke címet. 
Nyolc abszolút és több osztályában 
elért győzelem fémjelzi a Tramonta
na és mindenkori legénysége a Kék 
Szalag verseny sikereit.

Készülök a Kék Szalagra, és na
gyon készülök, mert lehet, hogy ez az 
utolsó. Számomra bizonyára, de le
het, hogy a hajó számára is. Alig több, 
mint egy éve kérdéssel fordultunk Al
mádi nyilvánosságához: Szálloda 
külföldieknek vagy vitorlásklub az 
almádiaknak? A válasz mára már 
nyilvánvaló, hiszen 1991. július 19- 
én este egy Építők-elnöki szóbeli 
bejelentés tudomásunkra hozta, hogy 
az Építők SC vitorlás szakosztályát 
azonnali hatállyal feloszlatták. Meg
szűnt a közel negyven éven át 
eredményesen működő vitorlássport 
Balatonalmádiban, hogy átadja he
lyét a külföldieknek szórakozóhelyet 
építő vállalkozás számára. Aki nem 
érti az idők szavát és kerékkötője a 
haladásnak, az álljon félre és nosztal
giázzon az Öreghegyen. Az idők 
szava pedig a vállalkozás, amely jólé
tet hoz egyeseknek és kizárja 
magából a ketteseket.

Készülök a Kék Szalagra, de nem 
úgy, mint máskor, amikor napokkal 
előbb a térképet, az időjárási adatokat 
bújtam, és méterről méterre átvizs
gáltuk a hajót, a kötélzetet és a vitor
lát. Nem, most egyesületi alapsza
bályt tanulmányozok, fellebbezést 
írok és remélem, hogy a jövőt nem én 
látom csak sötétnek a Balaton felett, 
hanem mindazok, akik komolyan ag
gódnak a jövő nemzedék vitorlázóle
hetőségeiért.

A viharfelhők egy évvel ezelőtt is 
összeálltak a Bakony felett és hideg 
szelek fújtak a vitorlázóknak Buda
pest felől. Akkor még néhány 
akadékoskodó és kerékkötő ellenállt 
a zord döntéseknek, mára azonban jól 
kifundáltan, jogilag megalapozottan 
új roham indult, hogy elsöpörje 
mindazt, amit nemzedékek: almádiak 
és budapestiek közösen felépítettek a 
Balaton partján.

Az élet mai gyors változásaiban 
nem nagy dolog egy vitorlás szakosz
tály megszüntetése, hiszen luxus az, 
hogy fenntartsanak egy telepet azért, 
hogy néhányan csónakázzanak! Ami
kor egy egész egyesületet 
veszélyeztet egy vitorlás szakosztály 
léte, akkor a döntés nem lehet kétsé
ges. De miért ilyen hirtelen és miért 
ennyire sürgős? Miért nem érdemesí
tik a döntéshozók még a 
szakosztályvezetést vagy annak ve
zetőjét sem arra, hogy 
elhatározásukról netalán azok véle
ményének kikérésével hozzanak 
határozatot? Miért hitegetik a tagsá
got az év elején az önálló működés 
lehetőségével? Miért tárgyalnak kü

lön-külön a szakosztállyal és az ön- 
kormányzat képviselőivel? A sok 
kérdésre választ a múlt és a háttér fel
idézésével lehet megválaszolni.

Az Építők SC vezetése a sporttá
mogatás megváltozott rendszerében 
a piacgazdaságban nem talált megol
dást a sporttevékenységek fenntartá
sára, és évről évre nagyobb gondok
kal küszködött Egyes élelmes veze
tők agyában már régebben megalapo
zódott az ötlet, hogy ami érték, azt 
kell hasznosítani. Mi lehet más érték, 
mint egy vízparti telek, amelyre szá
mos befektetőnek fáj a foga, és neta
lán azok is jól járnak, akik az üzletet 
összehozzák. Ehhez azonban fel kell 
számolni az akadályokat, mint példá
ul a sporttevékenység. Ez nem igaz! 
hallom az ötletgazdák felháborodott 
kiáltását. Mi a sportot igenis támogat
juk és a modem sportfinanszírozás is
kolapéldáját kívánjuk megteremteni.

Az elmúlt év történetéhez tartozik, 
hogy egy sikertelen kft-alakftás után 
az Építők vezetése taktikát változta
tott. Először megszerezték a 
tulajdonjogot a telep egy részére vá
sárlás címén. (Emlékeztetőül: ez volt 
a Balatonalmádi Építő Kőfejtő vitor
lástelepe) Az a körülmény nem 
zavarja ezt a vezetést, hogy a  30 évvel 
ezelőtt vásárlásra fordított pénz nem 
az ő pénzük, hanem a társadalomé 
volt, amely mai felhasználásához a 
tagságnak és ezenbelül a vitorlázók
nak is joguk van. A jogkövetelők nem 
akartak fogyni, ezért egyszerű mó
don: elnöki szóval megszüntették 
őket Most már nincs, aki beleszól
jon! A telek többi része állami 
tulajdon, ami valószínűleg az önkor
mányzat birtokába fog átmenni, ezért 
az Építők vezetői inkább önként fel
ajánlották, hogy az önkormányzatot 
is beveszik az üzletbe, csak ne akadé
koskodjon. Hiszen kell majd építési 
engedély is a szállodára...

