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

Dicsőség mennyben az Istennek! 
Dicsőség mennyben az Istennek!
Az Angyali seregek 
Vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek!

Békésség földön az embernek! 
Békesség földön az embernek,
Kit az igaz szeretet 
A Jézushoz elvezet,
Békesség, Békesség Embernek!

Dicsérjük a szent angyalokkal, 
Imádjuk a hív pásztorokkal 
Az isteni Gyermeket,
Ki minket így szeretett,
Dicsérjük, Imádjuk És áldjuk!

Ó Jézus! Ne vess meg bennünket, 
Hallgasd meg buzgó kérésünket! 
Jászolodnál fogadjuk,
Hogy a vétket elhagyjuk,
Ó Jézus, ne vess meg: hallgass meg!

Dicsőség az örök Atyának 
És értünk született Fiának, 
Mindkettő Szent Lelkének,
Áldások kútfejének:
Dicsőség, Dicsőség Istennek!

Kegyeletteljes karácsonyi ünnepeket 
és egy boldogabb, gazdagabb 
új esztendőt kívánunk
városunk lakosainak,
az Almádi Újság olvasóinak, 
minden jó ügyet szolgáló 
polgártársunknak.



Karácsony hava eseményei
Az év utolsó hónapjához ér

keztünk. Almádi a nagy nyári 
nyüzsgéshez viszonyítva „al
szik”, kipiheni a nyári fáradal
makat. Ez egy üdülővárosnál 
természetes, hiszen az üdülés, 
nyaralás szezonális jellegű, a 
téli sportok pedig alig élnek a 
Balatonon.

Az ősi Almádi promontóri
um is elcsendesedett a szüret 
után, csupán a pincékben folyt 
némi élet, kezelve és kóstolgat
va az új bort. Ekkor a legfőbb 
esemény a termés összeírása 
volt, ami a földesúrnak -  a 
veszprémi káptalannak -  járó 
tized nagyságának megállapí
tására szolgált. Ebből az időből 
nem sok hír maradt ránk, de 
ahogy Almádi fokozatosan für
dőhellyé vált, ez is változott. 
Az almádi birtokosok és villa
tulajdonosok lakóhelyeiken 
jöttek össze és vidám mulato
zás közepette szövögették a kö
vetkező évre vonatkozó tervei
ket Ilyenkor születtek a nagy 
elhatározások a település jövő
jét illetően, hogy mást ne 
mondjak, az Almádi Kör 1902. 
december 7-én alakult meg. 
Néhány a századvég és a szá
zadforduló decemberi hírei kö
zül, a korabeli újságokban tal
lózva:

-  1877. december 9. Felhí
vás jelent meg a Balaton Egylet 
megalakítására, ami nem ma
radt eredmény nélkül.

-  1882. december 10. Almá
diban lakik egy szerencsétlen 
atyafi, aki 65 évesen fiatal le
ányzót vett el... felkötötte ma

gát de nem volt szerencséje... 
megakadályozták.

-  1883. december 21. „Az 
Almádi vendéglőt 1894. április 
24-től 3 évre Huszár Károly és 
László bérelték ki... díszesen be 
fogják rendezni, s mindent el
követnek, hogy jóhírű kis für
dőnket még inkább közkedvelt
ségűvé tegyék.”

-1887. december 18. Az Al
mádi vendéglő bérletét Szabó 
János, derék vendéglősünk 
nyerte meg 5 évi időtartamra...

-  1897. december 25. Hosz
szú cikk Almádi szépüléséről... 
elhatározták a községháza épí
tését... kérik a csendőrség ál
landósítását... álladó útcsinálót 
alkalmaztak... Öreghegyen

több parkot akarnak létesíteni... 
több nyaraló épül...

1898. december 7. Elhunyt 
özv. Óvári Ferencné, dr. Óvári 
Ferenc édesanyaja.

-  1899. december 3. Az al
mádi királyi posta és távbeszé
lő hivatalhoz a kereskedelemü
gyi miniszter Schneller Gabri
ellát nevezte ki. Ó volt Almádi 
első postamestere.

-1900. december 22. Az Al
mádi Fürdő Rt. igazgató vá
lasztmányi ülése a folyó ügyek
ről. Mellékletként megjelent 
Óvári Ferenc parlamenti beszá
molója.

-1902. december 28. Az Al
mádi Kör mulatságai. Részle
tes tájékoztató a farsang teljes

programjáról.
-  1903. december 20. 

Veszprém vármegye című új
ság budapesti különtudósítójá
tól: „A Budapesten lakó almádi 
villatulajdonosok... fürdeni, 
szórakozni járó vendégek... a 
Drexler vendéglő emeleti kü
löntermében társasvacsorát 
rendeztek... Az Almádi Kör 
büszke lehet arra a szép és nagy 
társaságra, amely ez alkalomra 
összejött s hajnali 3 óráig 
együtt maradt... Rácz Feri ze
nekara muzsikált a négyest 32 
pár táncolta... Nagy örömet 
szerzett a kör tagjainak Töl
gyessy Artúr festőművész, ki 
egy képet ajándékozott a kör
nek..., amelyet a fürdőévad so
rán kijátszással fognak értéke
síteni.”

-  1903. december 24. „Al
mádi község képviselő-testüle
te Szilveszter napján reggel 9 
órakor ülést tart, melyen a bíró
választás is megejtetik. Az Al
mádi Fürdő Rt. ugyancsak ott 
Szilveszter napján de. 2/4 11 
órakor igazgató választmányi 
ülést tart.

Ez a kis hírcsokor bizonyára 
szolgál néhány tanulsággal 
számunkra. Főleg abban, hogy 
az összefogás Almádi felvirá
goztatása érdekében milyen 
széles körű volt, és milyen je
lentős eredményeket produkál
tak eleink.

Schildmayer Ferenc

Sportélet a Balatonon a ’20-as években

Esti fakutyázás a Balatonon



KÖSZÖNTŐ
Szeretettel és tisztelettel kö

szöntjük kedves Ida nénit 90. 
születésnapja alkalmából.

Otthonában kerestük fel, a 
Schildmayer házaspár, Henn 
Sári (Szabó Béláné) és jóma
gam, akik több mint fél évszá
zada ismerjük Almádi szinte 
őshonos, illusztris egyéniségét, 
Magyar Idát. Amióta csak is
merjük, szinte változatlanul 
elegáns külső, mosolygós arc, 
jellemzője. Szinte megállt az 
idő körülötte, talán csak az al
kalomszerűen használt bot és 
szemüveg enged következtetni 
az idő múlására.

A századfordulón (1901) 
született, de néhány évi debre
ceni tartózkodás után került 
Veszprémbe a Ranolder inté
zetbe, és 1914-től már Almádi 
lakosa. Már dédapja is itt élt, a 
püspökség pincemestere volt.

Pedagógiai pályafutását Fűz
főn kezdte 1941-ben, majd Al
mádiban folytatta 1958-ig. 
Amint aktív pályafutását, úgy 
férjhezmenését sem siette el. 62 
éves korában szánta el magát, 
ekkor találta meg az igazit. Ak
kor lett Magyar Idából Szentesi 
Jenőné, s így élte boldog életét 
17 éven át, amikor szeretett fér
jét elvesztette.

Kérdeztem élete legszebb él
ményéről:

-  Imádkoztam az Úrhoz -  
emlékszik vissza - , adjon ne
kem egy olyan élettársat, akivel

életem biztonsággal összeköt
hetem. Talán két hét sem múlt 
el, megismertem jövendőbeli 
társamat, férjemet. Jól válasz
tottam, avagy a sors keze. Úgy 
érzem, ő is megtalálta bennem, 
akit keresett. Nem mulasztha
tom el idézni, amint szokta 
mondani: Kedvesem, a szíved 
arany, de a szád!? Felejthetet
len boldog évek voltak együtt, 
kár, hogy vége.

Pedagóguséveiről, emlékei
ről kérdeztük. Szívesen emlék
szik a gyerekekkel eltöltött 
időkre, a játékos tavaszi kirán
dulásokra a madarak és fák nap

ján, amikor a szabadban a játék 
mellett szokás volt elültetni 
egy-egy fát is, no és magunk 
után a szemetet is összeszedni. 
Ezt szomorúan hiányolja a je
lenkorban. Meg kellene szeret
tetni a gyermekekkel a termé
szetet, a szűkebb hazát, közvet
len környezetüket, hogy érez
zék magukénak Almádit.

Búcsúzóul a jelenről és a jö
vő terveiről faggattuk.

-  Kézimunkázom rendület
lenül, olvasok, és a politikai 
eseményekkel naprakészek is
mereteim, de talán jobb is lenne 
ebbe nem belebonyolódni. Óri
ási szerencsém -  mondja - , 
hogy ilyen családi körben élhe
tem mindennapi életem. Gond
viselőim, unokahúgom és csa
ládja szinte minden kívánsá
gom teljesítik. Nem kívánhat
nék senki másnak jobb, csalá
diasabb, szeretetteljesebb kör
nyezetet, mint amilyet nekem 
adott a sors.

Megígértük Ida néninek, 
hogy kedvéért a jövőben is meg 
fogunk emlékezni a nagy szo
cialista forradalom napjáról, 
november 7-ről, de kizárólag az 
ő születésnapjára való tekintet
tel. További életében is jó 
egészséget, jó kedélyt kívá
nunk Magyar Idának, hogy még 
sokszor találkozhassunk vele.

M. Gábor

URAM!
Az ünnepen én arra kér

lek, hogy jöjj el mindenki
hez, azokhoz is, akik rád sem 
gondolnak. Jöjj el és hozz 
békét annak a generációnak 
is, akik elől próbáltak elrej
teni Téged! Jöjj el, mert na
gyon hiányzik a béke, és na
gyon a szeretet.

Jöjj el a kegyelemben, és 
világosítsd meg a hitetlenek 
lelkét.

Jöjj, ne várj az utolsó na
pig, mert hiányzik.

Nagyon hiányzik a taní
tás!

Jöjj el legyőzni az önzést, 
gyűlölködést, összeférhetet
lenséget!

Jöjj, mert a balga ember 
elveszítette értékrendjét, és 
a vesztébe rohan.

Egyre több helyen dúl 
testvérháború, az alkotó el
me csődbe jut, az okos szót 
nem hallani a fegyverek za
jától.

Nincs ez jól, uram!
Gyere, világosítsd meg az 

önző érdekek sötétjébe té
vedt emberek agyát!

Ne hagyd, hogy demagó
gok harsány vonyítása el
nyomja a józanság szavát!

JÖJJ EL, JÉZUS! HOZD 
EL A SZERETEDET, HOZD 
EL BÉKÉDET MINDENKI
NEK!

ÁMEN

Alpek Zoltán

Köszöntiük, Teke papa!
Azt hiszem, Te tiltakoznál a legjobban, 

hogy ez az írás megszülessen.
Ebben az esetben azonban -  sokan 

érezzük így -  ennek a cikknek meg kellett 
születnie.

Azok nevében írom, akik kaptak Tőled 
valamit, azok nevében, akik őriznek Tő
led valamit

Mit köszönjünk?
Köszönjük a derűbe ágyazott konok 

következetességet, köszönjük a mércét, 
amellyel minden pedagógus mérheti ma
gát. Köszönjük a technikatermeket, a 
munkaközösség vezetését, a diáksport 
megszállott szeretetét és tiszteletét Kö

szönjük a példát, amely bizonyítja, hogy 
hittel és tehetséggel igenis lehet ezen a pá
lyán értéket teremteni, lehet csak nevelő
ként is rangot szerezni, lehet ebben a 
megzavarodott világban olyan családi 
életet élni, amelynek sajátos harmóniáját 
mások csak irigykedve szemlélik.

Köszönjük a tiszta, őszinte hangot, az 
áttekinthetőség diktálta, kíméletlenül 
nyílt magyar beszédet. Köszönjük azt az 
erőt, amely a lehetetlennek látszó felada
tokat is csupán bizonyítási lehetőséggé 
gyűrte le.

Annyi minden lenne még, amit kö
szönni kellene; de ez nem leltár, az írás 
csak azt hivatott mindenkinek tudomásá

ra hozni, hogy Földes Jenő testnevelés
technika szakos vezető pedagógus az 
1992-es esztendőt mint nyugállományba 
volnult nevelő kezdi.

