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

Ö T ÉVE LE TT VÁROS  
BALATONALM ÁDI

Városi létünk félideje táján jól megbírált az egyik 
barátom, mondván, ha már annyira szívügyem
nek tekintem az „intenzív urbanizálódást“, azaz a 
valódi várossá válást, akkor ne csak a régmúlttal 
foglalkozzam olyan vehemensen, hanem a közel
múlttal is. Azzal mentettem ki magam, hogy a ná
lam avatottabbak, eredeti forrásokkal rendelkezők, 
sőt: az akkor itt tevékenykedők, sokkal hitelesebben 
tudnák ezt a feladatot elvégezni.

Mivel kezembe kerültek a „Pályázat Balatonalmá
di városi jogú nagyköz-ség várossá nyilvánításá
ra“, valamint a „Feladatterv a várossá nyilvánítá
si ünnepség előkészítésére" dokumentumai, nehezebb 
elhárítani a kérést, bár bíráló barátom még most is 
avatottabb lenne...

„Az itt élők település-szeretetének, haladó hagyo
mányőrzésének, a jövőbe vetett hitének megerősítését 
jelentené, ha a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Ba
latonalmádit várossá nyilvánítaná. “  -  összegzi az 
akkori tanácselnök a 17 oldalas előterjesztést. Jogo
san, mert 7375 állandó lakos szinte egységes akara
tát tudhatta maga mögött, amely 8 ellenvélemény 
és 3 tartózkodás mellett született meg...

Balatonalmádi város öt éve város és öt település- 
része egyaránt részese és nyertese az előrelépésnek: a 
pártháztól a közösségi házig, a forradalmi ifjúsági 
napoktól az Almádi Napokig, a valamilyen középis
kolától a kéttannyelvű gimnáziumig, a kisboltoktól 
a bevásárlóközpontig, a tanácstagoktól a város
atyákig, az emlékművektől az emlékhelyekig, az úttö
rőtáboroktól a Cimbora-vakációig, koncertektől az 
idegennyelvű színházi előadásokig, a szállodáktól a 
„zimmer frei“-ig, a miniszterektől, a nagykövetekig, a 
Nőtanácstól a nagycsaládosok egyesületéig, a német- 
német találkozóktól a magyar-magyar párbeszédig, 
a szénhiánytól a gázprogramig, a tanácsi tovább
képzéstől a Balaton Akadémiáig, a tanácsháztól a 
zeneiskoláig, a szovjet turistáktól a walesi diákokig, 
no meg a Lozsántától az Ovári-messzelátóig...

Czuczor Sándor



E z  i t t  a  r e k l á m  h e l y e . . .

Egy fürdőhely le
het akármilyen is
mert, akkor is szük
sége van reklámra. 
Almádi fürdőhellyé

válásában a vesz
prémi lakosok és az 
itt szőlőbirtokkal 
rendelkezők tették 
meg az első lépése
ket. Reklám akkori
ban szinte nem is 
volt, csupán a vesz
prémi újságokban 
közöltek m inden

eseményt és hírt “ a 
mi kis Almádink
ról” ugyanis a vesz
prémiek ezidőben 
így emlegették a 
községet.

A reklám nagyon 
sokféle lehet, most

azonban egy sajá
tos reklámozási 
m ódot ismertetek, 
ami nagyon széles 
körben vitte el hí
rét Almádinak. Ez a 
módszer pedig a 
csekkszelvényeken 
elhelyezett reklám- 
feliratok alkalma

zása volt. Egy csek
ken legfeljebb há
rom helyen fordul 
elő reklámszöveg,

nevezetesen az első 
oldalon egy, a hát
són oldalon pedig 
kettő vagy három. 
Miután a csekket 
háromfelé vágták a 
postán, minimum 
két helyen hirdette 
Almádi értékeit. 
Igen lényeges volt, 
hogy melyik válla

latnak, társaságnak 
vagy személy szerint 
kinek a csekkjén 
került elhelyezésre 
a reklám. Például a 
“Magyar Úriasszo
nyok Lapja Kft. Bu
dapest” egy orszá
gos terjesztésű lap 
kiadója volt és így

szinte mindenhová 
elvitte hírünket. 
Ugyancsak széles 
körben volt haszná

latos a biankó 
csekk, amelyet bár
ki használhatott 
csupán rá kellett ír
nia a csekkszámla 
tulajdonosát, illet
ve annak számát.

