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

Városunkban népes érdeklődő előtt október 23-án megemlékezést tartottak az 
örökmécsesnél. Balogh Elemér, a Napló főszerkesztője mondott ünnepi beszédet

TISZTELT HALLGATÓIM, 
ALMÁDI POLGÁROK!

Egy kicsit csípős őszi időre 
ébredtünk ma reggel. Túl va
gyunk a szokatlanul forró és 
száraz nyáron, a szüreten is, a 
hegyoldalak pincéiben forr a 
bor. Alkalmas idő az ünnep
ségre.

És van is mit ünnepelnünk. 
A magyar történelem egyik 
legfényesebb napjára, 1956. 
október 23-ára emlékezünk. 
Hozzá foghatót talán csak 
egyet találunk viharos múl
tunkban; március 15-ét.

Sokan vagyunk, akiknek 
élete meghatározó napja ez a 
nap, sorsdöntő időszaka volt a 
forradalom nem egészen két 
hete, s örök emlékeztetővé vál

tak a megtorlás évei. Hadd 
idézzem fel itt egy apró emlé
kemet; a napokban a kezembe 
került a Magyar Távirati Iroda 
egykori képei közül egy, ame
lyen a tengernyi tömeg a Mar
git-hídon át a Bem-szobor felé 
vonul.

S a képen szívdobogva fe
deztem fel egyetemista társaim 
között egykori önmagamat. 
Azonnal peregni kezdett ben
nem az emlékek filmje; a Parla

ment előtt, este, Nagy Imre be
széde, a rádió ostroma, a buda
pesti utcai harcok, a november 
4-i döbbenetes hajnal, majd a 
börtön...

Tudom, hogy sokunknak 
vannak ilyen emlékei, s most 
valamennyiünkből előtör az 
eddig visszafojtott érzések ára
data, a titkon táplált remény
ség, hiszen három és fél évtize
den át még a legszűkebb baráti 
társaságokban is veszedelmes 
volt beszélni arról a világcso
dáról, hogy egy maroknyi nép 
szembeszállt azzal az irdatlan 
erejű katonai gépezettel, amely 
a véres és kegyetlen bolsevik 
birodalmat volt hivatott véde
ni.

És Dávid parittyája, igenis, 
megroggyantotta az iszonyatos

Góliátot. Mert akkor ugyan kö
nyörtelenül végigtaposta váro
sainkat a tankáradat, végiggép
puskázott bennünket a Vörös 
Hadsereg, bitófára vagy bör
tönbe juttatta népünk színe-ja
vát a szovjetek szolgálatába 
szegődő, hazaáruló népség.

De ma már a világtörténelem 
tárgyilagos elemzői is vala
mennyien arra a következtetés
re jutnak, hogy a szovjet biro
dalomra, a kommunizmusra az

első megrendítő erejű csapást 
az ’ 56-os forradalom mérte.

A gonosz birodalom össze
roppant, s a magyar forradalom 
végül is diadalmaskodott -  
napjainkban. És hogy milyen 
infernálisan sötét időszakot 
hagytunk magunk mögött, az 
csak fokozatosan derül ki mos
tanában, amint egyre-másra 
kerülnek napvilágra például 
azok a perdöntő dokumentu
mok, amelyek a forradalmat 
megtorló vérbíráskodás hideg
fejű forgatókönyveit írták.

A szigorúnál is szigorúbban 
bizalmas egykori jegyzőköny
vek igenis azt bizonyítják, 
hogy Kádár, Münnich, Maro
sán, Biszku és a többi véres ke
zű „politikus” bizony közvetle
nül adtak utasítást a gyilkossá
gokra. Vagy, hogy ne menjünk 
túlságosan messzire, köztudott 
Veszprém megye teljhatalmú 
despotájának szerepe az úgy
nevezett ellenforradalmárok fi
zikai megsemmisítésének kö
vetelésében. Szemforgató mó
don törvényességről beszéltek 
Kádárék, s közben a magyar 
történelem legvéresebb bitó
korszakát vezényelték a háttér
ből.

Azt mondjuk gyakran, hogy 
a mai fiatalok, a magyar ifjúság 
semmit nem tud erről a gyalá
zatos időszakról. Hogy is tud
hatna, amikor gyakran még mi 
magunk sem tudjuk, mi is tör
tént valójában. Egész újkori 
történelmünket újra kell ír
nunk, hogy hitelesen megis
merhessük e kort.

Aki olvassa a Napló mostani 
történelmi sorozatát, amely a 
november 4-ét követő Veszp
rém körüli harcokról szól, ma
ga is döbbenten tapasztalja, 
hogy a valóságban minden for
dítva volt, mint ahogy azt poli
tikusaink hazudták nekünk.

Nem könnyű egy ilyen vég
zetesen sötét korszak után egy 
egész országnak talpra állnia, 
új életet kezdenie. Nem köny
nyű kikecmeregnünk abból a

mélységesen mély szakadék
ból, amelybe a múlt rendszer 
korlátolt és felelőtlen hatal
masságai juttattak bennünket. 
Jóformán mindent elölről kell 
kezdenünk, s ki tudja, mikor ju
tunk el oda, hogy végre ember
hez méltó életet tudjunk bizto
sítani minden magyar állam
polgárnak.

És tudom, ünnepelni sem 
könnyű olyankor, amikor tele 
vagyunk gonddal, keserűség
gel, amikor napi gyötrelmeink 
beárnyékolják az ünnep örö
mét.

De tudnunk kell; a jó irány
ba, a polgárosodás és a valódi 
szabadság irányába vezető útra 
végre rálépett az ország. Vi
gyázzunk egymásra, hogy sen
ki ne maradjon le, csak így le
hetünk méltók ’56 szellemé
hez; amikor egy egész ország 
össze tudott fogni, egyet tudott 
akarni.

Fotó: Áfrány Gábor

NOVEMBERI.

Apám elment.
Csend, fölötte kőtorony, 
Mohos, márvány, 

megkopott.
Ima,
csendes indulat: 
mindig, mindig ugyanaz.

A.Z.I.

Illusztráció: 
Fábián László



Az almádi temetőről...
Ha máskor nem is, de halot

tak napján mindenki elmegy 
valamelyik temetőbe, hogy né
hány szál vilrágot vigyen csa
ládtagja vagy barátja sírjára. 
Ilyenkor a legszebbek a teme
tők, legtöbb a virág és sötétedés 
után a sok-sok égő gyertya 
messzire világlik.

Most a legaktuálisabb, hogy 
az almádi temető történetéről 
essék náhány szó. Ismeretes, 
hogy Almádi egyházilag 1935- 
ig Vörösberényhez tartozott. 
Így a temetési szertartásokat 
évszázadokon keresztül a min
denkori berényi plébános vagy 
lelkész végezte. A világi anya
könyvezés bevezetése (1895) 
előtt csupán egyházi anya
könyvezés volt és így minden 
elhunyt almádi lakos ez idáig 
Vörösberényben volt anya
könyvezve és eltemetve. A 
helyzet lényegében 1907-ig 
nem változott.

Az 1907. július 17-én tartott 
rendkívüli közgyűlésén az al
mádi képviselő-testület határo
zatot hozott, amelyben a közsé
gi temető rendtartásáról alko
tott szabályrendeletét elfogad
ta. Az akkori törvények értel
mében a vörösberényi körjegy
ző 1089/1907 szám alatt ezt a 
szabályrendeletet a vármegye 
törvényhatósági bizottságához 
jóváhagyásra felterjesztette. A 
bizottság ezt elfogadta azzal, 
hogy „Egyidejűleg felhívja a 
községi képviselő-testületet,

hogy amennyiben községi hul
laház felállítva nem volna, en
nek felállításáról pótlólag gon
doskodjék.” Hullaház nem volt 
ez időben, ami kiderül a követ
kezőkből.

Az almádi jegyző felterjesz
tette a balatonalmádi képvise
lő-testület 1910. február 7-én 
tartott rendkívüli közgyűlésé
nek határozatát, amelyben ki
mondta a testület, hogy a köz

ségben hullaházat állíttat fel. 
Ezt egyébként már 1909. de
cember 11-i közgyűlésükön is 
elhatározták. Az építést Plank 
Károly és Mihály vállalkozók
ra bízták 2000 korona elfoga
dott költséggel. A vármegye 
törvényhatósági bizottsága ezt 
jóváhagyta a bemutatott ter
vekkel együtt.

Ha megfigyeljük az első Al
mádira vonatkozó jelentést a 
vörösberényi körjegyző adta, a 
második Balatonalmádira vo
natkozót pedig az almádi jegy
ző. Ebből kiviláglik néhány je
lentős adat a város történeté
hez.

-  1908-ig az Almádi község 
elnevezést használták

-  1908-ban megszűnt a kör
jegyzőség és mindkét település 
nagyközségi rangot nyert.

-  1908. augusztus 4-én 
mindkét nagyközség jegyzői 
állására pályázatot írtak ki.

-  1908-ban életbe lépett az 
az 1898. évi törvény, miszerint 
almádi neve ezentúl Balatonal
mádi.

Sajnos a kérelmek mellékle
tei a zivataros időkben elkal
lódtak. Ugyanis a megyétől jó
váhagyó záradékkal ellátva 
küldték vissza az épület tervét. 
Milyen jól tudtuk volna hasz
nálni az eredeti tervet a felújítá
si munkák végzése során!

Schildmayer Ferenc

Egyik még meglevő sír 1907-ből.

A temetőkereszt az alapítás évszámával
Fotó: Á.G.

Német katonai temető 
Veszprémben

Szeptember közepén a pinkóci temetőben kihantolták a há
ború alatt elesett katonák maradványait. A munkákat a Német 
Katonasírokat Gondozó Szövetség végeztette.

A megyében a II. világháború elesett német katonáit egy 
Veszprémben létesítendő katonai temetőben kívánják elhe
lyezni. A németekkel egy időben eltemetett más nemzetiségű 
katonákat a helyi temetőfenntartók kívánsága szerint vagy a 
megtalálásuk helyén vagy a létesítendő német temetőben kü
lön parcellában helyezik örök nyugalomra.

A pinkóci temetőben összesen 62 német katona maradvá
nyait exhumálták. Többségüket a harcok idején a település leg
különbözőbb részein temették el, majd 1948 tájékán gyűjtötték 
össze a temetőbe. A parcellában megtalált 24 magyar katona és 
egy polgári személy maradványait továbbra is a pinkóci temető 
földje őrzi.

Szabó Balázs



Félidőben az önkormányzat
Részletek a polgármester értékeléséből

1992. október 6.

Az első két év

Pozitívumok
1. Az önkormányzat megér

te a 2. születésnapját.
2. Pártharcok nálunk nem 

voltak, mindenki csakis a város 
érdekeit tartotta szem előtt.

3. Az oktatásra sok pénzt 
fordítottunk, a népszerűséget 
hozó látványos fejlesztések ro
vására is.

4. Összespóroltunk 17 millió 
forintot a berényi új iskola fel
építésére.

5. Áthoztuk Fűzfőről a gázt, 
és elindult az építés városon 
belül is.

6. Megkezdtük a zeneiskola 
kialakítását a régi tanácsháza 
felső szintjén.

7. Épül a budatavai gyógy
szertár, így majd a Bajcsy-Zs. 
útiba átjöhet a könyvtár, az 
óvoda pedig visszakapja a 
mostani könyvtárhelyiséget.

8. A városrészi baráti körök 
megalakultak, és kitűnően szer
vezik magukat, szűkebb pátriá
juk társadalmi életét, és mar
kánsan képviselik az érdekei
ket.

9. Sportéletünk színes, a 
BSE mellett megalakult a sakk-, 
a Herkules és legutóbb a kézi
labdaegyesület.

10. Kulturális életünk -  sok 
szomszédos önkormányzat vé
leménye szerint is -  nagyon jó. 
Kiállítások, koncertsorozatok, 
Almádi Napok, iskolai rendez
vények, Cimbora-vakáció, 
Kézműves Ház, bensőséges 
ünnepek bizonyítják.

11. Kilátó megépítése, em
lékmű szépítése, temetői ká
polna, vasúti híd renoválása 
Majbó Gábor alpolgármester 
úr megható ügyszeretete ered
ményeképpen.

12. Nem összegeztük a so
kunkat foglalkoztató jövőké
pet.

Általánosságban
A testület, a hivatal, a bizott

ságok nagy lendülettel vetették 
magukat a munkába, de aztán 
jöttek a buktatók. A gimnáziu

mi zendülés, a helyi adók, a 
buszjegyek, a legyen helyi köz
lekedés vagy ne legyen, a sze
métdíj, gazdasági társasága
ink gondjai, a távfűtés, a dilem
ma, hogy előre meneküljünk, 
vagy helyben járjunk hátrafelé, 
a nagy munkával kidolgozott 
lakásrendeletünk megtorpedó
zása, a 80-90 decibelek, a kár
pótlás. Hiszem azonban, hogy 
nagyot még nem hibáztunk. A 
mérleget mégis negatívnak íté
lem. Ennek okai: a késve és 
még ma sem meghozott vagy 
meghozatott, de rossz törvé
nyek, a választott testület ta
pasztalatlansága, valamint az 
az óriási szakadék, ami a polgá
rok többnyire jogos elvárásai 
és az önkormányzat lehetősé
gei között tátong. Vagyoni 
helyzetünk sok vonatkozásban 
máig tisztázatlan. Nem érthe
tünk egyet Kupa úr gyakorta 
hangoztatott kitételével, mi
szerint az önkormányzatok tele 
vannak pénzzel, hiszen milliár
dokat fialtatnak a bankokban. 
E milliárdokban mi a szegény 
17 milliónkkal veszünk részt, 
amit a jobb jövőben bízva az is
kolára kuporgatunk... A kor
mányzati tényezők sommás 
ítéletei mögött nagyon nagy 
különbségek húzódnak meg. 
Nem egy balatoni település a 
miénknél 2-3-szor több pénz
zel rendelkezik állandó lako
sonként... Nálunk birtokos a 
megyei önkormányzat, más te
lepülések önkormányzatai, 
költségvetési szervek és intéz
mények adófizetés nélkül. A 
mi régi javainkat kótyavetyélik 
a megyei alapítású vállalatok 
és a központi felszámoló bizto
sok. Mindezt általában jogsze
rűen, de van példa az ellenke
zőjére is.