Azt kívánjuk a nyugdíjas évekre, amit 
magad is kívánsz magadnak (ki van írva a 
konyhában) -  munkát! Mellé egészséget, 
jó cukorfokot és sok örömöt az unokák
ban.

Remélem tudod, hogy Nélküled ez az 
iskola már nem lesz az az iskola.

Fábián László 
a Györgyi Dénes általános 

iskola nevében



Néhány sor 
a 14. hónapról 
a városházán

1991 november
Örömmel jelentem, hogy 

már 10 millió forintunk van az 
új berényi iskola építésére 
szánt alapítványunkon. A jövő 
évi költségvetésbe beállítjuk a 
tervezését, 1993-ban pedig ta
lán megkezdhetjük a kivitele
zését. Keressük ehhez a külső 
forrásokat is. Pár hete egy bécsi 
kelet-nyugati együttműködési 
kongresszuson felvetettük az új 
iskola mellé elképzelt sportpá
lyák idegenforgalmi hasznosí
tásának lehetőségét. Az elmúlt 
napokban újra Bécsben jártunk
-  dr. Hunkár Dénes nagykövet 
úr megtisztelő meghívása foly
tán -  Boros László képviselő- 
társammal és Barcza Imre úr
ral, a Balatontourist igazgató
jával együtt. A nagykövet úr és 
munkatársai, dr. Czeglédi Jó
zsef főtanácsos úr és dr. Balázs 
Béla professzor úr, a Collegi
um Hungaricum igazgatója 
személyében ügyünket minden 
tapasztalatukkal és tekinté
lyükkel támogatókra leltünk. 
Segítségükkel tanulmányoz
hattuk a Bécshez közeli fürdő
város, Baden idegenforgalmá
nak szervezését is. Erről Boros 
László külön cikkben számol 
be az Új Almádi Újság jelen 
számában.

Almádinak, Káptalannak, 
Berénynek, Budatavának igen 
sok barátja van külföldön. Nem 
csekély a tőlünk elszármazot
tak száma sem. Szeretnénk 
meglepni őket karácsonyra az 
újságunk egy-egy példányával 
és a szűkebb óhaza szíves ün
nepi jókívánságaival. Tiszte
lettel megkérem polgártársain
kat, akik rendelkeznek volt al
mádiak és környékünk barátai
nak külföldi címeivel, legye
nek szívesek beküldeni a szer
kesztőbizottságnak (Széchenyi 
sétány 1.). Megsokszorozhat
juk az erőnket, ha a karácsonyi 
meghitt napokban, az összetar
tozásnak is ünnepén, szerte a 
világon minél többen ugyanar
ra gondolunk. Városunk felvi
rágoztatására. 
Balatonalmádi-Öreghegy,
1991. december 1.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az éppen 18 órára érkezők 

már csak állóhelyet kaphattak 
a képviselő-testület november 
21-i ülésén. A meghívókon 
meghirdetett, távfűtéssel kap
csolatos napirend zömében a 
Budatava lakótelepről annyi 
érdeklődőt (háborgót, pana
szost, kilátástalansággal vívó
dót) vonzott, hogy zsúfolásig 
megtelt a tanácskozóterem, s 
annak előtere, így a helyi köz
hatalom nyilvános gyakorlása 
azon az estén nem maradt pa
pírízű szlogen.

A témakörhöz a Kommuná
lis Szolgáltató Kft vezetője 
készített tájékoztatást a város 
távfűtési rendszeréről, továb
bá a polgármesteri hivatal dol
gozott ki egy szociális támo
gatási ajánlást. A kialakult vita
-  melyben tanácskozási joggal 
a megjelentek is szót kaptak -  
a hődíj és a rendelkezésre állá
si díj kalkulált költségeinek 
valósága, a fűtési rendszer 
korszerűtlensége felett folyt 
A hozzászólások eredménye
ként az önkormányzat úgy 
döntött, hogy a költségvetési 
tartalék terhére felülvizsgál
tatja a távfűtési rendszert, va
lamint a megállapított távhő
szolgáltatási díjat. Ezt követő
en a képviselő-testület rende
letet alkotott a fűtési támoga
tásról, melynek szövegét és

feltételeit lapunk más helyén 
közzétesszük. Az önkormány
zat a távfűtési állami dotáció 
megszűnése miatt ez évre a 
központi költségvetésből biz
tosított 643 ezer forintot to
vábbi 900 ezer forinttal egé
szítette ki, tekintettel arra, 
hogy az energiaár-emelkedés 
nemcsak a központi fűtéses la
kásokban élőket hanem az 
egyedi fűtési móddal rendel
kező családokat is sújtja.

A mintegy két és fél órás na
pirend után a testület már szű
kebb körben folytatta munká
já t

Elfogadták az általános ren
dezési terv részleges felülvizs
gálatára és módosítására vo
natkozó koncepciót A konk
rét tervezési megbízást a beér
kezett árajánlatok után adja 
meg a hivatal. A felülvizsgá
lattal egy időben -  a korábbi 
határozatot megerősítve -  épí
tési és telekalakítási tilalmat 
rendelt el a testület legfeljebb
1992. december 31-ig a Bala
tonalmádi-Káptalanfüred út
törőtáborok és tartalék terüle
tei, valamint a Balaton-part -  a 
település közigazgatási határa
-  és a vasútvonal által határolt 
parti sávra.

Ideiglenes szabályzatát mó
dosítva és kiegészítve megal
kotta szervezeti és működési

szabályzatát az önkormány
zat. A rendelet tartalmazza a 
képviselők költségtérítését is. 
Ennek megfelelően október 1- 
től a képviselőt havi 3000 fo
rin t, a bizottsági tag képvise
lőt havi 4000 forint, a bizott
ság elnökét havi 5000 F t a bi
zottság nem képviselő külső 
tagját havi 1500 forint, az al
polgármestert havi 6000 forint 
költségtérítés illeti meg.

Az aktualitásokon belül 
módosította a testület az ez évi 
költségvetést, elfogadta a gáz
beruházási program I. ütemét. 
Hozzájárult a testület ahhoz, 
hogy az almádi temető régi, 
használaton kívüli ravatalozó
ját egy almádi testvérpár fel
újítsa, s ennek fejében temet
kezési helyül használhassák. 
Ugyancsak hozzájárulását ad
ta az önkormányzat játékka
szinó üzemeltetésre szóló 
nyilvános pályázat kiírásához, 
amit a Szerencsejáték Fel
ügyelet kezdeményezett (ez 
egyelőre sem konkrét vállal
kozót sem konkrét épületet 
nem jelent).

A testületi ülések jegyző
könyvei a városi könyvtárban, 
valamint a városházán megta
lálhatók.

M.H.E.

Díszpolgári kuratórium
Az önkormányzat a díszpolgári cím adományozásának rendjéről 

szóló szabályzatában úgy döntött, hogy a díszpolgárság elnyerésére 
tett javaslatot 5 tagú kuratórium véleményezi és terjeszti döntésre a 
képviselő-testület elé.

Miután a díszpolgári címre Kopár István személyében javaslat van, 
így aktuálissá vált a kuratórium felállítása. A képviselő-testület arra 
kéri az almádi polgárokat, hogy december 15-ig tegyenek javaslatot 
olyan személyekre, akiket a kuratóriumi tagságra alkalmasnak tarta
nak.

A képviselő-testület az ajánlottak köréből azt az öt személyt fogad
ja el, akikre a legtöbb javaslat érkezett.

A kuratóriumi tagságra ajánlottak névsorát a polgármesteri hivatal 
titkárságára kérjük leadni.



Pályázat fűtéstámogatásra
Az önkormányzat 17/1991. sz. rendelete alapján, az 

abban meghatározott jövedelmi viszonyok között élő 
családok, egyedülállók kérelmet nyújthatnak be fű
téstámogatásra a polgármesteri hivatalhoz.

A kérelem benyújtási határideje:
1991. december 10.

A kérelemhez szükséges adatlap a polgármesteri hi
vatal ügyfélszolgálati irodáján (naponta, 8-16 óráig)

és a Kommunális Kft. portáján (egész nap) szerezhető 
be.

Akik kérelmüket már korábban benyújtották, új 
adatlapot kitölteniük nem kell, de a rendeletben fog
lalt jövedelemigazolást csatolniuk kell.

A fűtési támogatás összege az 1991. október 15. -  
december 31. közötti időszakra kerül megállapításra.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának

1991. (XII. 2.) számú rendelete 
a fogyasztói fűtési támogatásról

Balatonalmádi Város Ön
kormányzata a lakások táv
hő-szolgáltatásához nyújtott 
ártámogatás megszűnése és 
az energiaárak emelése mi
att:

-  a rendelkezésre álló cél- 
támogatásból és az önkor
mányzat költségvetéséből -  
a legrászorultabbak támoga
tása érdekében a következő
ket rendeli:

1. § A rendelet hatálya ki
terjed azokra a magánsze
mélyekre, akik a rendelet 
hatálybalépésekor, illetve 
azt követően az önkormány
zat közigazgatási területén 
állandó lakás céljára szolgá
ló helyiségek tulajdonosai, 
bérlői, használói.

2. § A támogatás mérté
ke:

(1) Havi 1500 Ft támoga
tás jár annak a lakás bérlőjé
nek, tulajdonosának, hasz
nálójának,

a/ akinek családjában az 
egy főre eső nettó jövedelem 
6500 Ft alatt van,

b/ annak az egyedülálló
nak, akinek havi nettó jöve
deleme 8500 Ft alatt van.

(2) Havi 1000 Ft támoga
tás jár annak,

a/ akinek családjában az 
egy főre eső nettó jövedelem 
6500-7500 Ft között van, 

b/ annak az egyedülálló
nak, akinek nettó jövedelme 
10 500 Ft alatt van.

(3) A nettó jövedelmet az
1. számú mellékletben fog
laltjövedelmek figyelembe
vételével kell megállapítani.

3. § (1) A támogatás el
nyeréséhez az igénylőnek 
külön adatlapon kérelmet 
kell benyújtani a polgármes
teri hivatalhoz 1991. decem
ber 10. napjáig. Erről az

érintetteket közszemle, illet
ve újsághír útján tájékoztat
ni kell. A kérelemhez a 2. 
számú melléklet szerinti jö
vedelemigazolást és nyilat
kozatot kell csatolni.

(2) A támogatási kérel
mek elbírálását az önkor
mányzat a polgármesterre 
ruházza át.

(3) A támogatás összegét 
visszamenőleg 1991. októ
ber 15. napjától kell megál
lapítani.

4. § (1) A támogatási 
igény megalapozottsága

esetén- az igénylő értesítése 
mellett -  a polgármesteri hi
vatal gondoskodik: 

a/ a távfűtési módnál a tá
mogatási összegnek utalásá
ról a Kommunális Kft. 
számlájára, 

b/ egyéb fűtési módnál a 
jogosult részére a támogatás 
összegének kiutalásáról.

(2) A Kommunális Szol
gáltató Kft. az átutalt támo
gatást a jogosult távfűtési dí
jába beszámítja, a jogosult
nak a különbözetet kell meg
fizetnie.

5. § (1) Ez a rendelet a ki
hirdetés napján lép hatályba 
és 1991. december 31-ig ér
vényes.

(2) Az 1991-1192-es fű
tési szezon II. felére az ön- 
kormányzat az állami támo
gatás és az önkormányzati 
költségvetés ismeretében új 
rendeletet alkot a fűtési tá
mogatásról.

Balatonalmádi,
1991. november 21.

dr. Kerényi László sk. 
polgármester

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet sk.

jegyző

GÁZ
A KÖGÁZ beruházásában elkészült a Kommunális K ft mö

götti fogadóállomásig a város ellátását szolgáló gázvezeték. 
Megkezdődhet a városi elosztóhálózat kiépítése. Ennek költsé
geit a gázellátás előnyeit élvező közületi, kommunális és ma
gánfogyasztók az igényelt teljesítmény és az egy fogyasztóra ju
tó vezetékhossz arányában viselik. Egy magánfogyasztó várha
tóan 40-60 ezer forint körüli vezetékberuházási költségre szá
míthat, ez az összeg erősen függ az igényelt bekötések sűrűségé
től egy adott területen.