Eddig több mint 
ötven különféle 
cég, intézmény, 
vállalat és személy

nevére szóló csekk- 
szelvény került elő. 
A reklámfeliratok, 
ábrák és szövegek

választéka is elég 
széles. Eddig 14 fé
lét sikerült össze
gyűjteni, fekete, 
kék, barna és zöld 
színekben. Most 
pedig következze
nek a reklámok, 
külön felhívva a fi
gyelmet a “Községi 
Előljáróság, Bala

tonalm ádi” csekk
számla tulajdonos
ra.

Schildmayer Ferenc



Március 15. városunkban

Részletek 
Kerényi László 
polgármester 

március 15-i ünne
pi beszédéből

A legutolsó utalás 
Boros László képvise
lőtársam múlt évi ün
nepi megemlékezésén 
hangzott el, reményé
nek kifejezésekép
pen: “mire e képviselő- 
testület leköszön szol
gálatáról, eredeti he
lyén tudhatjuk Petőfi 
Sándor mellszobrát”. 
Óhaja szinte közakara
tot sugallt, ezért a 
múlt év október havi 
Új Almádi Újságban 
ígéretet tettem, a jövő
- tehát 1994. március 
15-i ünnepség 1902 - 
évihez hasonló színhe
lyére.

A cél érdekében - a 
testület egyetértésén 
túlmenően - hathatós 
segítséget kaptam, úgy 
a hivatalból is illetékes 
személyektől, mint a 
megbízott kivitelezők
től, valamint azoktól, 
akik ezt szívügyüknek 
tekintették, csupán Al
m ádi-szeretet ü kből.

“A mű elkészült 
igen”. A sikerhez hoz
zájárult a rendkívül 
kedvező időjárás, az 
ünnepi kis műsorunk
ban való aktív résztvál
lalás és a megjelent 
nagyszámú lakosság, 
felnőttek, gyermekek. 
Mint ahogy akkor a 
helyszínen már névsze
rint is megköszöntem 
mindenkinek hozzájá
rulását, most is ezt - de 
már névtelenül - te
szem abban a remény
ben, hogy a jövőben 
ennél jobbat, szebbet, 
bensőségesebbet tud
junk mindnyájunk 
örömére alkotni.

Majbó Gábor

“  M it kíván a magyar 
nemzet?

Ezt a címet viselte az 
első, szabad magyar 
sajtótermék, a Tizen
két P o n t.... Van azon
ban egy alcíme is a Ti
zenkét Pontnak, ami 
így szól: Legyen béke, 
szabadság és egyetér
tés ....

Legyen béke, legyen 
szabadság, legyen 
egyetértés! Kívánták a 
márciusi ifjak, 1848- 
ban. A kívánságuk 
nem teljesült. A csá
szár és a cár összefo
gott ellenük. Béke he
lyett harc, szabadság 
helyett megtorlás és 
rabság jutott nekik 
osztályrészül. Abban 
mégis egyetértettek, 
hogy csak csatát vesz
tettek, a reményt nem, 
hogy lesz még béke, 
lesz még szabadság ....