A következő két év

Arra kell felkészülnünk, 
hogy a lehetőségeink tovább 
szűkülnek. Biztosnak látszik, 
hogy a személyi jövedelemadó 
ránk eső részét 50%-ról 30%-ra 
csökkentik. Nem lesz többé 
5%-os dologi és 10%-os bérau
tomatizmus. Nőni fog a mun
kanélküliség, még többen nem 
fognak tudni villanyt, vizet, fű

tést, adót fizetni. Valószínűleg 
rákényszerülünk, hogy további 
adót vessünk ki... Újra kell gon
dolnunk a Kommunális Kft., a 
holding és a városgazdaság 
kapcsolatrendszerét. Folytat
nunk kell a küzdelmet a térsé
gért, a Balatonért, mert a jö
vőnket és a jövőképünket alap
vetően meghatározó ivóvíz-, 
szennyvíz-, szemét-, közleke
dési, környezetvédelmi problé
mák megoldását, amiknek a 
költségigénye milliárdokra 
rúg, csak közösen, a balatoni 
önkormányzatokkal együtt, a 
Balatoni Szövetség és a  Balato
ni Regionális Tanács keretei
ben kényszeríthetjük ki...

Jövőkép

Egy dossziéban 12 elképze
lés, hozzászólás, vélemény vár 
összegzésre a jövőképünkről: 
baráti köröké, egyesületeké, bi
zottságoké, egyes embereké. A 
kívánságok szintjén vala
mennyi összecseng. Címsza
vakban: egészséges természeti 
környezet, infrastruktúra min
den mennyiségben, minőségi 
turizmus, széthúzott szezon, 
oktatási centrum, belterület 
nem növelhető, a berényi falu
mag védelme, a káptalani liget 
megőrzése, Budatava humani
zálása, környezetbarát munka
helyek létesítése, esztétikus vá
rosközpont, virágözön, sport,

kultúra, jólét. Általános emberi 
törekvések összessége a csodá
latos adottságainkból kiindul
va. .. Egyre több fiatal jelentke
zik, hogy itt születtem Almádi
ban, itt szeretnék lakni, de sem
mi esélyem a telekvásárlásra, 
építésre. Aztán elmennek Ke
nesére, ahol közművesített tel
kekkel várják őket, ott a fennsí
kon bőven van hely, vagy el
mennek Hajmáskérre volt 
szovjet lakást venni. Ez nekünk 
nagy veszteség, mert a korfánk 
ma sem biztató. Fiataljaink le
telepítésének lehetőségét a jö
vőkoncepciónknak tartalmaz
nia kell. Egyrészt ösztönöz
nünk kellene, hogy a nemzedé
kek újra összeszokjanak, más
részt az Öreghegyen, de másutt 
is sok még az üres telek, ugyan
akkor nem adhatunk ki min
denhol vízengedélyt, mert szűk 
a vezeték, s ezzel kell korlátoz
nunk az építést... A legfonto
sabb teendőnk az infrastruktú
ra. Ezzel a jövőképünket is 
meghatározzuk... El kell ér
nünk a következő két évben, 
hogy legalább az esélyét meg
teremtsük annak, hogy az utó
daink, -  Deák Ferenc szavait 
szabadon idézve -  hétköznapi, 
hasznos, jólétet gyarapító tet
tekkel szerethessék végre a ha
zájukat.

Kerényi László 
polgármester

Milyen legyen Balatonalmádi?

FELKÉRÉS
Kedves Balatonalmádiak!

Berényiek, Budatavaiak, Almádiak és Káptalaniak!
Abban a megtiszteltetésben részesített a képviselő-testület, hogy rám bízta a 

városi jövőkép kidolgozásának előkészítését.
Tudom, hogy a „jövőkép” nem azonmód megvalósítható vágyálomgyűjte

mény, de nem is romantikus falikép, hanem olyan követendő cél, melyre a város 
tervei épülnek.

Készítésénél annál több az értelme, megvalósulásának annál több az esélye, 
minél többünk igénye, szándéka fogalmazódik meg benne.

Kérem ezért mindannyiukat, akikben megfogalmazódott egy elképzelés a vá
ros élete vagy területe egy részének, esetleg egészének, valamely szakterületé
nek jövőjéről, fejlesztésének kívánatos irányáról, és képesek ennek papírra veté
sére idejüket áldozni, november végéig küldjék el címemre gondolataikat.

A köz szolgálatát előre is köszöni
Martin Gábor képviselő, Ányos u. 40.

Néhány gondolatébresztő kérdés:
-  Mit fejlesztene, javítana Ön környezetében vagy általában a városban és milyen sorrendben?
-  Mit hiányol a közellátás, városfejlesztés, városkép, oktatás, művelődés, egészségügy, városi
gazgatás stb. területén?



Néhány sor 
a 25. hónapról 
a városházán

1992 október
Gyakran kapok névtelen vagy 

csoportosan jegyzett kritikus vé
leményt. A legutóbbit „Balatonal
mádi város közönsége” írta alá. 
Éppen az újságunkkal foglalko
zik. Kár, hogy a szerzője nem vál
lalja nyíltan a kifogásait. Olykor 
én is kicsit belterjesnek találom az 
UAU-t. Nagyon sok település 
mégis irigyel minket érte, és ösz
szességében joggal. S van a mi új
ságunknak egy óriási értéke: a fő
szerkesztője független pártoktól, 
érdekcsoportoktól, személyektől. 
Igaz, hogy nagyobb részt az ön
kormányzat finanszírozza a ki
adást, de tanuljunk az országos 
rossz példából. A sajtónak függet
lennek kell lennie a mindenkori 
vezetéstől. Nálunk ez megvaló
sult. „Balatonalmádi város közön
sége” azonban úgy véli, hogy az új
ság még nem nőtte ki a „kommu
nista bölcsőt és szakszerűtlensé
get”. Valóban, az UAU születésé
nél is bábáskodtak kommunisták. 
Arányaiban kb. annyi, mint 
amennyi az MDF és SZDSZ szü
letésénél. Az Antall urat megelő
ző MDF-elnök, Bíró Zoltán, papí
ron szintén kommunista volt. Az 
iskolaigazgató, a művelődési di
rektor és a könyvtárvezető sem le
hetett volna akkoriban igazgató, 
direktor és vezető tagkönyv nél
kül. Kis hazánkban 800 000 párt
tag volt, s noha sosem tartoztam 
közéjük, azt belátom, hogy a szü
leikkel, gyermekeikkel, rokonaik
kal, barátaikkal együtt 4-5 millió 
ember sértődhet meg, ha kommu
nistázunk. Mi örüljünk annak, 
hogy a mi főszerkesztőnk tényleg 
független, sosem volt, és nem is 
lesz párttag. S mivel bízunk ben
ne, azt is el kell fogadnunk, hogy ő 
kivel csinálja az újságot. Én is fur
csállom például, de nem azért, mert 
kommunista volt, hogy a hivatalá
ról leköszönt Müllerné dr. 
Hradszky Erzsébet továbbra is az 
újság körül tüsténkedik. Nem hiá
ba tanították a különleges ember
fajta esti iskoláiban a dialektikát, 
így kell megvalósítani a „lekö
szöntem is, meg nem is” bájos 
egységét. Állítólag a szösszeneteit 
egy kisebb publikum igényli. 
Ezen ne múljék a béke. Ami pedig 
az újságírás szakmai oldalát illeti, 
ahhoz nem értek, kérem „Balato
nalmádi város közönségét”, hogy 
keresse meg a főszerkesztőt, biz
tosan szívesen cserélne eszmét 
Önnel.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1992. október 30.

Dr. Kerényi László

Önkormányzati hírek
A városháza nagyterme kö

zepén elhelyezett asztalkán égő 
két szál gyetya köré csoporto
sult képviselők és várospolgá
rok jelenlétében kezdődött el az 
önkormányzat október 6-i ün
nepi ülése.

Az önkormányzat két évéről 
a város polgármestere adott ér
tékelést, amelyet a képviselők 
és a vendégek közül is néhá
nyan észrevételeztek (Az érté
kelésről lapunk olvasói külön 
cikket olvashatnak.)

Pezsgő vita után fogadta el a 
testület azt a levelet, amelynek 
címzettje dr. Szabó Tamás par
lamenti képviselő és miniszter 
úr volt. (A levél közzétételére -  
terjedelmi okok miatt -  lapunk 
következő számában térünk

vissza). Ezt követően a képvi
selő-testület részt vett a 
Batthyányi örökmécsesnél az 
1848-as szabadságharc vérta
núi tiszteletére tartott megem
lékezésen, majd visszatérve 
folytatta munkaülését.

Az aktualitások között -  
egyedi kérelmek alapján -  épí
tési tilalom alóli felmentések 
ügyében döntött a testület, 
majd elvben hozzájárulását ad
ta ahhoz, hogy a Hélios Kft. 
hidroplán-leszállóhelyet léte
sítsen a város térségében. Vé
gezetül foglalkozott a testület 
Boros László képviselő önálló 
előterjesztésével, melynek 
alapján különböző intézkedé
sek megtételét tartotta szüksé
gesnek.

Zsúfolásig megtelt terem, in
dulatoktól sem mentes város
polgárok várták az október 22-i 
ülés megnyitását. A napirendek 
fontossága -  többi között a Pe
tőfi Sándor utcai önkormány
zati bérlakások értékesítése, 
valamint a strandrekonstrukció
-  váltotta ki a nagy érdeklődést. 
A rendkívül demokratikus lég
körben zajlott ülésen lapzártáig 
érvényes döntés nem született. 
A képviselő-testület mindkét 
témát -  és számos elmaradt ak
tualitást -  folytatólagos ülésen 
ismét napirendre tűzi.

Az ülések jegyzőkönyvei a 
polgármesteri hivatalban és a 
könyvtárban megtekinthetők.

Sz.S.

A közösségi ház 
november havi programja

7-én, 15 órakor játszóház. 
A programon a gyerekeken 
túl szüleik részvételére is 
számítunk!

9-én, 10-17 óráig farmer
vásár termelői áron.

11-én, 10-15 óráig ked
vezményes téli ruházati vá
sár (zokni, kötöttáru) a Hód
mezővásárhelyi Divat Kötöt
tárugyár (Hódiköt) termékei
ből.

14-én, 11 órakor a megyei 
képző- és iparművészek díj
nyertes alkotásaiból készült 
kiállítás megnyitója a pad
lásgalériában.

15-én, 10 órakor Közössé
gi Ház ES-Keszthelyi Spar
tacus SK OB II. sakkmérkő
zés

18-án, 17 órakor pályavá
lasztási sorozat, melyet a 8. 
osztályos tanulókon túl már a
7. osztályosok és szüleik fi
gyelmébe is ajánlják! Lo
vassy László Gimnázium -  
Veszprém, Vetési Albert 
Gimnázium -  Veszprém.

23-án, 17 órakor a Heliktit 
barlangkutató klub előadása 
a honismereti körben.

23-án, 17 órakor pályavá
lasztási sorozat: Táncsics 
Mihály Építőipari Szakkö
zépiskola és Szakmunkás
képző Intézet -  Veszprém,

Irányítástechnikai Szakkö
zépiskola és Szakmunkás- 
képző Intézet -  Fűzfőgyárte
lep.

24-én, 17 órakor pályavá
lasztási sorozat: Kereskedel
mi és Vendéglátó-ipari Szak- 
középiskola és Szakmunkás- 
képző Intézet -  Veszprém, 
Jendrassik György Szakkö
zépiskola és Szakmunkás- 
képző Intézet -  Veszprém.

25-én, 17 órakor A cukor
beteg klubban Láng Gusz
táv, a Macosz elnökének 
előadása.

28-án, 18 órakor a városi 
vegyeskar és a tapolcai 
Szentgyörgyhegy kamara
kórus közös koncertje a vá
rosházán.

30-án, 9.45 órakor Petőfi 
Sándor: János vitéz. A Győri 
Városi Bábszínház bérletes 
előadása a Györgyi Dénes ál
talános iskolában.

*

Figyelem!
Az induló számítógép-ke

zelői és KRESZ tanfolyamra 
még fogadnak el jelentkezé
seket az intézményben.

A közösségi ház biliárd
klubot indít. Érdeklődni az 
intézményben lehet.