A budatavai fűtőmű bekötése és átállítása remélhetőleg még 
ebben a fűtési szezonban megvalósítható. Tavasszal a fogadóál
lomáshoz legközelebb lévő, sűrűn lakott területek ellátását biz
tosító vezetéket szeretnénk megépíteni. Az idegenforgalmi sze
zont lehetőleg nem fogjuk zavarni.

A gázhálózatra való csatlakozás önkéntes, az érdekelteket fo
lyamatosan megkeressük még ez évben.



Tán vannak olyanok kedves olvasóink között, akik so
kallják mostanában a helyi sakkéletről megjelent írások 
mennyiségét. Ám, ha azt vesszük, hogy a közelmúltban 
alakult Közösségi Ház SE sportolói szebbnél szebb ered
ményeket érnek el a különböző versenyeken, s ezzel elvi
szik kis városunk jó hírét, nos, akkor, úgy vélem, megér
demlik a publicitást.

Íme a legfrissebb hír:
Fáncsy Imre 17 éves helyi versenyző a Harkányban 

rendezett Tenkes kupán megszerezte a nemzetközi mes
teri címet, ami ennyi idős korban (az erősebb nem vetél
kedésében) még soha senkinek nem sikerült a honi sakk 
történetében. Gratulálunk OB II-es csapatunk éljátéko
sának.

Befejezésül, hogy alátámasszam a fent említetteket, 
álljon itt egy levél, amit éppen most hozott a postás:

ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL 
MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 
FÉDÉRATION HONGROISE D’ÉCHECS 
1055 Budapest V., Néphadsereg utca 10.
Telefon: 116-616-319-738-TÉLÉGR: COMSPORT 
Budapest, 1991. november 25.

Gróf Tibor úr 
KHSE-elnöke részére 
Balatonalmádi
Közösségi Ház

Szövetségünk nagy örömére szolgál, hogy Balatonalmádiban 
intenzív sakkélet kezdődött. Megalakult az OB Il-es szakosztály, 
beindult az iskolai sakkoktatás. Az utánpótlásképzés helyzetét 
Kurucsai István edző munkája révén ígéretesnek tartjuk. Az 1992 
májusában tervezett nemzetközi ifjúsági csapatversenyt az orszá
gos versenynaptárunkba felvettük, és azt teljes kapcsolatrendsze
rünkkel támogatjuk.

Versenyzőik közül ketten tagjai a Magyar Ifjúsági Válogatott
nak.

Fáncsy Imre az idén júliusban megnyerte az Országos Serdülő 
Bajnokságot (17 éven aluliak bajnoksága). Győzött a magyar-an
gol válogatott mérkőzésen, ifiválogatottunk legjobb pontszerzője 
volt az Alpok-Adria nemzetközi csapatversenyen (1991. novem
ber 12-15.) és a felnőtt mezőnyökben is számos jó eredménnyel 
hívta fel magára a figyelmet. Szövetségünk menedzselési tervé
ben kiemelt helyre került, esélyes a jövő évi korcsoportos világ- 
bajnokságra való kiküldetésre.

Másik igen tehetséges sakkozójuk a 12 éves Sárkány Petra, aki 
az idei Országos Diákolimpia megnyerésén kívül számos más jó 
eredményt ért el, és benne is a jövő egyik bajnokát látjuk.

Kérjük, hogy a két válogatott versenyző fejlődését minden le
hetséges módon támogassák. A sakszövetség anyagi lehetőségei 
igen korlátozottak, így felkészülésük (edzők fizetése és verse
nyeztetés) érdekében szponzori támogatást is keressenek.

Bízva abban, hogy Balatonalmádi sakkéletünk még jelentő
sebb bázisává fejlődik, kívánunk további sportsikereket.

Ambrus Zoltán 
főtitkár, 

Dory Jenő 
ifj. szakfelügy.

VIGYÁZAT -  
JÖVŐGYILKOSSÁG!

Fel vagyok háborodva -  ráadásul háromszorosan. Félre
értés ne essék, nem a „három a magyar igazság” szólás kész
tet erre, hanem:

1. Egyes pártok még most is kételkednek abban, hogy az 
európai fejlődés fő vonalától mérföldekre leszakadt/leszakí
tott kis ország számára üzlet-e a világkiállítás!? Huhogók 
mindig is voltak a Kárpát-medencében, így az 1896-os mil
leneumi kiállítás előtt is, de ha körülnézünk ebben a zsebcir
káló méretűvé zsugorított kis hazában, akkor legtöbb közé
pületünk ebből a korból köszönt reánk -  no meg az ide láto
gató külföldiekre, akiknek a száma az utóbbi öt évben rendre 
felülmúlta a bennszülöttekét...

2. Most novemberben került a kezembe az EXPO BUSI
NESS 1991/4., azaz áprilisi száma, amelyben 32 oldalon 
székesfővárosunk és hazánk -  ebben a sorrendben -  remé
nyei és félelmei taglalódnak -  ugyanebben a sorrendben. A 
csicsás folyóirat „vonzó” ára (77 Ft), no meg a tartalma is 
hozzájárulhatott, hogy csak most keveredtünk egymás köze
lébe. Vajon a tizenötmillió magyarból hánynak nem kerül 
még a kezébe? Egyébként ügyes fogás: fizessenek azok, 
akik akarják azt a nyavalyás világkiállítást Ügyesebb már 
csak az lenne, ha osztrák schillingért árulnánk...

3. Az említett folyóirat 32 oldalából 3, azaz három oldal 
jutott a vidékre, amelyen belül Pest megye után Veszprém 
megye kínálja a legtöbb látnivalót -  centire mérve is, tarta
lomról nem is beszélve. Mielőtt még ujjongásban törtnénk 
ki, hadd jegyezzem meg, hogy Badacsony, Sümeg, Nagyvá
zsony, Balatonfüred, Veszprém, Somló, Tihany, Felsőö rs , 
Pápa, Szentkirályszabadja, Tapolca, Zirc és Csobánc, Alsó

örs és Paloznak mind olvasható a helyszínek között, de BA
LATONALMÁDI nem!

Itt talán nem lehet horgászni, strandolni, koncertezni, szó
rakozni és művelődni -  vagy ha lehet, MERT LEHET, akkor 
mi nem akarjuk talán? Szezonnyitó bál, Balatoni tárlat 
templomi hangverseny, bridzstalálkozó, vitorlásverseny, te
nisztorna, orvoskonferencia, idegen nyelvű színházi előadás 
itt sohasem volt még? Az itt lakók nem akarnak külföldieket 
fogadni? -  A teringettét, már miért ne akarnának!

A régiónyitás szép dolog, de Pozsony, Zágráb vagy Kijev 
előtt talán itthon néznénk széjjel előbb, és a sok-sok helyszín 
között talán Balatonalmádi is szóba jöhetne. Nemcsak azért 
mert eső- és rendőrmentes időben egy órára van Budapest
től, hanem azért, mivel egy idegenforgalomból élő városká
nak nincs más alternatívája.

Hadd huhogjanak mások -  itt Almádiban meg tanuljuk 
meg a ZIMMER FREI után a ROOM TO LET -  HABITA
CIO LIBRE -  CAMERA LIBERA... azaz szoba kiadó -  a 
világkiállítás alatt is.

CZUCZOR SÁNDOR



TÁVFŰTÉSI 
HELYZETJELENTÉS

Egy lapzárta után elkészült felmérés 
tanúsága szerint 1991. november végéig
1.356.000 forint távfűtési díjat nem 
fizetett be 62 polgártársunk. Közülük 
45-en 10.000 forint alatti összeggel tar
toznak, 17-en pedig ennél többel. 
Előfordul 30—40.000 forintos tartozás is. 
25 fő bejelentette a jövőre nézve a fizetés 
megtagadását.

Az Almádi Kommunális Kft. a fűtési 
szezon kezdetétől 2.870.000 forintért 
vásárolt olajat. A zavartalan működéshez 
még ez évben további 2.370.000 forintot 
kell üzemanyagra fordítani. Amennyiben 
az Önkormányzat nem hitelez kb. 3 millió 
forintot decemberben a Kft-nek, ve
szélybe kerül a fűtése annak is, aki fizeti 
a számlát és annak is, aki nem fizeti. Ezt 
a hitelt csak abból a vésztartalékból 
tudjuk nyújtani, ami a váratlan csapások 
kivédésére szolgál. Ha pl. egy iskolában 
tönkremegy egy kazán, és milliós 
kiadásokkal biztosítható csak az alapvető 
működés. Meg kell azonban monda
nunk, hogy a szolgáltatások megfizeté
sének tömeges megtagadását a jövőben 
nem fogjuk a természeti csapások közé 
sorolni.

Az érdekeltek, és a város ügyei iránt 
érdeklődők jól tudják, hogy az állam csak 
a jelen fűtési idényben utalja le támo
gatásként a 125 Ft feletti légköbmé
terenkénti ár 80%-át. A tervek szerint a 
továbbiakban az állami támogatás el
marad, tehát az állampolgároknak is 
alkalmazkodniuk kell a megváltozott 
helyzethez, mert az Önkormányzatnak 
nincs anyagi lehetősége arra, hogy a volt 
szocialista rendszer „vívmányait” tovább 
finanszírozza. A támogatást egyébként 
nem egyszerre, és nem vita nélkül 
folyósítják. Október-november- de
cember hónapokra 640.000 forintot kap
tunk, ami a jogosnál — számtásaink sze
rint — sokkal kevesebb. Ezt az összeget a 
szociális helyzettől függő közvetlen

támogatásra, ill. a fűtési rendszerek 
korszerűsítésére fordíthatjuk. Egyes fél
reérthető sajtónyilatkozatok ellenére szó 
sincs arról, hogy a támogatás differen
ciálás nélkül mindenkinek jár. Bala
tonalmádi város részére a támogatás 
végösszege — sok tárgyalás, vita és 
egyezkedés eredményeképpen — mint
egy 4 millió Ft, amit majd a jövő év első 
hónapjaiban fogunk megkapni. Fűteni 
azonban addig is kell.

E kényszerhelyzetben úgy döntöt
tünk, hogy a 640.000 forintot most teljes 
egészében szétosztjuk a rászorulók 
között, sőt 900.000 forintot a kerethez 
hozzáteszünk. Igazságtalanság lenne 
ugyanis, ha csak a távfűtött lakásokban 
élő polgártársainkat támogatnánk, ami
kor az egyedi fűtés költségei még annál is 
sokkal magasabbak és nemcsak most, 
hanem már esztendők óta.

A távfűtést korábban az állam, sok 
máshoz hasonlóan, a viszonylagos jólét 
illúzióját keltve jelentős mértékben 
dotálta. Többek között ezért is van ma 20 
milliárd dollár adósságunk. Minden, a 
lakók által fizetett forinthoz 3—4-et az 
állam tett hozzá. Ez egyrészt intézményi 
pazarláshoz, másrészt állampolgári tájé
kozatlansághoz vezetett. A távfűtésben 
részesülő polgártársaink nem észlelték a 
költségek drasztikus emelkedését, és 
most készületlenül, sokkszerűen érte 
őket a piaci realitás. Az intézményi 
pazarlást az Almádi Kommunális Kft. 
sok intézkedéssel m egkísérelte 
csökkenteni. Hogy ez kellőképpen 
sikerült-e, azt pártatlan külső 
szakértőkkel — az Önkormányzat 
költségére — megvizsgáltatjuk. Ha
tározatilag kimondtuk azt is, hogy 
nyereség a fűtésen nem lehet. Ettől 
függetlenül a távfűtési díjak számottevő 
csökkentésével nem számolhatunk, 
mert a költségek 60%-a (az olaj ára) 
adott, a fennmaradó 40% képezi a

vizsgálat tárgyát. Ennek tekintélyes 
hányada az amortizáció, amivel ha nem 
számolunk, a jövőnket fűtjük el.