1848 óta csaknem 
másfél évszázad telt el. 
De azóta sem 
adódott meg a 
magyarnak a 
béke, a szabad
ság és az egye
tértés egyszer
re, egy időben. 
N a g y a p á in k  
sem élhettek 
békében. Jelte
len sírokban fe
küsznek a Do
berdónál, az 
Isonzónál, vagy 
az első világé
gés keserű vesz
tesei lettek egy 
harmadára zsu
gorított ország
ban. Apáinknak 
újabb világháború 
jött, a második. A 
Don-kanyar, a német 
megszállás, az orosz

fogság. ‘56-ban apáink 
újra próbálták, s velük 
együtt már mi is, mai 
idősebbek. Nem sike
rült. De a béke azóta 
megvan ..., a szabadság 
nem, de egyetértet
tünk abban, hogy a 
szabadság is 
kell nekünk.
Négy éve a 
szabadság is 
m e g a d a to tt , 
puskalövések 
nélkül. Már 
csak az egye
tértés hiányzik

Az nem le
het, hogy bé
kében és sza
badságban az 
egyetértés hiá
nya miatt el
bukunk!

Az nem le
het, hogy bé
kében és sza
badságban a 
magyar nem 
tud egyetérte
ni! Legalább a legfon
tosabbakban:

- hogy mi tizenötmil
liónyian összetarto

zunk,
- hogy felelősek va

gyunk egymásért,
- hogy minden való

di és viszonylagos nyo

morunk ellenére min
den esélyünk megvan 
sorsunk jobbra fordí
tásához,

- hogy jobbak az esé
lyeink, mint történel
münk során bármikor,

- hogy vonuljon

vissza az, aki a legfon
tosabbakban egyetér
teni képtelen,

- hogy neveljük fel az

előítéleteinktől men
tes nemzedékeket, 
akik képesek lesznek a 
leg fo n to sa b b ak b a n  
egyetérteni...”

Polgármesterünk ünnepi beszédét mondja Fotó: D.L.



Néhány sor 
a 42. hónapról

1994. március

a Városházán

Boldog születésnapot kí

vánok Balatonalmádi Vá

rosnak és az Új Almádi Új

ságnak! Balatonalmádi Vá

ros és az Új Almádi Újság 

egyidősek. Az 5. születés

napjukat ünnepeltük az el

múlt hónapban. Történel

mi léptékkel mérve csupán 

egy villanás ez az 5 év. A mi 

életünknek azonban meg

határozó és felejthetetlen 

szakasza.. 1989 tavaszán 

Pozsgay Imre avatta várossá 

Balatonalmádit. Pár nap

pal előtte kis küldöttség in

dult neki a Pártháznak. 

Drága jó, néhai Fekete Pali 

bácsi is tagja volt. Mi lesz 

ebből édes fiam? - suttogta 

a Lenin (azóta újra Baross) 

úton parkoló B-s rendszá

mú Zsigulik között félősen, 

botorkálva. A bejárati ajtó

nál életerős, nagy darab fia

talember zsilipelt. Jobban 

félt, mint a Pali bácsi. A tit

kár, noha érezte az új idők 

fuvallatát, nem adta vissza a 

Városnak a Házat az ünnep 

alkalmából. Pedig csak pár 

hónappal tudta késleltetni 

az elkerülhetetlent. A Párt

házból ham arosan min

dannyiunk Közösségi Háza 

lett. 1990 augusztus 28-án 

ebben választódott ki egyet

len gyűlésén a mai Képvise

lő Testület döntő többsé

ge, mely Testület három és 

fél éve dolgozik és nemso

kára megmérettetik. Min

den tettét éberen figyelte és 

megörökítette az Új Almá

di Újság hónapról hónap

ra. Érdemes átlapozni. 

Számvetésül és az újrakez

dés előtt. Balatonalmádi 

Város és az Új Almádi Új

ság második, illetve soka

dik 5 éve előtt.

B a la to n a lm á d i -Ö re g 

hegy, 1994. április 2.

Dr.Kerényi László 

polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselőtestület 1994. 

március 31-i munkaterv szerin
ti ülése ugyancsak bővelkedett 
megtárgyalásra váró napirendi 
pontokban.