Köszönettel...
nyugtázom a Budai-Nagy 

Antal úti vasúti felüljáró hely
reállításához kapott anyagi se
gítségeket:

Gáspár Imre 1000 Ft
Balázs Ferenc 1000 Ft 
Boross Ferenc 1000 Ft 
Lakatos Károly 1000 Ft 
Koczka Pál 1000 Ft
Hitre Jenőné 300 Ft
Honismereti kör 10 000 Ft 
Öreghegyi
Barátikor 15 000 Ft
(folyamatban)

A helyreállítási munkák 
megkezdődtek. Az időjárástól 
függően igyekszünk az autó
közlekedés elterelését mielőbb 
megszüntetni.

Majbó Gábor
*

Lapzártakor érkezett: Gróf Tibor 
és Tari Tibor, a közösségi ház nép
művelői a 2. féléves nyereségrésze
sedésüket, 13 000 Ft-ot felajánlanak 
a Majbó Gábor képviselő szervezte 
Öreghegyi vöröskő vasúti híd re
konstrukciójára.

TÉLAPÓ
SZOLGÁLAT

A télapó az idén is házhoz 
megy, ha ezt a szülők igénylik. A 
közösségi házban (Baross G. u 
22., tel.: 38-011) lehet kérni a 
szolgáltatást, hogy december 4 - 
5-6-án tarisznyájában ajándé
kokkal megérkezzen a családhoz 
a Mikulás.



A LAICHINGENI 
VEGYESKAR 
SZEREPLÉSE

A városháza eddig jobbára kiállí
tási célra használt padlástere a hónap 
elején kórushangversenynek adott 
helyet. Az önkormányzat vendége
ként fellépő Frohsinn 1871 Éneke
gyüttes a romantika ritkaságai cím
mel itt adott koncertet.

Az ajándékozó kedvű német ének
kar terjedelmes programja több 
szempontból is tanulságos volt 
mindazok számára, akik a csoportos 
éneklésnek kötelezték el magukat. 
Az almádi vegyeskarból igen keve
sen hallgatták meg a koncertet, ami 
annál inkább sajnálatos, mivel a ven
dégek egy sor nálunk ismeretlen 
szerző művét szólaltatták meg. Ami 
az alkotások előadását illeti, arról 
már kevésbé nyilatkozhatunk elis
meréssel. Az ambiciózus együttes 
hangzásképe nem volt igazán meg
nyerő, a jól ismert német alaposság 
ezúttal nem párosult kedéllyel, ele
venséggel. Igaz, ebben a művek egy 
része is ludas volt: Walter Rein, He
inrich Henogenberg, Moritz Haupt
mann vagy Juilus Meier kórusműve
inek egysíkú homofóniája érthetően 
nem inspriálta eléggé Helmut Hau
ber karnagy nagykórusát. Jó drama
turgiai érzékre vall ugyanakkor, 
hogy a laichingeniek egy külön ka
marakórust is felléptettek, melynek 
programja stílusbeli kevertsége elle
nére is sikert aratott. Donati mellett 
ebben a műsorrészben Orff, Gersh
win, sőt Kodály egy-egy műve is 
megszólalt, utóbbi a külföldiekre oly 
jellemző lekötelező gesztusú „táj
szólásban”.

Számunkra, akik Schubert, Schu
mann, Brahms vagy Wagner művé
szetét tartjuk igazán a romantika kép
viseletének, a német vegyeskar vá
lasztéka egyfajta helyi éneklési kul
túrát reprezentált. Előadásuk attitűd
je, tetszik, nem tetszik, olyan menta
litást tükröz, melynek legfontosabb 
eleme az énekléshez való ragaszko
dás. Be kell vallanunk, hogy olyan 
érték ez, amelyet nekünk, nagyvona
lú magyaroknak illik tiszteletben tar
tanunk.

A szimpatikus énekkar, minden 
eshetőségre készen, két énekes szó
listát is magával hozott, joggal szá
mítva arra, hogy feldobják a műsort. 
Ursula Atwarter-Gross behízelgő 
szopránja és Siegfried Karl jelentős 
baritonja egyértelműen megnyerte a 
közönség tetszését. Mendelssohn du
ettjei, Hugo Wolf dalai és Rossini hí
res macskaduettje egyaránt volt stí
lushű és hatásos előadásukban. Né
hány kórusmű zongorás kíséretével 
Birgit Hölberleis feliratkozott a sike
res zenei megnyilatkozások listájára. 
Helmut Hauber minden dicséretet 
megérdemel: alapos betanító, figyel
mes karnagy és símulékony zongo
rás partner volt egy személyben.

Szelényi Pál

Levél az otthonlévőktől

Szabó Tamás látogatása Balatonalmádiban
Mint ahogy a  megyei lapokban megjelent e hónap elején Balatonalmádi önkormányzata levelet 

intézett Levél az otthonlévőktől címmel dr. Szabó Tamás miniszternek, képviselőnek. A levél öt 
pontban tartalmazta városunk önkormányzatának kéréseit a miniszter úr felé. Dr. Szabó Tamás 
most nem levélben válaszolt, hanem személyesen találkozott városunk választóival október 9-én 
a Györgyi Dénes általános iskolában. Ezen az estén napirendre kerültek városunk segélykérései, 
amelyekre a miniszter válaszokat adott. Az Új Almádi Újság következő számában részletesen is 
kitérünk az estén elhangzottakra, s bízunk abban, hogy az elhangzott diskurzus városunknak a jö
vőben hasznára válik.

ANGOLRÓL, ANGOLOKRÓL 
ALMÁDIBAN

„ Balkán sártengerén 
elakadt a lábam 
de ha a Zengő szigetre 
gondolok
őr és rab tégla börtönöm 
falában
azért a szívem—Londonig 
dobog”

Városunk több generációja só
haját fogalmazta meg tömören a 
fenti sorokkal Londonban élő ne
ves kortárs költőnk, Határ Győző, 
aki talán sohasem járt Almádiban. 
Jártak viszont itt Angliából, 
Walesből, Skóciából, és tőlünk is 
egyre többen látogattak el a sziget- 
országba —  peregrináltak, hogy 
régi szóhasználattal éljünk — , s az 
angol nyelv, a kultúra és a brit civi
lizáció a Kárpátokon jóval mesz
szebb engedte nézni és látni leg
jobbjainkat.

Veszprém ősi kerülete, Szentta
másfalva Becket Tamást, az angol 
vértanú püspököt tekintheti néva
dójának, és Róbert veszprémi püs
pök jelen volt a Magna Charta és az 
Aranybulla aláírásánál is. Zsig
mond királyunk díszkardját még 
ma is őrzi a yoriki katedrális, aki 
Londonban jártában is a veszprémi 
egyházmegyére gondolt, mert 
1416. évi londoni oklevélben óva 
inti a veszprémieket, hogy a papo
kat szabad végrendelkezésükben 
ne akadályozzák. Hogy a királyi 
dörgedelemnek lett-e foganatja, 
azt csak reméljük, de 16 év múlva 
66 quarting hadiadót vetett ki min
den magyar adófizetőre, az biztos, 
és a quarting az egyetlen angol 
pénznem, amit a magyarok valaha 
is átvettek...

„Lesz-e Pannóniából valaha Al
bion? Támadnak-e Newton, Locke, 
Shakespeare és Miltonok itt is mi 
közöttünk” —  kérdezte Kármán 
József 1794-ben. A választ a vö
rösberényi születésű Fábián Gábor 
jogász, író, költő és műfordító adta 
meg, aki angol eredetiből fordítot
ta le Osszián költeményeit, perzsa 
eredetiből pedig Háfiz énekeit. 
„Engem most anglománia gyötör,

minden dolgom az, hogy e nyelv
ben való olvasásban készséget 
akarok magamnak ezen télen sze
rezni” —  vallja be levelében és rö
vid idő múlva már azzal „fenyege
ti” Vörösmarty Mihályt, hogy 
„Aztán majd papolok neked 
Shakespeare-ből, ne félj” .

„Papolt” abból más is, hogy 
csak Jánossy Gusztáv püspököt 
említsük, aki Fiáth Ferenc főispán 
leányát tanította angolra Vörösbe
rényben olyan sikerrel, hogy az if
jú hölgy nászútjára Angliát válasz
totta! Hozzánk pedig Richard 
Young a füredi hajóépítés úttörője 
látogatott el Harry nevű matrózá
val és Sziklay Jánossal, mert ahol 
egy csésze víz van, ott az angolok 
azonnal megjelennek...

Néha nem is a saját jószántuk
ból, mint S. L. Mizzi, az isztambuli 
brit konzul, akit Almádiba inter
náltak az I. világháború alatt. A 
konzul úr feltalálta magát: angolt 
tanított és földrajzi előadásokat 
tartott a Zolnayné-féle leányneve
lő intézetben. Talán nem véletlen 
műve, hogy a volt pápai követ és 
helyi nagybirtokos lovag Kövér 
Viktor angol nyelvű városfejlesz
tési és vasúépítési programot ké
szít itt Almádiban, sőt az sem, 
hogy Lady Eleanor Dartrey-Daw
son itt telepszik le két leányával. 
Második férje, az elegáns cigány- 
prímás, Kiss Jancsi, akit a  Burke’s 
peerage (angol nemesi almanach) 
„Orsolya Kiss János de Öreghegy” 
néven emleget. A két leány, Izmi 
és Barbi, innen az Öreghegyről já r 
tak a londoni királyi bálokra és ta
nítottak angolul itt Almádiban —

többek között feleségem nagynén
jé t is ! A mai Elekthermax Üdülő és 
a közösségi ház emlékeztet rájuk, 
míg lord Rothermerről —  aki leg
jobb tudomásunk szerint nem járt 
Almádiban —  utcát, emlékpadot 
neveztek el, sőt mellszobrát is fel
állították...

Halovány nyomok ezek, ame
lyeket alaposabban fel kell deríte
nünk, akárcsak Pap Kovács Gábor 
református lelkészünk életét, aki 
Richard Guyon csapattestében 
harcolt a branyiszkói áttörésnél, 
vagy John Bailly Knight itteni vil
láját, aki magyar társalkodónőt vitt 
magával Buckinghamshire-be, il
letve az Angolkisasszonyok Üdü
lőjét, akik egykoron a Szent Job
bot őrizték Budán. Keveset tudunk 
a második világháború brit pilótái
ról, még arról a legendás angolról 
is, aki vörösberényi földetérése 
után előbb elszívta a pipáját és 
csak utána menekült el a németek 
elől —  de a szomszédos Csebere 
naponta emlékeztet Montgomery 
tábornok el-alameini győzelmére: 
azóta ugyanis mindenki Tobruk
nak nevezi!

Amikor Almádi város lett —  
amelynek immár öt éve — , ma
gyar— angol gimnázium nyitotta 
meg kapuit, amelynek diákjai a 
nyelvek és tudományok elsajátítá
sa mellett felvállalták a magyar—  
angolszász kapcsolatok kutatását 
is. Ezeket kutatva kerékpározták 
körül a Balatont, barangolták be a 
város szűkebb és tágabb környeze
tét. Shakespeare-darabbal utaztak 
Londonba és fogadta angol és 
walesi testvérintézmények diákja
it, nyertek jutalom utakat és hozták 
el a nemzetközi szónokbajnokság 
trófeáját. Ilyen előzmények után 
köszöntik november 6-án a brit 
kultúra napját: a UK— DAY ’92-t, 
az ide látogató magyar— angol 
tannyelvű gimnáziumok csapatait 
és az eseményt megtekintő John 
Birch nagykövet urat és Katona 
Tamás államtitkár urat.

Czuczor Sándor



SPORT
Úszóosztály a Györgyi Dénes 

általános iskolában
Négy éve járnak az első osztályosok Fűzfőre, ahol a  NIKE FAK 

úszószakosztályának a szakmai irányításával -  testnevelésóra ke
retében -  megtanultak úszni.

Ettől a tanévtől kezdve a 2. osztályosok heti öt alkalommal 
vesznek részt úszóedzésen, így már 7-8 évesen megtanulhatnak 
valóban jól úszni, sőt edzettségük, mozgáskészségük is jobban 
fejlődik. A mindennapos testnevelés, a rendszeres edzés nemcsak 
fizikai fejlődéssel jár, hanem a tanulók szemléletére, szellemi fej
lődésére is pozitívan hat.

Köszönet jár Mihályfi Istvánnak, aki megszervezte az úszó- 
szakosztály működését, az edzőknek a komoly szakmai munká
ért, az osztályban tanító két nevelőnek, Kucserkáné Moravcsik 
Katalin és Szabó Márta tanítónőknek lelkes, segítőkész munkáju
kért, valamint a balatonalmádi önkormányzatnak, akik a műkö
déshez szükséges anyagi támogatást biztosították.

Befejezésül egy úszóhír: 1992. október 10-én rendezte a Bala
ton Uszoda 36 egyesület részvételével az országos sprintversenyt. 
A Györgyi Dénes általános iskola 6. osztályos tanulója, Mihályfi 
Gábor mind a négy számban az első helyen végzett. További sok 
sikert, Gábor!!!

Atlétika
1992. november 7-én rendeztük a balatonalmádi sportpályán az 

atlétika-diákolimpia őszi csapatversenyét. A város 3 iskolája kö
zül a Györgyi Dénes iskola csapatai 5 első, 1 második helyet sze
reztek.

Vörösberény: 1 első, 2 második, 2 harmadik és 1 ötödik helyet 
szerzett.

Váci iskola: 3 negyedik és 3 ötödik helyet szerzett.
Október 14-én Fűzfőgyártelepen rendezték az 5-6. osztályosok 

atlétika egyéni versenyét, ahol a Györgyi Dénes iskola tanulói 2 
első, 2 második, 3 harmadik helyezést értek el.

