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

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Hölgyeim, Uraim! Ked

ves Polgártársak, Baráta
im!

Az idő kérlelhetetlen, 
meg nem áll, feltartóztatha
tatlanul megy tovább. Mi
kor éjfélt üt az óra, kezünk
ben a pezsgőspohár, fel
hangzik a Himnusz kezdő 
sora: „Isten, áldd meg a ma
gyart!”, könnyes szemmel 
kívánunk boldog új évet!

Ha csak egy pillanatra 
visszatekintünk a mögöt
tünk hagyott esztendőre, 
gondolatunk máris a jövőt 
kémleli. Mit hoz az új esz
tendő? S mit hagytunk hát
ra?

Megszűnt a bolseviz
mus, a Szovjetunió, a múlté 
a Varsói Szerződés, a 
KGST, elmentek a meg
szálló katonák.

Gyakoroljuk a többpárt
rendszert, a parlamenti de
mokráciát Viszont: megje
lent az infláció, a munka
nélküliség. Tönkretett gazdaságot, óriási állandóságot örököl
tünk. Ilyen feltételek mellett kezdjük a piacgazdaság kialakítását.

Megjelent országunkban a működő tőke, munkálkodni kez
dünk egy emberarcú társadalom kialakításán.

Az ezeréves keresztény magyar állam vissza kíván csatlakozni 
a keresztény Európához. Rá kell jönnünk: Isten és egymás kezét 
fogva könnyebb haladni, Churchill 1945-ben megálmodott egye
sült Európája kéznyújtásnyira van. A kék zászló tizenkét csillaga 
mellé három új csillag került. Ezek egyike Magyarország.

Milyen nagy boldogság, hogy nálunk béke van! Déli szomszé
dainknál polgárháború dúl, a fegyvereké a szó. Keleti és északi ha
tárainkon túl feloldhatatlannak látszó társadalmi feszültségekkel 
küszködnek.

De nézzük hát szűkebb pátriánk gondjait.
A polgármesteri hivatal végzi megszokott munkáját. Az önkor

mányzati képviselő-testületi bizottságok és maga a képviselő-tes
tület sokszor éjszakába nyúló ülésein szívvel-lélekkel dolgozik.

Fennakadás nélkül tudtuk biztosítani az iskolák, óvodák műkö
dését, a tanítás rendben folyt. Az egészségügy megőrizte működő- 
képességét. Az ivóvízellátásban, közvilágításban, városi autó
busz-közlekedésben eddig fennakadás nem volt. Közbiztonsá
gunk nem romlott. A közösségi ház, könyvtár működött, üzlete
inkben áruhiány nem volt. A város több pontján fejlesztettük a 
közvilágítást.

Megteremtettük az alapot a vörösberényi iskola építéséhez, 
megtörtént a telek kialakítása, 10 millió forint kezdő tőke elkülö
nítése. Több út kapott szilárd burkolatot, mint az elmúlt tíz év

alatt Megindítottuk a gázprogramot ennek eredményeként de
cember 20-án dr. Horváth Balázs miniszter úr ünnepélyesen meg
gyújtotta a gázfáklyát Tavaszig szeretnénk a Budatava tömbfűtő
művet gázra átállítani. Ezzel a fűtés költségei csökkenhetnek. 
Szeretnénk továbbvinni a vezetéket a városközpont és Vörösbe
rény irányába, vagyis egész városunkba. Elkészítettünk egy tanul
mánytervet Akarattyától Füredig a társönkormányzatokkal 
együtt, a Balaton Északi oldalát megkerülő autópálya építésére. 
Így sikerülne a 71-es műút forgalmát csökkenteni, ez környeze
tünk védelmében jelentős előrelépés lenne. Egész évben a kis
nyugdíjasok, a maguk hibáján kívül megélhetési gondokkal küsz
ködők segítségére voltunk. Aki embernek született ember módjá
ra kell éljen. Korgó gyomor, fűtetlen lakás, hiányos ruházat em
berhez nem méltó, többmillió forinttal segítettük a rászorulókat.

Mit várunk a ’92-es évtől?
Intézményeink működőképesek maradjanak. Álljon meg az 

infláció növekedése, az életszínvonal romlása, csökkenjen a mun
kanélküliség. Továbbra is tudjunk segítem a rászorultakon. Tud
juk megkezdeni a berényi iskola építését. Minél többen tudják be
vezetni otthonaikba a gázt. Építsünk több járdát utat

Mindehhez elsősorban BÉKE kell. Amire az országnak is, de a 
lelkekben is szükség van.

És ami a legfontosabb, adjon az Isten mindannyiunknak jó 
egészséget!

Dr. Jósa Elemér 
alpolgármester



PÁLOSOK ALMÁDIBAN?
„Ha valaki eleven szentet 
akar látni, menjen el a 

márianosztrai 
pálos kolostorba!”
Kapisztrán Szent János 1456

I. rész
„... Megállapította még Mik

lós királyi tárnok, hogy Tamás 
erőszakosan megszállt a Kápta
lan Kezu és Zaar Beren nevű 
falvaiban, s az utóbbinak a 
templomába betörve, elvitette 
onnan a káptalan jobbágyainak 
minden értékét, s a többi lako
sokat is kifosztotta, a Zaar Be
ren-i erdőben levő Szent Ke
reszt remeték templomát éjjel 
feltörette, s nemcsak a kör
nyékbelieknek ott összegyűj
tött értékeit vitette el, hanem az 
embereket ruháiktól is meg
fosztotta...”

Ennyi és nem több olvasható 
szűkebb pátriánkról abban az 
oklevélben, amelyet 1318. feb
ruár 14-én, azaz Bálint-napon 
állított ki a tihanyi apát, még
hozzá Károly Róbert király kü
lön utasítására. Oka volt rá bő
ven, ugyanis Esszegvári Lőrinc 
fia, Tamás mester ritka fene
gyereke volt a Csák Máté, Kő
szegi Henrik, Borsa Kopasz és 
a többi kiskirály által „fémjel
zett” századelőnek. Elhomá
lyosítani azért nem tudta az 
előbbi urakat, bár több kísérle
tet tett rá: ölt, rabolt és foszto
gatott rendesen, de hatalmas
kodásainak -  mert elegánsab
ban így nevezték ténykedéseit
-  a fentieken túl még sajátos 
egyéni bájt kölcsönzött az a 
szokása, hogy notórius vetkőz
tető volt. Nemesvámoson 16 
nemes asszonyt, Hidegkúton 4 
nemes asszonyt, Szöllősön és 
Szárberényben meg mindenkit 
megfosztott a ruháiktól, ami, a 
szeméremsértésen túl, télidő
ben különösen barbár dolog 
volt. Tamás mester hányatott 
életéről külön regényt lehetne 
írni, bennünket most mégis in
kább az oklevélben említett 
Szent Kereszt remeték templo
ma érdekel jobban, mert sem 
előtte, sem utána nem említte
tik egyetlen eddig ismert doku
mentumban sem!

A magyar történelem szo
morú valósága, hogy többnyire 
hatalmaskodásokból, fosztoga
tásokból következtethetünk

egykori, de azóta már megsem
misült értékekre. A népi emlé
kezet kegyesebb hozzánk, mert 
a Szent Kereszt remeték tartós 
ittlétére a Remetevölgy, a Re
meteforrás, Remetekút, az 
Öreghegy sziklás partjában le
vő Remetelikak, és a közelben 
eredő Remete-patak emlékez
tet. A helybeli öregek még lát
ták a hatalmas szelídgesztenye
fákat, amit egykor „barátok ke
nyerének” neveztek. Ha a Re
mete-patak felett átívelő kis hí
don átmegyünk, a Remete köz 
utcácska óhatatlanul az egykori 
barátokat juttatja eszünkbe, és a 
közeli Fehérkereszt utca is cé
lozgat rájuk, bár valószínűbb, 
hogy jóval később valaki ke
resztet állíttatott az utca vé
gén...

Ha a búvópatak módjára el
tűnő (illetve eltüntetett) Reme
te-patak útját követjük, akkor 
ráakadunk a bal parton 1879- 
ben állított kis kőkeresztre, 
amögött pedig a Margit-kápol
nára, amely közadakozásból 
épült Kurcz Rudolf telkén, de 
eredeti neve (patrociniuma) 
szerint az apostolok oszlása 
tiszteletére emelték. Valamit 
tudhattak talán a szinte nyom
talanul eltűnt itteni remetékről, 
csakúgy, mint a boldog emlé
kezetű Pintér Sándor esperes 
úr, aki az almádi Szent Imre- 
templom egyik falfreskójára 
Remete Szent Pál elragadtatá
sát örökíttette meg. Milyen su
gallat irányította a budai vár 
romjai között a Szent Jobb ká
polnát fellelő és azt önfeláldo
zóan Balatonalmádiba hozató 
espres úr gondolatait akkor, 
amikor 1955-ben Bicskei Já
nossal a pálos rend névadójá
nak az egyetlen magyar alapítá
sú rend és minden remeték ősé

nek az elragadtatá
sát álmodta az itte
ni templom ablaki 
közé? Nem va
gyok és nem lehe
tek egyedül abban 
a sejtésemben, 
hogy isteni sugal
lat vezette, mert 
csoda volt, aho
gyan az első kirá
lyunk Szent Jobb
ját őrző kis kápol
na mozaikcsempé
it felfedezte, még 

nagyobb csoda volt, hogy ide le 
tudta szállíttatni és újra fel tudta 
építtetni az egyháztámogatás
ról egyáltalán nem emlékezetes 
időkben. Ugyanez a sugallat 
vezérelhette a falfreskó megál
modásakor, csak itt nem arany 
mozaikok, hanem egyszerű 
kváderkövek sem álltak rendel
kezésére, és mégis elgondolko
dásra készteti a halála után öt 
évvel is a templomba belépőt..

Kicsit akadozva, néhol bot
ladozva, a Remete-patak mód
ján időlegesen a mélybe kény
szerülve, kíséreljük meg Pintér 
Sándor espres úr harmadik cso
dáját bizonyítani. Nem akármi
lyen története van ugyanis an
nak!

