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BALATONALMÁDI VAROS LAPJA Ára: 16 Ft

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

Olvadásra várvaOdakint jártam, nincs is még egy hete,A tónak most hűvös a lehellete.Fázott és ritkán jégtakaróba bújt,én megborzongtam, ahogy nyakamba fújt.Sápatag sugarat küldött a nap,de azok is épp, hogy világítanak.És akkor - ahogy ott magamban állok -Ilyennek látom az egész világot:hűvösnek. Szépnek, de borzongatónak.
Jégpáncélja nőtt, mint télen a tónak.Aztán hirtelen, mint húsba a penge,éles villanás hasít a szemembe,tükröt, ha tartanak, bosszantva, viccből,kis pikkelyes test ugrott ki a vízből.Hát élnek még! Mozognak a jég alatt,még ha kegyetlen is minden pillanat.Teszik a dolgukat, mindegyik mást,és várják, várják a felolvadást.

Vecsey K. Mária



K i l á t h a t u n k - e  m é g

a  k i l á t ó b ó l ?

A közelmúltban láthattunk a Napló 
című újságban egy megdöbbentő képet 
a Szabadság-kilátóról. Néhány éve még 
a toronyrész épségben volt, csak a nád
tetős épületszárny fedése kezdett tönk
remenni. Tény, hogy teljesen gazdát
lannak tűnt az épület, de az ajtaja a 
helyén volt, a koronázó attika köveivel 
együtt.

Ezelőtt 60 évvel, 1934-ben készítette el 
Padányi-Gulyás Jenő építészmérnök a ki
látó tervét, aminek alapján 1935. szep
tember 8-án került sor az ünnepélyes fel
avatásra.

Létrejöttének rövid története:
A fiatal, de rohamosan fejlődő fürdőnek 

Balatonalmádinak egyik évről évre visz
szatérő társasága kezdte megalapozni a

Balaton-felvidék Almádi körüli turistás
kodását, bejárva az erdőkkel borított lan
kás hegyeket. Ez a társaság a M. Kir. Pos
tatakarékpénztári Tisztviselők Sportegye
sülete balatonalmádi osztálya volt, akik 
egy ezen a vidéken átfutó, 75 km hosszú, 

szebbnél szebb s tör
ténelmi emlékekkel 
is gazdagított turista
utat jelzettek meg.

Az almádi turis
táskodó társaság tag
jaként Tormay Béla 
posta-takarékpénztári 
vezérigazgató, aki 
egyben a Balatonal
mádi Fürdő és Építő 
Rt. elnöke is volt, el
jutott az Alsóörshöz 
tartozó Cserelak
hegy csodás kilátást 
nyújtó, 300 m magas 
pontjára. A bokrok 
és fák között azon
ban nem lehetett jól 
kilátni, s ezért a lelkes 
kirándulók közös erő
vel a szerteszét he
verő kövekből egy kis 
halmot építettek. E 
néhány kő volt a ki
látó alapkőletétele, 
amiről széttekintve 
kinyilvánították a ki
látó építésének szük
ségességét. „Számos 
lelkes adakozó kész
sége segítette életre 
hazánk e szép alko
tását, a zalavármegyei 
Alsóörs község ne
mességi közbirtokos
sága által e célra fel
ajánlott területen, a 
Horthy Miklós kilá
tót.”

A felavatásra meghívót adtak ki rész
letes programmal. Iklódy-Szabó János, a 
Balatoni Szövetség elnöke tartott ünnepi 
beszédet, Tormay Béla pedig megköszön
te az adományokat. Darányi Kálmán föld
művelésügyi miniszter, aki Alsóörs dísz
polgára és a kerület országgyűlési képvi
selője volt, szintén beszédet mondott 
Deák János balatonalmádi plébános meg
áldotta az épületet. Végül Zsembery Gyu
la, a Magyar Turista Szövetség, az Or
szágos Testnevelési Tanács és a Cser
készszövetség nevében helyezett el ko
szorút a kilátón lévő emléktáblánál. Az 
eseménynek óriási sajtója volt, szinte az 
ország valamennyi lapja megemlékezett a 
kilátó építéséről. Ez nyilván összefüg
gött a kilátó névadójának személyével, 
akinek címere a bejárat felett került el
helyezésre. Természetesen „gondos ke
zek” az épülő szocializmus dicsőségére 
levésték ezt a címert, szerencsére meg
hagyták a torony négy sarkán levő, 
Veszprém, Zala, Somogy és Fejér megye 
címerét.

A Balaton és a bakonyi ünnepi hetek 
cím alatt 1935. július 15-én a rádióban 
tartott előadást Iklódy-Szabó János. Is
mertette a kilátó létrejöttét, jelentőségét, 
és a látványhoz kapcsolódva a Balaton- 
felvidék szépségeit, történelmi eseménye
it, külön kitérve Veszprém város, a Ba
laton és a Bakony szoros kapcsolatára

Jövőre lesz 60 éve, hogy felavatták a 
kilátót. Szép lenne, ha ezt az évfordulót 
a helyreállított kilátónál ünnepelhetnénk 
meg. Előzetesen tisztázni kellene, kinek 
a tulajdonában van az épület azon túl, 
hogy Alsóörs község közigazgatási terü
letén áll és igen erős szálakkal kötődik 
Almádihoz. Úgy vélem, meg kellene pró
bálni összefogni a cél érdekében, amint 
ezt annakidején eleink tették.

Schildmayer Ferenc

Kilátó képe 1938 körül

Iklódy-Szabó János tanulmányának címlapja.

H o g y a n  l á t o m  

a  B a l a t o n t  é s  k ö r n y é k é t  a  

H o r t h y  M i k l ó s  k i l á t ó t o r o n y b ó l .

IRTA:
IKLÓDY-SZABÓ JÁNOS

A BALATON-VESZPRÉM-BAKONY PROPAGANDA 
NAGYBIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE.



Halász-horgász dosszié
Előző számunkban nagy terjedelemben foglalkoztunk a 
Halászati Rt. megalakulásával. Cikkünket úgy fejeztük be, 
hogy várjuk a további fejleményeket. Abban a számban 
sajtóközleményt adtunk közre Szabó Tamástól, régiónk 
országgyűlési képviselőjétől, privatizációs minisztertől, továbbá 
közöltük a Balatoni Szövetség elnökségének hozzánk 
eljuttatott cikkét.
Most is valljuk, hogy az újság feladata közreadni minden 
olyan jelentős intézkedést, amely a Balatonnal foglalkozik, 
hiszen nekünk, itt élőknek a tó léte, megóvása nem lehet 
közömbös. A januári számban is és a 
jelen újságban megjelent 
közleményekből kitűnik, hogy most már 
országos téma lett a Balaton ügye, és 
a jó szándékok nyomon követhetők. A 
végeredmény a fontos. A levelezések 
közreadásával, amelyeket kértek az 
érdekeltek, azt lehet illusztrálni, hogy 
nem indulatoktól mentes az a 
küzdelem, amely a Balaton 
megmentésének érdekében történik.

Budapest, 1994. január 20.
Dr. Csepi Lajos 
vezérigazgató úrnak 
ÁV Rt.
Budapest.

Tisztelt Vezérigazgató Uram!
A Balatoni Halgazdaság kérdése ökológiai és 

„történelmi” okokból nagyon kényes. Melléke
lem ez ügyben véleményemet. 

Szükségesnek tartom, hogy a legközelebbi 
közgyűlésen a BHG igazgatótanácsát alakítsa át 
az ÁV Rt. Csökkentse létszámát 1 fővel, s Tahy 
Béla, Baráth István, Fazekas Péter és Szerda
helyi Balázs helyére a Kerényi polgármesternek 
írt levelem szerinti metodikában kiválasztott 
személyek kerüljenek.

Helyesnek tartanám, ha kidolgoznák a BHG 
privatizációs stratégiáját is. Elegendőnek tartom 
a minősített kisebbség állami tulajdonban tartá
sát, s ki kell dolgozni az önkormányzati tulaj
donlás, illetve a széles körű részvényvásárlás le
hetőségeinek biztosítását akár zárt körben, a hor
gászok kezében.

A téma érzékenysége miatt minden jelentő
sebb döntés előtt, kérlek, tájékoztass.

Üdvözöl:

Szabó Tamás

Budapest, 1994. január 20.
Dr. Kerényi László
polgármester úrnak
Balatonalmádi

Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm sürgető levelét a BHG ügyében. Megvallom, indo

kolatlannak és érthetetlennek tűnnek számomra azok a felfokozott 
türelmetlenségre utaló lépések, amit például a BHG és más ügyek
ben tesz.

Csodálkozom, mert kívülálló számára úgy tűnhet,
a./ mintha Önökkel együtt nem a magam erős kezdeményezé

sére és szorgalmazására alakult volna meg a Balatoni Re
gionális Tanács

b./ mintha nem magam lennék a legfőbb támogatója hatékony 
működésének

c./ mintha nem magam hoztam volna létre a sohasem volt hor
gász-halász párbeszédet

d./ mintha nem magam mondtam volna ki, hogy szükségesnek 
tartom a vezetői testületekben az érdekeltek (önkormány
zatok, horgászok, ökológia) részvételét

e./ mintha nem magam jelentettem volna ki, hogy ki kell dol
gozni az önkormányzati, illetve a széles körű, akár a hor
gászok számára is felkínált tulajdonlás lehetőségét a BHG- 
ban.

Jó szándékú hozzáállást magam is joggal elvárhatok mindenkitől.
Tájékoztatom:
1./ Várom az önkormányzatok (pl. Balatoni Szövetség) hiva

talos döntését, hogy kit ajánlanak a vezető testületekbe
2./ Várom, hogy a horgászok érintett szervezetei önmagukkal 

megvitatva kijelöljék delegálandó képviselőjüket s dönté
sükről hivatalosan értesítsenek

3./ Várom az érintettek összehangolt javaslatát egy, a témában 
elmélyült és elkötelezett ökológus személyre

Megnyugtatására közlöm, hogy az ÁV Rt. helyzete nem rendült 
meg, s hogy a fentiek teljesítése, majd a lépések megtétele sem
milyen összefüggésben nincs az ÁV Rt. személyi változásaival.

Jó szándékkal várom a fentiek szerint megalapozott javaslatokat, 
s a legközelebbi BHG-közgyűlésen a szükséges változásokat az 
ÁV Rt. végre fogja hajtani.

Üdvözli:

Szabó Tamás



Önkormányzati hírek

1994. feb ru ár

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak 
alapján 4 képviselő javaslatára dr. Kerényi László polgármester január 
20-ára rendkívüli ülést hívott össze. A napirend egyetlen pontból állt, 
nevezetesen dr. Farkas Miklós korábbi kérelme ügyében a döntés meg
hozatala.

Mint az sokak előtt ismert, dr. Farkas Miklóst jogerős bírósági ítélet 
kötelezte a Balatonalmádi Györgyi Dénes u. 11. szám alatti szolgálati 
lakásának kiürítésére. A kérelem a végrehajtás felfüggesztésére irá
nyult azzal az indokkal, miszerint dr. Farkas Miklós az ügyben perújítási 
kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz.