Tudatában vagyunk annak, hogy a 
kisnyugdíjasok és a sok gyermekesek 
lehetetlen helyzetbe kerültek. Mindent 
meg fogunk tenni értük, az Önkor
mányzat lehetőségeinek végső határáig. 
Sokan maguk is keresik a kiutat, 
szeretnének néhány radiátort kikap
csolni, — bár ez műszakilag egyelőre nem 
megoldható —, egyedileg méretnék az 
elhasznált hőmennyiséget, vagy pl. 
kisebb lakásba költöznének. Tudunk 
olyan polgártársunkról, aki arról gon
dolkodik, hogy leállítja az autóját és az 
italfogyasztását, amíg a számláját ki nem 
fizeti. Vannak azonban olyanok, akik 
meg tudják fizetni a tényleges fűtési 
költségeket. Sajátos módon e körből 
észlelhető a leghangosabb tiltakozás, 
nem ritkán minősíthetetlen hangnem
ben. A tömblakás, elsősorban a tanácsi, a 
múltban és ma is a legolcsóbb lakhatási 
lehetőség.

Az egyéni lakásépítők hatalmas 
összegeket és teljes munkaerejüket 
fordítják a lakáskérdés megoldására, a 
tanácsi lakások lakóinak most jut több a 
viselendő terhekből.

Végezetül még egyszer leszögezzük, 
hogy minden lehetséges módon segíteni 
fogjuk a rászorulókat, de a notórius 
nemfizetők körülményeit egyénileg 
megvizsgáljuk, és ennek eredményét az 
Új Almádi Újságban nyilvánosságra 
hozzuk. Ezen túlmenően az Önkormány
zatnak a többség érdekében minden 
olyan lépést fel kell vállalni, amely 
biztosítja a távfűtés finanszírozhatóságát 
és fenntarthatóságát.

Balatonalmádi, 1991. december 3.

BALATONALMÁDI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA



A tücsök
A tücsök a könyvtárul is szolgáló zeneteremben ült és kissé 

unottan lapozgatta a kezeügyébe került könyveket.
Mennyi betű! Mennyi mű! Mennyi kincs és üres duma 

egymás mellett. Hogyan választanak közülük az emberek? A 
körbefutó polcokon békességben sorakoztak egymás mellett 
lexikonok, enciklopédiák, életművek, válogatások, sorozatok, 
tudományos munkák, szép-(és csúnya) irodalmi művek, 
mibenlétüktől függően komor- vagy tarkaszínű kötésekben.

Egy könyvmolylepke röppent föl hirtelen két lap közül, 
tétován billegett egy kicsit az asztal fölött, azután eltűnt a 
szobabelső magasságának homályában. A tücsök utána nézett, 
hátradőlt a székben és arra gondolt: La Fontaine nem írt 
tanmesét a molylepkéről. De a hangyáról és róla, a tücsökről 
igen. A kötet, amelyben ez a tanmese szerepel, minden bi
zonnyal itt van valamelyik polcon.

Ki ne tudná a mesét, akár könyv nélkül is: az egész nyáron 
át fáradva gyűjtögető hangyának lesz mit ennie a hosszú tél 
ínsége alatt — nem lesz viszont semmije a tücsöknek, mert 
mindig csak a nótán, a muzsikán, a léhaságon jár az esze...

Tanulság? Van. A tücskök semmirekellők; képtelenek a 
szorgos és engedelmes munkára, mint a hangyák. Képtelenek 
fölfogni, hogy a ragyogó szorgalom és az illő tisztelet mit, s 
mennyit é r . ..

A tücsök egészen biztos volt benne, hogy ezt, vagy valami 
hasonlót már olvasott valahol. Mint ahogy azt az intelmet is, 
hogy: mit ér a vak hangya-engedelmesség, a ragyogó szorgalom, 
a nagyok iránti esztelen alázat, mit ér az erényes rabszolgasors, 
ha az ember nem követheti szívének szép hajlamait.

Mit ér az erények a fénye sokasága, ha a hangyaboly törvé
nye megöli a lelkünk szabad szárnyalását, elnyomja a szívünk

vidám tücsökdalát, el a vágyakat és a magány örömeit, a hasz
nos könnyeket és a kacagásokat.

A Hangyaboly Rendje az, hogy senki sem lehet saját magáé. 
A tüdő, a lép, a gerincvelő, a máj és minden hasznavehető 
alkatrész: közösségi ázalék, a boly tulajdona!

A többi — a fájdalom, az öregség, amely letaszít mindenkit 
a hangyabolybirodalom tarpei-szirtjéről —, megmaradhat...

Az ablaküvegen fény villant, mintha egy kíváncsi napsugár 
pillantott volna be a terembe. A tücsök megrezzent. Lehet-e 
esküdni a szép és konvencionális törvények ellen? Még ha olyan 
tücsök is, aki nem túlságosan szereti La fontainet!

Hm!
Valójában senki sem lehet csak a magáé... Mindenkié kell 

lennie, ha egy nagy mű szorgos és közös atomja lehet.
A tücsöknek éppen úgy mint a hangyának, s mindenkinek 

azzal, amit a legjobban tud. Neki, a tücsöknek, a muzsikájával, 
amit a hangya is szívesen hallgat, amikor megpihen a nyári 
langymeleg estéken. Szóval: így valahogy...

Rágyújtott egy cigarettára, a füstöt mélyen leszívta, majd kis 
szürke felhőként fújta maga elé.

Hát igen...
Amikor tavaly Párizsban adott hangversenyt, akkor talán 

mindezekért az okosságokért, és mindezek miatt nem adta át 
La Fontaine úrnak a hangya furcsa üzenetét, hogy mit csináljon 
a meséivel...

Fölállt a székről, elnyomta a cigarettát a hamutartóba, a 
zongoráról magához vette a hegedűjét és gyakorolni kezdett. 
Dvorák: Humoreszk.

Újabb hangversenyre készült.
Dér Ferenc

Karácsonyi 
t ö r e d é k e k

Karácsonyi műsor lesz a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában 1991. decem
ber 19-én 16 órakor. Az ünnepség első 
felében a városi zeneiskola növendékei 
lépnek fel.

Krampuszbált rendez a Nagycsalá
dosok Egyesülete december 14-én a 
vörösberényi Művelődési Házban. Az 
összejövetel délután 4 órakor kezdődik és 
este 11 óráig tart. Így a kicsi gyerekekkel 
délután, a nagyobbacskákkal estefelé 
minden család megtalálhatja a neki való 
szórakozási lehetőséget

Az egyesület tagjai a maguk készítette 
süteményeket árulják a büfében és a tom
bola tárgyakat is ők adják össze.

A legjobb „krampusz” és „angyal” jel
mezeket jutalmazzák.

Az idén is jelképes ajándékkal gondol 
az Önkormányzat az idős polgáraira. A 
tavalyitól eltérően, csomag helyett most
1.000 forintot ajándékoz, azoknak a 
kisnyugdíjasoknak, akiknek jövedelme
7.000 Ft alatt van, valamint azoknak a 
nyugdíjaskorúaknak, akik jövedelem
mel egyáltalán nem rendelkeznek.

Békés karácsonyt kívánunk.

❖



Hunyady Gábor kiállításáról

Fantázia 
és valóság

Sokan összejöttek Balatonalmádiban, a 
közösségi házban Hunyady Gábor, korban 
és művészi próbálkozásában is fiatal, pá
lyakezdő festő első kiállításának megnyi
tójára. Sokan, mert Almádi mindig is pár
tolta a művészeteket; sokan, mert e ház 
egyre vonzóbb rendezvényeiben teret ád 
mindannak, ami megismerésre érdemes.

Egy nagy útra indult, tettvágyó fiatalem
ber állt elénk festményeivel élete első kiál
lításán saját maga megmérettetésére. Mű
vészi légkörrel átitatott családi miliőben 
nőtt föl. Sorsát végül is ez határozta meg 
perdöntően, s szenvedélyéért odahagyta a 
műszaki egyetemet. Elszántan vallja: neki 
festenie kell!

Bizonyára izgalom, szorongás vegyült 
az ünnepélyesség érzésével fiatal festőnk
ben a színrelépés első pillanataiban, ami
kor a szűkebb pátria, az értők és barátok, az 
értékmérő közönség odaállt képei elé. 
Nagyméretű, különös hangulatokat keltő 
vásznaival letűnt kultúrák régmúltjába 
rántja vissza képzeletünket. Szinte borzon
gató tudatra ébreszt: az idő nem siet, ráér...! 
Türelmesek az évezredek -  próbálja egyik 
tábláján mindezt összegezni az ecsetadta 
lehetőségekkel. Felbecsülhetetlen értékű 
emberi alkotások, kincsek lepusztult ma
radványait, törött, porba hullott, szétszóró
dott ősrégi köveket, egy valaha volt dicső

világ míves tanúszilánkjait mutatja meg, 
teszi a lábunk elé... Irdatlan távlatokra hív, 
ahol kéklő hegyek kínálják az ismeretlen
ség izgalmát-örömét, ahol az ókor ezer ta
lánya csábít friss fölfedezésekre. Aztán 
magasba ível repkedő képzelete, s föntről 
pillant le vad bércek őrtornyaira. A megál
modott múltat fölragyogtató sárgák, me
legbarnák fény-árnyék uralta koloritjában 
talál igazán önmagára. Amikor is a Meg
halt világ, az antik kultúra ledőlt, megrop
pant, torzójában is fenséges kolosszusát 
választja kompozíciója témájául. Talán,

hogy egy másik alkotásában, a Múló tükör
képben a végtelenül vonuló idő, s abban az 
emberi történelem rettenetén tűnődhessék. 
Azon, hogy minden hatalmat felvált egy 
újabb hatalom, hogy eltűntek a nagy biro
dalmak, s hogy az igazi értékek mégsem a 
földi kincsekben, hanem magában az em
berben keresendők.

Hunyady Gábor régi valóságot idéző 
fantáziavilágának fő kérdése: hol vagyunk 
most és merre tartunk? Témaválasztása ér
dekes, mondanivalójának festői kibontása 
pedig olyan alapot sejtet, amire lehet majd 
építem.

Sikeres, jó utat, Gábor!

Albrecht Sándor

Fábián László igazgató megnyitó 
beszédet mond, mellette az alkotó

Érdeklődők a festmény előtt

HORGÁSZSAROK
Elárulok Önöknek egy titkot. Van 

egy kis spórkasszám. Evek óta ebbe 
gyűjtögetem a számomra értékes fillé
reimet. Nem félek elővenni, mert ga
rantáltan betörés- és lopásbiztos, s van 
egy érdekes tulajdonsága: bárki nyu
godtan válogathat belőle, el is teheti a 
magának tetszőt mégsem leszek sze
gényebb -  sőt. Én gazdagodom, mert 
adhatok, és így lesznek féltett filléreim
ből forintok.

Most ezt a kis kasszát szeretném 
megnyitni Önöknek, nézzenek bele 
bátran, ha megtetszik valami -  kérem -  
tegyék el. Nem titkolódzom tovább! A 
spórkassza emlékeimmel-horgászem
lékeimmel -  van teli, mindig magam
nál tartom, itt belül, a bal oldalamon.

Talán sikerül belőle megértem egy 
különös világot, a horgászokét, és leg
közelebb, ha egy pecabottal álló embert 
látnak kitárt karokkal magyarázni, nem 
gúnyosan, hanem megértően fognak 
mosolyogni

*

A jég éppen hogy elment, még foga 
van az időnek, a víz is hideg. Szinte 
égeti a talpunkat itt kinn a nyílt vizen 
egy vékony műanyag csónak alján ke

resztül. Ketten ülünk, az egyik fiam és 
én. Tegnap ugyanezen a helyen fogtam 
pár keszeget, s azért jöttünk ide, hogy ő 
se kezdje kudarccal a horgászidényt. 
Egyelőre nem úgy néz ki a dolog, hogy 
sikerrel járunk. Már vagy két órája 
ülünk kitartóan, és semmi. No, most 
néhány billentés az úszón -  alig lehe
letnyi a fiú bevág, és szépen kiemel 
egy termetes bodorkát. A jelenet még 
egy párszor megismétlődik, és mivel 
nálam nincs „mozgás”, leteszem a bo
tot és figyelek. Három fiam közül ket
tőt sikeresen „megfertőztem” a horgá
szattal. A legidősebbet nem sikerült. 
Persze az én hibám. Túl fiatal voltam 
még a türelmes apa szerepére.