Gyermekeink, sőt jószerével 
magunk is keveset tudunk a 
szerzetesekről, arról az intéz
ményről, amely a katolikus 
egyházon belül magasabb élet
eszményt állított tagjai elé. 
Megkülönböztették magukat 
még a papoktól is, pedig papok 
sem lehettek akárkik. Közös 
életre kötelezték magukat, hár
mas fogadalmat tettek a Tiszta
ságra -  ami szüzességet jelen
tett akkor is, ma is -  Engedel
mességre és Szegénységre, de 
különös hangsúlyt fektettek a 
fizikai munkára, jelmondatuk 
többünknek még latinul is fel
dereng: Orare et laborare, azaz 
Imádkozni és Dolgozni! meg
élhetésüket adományok, sok
szor birtokadományok biztosí
tották, amelyeket elvileg szen
teknek, gyakorlatilag a kolos
toroknak juttattak, ezáltal az el
sőszülöttségnek nem örvendő, 
így földhöz sem juttatható fiúk 
es lányok méltó megélhetését 
úgy biztosíthatták, hogy köz
ben a szegénységi fogadalmu
kat sem kellett megszegniük.

A szerzetesség osztályozá
sakor a gyakorlatiasság Má
lyusz Elemér rendezését mon
datja velünk: monachiális ren
dek, remete rendek és kolduló 
rendek.

Az első kategóriába a bencé
sek, a ciszterciek és a premont
reiek sorolhatók, a másodikba 
a karthauziak, azaz a néma ba
rátok, a pálosok vagy fehér ba
rátok, a harmadikba pedig a fe
rencesek, a dominikánusok, az 
Ágoston-rendiek és a karmeli
ták. A fenti kategóriák termé
szetesen csak a középkori ha
zai fontossági rendet tükrözik, 
másutt vagy más korban jóval 
több rendről eshetne szó...

Hogy most Balatonalmádi
ban a pálosokról beszélünk 
csak, nem pedig az elsőként 
megtelepedő bencésekről vagy 
a lövöldi (városlődi) karthauzi
akról, annak az a prózai oka, 
hogy először a pálosoknak és 
jóval később a jezsuitáknak 
volt itt kolostoruk, bár birtoka
ik révén a veszprém-völgyi 
apácák jóvoltából maradt fenn 
Berény neve a tiszteletet paran
csoló korai időkből.

Remete Szent Pál, akinek 
ünnepe január 15-re esik és jel
képe a számára napi élelmet 
hozó holló vagy az őt eltemető 
oroszlánok -  egyben a kosárfo
nók védőszentje -  Egyiptom
ban élt, ott is halt meg úgy 1650 
évvel ezelőtt. Ereklyéi előbb 
Konstantinápolyba, onnan Ve
lencébe, majd a budaszentlő
rinci pálos kolostorba kerültek, 
és a török hódoltság alatt tűntek 
el nyomtalanul. Középkori 
templomaink kedvenc freskó
témája Remete Szent Pál és 
Szent Antal találkozása, 
amelynek magyarázatát a kor 
aszkétizmus iránti csodálatá
ban, valamint az ereklyék hadi
zsákmányként való idejutásá
ban kereshetjük. I. Lajos a ve
lencei hadjárat sikere után a tu
rini békekötés titkos záradéká
ban intézkedik az ereklyékről, 
a pálosok pedig csodálatos vö
rösmárványból faragott, balda
chinos üveglappal fedett sírlá
dát készítenek, amelyről köl
tők, írók és diplomaták áradoz
nak.

Czuczor Sándor

(folytatjuk)



Két újsághír között...
Első hír, Veszprémi Hírlap, 1914. május 10. „Vasutasok ünne

pe Almádiban. A Vasúti Altisztek Országos Otthona üdülőházá
nak felavatási, megáldási és megnyitási ünnepélye a hó 3-án folyt 
le. A vendégek de. érkeztek kb. 600-an, velük érkezett a zágrábi 
üzletvezető és kísérete is. Almádi község elöljárósága és Szász 
Ferenc fürdőigazgató fogadta az érkezőket. A ház megáldása után 
Juhász János elnök beszédet mondott, utána a vonatkísérők ottho
nának elnöke, Birki J. üdvözölte a testvéregyesület új intézmé
nyét. A megnyitás után lefényképezték az új házat és az egész ven
dégsereget. Délben a Hattyúban 300 terítékes bankett volt, a töb
biek egyéb vendéglőkben oszlottak szét. Köszöntötték Kerényi 
főszolgabírót és Szász fürdőigazgatót. Almádiban így megint 
eggyel több intézmény létesült, hogy az egészség fenntartására 
vagy visszaszerzésére felhasználja a magyar tenger vizét.” 

Második hír, Napló, 1991. november 4. Árverési hirdetmény 
jelent meg, amely szerint a Kék Balaton fogadó árverésre kerül 33 
500 000 forint kikiáltási áron...

Két hír között: Az épület mint üdülőház működött és a Vasúti 
(segéd) Tisztek Országos Otthona volt a tulajdonosa, aki széles 
körű propagandát fejtett ki az üdülőház és ezen keresztül Almádi 
megismertetése érdekében. Az épület bővítésre került, valószínű
leg a ’20-as évek végén. Ennek során az épület két végét emeletes
re építették át. Funkciója lényegében a mai napig nem változott, és 
az 1950-es évek óta Kék Balaton turistaszálló néven volt ismere
tes. A tulajdonos, illetve kezelők névsora a telekkönyvben megta
lálható. Ez azonban kevésbé érdekes az épület történeténél.

Mindenképpen tanulságos, hogy a megnyitás napján, 1914. 
május 3-án, a vendégek egyike már megírhatta az épületet ábrázo
ló képes levelezőlapot, amit az 1914. május 4-i postai bélyegző bi
zonyít.

Schildmayer Ferenc

Az épület képe a megnyitás napján

Az épület belső képe a ’30-as évek végén Almádit és az üdülőt reklámozó prospektus

Ha nem is vasutas

s z ív e s e n  l á t j u k  és olcsó nyaralást nyujtunk.

Az Ü dü lőházunkba n vá lto tt jeg gye l a „B uda tava” s trandfürdőn jól és olcsón 

fürdik. M inden szobához 1 drb. nyugágy d ijm entesen ha szná lha tó.

Egyesületünk rendes ta g ja ira  és hozzátartozóira a pensió á rak nem  

vonatkozna k.

A „VASUTI S. TISZTEK OR SZÁGOS O TTH O N A” 
ELNÖKSÉGE 

Budapest, VIII., Festetich-u. 4. I. 18.
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Ha olcsón és jól óhajt

nyaralni, jöjjön

Balatonalmádiba
és nyaraljon a

„Vasutasok Üdülőházá”-ban
VÉGHELYI D.-ÚT 11.

Kényelmes folyóvizes szobák, elis

mert elsőrendű konyha.

Felvilágositást készségesen nyujt: 

Vasúti S. Tisztek Országos O tthona  

Budapest, VIII., Festetich-u. 4 .  I. 18. 

Személyes megbeszélés szerdán 

5— 9-ig , vagy Balatonalmádi „Va

sutasok Üdülőh áz” gondnoksága.

B a la to n a lm á d i

a  m agyar A bbáz ia  a  Balaton csodás fekvésű gyönyörű öb léb en a Bakony 

hegység dé li e rdős árnyas lejtő jén fekszik. A körülö vező  hegyo lda lakon szám

ta la n  ho ld te rü le tű  ózondús e rd ő  veszi körül. Égha jla ta rendkívül enyhe. A na p 

pa li tikkasztó hőség ismeretlen, az é jje lek kellem esen hűvösek. Hazánknak —  

Budapesttő l —  legköze lebb fekvő legszebb, le g jo b b  levegő jü, egészséges 

klímáju, m odern, d iva tos és olcsó fürdőhelye. Balatona lm ádi fü rdő vasut á llo 

m ástó l a lig  1 percnyi távolságra fekszik a kb. 4 ho ld te rjede lm ü ősfáktó l á r 

nyékolt szépen go nd ozo tt park. Az érkező vendég az á llom ástól a pa rkba 

lép , ahonnan a  fasorok dús árnyékában visz az út az állom ástól a lig  5— 6 

percnyire a  Budapest— ta po lca i vasútvonal m entén a Balatonnal szemben fekvő

Vasutasok Üdülőházához.

A Vasutasok Ü dü lőháza a  Balaton szintjétől kb. 20 m. m agasságban 640 □  

öles kert közepén —  por és zajmentes —  árnyas helyen fekszik. Az utcai szo

bákbó l, a  közös étkezőbő l és a terraszról gyönyörü kilátás nyilik az Ü dü lőhá

zunk e lő t t  e lte rü lő  Balatonra, a magyar tengerre . Az ujonnan á ta la k itott  „Bu d a ta v a” hom okos strandfürdő , bársonyos vizével a lig  1 percnyi távolságra 

fekszik. V endégeink a  strandfürdő t —  otthon levetkőzve —  fürdőruha és für

dő köpenyben keresik fel.

B ala to na lm ád in

nyaralni, p ihenn i és üdülni óha jtó  vendég m eg ta lá lja  m indazokat a szórakoz

ta tó , te s te t— le lke t üd ítő tényezőket, am it a  m ai idők kulturem bere jo g g a l 

megkiván. Tenisz, turisztika, vitorlázás, torna, lovaglás, térzene, naponta  

tánczene stb.

A Vasutasok Üdülőháza

vendégeinek pedig kényelmes lakást és elismert kiváló jó konyhát nyujt.



Fűtésidíj-
pályázatok
elbírálása

Az önkormányzat által 
meghirdetett és az Új 
Almádi Újságban is 
közzétett pályázatra 
354 igény érkezett a 
polgármesteri hivatal
ba.
A kérelmezők közül 
331 család, illetve sze
mély részesült támoga
tásban, 1991. évre 
összesen egym illió 
száztizenháromezer- 
hétszázötven forintban. 
Az igényjogosultak kö
zül távfűtéses lakásban 
93, egyéb fűtésű lakás
ban 238 kérelmező él.

Néhány sor a 15. hónapról a városházán 1991 december
Szívet melengető előadásokkal köszöntötték a szent karácsonyt vá
rosunk művészeti együttesei az elmúlt hónapban a városházán.
Nagy fejlődésről tett tanúbizonyságot a Berényi Hittanosok Gyer

mekszínpada Bobkó Gabriella kedvesnővér vezetésével. Kellemes meglepetést szerzett a Pap 
Szabó Györgyi vezette, alig néhány hete működő mozgásművészeti csoport. A tavaly már megis
mert Hit Gyülekezet az idén is érett produkcióval jelentkezett, hasonlóképpen városunk énekkara
-  Szelényi Pál karnagy úr vezényletével. A műsor szervezésében ismét jeleskedett a közösségi 
ház. Bizony szűknek bizonyult a városháza nagyterme, még az előtér is tele volt érdeklődőkkel. 
Vágyakozva gondoltunk közben többen a városháza padlására, ami a Balaton Tárlaton kitűnőre 
vizsgázott, és némi befektetéssel színházteremnek is megfelelne. Talán jövő karácsonyra ez is si
kerül.