Hosszas vitát követően a képviselő-testület a kérelmet elutasította, 
egyúttal azonban lehetővé tette dr. Farkas Miklós számára, hogy ameny
nyiben a megadott határidőre önként kiköltözik a számára biztosított 
lakásba, és egyben lemond a korábbi szolgálati lakása használatával kap
csolatos — többé-kevésbé — vitatott követeléséről, a Rákóczi úti lakást 
véglegesen biztosítja.

Lapzártakor érkezett az a hiteles információ, hogy dr. Farkas Miklós
— ha nem is a megadott határidőre — szolgálati lakásából kiköltözött, 
a kulcsokat a polgármesteri hivatalnál leadta.

♦
A képviselő-testület ez évi rendes ülését január 27-én tartotta.
A testület az I. féléves munkatervének elfogadását követően a város 

1994. évi költségvetését tárgyalta meg — mint később kiderült — első 
olvasatként. Bár a képviselők közül néhányan hajlottak arra, hogy az 
előterjesztés egyik variációját elfogadják, a többség végül is úgy foglalt 
állást, hogy kibővített pénzügyi, gazdasági bizottsági ülésen — az in
tézményvezetők, a polgármesteri hivatal szakemberei részvételével — 
még egyszer tekintsék át az anyagot, a jelentkező költségvetési hiány 
lefaragása érdekében. A költségvetés ismételt napirendre tűzése e hónap 
közepére várható, természetesen az elfogadott költségvetésről lapunkban 
majd részletes tájékoztatást adunk.

♦
Vita nélkül alkotta meg a képviselő-testület az önkormányzati tulaj

donú bérlakások bérbeadásáról szóló rendeletét. A lakások értékesítésére 
vonatkozó rendelet megalkotása — amint azt lapunk előző számában 
ismertettük — márciusban várható.

♦
Az ülésen részt vevők közül senki nem gondolta azt, hogy az ak

tualitások 17 témáját a képviselő-testület ezen az ülésen meg tudja tár
gyalni, s hogy ez mégis sikerült, a jó előkészítő munkának köszönhető. 
A sokféle ügyben — ingatlanértékesítés, elidegenítési tilalom alóli fel
mentés, üzlethelyiség eladása, bérleti díj mérséklése, szolgalmi jog en
gedélyezése, az egészségügyi szolgálat gépkocsiproblémájának megol
dása stb. — az előterjesztésekben megfogalmazott javaslatot fogadta el 
többségében a testület.

♦
Végezetül a képviselő-testület annyiban módosította a decemberben 

elfogadott, a lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díjainak meg
állapításáról szóló rendeletét, miszerint a díjakat külön jogszabályban 
meghatározott általános forgalmi adó is terheli.

♦
Az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei a polgármesteri hivatalban 

és a városi könyvtárban megtekinthetők.

Sz. S.

RENDŐRSÉGI HÍREK
Balatonalmádi város területén január hónap

ban egy személy elleni erőszakos bűncselek
ményről kaptunk bejelentést. Ismeretlen tettes ja
nuár 20-án, 21 órakor a Laposa Dániel utcában 
megtámadott egy fiatal lányt, vele erőszakosko
dott. A rendelkezésre álló adatok birtokában a 
rendőrségre vezényelt nyomozók elfogták V. S. 
szentkirályszabadjai lakost, aki alaposan gyanú
sítható a bűncselekmény elkövetésével.

□
Ezenkívül még 9 esetben indult büntetőeljárás, 

részben ismeretlen tettesek ellen vagyon elleni és 
közlekedési bűncselekmények miatt. Az ismert 
tettes ellen indult bűncselekmények: sikkasztás, 
lopás és csalás. Az ismeretlen tettes ellen indult 
bűncselekmények pedig nyaralóbetörések, vala
mint egy esetben gépjárműből lopás. A nyaraló
betöréseket a Kőrisfa és az Iskola utcában, va
lamint a Vöröshegyen követték el. Az ismeretlen 
tettes ablakbetöréssel jutott színes tv-hez, étkész
lethez, valamint egy festményhez, ami falusi há
zat ábrázol. A gépjárműből lopást az I. sz. iskola 
előtt követték el. Egy személygépkocsiból január
19-én, az esti órákban orvosi táskát vettek ki mű
szerekkel, gyógyszerekkel, injekcióval.

□
A városban huszonegy személlyel szemben in

tézkedtek a rendőrök a személyes szabadság 
korlátozása mellett. Ezek között bűncselekményt 
elkövetők, a közbiztonság érdekében előállítottak, 
valamint cselekvőképtelenség miatt védelemben 
részesítettek vannak.

□
Ittas járművezetés bűncselekménye miatt há

rom személlyel szemben, cserbenhagyás miatt 
egy személlyel szemben indult büntetőeljárás. A 
cserbenhagyás egyúttal az egyetlen bejelentett 
közlekedési baleset volt. Január 21-én, este sze
mélyes jellegű vitát követően a Veszprémi u. 17. 
sz. előtt egy helyi lakos lábán mentek keresztül, 
aki könnyű sérülést szenvedett. A balesetet okozó 
személygépkocsi-vezető a helyszínen nem állt 
meg. A cselekmény a sérülés fokától függetlenül 
bűncselekmény.

Traffipax: Február hónapban a 71-es főútvo
nalon a 0 és 30 kilométer közötti szakaszon 5-én, 
10-én, 16-án, 20-án, 24-én és 28-án kerül sor mű
szeres sebességmérésre.

Czere József



Egy oldal a 40. hónapról 
a Városházán

1 9 9 4 . JANUÁR
N Y ÍL T  LEVÉL A  K É P V IS E L Ő M N E K

Dr. Szabó Tamás 
képviselő úrnak 
Balatonfüred

Tisztelt Képviselő Úr! 
Kedves Tamás! 
Nézőpontjaink különböz

nek, jutott eszembe a minap 
SzT-32-K/94. számú, január
20-án kelt leveledet olvasva.

A Te nézőpontodat megha
tározza a posztod. A enyémet 
meg az enyém. A Te nézőpon
todból indokolatlannak és ért
hetetlennek tűnik a türelmet
lenségem. Az én nézőpontom
ból minden okom megvan a 
türelmetlenségre.

Három és fél éve jeleztem 
Neked, hogy a tervezett és a 
már meglévő gazdasági törvé
nyek kiforgatják a városunkat 
potenciális javaiból. Emlékezz 
vissza, együtt mentünk fel 
Pestre egy hajnalon, akkoriban 
még a munkaügyis Zsigulid
dal. Nem figyeltél oda.

Két éve hiába kértem a se
gítségedet, hogy a kárpótlást a 
környékünkön valamennyire 
jobb mederbe tereljük. A be
rényi és almádi polgárok jogos 
jussa érdekében és a telekspe
kuláció ellen. Azt mondtad, 
hogy eleged van jogszerűtlen 
javaslataimból. Rá egy évre 
Szauter Rudolf lényegében 
ugyanazt javasolta, az Or
szággyűlés elfogadta, de egy 
lábjegyzet a Magyar Közlöny
ben eltörölte. Évtizedekig fog
juk sínyleni. A maradék beépí
tetlen partmenti sáv zsebken
dőnyi parcellákra szabdalása 
ugyanis kegyelemdöfés a Ba
latonnak. A régi zártkertesítés
nél nagyságrenddel nagyobb 
károkat fog okozni a kárpótlás 
a természetes környezetnek.

Két éve kérlek rá, hogy a 
HungarHotels-csomagból ki
emelt Auróra Szállót, Étter
met, Strandot, Tulipán Szállót 
és Kakas Csárdát, illetve az 
ezekhez tartozó belterületi föl
det segítsd vissza a Városnak. 
Ez az Állami Vagyonügynök

ségi akció, beleszámítva az 
adókiesést is, kb. 140 millió Ft 
veszteséget okozott a Váro
sodnak, Városunknak. Több 
mint fél éve tudod, hogy a sa
ját Vagyonügynökségi Pályá
zati Rendetekben megtaláltuk 
azt a passzust, aminek alapján 
törvényesen megkaphatnánk 
részvénycserével az elvett ob
jektumokat. A kabinetfőnö
köd, dr. Csuhaj V. Imre ezt ta
valy novemberben írásban 
megerősítette. Ennek ellenére 
hol a Balatoni Fejlesztési Tár
saságba, hol nyílt, hol zárt pá
lyázatra készülődnek az Auró
rák. „Csodálkozom, mert kí
vülálló számára úgy tűnhet,”

a./ mintha hiányozna az 
egyértelmű központi vezérelv

b./ mintha az ügy lebegte
tése tudatos lenne

1992 nyarán Kenesén meg
beszéltük jó néhány balatoni 
polgármester jelenlétében, 
hogy két minisztertársaddal el
rendezitek a Balatoni Regio
nális Tanács és a Balatoni In
tézőbizottság viszonyát. Te 
nevezted el az akciót „Durr 
belé”-nek. Visszamentéi Pest
re, és pártalelnökként beleme
rültél a Csurka István elleni 
csatába. A „Durr belé”-ből 
semmi sem lett. 1992 októbe
rében türelmetlenül rákérdez
tem. Adtál egy ledorongoló 
választ. Olyat, mint most. Az 
ügy azóta sincs megoldva, és 
nagyon nehezíti a Balatoni 
Regionális Tanács munkáját.

A Balatoni Halgazdaság 
ügyét is két éve szorgalma
zom. Való igaz, egyre türel
metlenebbül. Van ugyanis egy 
szakmám, aminek birtokában 
tudom, hogy micsoda veszély
ben van a közös kincsünk. A 
”sohasem volt” halász-hor
gász találkozón én vetettem 
fel az Igazgatótanács személyi 
összetételének kérdését, nem 
Te. Először azt válaszoltad, 
hogy nem a személyek a fon
tosak, hanem hogy „legyenek 
kidolgozva jó koncepciók”.

Tanú rá vagy harminc hor
gász. Pedig akkor Te már tud
tad, hogy angolnapártiakból, 
közgazdászokból és küldöttek
ből állt össze az Igazgatóta
nács. Ebbe bekerült Boros 
László is, aminek egyébként 
örülök, mert Ő legalább bala
toni ember. Azt is megértem, 
hogy a hatalom igyekszik el
helyezni megbízható embereit. 
Legfeljebb leszámolok azzal 
az illúzióval, hogy a sátorban, 
ahol 1988 novemberében még 
egymás mellett ültünk, egy 
másfajta hatalom készülődött. 
Az viszont bűn, hogy a Bala
toni Szövetségre, a horgászra, 
és az ökológusra senki sem 
gondolt. Te ott megint ledo
rongoltál, de rutinosan élre áll
tái, és két nap múlva megírtad 
a javaslataimat Szekeres Sza
bolcsnak, a sajátodként. Spon
gyát rá, engem a végeredmény 
érdekel. Csak azt a rengeteg 
energiát és időt sajnálom, ami
vel a Balatoni Szövetség végül 
kikényszerítette az intézke
dést. Másra is fordíthattuk vol
na.