Halmay György 
igazgatóhelyettes, testnevelő

LABDARÚGÁS
Október 4., Balatonalmádi -  Nemesszalók 8:2

G.: Balai, Horváth Zs., Kovács Z.
Már az első félidőben bebiztosítottuk hazai győzelmünket 

(6:0). A második félidőben pedig visszavett a csapat a tempóból

Október 11., Pápa-Balatonalmádi 1:1
G.: Hartmann
Két ellentétes félidőt láthatott a pápai közönség. Az első félidő

ben a hazai, a másodikban mi játszottunk jobban. A második fél
időben 10 főre fogyatkoztunk, de úgy is nekünk volt gólszerzési 
lehetőségünk.

Október 18., Balatonalmádi -  Kamond 3:0
G.: Horváth Zs., Solymosi, Hartmann 
Az első félidei jó játékunkkal már 3:0-ra vezettünk amit a má

sodik játékrészben már nem tudtunk növelni.

Október 24., Fűzfő-Balatonalmádi 1:1
G.: Hartmann
Az első félidőben a bíró egy teljesen szabályos gólt nem adott 

meg a mi javunkra. A játék jobbára a két tizenhatos között folyt. A 
második félidőben óriási helyzeteket hagyunk ki, ami megbosz
szulta magát, mert a Fűzfő szerzett vezetést. Egy távoli szabadrú
gásból tudtunk egyenlíteni. Mi közelebb álltunk a győzelemhez!

*

A Balatonalmádi Sportegyesület vezetősége november 7-én 
(szombaton), 20 órai kezdettel

SPORTBÁLT
rendez, melyre szeretettel meghívjuk Önt.
Helye: Vegyész Üdülési Kft., Balatonalmádi, Lóczy park 1. 

(Budatava, volt Neviki Üdülő). Belépés csak meghívóval!
Zene: Németh Tamás

RENDEZŐSÉG

KÉZILABDA
Balatonalmádi Kézilabda Klub- Várpalotai Bányász II. 25:32 (10:16)
A megyei bajnokság első mérkőzésén az első osztályú gárda tartalék csapatától 

szenvedett vereséget az újonnan alakult csapat.
NIKE FAK -  Balatonalmádi Kézilabda Klub 37:17 (12:11)
A második félidőben érthetetlenül visszaesett az együttes és nagy arányú vere

séggel hagyta el a pályát.
NIKE FAK -  Balatonalmádi Kézilabda Klub 8:11 (3:5)
Idegenben szerzett győzelmet a mostoha időjárási körülmények között leját

szott mérkőzésen az almádi csapat.

Új színfolt Almádi sportéletében

Herkules SE
Sportegyesületünket azzal a 

céllal hoztuk létre 1991. no
vember 1-jén, hogy az öntevé
kenység kibontakoztatásával 
szervezeti keretet teremtsünk a 
szabad időben, kedvtelésszerű
en, de rendszeresen és intenzí
ven folytatott testedzéshez, 
sporthoz.

Az önkormányzat kezdemé
nyezésünket felkarolta, és ren
delkezésünkre bocsátott a Ha
dak útja 1. szám alatt lévő épü
letben három helyiséget edző
terem kialakítása céljából. Bér

leti díj helyett vállaltuk az épü
let melletti terület rendbentar
tását. Ezt 80 óra munkával vé
geztük el.

Amellett, hogy tagjaink 
súlyzók és erősítőberendezés 
segítségével erőedzéseket 
folytatnak, részt vettünk az 
olimpiai ötpróba rendezvénye
in, valamint tájfutó-, triatlon-  
és duatlonversenyeken is.

A megalakulást követő 9 hó
nap alatt az edzőteremben 189 
napon folyt edzés. Az edzésen 
részt vettek halmozott létszáma

2610 fő, az összes edzésidő 
3835,5 óra volt.

Augusztus végéig 28 sporte
seményen vettünk részt, amely 
204 rajthozállást eredménye
zett

Részt vettünk többek közt az 
olimpiai ötpróba túra, futás és 
kerékpáros akcióján, a péti te
repfutó versenyen, a Spartacus 
kupa, a Honvéd kupa, a Ba
kony kupa és Arató emlékver
seny tájfutó versenyeken, a 
megyei tájfutó diákbajnoksá
gon, a Siómente duatlonon és a

duatlon OB-n, a Balatoni Jó
zsef, a Vasi Vasember, Deseda 
Triatlon, Hírös-Fess triatlon, 
Badacsonytomaj triatlon, Ba
ranya triatlon, Palóc triatlon, 
Tihany triatlon versenyeken.

Versenyzőink közül Pető 
Zsuzsa -  aki ez évben kezdett 
triatlon sportágban versenyez
ni -  a Vasi Vasemberen 3., a 
Badacsonytomaj triatlonon 2., 
a Hírös-Fess triatlonon 3. he
lyezést ért el. Az ifi női ranglis
tán várhatóan az első tíz között 
lesz.

Említésre méltó még Fehér 
Tamásnak a Badacsony triatlo
non és a Tihany duatlonon elért 
2. helyezése.

Felber Gyula a megyei 
hosszú távú bajnokságon sze
nior kategóriában 1., a  középtá



von 2., a Deseda triatlonon 2., a 
székesfehérvári veterán atléták 
versenyén 1500 és 5000 m-en 
egyaránt 2. helyezést ért el.

Felnőtt férfi tájfutó csapa
tunk (Bodor Barna, Borbély 
Gábor, Felber Gyula) a megyei 
csapatbajnokságon a 4. helyen 
végzett.

A testépítő edzéseket leg
szorgalmasabban Kránitz Ta
más, Máhl Gábor, Máhl Fe
renc, Németh Zsolt, Fehér Ta
más, Márczi Dezső, valamint 
az ifjabb generáció tagjai közül 
Vizl Péter, Losonczy Roland és 
Losonczy Krisztián látogatták.

Elmondható, hogy testépítő
ink erőben számottevően fej
lődtek, az igazi testépítés azon
ban még további kitartást igé
nyel.

Németh Zsolt és egy ifjú 
hölgy, Lempner Andrea (!) 
részt vett a junior testépítő or
szágos bajnokságon tapaszta
latszerzés céllal.

Egyesületünk tagja az Or
szágos Triatlon- és a megyei 
tájfutószövetségnek.

Egy versenybírónk atlétiká
ban I. o. minősítéssel rendelke
zik, rendszeresen dolgozik a 
megyei versenyeken.

Felnőtt tagjaink szervezé
sünkben 22 alkalommal adtak 
vért.

1992. október 1-jévei új kor
szak kezdődik az egyesület éle
tében, ugyanis pályázatunkra 
az önkormányzat rendelkezé
sünkre bocsátotta a Rákóczi úti 
sporttelepet.

Itt kialakítunk két edzőter

met, ahol férfi-női testépítő 
edzésre nyílik lehetőség. To
vább műveljük a triatlon és táj
futás sportágakat, de most már 
lehetővé válik a létszám bőví
tése.

Új szakágként szeretnénk 
hegyikerékpáros (mountain bi
ke) csoportot, valamint kispá
lyás labdarúgócsapatot alakíta
ni.

Elindult a Tóparti futóparti 
akció, hetente kétszer esti fu
tással, tetszőleges távon. Ha
vonta rendezünk futódélelőttöt 
szombati napon. A pálya nyi
tott lesz, lehet jönni focizni, te
niszezni is. A tagdíj 120 Ft/hó, 
melyet tagságunk az első köz
gyűlésen szavazott meg. Ezért 
az összegért lehet tehát szolgál
tatásainkat igénybe venni.

Emellett, aki csak alkalom
szerűen kíván sportolni, egy- 
egy igénybevételért 50 Ft-ot 
tartozik fizetni.

Várjuk azokat a sportszerető 
embereket is, akik a szervezés
ben és lebonyolításban tudnak 
segíteni. Gondot okoz a triat
lon-duatlon versenyekre a ke
rékpárok szállítása, aki tud, 
kérjük, segítsen.

Természetesen minden új öt
letnek állunk elébe!

Találkozzunk mindennap 15 
órától a Rákóczi úti (volt Bau
xit) sporttelepen!

Sporttársi üdvözlettel: 
Felber Gyula 
sportszervező 

(tel.: 38-146)

Tenisz-hírek Almádiból
Október 10-én megrendez

tük az almádi veteránok és pár
tolótagok versenyét. A verseny 
két korosztályban folyt: 35-50 
között, 50 fölött és páros játék
ban. Az indulók száma igen 
alacsony volt.

Az ifjabbak versenyében 
egyetlen jelentkezőként Kutics 
Balázs kapta az első díjat, az 50 
felettieknél id. Varga László. A 
páros versenyt a Kun László -  
Juhász Ádám páros nyerte. A 
kellemetlen időjárás ellenére jó 
hangulatú versenyt láthattunk a 
pályákon.

Nemzeti ünnepeink, október
6. és október 23. tiszteletére 
rendezett ez évi utolsó gyer

mekverseny lebonyolításába -  
amit a Motronic cég támogatá
sával szerveztünk -  az időjárás 
többször beleszólt, de megaka
dályozni nem tudta.

A legnagyobbaknál, a 13-14 
éveseknél Bolla Bálint lett az 
első, második Solymosi Lász
ló, míg a harmadik Ernszt Gá
bor. A legnépesebb mezőny
ben a 10-12 éveseknél Rajnai 
Csaba diadalmaskodott és 
nyerte a Motronic által felaján
lott fődíjat, a BMX kerékpárt.
2. Molnár Viktor, míg a 3. Fi
csor Krisztián és Kerekes And
rás.

Indult vigaszág is, ami az el
ső forduló veszteseinek küz
delme, melynek győztese Pók

Levente lett. Külön értékeltük 
a legsportszerűbb magatartást 
tanúsító gyermeket: a Fair Play 
díjat Szénási Attila nyerte el.

Hamarosan megkezdi téli 
felkészülését az OB Il-es csa
pat és utánpótlás. A két tan
nyelvű gimnáziummal kötött 
szerződés szerint hetente há
rom alkalommal használhatja a 
szakosztály a tornatermet, míg 
a Balatonturist műanyag pályá
ját az öt hétköznapon.

Vezetőség

A cikk megjelenését a veze
tőség tagjai 4.1 arányban dön
tötték el.

Sakk

Felemás 
idénykezdet

Megkezdték a sakkozók is az 
1992/93. évi bajnokságot. OB Il-es csa
patunk bemutatkozása nem a legfénye
sebben sikeredett, hiszen Kaposvárott 
8:6-os vereséget, itthon pedig 6:6-os 
döntetlent ért el a Sárvár együttese el
len. A csapat mentségére szolgál, hogy 
az első hat tábláról 3 sztenderdjátékos 
hiányzott különböző okok miatt. Velük 
kiegészülve viszont már sokkal na
gyobb esélyekkel utazhatunk a követ
kező fordulóban Sopronba.

Női OB-I.
A nyolcadik helyet szerezte meg női 

csapatunk az Országos Bajnokság I. 
osztályában. A női csapat kifejezés ta
lán egy kicsit erős is, hisz tagjai (Sár
kány Petra és Kiss Hajnalka) együtt 27 
évesek. Mindenesetre a két fiatal nem 
megijedve többszörös felnőtt váloga
tott ellenfeleik eredményeitől, bátran 
játszva érték el helyezésüket.

Wolfsbergi 
győzelem

Hét ország több mint 150 versenyző
jének részvételével bonyolították le az 
ausztriai Wolfsbergben idén 25. alka
lommal a hagyományos Ezüst Huszár 
schnell versenyt. A városunkat képvi
selő Fáncsy Imre nagy sikert aratva, 
100%-os teljesítményt nyújtva nyerte 
meg alkalmi társával oldalán az ifjúsá
giak versenyét.

Ezen a versenyen született döntés ar
ról is, hogy 1993-tól évente más hely
színen megrendezzük az Öt város tor
náját. Résztvevők: Wolfsberg, Porde
none (olasz), Maribor, Zágráb, Bala
tonalmádi. Az első találkozóra jövő év 
júniusában kerül sor városunkban.

G. T.



Almádi arcélek

Az utolsó 
berényi jegyző:
Ott István

Bizony muszáj rögtön pon
tosítani a sorozat címén, mert 
egy tősgyökeres berényi arcél 
következik. Teljessé tételéhez 
itt-ott elővillan ugyan a szak
mától elválaszthatatlan tár
sadalmi háttér is, de terjedel
mi okokból csak töredék le
hetett mindkettő. A legka
rakteresebb vonásokat azért 
talán sikerült felvázolni.

- Hogy is indult Pista bácsi pá
lyafutása?

-É n  1910-ben születtem itt Vö
rösberényben,  de már a szüleim is 
itt születtek. Ők 16 holdon gazdál
kodó parasztok voltak. Én a veszp
rémi polgári, majd felső kereske
delmi iskola elvégzése után rögtön 
a vörösberényi községházára ke
rültem 1930-ban. A közigazgatási 
pályát közösségi kisegítő munkae
rőként kezdtem.- Hát ez kicsit még messze volt a 
jegyzőségtől...

-  Igen, de aztán egy fél év után 
községi írnoknak választottak és 
így dolgoztam 1932 szeptemberé
ig, amikor kértem a képviselő-tes
tületet, hogy beiratkozhassak a 
szombathelyi jegyzői tanfolyamra. 
Arra a másfél évre szabadságot 
kaptam, s 1934 januárjában képe
sítőztem okleveles jegyzőként.- Mit tanítottak akkor a jegyző  
jelölteknek?