Zsúfolt ház előtt mutatkozott be az almádi zeneiskola is a Györgyi Dénes általános iskola dísz- 
és egyúttal tornatermében. Nagyon egyetértek Lovas József igazgató úrral: nem a gondosan kivá
logatott tehetségekkel, hanem valamennyi zenét tanuló kisdiákkal adták elő karácsonyi műsoru
kat hangszerrel vagy énekkel, egyénenként vagy csoportosan, volt úgy, hogy 42-en egyszerre. 
Köszönet érte felkészítőiknek, tanáraiknak.

A reveláció erejével hatott a Györgyi Dénes általános iskola diákszínpadának betlehemi játéka. 
Elfogulatlan és magabiztos szereplők, ötletes díszlet és jelmezek, valamint kitűnő rendezés -  
Eszes Béláné és Völgyi Zsuzsa tanárnők munkája -  hozta meg a megérdemelt sikert.

Amikor éppen e sorokat írtam, felhívott Czuczor igazgató úr, hogy a számítógép által rangso
rolt felvételivizsga-eredmények alapján 1992 szeptemberében egyszerre négy almádi diák kezd
heti meg tanulmányait a két tannyelvű gimnáziumban. Még nem tudom, kik, de előre is gratulálok 
nekik és a tanáraiknak!

Balatonalmádi-Öreghegy, 1992. január 1.

Dr. Kerényi László polgármester

Önkormányzati hírek
Az önkormányzat december 5-i rend

kívüli munkaülése néhány sürgető aktua
litás miau került összehívásra, s úgy in
dult, hogy gyorsan döntésre kerülnek az 
ügyek, aztán megint éjfél felé járt az idő, 
amikor a képviselők felállhattak az asztal
tól. Persze a megbeszélés cseppet sem ap
ró-cseprő dolgokról folyt. Elsőként a táv
fűtés gondjai kerültek terítékre amiatt, 
hogy a fogyasztók a fűtési idény kezdeté
től tömegesen nem fizették meg a szolgál
tatás díját, így jelentősen megemelkedett a 
Kommunális Kft kintlévősége. A milliós 
nagyságrendű (ebben azért nemcsak a fű
tési díjak vannak) tartozások miatt az ön- 
kormányzat tüzelődíj-beszerzésre 3 millió 
forint kölcsönt helyezett kilátásba, ameny
nyiben vészhelyzet alakulna ki a szolgál
tatónál.

Az Általános Rendezési Terv módosí
tásáról is döntött a testület két vonatkozás
ban. Az egyik érintett terület hasznosításá
ról -  a volt káptalani vasúti híd déli lábánál 
lévő szabad területen vendéglátóegység és 
benzinkút létesítéséről -  már korábban 
hírt adtunk, ahhoz azonban, hogy ez meg
valósulhasson, a jelenleg „közpark” céljá
ra fenntartott területet át kell minősíteni. 
Ugyanez a helyzet a közösségi ház mellett 
(volt szovjet emlékmű) területével is. Az 
itt felszabadult értékes belvárosi ingatlant 
lakótelekként kívánja értékesíteni az ön
kormányzat, s ezért szükséges az ÁRT so
ron kívüli módosítását előkészíteni. (A 
végleges döntésre a szakhatóságokkal tör
tént egyeztetés után kerülhet sor.)

Ismét napirenden volt az önkormány
zati lakások eladása. Miután azok érték
becslése elkészült, az értékesítés elveiről 
kell döntenie a testületnek. A polgármes
teri hivatal s korábban az Almádi Holding 
által készített előterjesztések alapján a 
döntést egy 5 fős önkormányzati ad-hoc 
bizottság dolgozta ki, akik egyben felül

vizsgálják az ingatlanforgalmi értékbecs
lést is.

A továbbiakban két bizottsági előter
jesztésre került sor. Az iskolaügyi-műve
lődési és sportbizottság vezetője beszá
molt a bizottság és a Balatonalmádi Sport
egyesület tárgyalásairól, melynek lénye
ge, hogy a bizottság arra kérte a BSE-t, 
hogy mielőbb olyan demokratikus alap
szabályt dolgozzon ki, mely biztosítja az 
önkormányzat és a BSE együttműködését 
a város sportélete érdekében. A bizottság 
javaslatára az önkormányzat állást foglalt 
a nevelési intézmények pedagógusainak 
1992. évi 10%-os bérfejlesztésében és to
vábbi 10%-os differenciált-teljesítmény
től függő, de nem alapbéresíthető-dotálá
sában.

Az egészségügyi és népjóléti bizottság 
javaslatára a testület állástfoglalt abban, 
hogy a Györgyi Dénes u. 11. szám alatti 
szolgálati lakás -  volt Márkus-villa -  meg
üresedése után az épületből szociális szol
gálató otthont alakít ki (A határozat végre
hajtását jogcím nélküli lakáshasználó kés
lelteti).

♦
Az önkormányzat havi rendes ülését 

december 19-én tartotta. Elsőként több 
önkormányzati rendelet módosítására ke
rült sor, majd számos aktualitás követke
zett.

Az 1992. évre megállapította a testület 
a helyi autóbusz-közlekedés új tarifarend
szerét. A rendelet egyidejűleg döntött az 
önkormányzatnak a Volán Vállalatnak 
nyújtott évi 162 ezer forint támogatása 
megadásáról, továbbá arról, hogy a vonal- 
jegyek és bérletek árának emelkedése mi
att a rászorultak szociális támogatásra jo
gosultak. Ennek módját a testület egy 
megalkotásra kerülő, a szociális juttatási 
rendszert átfogó önkormányzati rendelet
ben kívánja szabályozni.

Módosították a környezetvédelemről 
és városüzemelésről szóló rendeletet is 
úgy, hogy az intézményes szemétszállí
tásba bevont terület néhány utcával kiegé
szült. A szemétszállítás módjáról, díjáról, 
a Kommunális Kft. értesíti az érintetteket. 
A rendelet szövegét lapunk más helyén 
közzétesszük.

Ugyancsak módosításra került az 
1991. évi költségvetés. Novemberben 
meghozott, építési tilalmat elrendelő ren
deletét az önkormányzat kiegészítette, ezt 
ugyancsak közzétesszük lapunkban.

Az aktualitások között döntött a testü
let a Balatonalmádi Közösségi Ház önálló 
költségvetési szervvé minősítéséről. Ez 
annyit jelent, hogy a ház az önkormány
zattól kapott költségvetési támogatással és 
saját bevételeivel önállóan gazdálkodhat.

Határozott arról az önkormányzat, 
hogy a nevelőotthon mellett fekvő, ma
gántulajdonban lévő és építési tilalom 
alatt álló 2664 négyzetméter nagyságú in
gatlant megvásárolja.

A Hercules Sportegyesület kérelmét 
elfogadva a képviselők hozzájárultak ah
hoz, hogy a Hadak útja 1. szám alatti épü
let 2 helyiségét az egyesület térítés nélkül, 
átmenetileg, szabadidősport céljára hasz
nálhassa. Cserébe az épület körüli kert 
rendbentartását kérték.

Döntött a testület az ez évi Bélai Béla 
közérdekű kötelezettségvállalási díj oda
ítéléséről.

Felterjesztéssel fordult az önkormány
zat a pénzügyminiszterhez abban az ügy
ben, hogy kerüljön módosításra a helyi 
adókról szóló törvény, s a jövőben az ide
genforgalmi adót (kurtaxát) a nem állandó 
lakosok a tartózkodás első 48 órájában is 
fizessék meg. (Jelenleg ez alól mentesül
nek, s ez a számítások szerint az állami 2 
forintokat is hozzáértve mintegy 3 millió

forint kiesést jelentett az elmúlt évben Al
mádinak.)

Felvetődött a vörösberényi gázcsere
telep megszüntetése azzal összefüggés
ben, hogy az építendő új iskola területé
nek megszerzéséhez az ingatlan átadását a 
Dózsa Mgtsz ehhez a feltételhez kötötte. 
Végül is a döntést elhalasztotta a testület 
azért, hogy a vörösberényi képviselők 
megszondázhassák ez ügyben a település 
lakóit.

Le kívánt mondani tisztségéről az is
kolaügyi-művelődési és sportbizottság 
elnöke, dr. Tóthné dr. Kóger Erzsébet. Az 
önkormányzat a lemondást nem fogadta 
el, az elnöknő gondolkodási időt kért.

Az önkormányzati ülések jegyző
könyvei a városi könyvtárban és a polgár- 
mesteri hivatalban megtalálhatók.

MHE

Önkormányzati 
ülés

A testület várhatóan janu
ár 23-án tartja legközelebbi 
rendes ülését. A pontos idő
pontot és napirendet a városi 
hirdetőtáblákon megtekint
hetik az érdeklődők.

Az önkormányzat ülései 
nyilvánosak.



Felvételeink a karácsonyi produkciókról készültek

Fotó: Durst László

A Bélai Béla díj 
jutalmazottjai

A néhai Bélai Béla által tett közérdekű kötelezettségvállalási 
díj ez évi összegét az önkormányzat a következő almádi tanu
lóknak ítélte:
Bakonyvári Mátyás, Balatonalmádi, Móra F. u. 3. 20 000 Ft
Gergely András, Balatonalmádi, Árpád u. 21. 20 000 Ft
Lénárt Gábor, Balatonalmádi, Bokréta u. 16. 20000 Ft

A diákok a kikötött feltételeknek megfelelően jó tanulók, és 
műszaki jellegű középiskolában tanulnak tovább.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
21/1991 (XII. 27.) számú rendelete 

a helyi autóbusz-közlekedés díjáról
1. § Balatonalmádi város közigazgatási területén 1992. január 1-től a 

helyi autóbusz-közlekedés díjai az alábbiak:
vonaljegy 22 Ft
egyvonalas havi bérlet 420 Ft
egyvonalas félhavi bérlet 280 Ft
összvonalas havi bérlet 550 Ft
összvonalas félhavi bérlet 370 Ft
tanuló, nyugdíjas havi bérlet 140 Ft
tanuló, nyugdíjas félhavi bérlet 95 Ft

2. § A bérletek érvényességének időtartamára, a bérletigazolványok 
kiadásának módjára, a pótdíjakra és egyéb, e rendeletben nem szabályo
zott és a helyi autóbusz-közlekedés igénybevételére vonatkozó esetekben 
a Balaton Volán Vállalat által alkalmazott feltételek az irányadók.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a díjtételt az (1) § 
szerint kell alkalmazni.