Szintén két éve kértem a se
gítségedet DRV-ügyben. Ha 
megkaptam volna, 150 millió 
dollárt tudtam volna a térsé
günkbe kormányozni. Kijött 
volna belőle a Kis-Balaton re
habilitációja, meg a nagy tó 
körbecsatornázása. Ráadásul 
többezer ember menekült vol
na meg a munkanélküliségtől 
egyetlen forint állami segítség 
nélkül. A pénzt elvitték Kelet- 
Németországba.

Így néz ki a dolog alulról. 
Propagandisztikus kontraakci
ókban, ”támogatom”-okban és 
”erős kezdeményezés”-ekben 
persze nem volt hiány. Az 
utóbbi hónapokban különösen 
elismerésre méltó a teljesítmé
nyed a körlevelek ezrei és az 
előszavaztatások terén.

A türelmetlenségemet talán 
most elfogadod megérthető
nek. A végeredménytelenség 
az oka. Bár ez viszonylagos,

mert Balatonalmádinak egyre 
több a gázzal ellátott háztartá
sa, van zeneiskolája, a berényi 
iskolához 5 hektárnyi területe, 
magtára. Kikelt a Balaton 
Akadémia palántája, s ha ta
lálunk öntözőket, fel is csepe
redhet. A Balatonnak van erős 
Szövetsége és még erősítendő 
Regionális Tanácsa. De mi 
minden sikerülhetett volna 
még, ha ide figyelsz! Ezt 
emésztem nehezen. Képvise
lőként nagy csalódást okoztál. 
Mondom ezt annak a jogán, 
aki minden tőle telhetőt meg
tett azért, hogy azzá légy.

Visszatérve az Aurórákhoz: 
már nagyon kevés az időnk. 
Három hónap azóta is eltelt, 
hogy 1993. október 23-án a 
képviselő-testületnek szemé
lyesen helyezted kilátásba a 
támogatásodat. A megoldás
hoz jottányival sem jutottunk 
közelebb. Füreden négy- 
szemközt mondtam Neked, 
most írásban is megismétlem. 
Ha nem adod vissza a kérdé
ses objektumokat, amiknek a 
birtokában jó esélyünk lenne a 
berényi iskola felépítésére, 
vagy nem kárpótlod valami
lyen formában a Várost, fon
tolóra veszem, hogy elindulok 
ellened a parlamenti választá
sokon. Egyedül. Nyugodtan 
kockáztatok, mert várnak a 
szakmámba.

Nyilvánvaló, hogy sok esé
lyem nem lenne az általad 
mozgatott gépezettel és anya
giakkal szemben, de biztosan 
lennének igaz balatoni embe
rek, akik visszaigazolnák tü
relmetlen törekvéseim helyes
ségét. S a második fordulóban 
annak adnánk a szavazatain
kat, aki megérdemli. Még Te 
is lehetsz az. Rajtad múlik.

Balatonalmádi-Öreghegy
1994 február 3.

Üdvözöl:

Kerényi László



Megnőlt 
a szívünk!

Az Új Almádi Újság is szomorúan szá
molt be Lőrincze Lajos tanár úr, a nemzet 
nyelvművelőjének haláláról. Szellemi éle
tünkből való eltávozását nem engedheti 
meg az a megye, amely büszke szentgáli fi 
ára, azok a települések, amelyeknek lakói 
jószerint tőle tanultak meg tisztán és ért
hetően beszélni magyarul és emberül. Em
lékét megőrzendő és ápolandó a Magyar- 
Angol Tannyelvű Gimnázium dr. Lőrincze 
Lajosné engedélyét kérte a Lőrincze Lajos 
Emlékverseny évenkénti megrendezésére. 
Mellékelten közöljük Lőrincze tanár úr öz
vegyének levelét.

Birkás Gyula házigaízda 
és Mezős Gábor, a balatonfüredi művelődési ház igazgatója

A közönség 
egy csoportja

Vecsey K. Mária 
versmondás közben

Ismét a kultúráé
Füred és Almádi között 1989 óta tartó 
kulturális és sportkapcsolatuk 
legújabb állomása volt február 1-jén Füreden 
a MÁV Segélyező Egyesület üdülőjében 
tartott program, melyen városunk kulturális 
életének néhány reprezentánsa mutatkozott be 
a népes helyi érdeklődők táborának.

Az Almádi csapat igazán 
kitett magáért, kivétel 

nélkül lelkes tapsot aratott 
Néma Frigyes 
megzenésített verseivel, 
Vecsei K. Mária 
költeményeivel, Hansági 
Andrea és Kovács 
Zsuzsanna, valamint 
Szelényi Pál komolyzenei 

előadásával, Szecsődi Imre 
dalaival.
Képzőművészeink 
Fábián László, Vízer Júlia,

Hunyadi István, Makrai 
János képeivel voltak jelen. 
A Veszeli Lajos által 
bevezetett hangulatos



műsort Szűcs Sándor, 
Czuczor Sándor és Nagy 
Ferenc vidám csasztuskája 
zárta.
Megnyugtató, jó érzés, 
hogy ebben az acsarkodó, 
rohanó világban még van 
igény egy kis 
„összehajolásra”.
Folytatás a nyáron 
Almádiban a füredi 
képzőművészek 
bemutatkozásával.

Kovács Zsuzsanna 
hegedűjátéka

A befejező csasztuska előadói

Fotó: Durst L.

Együtt ... apraja-nagyja

R
övid hírben olvastam, 
vagy hallottam — már 
nem is tudom —, hogy 

az ENSZ közgyűlése elfogad
ta: 1994 legyen a család éve. 
Valahogy mindig előítélettel 
fogadtam a kampányszerű 
dolgokat, de ez most nagyon

megfogott. Gondolkodóba es
tem... Szociális védőhálóink 
nagyrészt szétfoszlottak vagy 
most szerveződnek: ám nem 
szabad engedni, hogy a csalá
di, a kisközösségi védőháló is 
tönkre menjen. Keresni kell az 
olyan, életlehetőséget javító 
folyamatokat, ahol a család ér
tékeire, gondjaira irányíthat
juk a figyelmet.

Mit tehetnénk mi — sport
tal foglalkozó emberek a csa
ládért? Sokat! Mi, teniszezők, 
szeretnénk azt elérni, hogy a 
család ne csak elküldje spor
tolni a gyermeket, hanem né-

ha-néha az édesanya, édesapa
— nagymama és nagypapa is 
elkísérje az edzőhelyre és mo
zogjanak, játsszanak együtt. 
Van erre már jó példa, de sok 
még a fehér folt! A minap 
résztvevője voltam a megyei 
teniszszövetség közgyűlésé
nek, ahol örömmel hallottam a 
fehér sport szerelmesei táborá
nak gyarapodásáról. (Így van 
ez nálunk is!) Itt vetette föl 
felém Fűzfő polgármestere: 
Mi lenne, ha a két szomszéd 
„vár” együtt vetélkedne a vö
rös salakon? Nagyon jó a gon
dolat! Vezetőségünk mellette 
van, és felhívom Almádi ap
raját, nagyját — fiatalját, 
öregjét, lépjünk „ringbe” a 
fűzfőiekkel egy tavasztól 
őszig tartó, oda-visszavágó, 
sok mozgást és örömet ígérő, 
egészséget védő és javító, a 
családot összetartó baráti ve
télkedésre. E gondolatok kap
csán az is eszembe jutott, 
hogy jó lenne — az orvul tá
madó betegség helyett — az 
egészségre koncentrálni!!! 
Nem mondok újat, ha azt 
mondom, az életünk stresszel 
teli! Napjaink túlhajtottak és 
mégis mozgásszegények. 
Rossz táplálkozási szokások
kal, alkohollal, dohányzással, 
egymás iránti gyűlölködéssel 
mérgezzük egymást és ma
gunkat. Változtatnunk kell ki
alakult rossz életmódunkon! 
Tudom, ez nagyon nehéz. Eh
hez nagy belső energiára len
ne szükség. Sajnos sokan nem 
hiszik el, hogy nagy mérték
ben javíthatnának közérzetü
kön, ha egészségesebben élné
nek. De el kell kezdeni! A csa
lád sikerélményekkel teli 
együttjátszása oldja a stresszt 
is. Higgyék el nekem, az or
vosok és gyógyszerek mellett 
az egészséges életmód vezet a 
végső megoldáshoz.

Érdeklődéssel olvastam az 
újság előző számában a meg
kérdezett képviselők és váro
sunk polgárainak 1993-ra való 
visszaemlékezéseit. A sok 
gond mellett szép dolgokat

produkált sokunk szülővárosa. 
Büszkék lehetünk rá! Amin 
szintén elgondolkodtam, hogy 
a leírtak között csak egy 19 
éves budatavai leány utalt a 
sportra a kerékpárút kapcsán. 
Pedig történt néhány említésre 
méltó esemény (eredmény). A 
tömegsport és versenysport te
rén Almádiban, hogy csak a 
legfontosabbat említsem: egy
más után alakulnak a sporttal 
foglalkozó közösségek. Ez azt 
is bizonyítja, hogy a mecéná
sok adományai (élen az önkor
mányzattal) termékeny talajba 
hullottak.

— A család éve jegyében a 
megyei teniszszövetség di
cséretes kezdeményezését (ha 
jól tudom, Angyal Bandi bácsi 
kezdeményezte) szeretnénk 
továbbfejleszteni. Nevezete
sen: kibővítjük a nyári szabad
idő-sportot a tavaszi és őszi 
időszakra is. Mecénásaink tá
mogatásával — alacsony ne
vezési díj mellett — 16 alka
lommal rendezünk szabadidő
versenyeket szerény díjazás
sal. (Hasonló megmozdulásra 
hívjuk fel a többi sportág ve
zetőségeit is!)

1993-ban több mint 150 tag 
és pártoló élt a 6 pálya kínálta 
lehetőséggel. De jó pályabe
osztással akár 300 fölé is 
emelhető a folyamatosan teni
szezők száma. Különösen, ha 
a pályák megvilágítását is 
megoldjuk. Éljenek vele!

— A Magyar Tenisz Szö
vetség utazást szervez a Fran
ciaország-Magyarország Da
vis-kupa mérkőzésre. Indulás
III. 24-én (5 nap). Részletes 
tájékoztatást Varga Lászlótól 
a 339-127-es telefonon lehet 
kérni február 13-ig.

Varga László

TENISZ HÍREK



WALESI 
VISSZHANG

Walesi zászló hazánkban 
csak a balatonalmádi gimnázi
umban található és nem vélet
lenül: a térben távoli, de lélek
ben közeli Dyfed megye szo
ros kapcsolatokra törekszik 
Veszprém megyével.