-  Mindent, amit egy jegyzőnek 
tudnia kell! Csak a legfontosab
bak: községi háztartást, a közsé
gek belszervezetét és működését, 
pénzügyi közigazgatást, földmű
velésügyet, jogot, tűzrendészetet, 
szociális közigazgatást, amibe a 
család- és munkásügy tartozott, de 
pl. jegyzői iránytant is, ami m a már 
idegenül hangzik, pedig nagyon 
fontos volt, mert ebben a jegyzői 
viselkedést, a kapcsolatteremtést, 
az emberekkel való magatartást ta
nították.- Pista bácsi, miért akart jegyző  
lenni?

-  Nekem ez tetszett. Szerettem a 
falut, a falusi életet. Mindenkit is
mertem itt, engem is ismertek. Sze
rettem az emberek ügyeit intézni.- Végül is jegyzőnek 1940-ben 
választották.

-  Amikor a képesítést megsze
reztem, jegyzőként nem tudtam el
helyezkedni, mert minden állás be 
volt töltve, így még községi írnok 
voltam évekig. Aztán lettem köz- 
igazgatási segédjegyző, majd ami
kor Tatai Samut, a jegyzőt 1946- 
ban B-listázták, akkor a megyei fő
szolgabíró jelölése alapján válasz
tott meg a községi képviselő-testü
let jegyzőnek. Így voltam én az 
utolsó jegyző 1950-ig, s aztán 
1951-ig az első vb-titkár Vörösbe
rényben. Aztán nekem is mennem 
kellett.- Milyen feladatok tartoztak ak
kor a jegyzőhöz?

-  Hát gyakorlatilag minden 
ügyes-bajos dolgot a községházán

intéztünk. A hivatal a jegyzőből, a
közigazgatási és az adóügyi segéd
jegyzőből, a községi írnokból és a 
községi díjnokból állt.- Községi díjnok? Erről még 
nem hallottam.

-  A községi díjnok a népmoz
galmi nyilvántartó volt. Én is így 
dolgoztam itt a hivatalban -  kap
csolódik a beszélgetésbe Panni né
ni, a feleség. -  Ma úgy monda
nánk, hogy népesség-nyilvántató.

-  Szóval akkor mindenféle nyil
vántartást itt vezettünk. Itt volt a 
földkataszter, de mi adtuk az erköl
csi bizonyítványt is. Naprakész 
adataink voltak, teljes átekinté
sünk a faluról, a faluban élőkről. 
Aki akkor a közösségi elöljárósá
gon elhelyezkedett, annak az egész 
községi munkáról fogalma volt, 
mindent kellett csinálni. Az adóív 
vezetésétől a marhalevél kiállításá
ig és végső soron a jegyzőnek min
dent kellett tudni. Foglalkoztunk a 
kihágási ügyekkel, kisebb polgári 
peres ügyekkel, amit a bíróság ide
utalt, vezettem a közösségi háztar
tást. Akkoriban ide tartozott Fűz
főgyártelep és Balatonfűzfő is, és 
az ottani munkásoknak is volt min
dig valami intéznivalójuk, pl. isko
lába ment a gyerek, akkor kellett 
hatósági bizonyítvány. Aztán én 
voltam az anyakönyvvezető is.- Talán azért is voltak akkori
ban tartósabbak a házasságok, 
hisz azt mondják, a férfi anya
könyvvezetők szerencsét hoznak. 
Sok esküvőt tartott Pista bácsi?

-  Akkor csak a jegyzők köthet
tek házasságot, és női jegyzőről 
nem is tudok, de az egész közigaz
gatásban inkább férfiak dolgoztak.- Milyen pénzekkel gazdálkod
hatott a jegyző, egyáltalán milyen 
bevétele volt a községnek?

-  Hát elsősorban az adók! Min
den föld után az aranykorona-érték 
szerint kellett adót fizetni, a ház 
után is, még ha csak egyszobás is 
volt. Volt boradó is, alkalmazotti 
adó, a kereskedők is a forgalom 
után fizettek. Vörösberény gazdag

falunak számított (Almádi nem), 
de ez igazán a fűzfői gyárak adójá
nak volt köszönhető, mert ők a 
munkások keresete után fizették az 
adót.- Akkor azért a munkások sem 
kereshettek rosszul...

-  Elég jó l megfizették az embe
reket, de a gyárak velünk is nagyon 
gavallérok voltak -  mondja Panni 
néni. -  Nemcsak a jegyzőt, de a hi
vatal dolgozóit is minden év végén 
külön jutalomban részesítették. 
Ezzel ismerték el, hogy a hivatal 
kiszolgálta az embereket, segített 
mindenben. Az az igazság, hogy a 
jegyzőt mindenki tisztelte, igaz, ő 
is igyekezett helytállni. Évente 
kétszer tartott hivatalvizsgálatot a 
főszolgabíró és vele a megyei 
számvevőszék képviselője. De so
ha nem találtak kivetnivalót. Pe
dig, bizony mondhatom, nagy le
hetősége volt egy jegyzőnek, so
kan nem is tudtak ellenállni a kísér
tésnek.

-  Tudja azt azért bánom, hogy 
annyit nem „követtem” el, hogy 
„elmentettem” volna egy községi 
kataszteri térképet! Az ötvenes 
években ezt mind kiselejtezték, pe
dig nagyon pontos, jó térképek 
voltak, külön a község pénzén csi
náltattuk. Milyen jó szolgálatot tett 
volna az embereknek most a kár
pótlásnál! -  véli Pista bácsi.

-A z államtól kaptak valamilyen 
pénzt a községek?

-  Amelyik község szegény 
volt, a bevétele nem fedezte a szük
séges kiadásokat, azok kaptak ál
lamsegélyt. A bevételekből ki kel
lett fizetni az alkalmazottak bérét, 
utat kellett csináltatni, kutat fúrni. 
Építtetett a falu saját szeszfőzdét, 
amiből bevétel is volt. A háború 
után újjá kellett építeni a tanácshá
zát, segédjegyzői lakást építtetet
tünk, a katolikus olvasókör épüle
téből bővítéssel alakítottuk ki az 
óvodát. A község lakóinak a falu 
fejlesztéséhez is hozzá kellett já 
rulni, de volt közmunka is.- Azért akkor is volt néhány 
„szűk esztendő”. Nem tiltakoztak, 
elégedetlenkedtek az emberek?

-N em , akkor ezek természe
tes dolgok voltak, mindenki tudta 
a kötelességét. Ha nem fogadta el 
az intézkedést, fellebbezhetett a 
főszolgabíróhoz, onnan az al ispán
sághoz. De pl. a közmunka terén a 
fogatosok tudták, hogy ők télen ki 
vannak rendelve havalni. A tobru
kiak még ma is emlegetik, hogy 
akkor ez sosem volt gond. Vasár
nap reggelenként meg mindenki 
fogta a vesszőseprűjét és rendezte 
a portája elejét. Így mindig tiszta 
volt a falu is. De eljöttek társadalmi 
munkára is. Ezekben komoly se
gítsége volt a jegyzőnek az elöljá
róság.

-  Sokszor jöttek az emberek a 
hivatalba?

-  Hát már csak azért is, mert 
minden héten kétszer adófizetési 
nap volt. Akkor itt volt az elöljáró
ságból a községi pénztáros, ő szed
te be az adót. Az én apám 24 évig

volt pénztáros a gazdálkodás mel
lett. De ilyenkor itt volt a községi 
bíró, helyettes bíró, a közgyám is. 
Ők mind tagjai voltak a 12 tagú 
elöljáróságnak. A falu lakossága 
olyan 1300-1600 fő volt, aztán 
még a gyártelep olyan 900, Bala
tonfűzfő kb. 300 lakossal. Mindig 
akadt valami. A hivatal 8—12-ig és 
2—6-ig volt nyitva. Majd egész 
nap!

-  És hát bizony sokszor otthon 
is intéztük az ügyeket, mert aki, 
mondjuk, Fűzfőről jö tt be vagy 
csak eligazítást kért valamiben, azt 
nem akarta elküldeni az ember 
(Azért nyáron, amikor még a Samu 
bácsi volt a jegyző, akkor csak 2-ig 
dolgoztunk, aztán mentünk a 
strandra, de kizárólag július, au
gusztusban) -  fűzi hozzá Panni né
ni.- Társadalmi kötelezettségei 
voltak Pista bácsinak?

-  Igen, illett részt venni a külön
böző kulturális rendezvényeken. 
Mind a két iskolában a tanítók 3-4  
színdarabot szerveztek felnőttek
kel, de gyerekekkel is. Télen meg 
tanfolyamok voltak. É. Szabó 
Márta édesapja -  biztosan ismeri -  
volt a református iskola igazgatója, 
ő szervezte a dalárdát, annak én is 
tagja voltam, meg a katolikus egy
házi képviselő-testületben is dol
goztam. Aztán eljártunk az olvasó
körbe, mert ugyan mindenkinek 
volt otthon bora, mégis odamentek 
az emberek kicsit elbeszélgetni.- Pista bácsi figyelemmel kíséri 
a mai közéletet, közigazgatást?

-  Most már nemigen. Az az 
igazság, hogy egész más lett az em
beri morál, a társadalmi érintkezés 
is egészen beszűkült. A betegsé
gem előtt, 1989 előtt azért még el
jártam  a nyugdíjasklubba és tagja 
voltam Almádiban a honismereti 
körnek is.- Pista bácsi, ha most kezdené, 
akarna most is jegyző lenni vagy 
egyáltalán a közigazgatásban dol
gozni?

-  Hát, azt hiszem, igen. Nekem 
ez volt az élethivatásom. Nem bán
tam soha meg, hogy régen is ezt vá
lasztottam. Legfontosabb ebben, 
hogy az ember szeresse a munká
ját, szakmai tudását az emberek ja 
vára fordítsa. Becsülje meg a köz
ség lakosságát. Másképp nem lehet 
mint szeretni az embereket.

*

S egy utolsó vonás a port
réhoz. Majd nyolcvanévesen 
egy súlyos betegség után Pis
ta bácsi újra tanult beszélni, 
emlékezni. A betegágyán az 
ABC 32 betűjét próbálta elő
ször összeírni, három hiány
zott belőle. Nem adta fel, tel
jes lett az ABC, mint ahogy, 
úgy érzem, az élete is. Jó 
egészséget kívánok és köszö
nöm a szíves fogadtatást!

M.H.E.



A A jövőképről
(ami nincs)

Az önkormányzati választáso
kat követően felmerült az igény 
egy új jövőkép megformálására azt 
tisztázandó, hogy melyek azok a 
hosszú távú szempontok, amelyek 
a képviselő-testület döntéseiben 
érvényesülnek. Konkrét, tételesen 
kimunkált, s az érintett közösség 
többsége által elfogadott jövőkép 
nélkül lehet a jövőt is befolyásoló, 
esetenként meghatározó döntése
ket hozni?

Az egyéves működés utáni ün
nepi képviselő-testületi ülésen a 
polgármester úr ismét rámutatott 
ennek szükségességére, de első
sorban a képviselőkhöz, a társadal
mi szervezetekhez intézett felhívá
sa a mai napig nem eredményezett 
kézzel fogható, tárgyalható, vitat
ható anyagot sem, nemhogy elfo
gadott hosszú távú városfejlesztési 
és működtetési koncepciót vagy 
tervet. Vélemény az egyes speciá
lis kérdésekről van -  ha van - ,  s ál
talában kizárólag a közvetlenül 
érintettek részéről.

Két év után ideje megjelölni, 
megfogalmazni, elfogadni és elfo
gadtatni azokat a célokat, amelye
ket megvalósítani kívánunk. A cé
lok kijelölése megköveteli az eddi
gi folyamatok és a jelenlegi helyzet 
elemzését, illetve annak vizsgála
tát, hogyan változtak az eddig m ű
ködő rendszerek.

Korábban -  a totálisan felülről 
vezérelt társadalomban -  egyaránt 
a központi tervek és a központi 
eszközök kerültek leosztásra, tá
volról sem optimális és követhető 
módon, de mindenképpen meg
könnyítve a helyi vezetés dolgát. 
Mindezek eredményeképpen a 91 - 
es évekre Balatonalmádi üdülővá
rossá fejlődött, ahol a nagyvállalati 
és magán üdülők, illetve az ezeket 
használó üdülővendégek súlya, 
aránya már régóta meghaladja az 
állandó lakosságét.

Ez az idegenforgalmi szerep 
eredményezte a helyi lakosságnak 
az országos átlaghoz képest vitat
hatatlan gyarapodását, ez biztosí
totta azt a magasabb életszínvona
lat, amely akár az anyagi javak -  
épületek, gépkocsi stb. -  gyarapo
dásán is jó l lemérhető. Elegendő a 
helyi adatokat az országos átlaggal 
egybevetni. A gyarapodás forrása 
nem csupán a fizetővendég-szo
bákból származó bevétel volt, az 
idegenforgalom teremtette legális 
munkaalkalmakon kívül gyakorla
tilag minden szakképzett és szak
képzetlen munkaerőre volt keres
let, akár az építési, akár a szolgálta
tási szférában.