Egyidejűleg Balatonalmádi Város önkormányzata 2/1991 (II. 14.) a 
6/1991 (III. 29.) és a 12/1991 (VI. 27.) számú, e tárgykörbe tartozó rende
letei hatályukat vesztik.

Balatonalmádi, 1991. december 27.

Dr. Kerényi László polgármester 
Müllerné dr. Hradszky Erzsébet jegyző

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
22/1991 (XII. 29.) számú rendelete 

a környezetvédelemről és városüzemelésről szóló 
tanácsrendelet módosításáról

1. §

A környezetvédelemről és város
üzemelésről szóló 1/1991 (III. 4.) ta
nácsrendelet 3. sz. melléklete az intéz
ményes szemétszállításba bevont terü
letek vonatkozásában az alábbiak sze
rint módosul.

(1) Kukás gépkocsival történő fo
lyamatos lakossági hulladékgyűjtésbe 
vont utcák kiegészülnek:

-Erdő utca
-Tem ető utca
-M ogyoró utca
-Szúnyog utca
-  Seregély utcával
(2) Félpormentes Multicar gépko

csival történő folyamatos lakossági 
hulladékgyűjtésbe vont utcák kiegé
szülnek:

-  Alkotmány utca
-  Vajda János utca
-Széchenyi utca
-B íbor köz
-  Esze Tamás utca
-  Napraforgó köz

-  Fürj utca
-  Dobó utca
-  Hadak útja 
-Nárcisz utcával
(3) Félpormentes Multicar gépko

csival időszakos lakossági hulladék- 
gyűjtésbe bevont utcák kiegészülnek 
(április 1 -től október 31 -ig):

-  Székely Bertalan utca
-  Madarász Viktor utca 
-R ege köz
-  Kiss Ernő utca 
-Ibolya utca
-  Juhász Gyula közzel.
2 .  §
E rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba.
Balatonalmádi, 1991. december 19.

Dr. Kerényi László 
polgármester 

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet 

jegyző

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
24/1991 (XII. 29.) számú rendelete 

a 18/1991 (XII. 2.) számú 
önkormányzati rendelet kiegészítéséről

1.§
A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 18/1991 (XII. 2.) számú 

önkormányzati rendelet 4. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) A telekalakítási és építési tilalom alól a már beépített ingatlanok vonatkozá

sában az önkormányzat az építészeti és műszaki bizottság javaslata alapján fel
mentést adhat.

2.§
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Balatonalmádi, 1991. december 19.

Dr. Kerényi László polgármester 
Müllerné dr. Hradszky Erzsébet jegyző



Imre bácsi!
Anno a választásokon feltűnt 

a neve. Népszerűsége, tisztele
tet parancsoló kora, gondolko
dása, embersége mindenkor 
szóbeszéd tárgya volt Ja igen, a 
kisgazda, így is titulálják. Hát a 
választásokon nem termett ba
bér. Hogy miért, ezt ő tudja 
egyedül.

1991. végén ismét fénycsó
vába került A vörösberényi és 
almádi kisgazdák megkeresték 
és vezetőjüknek választották 
Csonka Imre bácsit, aki a párt 
alapító tagja. Még ma, 71 esz
tendősen is gazdálkodik, politi
zál, nem kímélve egészségét 
Ars poeticája az egyszerű em
beri magatartás, a munka. Most 
a felsőörsi portáról ismét ki
mozdul, harcba száll, a közös
ség, a  parasztság mellett tesz hi
tet és hőn hirdeti, „ez az ország 
élni fog”, mert meggyőződése, 
hogy a jelenlegi kor problémája 
elsősorban nem gazdasági, ha
nem lelki. Szilárdan hiszi, hogy 
az embereket igazmondással 
lehet nevelni.

Kívánjuk, hogy Imre bácsi 
tettei is segítsék városunk fel
emelkedését

A balatonalmádi-balatonfűzfői 
ref. társegyházközség 

lelkipásztorának beiktatása
1991. december 8-án öku

menikus találkozássá vált a 
társegyházközség új lelki- 
pásztorának, Steinbach Jó
zsefnek beiktatása.

A zsúfolásig megtelt temp
lomban a gyülekezetek tagjai 
mellett ott láthattuk dr. Varjú 
Lajos balatonfűzfői, dr. Keré
nyi László balatonalmádi pol
gármestereket, Veres György 
egyházmegyei gondnokot, va
lamint Polonkai József espe
res-plébános és Csoma János 
püspöki helynök balatonalmá
di plébános urakat is.

A palástos lelkészek harang
zúgás között vonultak be a 
templomba Császár Attila es
peres vezetésével. A templom 
megtelt a gyülekezet éneklésé
vel: „Adjatok hálát az Isten
nek...” Az esperes igehirdeté
sében -  melynek textusa „An
nak növekednie kell, nekem 
pedig alább szállanom” (János 
ev. 3,30.) rámutatott a lelki
pásztori szolgálat egyetlen út
jára és lehetőségére. Azután

megáldotta és beiktatta lelki
pásztori tisztébe az új lelki- 
pásztort, aki már egy éve szol
gált a gyülekezetben.

Ezt követte a beiktatott lel
kész igehirdetése, melynek 
summája a Galata levél szerint 
az volt, hogy Krisztus megvál
tói szolgálata, áldozata az 
egyetlen evangélium és nincs 
más evangélium. Nincs más 
örömüzenet a gyötrődő, vergő
dő világ számára.

Mélyen megható és megren
dítő volt, amikor a palástos lel
készek egy-egy igével áldották 
meg a lelkipásztort. A beikta
tást bezáró ünnepélyes presbi
teri gyűlésben hangzottak el a 
köszöntő beszédek. A gyűlést 
levezető Bolla Ferenc ny. lel
kész felolvasta dr. Márkus Mi
hály püspök úr üdvözlő levelét, 
és bizonyságot tett, hogy imád
ságban várták e napnak megér
kezését. Majd dr. Eötvös Lász
ló és Dezső Dénes a gyülekeze
tek képviseletében meleg sza
vak kíséretében nyújtották át az 
ajándékokat. Veres György

egyházmegyei gondnok a 
veszprémi egyházmegye üd
vözletét tolmácsolta. Őt követ
te a két katolikus lelkész 
együttműködést biztosító test
véri szava és a két polgármester 
őszinte, közvetlen támogatásu
kat felajánló beszéde.

Szabadi István körmendi lel
kész a barátok jókívánságait 
adta át. A gyülekezet gyerme
keit Oláh László és Károly kép
viselték egy versike elmondá
sával. Még kedvesebbé tette az 
ünneplést az a két virágcsokor, 
mellyel a lelkipásztor hitvesét 
tisztelték meg.

Steinbach József rövid be
szédben köszönte meg az el
hangzottakat és a Himnusz 
eléneklése után az egész gyüle
kezet részt vett a közösségi ház 
termében megterített szeretet 
vendégségben, hol testvéri, ba
ráti hangulatban még sokáig 
együtt maradtak.

B.F.

Nyugodjál békében, kedves (Varga) Józsi bácsi
Megdöbbentően hatott ránk a december 23-i honisme

reti kör összejövetelén a kósza hír. Kicsit bíztunk a szo
morú hír valótlanságában, mivel jómagam előző nap be
széltem veled a vasárnapi miséről hazafelé, viszont nem 
voltál jelen, ezért féltünk a megváltozhatatlanban. Sajnos 
a hír igaznak bizonyult. Mondtad, hogy másnap, hétfőn 
kell kórházba menned, kontroll végett. El is voltál, haza is 
értél és nincs tovább.

Józsi bácsi 80 éve itt született Almádiban, és itt élte le 
életét. Eredeti szakmájában -  szabómester volt-, emlék
szem, itt helyben patinás mesternél, Henn Antalnál dolgo
zott hosszú éveken át. Később, látásának romlása miatt, 
szakmáját fel kellett hagyni, és Fűzfőre járt dolgozni. 
Nyugdíjasként élte tovább életét élete párjával, Marikával 
szerényen, egyetértésben. A honismereti kör megalakulá
sa után állandó tagnak számított már Horváth József vö
rösberényi főtisztelendő úr korában és halála után is a mai 
napig. Mint bennszülött sok esetben tudott segítséget 
nyújtani ismereteink bővítésében. Ki volt Almádi első is
kolaigazgatója, avagy hol volt az első postahivatalunk stb. 
Szellemi frissessége, jó emlékezőtehetsége végig meg
maradt. Igyekezett eredeti szakmájában idős korában is

kisebb munkákat inkább szívességből, mint anyagi érdek
ből vállalni. Ilyen alkalmakkor volt lehetőségem megis
merni Téged és Marikát közelebbről. Az ilyen típusú, 
egyszerűségig szerény, becsületes, embertársait, szom
szédait tisztelő vallásos emberek sajnos mind kevesebben 
léteznek. Életed szinte eleven bocsánatkérés volt, elmúlá
sod ugyanilyen egyszerűen nagyszerű. Szinte kiloptad 
magad az élők sorából anélkül, hogy egy napot is fekvő
beteg lettél volna, nehogy valakit is zavarjál.

Futballmeccsről hazafelé nemrég megkértelek, Józsi 
bácsi, hogy tanítsd meg, légy szíves, harangozni a temető 
gondnokát, hogy így az Óvári testvérek által 1909-ben ön
tetett, új lábra állított harang legalább temetésekkor meg
szólalhasson. Megtetted ezt már egyszer kérésemre ma
gad Tóthné (Ani) temetésekor. Megígérted, de a kegyet
len sors közbeszólt. Jelen kényszerhelyzetemben megkí
sérlem én, hogy e harang megszólaltatásával kísérjelek el 
a honismereti kör tagjaival együtt utolsó utadra, végső 
nyughelyedre, az almádi temetőbe szüleidhez.

A kör nevében:
Majbó Gábor



Jó hangulatú évbúcsúztató összejövetelt rendeztek december 
22-én a közösségi házban. A városi vegyeskaron kívül részt vettek 
mindazok, akik szívükön viselik Almádi kultúráját. Az éjféli pezs
gőpukkanások mellett megfogalmazták igényüket: találkozzunk 
jövőre is.

Fotó: Durst László

Élt egyszer egy fenyőfa
Évekkel ezelőtt az egész család bábáskodott második születé

sén. Úgy került hozzánk, hogy a Szolgáltató Vállalat felajánlotta a 
gyógyszertár előtti kis kert szépítését. Csenevész kis fa volt. Budai 
Miklós bácsi meg is jegyezte -  talán magához tér.