Ki tudja, hány hittérítő és 
remete kelt útra a középkori 
Írországból és Walesből Ke
let-Európa felé — legfeljebb 
Kálmán keresztnevünk ha em
lékeztet egyikőjükre — mint 
például az ír COLMAN, aki
nek ereklyéit SZENT IST
VÁN királyunk hozatta el 
Ausztriából, ahol megölték. 
Kelta keresztények keresték 
őshazájukat és megtérítették 
az ott talált pogányokat, vala
hogy úgy, mint később a mi 
Julianus barátunk, útban Mag
na Hungaria felé. WALTER 
MAP, vagy ismertebb nevén 
GUALTERIUS MAPES, a 
Walesből származó tudós teo
lógus anekdotagyűjteményé
ben, az Udvaroncok aprósága
iban, III. István királyunk 
trónöröklési viszályairól ír. 
Arról a III. ISTVÁNRÓL, aki

1171-ben Veszprémben állítja 
ki okleveles igérvényét az ön
kényeskedések megszünteté
séről, amikor meglátogatja őt 
a pápai követ és az esztergomi 
érsek. Az utóbbi nem más, 
mint Bánffy Lukács, Walter 
Map iskolatársa Párizsban...

IV. INCE pápa 1254-ben 
kelt oklevele különösen érté
kes számunkra, amelyben fi
gyelmezteti az egyetemekkel 
rendelkező országokat, hogy 
ne csak a római jogot tanítsák, 
hanem a szabad művészeteket 
is. Ezen országok sorában pe
dig egymás mellett szerepel 
Magyarország és Wales, ez a 
tény viszont egyik legfonto
sabb bizonyítéka a veszprémi 
universitas létezésének, ame
lyet CSÁK PÉTER hadai sem
misítettek meg 1276-ban.

A középkori Wales sem 
volt boldogabb, mert Edward 
király, angol király, azaz I. 
EDWARD, legyőzve a 
LLYWYLYN által vezetett 
walesi hadakat, 1284-ben 
Angliához csatolta az országot 
és azóta is walesi herceg a ne

ve a trónörö
kösnek.
ARANY JÁ
NOS érdeme, 
hogy már déda
páink is tudtak 
erről az ese
ményről, és 
azóta minden generációnak is
merősen cseng MONTGO
MERY, a MILDFORD-ÖBÖL 
és az ötszáz walesi bárd. Ami
kor az almádi gimnazisták elő
adták angol nyelvű dramatizált 
változatát 1993 karácsonyán, a 
walesi közönség kitörő öröm
mel fogadta. Lelkesedésüket 
csak meglepődésük múlta fel
ül, amikor arról értesültek, 
hogy nálunk minden iskolás 
gyermek ismeri a walesi bár
dok történetét, sőt egy időben 
kívülről kellett fújni az egé
szet. Nem véletlen tehát, hogy 
a welsh BARDD szó átkerült 
a magyarba, vagy egy sokat 
utazó walesi matróz pillantotta 
meg először a PENGWYN ne
vű madarat, ami nálunk: ping
vin. Elgondolkodtatóbb a 
LLEIAN szó, amely apácát je
lentett eredetileg, majd leány
zót a walesi nyelvben, nálunk 
pedig már a tihanyi alapítóle
vélben is előfordul... (Nem be
szélve Szentantalfáról, ahol is
merték a Leánymegyealja ha
tárnevet.) Magyar szavak is el
kerültek Walesbe, és a 
GWLASH meg a PAPRICA 
mellett mindenki ismeri a BE
IRO, azaz a golyóstoll magyar 
eredetű szavát, csak saját ha
zájában nem lehetett próféta 
BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF, a 
feltaláló... A legkorábban át
vett magyar eredetű szavuk 
mégis a COETS, azaz a kocsi, 
amely minden európai nyelv
be átkerült.

Walesi barátaim bölcsen 
felhívták a figyelmem, hogy 
még nemzeti színeink is azo
nosak, sőt bármely távol va
gyunk térben, gondolkodásban 
annál közelebb. A walesi 
nyelv is fonetikus, mint a ma
gyar — ne tévesszen meg sen

kit az YSPYTTY szó, mert az 
„y” i-nek ejtendő, vagy a 
TWDWR, mert a „w” pedig u 
hangértékű. (Az előbbi szó IS
POTÁLY, a másik pedig TU
DOR formában nálunk is köz
ismert.) Az YSGOL vagy 
HWNGARI szavakat így bárki 
könnyedén azonosítja, akár
csak mi az üdvözlési formá
kat, miután egyórás szuperin
tenzív nyelvoktatáson estünk 
át a dél-walesi testvériskolá
ban.

Jártak már előttünk honfi
társaink Walesben még 
Veszprém megyéből is, Die
nes Pál matematikus pro
fesszor tanított Swanseaben, 
Pongrácz József tudós, refor
mátus tanár Pápáról jutott el 
Cardiffba, a veszprémi ének
kar Llangollenbe, de a megyei 
önkormányzat képviselői is 
jártak már Gwent grófságban. 
Túl sok minden köt össze ben
nünket ahhoz, hogy el lehes
sen választani bennünket 
észak- és dél-walesi testvéris
kolánktól, őket pedig Balaton
almáditól. Nem véletlen, hogy 
nyári látogatásaikat már ha
gyományosnak tudjuk, mint 
ők a karácsony előtti hosszú 
utazásunkat. Azt tervezik, 
hogy 2 év múlva a LLANDE
ILOI népzenei találkozón lesz
nek magyar vendégeik, a vi
lágkiállítás Veszprém megyei 
rendezvényeire walesi vendé
geinket mi is várjuk. Addig is 
tanuljuk meg, hogy CROESO 
walesi nyelven: ISTEN HO
ZOTT.

Czuczor Sándor

Régi faragott bútorok 
teljes felújítása -  pótlások

fényezés
kárpitozás

Modern bútorok kárpitozása

Bognár László 
faszobrász és kárpitos 

Felsőörs József A.u. 27. (focipályánál)



Horgászsarok
Január 17-én tartotta vezetőségi ülését az Almádi Hor

gász Egyesület, amelynek témája a februári küldöttközgyű
lés előkészítése és az 1993-as év értékelése volt. A beszá
molókból kitűnt, hogy a vezetőség az éves munkatervben 
foglaltaknak eleget tett, munkáját annak megfelelően vé
gezte. A költségvetésbe tervezett bevételeket sikerült pro
dukálnia s a költségek is a kalkulált szinten belül maradtak, 
így a pénzügyi évet az egyesület több mint 250 000 Ft 
maradvánnyal zárta.

Megtörtént a MOHOSZ vagyonnevesítése, amelyből az 
Almádi Horgász Egyesület eszmei vagyonrésze 
0,0015144%. Öt verseny megrendezésére került sor az el
múlt évben, ebből 3 az egyesület tagjainak, 2 pedig fel
kérésre külső résztvevőkkel. Szóbakerült az ülésen a víz
part rendje is, mivel sok vád éri a horgászokat — sajnos 
nem alaptalanul — az itt uralkodó kaotikus állapotok miatt. 
Az egyesület kész nagyobb mértékben részt venni a nyil
vános partszakaszok tisztántartásában, ha a város ehhez biz
tosítja a szükséges eszközöket. A horgásztanya szemétszál
lítását mi magunk oldjuk meg. Nagyobb gondot kell for
dítani a vízben lévő karók őszi kiszedésére, fel kell hívni 
a horgászok figyelmét arra, hogy az alapszabályunk szerint 
kizárással is büntethető, aki nem tesz eleget ennek a kö
telezettségének.

A polgármesteri hivatal megtett mindent, hogy végre ren
deződjön a horgászkikötő tulajdonjogi helyzete. Megkereste 
a Dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, bejelentve vételi szán
dékát. Reméljük, rövidesen választ kapunk. Az egyesület 
1993-ban pártolótagként belépett a Balatoni Szövetségbe.

A horgásztanyán történt betöréssel kapcsolatban még 
nincs új hírünk, a rendőrség még folytatja a nyomozást. 
Tanulságként levonható viszont az, hogy értékes felszere
léseket nem szabad lent hagyni, mert hasonló eset bármikor 
előfordulhat.

1995 februárjában lejár a jelenlegi vezetőség megbíza
tása, ekkor vezetőségválasztó közgyűlést kell összehívni. A 
gyűlés előkészítésére 5 tagú jelölőbizottságot választ a feb
ruári küldöttgyűlés. A bizottság lehetőség szerint minden 
egyesületi tag véleményét kérje ki, hallgassa meg az új 
összetételű vezetőséggel kapcsolatban.

Az elmúlt év október 1-jétől új rendelet lépett életbe a 
balatoni csónakhasználattal kapcsolatban: A parttól 1500 
méterre lehet kievezni a tó egész területén, viszont kötelező 
minden csónakban (nemcsak az őszi süllőzéskor, hanem 
egész évben) 5 m kötél, 1 db csáklya, 1 db vízmerő, 1 
db mentőgyűrű, elsősegélycsomag, fehér fényű lámpa és 
a csónak befogadóképességének megfelelő számú mentő- 
mellény. A siófoki vízirendőrség nyomatékosan felhívja a 
horgászok figyelmét arra, hogy tavasztól kezdődően szá
míthatnak a fokozott ellenőrzésre, s kéri, hogy ne zakla
tásnak vegyék azt, hanem az elmúlt évek tragikus horgász
balesetei miatt szükséges intézkedésnek. Közölték azt is, 
hogy a tartozékok hiánya szabálysértésnek minősül és pénz- 
büntetéssel vagy súlyosabb esetben feljelentéssel jár együtt.

Nagy Ferenc

Lehetőség 
a fiataloknak

A Balaton Akadémia 1994-ben megkezdi a kö
zép- és felsőfokú szakképesítést adó, az üzleti élet
ben jól hasznosítható szakmai képzéseket: pl. ál
talános, idegenforgalmi és külkereskedelmi mene
dzser, ill. ügyintéző képzést, számítástechnikai, gaz
dasági szakoktatást.

A Gábor Dénes Műszaki és Informatikai Főis
kolával kötött megállapodás alapján —  kihelyezett 
oktatási intézményként, ill. távoktatással —  főisko
lai rendszerben informatikus szak is indul a Ba
laton Akadémián. A beiskolázással kapcsolatban 
kérjük a Balatonalmádi, Veszprémi út 83. címre 

levélbeli, vagy a 338-254-es telefonszámon az elő
zetes jelentkezést, illetve érdeklődést, mivel a pon
tos szakindítást az igények szerint tervezzük.

Báloznak 
a szomszédban is
Balatonkenesén január 29-én nagyszabású bált rendez

tek a Honvéd Üdülőben. Az elegáns farsangi bált a község

önkormányzata szervezte Flink Kornélnak, Kenese kultu
rális referensének, sajtószóvivőjének kezdeményezésére.

A nagyszerűen sikerült rendezvény teljes bevételével a 
kenesei új rendőrőrs létrehozását kívánják segíteni.

Gratulálunk a rendezőknek, kívánjuk, hogy hasznos és 
nemes kezdeményezésük folytatódjon.