Elsőként módosította a kép
viselőtestület a szociális igazga
tásról és a szociális ellátások
ról szóló korábbi rendeletét, 
melynek lényege: az önkor
mányzat az 1993. évi III. tör
vényben szabályozott ellátáso
kon túl saját költségvetése ter
hére további egyéb szociális el
látásokat is megállapíthat. 
Rendeletet alkotott továbbá a 
testület a rendszeres nevelési 
segélyről, valamint a közösségi 
munkavégzésről. Mindkét ren
delet teljes szövegét lapunk kö
vetkező számában tesszük köz
zé.

Ezt követően vita nélkül elfo
gadta a testület az 1993. évi 
költségvetési terv végrehajtásá
ról szóló beszámolót, majd rá
tért az aktualitásokra.

A Választójogi Törvény a 

képviselőtestület feladatául 

szabta a szavazatszámláló bi

zottságok titkárának, két tagjá

nak, illetve a póttagjának meg

választását. A szavazatszámláló 

bizottságok rendkívül fontos 

szerepet töltenek be a választá

sok lebonyolításában, így a kö

zelgő május 8-i parlamenti vá
lasztásokban is.

A képviselőtestület -  miután 
a szavazatszámláló bizottságo
kat megválasztotta -  előre is 
köszönetét fejezte ki azoknak a 
balatonalmádi állampolgárok
nak, akik ezt az igen nehéz és 
felelősségteljes tisztséget önzet
lenül vállalták.

A szavazatszámláló bizottsá
gok névsorát lapunk e számá
ban külön is közöljük.

Döntött a képviselőtestület 
két balatonalmádi vállalkozó 
számára nyújtott kölcsön 
visszafizetési határidejének 
meghosszabításáról, majd ön
kormányzati tulajdonú ingatla
nok megvásárlására benyújtott 
kérelmekre hozott elutasító ha
tározatot.

Hozzájárulását adta viszont a 
káptalanfüredi ifjúsági táborok 
térségében egy élelmiszer-, 
zöldség-gyümölcs bolt létesíté
séhez.

Egyetértett a Váci Mihály Ál
talános Iskola igazgatójának 
azon kérelmével, hogy a MEN
TOR Kft-vel kötött külön meg
állapodás alapján az iskolai 
sportpálya -  a Kft. beruházásá
ban -  felújításra kerüljön.

Elviekben egyetértett a vörös
berényi volt magtárépület pin
céjének tornatermi célú kiala

kításával és használatával, de 
ehhez előzetesen be kell szerez
ni az Országos Műemlékvédel
mi Felügyelőség engedélyét, te
kintettel az épület műemlék 
jellegére.

Fedezetet biztosított a Venyi
ge utcai szennyvízcsatorna épí
téséhez, továbbá a Györgyi Dé
nes Általános Iskola gázfűtésre 
történő átállásához.

Végezetül foglalkozott -  első 
olvasatként -  az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és 
helyiségek elidegenítéséről szó
ló rendelettervezettel, érdem
ben azonban nem hozott dön
tést. Szükségesnek tartja ugyan
is, hogy a rendelettervezet az 
érintettek körében -  Petőfi 
Sándor utcai lakások, Rákóczi 
úti lakótelep stb. -  ismertetés
re kerüljön, majd ezt követően 
a lakásügyi, valamint a gazdasá
gi-ellenőrző és pénzügyi bizott
ság előzetesen megtárgyalja.

Erre ugyanis idő hiányában 
nem kerülhetett sor, mert az 
Országgyűlés által elfogadott 
törvény csak néhány napja ke
rült kihirdetésre a Magyar Köz
lönyben.

Az önkormányzat jegyző
könyvei a polgármesteri hiva
talban és a Városi Könyvtárban 
megtekinthetők.

Sz.S.