Ülök, és elnézem ezt a 180 centis 
nyakigláb kamaszt, amint nyugodt ma
gabiztossággal ejti az úszót mindig 
ugyanoda, a gyenge kapásokra finom 
csuklómozdulatokkal vág be, és lassan 
húzza a csónakhoz a halat, kiélvezve a 
halfogás minden pillanatát. Leveszem 
a keszeget a horogról és berakom a 
szákba. Új gilisztát rak a horogra -  el
mosolyodom. Csak most veszem észre, 
hogy egyre nehezebben megy ez a mű
velet a remegő ujjak miatt. Úgy látszik,

ott belül csak-csak dolgozik valami, 
amit mi úgy hívunk: horgászláz.

Ülök, nézem, és remélem, hogy 
egyszer -  valamikor -  ő is így fog ülni 
egy csónakban ugyanazt érezve, amit 
most én.

*

Napsütéses május végi délelőtt 
csendesen csúszom a nádasban. Vö
rösszárnyú keszegeket keresek. Egy kis 
tisztás szélén, alig fél méter mély vizen 
megállítom a csónakot. Kikötöm két ta
valyi nádcsomóhoz, és az evezőpadon 
ülve beszórok néhány marék áztatott 
kenyeret. Szöszmötölök, rakosgatok: 
van időm. Mire a keszegek megtalálják 
az ennivalót, jó néhány percnek el kell 
telnie. Óvatosan állítom össze négymé
teres teleszkóp botomat. Amikor felné
zek, a tisztáson meglátom a halakat. 
Vannak, vagy... szóval nagyon sokan, 
és eszik a kenyeret. Szinte forr a víz! 
Az én szemem előtt pedig aranyszínű 
és piros karikák táncolnak a hirtelen 
megugrott vérnyomástól. Reszkető 
kézzel tűzöm fel a kukoricát. Az úszó 
alig éri a vizet, de felállni már nincs 
ideje. Valami sebesen viszi a nád felé. 
Bevágok, és az orsó visításától úgy ér

zem, az ég szakadt rám. A nagy kapko
dásban elfelejtettem megszorítani a fé
ket. Mire magamhoz térek, és helyre
hozom a hibát, a hal már mélyen a nád 
között jár. Hiába próbálom visszahoz
ni, ott locsog benn. Aztán egy csatta
nás: a vékony zsinór nem bírta tovább 
az erőltetést. A tisztás persze csendes, 
mintha kisöpörték volna. Leteszem a 
botot és magamba roskadva mondom 
az áldást halra, orsóra, nádra, minden
re. Magamat is beleértve. Ekkor súlyta
lan könnyedséggel idelibben a csónak 
hátsó ülésére -  tőlem alig másfél mé
ternyire -  egy kis barkóscinege. Csillo
gó szemeivel bizalmasan végigmér, és 
elkezdi szedegetni az odahullott ke
nyérmorzsákat. Mozdulni sem merek, 
mert tudom, hogy akkor vége az előa
dásnak. Talán még levegőt sem veszek, 
úgy nézem, megigézve a kis madár 
kosztolását. Megfeledkezve horgászat
ról, mindenről, hálát adok az emlege
tett égieknek, hogy -  a jelek szerint -  
nem vették zokon az előbbi súlyos kije
lentéseket. Hiszem, hogy így van. Kü
lönben nem tették volna meg velem ezt 
a kis csodát.

Nagy Ferenc



A kockázatot vállalni kell!
Fémes csengés, munkazaj hal

latszik a műhelyből. Ajtaja előtt 
gépkocsi, meg egy javításra váró 
betonkeverő áll. A lakatosműhelyt 
könnyű megtalálni, hiszen a csalá
di ház „tartozéka”, és Vörösbe
rényben szinte még az iskolás gye
rekek is tudják, ki a tulajdonosa. 
Ám a gazdát, Újj Mészáros Istvánt 
tollvégre kapni nem is olyan 
könnyű. Nagyon elfoglalt, hiszen 
neki kell gondoskodnia a megren
delésekről, az anyagbeszerzésről, a 
különféle -  vállalkozásával kap
csolatos -  ügyek intézéséről, lebo
nyolításáról. Így vagy otthon leli az 
ember, vagy jó esetben a polgár- 
mesteri hivatalban, mert Balaton
almádi város önkormányzatában ő 
egyike Vörösberény képviselői
nek.

Őszes hajú, vidám, tréfát értő, 
derűs ember. Mindez az első pilla
natok múltán kiderül. Fiatal, 1946- 
os születésű. Gépészüzemmér
nök... Pécsett végzett vegyipari gé
pész szakon, ugyanis eredetileg ve
gyésztechnikusként kezdte. Ha 
idegen látogatná meg, az gyanútla
nul inkább elektromérnöknek gon
dolná, hiszen annyi a szobában a 
különféle műszer. Az asztalon is a 
Commodore, amelyen -  mint tájé
koztat -  a gyerekek gyakorolnak. 
A két fiú és a leány. Felesége a me
gyei kórházban dolgozik, fogászati 
asszisztens.

-  A munkaellátottságra nem pa
naszkodhattam -  mondja bevezető
ként. -  Van igény a különféle laka
tosmunkákra, főként az egyéni 
megrendelések révén. Például?... 
Biztonsági ajtórácsok, korlátok, 
betonkeverők javítása és hasonlók. 
Ezek a mindennapiak, a megszo
kottak. Aztán akadnak nagyobb 
megrendelések is.

-  Mikor váltott át államiból ma
gánszektorba?

-N yolc évvel ezelőtt, 1983-ban 
először mellékállásban, majd 
1984-től főállásban dolgozom ma
gánvállalkozóként. Hogy a munka, 
a megélhetés sok elfoglaltsággal 
jár? Ez igaz, de a kockázatot vállal
ni kell. Enélkül nem megy egyetlen 
üzlet sem. Korábban az anyagbe
szerzéssel voltak gondok, három- 
négy évvel ezelőtt, nem lehetett 
kapni, amit az ember keresett, fon
tos alkatrészeket. Most viszont 
szinte minden van, de az árak!... Ha 
az ember elvállal egy munkát, bele 
kell kalkulálni, hogy mennyibe ke
rül az áremelkedés miatt, mire el
készül vele.

Az egyéni vállalkozást jelle
mezve mondja: úgy cseppent bele. 
Mert jó tíz évet dolgozott a fűzfő
gyártelepi Nitrokémiánál, aztán 
onnan a veszprémi Mezőgazdasági 
Gépgyártó Vállalathoz, a Robix-

hoz „nyergelt át”. Gyármányfej
lesztőként tevékenykedett, igyeke
zett sok hasznos ötletet, újítást ki
dolgozni. Szerette a munkát, be
csülte a kollektívát, az is ő t De...

-  Kidolgoztunk egy újítást, ami 
bizonyos nézeteltéréseket, össze
különbözéseket szült. Ekkor he
lyezkedtem el a Máfkinál, s dol
goztam körülbelül másfél évig. De 
nem jött be a dolog, mert ott is érez
tem a mellőzést (s nemcsak én, más 
gépészek is!), s ott is egy szabada
lom kidolgozásával kapcsolatban 
különböztünk össze. Ezek a ta
pasztalatok végleg arról győztek 
meg, hogy egyedül birkózzam to
vább.

(Bizonyosan nem is hagyta ab
ba, hiszen a rajztábla a kellékekkel 
most is ott áll letakaratlanul az ab
lak mellett, s ha van ideje, akkor 
folytatja a néhány órája abbaha
gyott tervezést. Mert erről már nem 
tud leszokni, hiszen az ötletek ad
dig kínozzák, amíg papírra nem ve
ti, amíg az tervekben nem ölt testet, 
hogy aztán gyártmányként is szol
gáljon.)

-  Hogy a mostani üzlet hogy 
megy? Szerintem megfelelően. 
Nem vagyok úgynevezett „ráhaj
tós ember”. A műhely kicsi, nem is 
tervezem különösebben kitágítani 
sem azt, sem a munkám körét Be
érjük szerényebb haszonnal is, 
mert tudom, hogy a kis üzletnél a 
rizikó kisebb, de a bukás veszélye 
is. A nagyobb volumen nagyobb 
kockázattal jár. Időnként azért vál
lalom a jelentősebb megrendelések 
teljesítését új gazdasági szerveze
tektől, rt-ktől, kft-ktől, mert azért 
érdekem olyat is teljesíteni, ami 
jobban fizet. De nagyon alaposan 
meggondolom, hogy az igényt tel
jesíteni tudom-e.

Ilyen meggondoltság, alapos 
megfontoltság vezeti az önkor
mányzati képviselői tevékenysé

gében is. A jelölés eléggé 
váratlanul érte, de megtisz
teltetésnek értékelte. Aztán 
amikor megválasztották, 
édesapja nagyon örült és a 
család is. De aggódtak is 
érte, hiszen -  állítólag -  
nem „politikus alkat”. Va
jon akkor tudta-e, hogy 
végeredményben mit vál
lal?

-  Dehogyis!... Azt hi
szem, ezzel a megválasz
tottak nagy része nem volt 
tisztában. És gyakorlatunk, 
tapasztalatunk se volt ilyen 
feladatokhoz. Talán ez a 
magyarázata annak, hogy 
az első időszakban sokat 
akartunk markolni. A ta
nácskozások, bizottsági 
ülések sok időt vettek el, 

hosszúra nyúltak. Két bizottság
nak, az építésinek és a gazdasági
nak is tagja vagyok. Igen sok és 
nagy terjedelmű előterjesztést 
„rágtunk át”. Olyan is volt, amit 
többször is visszaadtunk átdolgo
zásra, mert nem felelt meg az elvá
rásoknak. Aztán ahogy kissé bele
jöttünk, a polgármester is látta, 
hogy nincs is szükség olyan sűrűn 
tartott ülésekre, meg aztán az a fel
fokozott tempó sem tartható. Az 
előkészületekre kell több időt szán
ni, alaposabb előterjesztéseket ké
szíteni. Most már ott tartunk, hogy 
vannak olyan témák, amelynek 
előterjesztését -  némi vita, módosí
tás után -  elfogadhatjuk. Vagy kü
lönösebb vita nélkül. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy most már a hi
vatali munka hibátlan.

-  És vajon az önkormányzat 
döntései mindig a választók egyet
értésével találkoznak?

-  Ezt nem mondhatnám. Itt van 
például a negyedik strand megépí
tésével kapcsolatos határozat. Vá
rosi érdek, mégis komoly lakossági 
tiltakozást váltott ki. Mert bizo
nyos környezetvédelmi munkákat 
el kell végezni, szakvéleményeket 
elkészíteni stb. Ez is pénzbe kerül. 
De be kell látni, hogy mind a há
rom, különösen a nagy strand túl
zsúfolt. Aztán a csatornázás és a 
gázvezeték ügye sem volt zökke
nőmentes. Nemcsak Balatonalmá
diban, hanem Vörösberényben is 
szeretnénk megoldani, összehív
tunk egy tájékoztató falugyűlést, és 
a helyi képviselők elmondották a 
résztvevőknek az okokat. Nagyon 
megoszlottak a vélemények, az el
lenzők kerültek többségbe. Pedig 
be kell látni, hogy környezetvédel
mi, ivóvízvédelmi szempontból 
célszerű lenne mielőbb megvalósí
tani (A derítőkből kiszivárgó 
szennyvíz fertőzi az ivóvizet, a nit
rátosodás fokozódik!).

-  Bizonyára a költségek miatt 
húzódoznak.

-  Ez is tény, hiszen az önkor
mányzatnak nincs erre elegendő 
pénze, a lakossági hozzájárulás el
kerülhetetlen. Ez utóbbi jelentős 
kiadás, és a gazdasági helyzet 
olyan, hogy meg kell gondolnunk, 
mire fordítjuk a pénzt. A csatorná
záshoz van kedvező kölcsön felvé
telére lehetőség, s ezt mindenkép
pen ki kellene használni. Emlék
szem, Vörösberényben minden 
portának volt vize, kerekes kútja. 
Akkoriban sokan tiltakoztak a ví
zitársulat megalakulása ellen. Ma 
vízhálózat nélkül a település el
képzelhetetlen, gyorsan megszá
molható, hány háznál nincs beköt
ve a víz. Gondolom, a csatornázás
sal is így lesznek...

-  Sok szó esik a lakások értéke
sítéséről. Miért?