— a szerk. —



VÁLLALKOZÓK ALMÁDIBAN

Tiltás helyett segítő támogatást
„Sok tehetséges ember lakik Balatonalmádiban, de sajnos 

azt látom, hogy közülük nagyon kevesen érzik igazán otthon 
magukat abban az élettérben, amit ez a város nyújtani tud."

A fenti idézet attól a fiatal 
vállalkozótól származik, aki 8 
évvel mérnöki diplomája meg
szerzését követően ma váro
sunk gazdasági életének elis
mert, irigyelt s egyúttal kriti
kákkal illetett személyisége.

Bendicsek Józsefnek hívják.
Az egyetem elvégzése után 

vonult be katonai szolgálatra, 
de míg mások a centit vágták 
napi gondossággal, ő már ak
kor tervezői munkákat vállalt.

— A balatonfüredi hajó
gyárnak igénye volt egy ki
sebb, rugalmas szervezetre, 
mely fémszerkezetek tervezé
sében és kivitelezésében bírt 
jártassággal. Így kerültünk 
kapcsolatba budapesti székhe
lyű szövetkezetünk közvetíté
se révén. Az első évben szak
csoportunk készítette el a mis
kolci és a miskolctapolcai 
strandok csúszdáinak tartó- 
szerkezeteit. Ezek a munkák 
nagyon jó profitot hoztak, és 
a fővárosi tulajdonosok meg
próbálták rátenni kezüket 
munkánk eredményére. Bará
tommal, Vadnai Péterrel ezt 
időben érzékeltük, s létrehoz
tunk egy új szövetkezetet. Ter
mészetesen a következő idő
szak feladatait is ide csopor
tosítottuk át.

— Ezek szerint nem belső 
késztetés, hanem a szervezeti 
forma torz elszámolási rend
szere indította a két fiatalt ar
ra, hogy önálló vállalkozásba 
fogjon.

— Így van. A PROMT né
ven alakított kisszövetkezet 
főleg építési tevékenységet 
folytatott, mi készítettük el 
például a csopaki tornatermet, 
s valósítottunk meg több ki
sebb-nagyobb létesítményt is. 
Miután dolgozóink döntő 
többsége Almádiban lakott, 
szerettünk volna itt a városban 
is feladatokat kapni. Még a 
rendszerváltást megelőzően 
elkészült a városközpont ren
dezési terve, mely egy kitűnő 
építész, Vadász György mun
kája. Azt reméltük, hogy a 
megvalósításból ki tudjuk ven
ni a részünket, a politikai vál
tozás azonban elsöpörte ezeket 
az elképzeléseket.

Az építő kisszövetkezet 
mindössze egyetlen megbízást 
kapott saját városában a volt 
Hattyú étterem helyét részben 
kitöltő, két üzletet magába 
foglaló borozó megépítésével. 
Néhány sikeres évvel a háta 
mögött, 1991 tavaszán Bendi
csek József nem egyszerűen 
csak újra kezdte, jelentős pro

filváltásra is elszánta ma
gát. A következő években 
a külkereskedelem és az 
idegenforgalom lett ese
ménydús hétköznapjainak 
két kulcsszava.

 — Egy pesti barátom ré
vén nyílt módom bekap
csolódni az importőri és 
nagykereskedelmi tevé
kenységbe. A neves ameri
kai cég, a RAINIX egyet
len termékével indultunk, 
de az üzlet hamar kinőtte 
magát. Ma már a közismert 
francia olajipari vállalko
zás, az ELF kizárólagos 
magyar képviselői, az ame

rikai STP cégnek pedig hiva
talos nagykereskedői vagyunk. 
Ez utóbbi vállalat egy ameri
kai mérce szerint is jelentős 
konszern részeként olajszár
mazékok és tisztítóanyagok 
gyártásával foglalkozik.

— Tevékenységének másik 
iránya, a SZEM-A-FOR park 
működtetése többek kritikáját 
váltotta ki. Van, aki a zenét 
tartja elviselhetetlennek, má
sok az építészeti megoldást 
kritizálják, mondván: a fahá
zak nem igazán illenek a vá
rosképbe.

— Igen, ez a dolog egyik 
oldala, de van pozitív megíté
lés is, elsősorban a magukat itt 
jól érző vendégek részéről. 
Egyébként már évekkel koráb
ban eszembe jutott, hogy tenni 
kellene valamit a rendezetlen, 
kihasználatlan területtel. Kel
lemes meglepetésben volt ré
szem, amikor a kívülről ne
hézkesnek ítélt MÁV-vezetés
sel egy nap alatt dűlőre lehe
tett jutnom. Ugyanakkor na
gyon szívós és kemény küz
delmet kellett folytatnom a vá
ros vezetésével ezért, hogy ezt 
a jó üzleti eredményeket pro
dukáló vállalkozást meg lehes
sen valósítani. Mi, a SZEM- 
A-FOR BT tagjai, azt remél
tük, hogy a már akkor is mű
ködő szakbizottságoktól segít
séget kapunk arra vonatkozó
an, hogy törekvéseink miként 
illeszthetők a városképhez. 
Mindebből semmi sem való
sult meg, sőt olyan szándékok
kal találkoztunk, melyek a ze
nés szórakozóhelyek korláto
zására irányultak. Amennyi
ben ez a tendencia folytatódik, 
s a vendégek nem találják meg 
nálunk még ezt a minimális 
szintű szórakozási és kikap
csolódási lehetőséget sem, úgy 
a város alapvető bevételi for
rását jelentő idegenforgalom 
visszaesésével kell számolni.

— Mi lehet Ön szerint a 
megoldás, hiszen az itt élő em
bereknek az is jogos igénye, 
hogy nyugodt körülmények kö
zött pihenhessenek.

— El kellene végre dönte
nie ennek a városnak, hogy mi 
is valójában: fürdőhely, üdülő
hely, idegenforgalmi központ 
vagy egyszerűen csak alvó vá
ros! Ha erre a kérdésre meg
fogalmazódna a válasz, akkor 
ki lehetne dolgozni azokat a 
fejlesztési irányokat, melyek a 
többség érdekét szolgálják. A 
kisebbségben maradottaknak 
pedig tudomásul kellene ven
niük, hogy a szűk szezonális 
időszakban a vendégek igé
nyeinek kielégítése kellemet
lenségekkel is jár. Meggyőző
désem egyébként, hogy a vá
ros lakóinak jelentős része 
közvetve vagy közvetlenül az 
idegenforgalomból él, másik 
komoly hányada pedig jöve
delmét egészíti ki ebből az üz
letágból. Tapasztalatom sze
rint olyanok is berzenkednek a 
zenés szórakozóhelyek műkö
dését illetően, akik szobáik ki
adásával maguk is fogadnak 
vendégeket.

— A bevezetőben említette, 
hogy javítani kellene az itt élő 
vállalkozók közérzetén. Mit le
hetne tenni ennek érdekében?

— Sok fiatal, komoly szak
tudással rendelkező ember kö
tődik a városhoz, de úgy lá
tom, hogy ambícióikra nincs 
szükség. Ezért nem vonják be 
őket érdemi döntések előké
szítésébe, meghozatalába. Na
gyon remélem, hogy ez nem 
lesz mindig így, s a település 
érdekében is felhasználhatóak 
lesznek azok a friss ismeretek, 
melyek e generáció tagjait 
eredményeik eléréséhez segí
tették.

Rendes Ferenc



Válasz olvasói levélre

Hogyan
lehetséges

ez?
Az Almádi Újság 1994. 

1. számában Olvasói levél 
címmel jelent meg Marek 
László budatavai lakos 
cikke.

A cikkíró hivatkozik az 
üzletek működéséről szó
ló 6/1990 (IV. 5.) KeM- 
rendeletre, mely szerint az 
erotikus áruk és szexuális 
eszközök értékesítésének 
tilalma vonatkozik a ki
mért szeszesitalok árusítá
sára és fogyasztására: az 
alsó- és felsőfokú oktatá
si, gyermek- és ifjúságvé
delmi, valamint gyermek- 
intézmény 200 méteres 
körzetében a kimért sze
szesital forgalmazása ti
los.

A hivatkozott jogsza
bályhely kiegészül egy 
mondattal: — ide nem 
értve a melegkonyhás 
vendéglátó-ipari üzlete
ket.

Mivel mindkét „műin
tézmény”, a Boszorkány, 
ill. Eduscho büfé az ún. 
melegkonyhás vendéglá
tó-ipari üzletek körébe 
tartozik, az említett egysé
gekre a kimért szeszesital 
forgalmazásának tilalma 
nem vonatkozik.

Tájékoztatásul:
Hivatkozott rendeletet 

az ipari és kereskedelmi 
miniszter 4/1994 (I. 14.) 
IKM-rendeletével módo
sította.

A módosítás azonban 
változatlanul hagyta a ki
mért szeszesital értékesí
tésére vonatkozó korábbi 
szabályokat, nevezetesen 
a szeszesital kimérésének 
tilalma a melegkonyhás 
vendéglátó-ipari üzletekre 
a továbbiakban sem vo
natkozik.

Sveiczer Vilmos 
hatósági csoportvezető

FOTÓKIÁLLÍTÁS

TAPOLCA 
-  BALATONI KISVÁROS
címmel gimnáziumunk aulájában nyílt meg január 27-én 

az a fotókiállítás, ahol Szám Lajos és Zentai Gábor művei láthatók

A tárlatot Tóth József, 
Tapolca önkormányzati 
képviselője nyitotta meg. 
A megnyitón 
közreműködtek a híres 
Batsányi Táncegyüttes 
szólistái is.

A kedves kiállítás 
bemutatja a kisvárost és 
környékét annak minden 
tájba illő szépségével 
együtt. Elénk tárja a két 
fotós lencséjén keresztül a 
Tapolcai-medencét, annak

néprajzi, építészeti, 
esztétikai élményeit, a múlt 
és a jelen üzeneteit. 
Nagyszerűen rendezett, 
kitűnő fotóművészeti 
csemege a városunkban 
látható tárlat.



BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
22/1993 (XI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE 

AZ EBTARTÁSRÓL (a fontosabb részletek)
A polgármesteri hivatal 
a város ebállományáról 
nyilvántartást vezet, 
amely az ebtulajdonos 
adatain kívül tartal
mazza az eb azonosítá
si adatait (fajtáját, ko
rát, nemét, színét, ne
vét) és a veszettség elle
ni utolsó védőoltás idő
pontját.

EBTARTÁSI 
SZABÁLYOK

4. §
(1) Balatonalmádi város 

közigazgatási területén a város 
többszintes beépítésű lakótele
pein lakásonként egy kutya 
tartható.

(2) Többlakásos lakóépület
ben, társasházban az ebtartás a 
tulajdonostársak, bérlőtársak 
többségének (50% plusz 1) 
hozzájárulásával folytatható.

(3) Az (1) bekezdésben 
megállapított korlátozás alól a 
jegyző kivételesen indokolt 
esetben felmentést adhat.