Múltak az évek, és 1991 karácsonyát mint délceg ifjú várta, 
hogy hirdesse: békesség a Földön a jóakaratú embereknek.

Nem tudta szegény, hogy valaki már kiszemelte magának, csa
ládjának a szentestére.

Öt nappal (Krisztus) a Megváltó születése előtt -  meghalt a fe
nyő. Egy gonosz, könyörtelen fűrész végzett vele. Már csak egy 
csonk hirdeti, hogy valamikor itt élt.

Nekünk nagyon fáj a halála. Talán csak az vigasztalja családom, 
hogy pusztulásával örömet és békességet varázsolt az ünnepi na
pokon egy másik család életében! Ha így van, akkor a fenyő nem 
élt hiába, és mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek.

A fűrész pedig -  szégyellje magát.

Varga László 
nyugdíjas

Havazik
Libbenő kis angyalszárny 
Hófehér parány

Játék
Várja völgyét kitáró 
Kacér szikrázó

Tájék
Szemem kajla kis táncán 
Körjáték-láncán

Pihen 
Csillámló kristály pihe 
Puhán tölti be

Szívem 
Szeretném hideg báját 
Virágruháját

Kölcsön 
Párnáján tompán puffan 
Ahogy lehuppan

a Csönd

Vecsey 
Körmendi Istvánné

Gondolatok Almádiért
Balatonalmádi a Balaton-part egyik legszebb fekvésű, fejlő

dő idegenforgalmú városa. Természeti szépsége, adottsága 
egyenesen felkínálja, hogy valóságos virágoskert legyen. Van
nak szép parkjai, de van több olyan terület, melyet a természet 
is parknak teremtett, de egyelőre az aljnövényzet az igazi gaz
da. Például a budatavai strandnál a vasúti őrháznál elterülő rész.

Vannak viszont oly területek, melyek csak a kasszát hiányol
ják. Pl. egyes kempingek körül, a gázcseretelep környékén 
nagyra nőnek a vadkender kórók. De az utcák, járdák, gazdát
lan területek gondozása érdekében sokat segíthet a lakosság is. 
Lehetőség szerint írásban vagy személyesen is meg lehet kérni 
a ház-, telek-, nyaralótulajdonosokat az előttük lévő járda, árok 
tisztítására, kaszálására, ez vonatkozik a közterületekre is.

Sajnálatos tény, hogy az almádi öreghegyi erdő, úgy látszik, 
a természetpusztítók eldorádója lett. Vandál kezek irtják az er
dőt, hátrahagyva a csonkokat, a fák koronáját, szomorú csatatér 
az erdő. Éjjelenként nem a madárcsicsergéstől, hanem a fűré
szek hangjától hangos a környék.

A problémának ez csak egy kis csokra, mégis azt jelzi, hogy 
tenni kell valamit. Azt remélem, hogy vannak még rendre, tisz
taságra igényes, természetszerető emberek. Ezeknek segítő
készségét kell igénybe venni. Meg kellene szervezni az almádi 
természetvédelmi kört, mely nagy segítséget nyújtana az ön- 
kormányzatnak (önkéntes természetvédők szerzése). Igen, de 
ehhez az elgondoláshoz is kell három feltétel:

1. Az önkormányzat és a lakosság együttműködése
2. Az önkormányzati pénzalap megteremtése
3. A jó szervezés
Éppen ezért, bízva, hogy ez elérhető, javaslom egy Virágos 

Almádiért Alapítvány megszervezését Véleményem szerint 
Almádi lakossága, a nyaraló- és telektulajdonosok pártolni fog
ják a kezdeményezést, hisz ezzel szebb, tisztább, virágokkal 
körülvett környezetben fogadhatják kedves vendégeinket

Várjuk az Almádiért tenni akaró lakosok javaslatát, észrevé
teleit.
Budapest, 1991. december 3.

Galgóczi Lajos 
Budapest



TENISZ
Erő, egészség -  áldás, békesség jegyében 
rendezte meg Laci bácsi a karácsonyi Békeharang 
kupát a Györgyi Dénes és a Váci Mihály általános 
iskola tornatermében. A népes mezőny jó 
hangulatú versenyben küzdött az arany-, ezüst- és 
bronzérmekért, valamint 
a 2. korcsoport a Békeharang kupáért:

EREDMÉNYEK:

1. csoport: 1. Pók Levente 2. Oláh László 3. Nagy 
Gergely
2. csoport
Kupagyőztes: Szabó Marcin 2. Rehák Géza 3. Oláh 
Károly és Horváth Zsolt 
Vigaszág: Murgács Norbert
3. csoport: 1. Perniczer András 2. Boros Péter 3. Kovács 
Zsombor és Vajai András
4. csoport: 1. Fényes Sándor 2. Zsirai Péter 3. Müller 
Péter
Vigaszág: Horváth Balázs

MEGLEPŐ, MAGABIZTOS 
GYŐZELEM AJKÁN

Az év utolsó sakk-csapatbajnoki mérkőzésén a 
Közösségi Ház SE együttese 8,5:5,5 arányú 
győzelmet aratott az OB I. felé kacsingató Ajkai 
Bányász ellen!
Győztek: Fáncsy, Kovács, dr. Oláh, Forgács, 
Angyal, Kisházi, Huszár. Döntetlen: Vargyas, 
Surány, Orsó.

Sok kicsi...
Sok kicsi sokra megy... Segíts embertársaidon... Jó tett 

helyébe jót várj...(?) Közmondás, szlogen, közhely, kinek 
mi tetszik, a lényeg: Brenner Kálmánné, Csoma János és 
Bendicsek József, akiknek közös ismertető jele, hogy vala
mennyien az önkormányzat bizottságainak külső szakértői, 
a tevékenységükért járó havi 1500 forintos díjat közérdekű 
célokra ajánlották fel az új vörösberényi iskola alapítvány, 
illetve a nagycsaládosok egyesülete javára. Nemes gesztus, 
köszönet érte.

*

Karácsonykor Bierling István erdész, almádi polgár 70 db 
karácsonyfával ajándékozta meg a rászorulókat A polgár- 
mesteri hivatal ezúton mond köszönetet a nemes ajándéko
zónak.

A Balatonalmádi 
Közösségi Ház

bérbe 
adja

üzemeltetésre

büféjét
Bővebb információ, jelent

kezés a helyszínen

Közösségi 
ház,

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 22.

JÖVŐBENI 
FÖLDGÁZFELHASZNÁLÓK, 

FOGYASZTÓK!
Megkezdjük előzetes igényfelmérésünket a lakossági földgázfo

gyasztás szervezésére, kivitelezésére, illetve különböző fogyasztóbe
rendezések beszerzésére, biztosítására.

TÖBBÉVES SZAKMAI 
TAPASZTALATUNKAT AJÁNLJUK 

ÖNÖKNEK
Ha ön  nálunk rendeli lakása, háza földgáz-felhasználásra való átál

lítását, mi a tervezéstől a lakossági jóváhagyásig anyagbiztosítást, sze
relést (kazán, cirkogejzír, konvektor beszerelését) vállaljuk. Minden 
gondját, az utánajárást átvállaljuk. Külön is vállalunk tervezést, szere
lést, anyag, berendezés biztosítását, beszerzését.

KERESSE FEL MEGBÍZOTTUNKAT, 
ÉRDEKLŐDJÖN, KÉRJEN RÉSZLETES 

INFORMÁCIÓT!
Megbízottunk: Tóth Zsigmondné, 

Balatonalmádi, Fűzfői u. 61.
(MINI MARKET papír-írószerbolt, 

a benzinkút mögött)

Bútorozott
egyszobás

albérletet 
keres

egyedülálló

Nyárra is!

Cím: 
Baross Gábor u. 22. 

Telefon: 38-011 
(8-20 óráig)



Beszélgetés Majbó Gábor 
képviselővel

Úgy gondolom e havi riportalanyomat csak kevés ember
nek kell bemutatni. Őslakos Almádiban, mindenki isme
ri. Karácsony és szilveszter között ültünk le Majbó Gá
borral beszélgetni terveiről, képviselői munkájáról, és 
természetesen hőn szeretett városáról.

-  Gábor bácsi! Egyszer tré
fásan azt mondta, hogy zsák
ban született. Hogy is történt?

-  Csak félig tréfa ez, mert 
valójában itt Almádiban, a 
Zsák vendéglőben születtem, 
amit akkoriban a szüleim ve
zettek. Apám az étterem veze
tése mellett cukrászmester is 
volt, de foglalkozott szikvíz
gyártással, taxizással. 1935- 
ben ő alakította meg az első 
hangos mozit Almádiban.

-  Azok voltak a boldog bé
keévek. Gondolom, akkor a 
háborút is itt helyben vészelte 
át.

-  Nem, az érettségi után a 
budapesti közgazdaság-tudo
mányi egyetemre jártam, ám 
1944-ben közbeszólt a város 
ostroma. A tanulás természete
sen félbeszakadt, s jött helyette 
a frontszolgálat, amit soha nem 
lehet kitörölni az emlékeze
temből. Előfordult, hogy két 
hét leforgása alatt megkaptam 
az első osztályú tűzkereszt ki
tüntetést, utána meg halálra 
ítélt Balatonszabadin a hadbí
róság. Kegyetlen évek voltak. 
1948 novemberében értem ha
za.

-  Meséljen valamit az ’56- 
os forradalomról. Mi történt 
akkor Almádiban?

- Az az igazság, hogy 4 éves 
hadifogolyként nem kapcso
lódtam be túlzottan az esemé
nyekbe, túl frissek voltak a se
bek. Fegyveres incidensek 
egyébként nem történtek, s vé
leményem szerint minden a ve
zérszónoknak, Birkus Hubert
nak volt köszönhető. Számom
ra a legszomorúbb ’56-ban az 
volt, hogy a bátyámnak kül
földre kellett távoznia. Az '50- 
es évekre azért sem emlékezem 
szívesen, mert ekkor vették ál
lami kezelésbe a mozinkat is. 
Így a Kőfejtő Vállalathoz ke
rültem, majd a Veszprémi Er
dőgazdaságnál dolgoztam 
pénzügyi osztályvezetőként. 
Innen mentem nyugdíjba.

-  Nyugdíjba, de nem teljes 
tétlenségre kárhoztatva. Ha 
jól tudom, öt unokája van, már 
tagja volta korábbi tanácstes
tületnek is, most pedig képvi

selőként a pénzügyi ellenőrző 
bizottság elnöke, és az üdülő
helyi bizottságnak is tagja.