Mára azonban alapvetően meg
változott a helyzet. A rendszer 
központi fejlesztése lekerült egye
lőre a napirendről. Az állami válla
lati rendszer összeomlása és átala
kulása miatt a korábbi vállalati 
szféra már nem, a most erősödő 
vállalkozói szféra viszont még 
nem tud koncentrálni a fejlesztés
re. Alapvetően változott meg az 
üdülőtulajdonosok jelentős részé

nek társadalmi-anyagi helyzete is. 
Jelenleg tehát sem az állami, sem a 
privát szféra nem alkalmas, képes 
jelentős fejlesztésekre.

A város ma is alapvetően az ide
genforgalomra orientálódik, még 
akkor is, ha ez nemcsak az itt élők
nek nyújt megélhetési lehetőséget. 
A városi költségvetésnek is ez az 
egyetlen valamirevaló forrása a 
normatív állami támogatáson és a 
személyi jövedelemadó várost ille
tő, sajnos esetleg tovább is csökke
nő hányadán kívül.

Az összehasonlító áron számba
vett idegenforgalmi bevételek -  
még inkább az egy érdekeltre (szo
batulajdonosra, kereskedőre, szol
gáltatóra stb.) jutó bevételek -  fo
lyamatos csökkenése az elmúlt két 
évben világosan jelzi, hogy a ko
rábbi idegenforgalmi motiváció 
megszűnt. Nem találkahely a Bala
ton már többé kelet- és nyugatné
metek számára, találkozhatnak ott
hon eleget. Nincs már romantikus 
íze a Nyugat-Európából vasfüg
göny mögött tett látogatásnak sem, 
mivel nincs már vasfüggöny sem. 
Csak az utóbbi két év 30% fölötti 
inflációja, a forint ettől messze el
maradó hivatalos leértékelései, va
lamint a valuták feketepiacának 
beszűkülése együttesen közel két
szeresére drágította Magyarorszá
got, s ezzel a Balatont is a külföldi
ek számára.

Ha a távlati cél nem az idegen- 
forgalom -  akkor új -  jövedelemte
remtő munkahelyeket kell létre
hozni és gazdaságosan működtet
ni. Ma már a befektetési igények és 
kereslet a privatizáció miatt is je 
lentős csökkenése miatt erre csak 
akkor van esély, ha maga a város 
nyújt -  elsősorban megfelelő inf
rastruktúrával rendelkező olcsó 
vagy ingyenes iparterülettel -  se
gítséget. Ilyennel ma pillanatnyi
lag nem rendelkezik a város, való
színűleg nem is fog a közeljövő
ben.

Ha továbbra is az idegenforga
lomból származó jövedelem a fő 
cél, akkor viszont olyan Balatonal
mádit kell teremteni, amely ver
senyképes a nyugat-európai orszá
gok utazási irodáiban szereplő bár
mely ajánlattal, a Kanári szigetek
től Izraelig, vagy Norvégiától Tu
niszig. Ma már a Balaton minden 
megkülönböztető vonzerejét el
vesztette. Akkor lesz fizetőképes 
és kellő számú vendég, ha érték- 
arányos árukkal, megfelelő szín
vonalú szolgáltatásokkal fogadják 
a vendéget. Sajnos elegendő akár 
véletlenszerűen levenni egyetlen 
katalógust bármely nyugat-euró
pai utazási iroda polcáról, hogy 
megállapíthassuk, elmaradásunk 
ma már óriási. Refrénszerűen hi

ányzik ma már a felismerés a ré
szünkről is, mit talál a vendég a 
zsúfolt, iszapos vizű strandon kí
vül Almádiban, milyen szolgálatá
sok nyújtanak visszatérésre csábí
tó, maradandó élményeket?

Meg kell tehát teremteni a meg
változott helyzetben is a Balaton és 
ezenbelül városunk versenyképes
ségét biztosító fejlesztéseket, ame
lyek ezeket a hiányosságokat pó
tolják. De nem lehet egyidejűleg 
nemet mondani a fejlesztések 
szükségességére és közben várni, 
elvárni -  a jól fizető -  vendéget és 
nemcsak 40 napon keresztül.

Nem lehet a fejlesztéseket, illet
ve szükségességüket saját igénye
inkhez, igényességünkhöz mérni, 
mert az általunk várt -  középosz
tálybeli -  vendégkör a világ bár
mely táján elfogadott és a jelenlegi 
balatoninál esetenként olcsóbb, de 
általában is csak értékarányosan 
drágább árakon kiszolgált igény
szintje ezt messze meghaladja. A 
saját mostani arcunkra formált kép 
és ennek konzerválódása nem je 
lenthet eredményes perspektívát.

Hogyan lehet a feltétlenül szük
séges következtetéseket levonni, s 
a szükséges lépéseket megtenni?

Ma az idegenforgalomból az ál
lami, a privát (lakossági és vállal
kozói) és az önkormányzati szférá
nak keletkezik jövedelme. A be
fektetés csak eredményben érde
kelt tőke- és jövedelem-tulajdo
nostól várható el.

Ma az állami szféra a Balaton 
infrastruktúrájának fejlesztésén 
nem tudja és nem is akarja  a szük
séges mértékű fejlesztéseket vég
rehajtani. A privát szféra nem fogja 
a rendszer működőképességéhez 
szükséges infrastrukturális beru
házásokat finanszírozni, mivel eb
ből direkt módon nem képezhető 
jövedelem. Az egész biológiai és 
gazdasági ökoszisztéma problé
máink megnyugató megoldása 
nélkül a privát szféra sem hajt vég
re hosszú távon megtérülő, közvet
lenül nyereségorientált befekteté
seket, mivel fenti problémák m eg
oldatlansága esetén ezen beruhá
zások megtérülése is rendkívül 
kockázatos.

Az említett fejlesztések tehát az 
önkormányzatra hárulnak, egy ré
szüket az ökormányzati törvény 
direkt módon is oda utalja. Senki 
nem biztosítja viszont a fejleszté
sekhez szükséges forrásokat, s ma 
az idegenforgalomból keletkező 
összes városi bevétel csak töredé
ke a teljes bevételtömegnek, az 
éves szinten legkevesebb 1,5-2 
milliárd forintra óvatosan becsül
hető idegenforgalmi bevételből 
mindössze 20 millió forint nagy
ságrendű az önkormányzat része

sedése. Ez nemhogy fejlesztésre, 
de szinten tartásra is kevés.

A fejlesztésekre csak akkor nyí
lik mód, ha az önkormányzat javá
ra változik a jelenlegi jövedelem el
osztási rendszer. Ez természetesen 
az eddigi érdek és egyéb struktúrák 
sérelmére történhet csak, az eddigi 
haszonélvezők jövedelmének 
csökkentése révén, az ő rovásukra 
történhet meg a jövedelm ek újra
elosztása. Mivel ezek nem népsze
rű döntések, az erre irányuló eddigi 
törekvések az érintettek kemény 
ellenállását váltották ki.

Ha azoknak az országoknak az 
árstruktúráját nézzük, ahonnan 
vendégeink zöme érkezik, akkor 
pl. egy strandjegy minimálisan 60- 
90 ATS vagy 15-20 DEM (400- 
1000 forint).

Ugyanezen strandokon pl. egy 
üveg sör 20-40 ATS, 5 -8  DEM 
(150-400 forint). Ma Balatonal
mádiban a legdrágább városi 
strand felnőtt belépőjegyének ára 
45 Ft, ami fél üveg sör árának felel 
meg. A strandon keletkező kb. 10 
millió forintos városi bevétel, reá
lis árakat kialakítva -  egyúttal biz
tosítva a helyi lakosság és az üdü
lőtulajdonosok valamilyen mérté
kű kedvezményezettségét -  meg
többszörözhető, és hosszabb távon 
országosan reális arányok kialakí
tásával meg is többszöröződik.

Másik kényes kérdés az üdülő
helyi díjból származó bevételek el
maradása. A korábbi bejelentési 
kötelezettség mellett regisztrált 
üdülési napok száma 622 000 volt 
1988-ban, 1991-ben a befizetett 
üdülőhelyi díjból visszaszámítha
tó vendégéjszakák (üdülési napok) 
száma, az első két napi mentessé
get is figyelembe véve, mindössze 
280-310 000. Ugyanakkor pl. az 
eladott strandjegyek száma válto
zatlan forgalmat jelez, a volt válla
lati üdülő megnyitásából fakadó 
forgalomcsökkenés ellenére. Leg
optimistább becslés szerint is 
mindössze fele folyt be 1991. év
ben (ez évben további csökkenés 
várható) az üdülőhelyi díjnak, 
amely a városnak 10 + 2 x 1 0 , azaz 
összesen 30 milliós veszteséget 
eredményezett, az elmaradt állami 
támogatást is figyelembe véve.

Dönteni kell harmarosan a fej
lesztés szükségessége vagy eluta
sítás a mellett, a finanszírozás mód
jának megválasztásáról, az ehhez 
szükséges jövedelem-átcsoporto
sítási, illetve -újraelosztási techni
káról, ezek alkalmazásáról vagy 
elvetéséről. A privát szférából ad
dig szükséges forrásokat elvonni, 
amíg azokra szükség van a közös 
feladatok megoldásához. Ezt kö
vetően ismét mód nyílik az elvonás 
csökkentésére.

Az idegenforgalmi szakembe
rek szerint a jelenlegi leépülési fo
lyamat 1-2 év alatt olyan szintre 
juthat el, ahonnan nagyon nehéz is
mét fejlődésnek indulni. Kár lenne 
ezt megvárni...

Molnár Pál



Az én üzenetem
Üzenet egy névtelen levél ürü

gyén, avagy Kinek kell nevelni 
gyermekeimet?

Tisztelt Uram vagy Asszonyom!
Az Új Almádi Újság '92 októbe

ri számában megjelent névtelen le
vele késztetett e kérdésfeltevésére.

Elemi emberi jogom —  Alkot
mányban deklarált —  gyermekei
met olyan vallásának, hazafinak, 
embernek nevelni, ahogy ÉN sze
retném. Ez kötelesség is, ára is 
van: NEKEM kell misére kísérni, 
mesére, versre, dalra, Himnuszra, 
Szózatra, ünnepek értékére, szere
tetére megtanítani. A „tanerők’’ 
ebben legfeljebb segíthetnek. De a 
jog és a kötelesség az ENYÉM. ÁT
HÁRÍTHATATLANUL.

Tisztelettel:
Dr. Tóthné 

dr. Kóger Erzsébet
egy másik többgyermekes 

gyakorló szülő, 
gyermekpszchiater, az ÖK 
iskolabizottságának elnöke 

1992. okt. 28.

Tisztelt többgyermekes, 
gyakorló, névtelen Szülő!

Sokat gondolkoztam azon, 
hogy azt a kesztyűt, melyet Ön a 
képünkbe (bocsánat: arcunkba) 
vágott, egyáltalán érdemes-e föl
venni?

Újra és újra elolvastam kétség
kívül nem mindannapi újságírói 
erényekrők, valamint szónoki ké
pességekről tanúskodó „üzenetét”, 
s odáig jutottam, hogy mégis fölte
szek Önnek (Önöknek?) néhány 
kérdést, hogy csak reagálnom kell 
(legalább a magam nevében) né
hány gondolatára.

1. Ön hol többes, hol egyes 
számban vélekedik rólunk elma
rasztalóan. Vajon a névtelen vá
daskodásait a többes számba aka
ratlanul bekerült többi szülő is eti
kusnak tartja? Hol, mikor, milyen 
látogatottságú fórumon győződött 
Ön meg arról, hogy nézeteivel több 
szülő nevében síkra kell hogy 
szálljon?

Ön azt írja, hogy bizonyos idő
pontban (időpontokban) tartott ün
nepségeken nem vettünk részt, s 
Ön ezt bizonyára azért állítja, mert 
nem találkozott velünk. Most 
mondjam azt, hogy én sem talál
koztam Önnel!?

Miután névtelensége miatt én 
nem tudom Önt azonosítani senki
vel, így nyilvánvalóan értelmetlen 
(sőt nevetséges) az előbbi állítá
som!

2. Hatodik éve dolgozom Bala
tonalmádiban. Sokféle konfliktus
helyzet adódott már munkám so
rán (melyek kialakulásában gyak
ran voltam hibás), de azt a képte
lenséget, hogy a közéletiségben,

gyermekeink színvonalas fölkészí
tésében, nemzeti ünnepeinken 
nem veszek részt még senkinek 
nem jutott eszébe nekem fölróni. 
Mivel nem óhajtok melldöngető 
leltárt készíteni közéletiségem ál
lomásairól, inkább egy újabb kér
dést teszek föl.

Lehetséges lenne az, hogy ön 
nem tudott a Váci Mihály általános 
iskolában megtartott ünnepélyek
ről, holott azokon —  valószínűleg 
— az Ön valamelyik gyermeke is 
szerepelt?

Másik, már személyesebb kér
dés:

Lehetséges lenne az, hogy Ön 
még soha nem hallott engem társa
dalmi vagy politikai ünnepen éne
kelni? Nos, jó! Lehet, hogy Ön úgy 
gondolja, hogy vannak kivételek. 
Ám, ha valóban így is gondolja, 
még akkor sincs rendben a dolog! 
Ugynais Ön az „üzenetének” min
den pontjában ÁLTALÁNOSÍT! 
Ráadásul —  ismétlem — NÉVTE
LENÜL!