(4) A korlátozó rendelkezé
sek nem vonatkoznak a vak
vezető ebre, amennyiben 
szükségességét szakorvos iga
zolja.

(5) Házőrző kutyát csak el
különítve vagy rendszeresen 
zárva tartott udvarban lehet 
tartani. Több lakó által hasz
nált közös udvarban kutya 
csak megkötve tartható, kivé
ve, ha szabadon tartásához a 
tulajdonostársak, bérlőtársak 
együttesen hozzájárultak.

(6) Az ebeket tulajdonosaik 
biológiai igényét kielégítve 
kötelesek tartani, továbbá úgy, 
hogy azok elkóborolni, közte
rületre felügyelet nélkül kijut
ni ne tudjanak. Kutyát közte
rületen vezetni csak pórázon 
szabad.

(7) Ha a kutya harapós vagy 
támadó természetű, a telep, 
ház (lakás) bejáratán a harapós 
kutyára utaló figyelmeztető 
táblát kell szembetűnő módon 
elhelyezni. Ilyen kutyát közte

rületen vezetni csak szájkosár
ral ellátva szabad.

(8) Ha az ebtulajdonos az 
(5) bekezdésben foglaltakat 
megszegi, írásbeli hatósági fi
gyelmeztetés után el kell ren
delni az ingatlanról az eb el
távolítását.

(9) Bekerítetlen ingatlanon 
ebet szabadon tartani tilos.

(10) Többlakásos lakóépü
let, társasház közös használatú 
helyiségeiben, valamint erké
lyen és lodzsákon kutyát tar
tani tilos.

5. §
(1) Az eb tulajdonosa köte

les az ebét úgy tartani, hogy 
az a lakótársak és a szomszé
dok nyugalmát ne zavarja, tes
ti épségét és egészséget ne ve
szélyeztesse, anyagi kárt ne 
okozzon.

(2) Az ebtulajdonos vagy az 
eb felügyeletével megbízott 
személy köteles gondoskodni 
arról, hogy az eb gyalogjárdát, 
sétányt, parkot, közutat és la
kóház, lépcsőház közös hasz
nálatú területét ne szennyezze. 
Az eb által okozott szennye
ződést az ebtartó köteles hala
déktalanul eltávolítani.

(3) Tilos ebet beengedni, il
letve bevinni:

a/ vendégforgalmat lebo
nyolító nyilvános helyiségbe, 

b/ élelmiszert árusító üzlet
be, piac területére élelmiszer
feldolgozó üzembe, élelmi
szerraktárba,

c/ oktatási, egészségügyi, 
szociális, kulturális intézmé
nyek területére, sportpályákra, 
az intézményt őrző kutya ki
vételével, 

d/ ügyfélforgalmat lebonyo
lító közintézmények épületé
be,

e/ diák- és munkásszállókra, 
f/ játszótérre, játszótérként 

használt közterületre,
g/ strandra és szabadstrand

ra.
(4) Balatonalmádi város 

jegyzője egyes sétányok, par
kok területére az ebek bevite
lét megtilthatja, mely esetben 
a terület bejáratait a tilalomra 
vonatkozó közérthető, el nem 
mozdítható jelző táblával kell 
ellátni.

(5) Az ebek futtatására, 
edzésére, eb-illemhelyek cél
jára kijelölt területeket a ren
delet 1. sz. melléklete állapítja 
meg.

6. §
(1) Amennyiben egészség- 

ügyi vagy oktatási intézmé
nyek szomszédságában tartott 
eb a csendet tartósan háborítja 
vagy egészséget veszélyeztet, 
kötelezni kell az ebtulajdonost 
az ebnek az ingatlanról való 
eltávolítására.

(2) Ha az ebtartás a több
lakásos épületben, társasház
ban lakó tulajdonosok, illetve 
bérlők többségét zavarja, és 
ezért a lakók többsége (50% 
plusz 1) kéri az eb eltávolítá
sát, akkor azt el kell rendelni.

(3) A 3., 5. §-ban foglalt eb
tartási szabályok ismételt és 
súlyos megsértése esetén az 
ebtartást meg kell tiltani.

(4) Ha az ebtulajdonos nem 
tesz eleget az eb eltávolítására 
való kötelezésnek, az ebet ka
ranténba kell helyezni.

(5) Ha az eb elszállítását 
(karanténba helyezését), kiir
tását az ebtulajdonos mulasz
tása miatt rendelték el, a fel
merült költségek az ebtulajdo
nost terhelik.

7. §
(1) Az ebtulajdonos köteles 

ebét a jó gazda gondosságával 
tartani, gondozni, megbetege

dése esetén gyógyításáról gon
doskodni.

(1) Ebet kínozni, éheztetni, 
tartósan magára hagyni, el
hagyni tilos.

(3) Ha az ebtulajdonos nem 
szándékozik ebét vagy szapo
rulatát tovább tartani, köteles 
elhelyezésükről gondoskodni, 
illetve felajánlhatja a gyep- 
mesternek, aki köteles az ebet 
a szállítási költség megtérítése 
mellett átvenni. Az ebtulajdo
nos által a gyepmesteri telepre 
beszállított ebet a gyepmester 
díjfizetési kötelezettség nélkül 
kiirtja.

(4) Többlakásos lakóépület
ben, társasházban tartott eb 
esetleges szaporulatát az elvá
lasztást követő 8 napon belül 
az eb tulajdonosa köteles eltá
volítani.

(5) Balatonalmádi város 
közigazgatási területén ebte
nyészet a jegyző engedélye 
alapján létesíthető.

A rendelet továbbá szól a 
gazdátlan és kóbor ebek sor
sáról, a közegészségügyi és ál
lat-egészségügyi szabályokról 
és a záró rendelkezésekről.

A rendelet kihirdetése nap
ján lép hatályba.

A kihirdetéssel egy időben 
hatályát veszti az állattartásról 
szóló 1/1988 (V. 31.) sz. ta
nácsrendelet 9-10., 11., 12., 
13. §-a.

Melléklet
Az ebek futtatása, edzése, eb-illemhelyek céljára ki

jelölt területek meghatározása
1. Rákóczi út, a tüzép bejáratától a Tass utcai keresz

teződésig
2. A LOTTÓ épületek és a vasút közti zöldterület
3. Móra Ferenc utca végén a volt kőbánya
4. Mátyás király — Pinty utca sarkán a legelő
5. A magtár melletti zöldterület
6. A Megye-hegy 71-es melletti területe
Állattartással kapcsolatos díjak.
I. Befogott eb szállítási díja 200 Ft
II. Befogott eb tartási díja 100 Ft/nap
III. Elhullott kisállat elszállítási díja 200 Ft
IV. Veszélyessé vagy feleslegessé vált
kisállat kiirtási díja 300 Ft
A rendelet részletes leírása a polgármesteri hivatalban 

megtekinthető.



F A R S A N G

A farsang időszaka vízke
reszttel, január 6-ával kezdődik, 
és a húsvétvasárnapot megelő
ző 40 napos böjt kezdetével 
zárul. A farsangi szokások — 
többnyire február hónapban
— farsang végére, farsang far
kára összpontosultak, farsang- 
vasárnapra, farsanghétfőre és 
hushagyókeddre. Az előkészü
letek azonban már a farsang-

vasárnapot megelőző csütörtö
kön kezdődtek. Kövércsütör
tökön, másképpen zabálócsü
törtökön Szeged vidékén jó 
zsíros ételeket főztek és sokat 
ettek abban a hitben, hogy így 
bő lesz a termés és kövérre 
híznak a disznók. Az Ipoly 
menti falvakban kövércsütör
tökön húst, pogácsát, tepertőt, 
kolbászt, káposztát ettek. A

Mura-vidéki Radamoson do
bozú csütörtöknek nevezik a 
napot, talán a dobzodó szó el
hallásából.

A Mura-vidéki falvakban 
disznóhús, káposzta, kocso
nya, fánk, bor és pálinka bő
séges fogyasztásával ünnepel
ték a farsangot. A farsangi éte
lek maradékát megszárították, 
porrá törték, beteg jószágot 
gyógyítottak vele. A Szerém
ségben az első napon fánkot 
sütöttek, hogy ne vigye el a vi
har a háztetőt.

Jellegzetes farsangi étel a 
Tápió menti falvakban is a far
sangi fánk, melyet itt többnyi
re pampuskának neveznek. 
Ezzel kínálják a látogatókat és 
a köszöntőknek is ebből ad
nak. A másik jellegzetes étel 
a herőce, a forgácsfánk. Emel
lett népszerű volt ilyenkor a 
kocsonya, amiből a bálra is 
vittek.

A Bács megyei Topolyán az 
első fánkot eltették, megszárí
tották és porrá törték, majd

gyógyszerként a beteg állat 
ételébe keverték. A rétest is fi
gyelték, ha jól nyúlt, akkor 
úgy vélték, hogy a család sze
rencséje biztosítva van a kö
vetkező esztendőre. A farsangi 
ételekből eltettek egy — egy fa
latot, akárcsak a karácsonyi
ból, s ezt alkalmas gyógyszer
nek tartották a beteg jószág 
ételébe keverve. Fekete tyúkot 
vágtak azzal a magyarázattal, 
hogy a mája szerencsét hoz. 
Nádudvaron pedig azért vág
tak fekete tyúkot, hogy ne 
hulljon a baromfi, és D célból 
a fekete tyúk vérét szárítva el
tették. A többi farsangi napon 
készített ételnek is különleges 
jelentőséget tulajdonítottak. 
Berettyóújfalun így nyilatko
zott egy asszony: „Húshagyó
kor nagyanyám laskatisztát fő
zött tyúkhússal. Vékonyra 
vágta a laskát, hogy hosszú, 
vékonyszálú legyík a kender. 
Ha főzte, óvatosan rázta, hogy 
össze ne szakaggyík” (Sándor 
M. 1976:223).

Mindenütt arra törekedtek, 
hogy az ételeket hamvazószer
dáig elfogyasszák, mert akkor 
kezdődik a böjt. A szlavóniai 
Kórógyon mondják: „Inkább a 
has fakaggyon, mincsen az a 
kicsi étel megmaraggyon” 
(Penavin 1988:35). Hamvazó
szerdán, más néven száraz
szerdán vagy bőjtfogadószer
dán a Szerémségben már csak 
krumplilevest és bodagot (le
pényféle) készítettek. A ham
vazószerda utáni napot cson
kacsütörtökként említik, mert 
ilyenkor lehetett elfogyasztani 
a farsangi ételek maradékát. 
Hamvazószerdától húsvétva
sárnapig (kivéve csonkacsü
törtököt) a katolikusok sokfelé 
nem ettek húst és zsíros éte
leket.

A Dunántúlon vízkereszttől 
húshagyóig csoportosan jártak 
házról házra többnyire a fiú
gyermekek ünnepet köszöntő, 
jókívánságmondó, adomány
kérő énekekkel, melyeknek 
egyik jellegzetes szövegeleme 
a következő volt:

Hipp, hopp, fársáng! Itt öl
ték az ártányt, nem adják a 
máját, csak a szalonnáját.