-  Bizony öt gyönyörű uno
kám van, de sajnos nagyon ke
vés időm jut rájuk. Korhol is 
gyakran a feleségem, hogy a 
saját ügyeimre soha nincs 
időm. Ami a tanácstagságomat 
illeti, az egy aranyos történet 
Mint csendes szemlélő mentem 
el a jelölőgyűlésre, ahol két 
HNF-tagot kellett volna meg
választani. A bizottság vezető
je abban az időben azért már 
udvariasságból megkérdezte, 
van-e esetleg(!) valakinek más 
jelöltje. Erre bemondták az én 
nevemet. Na lett is belőle ta
nácstalanság, s amikor sokad
szor is feltették a kérdést, hogy 
biztos akarok-e tanácstag len
ni, akkor már csak azért is rá
szántam magam.

-E z volta közelmúlt, ma vi
szont Almádi „Kupamihálya".

-  Roppant hálátlan, de szép 
feladat. Mint ahogyan a Kupá

nak sem tapsolnak a Parla
mentben soha, ugyanúgy én 
sem várhatok elismerést. De ha 
nem így lenne, nagyon rosszul 
csinálnám a dolgomat

-  A honatyák a költségve
tésről vitatkoznak. Gondolom, 
ezt tárgyalja a képviselő-testü
let is. Mire számíthatunk '92- 
ben?

-  Sajnos tudomásul kell ven
nünk, hogy az állam normatív 
támogatása közel sem fedezi az 
igényeket. Keresni kell a 
kompromisszumokat, rangso
rolva a fejlesztési feladatokat

-  Van ilyen rangsor?
-  Gázprogram fejlesztése, 

egészséges ivóvíz biztosítása, 
vörösberényi iskola felépítése, 
felszíni vizek elvezetése, utak, 
könyvtár stb. De természetesen 
a fejlesztéseket megelőzi az 
oktatási, kulturális, egészség- 
ügyi intézmények működteté
se. Tudjuk, ismételten nehéz 
esztendő elé nézünk, de azért 
vagyunk, hogy megoldjuk a

gondokat. Azt még azért min
denképpen elmondanám, hogy 
a költségvetésből nagyon hi
ányzik a lakosság megértő fize
tési készsége (helyi adó, kurta
xa, fűtéstérítés), ezen a téren 
változtatni kellene a morálon. 
A legbántóbb az egészben, 
hogy azok a leghangosabbak, 
akik tudnának fizetni; akiknek 
a létbizonytalanság jut osztály
részül, azok meg összekupor
gatják a feladni valót

-  Már említettük az öt uno
kát, a testületi munkát. A kul
turális rendezvények állandó 
résztvevője, a honismereti kör 
oszlopos tagja, a közelmúltban 
második világháborús emlék
tábla felállítását szervezte...

-  Lokálpatriótának érzem 
magam, s mint ilyen a honis
mereti körön belül, s külön is 
Almádi múltjának rekonstruá
lása érdekében ténykedünk sok 
társammal egyetemben. Talán 
többet is vállalok, mint amit el 
tudok végezni. De ha valami 
megvalósul, az öröm bősége
sen kárpótolja a befektetett 
energiát. Hála Istennek, ilyen 
sikerélményben mostanában 
többször volt részem.

-  S gondolom, már a jövőre 
vonatkozó tervek is megfogal
mazódtak a fejében.

-  Így van. Jó lenne az almádi 
temető tégi ravatalozóját meg
menteni, s egy vöröskőből ké
szült emlékmű felállítását is 
tervezzük.

-  Gábor bácsi! Kívánom, 
hogy terveit sikerüljön valóra 
váltani, mert ezek egyben vá
rosunk épülését, szépülését is 
szolgálják.

G.T.

A SZABÓ-PÉKSÉG

ez évtől új bérlővel, de a régi 
minőséggel várja kedves 
vásárlóit. A környéken 

egyedülálló, fafűtéses magyar 
kőkemencében sült, a régi 
receptek szerint készült 

kenyér, kalács, kuglóf várja 
régi és új vásárlóit!

Szabó Gyula, Siffel István
Balatonalmádi, Baross Gábor u. 43.



Ismét a IV. strandról -  amely úgymond felkorbácsolta a kedélyeket. Sokan és okosan írtak erről az ügyről levél
ben, cikkben, csak az a gond, hogy az újság terjedelme véges. Így jelen számunkban még közöljük a stranddal kap
csolatos értékes észrevételeket. Viszont javasoljuk és kérjük az érdekelteket, polgártársainkat, hogy talán egy erre 
kijelölt fórumon (vitán) együtt gondolkodva alakítsák ki véleményüket a jövőbeni döntés előtt. A végleges ered
mény meghozatalakor a képviselő-testület döntéséről természetesen tudatjuk olvasóinkat.

Néhány szakmai szó a IV. sz. Strandról
A vitatott strand 1979-ben, az akkor 

még nagyközség számára készített Ál
talános Rendezési Tervben szerepelt 
először mint távlati igény. Hogy miért 
került bele, azt szakmai indokokkal vi
lágíthatjuk meg elsősorban. Egy tele
pülés rendezési terve azért készül, a te
lepülés jövőjének és fejlesztésének 
koncepcióját fogalmazza meg írásos és 
rajzos formában, nagy távlatra vonat
kozóan. Ennek során egyebek mellett 
az építési szándékok is rögzítésre ke
rülnek, lakóépületek, óvodák, iskolák, 
továbbá valamennyi közintézmény. 
Szükségességüket számításokkal hatá
rozzák meg. Így például az általános is
kolás korú gyermekek száma osztva a 
meglévő tantermek számával adja a 
helyzet képét. Amennyiben 50-60 fő

az eredmény, akkor nyilvánvaló, hogy 
a szükséges tantermeknek mintegy a 
fele áll rendelkezésre, tehát helyet kell 
kijelölni a tervben egy új iskola építé
sére. A hely meghatározása a területi 
lehetőségek és a vonzáskörzet alapján 
történik.

Hasonló a módszer a strandokkal is. 
Az eladott strandbelépők számából és a 
strandok területéből számítható az egy 
főre jutó terület. Ennek nagysága kife
jezi a jelenlegi helyzetet, ami alig ne
vezhető megfelelőnek, hiszen közis
mert a strandok zsúfoltsága. Ehhez 
hozzá kell tenni, hogy az egyes stran
dok kihasználtsága nem azonos, ami 
mindenképpen összefügg a vonzáskör
zetükkel. Így került sor a IV. számúnak 
nevezett strand rendezési terven történt

elhelyezésére. Hogy miért erre a hely
re? Ezt két lényeges szempont indokol

ja.
Egyik az, hogy a budatavai rész a 

város legsűrűbben lakott területe, bele
értve mind az állandó, mind az üdülő 
népességet. Másik pedig az, hogy a víz
parton itt áll rendelkezésre megfelelő 
terület, ami önkormányzati tulajdon
ban van. Szándékosan nem említettem 
számadatokat, ugyanis ezek az elvet 
nem befolyásolják. Egy mindenképpen 
bizonyos, amennyiben Almádi üdülő
város akar lenni -  márpedig ez a kon
cepció az elfogadott - , akkor egyre ma
gasabb színvonalon kell ennek megfe
lelnie. Az üdülőváros elsősorban az 
üdülőkből él meg, tehát nehezen kép
zelhető el a város végére kihelyezett

MEGTELT tábla, noha ezt sokszor szí
vesen megtennénk a zsúfoltság miatt. 
Ez pedig a ki nem elégített igényekből 
fakad, ami minden üdüléssel összefüg
gő kérdésre vonatkozik.

A strand helye rendezési terv szin
ten adott Megépítésének az anyagia
kon túlmenően sok feltétele van: kör
nyezetvédelem, vízvédelem, közmű
vesítés, közlekedés (út és parkoló), 
egészségügy, hogy csak a legfontosab
bakról essék szó. Mindezen feltételek 
maradéktalan biztosítása városunk va
lamennyi polgárának jól felfogott érde
ke.

S.F.

B .almádi, 1991.12.01.
Dr. Kerényi László polgármester 
Balatonalmádi Város Önkormányzata 
8220 Balatonalmádi

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Mellékelten megküldöm Önnek az Üzlet című lap november 26-i számából ki
fénymásolt A mohóság veszélyei című cikket Ezzel reagálni szeretnék az Ön és 
mások strandépítési törekvéseire. Azt gondolom, hogy pont egy idegenforgalom 
területén komoly tapasztalatokkal rendelkező szakember intelmeit érdemes meg
fogadni. Ezzel arra szeretnék utalni, hogy a IV. számú strand felépítésével és a hoz
zá kapcsolódó egyéb létesítményekkel azokat a feltételeket szüntetik, meg, amik 
sok ide látogató számára a vonzerőt jelentik. Ha a csendet és nyugalmat végleg el
űzik a Balaton-partról, akkor már nem a pihenést fogja szolgálni a tó.

Valószínűnek tartom, hogy a strand megépítése sok embernek jelentene mun
kaalkalmat az építkezés során, és néhánynak komoly anyagi fedezetet jelentene az 
utána történő üzemeltetés is. És mi történik az építkezés után? A szezonra ide tele
pülők elviszik a pénz jelentős részét (kizárt dolog, hogy csak almádiak nyissanak 
mindenféle butikot). A tönkretett környezet (főként a nádas) már nem tompítja a ta
vat érő káros terheléseket. Az élő tó tovább pusztul és lassan egy halott tóvá fog vál
ni. Ez a nem is olyan távoli jövőben a mai tendenciák mellett elkerülhetetlenül be 
fog következni.

Nyilván a beruházásból anyagilag hasznot húzók minden ellenérvet elba
gatellizálnak, hiszen az ő érdekük a strand felépülése, és egyáltalán nem törődnek 
a tó 30-50 éves jövőjével. Ön azonban egy város és annak lakosságának jövőbeni 
érdekeit képviselő vezető. Ebben a minőségében viszont elemi kötelessége, hogy a 
sokat emlegetett következő nemzedékek érdekeit is figyelembe vegye. Ez nyilván 
nagyobb előrelátást igénylő és a pillanatnyi haszonnak ellentmondó feladat Ennek 
nem vállalása viszont hazárdírozás a jövő generációinak érdekeivel. Az egyik gö
dörből való kilábalás nem jelenti automatikusan a jó úton való járást. Lehet, hogy 
egy mélyebb jön. Elhiszem, hogy önt jobban érdekli az az időszak, amíg ön  polgár
mester, és utána visszamegy az egyetemre tanítani. Az okozott gondokat pedig old
ja meg a következő polgármester. Ez is egy megoldás, de nem biztos, hogy az üd
vözítő. Itt ugyanis 50 év múlva is élni és jól élni akarnak az emberek. Az ő lehető
ségüket pedig ma nagyon könnyű tönkretenni. Kérem, ne tegye. A pillanatnyi nép
szerűségért ne áldozza fel egy város jövőbeni lehetőségeit

Polgártársi üdvözlettel:

Dénes Péter, B.almádi, Erkel F. u. 32.