-  Mert nem értenek egyet a tes
tületnek azzal az általános vélemé
nyével, hogy a bérlakást a forgalmi 
érték egy töredékéért értékesítse. 
Aki saját maga épít, az jelentős ter
heket vállal. Munkában is, anyagi 
ráfordításokban is. Aki viszont 
csak úgy kapta, és még a fenntartá
sát sem kellett megfizetnie, az je
lentős kedvezményben részesül. 
Ezt én sem tartom helyénvalónak, 
igazságosnak. A piaci helyzetet 
kellene figyelembe venni ezen a 
területen is. A lakbéreket úgy ala
kítani ki, hogy a befolyt összeg fe
dezze a fenntartás költségét. Más a 
helyzet a luxuslakásoknál, ame
lyek „gazdáit” célirányosan előre 
kijelölték mint bérlőket. Ezeknek 
a lakásoknak a forgalmi érték alatti 
elidegenítése miatt sokan tiltakoz
nak.

Csupán egy-két témát soroltunk 
fel, de ez is mutatja, hogy nincs 
könnyű dolga az önkormányzat
nak. Még eléggé göröngyös, járat
lan az út, amelyen végig kell men
ni. És nincs egy általános, minden
re orvoslást adó recept, ami bárhol 
és bármilyen témában alkalmazha
tó. Csupán egy dolog világos, 
hogy -  József Attila szavaival élve
-  a jövőben is „a hozzáértő dolgo
zó nép okos gyülekezetében hány
ni-vetni meg száz bajunk” nem 
maradhat el.

-  Ha lehet -  mondja befejezésül 
Újj Mészáros István - , ezúton is 
kívánok városunk lakóinak, a lap 
olvasóinak erőt, egészséget, össze
fogást, kellemes karácsonyi ünne
peket és boldog, békés, örömteli új 
esztendőt. Amelyben továbbra is 
igényeljük javaslataikat, vélemé
nyeiket közös ügyünk elvégzésé
hez.

Köszönjük. Íme, átadjuk...

S. Nagy Sándor



Gondolatok Almádi IV. sz. 
strandjáról

Mottó:
„A földet nem 
nagyapáinktól 
örököltük, 

hanem unokáinktól 
kölcsönöztük." 
(UNESCO)

Állóvizeink partjainak 
leggyakoribb növénye a nád. A 
sűrűn egymás mellett növő 
nádszálak sok százezres, milli
ós tömege alkotja a nádasokat. 
Több évtizeddel ezelőtt a Bala
ton teljes partszakaszát több
száz méter széles nádcsík 
szegélyezte. Ez a helyenként 
hatalmas nádrengeteg (Nagy- 
Berek, Kis-Balaton) mára a 
vízszint- és partszabályozás 
következtében jelentősen ösz
szezsugorodott A nádasok to
vábbi felszámolása lassan al
kalmatlanná teszi a tavat a ma
gasabb rendű élőlények megte
lepedésére, és elveszíti élővíz 
voltát. A nádasok több -  talán 
egyenrangú -  szerepet is betöl
tenek a tó életében. Az ember 
számára talán legfontosabb, 
hogy biológiai szűrőként mű

ködve jelentősen tompítják a 
tavat érő környezeti ártalmak 
hatását. Megvédi a természetes 
partot a víz pusztításától. Bú
vó-, szaporodó- és táplálkozó
területet biztosít sok hal-, kétél
tű-, hüllő-, madár- és emlősfaj 
számára.

A nádasok felszámolásával 
egy időben megfogyatkozott a 
hajdan híres halbőség. Ma már 
forintmilliókért kell telepíteni 
az ivadékot a tóba, hogy egyál
talán legyen benne. Az őshonos 
halfajok ezzel kiszorulnak a 
Balatonból, ami lassan csak 
méreteiben különbözik a mes
terséges halastavaktól. A náda
sok egykor volt madárparadi
csoma mára csak hírükben ma
radtak fenn. Sajnos a nádasok 
pusztítása a mai napig sem 
szűnt meg. A rendszerváltást 
követően a helyi önkormányza
tok, idegenforgalmi vállalko
zók tekintik szűkös anyagi le
hetőségeik kiapadhatatlan for
rásának. A mára már a hajdani 
töredékére zsugorodott náda
sok helyén létesítendő stran
dokban, kempingekben, üdü
lőkben, hajókikötőkben látják a 
felemelkedés biztos zálogát. A 
feltöltött nádasok helyén part
védő betonfallal övezett stran

dok, üdülők stb. azonban már 
nem látják el azokat a feladato
kat, amiket a nádasok ingyen 
elvégeztek. Sőt, szennyvizet, 
szemetet, zajt adnak helyette, 
amiket azonban csak semlege
síteni kell valahogy. Ez viszont 
már pénzbe kerül, ezért meg
próbálják elbagatelizálni a té
ma ezen oldalát. 

Legnagyobb sajnálatomra 
ezek a rövid távú (1-2 képvise
lői mandátum idejéig tartó) ér
dekek vezérlik Almádi önkor
mányzatát is, amikor újabb 
strand és kikötő létesítését tűzi 
célul maga elé. Az Új Almádi 
Újságban dr. Kerényi László 
polgármester úr tollából megje
lent e témával foglalkozó írás 
stílusa elgondolkodtató. Kez
dem a végén. Biostrand létesí
tése fából vaskarika. Íróasztal 
mellett kitalált, laikusok meg
tévesztésére alkalmas, frázis
puffogtató, soha meg nem való
sítható kifejezés. Sajnos az élő
vizek, nádasok ökológiai mű
ködésének ismertetése bősége
sen meghaladná e cikk tejedel
mét, amivel állításomat itt alá
támaszthatnám. Az írásban fel
tett kérdések is célirányosak, a 
válasz már eleve csak az igen 
lehet. Miért gondolja a Tisztelt 
Polgármester Úr, hogy az ille
gális lerakó, a horgászok által 
szabdalt nádas helyén a strand 
az egyetlen üdvözítő megol
dás? (Hova vezethet ez a gon
dolkodásmód?) Ha az önkor
mányzatnak lehetősége van 
külföldi működőtőke bevoná
sára a város fejlesztésére, ak
kor, azt hiszem, annak felhasz
nálására jobb lehetőség is van. 
Úgy gondolom, hogy Almádi 
infrastruktúrájának javítása je
lentősen növelné a meglévő 
adottságok kihasználtságát. A 
minőségi turizmus előtérbe he
lyezése fontosabb lenne, mint a 
mennyiség növelése. Az igé
nyesebb vendégek ellátásához 
azonban kulturált szórakozóhe
lyekre, jó minőségű utakra 
(lásd. Káptalanfüred), telefon- 
vonalakra, esztétikus város
képre stb. lenne szükség. Ezek 
megvalósítása a mai település- 
határok között elérhető. Való

színűleg a színvonalasabb ellá
tás fejében az ide érkezők haj
landóak a magasabb árakat is 
megfizetni. Azonos létszámból 
(csak más összetételűből) lé
nyegesen nagyobb jövedelmet 
lehetne realizálni. A mennyisé
gi turizmus növekedésével 
megszaporodnak a lump ele
mek, a könnyű megélhetés re
ményében az illegális és igény
telen kereskedők. Növekszik a 
bűnözések száma, továbbra 
sem lesz megoldott a csatorná
zás (újabb területek igényei ke
rülnek előtérbe), még több utat 
kellene lebetonozni stb. Azt 
gondolom, hogy minden almá
di lakos és nyaralótulajdonos 
érdeke, hogy ne a bűnözők és 
ügyeskedők, hanem a kultu
rált, minőségi turizmus városa 
legyen Almádi. Ennek esélyei 
azonban a IV. sz. strand elké
szülte után romlani fognak. 
Hol lesz azonban akkor már a 
mostani önkormányzat?

Nem hiszem, hogy a külföl
di valutát mindenáron meg kel
lene fogni. Még akkor is, ha an
nak befektetése néhány ember 
bankszámláját növeli, de a je
lentős többség annak inkább 
csak a kárát látja. Az ilyen 
összefüggések kibogozása is 
megérne egy misét!

Dénes PéterAz önkormányzat legközelebbi rendes ülését 
december 19-én, 18 órakor 
tartja a Városháza kistermében.

OÁZIS
keresztény ifjúsági klub indul 
Balatonalmádiban, a város központjában 
lévő Koktél bárban

A klubfoglalkozások minden hónap első hétfőjén 
18 órakor kezdődnak, melyeket 
az est folyamán vendégek (lelkész, pszichológus, 
neves művészek) műsora színesít.
1992. január 6-án a vendég: az Exodus együttes 
A belépés díjtalan!

A klubvezetőség mindenkit szeretettel vár.

Energia- 
takarékos 
kályhák 

és kandallók 
vásárlással 
egybekötött 
bemutatója
Helye:
közösségi ház 
Ideje:
december 14-én 
10-15 óra között,
15-én 10-17 óra 
között,
16-án 10-18 óra 
között



L E C T O R I  S A L U T E M  -  

Ü D V Ö Z L E T  A Z  O L V A S Ó N A K
Előző számunkban újságunk fóru

mára invitáltuk olvasóinkat a közössé
gi házba november utolsó hétfőjére. 
Akkor a szerkesztőség több érdeklődőt 
várt, de ki emlékszik az egy hónappal 
előbbi meghívóra. Mégis mondhatjuk, 
hogy ilyen sokan voltuk akkor és ott, 
mert annyi jó ötletet már régen hallot
tunk egy ültünkben! Lojális lokálpatri
óták mindig lesznek, és az újság -  újsá
gunk -, folyóiratunk nem csupán a 
szerkesztőség ügye. AZI, azaz Alpek 
Zoltán Imre szellemesebben fogalma
zott, mivel az Új Almádi Újság azért jó, 
mert nem újság, hanem folyóirat. A 
hozzászólók értékeléseiből úgy vettük 
ki, hogy a folyóirat nem „grafomán em
berek megalomán álma”, azaz nem 
csupán az íráskényszerrel „megvert” 
szerkesztőség fellengzős ködszurkálá
sa, hanem egyre bővülő közreműködői 
gárda teszi lehetővé a válogatást.

Azokat, akik féltek, hogy válságban 
lennénk, siettünk megnyugtatni, hogy 
mi csak zsörtölődünk, ógunk-mógunk, 
mert a finanszírozás (a lap megnyugta
tóan alacsony ára), a terjesztés (a privi
legizált posta „jóvoltából”) döccenői, a 
példányszám (vajha elég-e 1300 pél

dány egy télen is 8000 lakosú kisváros
nak) növelése és a tartalmi megújulás 
mellett felmerült a szerkesztőség kibő
vítése rendszeres bedolgozók bevoná
sával. Örvendetes a helyi költők jelent
kezése; Alpek Zoltán Imre és Vecsey 
Körmendy Istvánné ünnepi versei már

e havi számunkban is helyet kaptak. 
Majbó Gábor képviselő úr a régi almá
di emberekre és az aktuális témákra 
hívta fel a figyelmet, valamint az ünne
pek kiemelt fontosságára, az utóbbira 
Szügyi Sarolta is részletekbe menően 
és többször is hivatkozott. Nikoletti

Miklós értékes javaslatait a terjesztési 
és finanszírozási lehetőségek kibővíté
sére külön köszönjük, akárcsak Durst 
László terjesztési ötleteit

Minden hozzászólót lehetetlen egy 
flekken belül felsorolni, de javaslataik
-  a szó elszáll, az írás megmarad -  hadd 
sorakozzanak: gyermekrajzok, alka
lomhoz illő külső, közérdekű informá
ciók, képviselő-testületi tudósítások, 
közvélemény-kutatás (belső kérdőí
vekkel), utcák, tájegységek bemutatá
sa, hiányzó példányok féláron; művé
szek, vállalkozók bemutatása... meg
rendelőkártya, hogy csak a legfonto
sabbakat említsük.

A szerkesztőség minden tagja fel
vállalja a dilettáns jelzőt a szó eredeti 
olasz jelentéstartalmával, azaz művé
szet és tudománykedvelő „dillettante”, 
sőt szeretnénk, ha olvasóink is művé
szet- és tudományszerető emberek len
nének. Felelős szerkesztőnk még azon 
sem háborodna fel, ha nemcsak páldá
nyonként vásárolnánk többen, hanem 
elő is fizetnék folyóiratunkat -  mert a 
piac ide is betört.