3. Tehát Ön azt kívánja elérni, 
hogy mi, pedagógusok, kivétel 
nélkül minden többgyermekes 
szülőtől féljünk?

4. „Még él bennünk az emléke
zet” kezdetű mondatáról: —  mivel 
a végighajtották igét a cikkében 
nem tette idézőjelbe, azt is gondol
hatnánk, hogy Önnek ismét „az” a 
módszer hiányzik: — az elmúlt 
rendszer nevelési hibáinak sorából 
biztosan kiemelhetjük társadalmi 
ünnepeink KÖTELEZŐ jellegét. 
Mi (pedagógusok) nem szeretnénk 
ismét kötelezővé tenni ünnepein
ket;

—  őrizkedem attól, hogy visz
szapasszoljam a labdát, de mégis, 
nem tehetne-e Ön (mint szülő) 
azért többet, hogy színvonalasab
bak legyenek a városi közéletmeg
nyilvánulásai, illetve hogy azon 
több gyermek vegyen részt, netán a 
szüleivel együtt?

(Látja, én nem általánosítok! 
Nem, mert az Ön kilétének tudta 
nélkül ezt nem tehetem. Lehet, 
hogy Ön olyan helyzetben van, 
mint közülünk pedagógusok közül 
is sokan, hogy valóban nem tehet 
ebben az ügyben semmit.)

5. Az a tény, hogy egy pedagó
gus képviselő sincs városunk kép
viselő-testületében, az valóban el
szomorító. Ebben egyetértek Ön
nel. Mindössze annyit fűznék hoz
zá, hogy a képviselő-testület tagjai 
nem egymást bízták meg, hanem 
Őket választották. VÁLASZTOT
TUK! ÖN is!

Milyen érdekes lenne, ha vala
melyikünk „odamenne” és közöl
né, hogy mától képviselő lesz és 
punktum, mert különben a Több- 
gyermekes Gyakorló Szülő újabb 
elmarasztaló szózatot intéz hoz
zánk.

6. Idézem: „... a város társadal

mi, kulturális életében a  pedagógu
sok nem vesznek részt,...”  —  állítja 
Ön. Természetesen itt is általáno
sít. Erről már fentebb szóltam, de 
most ismét kijelentem: én részt ve
szek! Ennél jobban nem tudok 
részt venni, mert nincs rá több al
kalom.

7. A sokminden után, amit 
„nem” csinálunk, fel kell tennem 
azt a kérdést (természetesen meg
bocsátást esdeklően, lehajtott fő
vel), hogy tulajdonképpen mit is 
csinálunk mi (három vagy négy is
kola pedagógusai) ebben a város
ban? Ön számonkéri, hogy miért 
nem végezzük el azt a munkát is, 
„amiért külön nem jár fizetség” .

Téved! Elvégezzük. Mi, peda
gógusok még mindig elvégezzük! 
Roppantul kíváncsian várom Ön
től (de csakis Öntől) azoknak a 
„foglalkozásoknak” a felsorolását, 
ahol valamilyen „munka” elvégzé
se szóba kerülhet fizetség nélkül. 
(Az orvosokat ne említse, velük 
egy cipőben járunk.) Mi mind
annyian, „már a boldog úttörő idő
ben” is, s azóta is minden közéleti 
tevékenységet —  már a munkaköri 
kötelezettségeinkből adódóan is
—  fizetség nélkül végzünk. Sőt, 
azokat is, melyekre—  mint bármi
kor előkaphatókat — , valakik 
(mert mi sem volt egyszerűbb en
nél) minket „kértek (?) fel” ! Ön 
szerint ez mind benne van abban a 
pakliban?

8. Mi, pedagógusok nem nevez
zük magunkat a „nemzet napszá
mosainak”, de ha már ez fölmerült, 
akkor fogalmazzunk úgy, hogy 
mindazt, amit teszünk (vagy Ön 
szerint nem), meglehetősen szá
nalmas „napszámért” tesszük.

9. Végül annyit még: bizonyára 
nem tudok kellőképpen magyarul, 
s így nem egyértelmű előttem a 
„tanerő” szó jelentése.

Ha lassanként sikerül is megér
tenem, akkor sem érzem pejoratív
nak a jelentését. Sehogyan sem tu
dom felfogni, miért kellene a „tan
erő” fogalmat ledegradálódott, 
tisztességtelenné, hivatásához és 
tanári esküjéhez méltatlanná vált 
pedagógusként értelmeznem?!?

Értem, nem értem, Ön a  két fo
galmat ebben a jelentésében értel
mezi, s azt a véleményt kívánja 
bennünk, minden olvasóban kiala
kítani, hogy Balatonalmádi peda
gógusai között „tanerők” is van
nak...

Ugye, Ön is tudja, hogy ez az ér
telmezés olyan súlyos vádakat tar
talmaz, melyek már-már a becsü
letsértés kategóriájába tartoznak?

Persze, hogy tudja!
Ezért „írta alá” az „üzenetét” —  

ugyan tisztelettel(?) — , de NÉV
TELENÜL!

Néma Frigyes
a  Balatonámádi Váci Mihály 

Általános Iskola tanára

Hamiskártyás
Gyakorló, nem igazi.
De fel tud bosszantani.
Hol itt, hol ott keveri, 
ha teheti.
Kevernek és osztanak.
Csak kevernek, kevernek.
De nem osztanak. Neked! 
Óné benk.
Ma mi van a pakliban?
Még nincs bent nagyobb kenyér. 
Diplomás? Legyen szegény!
Egy igény:
Ha ott, akkor hajtotta, 
hajtsa most is! Ő a 
nemzet napszámosa.
Még meddig?
Tisztelet sincs a pakliban?
Tanítjuk a gyermekét, 
féltve fogjuk a kezét.
Elvárja.
Mi az, hogy „tanerő"?!
Itt ez ma még Kelet és 
nem írja alá a nevet.
Megszokta.
Kártyáznak, kibicelnek, 
de paklit nem cserélnek.
Új lap kellene ma már!
Te... kedves!

Szöllősi Máté

Válasz 
„Egy többgyermekes 
gyakorló szülő"-nek
Meglepetten olvastam bíráló sorait 

az Új Almádi Újság októberi számá
ban. Sajnálom, hogy bennünket, peda
gógusokat ilyen súlyos, s teljességgel 
megalapozatlan kritikával illet.

Nem óhajtok a hazafiságra nevelést 
firtató gondolataival sem vitába száll
ni, mert nagyon egyoldalú és szélsősé
ges nézetet képvisel, valamint az isko
lai élettel kapcsolatos nagyfokú tájéko
zatlanságot tükröz.

Néhán tényt azonban szeretnék el
mondani:

A jelenleg érvényben lévő oktatási 
törvény értelmében tanévnyitó ünne
pély csak az általános munkaidőn kívü
li időpontban tartható. Intézeményünk 
adottságaiból következően — a zárt, 
betonozott belsőudvaron megszoruló 
rekkenő nyári hőség miatt — csak a 
reggeli, kora délelőtti időpontban lehet 
ünnepélyeket tartani, melyek hagyo
mányosan szombat délelőttönként ke
rültek megrendezésre. Sajnos az idén 
augusztus 29-ét, szombatot kormá
nyunk munkanappá nyilvánította. Így 
kényszerhelyzetbe kerültünk, s a 223 
tanuló iránt érzett felelősség tudatában 
döntöttünk... Csupán mellékesen kívá
nom megjegyezni, hogy a már június
ban ismertté vált időpontot illetően a 
nyár folyamán egyetlen szülői észrevé
tel sem érkezett.

Hazafias nevelésünkért felelősséget 
vállalunk, sőt büszkék vagyunk nívós 
iskolai ünnepélyeinkre, melyek során 
kiemelt jelentőséggel bírnak legszebb 
nemzeti ünnepeink.

S végül: ha már egyszer az iskolával 
kapcsolatos problémáit Balatonalmádi 
nyilvánossága elé tárta, nagyon meg
tisztelő lett volna számunkra, ha gon
dolataihoz a nevét is adja... 
Balatonalmádi, 1992. október 14.

Németh Béla 
a Váci Mihály Általános Iskola 

igazgatója



Szezon utáni utóhang a szezonról...
A nyári nagy nyüzsgés után el

csendesedett Almádi. Vége az ide
genforgalmi szezonnak, s elérkezett 
a vendéget fogadók számára a mér
legkészítés ideje. Milyen volt? Jó, 
rossz? Megérte-e? Erre próbáltunk 
választ kapni.

Kérdéseink:
1. Mikor kezdődött a szezon, meddig 

tartott?
2. Honnan került ki a vendégkör?
3. A vásárlóerő szempontjából mi

lyen összetételű volt?
4. Mi a változás a ’91-es szezonhoz 

képest?
5. Elégedett-e a ’92-es szezonnal?
6. Milyen változtatást lát szükséges

nek a  jövőben?
Polyák Sándor — FÓRUM üzlet- 

központ:
1. A főszezon július 20. és augusztus

10. között zajlott le, de nem volt igazi 
teltházas szezon.

2. Magyar vásárlóink száma érezhe
tően nőtt, külföldiek kevesebben voltak 
az idén.

3. Egyértelműen gyengül, a megszo
kottnál rosszabb. A vásárolt áruk köre 
ugyanaz, csak kevesebb fogyott a tava
lyinál (itt az élelmiszerrészlegre gon
dolok). A külföldiek között egyre több 
a számológépes vásárló.

4. Összességében jó szezont zártunk, 
mert az élelmiszer-eladással szemben 
nőtt iparcikkrészlegünk bevétele. Ez 
jelenti a hazai vásárlók számának nö
vekedését.

5. Nem tudok egyértelmű választ ad
ni. Az előzetes számításunk most is be
jött, de az álmainkat nem valósítottuk 
meg, de tovább próbálkozunk.

6. Legfontosabb dolgunk a szezon 
megosszabbítása. A Balaton partja 
mellett észre kellene vennünk a város 
fölötti dombokat is. Érzésem szerint 
sokat lehetne velük kezdeni.

Wesselényi (nagy)strand dolgozói:
1. Nálunk a szezon július 1-től au

gusztus 20-ig tartott.
Az idő nekünk dolgozott, mert több 

mint egy hónapig nem esett az eső.
2. Vendégeink nagy többsége a volt 

NDK-ból érkezett. A magyarok száma 
érezhetően visszaesett.

3. Nagyon sokan hűtőtáskákkal, 
szatyrokkal jönnek strandra. Inkább a 
boltokban vásárolnak be, így a fősze
zonban is legfeljebb öt percet kellett 
sorban állni a büféknél.

4. Nem változtattunk az árainkon, 
mégis visszaesett a kabinbérletek szá
ma, hetijegyet is kevesebbet adtunk el, 
a vállalati üdülők sem vásároltak be
utaltjaik részére bérletet.

5. Az újságok által beharangozott 
rossz előjelek (vízminőség, angolna
pusztulás) és az olimpia ellenére a be
vételi tervünket — úgy érezzük — tel
jesítettük.

6. Ötletünk lenne — több fa, járda, 
stb. —, csak mindez pénz kérdése, az 
viszont nem rajtunk múlik.

COOPTOURIST almádi irodája:
1. Július 4-én kezdődött a főszezon 

és augusztus 29-ig tartott.
2. Kilencven százalékban németek 

jöttek, a többi holland és osztrák volt. A 
magyarok aránya kb. egy százalék.

3. Ebből a szempontból csökkent a 
színvonal, a külföldiek is az olcsóbb 
szálláslehetőséget keresték, pedig az

általunk kiközvetített szálláshelyek 
színvonala — a bérbeadóknak köszön
hetően — nem változott.

4. Kb. 20—30%-kal kevesebb ven
dégünk volt, különösen az úgynevezett 
„betérő” vedégek száma csappant meg. 
A főszezon viszont „teli volt”.

5. Az említett elő- és utószezont 
gyengesége ellenére jónak értékeljük. 
Sokat számított, hogy az  idén jónéhány 
külföldi (főleg német) utazási irodával 
bővítettük kapcsolatainkat.

6. Először talán arról, ami jó volt: 
sok vendégünk dicsérte az új informá
ciós füzetet, az új strandok is sokat je
lentettek. Ami viszont visszatetszést 
váltott ki, az az illegális és csúnya táb
laerdő, a szendvicsemberek és azok 
zaklatásai voltak. Véleményünk sze
rint létre kellene hozni az utazási iro
dák helyi érdekszövetségét. Persze 
nem árkartellre gondolunk.

PIREUS étterem:
1. Nálunk az igazi szezon egy hóna

pig tartott. Július 20. és augusztus 20. 
között.

2. A megszokott összetételű volt. 
Zömében német, azután holland, kevés 
osztrák. A magyar vendégek aránya kb. 
10%.

3. Gyengült a színvonal. Nem jel
lemző ugyan, hogy az olcsóbb ételeket 
keresik, de megnézik, mire költenek. 
Jónéhányan előre kiszámolt pénzzel ér
keznek.

4. Az árbevételünk majdnem ugyan 
az volt, mint tavaly, és ez egyértelmű 
visszaesést jelent, ha az áremeléseket 
és az inflációt is nézzük.

5. Nem vagyunk elégedettek. Későn 
kezdődött a szezon és korán véget ért. 
Augusztus 20. után meredeken lezu
hant a vendégek száma.

6. A strandokon kívül jószerivel 
nincs program, s ezért az utazási irodák 
máshova viszik vendégeiket. Több 
gondot kell fordítani a város tisztaságá
ra, zöldebb, virágosabb várost szeret
nénk. Ez persze nemcsak a városházán, 
hanem mindenkin múlik.