A telekkönyvnél is ügyesen eljár
tak és megosztották úgy a telket, hogy 
a telekhatár most éppen az emeletes 
épület egyharmadát szeli keresztül. 
Ez az apróság nem zavarta a telek
könyv műszaki szakértőit, de 
elfelejtették kikérni az almádi építési 
hatóság véleményét is. sőt, ami biz
tos, biztos, nem is értesítették az 
önkormányzatot a területén végzett 
módosításról. Hátha valaki még fel
lebbezni találna...

Az előzőekkel felvértezve az Épí
tők vezetése az év elején arra 
buzdította a vitorlázókat, hogy alakít
sanak önálló klubot, amely megkapja 
a létesítményt hosszabb távra, ön
fenntartásos alapon a versenysport és 
vitorlásbázis működtetésére. A klub 
megalakult, tagsága ma már közel 50 
fő + gyerekek, és kidolgozta elképze
léseit és költségvetését Ezekre két 
hónapon át nem kapott választ az Épí
tők vezetésétől. Közben az Építők 
elnöksége lemondott, és szanálóbi
zottságot jelölt ki. Ezután mégis az 
elnökség nevében ultimátumszerű 
megállapodást tettek a vitorlázók elé, 
amely minimálisra csökkenti a vitor
lázótevékenységet, és szállodaépítő 
vállalkozásba kívánja vinni a vitor
lástelepet. A biztonság kedvéért a

szakosztályt is megszüntették, hogy 
ha az önálló klub nem akar egyezked
ni, akkor gyülekezhetnek a volt 
vitorlázók a kerítésen kívül vagy ahol 
akarnak...

A vitorlázók, a kisebbik rossznak 
vélvén, belementek egy megállapo
dásba, amely a vitorlázó tevékenység 
látszatát fenntartja, de azt lassú (vagy 
gyors?) kihalásra ítéli. Az Építők ve
zetése így szabad kezet kapott a 
vállalkozáshoz, amely tovább növeli 
a Balaton-parton a kihasználatlan 
szállodák számát

Ha vala ki azt kérdezi, mindez mi
ért, a válasz egyszerű: az Építők által 
felhalmozott 7-8 millió forintos 
adósság eltüntetésére. Annak az 
adósságnak az eltüntetésére, amely
nek az összehozásában sem a vitorlás 
szakosztálynak, sem az almádi telep
nek semmi része nem volt, mivel 
évek óta még az Építők könyvelése 
szerint is önfenntartóan működött A 
központi egyesület megmentésének 
ára az almádi telep feláldozása.

Készülök a Kék Szalagra és szo
morú vagyok, mert segítségért nincs 
kihez fordulni. Az Építők vezetői 
mint legfőbb hatalmak kimondták a 
verdiktet Hiába, akinek Isten (vagy a 
párt, ki tudja melyik?) hatalmat adott, 
az nemcsak élni, de visszaélni is tud 
vele. Nincs kihez fordulni Almádi
ban sem, mert az önkormányzat vagy 
egyes képviselői úgy hiszik, hogy a 
legjobbat teszik, amikor lényegében 
segéd kezet nyújtanak az egyik utolsó 
vízparti sportcélú telek szállodává 
történő átváltoztatásához. Sporttá
mogatásra fordítható bevételre 
számítanak a pénzszűkében, de a Ba
laton-part realitásaival nem 
számolnak, pedig itt élnek és ismerni
ük kell a szezonális körülményeket.

Készülünk a Kék Szalagra. Mire e 
sorok megjelennek már túl is leszünk 
rajta. Milyen reményekkel várjuk a 
következő két évet? Lesz-e még Kék 
Szalag?

Tibássy Béla

A mólótól a budata
vai strandig terjedő 
partszakasz vízisport- 
körzetté történő fej
lesztésére egy átfogó 
javaslat került az ön- 
kormányzat elé, ame
lyet az nem tárgyalt 
meg legutolsó ülésén. 
Az Építők SC-vel a vi
torlástelep hasznosí
tására kötött megálla
podást az önkormány
zat ugyanezen ülésén 
jóváhagyta.

FÁNCSY
IMRE,

a Balatonalmádi 
Közösségi Ház SE

sakkozója
az országos 

bajnokságon 
a 17 évesek 
korcsoportjában

ARANY
ÉRMET
NYERT

Gyógyszertárak 
nyitva tartása:

7/3. sz. Gyógyszertár, 
Balatonalmádi, 
Bajcsy-Zs. u. 37. 
Hétfő-péntek: 7.30-18.00

György Patika 
Hétfő-péntek: 7.30-18.30

Július 1-től október 1-ig 
minden hónap 1-jétől 13-a 
reggelig a 7/3. sz. 
Gyógyszertár, 13-tól 
a hónap utolsó napjáig 
a György Patika tart 
ügyeletet.
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