Czuczor Sándor

K u t a t ó b ó l  G e o p r o s p e c t  K f t .

J e l e n t ő s  v á l t o z á s o k  a  b a u x i t k u t a t ó n á l  -  Ú j  n é v ,  v á l l a l k o z á s  -  N y i t á s  a  p i a c  f e l é

Az utóbbi hónapokban egyre több 
valós és kevésbé megalapozott hír ter
jedt el a nagymúltú Balatonalmádi Ba
uxitkutató Vállalatról. A közvélemény, 
főként a település lakossága, megerősí
tett tájékoztatás hiányában nem tudta: 
vajon az egymásnak sokszor ellent
mondó tudósítások mennyiben fedik a 
valóságot Például az olyan szóbeszé
dek, hogy a neves gazdasági szervezet 
„haldoklik”, sőt már a felszámolás sor
sára jutott A felröppentett híradások 
Balatonalmádi és környéke lakosságát 
is érintik és bizonytalanságot váltottak 
ki.

Ez ösztönözte lapunk szerkesztősé
gét arra, hogy nyilatkozatot kérjünk a 
jelenlegi helyzetről. Mert még a kedve
zőtlen, nehéz bizonyosság is jobb, mint 
a sok megalapozatlan hír, kétkedés, bi
zonytalanság. Tóth Béla, a kutatófúró 
igazgatója készséggel válaszolt szer
kesztőségünk kérdéseire.

-  A magyar alumíniumiparral kap
csolatos kormányhatározat alapján az 
Állami Vagyonügynökség igazgatóta
nácsa megtárgyalta a Magyar Alumíni
umipari Tröszt (MAT) és vállalatai ál
tal beterjesztett átalakulási tervet, és el
rendelte a MAT részvénytársasággá 
alakulását és a hozzá tartozó 14 vállalat 
kft-vé, korlátolt felelősségű társasággá 
való, 1991. július 1-vel történő átala
kítását. Ennek során a korábbi Bauxit
kutató Vállalat új neve Geoprospect 
Geológiai Kutató és Fúró Kft lett

-  A név tehát megváltozott De va
jon az új cégér milyen tartalommal telí
tődik?

-  Nemcsak a cégér változott -  tájé
koztat bennünket az igazgató. -  A kor

mány döntése értelmében a magyar 
alumíniumipar továbbra is nemzeti i
parág marad, azaz a közeljövőben meg
kezdődő privatizáció során az állami 
tulajdon részaránya legalább 51 száza
lékot képvisel.

-  Említette, hogy nemcsak a cégér 
változott Feltételezzük, hogy akkor a 
tevékenység is.

-Igen... Ismeretes, hogy korábban a 
Bauxitkutató Vállalat csak bauxitkuta
tással foglalkozott. A fő tevékenység 
természetesen ezután is a bauxitkutatás 
marad, de az új név kifejezi azt is, hogy 
a kft. munkájában szélesebb körű fel
adatok elvégzése is szerepel, magya
rán: nyitottunk a külső piacok felé...

-  Jellemezhetjük úgy, hogy a vá
lasztékbővítés a talpon maradást, a 
több lábon állást szolgálja?

-  Igen, erről van szó, a versenyké
pesség fokozásáról, a gazdaságosság 
növeléséről. Többek között az alapte
vékenység kibővül kútfúrással (erre 
van igény), s ilyen munkákat vállalunk 
önkormányzatok, vízművek, különféle 
gazdasági szervezetek (rt-k, kft-k stb.) 
és magánszemélyek részére. Továbbá 
egyéb szilárd ásványi nyersanyagok 
kutatását is felvállaljuk például szén
bányák megrendelésére, részt veszünk 
a környezetvédelmi vizsgálatokban, 
földtani térképezésben, talajmechani
kai, vízföldtani kutatások elvégzésé
ben egészen a szakvélemények, záróje
lentések elkészítéséig. Ezen kívül sok
rétű kémiai, műszeres analitikai, kőzet
tani és őslénytani laboratóriumi vizsgá
latokat, elemzéseket is vállalunk, pél
dául talajszennyezettség kimutatását, 
vízminták elemzését stb. A több lábon

állásra törekvést szolgálja a géppark 
minél jobb kihasználása, forgácsolási, 
csőmenetvágási és lakatosmunkák vál
lalása is.

A jelenlegi helyzet az, hogy a HUN- 
GALU Rt stratégiájával összhangban 
a bauxitkutató tevékenység csökkent és 
1989 végétől tudatos kapacitás- és lét
számcsökkentést hajtunk folyamatosan 
végre ezen a területen. E csökkenés el
lensúlyozását célozza a külső piacok 
felé való nyitás. Nehézséget okoz azon
ban a magyar bányászat súlyos helyze
te, a vállalkozási területeinken a fizető
képes kereslet nagymérvű csökkenése.

-  Ezért van szükség a létszám 
apasztására is?

-  Sajnos, igen... 1990 januárjától a 
létszámot 922-ről fokozatosan, a terve
zettnek megfelelően év végére 478-ra 
csökkentjük. Már 1989 végén elhatá
roztuk a létszámstoppot. Ennek követ
keztében volt egy természetes apadás. 
131 dolgozó családi vagy egyéb okok 
miatt önként megvált tőlünk. A nyug
díjkorhatárt 21 dolgozó érte el, ők meg
érdemelt pihenésüket töltik. A koren
gedményes nyugdíjkérelmeket egyedi
leg vizsgáltuk meg, s az arra érdemesek 
részesültek ilyen kedvezményben, 
összesen 83-an. Rokkantság miatt 20 
dolgozót kellett idő előtt nyugdíjaz
nunk. Így a vállalattól felmondással tá
vozók száma tavaly 16, ez évben 174 
volt Ez utóbbiak -  a közben hatályba 
lépett rendelkezés szerint -  végkielégí
tést kaptak.

-  Hány balatonalmádi lakost érin
tett a felmondás?

-  Keveset, mivel a kft. nagy terüle
ten -  Fejér, Komárom, Veszprém me

gyében -  dolgozik, a létszámnak csak 
egy kis aránya almádi lakos. Tavaly 8, 
az idén 49 almádi lakos volt a 444-ből.

-  Az új szervezeti felállásban a kft 
központja, a gépészet, a laboratórium 
továbbra is itt tevékenykedik. Várható- 
e, hogy a város közelében, társadalmi 
életében, kulturális és sportmunkájá
ban továbbra is a korábbi szerepet töltik 
be, vagy ez elhalványul?

-  A város érdekében végzett tevé
kenységünket -  ha csökkent mértékben 
is -  meg kívánjuk tartani. Meg kell 
azonban mondani, hogy gazdasági kö
vetelmények miatt vizsgáljuk a társa
ság központjának sorsát, helyét az új 
kutatási területek függvényében.

-  Balatonalmádi közvéleményét 
foglalkoztatja az is, hogy mi lesz a sor
sa olyan tulajdonoknak, mint az üdülő 
vagy lakás.

-  Az átalakulás során fontos feladat 
volt, hogy a termelő vállalatról a nem 
termelő szervezeteket le kell választa
ni. A Balatonalmádiban levő két mun
kásszállót átadtuk a Bakonyi Bauxit
bánya Kft-nek, amely az itteni, volt 
MAT-üdülővel, valamint más Balaton
parti településeken lévő üdülőingatla
nokkal együtt létrehozta az ÁRKÁ
DIA-HOTELS üdültetési kft-t. A keze
lésünkben lévő állami bérlakásokat a 
törvényes rendelkezéseknek megfele
lően értékesítettük, vagyis a bérlőknek 
eladtuk, néhány -  a termelési feltételek 
biztosításához elengedhetetlen -  lakás 
kivételével. Ez az adásvétel szeptem
ber elsején hivatalosan megtörtént -  fe
jezte be tájékoztatását a kft igazgatója.

Lejegyezte: S. Nagy Sándor



Benyomásaim 
az újság
fórumról

Hogy mi indított el az Almádi új
ság fórumára? Valószínűleg első
sorban az, hogy kíváncsi voltam, 
kik csinálják, hogyan csinálják, mi
ért csinálják.

Kicsit késve érkeztem a művelő
dési házba, már javában tartott az 
eszmecsere. Az olvasók képvisele
tében megjelentek -  inkább az idő
sebb korosztályból verbuválódtak -  
viszonylag kevesen voltak, azonban 
a véleményalkotás, a megszólalás 
annál intenzívebb volt.

A fórum lefolyása. A szerkesztő- 
bizottság gondolatébresztő és egy
ben a gondokat feltáró bevezetőjét 
Veszeli Lajos felelős szerkesztő tar
totta. Sok mindenről szó esett, de 
valahogy állandóan visszatérő mo
tívum volt a lapeladás -  a terjesztés. 
De hiszen ez természetes is! Mert 
mit ér az a lap vagy újság, folyóirat, 
még ha olyan nívós szellemi termék 
is, amelyik egy szobában, esetleg 
egy épületben marad, esetleg egy 
újságospavilonban porosodik?!

Szilárd meggyőződésem, hogy 
ez az újság aztán igazán megérdem
li, hogy sok mindenki kezébe eljus
son. Mert sokunk véleménye szerint 
az Új Almádi Újság egy jól szer
kesztett, igényes, igazi lokálpatrióta 
szócső -  sőt mondatcső - ,  sőt való
ságos harsona.

Az érdeklődők sok hasznos ja
vaslattal álltak elő. Szó volt arról, 
hogy miről olvasnának szívesen: 
helytörténetről, aktuális esemé
nyekről, művészeti eseményekről, 
az emberi humanitásról, szeretetről; 
elmondták, hogy milyen arányok
ban lenne kívánatos közölni az 
egyes témákat Legyen-e frivol 
vagy sem. Itt saját véleményemet 
írom le azzal, hogy az ízléses és a 
cikk vagy oldal hangulatával szink
ronban lévő aktfotónak helye lehet 
az újságban. A prüdéria nem mindig 
jár együtt az igényességgel. Tapasz
talatom szerint a többség az eddigi 
szerkesztéssel, a tartalommal igenis 
elégedett. A lap további színesítése, 
téma- és formagazdagítása még 
csak emeli annak értékét

Apropó érték, vagyis ár!
Sajnos, mint mindennek, úgy az 

újságnak az ára is szép lassan kúszik 
felfelé. Hogy mennyi legyen az Új 
Almádi Újság példányonkénti ára? 
10-15 forint? Ez bizony nehéz kér
dés. Ha rentábilissá akarjuk tenni, 
úgy minimum 15 forintnak kellene 
lenni, ha viszont a vékony kis pénz
tárcákra gondolunk, akkor inkább 
csak 10 forint lenne elfogadható. 
Ezt, úgy gondolom, bízzuk a szer
kesztőbizottságra. A mi szempon
tunkból -  az olvasó oldaláról -  az a 
lényeg, hogy még sokáig fennma
radjon és hintse a kultúrát mindnyá
junk épülésére.

Szekér Zoltán 
egy almádi olvasó

Balatonalmádi -

A cím jelentheti akár egy út
vonal induló és célállomásait, 
de jelenthet egy kapcsolatot is, 
vagy akár -  mint most -  mind
kettőt.

Nyár óta húzódott egy meg
hívás alapján a kapcsolatfelvé
tel, elsősorban tapasztalatszer
zés céljából, valamely osztrák 
kisvárossal. A közreműködő 
szervező a Magyar Köztársa
ság bécsi nagykövete, dr. Hun
kár Dénes, valamint dr. Czeglé
di József kereskedelmi taná
csos, idegenforgalmi képvise
let-vezető.

A kétnapos program kereté
ben rövid, ám rendkívül hasz
nos badeni találkozóra és ta
pasztalatcserére került sor a vá
ros polgármesterével, és az ide
genforgalomért felelős Kurdi- 
rektorral.