EGY CUKRÁSZDA 
ÉS VALAMI MÁS...

Kinek ne esne jól egy-egy ízletes ebéd után 
valami kis sütemény, netán egy jó adag fagy
lalt?! Én bizony nem vetem meg az efféle ál
mokat! Keresem, kutatom a jobbnál jobb he
lyeket, ahol kedvemre válogathatok az ebéd 
utánra szánt csemegék, finomságok között. 
Egy új felfedezettről szeretnék írni, legújabb 
kedvencem ajánlom figyelmükbe: a Dávidot...

Lépjen be ide bárki, azt hiszem, nem megy 
ki anélkül, hogy meg ne kóstolna valamit. 
A hangulatos berendezés, a tiszta, kellemes 
környezet, a süteménnyel teli pult maradásra 
ösztönöz minden vendéget, bennem is felme
rült a gondolat: azt is meg kellene még kós
tolnom... Az új felfedezés és persze a sütik 
hatása nem hagytak nyugodni a számomra 
új, de mások által már ismert, kedvelt cuk
rászda titkáról, megkérdeztem a tulajdo
nost: Dávid Gyulánét.

-  Harminckét év cukrászüzemi munka 
után nem tudtam volna megválni az édessé
gektől — mondja, majd hozzáteszi: — meg
szűnt a munkahelyem, létrehoztam egyet.

Valahogy így indult a Dávid család vál
lalkozása. Ma pedig a Bajcsy-Zs. u. 51-ben

egy jól működő cukrászműhelyt talál az em
ber. Nyolcvanféle sütemény, saját készítésű 
marcipán, főzött fagylalt várja egész évben 
az édesszájúakat. Nyáron a cukrászdában 
megszokott ízeket a strandi fagyizóban is 
megtalálhatják. Még nincs fél éve, hogy 
megnyílt a hangulatos, modem üzlethelyiség, 
máris vannak törzsvendégei.

-  Belépnek az ajtón, és én tudom, mit fog
nak kérni — mondja a tulajdonos —, s már 
nemcsak itt helyben, hanem más boltokban 
is keresik a Dávid-féle süteményeket.

Vannak saját specialitásaik, pl. a marci
pánburgonya vagy -rúd, a gesztenyebomba, 
de nekem elhihetik, itt semmi sem olyan 
mint máshol.

-  Csökkentett cukortartalmú, átalakított 
receptek alapján frissen készült sütemények
kel várjuk vendégeinket — avatott be a ti
tokba Dávid Gyuláné.

Mi mást is tehetnék még hozzá: a véle
ményemet: Megéri ide betérni.

Magyar Zoltán



Idegen(félre)vezetés
Akár bevalljuk, akár nem, 

az idegenforgalmi uborka
szezon kellős közepén va
gyunk. A nálam borúlátób
bak még azt is hozzáteszik, 
hogy már idegenforgalmi 
szezon sincs — bár én ezt 
sem az árakból, sem a for
galmi dugókból ítélve meg 
nem mondtam volna... Tény 
viszont, hogy a szűkülő 
csúcsidényen és annak pará
dés programválasztékán túl 
csak a leghűségesebb Almá
di-imádók vagy a legkülön
cebb kalandkeresők vetőd
nek el hébe-hóba errefelé.

Ugyan miért is vetődnének 
ide azok, akik nem ismerik 
Balatonalmádit? Akár Mister 
Smith vagy Herr Schmidt he
lyébe képzeljük magunkat, va
lahogy csak kell tájékozód
nunk, hacsak nem találkoz
tunk itt korábban kelet-német 
rokonainkkal, vagy nem a 
bridzsklub jóvoltából akad
tunk egy kellemes kis búvó
helyre. Előkapjuk hát a ked
venc — vagy az éppen meg
vásárolható — útikönyvet és 
legott tájékozódunk. (A gyen
gébb idegzetűeket most ké
rem, hogy ne olvassák to
vább...)

Hovatovább hozzászoktunk 
már a magyar útikönyvekből, 
hogy a dinamikusan változó 
utcanevekkel — már a rend
szerváltozás előtt is — csak a 
legelszántabbak tudnak lé
pést tartani, és ezzel a helybe
liek őszinte csodálatán túl, 
egyben az orális tájékozódás 
lehetőségétől is megfosztják 
magukat, mert alig akad em
ber, aki útba tudná igazítani az 
„izgága” idegent.

Idegen nyelvre lefordított 
útikönyveknél annyival bájo
sabb volt a helyzet, hogy még 
a háború előtti utcanevek is 
bejöttek, az éttermekről és 
szállodákról nem is beszélve, 
mert régebbi forrásokból tu
dott csak tájékozódni a szerző. 
Egyes könyveknek megvan az 
az öreg hibája, hogy az addig 
ismert adatokat ismételgetik
— na és ha netán tévesek, ak
kor bizony azokat. Csak íze

lítőként: ,Almádi gyógyüdü
lőhely, a Szent Jobb-kápolna 
az István-kápolnából került 
ide, a mozaikokat Lotz Károly 
készítette, Rigó Jancsi-villa a 
domboldalon, a berényi erőd
templom, a falait XIII. száza
dinak gyanítják, a vörösbará
toké volt a katolikus templom 
Berényben, a Maulbertsch 
vagy Buffleur által festett fres
kók...” illett volna dupla idé
zőjelbe rakni a fentieket, mert 
már mindenkinek a könyökén 
jön ki az állandó javítgatás — 
bár az útikönyvekkel úgy va
gyunk mint a kisgyerekek: egy 
újszülöttnek minden vicc új.

Nicholas T. Parsons úti
könyve az egyik legszínvona
lasabb angol nyelvű mű, 
amely ma még talán megvásá
rolható és tényleg fedi a címe 
által ígérteket: Kulturális és 
történelmi útikönyv. Az a ti
zenkét sor, amelyet Almádi
nak szentel, nem túl sok, de a 
berényi református templomot 
igen helyesen erődített temp
lomnak nevezi, nem pedig 
erődtemplomnak ahogy több 
útikönyvben keverik, sőt még 
a helybeliek is eltévesztik oly
kor... A templomerőd és az 
erődtemplom két különböző 
fogalom! A Felvidéken és 
Erdélyben több templomerőd 
maradt meg, de a berényi az 
erődített templom, mert a he
lyi reformátusok csak 1700- 
ban vették körül fallal. Ádáz 
csatározás folyt a templom 
birtoklásáért a számbelileg ki
sebb, de ősi birtokos katoliku
sok között... Mária Terézia ki
rálynőig is felmentek a „nya
kas kálvinisták” nem is ered
ménytelenül! A jezsuiták pe
dig új templomot építtettek a 
régi Szent Márton egyháza he
lyett, a Szent Ignác tiszteletére 
szentelt barokk templomot. 
Buffleur Gáspár a jezsuita 
rendházfőnök, majd a rend fel
oszlatása után tiszttartó, a 
svájci származású Xaverius 
Pucherral festette ki a templo
mot, nem pedig saját maga. 
Van olyan útikönyv, amelyik 
Maulbertschnek tulajdonítja a 
ragyogó freskókat, mások Jo-

hann Cymbalnak, pedig Pu
cher Xavér veszprémi festő 
festette, akinek a fia is ismert 
festő volt.

Dan Richardson és Jill Den
ton vázlatos kelete-urópai úti
könyve csak kilenc sort szen
tel Balatonalmádinak, de Vö
rösberény műemlékeit meg 
sem említi. Tévesen veszi át 
más magyar útikönyvek hie
delmét, hogy Lotz Károly len
ne a mozaikok készítője a bu
dai várból ide mentett Szent 
Jobb-kápolnában. Róth Miksa 
(1865-1944) volt az alkotó, és 
ezt a tényt már 6 éve tudjuk 
Erdélyi Balázs kutatásai nyo
mán. (Ez a tény nem ismert vi
szont a Magyarország idegen
forgalmi földrajza című or
szágismereti tankönyv szerzői 
előtt!)

Az 1991-ben kiadott Ma
gyarország útikönyv és turis
taszótár sikerrel egyesíti a ko
rábbi hibákat, viszont 19 sor
ban mesél Balatonalmádiról
— igaz, ami igaz: magyar 
szerzők műve és magyar kiadó 
magyar lektorai ellenőrizték 
„gondosan” az adatokat — így 
azután angolra is csak ezeket 
fordították.

A fentiek után már nem is 
csodálkoztam, amikor kezem
be került az 1993. évi Idegen- 
forgalmi Almanach, amely 
gondos adatellenőrzést ígér a 
belső címlapján, de azok tar
talmáért nem vállal felelőssé
get. Okkal! Az 1992. évi ma
gyar és német szöveg angol 
ferdítéssel is kibővült — nem 
nyomdahiba, az a fenti kiad
vány egyik specialitása, mert 
fordításnak nevezni nagy meg
gondolatlanságra vallana... 
Már a tartalomjegyzék is 
hemzseg a hibáktól, de amit 
Budapestről ír angolul, az 
alulmúl minden képzeletet — 
vagy hadd helyesbítsek: Bala
tonalmádi angol ismertetése 
talán csapnivalóbb!

Minden további enyelgés 
helyett inkább idézek a „mű
ből”, és megkísérlem magyar
ra visszafordítani az angol 
szöveget — bár nem biztos, 
hogy annak minden finomsá

gát és raffinériáját érzékeltetni 
tudom: „A Balaton tavának 
északi partjának harmadik leg
nagyobb üdülőhelye Veszp
rém és Balatonfüred után. Az 
öreg magyarok első hódítása 
után a király lakóhelye volt, 
későbbi birtoka a veszprémi 
káptalannak Vörösberénnyel 
együtt. Hosszú időszakon át 
bortermelő terület, fürdős nya
ralóléte csak a XIX. század 
végén kezdődött. Plébánossá
gának temploma 1930-ban 
épült Medgyaszay István ter
vei szerint. Az aranyszínű mo
zaikszentélyt, mely az oldal
kápolnát borítja, 1957-ben 
épült hozzá, ráadásul Lotz Ká
roly készítette eredetileg a bu
dai kastélypalotának Szent Ist
ván -kápolnája részére, ahol 
egyszer volt, hol nem volt, I. 
István király szent jobb kezét 
őrizték meg és innen a profik 
evakuálták. A fürdőközpont 
körüli park természetvédelmi 
terület, sétányain vannak exp. 
az Izsó Miklós és Holló Bar
nabás által készített szobrok.” 
Szóval a végére már majdnem 
belejött a fordító, mindeneset
re szeretném, ha egyszer lát
hatná azoknak az angol anya
nyelvű turistáknak az arcát, 
akik a fenti szöveg alapján 
akarnak tájékozódni, műve
lődni, vagy akár kikupálódni...