Boros László képviselő, idegenfor
galmi és üdülőhelyi bizottság elnöke:

1. Meglátásom szerint a főszezon jú
lius 15-től augusztus 23-ig tartott.

2. A volt keletnémetekből és azokból 
a megrögzött törzsvendégekből, akiket 
az vonz, amit megszokott, megszeret
tek.

3. Gyengült. Ez megnyilvánult ab
ban is, hogy a fogyasztás zömében a 
boltokban jelentkezett.

4. Két dolog változott: később kez
dődött a szezon, és rövidebb volt. A 
vendégek nagy részének kevesebb volt 
a pénze. Az olcsóbb szálláshelyeket ke
resték, csökkent a hosszabb időt (2—3 
hetet) itt töltő vendégek száma.

5. Nem vagyok elégedett. Az ered
ményével sem és a fogadókészség elő
készítésével sem. Nagyobb rend, tisz
taság és kevesebb szemét kellene.

6. Erre a kérdésre az Almádi Újság 
lapjain majd bővebben válaszolok.

Eddig tartottak a válaszok. Tud
juk: a kérdések meglehetősen sablo
nosak, a válaszok pedig rövidek vol
tak. A célunk persze nem is az volt, 
hogy komoly, átfogó értékelést ad
junk az 1992-es nyári szezonról. Re
méljük, hogy ezt megteszik az arra 
hivatott szakemberek, talán itt, az 
Almádi Újságban. Ehhez szerettünk 
volna hozzájárulni néhány olyan 
ember — néha egymásnak ellent
mondó, néha egymást fedő, de min
denképpen figyelmet érdemlő és 
megszívlelendő — véleményével, 
akik a nyár folyamán nap mint nap 
talákoznak a város vendégeivel.

Nagy Ferenc

Illusztrációk: 
Afrány Gábor

TÉLI BALATON
A Balatonra pár hétre eljönni igazi 

kikapcsolódás lehet. A Balaton mentén 
élni egész évben gazdasági lehetőség. 
Ezt nem kihasználni luxus. Itt cikkemet 
egészen más irányban folytathatnám, 
most ezt nem kívánom, maradjuk a téli 
Balaton nyújtotta gazdasági lehetősé
geknél.

Gyermekkoromban Almádi egyálta
lán nem volt olyan kihalt télen, mint az 
elmúlt években. Sok vendéglátóhely 
nyitva volt. A fenntartási kötségeket 
nagyrészt a helyi lakosság fogyasztása 
fedezte. Természetesen azok a vendég
látóhelyek, amelyek télen nem élték fel 
a nyári hasznot, nyáron szerényebb ha
szonnal is beérhették, nem riasztották el 
a véndégeket magas áraikkal, a szezon 
is jóval hosszabb volt. Az élelmiszerek 
hűtését a Balatonból ki vágott jéggel ol
dották meg. A félig földbe süllyesztett 
vastag nádfedeles jégvermek jellegze
tes építményei voltak a településnek. A 
jég vágás sok embernek biztosított mel
lékjövedelmet. A kompresszoros hűtő
gépek elterjedése kiszorította ezt a te
vékenységet. Ugyancsak szinte telje
sen megszűnt a balatoni nádasok szak
szerű és teljes körű learatása. Hagyo
mányosan a nádasokat kézi eszközök
kel vagy tolókaszával vagy kézi nádvá
gó kaszával, úgynevezett gyalászkával 
aratták le, vagy a vastagra hízott jégről 
vagy csónakról. E tevékenység elmara
dása megítélésem szerint igen súlyos 
következményekkel járt a víz minősé
gére. Az egészséges nádas a Balaton 
tisztításában pótolhatatlan. A levágott 
nádas tavasszal mindig szépen kizöl
dült. Az eltávolított növényanyag 
csökkentette a Balaton szervesanyag
tartalmát, lassítva a tó eutrolizálódását. 
A manapság alkalmazott nádégetés 
igen durva beavatkozás a tó élővilágá
ba. Az új nádnak még helyet ad, de az 
égetés során sok kisállat esik áldozatul 
a tűznek, és a megmaradó hamu erősen 
szennyezi a vizet. A levágott nádat jó 
pénzért elszállították vagy építkezé
sekre helyben felhasználták. Balaton
almádiban nagyon sok ház épült fage
rendás, nádpalló vagy náddal strukatú
rozott, durva borítású födémmel. A 
nádpalló kiváló hőszigetelő tulajdonsá
gai miatt véleményem szerint méltatla
nul szorult háttérbe mint építőanyag. A 
nád kézi learatására ma is elengedhe
tetlen szükség lenne. Ez most is sok 
ember jövedelmét egészítheti ki. Erről 
bővebben a nádasok gazdáival jelenleg 
kialakuló megegyezések után a követ
kező számban visszatérek, addig is ké
szítsünk tolókaszát, gyalászkát, mert 
lehet, hogy az idén is rövid lesz a tél!

Szabó Balázs



Öreghegyi
teniszhírek

A teniszszakosztály egyik leg
népesebb utánpótlásbázisa, az 
öreghegyi teniszsuli is megrendez
te a Vértanúk emlékére háziverse
nyét. Mintegy 30 gyermek vetélke
dett a helyezésekért. Köszönet Bó
diss József BSE-elnöknek, aki biz
tosította az emléklapokat.

Eredmények:

Teniszovi I.
I. Makray Rezső
II. Konkoly Gabriella
III. Réti Zsófia és Tóth Tamás

Teniszovi II.
I.Wágner Nikolett
II. Nagy Alexandra
III. Vizl Gergő
és Csapiár Klaudia

Teniszsuli I.
I. Fényes Sándor
II. Czuczai Donát
III. Kovács Zsombor 
és Tolcsvay Ferenc

Teniszsuli II.
I. Horváth Balázs
II. Vajai Péter
III. Müller Péter
és Szentpéteri Zoltán

Teniszsuli III.
I. Oláh Károly
II. Tóth Csaba
III. Toronyi Ferenc 
és Horváth Zsolt

FŰRÉSZELT 
TŰZIFA 
375 Ft/q 
házhoz 

szállítva

eladó
k o p á c s i

JÁNOS,
8440 

HEREND, 
Rózsa u. 28.Tel.: 06/80/61-669

A kutyaoltás címén érkezett szerkesztőségünkbe aláírásokkal egy 
levél, amely az előző hónapi lapzártánk után egy nappal postázódott. 
Azóta számtalan lap és a rádió foglalkozott az almádi üggyel részle
tesen. Így az Almádi Újság a tényeket közli, ugyanis nem a KÖJÁL 
vizsgálta a szóban forgó eseményt, hanem a Megyei Állategészségü
gyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás foglalta le a kutyaoltó anyagokat 
és ők küldték el Budapestre, az Állatgyógyászati Oltóanyag és 
Gyógyszerellenőrző Intézetbe. A pontos vizsgálati eredmény hiteles 
másolatát az alábbiakban közöljük.

Budapest, 1992. október 2.
Telefon: 157-5505 Telefax: 147-2726 
Ikt. szám: 57 975/1992.
Előadó: dr. Kucsera László, Szászfai Gyuláné

Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
DR. BÓTOR ATTILA igazgató főállatorvos 
Veszprém Pf. 126. 8201 
Tisztelt Igazgató úr!

Tájékoztatom, hogy a 11/24/92. sz. ügyiratában foglalt keresetnek 
megfelelően a beküldött oltóanyag- és gyógyszerminták vizsgálatát 
1992. szeptember 15. —  október 2. között elvégeztük.

Az Arecolin-minták koncentrációját perklórsavas titrálással határoz
tuk meg:

1 . sz. oldat (helyszíni minta): 0,925%
2. sz. oldat (gyógyszertári standard): 0,964%
Mindkét oldat koncentrációja megközelítően 1%, a deklaráltnak meg

felelő. A szer bomlása, ül. toxikus bomlástermékek jelenléte nem volt ki
mutatható.

A veszettség elleni 9105 m. sz. Rhabdomunk vakcina előírt adagjával 
és az 1. sz. Arecolin oldat 1 mg/ttkg adagjával kezelt kutya a 14 napos 
megfigyelési idő alatt betegségre utaló klinikai tüneteket nem mutatott.

A vizsgálati eredmények és a helyszínen készített szakszerű „feljegy
zés” (Balatonalmádi, szeptember 8 ., dr. Landi Tamás) alapján az elhullá
sok okát az alábbiakban vélelmezhetjük.

Az Arecolin hatásspektruma igen szűk. A terápiás és a toxikus adag 
igen közel van egymáshoz. A túl fiatal, az idős, a vemhes és a leromlott 
fizikai állapotban lévő állatok, avagy a túlfinomult szervezetek érzéke
nyebbek. Az előírt adagot esetenként egyedileg is szükséges módosítani. 
Alkalmazása kontraindikált tüdőtágulat, szív- és keringési zavarok ese
tén, valamint a vemhesség második felében.

Az alkalmazott állatgyógyászati készítmények (vakcina, gyógyszer) 
nem kifogásolhatók. Feltételezhetően az elhullások bekövetkeztében je 
lentős tényező volt a fokozott egyedi érzékenység és az állatok tömeges 
oltásakor általában megfigyelhető izgalom egyidejű hatása is.

Dr. Soós Tibor 
igazgató

Horgászsarok

Lassan vége az őszi rablóhalas időszaknak, bár még egy darabig pró
bálkozunk, amíg az időjárás kegyes marad hozzánk. Az eddigi fogásered
mények igen vegyes képet mutatnak. A megkérdezett horgászok többsé
ge természetesen panaszkodik. Aztán kiderül, hogy mégsem olyan re
ménytelen a helyzet. Van azért süllő a Balatonban. Sokat kell utánajárni, 
de meg lehet találni őket. Néha az orrunk előtt. Példa erre, hogy a budata
vai strand előtti vizen, a parttól 2 0 0  m-re fogták az idén a legtöbb süllőt. 
Kapitális fogas egy sem volt közöttük, de másfél— kétkilós szép szám
mal. A nagystrand előtti bóják környékén állítólag ugyanaz a helyzet. 
Egyszóval nem érdemes kockáztatni, és csónakkal kilométerekre beevez
ni az éjszakában. Annál is inkább, mert —  mint majdnem minden évben
—  most októberben is megszedte a tó a maga horgászáldozatát. Hárman 
fulladtak bele a vízbe, hogy miképpen, az már sosem derül ki...

Nem vagyok irigy horgász, mert „ma neked, holnap nekem”, de most 
egy hír hallatán a sárga irigység esz meg. Valaki, állítólag osztrák hor
gász, 18 kg-os süllőt fogott a Balatonban. Ha ez igaz, akkor mi adtuk a vi
lág legnagyobb fogassüllőjét. Nem rossz reklám!

Csuka, szokás szerint egy—kettő akadt csak. Talán azért, mert még 
nem hűlt le igazán a víz. A pontyok és keszegek viszont elkezdtek a tél 
előtt „bandába” állni. Érdemes volt a nádas előtt —  persze csónakkal —  
próbálkozni velük. Az elmúlt néhány hétben ez a módszer szépen „be
jö tt” . Főleg kilós körüli dévérek formájában. Nem tudom, hogy most is 
így van-e, mióta a halászok újra rákaptak Almádi vizeire. A minap meg
döbbenve figyeltük, mekkora területet fognak be egy húzásra! Nem túl
zok, ha a Fűzfői öböl felét emlegetem. Úgy döntöttem jó pár napig nem 
fogok érdeklődni a horászoktól. Nem lesz mit mondaniuk.

Nagy Ferenc

MEGKÉRDEZTÜK...

E havi számunkban a polgár- 
mestert kérdeztem két témában, a 
Balaton Akadémiáról és a jegyző- 
választásról. Ime a válaszok:

A Balaton Akadémiáról
Negyedszeri nekifutásra a Me

gyei Önkormányzat nagyon böl
csen úgy döntött, hogy a berényi 
hotel épületével belép a Balaton 
Akadémiáért Alapítványba. In
nentől kezdve már csak rajtunk 
múlik, hogy mit hozunk ki belőle. 
Meggyőződésem, hogy a jövőké
pünkről a Balaton Akadémia lehe
tőségének birtokában már bizako
dóbban elmélkedhetünk. A követ
kező feladat: áttörés az infrastruk
túra ügyében. Erre kell most min
den erőnket koncentrálni. Ami a 
Balaton Akadémia részleteit illeti, 
javaslom megkérdezni az Almádi 
Újság következő számában Cso
mai Géza képviselő és Szijártó Ist
ván professzor urakat.

A jegyzőválasztásról
Eddig öten pályáztak Almádiba 

jegyzőnek. Közülük kettő a törvé
nyes járandóságot messze megha
ladó anyagi igénnyel állt elő, ami
nek nem tudunk, és nem is akarunk 
eleget tenni. A személyes meghall
gatások után 2  pályázót találtunk 
alkalmasnak a jegyzői posztra. A 
testület úgy döntött, hogy e két pá
lyázat érvényben hagyása mellett 
még egyszer meghirdeti az állást, 
növelve ezáltal a még jobb válasz
tás esélyét. Az átmeneti időben 
nem tartunk különösebb működési 
zavaroktól, mert a stabil munkatár
sak teszik a dolgukat, mint aho
gyan tették eddig is.

G.T.

Balatonalmádi 
város lapja
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