Baden 26 km-re délre fek
szik Bécstől, lakóinak száma 
28 000. Termálforrásairól már 
időszámításunk előtt 2000 óta 
ismert, lakott hely. A Római 
Birodalomban jelentős fürdő
helyként funkcionált. 1480 óta 
városi rangja van. 1803-tól 
hosszú időn át szolgált a Habs
burg császárok nyári rezidenci
ájaként (Az épület még ma is 
áll.). Ez idő óta erősödött meg 
igazán fürdővárosi jellege és 
vált az osztrák idegenforgalom 
és gyógyturizmus egyik legje
lentősebb és világhírű települé
sévé.

A városban 14 hőforrás tör 
fel, átlag 36 fokos hőmérséklet
tel. A fürdő- és gyógylehetősé
gek mellett az egyre változó 
igényeknek megfelelően egyre 
több színvonalas létesítmény, 
intézmény biztosítja a nagyszá
mú, igényes vendégkör gyó
gyulását, pihenését, szórakozá
sát

Számos sportrendezvény, 
élénk zenei, színházi élet, sok 
kulturális rendezvény, szakki
állítások, kongresszusok, kon
ferenciák, szimpóziumok te
szik változatossá, pezsgővé a 
fürdőváros életét (Majd min

den napra jut egy-egy zenei 
vagy más kulturális rendez
vény!).

A vendéglátás magas szín
vonalára jellemző, hogy a szál
láshelyek nagy részét a szállo
dák és panziók adják, míg a ma
gánházaknál alig 300 ágyat ad
nak ki. Éves szinten az eltöltött 
vendégéjszakák száma megha
ladja a 600 000-et, aminek kö
zel 40%-a a téli félévre esik, és 
a vendégek 40%-a külföldi.

Jellemző adat a szervezés 
hatékonyságára, hogy közvet
lenül az idegenforgalomban 
dolgozók száma alig haladja 
meg a 800 főt.

A városi tanács dolgozóinak 
létszáma kb. 200 fő (nem csu
pán adminisztratív!), ebből 8 fő 
tartozik az idegenforgalmi hi
vatalhoz, akik szervezik az 
egész város idegenforgalmát, a 
kulturális, művészeti és sport- 
programokat, kiállításokat, vá
sárokat stb., gondoskodnak a 
reklámról, propagandáról, kap
csolatot tartanak az intézmé
nyekkel, szervezetekkel. Tulaj
donképpen egy kézben van 
minden, ami az idegenforga
lom szolgálatában áll.

Közvetlen idegenforgalmi 
bevétele a városnak a kurtaxa 
és az ún. idegenforgalmi fej
lesztési hozzájárulás. A kurta
xát minden 16 éven felüli ven
dég fizeti, összege szezonban 
12, télen 10 schilling naponta, 
amiből a tanácsnak 5,5-6 mil
lió schilling bevétele van éven
te. A fejlesztési hozzájárulást a 
kereskedők, borgazdák és a 
magán szobakiadók fizetik, 
ami további 2-2,5 millió schil
ling bevételt eredményez (Ba
den és környéke igen jelentős 
szőlőtermelő és borvidék). Az 
így befolyt bevételek kb. felét 
fedezik az üdülőhelyi igazgató
ság kiadásainak, de az erre a 
célra fordított összegek közve
tetten a város és lakóinak bevé
teleiben busásan megtérülnek.

A vendégek bejelentkezését 
a rendőrség és a gazdasági ren

dészet útján ellenőrzi a tanács, 
de a kurtaxa-fizetési morál en
nek ellenére sem kielégítő. 
Megítélésünk szerint a vendé
geknek mintegy negyedét nem 
jelentik be, s üdülőhelyi díjat 
sem fizetnek be utánuk (Hej, ha 
mi is már csak ennyinél tarta
nánk!).

A kurtaxával kapcsolatban 
megjegyzem, hogy a St. Galle
ni Turisztikai és Idegenforgal
mi Intézet szekcióvezetője, dr. 
Anton Würzl, aki szintén ven
déglátóink közé tartozott, értet
lenségét fejezte ki azzal az ön- 
kormányzati törvényben meg
határozott módszerrel kapcso
latban, mely szerint Magyaror
szágon az első két vendégéj
szaka után nem kell kurtaxát fi
zetni. Így az önkormányzatok 
igen jelentős bevételtől és az 
azt kiegészítő állami támoga
tástól esnek el (Ez együtt Al
mádi vonatkozásában kb. 3 + 6 
millió forint kiesést jelent 
1991-ben!). Fenti észrevételét 
Würzl úr jelezte a magyar ide
genforgalmi és kormányzati 
szakembereknek is (Kíváncsi
an várjuk, lesz-e foganatja.).

A rendkívül szívélyes és 
készséges vendéglátás bizo
nyítékául szolgált az osztrák 
idegenforgalom világhírű sike
reinek. Reményt ad arra, hogy 
a mostani és majdani tapaszta
latok hasznosításával Almádi 
idegenforgalmi színvonalát és 
vonzerejét is növelni tudjuk, és 
hogy néhány éven belül méltó 
partnerei, esetleg testvérvárosa 
lehetünk akár Badennek, akár 
más, hasonló európai üdülővá
rosnak.

(Az utazás és ott-tartózkodás 
költségeinek fedezéséért, a ki
fogástalan ellátásért és a rend
kívül tanulságos programokért 
köszönet illeti dr. Hunkár Dé
nes nagykövet urat, dr. Czeglé
di József tanácsos urat és a Ba
latontourist igazgatóját, Barcza 
Imrét.)

Boros László



Hasznos este volt
Közérdeklődésre számító eseményekben gazdag volt az elmúlt hónap 

városunkban. E sorban talán első helyre tehető Kerényi József egyetemi 
docens, építész látogatása Almádiban. A kívülálló szemszögéből a rész
rehajlás szikrájától is mentes beszélgetéssel egybekötött élvezetes előa
dásának népes hallgatója volt a közösségi házban.

A vendég először is eloszlatta azokat a kételyeket, hogy rokonságban 
lenne a polgármesterrel, de nevét letagadni nem akarja, és csak névrokon
ságról van szó. Figyelemfelkeltő észrevételei közül kiemelkedett az a 
megközelítés, amely városunk rendezési tervét érintette. Először is, sze
rinte a város karakterének vizsgálatát kellene elvégezni és ahhoz idomíta
ni az épített környezetet. Almádi múltja, fekvése, természeti értékei spe
ciálisak az északi parton. Az utóbbi években tapasztalt kulturális pezsgé
se megtöbbszörözheti az ide látogató vendégek számát. Erre alapozni le
het, és a jövőben figyelni kell. Említést tett az úgymond „ideiglenes” ba
rakkokról, bódékról, a zöldövezetek átgondolt megmentéséről, a partsza
kasz tudatos alapos felülvizsgálatáról. Példáit a gyakorlatból merítette -  
főleg kecskeméti munkálatait idézte fel (köztudott, hogy Kerényi József 
tervezte, irányította Kecskemét csodálatos belvárosának létrehozását). 
Mindez nem azt jelenti -  ahogy mondta - , hogy az ottani tapasztalatokat 
át kell hozni Almádiba, de a jó példák megszívlelendők. Almádi városá
ban és környékén rengeteg lehetőség rejlik. Tudatosítani kell a régi fürdő
épületek építészeti értékeit, a partszakaszon szigorú szankciók bevezeté
sét, amely a természetellenes építészeti anyagok használatát is megtilta
ná. Minden észrevételénél kiemelte, hogy ő nem szándékozik beavatkoz
ni egy kisváros rendezésébe, építészetébe, csak észrevételeit, esetleges ta
nácsait mondja el.

A szuggesszív előadás után számtalan hozzászólás volt. Felkészült 
hozzászólása volt Gál Istvánnak, aki ’53 óta részese a város építészeté
nek, és elmondhatja, hogy mindig a legjobb szándékkal készültek el a ren
dezési tervek. De a végrehajtás hibádzott, az ellenőrzés nem volt követke
zetes. Említést tett azokról a kirívó példákról, amelyek ma már szemet 
szúrnak és ezeken már szinte változtatni nem lehet. Többek között az ipar
telepek, a tüzép, a gázcseretelep a part legértékesebb részeit foglalja el. 
Kell egy felülvizsgálat, ahol talán most már az ésszerűség dominál.

Ezen az estén szó esett a belváros kialakításáról is, a hatalmas, értékes 
Dózsa tsz parcelláiról, a vörösberényi régi falu megmentéséről, a strando
kat övező idegen kézben lévő üdülőkről.

Hasznos, élvezetes este volt, olyannyira, hogy Tkálics Ferenc építész 
megkérte Kerényi Józsefet, hogy jöjjön el egy szűkebb szakmai körbe is 
minél előbb, ahol megvitatják majd városunk ügyes -  inkább -  bajos épí
tészeti, rendezési ügyeit.

V. L.

Karácsonyi fohász
Ott kinn zimankó van, a szívem is hideg 
Kályhám ugyan pattog, de a kezem fázik 
Szavaim is némák, senki nem érti meg 
Lelkem húrjain meg a szél vitorlázik 
Tölteni kell ám a zsákot, ha kiürül 
Mint Szent Nicolaus mindenféle jóval 
Jó tüzet kell rakni nem kint, de itt belül 
A jajt is megértő szép szerető szóval 
Hát nyújtom a kezem, még hideg, fogadd el 
Gyújtsd fel a lelkemet tündöklő parázson 
Díszítsd fel a fádat jéggé vált szívemmel 
Úgy várlak, hát gyere megváltó Karácsony!

Vecsey Körmendi Istvánné

Munkaköri pályázat
A polgármesteri hivatal titkárságára lehetőleg felsőfokú vég

zettségű, önállóan dolgozni tudó, kreatív munkatársat keresünk 
rugalmas munkaidejű szervezési munkakörbe.

Jelentkezni (érdeklődni) személyesen december 20-ig a polgár
mesternél vagy a hivatal jegyzőjénél lehet.

Közösségi ház programjai

DECEMBER

8-áig Hunyady Gábor fiatal fes
tő kiállítása

6-án A Télapó házhoz megy
9-én, 17 órakor A Heliktit bar

langkutató csoport diavetítéses él
ménybeszámolója legújabb ered
ményeiről a honismereti szakkör
ben

9-én, 18 órakor Tájékoztató a 
cukorbetegségről s a cukorbeteg
klub megalakítása. Vendég: dr. 
Vándorfi Győző megyei diabeto
lógus szakfőorvos és Láng Gusz
táv, a megyei cukorbetegek egye
sületének elnöke

11 -én, 15 órakor Lázár Ervin: A 
négyszögletű kerek erdő. A Veszp
rém Megyei Művelődési Központ

Ifjúsági Színpadának zenés mese
játéka a Váci Mihály általános is
kolában

13-án, 16.30 órakor Koszorúcs
ka. A gyermek társastánc tanfo
lyam záró foglalkozása

14-én, 10-15 óráig Karácsonyi 
vásár, a HÓDIKÖT felsőruházati 
termékei termelői áron megyei 
népművészek alkotásaiból (bőr, 
mézeskalács, szövés, hímzés, fafa
ragás árusítása), kályha- és kandal
lóvásár

14-én, 15.30 órakor Karácsonyi 
játszóház gyermekeknek. Elemei: 
fenyődísz-, angyalka-, gyöngy
díszkészítés, gyertyadíszítés

14-én, 17 órakor Az almádi ve
gyeskar ad műsort a Nagycsaládo
sok egyesületének összejövetelén 
a vörösberényi művelődési házban

15-én, 9.30 órakor a Balatonal
mádi Közösségi Ház SE -T . Bau

xitbányász megyei sakk cs. b. mér
kőzés

15-én, 10-17 óráig Ezüstvasár
napi kedvezményes vásár (disz
kontáron csodálatos nyugati és tá
vol-keleti játékok, illetszer, kerá
mia megyei népművészek alkotá
saiból (bőr, mézeskalács, szövés, 
hímzés, fafaragás árusítása), kály
ha- és kandallóvásár

16-án, 10-18 óráig Energiata
karékos kályhák és kandallók vá
sárlással egybekötött bemutatója

20-án, 16 órakor Városi kará
csonyi műsor a polgármesteri hi
vatalban (műsort ad a városi ve
gyeskar és az El Quanna színházi 
csoport)

20-án, 20 órakor Hópehelybál -  
asztalfoglalás korlátozott számban 
december 13-ig a közösségi ház
ban

21 -étől január 4-ig Téli szünidei 
program gyerekeknek
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