Balatonalmádi város polgármestere Dénes Péter úrnak 
Erkel F. u. 32., Balatonalmádi

TISZTELT URAM!
Köszönettel vettem december 1 -én kelt levelének és az Almádi Újságban meg

jelent cikkének aggódó és kritikus sorait
A „mohóság veszélyeiből” a veszéllyel egyetértek, a mohósággal nem. Illetve a 

mohóságot is elfogadom, ha Ön ezzel a szóval jellemzi törekvéseinket, miszerint 
utat, vízvezetéket, gázvezetéket, csatornát és iskolát szeretnénk építeni, létmini
mum alatt élő százakat támogatni, lakótelepeket hitelben fűteni, és még sorolhat
nám. Amikre nem kapunk többé elég pénzt a kormánytól. Rá vagyunk szorítva, 
hogy valahogyan pénzt csináljunk.

Boldogan fordítanánk a külföldi bank pénzét az előbbiekre, csakhogy azokra 
nem ad. A biostrandra például adna. Mert ott megtérülést és hasznot remél. Amiből 
mi is részesednénk. Veszélyes terv -  ebben egyetértek. És egyáltalában nem hoz 
nekünk olcsó népszerűséget, az Önök reakciói éppen ezt bizonyítják. Az alapkér
dés, amiben döntenünk kell, nem az, hogy infrastruktúrát fejlesztünk vagy stran
dot építünk. Ezt tudva én is mondhatnám, hogy Ön puffogtatja a frázisokat, ami
kor az anyagi forrás megjelölése nélkül olyan evidenciákra int bennünket, mint
hogy „minőségi turizmus kell, jó minőségű utak (pl. Káptalanfüreden), telefon, 
esztétikus városkép stb.”, de nem mondom, mert tudom, hogy információhiány 
okozta az indulatait Mely indulatoktól én sem vagyok mentes, és ettől „elgondol
kodtatóvá” válik a stílusom, amikor azt tapasztalom, hogy a legzöldebb mezben 
azok ellenzik a tervet, akik egyéni érdekeiket vélik veszélyeztetettnek. Itt termé
szetesen nem Önre gondolok. Szempontjai és okfejtése tiszteletre méltó, és a cik
két is örömmel olvastam jó darabig. A biostrand azonban -  szerintem -  nem fából 
vaskarika, a nádasnak csak kb. 30%-át vágnánk ki, amelyet csendes környezet
pusztítók már végérvényesen tönkretettek. A maradékot védhetnénk a strand hasz
nából. Fastégen mennének be messze a vízbe a jól úszók, kötelező zuhanyozás 
után. A gyerekeknek külön medence lenne kint a parton. Vitatom a bűnözés növe
kedésének jóslatát is egy esetleg példaértékűen létrehozott stranddal összefüggés
ben. Meglehet persze, hogy nincs igazam, ezért kérem ki pártatlan külföldi szakér
tő véleményét is.

Cikkének utolsó gyanúsítgató bekezdését viszont vissza kell utasítanom, mi
szerint megérne egy misét egyesek dagadó bankszámlájának kibogozása. Tudom, 
nehéz a bizalmat preferálni az össznépi bizalmatlansággal szemben, de talán egy
szer meg kéne próbálkoznunk ezzel is.

A megnyilvánulásai egyébként olyan alapos tárgyi tudásról árulkodnak, amit 
nem nélkülözhetünk a helyes döntés meghozatalánál. Ugyanis a kérdés még egyál
talában nincs eldöntve, szakértői vélemények és a banki garancia is hiányzik. Pusz
tán egy elképzelésről van szó, amivel több oldalról foglalkozunk. Kérem az ön ér
tékes közreműködését is.

Balatonalmádi, 1991. december 16.

Tisztelettel: dr. Kerényi László polgármester



Legyen-e IV. strand?
Az elmúlt fél év során a legna

gyobb visszhangot az úgynevezett 
IV. strand kérdése váltotta ki. Ez 
érthető is, hiszen nagyon sok érde
ket érint közvetve vagy közvetle
nül, többféleképpen prognosztizált 
hatása valóban rendkívül fontos 
Balatonalmádi jövője szempontjá
ból

Az alapkérdések a következők:
1. Szüksége van-e egyáltalán 

Balatonalmádinak új strandra?
2. Ha igen, megengedhető-e 

ilyen mértékű beavatkozás a tó éle
tébe?

Balatonalmádiban a nyilvános 
fizetőstrandok területe az utóbbi 
negyvenegynéhány évben gya
korlatilag nem növekedett, elte
kintve a Wesselényi strand néhány 
%-os területbővülésétől. Ugyan
akkor több volt szabadstrand pedig 
megszűnt. Ebben az időszakban 
viszont a város vendégfogadó ka
pacitása -  elsősorban a fizetőven
dég-szobák és a magánüdülők, 
másrészt az úttörőtáborok számá
nak gyors növekedése révén -  
megtöbbszöröződött. Az egy ven
dégre jutó strandterület kb. egy 
nagyságrenddel csökkent.

Ma nincs még hivatalosan is el
fogadott, tervekkel kellően körül
bástyázott jövőképe, hosszú távú 
fejlesztési terve a városnak. Az ed
dig érvényben lévő Általános Ren
dezési Terv felülvizsgálatra szorul, 
de az alapkoncepció nem lehet 
más: Balatonalmádi üdülőterület 
volt és az kell maradjon. Nem első
sorban és kizárólag azért, mert erre 
-  és talán csak erre -  alkalmas, ha
nem mert az itt élőknek az orszá
gos átlagot lényegesen meghaladó 
életszínvonalát közvetlenül vagy 
közvetve (kiadható szoba, idegen- 
forgalommal kapcsolatos munka
hely, jó pénzért eladott üdülőterü
let vagy zártkert stb.) eddig is ez 
biztosította, s további fenntartásá
nak is nélkülözhetetlen feltétele.

Az idegenforgalom azonban -  s 
ezt minden érdekelt tudja -  részben 
a térségünkben végbemenő válto
zásokkal párhuzamosan, de rész
ben a nyugat-európai nemzetek 
utazási szokásainak változásait kö
vetve, döntő módon megváltozott.

A nyolcvanas évek elejére je
lentősen csökkent a szocialista or
szágokból érkező, lengyel, cseh
szlovák, orosz turisták száma. Az 
NDK akkor még kivétel. A német 
egység mevalósulásával ez már a 
múlt. Elvesztette Magyarország -  
és így a Balaton -  azt a kissé egzo
tikus vonzást is, amit a legvidá
mabb barakk meglátogatása jelen
tett a vasfüggönyön túl. Ma a Bala
tonnak egyszerűen az Európa
szerte, Skandináviától Máltáig, a

Kanári-szigetektől Izraelig a fo
gyasztók által elfogadott szabvány 
szerint kiépített és üzemeltetett téli 
és nyári üdülőterületekkel kell fel
vennie a versenyt. Elsősorban a 
szolgáltatások minőségében, de az 
értékkel arányos áraiban is.

Fentiekből csak egyféle követ
keztetés vonható le. Ha továbbra is 
idegenforgalmi célpont kívánunk 
lenni, akkor meg kell találnunk a 
szolgáltatások jelentős bővítésé
nek s értékarányos árrendszer ki
alakításának a módját. A számunk
ra kellemetlenül, de reális okok 
(többek között a minőségi szolgál
tatások és az infrastruktúra hiánya) 
miatt rövid szezon sajnos rabló- 
gazdálkodásra csábít sokakat, s ez 
a vendégek számának további 
csökkenését é s /v a g y  a vendégkör 
összetételének kedvezőtlen válto
zását okozza. Az ide látogató turis
ták döntő többsége strandvendég, 
fogadásukban, kiszolgálásukban 
elsősorban a strand és szolgáltatá
sainak minősége a meghatározó. 
Az idei üzemeltetési tapasztalatok 
is azt jelzik, hogy a Wesselényi 
strandnak nem jelent kellő alterna
tívát a két kisebb strand, az itteni 
hiányosabb szolgáltatási választé
kot, igénytelenebb környezetet 
csak részben ellensúlyozzák a ki
sebb forgalomból fakadó előnyök 
(szabad parkolóhely, viszonylag 
több szabad zöldterület).

A fenti meggondolások miatt 
számomra egyértelműen igen a vá
lasz az első kérdésre. Azaz szükség 
van Balatonalmádiban egy új 
strand és kikötő létesítésére, mert 
különben az idegenforgalom a je
lenlegi strandok által meghatáro
zott szűk keresztmetszetnek meg
felelő szinten fog a későbbiekben 
stabilizálódni. Ez sajnos ugyanak
kor jelenthet egyfajta mennyiségi 
növekedést is, hiszen a vendégfo
gadó kapacitás ma is folyamatosan 
gyarapszik, s ezzel a város és a kör
nyezet további terhelése is.

Szükség van az új strandra és 
városi kikötőre azért is, mert a je
lenleg a különböző vállalatok ke
zelésében lévő vízparti üdülők pri
vatizációja, átalakulása luxuspan
ziókká, szállodákká megkezdő
dött, illetve folyamatban van, ezek 
a későbbiekben egy átlagos ven
dég számára nem jelentenek elér
hető szabad kapacitást (lásd Pirat, 
Építők, MÁVKI stb.).

Sajnálatos módon az állami va
gyon újraelosztása a törvényhozás 
révén úgy történt, hogy az önkor
mányzat -  óhajainak ellenére -  
gyakorlatilag semmihez nem jut 
ily módon a vízparti vállalati üdü
lőkből, illetve kikötőkből. Ha bá
zist akarunk teremteni az almádi

polgárok, fiatalabbak és idősebbek 
részére a vitorlázáshoz, akkor eh
hez új kikötő építésére van szük
ség. (Hol tud ma például egy átla
gos almádi polgár egy szörföt meg
nyugtató módon, elérhető áron el
helyezni úgy, hogy az alkalman
kénti szállítás és vízretétel nehéz
ségeit elkerülje?!) A vitorlás turiz
mus, mint az egyik legkívánato
sabb ága a turizmusnak, valószínű
leg az eddigi dinamizmussal fejlő
dik tovább, így a szűk keresztmet
szetet majd a kikötő jelenti.