Téved az az olvasó, aki azt 
hiszi, hogy a fenti szöveg nem 
használható semmire. Igenis, 
kiváló példaanyag a kezdő an
golul tanuló diákoknak arra, 
hogy mit nem szabad — még 
retardált állapotban sem. Aki 
viszont nem nyelvtanuló, de 
Balatonalmádi sorsát, idegen- 
forgalmát és jó hírét félti, az 
szorgalmazza velem együtt, 
hogy minél előbb készüljön el 
a Balatonalmádi monográfia, 
mert nem várhatunk ölbetett 
kézzel arra, hogy mások ró
lunk majd önzetlenül, tárgyila
gosan, pontosan és értelmesen 
tudósítanak.

Czuczor Sándor



VANDÁLOK BUDATAVÁN
Szabolcs úti lakóházak ala

pozásakor véletlenül előkerült 
néhány római kori sír. Semmi 
más, csak néhány szegényes 
lelet. Ház vagy más épület 
maradványát nem találták 
meg, lehet, hogy nem is volt, 
vagy akik egykoron elpusztí
tották, alapos munkát végez
tek. Nem akarok — hogyan is 
venném a bátorságot — nagy 
tudású szerkesztőtársaim dol
gába belekontárkodni, és Al
mádi római kori emlékeiről el
mélkedni. A fenti gondolat IV. 
emeleti erkélyemről lenézve 
jutott eszembe egyik reggel, 
amikor az aktuális időjárás 
megtapasztalása végett kinéz
tem a parkunkra. Arra a park
ra, amelyik az első és ezért

legfontosabb lépést jelentette 
azon az úton, ami egy lakóte
lepet az alvó város szintjéről 
az otthon szintjére vezethet. 
Több mint ezren lakunk — él
ünk — itt. Különböző helyről 
és különböző időben letelepe
dett emberek, akiknek a tulaj
donosi szemlélete (amit ma
napság oly sokat emlegetnek) 
jó néhány éven keresztül csak 
a lakásajtón belülre korlátozó
dott. Nem kevés vita és anyagi 
áldozat árán mégis megmoz
dult valami és tucatszámra jöt
tek az emberek gödröt ásni, fát 
ültetni, egyáltalán tenni vala
mit az addig senki földjének 
tartott gaztengerrel. Így, közös 
munkánk révén kezdtük el 
magunkénak érezni Almádi

nekünk jutó kis szegletét. Hi
szem, hogy ez így van, külön
ben mi késztetné azt az idős 
bácsit — és nemcsak őt —, 
hogy egész nyáron, nap mint 
nap kézzel szedegesse a gazt, 
és a köztudottan magas vízá
rak mellett is hajnalonként lel
kiismeretesen meglocsolja a 
lépcsőházuk előtti pázsitot. 
Gondolom, ugyanaz, ami mi
att az egyre sokasodó kisma
mák rászólnak gyerekeikre, ha 
a játék hevében a facsemeté
ket abajgatják.

Sok minden hiányzik még 
ahhoz, hogy igazán szép le
gyen ez a belső tér. Ezért is 
örültünk, hogy az önkormány
zat mélyen a zsebébe nyúlva, 
közel egy millió forintért meg
rendelte a közvilágítás elké
szítését az ÉDÁSZ-tól. A lám
pák helyükre kerülve meleg 
sárga fényükkel barátságos 
hangulatot árasztanak. Az 
örömbe azonban sajnos jó 
adag üröm is vegyült. A kivi
telezők mély, szinte kitörölhe
tetlen nyomokat hagytak nem
csak a lakók lelkében, hanem 
a viszonylag új pázsiton is, ne
héz munkagépeiknek köszön
hetően. Szinte az egész terü

letet keresztül-kasul szabdal
ták. Ki a felelős ezért? Gon
dolom, a munka irányitója, aki 
beengedte (beküldte?) a teher
autókat és a rakodógépeket. 
Őt még meg is lehetne találni. 
De kit lehet felelősségre vonni 
azért a szemléletért, amely 
semmibe veszi annyi ember 
munkáját, erőfeszítését? Váll
vonogatva, a munkájára hivat
kozva szándékosan tesz tönkre 
maga körül mindent. Sajnos 
hosszú időnek kell még eltel
nie addig, és sokat fogunk 
bosszankodni a hasonló esetek 
miatt, míg megváltozik ez a 
szemlélet.

A világítás mindenesetre 
működik, mindnyájunk örö
mére, a munkadíjat, úgy tu
dom, még nem fizette ki a pol
gármesteri hivatal, a műszaki 
átadás sem történt meg. Talán 
lehet valamit enyhíteni az 
anyagi káron. Abban azonban 
csak reménykedni tudunk, 
hogy az itt élők tenniakarását, 
munkakedvét csak időlegesen 
vette el néhány ember vandál 
nemtörődömsége.

Nagy Ferenc

Gázkazánok, gázégők bemutatója

1994 márciusában Magyarország egyik 
legnagyobb tüzeléstechnikai gyárának termékbemutatója

cserépkályha-gázégők
olasz fali gázkazánok
melegvíz-termelő gázkazánok
N-10 Thyssen olajégők
Honeywell szabályozástechnika bemutató

Szaktanácsadás, rendelésfelvétel. 
Ganz-G. B. Olasz-Magyar Tüzeléstechnikai Társaság

A pontos időpontról a márciusi számunkban tájékoztatjuk a lakosságot

Ismét várja 
kedves vendégeit 
Balatonalmádiban a

Kóla
cukrászda
(a rendőrséggel 
szemben)
Üzletek, esküvői 
rendezvények 

süteményellátását 
szállítással vállaljuk

Szünnap:
hétfő, kedd



Sportesemények 
és eredmények 

a Váci Mihály iskolából
A nevelőotthon megszűnésével a lecsökkent tanulói létszám 

ellenére is a különböző sportcsoportokkal (atlétika, kézilabda, 
kispályás foci), valamint egyéni számokban ott vagyunk a di
ákolimpián és más évközi sportversenyeken.

A tanulók körében év elején végzett felmérés szerint a ké
zilabda, kosárlabda, természetjárás az, ami leginkább vonzza 
őket. Mindezek figyelembevételével alakítottuk ki évi sport- 
programunkat.

A kosárlabda még gyerekcipőben jár, csak edzőmeccset ját
szottunk egy veszprémi iskolával, ahol kosárlabda tagozat van. 
Kiváló tanulási lehetőség volt. A fiú kézilabdacsapat a körzeti 
bajnokságban csak a Fűzfőgyártelepi Irinyi János Általános Is
kola csapatától szenvedett vereséget.

Február 3-án teremtornán voltunk az Irinyi általános isko
lában. A jó idő a kitűnő bitumenes pályára vitte a csapatokat.

Eredmények:
Irinyi általános iskola — Györgyi Dénes Általános Iskola 

13:8
Irinyi általános iskola — Váci Mihály Általános Iskola 8:8
Váci Mihály Általános Iskola — Györgyi Dénes Általános 

Iskola 10:1
Jobb gólaránnyal megnyertük a tornát. A csapat több játékosa 

almádi férfi utánpótlás csapatát erősíti.
Kispályás fociban az őszi fordulóban második helyen végez

tünk.
Kerékpáros ügyességi versenyben Fűzfőgyártelepen első he

lyet szereztünk. A megyei döntő a rossz időjárás miatt halasztva 
(november). Alsó tagozatos gyerekeink a játékos sportversenyen 
a körzetben szintén első helyezést értek el.

A környezetvédelmi szakkörön belül több kerékpár- és gya
logtúrát tettek tanulóink.

Reméljük, a következő félév is sikeres lesz, különösen az 
atlétikai egyéni bajnokságban várunk jó eredményeket.

Tóth Csaba

Balatonalmádi Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala pályázatra meghirdeti a balatonalmádi Wes
selényi strandon található 36 m2 alapterületű, felújításra 
szoruló üzlethelyiségét élelmiszerbolt üzemeltetése cél
jára.

A felújítási költségek a bérlőt terhelik. A pályázatokat 
február 15-ig kérjük benyújtani a balatonalmádi pol
gármesteri hivatal címére (Balatonalmádi, Széchenyi sé
tány 1.)

Részletes pályázati kiírás átvehető a vagyonkezelőnél 
hétfőn, csütörtökön 9-15 és pénteken 9-13 óra között 
a fenti címen.

Telefon: 06/88/338-400

Felhívás
A Váci Mihály Általános Iskola és szülői munkaközössége ér

deklődő vállalkozókat keres salakos sportpályájának felújításá
ra.

Az intézmény költségvetési forrásból a felújítást elvégezni 
nem tudja. Olyan vállalkozót keresünk, aki a felújítás finan
szírozását is vállalja. Cserébe a nyári időszakban — a befek
tetett tőke erejéig — a pályát teniszpályaként üzemeltetheti.

Az érdeklődők jelentkezését a 338-305-ös telefonon várjuk.

Helyesbítés

Az Új Almádi Újság januári számában közzétett a lakosságitávfűtés- és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendeletbenelírás történt. A rendelet 2. § (2.) bekezdésében szereplő 53 m3/év helyesen: 53 Ft/vízm3/év. A szerk.

Megnyílt Almádi első

bababoltja
Kinálatunk:

babakocsik, autósülések, gyerekágyak, etetőszékek, 
bébikompok, bébi ruházat, babakelengye, 

cumisüvegek, játékok, kismamaruhák, méteráru, 
rövidáru és sok minden más 

Pl. gyerek által vezethető akkumulátoros autó 

15 000  Ft-os vásárlás felett 1000 Ft-os 
ajándékutalványt adunk 

Bizományi adásvétel 

Várjuk vásárlóinkat kedvező nyitási árakkal

Melidóra Baby Shop
a Fórumnál, Szabolcs u. 19.

Hagyományos Bálint-napi nagybálját február 12-én, 19 órai 
kezdettel tartja a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium. Meg
hívók még korlátozott számban igényelhetők Tóth Csabáné ta
nárnőnél, a bál háziasszonyá
nál. Aki igazi skót-táncot, 
vagy egzotikus teaházat akar 
látni, egyéb meglepetésekről 
nem is beszélve, az el nem 
mulaszthatja.

♦
Tanulmányi versenyeken 

jól szerepelnek a gimnazis
ták! Olasz nyelv OKTV me
gyei döntőből 4 tanuló jutott 
tovább: Arbanász Ildikó,
Csendes Zsuzsa, Molnár Er
zsébet, Szerémi Péter negye
dikesek, felkésztő  tanáruk 
Újszásziné Hudivók Erzsé
bet. A Játsszunk operát me
gyei vetélkedőn a gimnázium 
csapata 2. helyen végzett, fe l
készítő tanáruk Varga Zsu
zsanna.

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság 

Czucor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Bering Anikó, 
Müllerné dr. Hradszky 

Erzsébet,
Nagy Ferenc, 

Schildmayer Ferenc, 
Veszeli Lajos 

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos 

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 06/88/338-444 
Nyomás: Tradeorg Kft.

Balatonfűzfő 
Eng. szám: 005-18/1989 

ISSn 0864-7860