Sokkal nehezebb a második 
kérdés indulatmentes elemzése. 
Az íróasztal mellett kitalált, fából 
vaskarika jellegű megközelítést: a 
biostrandot magamra kell vállal
nom. Én fogalmaztam meg ugyan
is az építendő létesítménnyel 
szemben azt a feltételt, hogy terve
zése, kialakítása, üzemeltetése so
rán maximálisan törekedni kell a 
Balaton mint ökoszisztéma egé
szének érdekeit, illetve szempont
jait leginkább figyelembe vevő 
megoldások kidolgozására. S ez 
nem érdem, hanem egyszerűen 
szükségszerűség. Vonzó, népsze
rű, nyereséggel üzemelő strandot a 
vendégek igényei miatt sem lehet a 
fenti elvektől eltérően létesíteni, s 
ez a vendégkör meg is tudja fizetni 
a jegy árában azokat a többletkölt
ségeket, amelyeket a környezetvé
delmi szempontok kielégítése 
okoz. Ezek a gondolatok akkor 
még csak mint követelmények, il
letve példák jelentek meg, hiszen 
abban a fázisban még terv sem ké
szült, a felvetés lényege az volt, 
hogy ezeket az elveket, célkitűzé
seket figyelembe véve megvalósí
tandó-e az új strand vagy sem. A 
dolog aktualitását akkor a közvet
len finanszírozási lehetőség elér
hető közelsége adta, ami azóta, el
sősorban a jugoszláviai esemé
nyek, másrészt az eltelt idő miatt 
sokat vesztett aktualitásából.

Az elvek, illetve a tények nem 
ismerete azonban véleményem 
szerint senkit sem jogosít fel arra, 
hogy kellő tájékozódás nélkül akár 
a önkormányzatot, a polgármestert 
vagy bárkit (a természetvédelem 
egyedül igaz bajnokának pózában) 
dilettantizmussal, sőt önös érde
kek vezérelte rövid távú gátlásta
lan kiszolgálójaként támadjon. 
Ugyanakkor elengedhetetlennek 
látom -  lévén alapvetően szakmai 
kérdésről szó - ,  hogy ne érzelmi 
húrok pengetésével, homályos, de 
annál sértőbb utalásokkal, illetve 
ex cathedra kijelentésekkel (pl. 
„...a kulturált, minőségi turizmus 
városa legyen Almádi. Ennek esé
lyei azonban a IV. strand elkészül
te után romlani fognak”), hanem a

világos, mindenki számára érthető 
érvekkel próbálják a véleményü
ket kifej tők álláspontjaikat a köz
véleménnyel és a döntéshozókkal 
elfogadtatni. Feladatot adni, azt 
megfogalmazni viszonylag köny
nyű, megvalósítani már jóval ne
hezebb. Elsősorban azért, mert az 
idegenforgalom bevételei az ál
lam, állampolgár, önkormányzat 
között az utóbbi kárára meglehető
sen egyenlőtlenül oszlanak meg, 
de a megoldandó feladat (ivóvíz, 
csatorna, útépítés, esztétikus vá
roskép, fűtési költségek, lakbérek 
támogatása) az önkormányzaté.

A meglévő három strand 1991. 
évi nettó önkormányzati bevétele 
mintegy 12 millió forint volt, úgy, 
hogy a haszon jelentős része a ke
reskedelmi és szolgálató szféra 
magánvállalkozóinál csapódott le. 
A vázolt működési modell szerint 
az új strandon a haszon jelentősebb 
része lenne az önkormányzaté 
(10-20 millió Ft/év nagyságrend
ben). Volna helye...

A második kérdés ma még 
egyébként sem megválaszolható. 
Tervek hiányában csak becsülhető 
a beavatkozás mértéke, így a meg
rendelt környezetihatás-vizsgálati 
tanulmány sem tudott az általános
ságok szintjéről elmozdulni, így 
újabb és újabb hiánypótlások vál
nak szükségessé. A konkrét tervek, 
illetve a lehetőségek ismerete nél
kül elutasítani valamit épp olyan 
jogosan elítélendő, mint megvaló
sítani azt

A természetvédelmi mérleg 
egyik serpenyőjébe a mai helyzet 
okozta problémákat kell helyez
nünk (horgászok által elvégzett 
nádirtás, feltöltés, az etetéssel be
juttatott szervesanyagtömeg, a 
horgászattal járó hulladék stb., a 
jelenlegi túlterhelt strandok kon
centrált napolaj-, baktérium- stb. 
szennyezése). A másik serpenyőbe 
kerül az az ártalom, amelyet gon
dos, racionális tervezéssel, ennek 
során széles körű szakmai és társa
dalmi nyilvánosság megteremtésé
vel megvalósított létesítmény je
lent. Ma már üres ez a második ser
penyő. Hogy mi kerülne bele, arról 
van lehetőség a jogos és tisztelen
dő aggodalmakat méltó módon 
megszólaltatva véleményt monda
ni, szakértők bevonásával a kon
cepciót és a felvetett környezetvé
delmi és egyéni problémákat (utak, 
parkolók stb.) megvitatni. Ennek 
azonban -  a lakosság továbbra is 
széles körű tájékoztatása mellett -  
ki kell lépnie egy havonta megjele
nő folyóirat keretei közül, s korrekt 
szakmai vitában kell a vélemé
nyeknek megütközniük.

Molnár Pál



A közösségi ház január 
havi rendezvényei

10-én, 16.30 órakor Pályaválasztási tanácsok (a Veszprémi Ke
reskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola, Jendrassik köz
lekedésgépészeti szakközépiskola), a programsorozatot a 7. és 8. 
osztályos tanulók és szüleik figyelmébe ajánljuk!

11-én, 15 órakor Farsangi játszóház. A programra a gyerekeken 
kívül szüleiket is várjuk!

13-án, 10 órakor Süni és Maci kalandjai. Bábszínházi előadás a 
Györgyi Dénes általános iskolában

13-án, 16.30 órakor Pályaválasztási tanácsadás (Lovassy Lász
ló gimnázium, Vetési Albert gimnázium, Veszprém)

17-én, 10-17 óra között Korcsolya- és síbörze. Téli sportfelsze
relések (síbot, -kötés, -léc, -ruha, -cipő, -szemüveg, -kesztyű, bu
kósisak, szánkó, korcsolya) vétele, eladása, cseréje, illetve téli 
programajánlatok síelési lehetőséggel. Választékot kínál: a veszp
rémi Centrum áruház téli sportrészlege, a Dózsa György úti sport
bolt, az Expertus K ft., a Gyopár Sí, sportbolt, a balatonalmádi 
IBUSZ és Balatontourist

17-én, 17 órakor A Nagycsaládosok Egyesületének összejöve
tele

18-án, 10 órakor Jégkarnevál a strandon (az időjárás függvé
nye)

20-án, 16.30 órakor Pályaválasztási tanácsadás (Táncsics épí
tőipari szakközépiskola, Veszprém, irányítástechnikai szakkö
zépiskola, Fűzfőgyártelep)

24-én, 18 órakor Irodalmi, képzőművészeti est. Bemutatkoz
nak a Füredi Műhely tagjai

26-án, 10 órakor Balatonalmádi Közösségi Ház SE-Pécsi BTC 
sakk OB II. cs. b. mérkőzés

27-én, 17 órakor A cukorbetegek egyesületének megalakítása
FIGYELEM!
Meghirdetjük februárban ismét induló tanfolyamainkat:
SZABÓ-VARRÓ
Kezdőknek keddi napokon, 17-20 óra között 13 héten át, rész

vételi díj: 1800 F t.
TÁNCISKOLA
Felső tagozatos fiúk-lányok részére hétfői napokon, 15.30 órá

tól 13 héten át, részvételi díj: 1000 Ft.

Köszönjük
Az alakuló almádi helytörténeti gyűjtemény két igen érté

kes darabbal gyarapodott a közelmúltban. Egyik; Györgyi 
Dénes bronz mellszobra egy szép posztamensen, Kisfaludy 
Strobl Zsigmond alkotása. A másik Györgyi Dénesné, szü
letett Grofcsik Emília gipsz mellszobra. Utóbbi készítőjét 
nem ismerjük, de a szobor szépsége és finom kidolgozása 
neves alkotóra enged következtem.

A két szobrot dr. Grofcsik András és neje ajándékozta kis 
helyi múzeumunknak azzal, hogy mindkét személy Almádi
kötődése közismert, továbbá sírjaik is itt vannak. Tehát sze
rintük gyűjteményünkben lesz a legjobb helyük a szobrok
nak.

Ezúton mondunk köszönetet a város polgárai és a honis
mereti kör nevében a nemes cselekedetért. Egyúttal remél
jük azt is, hogy ezen felbuzdulva mások is fogják szaporítani 
egy-egy darabbal gyűjteményünket.

S.F.

ITT A GÁZ!
December 20-án városunk 

lakóinak átadták a földgázve
zeték fogadóállomását, amely 
a Balatonfűzfő felől érkező fő
vezetékre épült, és alapja a Ba
laton-parti város földgázellátá
sának.

A beruházás eddig 30 millió
ba került, amelyhez az önkor
mányzat 3 millió forinttal járult 
hozzá. Mire a gáz a lakásokhoz 
eljut, természetesen jóval drá
gább lesz, és a lakosság pénzét 
is igénybe kell venni! Ami 
azonban eddig történt, valóban 
nagy eredmény.

A gázvezeték példaértékű 
összefogással épült, dicsérve a 
tervezők, a beruházók és a kivi
telezők jó munkáját. Mint a lé
tesítményt átadó György Pál, a 
Kögáz vezérigazgatója mon
dotta: rekordgyorsasággal 
épült ki a fogadóállomás, a gáz
vezeték, mindössze három hó
nap alatt. A hálózatkiépítés to
vább folytatódik, remélhetőleg 
ugyancsak gyorsan.

A fogadóállomás jelképét is 
illusztráló gázlángot dr. Hor
váth Balázs tárca nélküli mi
niszter gyújtotta meg, aki rövid 
kommentáló köszöntőjében el
mondta: -  Ez a létesítmény 
fényt, világosságot, talán békét 
is hoz karácsonyra Almádi la
kóinak a meghitt otthonokba.

A helyi fiatalok -  a program
tól eltekintve -  meglepetést is 
készítettek a miniszternek: vi
torlarúdra vásznakat feszítet
tek ki, kérve azt, hogy Balaton
almádiban építsenek vízisport
telepet számukra. Dr. Horváth 
Balázs megígérte, hogy támo
gatja a kérést

Fotó: Durst László
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