Válasz tás i  k ö z l e m é n y !
A Képviselőtestület által megválasztott 
Szavazatszámláló Bizottságok összetétele:

1.szavazókor:
Kéttannyelvű Gimnázium, Rákóczi u.
Titkár: Bogdán Győző
Tagok: Kertész Gabriella, Kiss Lászlóné
Póttag: Lehoczky Balázs

2.szavazókör:
Györgyi Dénes Általános Iskola, Bajcsy Zs. u. 
Titkár: Gergely Endre 
Tagok:Durst László, Szikszai Róbert 
Póttag:Borbély Zoltánné

3.szavazókör: Közösségi Ház, Baross G. u. 
Titkár: Siklósi Lajos

Tagok: Horváth István, Sári János 
Póttag: Balázs Lajosné

4.szavazókör: Gabi Hotel, Kossuth L. u. 12. 
Titkár: Gáspár Imre
Tagok: Nikolettiné Molnár Erzsébet,
Szabó Lászlóné

Póttag: Gillich László

5.szavazókör:
Váci Mihály Általános Iskola, Verseny u. 1. 
Titkár: GellérJudit 
Tagok: Nagy Lajos, Risányi Erzsébet 
Póttag: Szentpéteri Zoltán

6.szavazókör: Mogyoró úti óvoda 
Titkár: Benczik Jánosné
Tagok: Jáger Ferenc, Kuti Istvánné 
Póttag: Szentesi István

7.szavazókör:
Vörösberényi Általános Iskola, Veszprémi u. 103. 
Titkár: Jákói Sándor 
Tagok Berényi Sándomé, Szász Attila 
Póttag: Horváth Lilla

8.szavazókör:
Vörösberényi Általános Iskola, Veszprémi u. 87. 
Titkár: Dienes Bálint
Tagok: Németh Lajosné, Némethné Virág Gyöngyi 
Póttag: Somodari József



Telefon - víz - gáz -út- csatorna
Fontos eseményre került sor március 18-án 

Zircen. Schamschula György közlekedési, hír

közlési és vízügyi miniszter, Róbert McGuire, az 

United Telecom Investment igazgatója és Ru

dolf Fischer, az Alcatel Ausztria igazgatója aláír

ta a térségünk telefonszolgáltatására vonatkozó 

koncessziós előszerződést. Ennek értelmében a 

szolgáltatást a MATÁV-tól a Bakonytel veszi át. 

Szerződésben vállalt fejlesztési kötelezettségeit a 

szolgáltatás átvételétől számított 18 hónapon be

lül teljesíti. Nagy munka kezdődik Balatonalmá

diban is, mivel az őszi felhívásunkra majd’ 800 

megállapodást kötöttünk a telefon 1995. decem

ber 31-ig történő üzembe helyezésére. Ennyi 

polgár tisztelte meg íly módon is bizalmával az 

önkormányzatot és a Bakonytel társaságot. A 
munkálatok megkezdésével a folyamat már 

visszafordíthatatlanná válik, a siker érdekében 

mindannyiunktól elvárható, hogy a megkezdett 

fejlesztést közösen végigcsináljuk.

Folytatódik a városban a gázhálózat kiépítése 

is. Április 30-ig befejeződik a korai havazás mi

att az ősszel félbeszakított építés a Bajcsy-Zsi

linszky úton, ezt az útpálya teljes felújítása köve

ti. Az aszfalt-keverő telep újraindításával elhárult 

a Noszlopy és Hétvezér utcák végleges helyreállí

tása elől is minden akadály. Május 31-ig elké

szült a gázvezeték a Baross Gábor, Luther, Kál

vin, Jókai, Arany János, Petőfi Sándor, Park, Kő

rösi Csoma utcákban, valamint a Móricz Zsig

mond közben is. Elkészítettetjük a most megé

pülő szakasz továbbfolytatását lehetővé tevő ter

veket két részletben a Váci Mihály iskoláig, illet

ve a Határ csárdáig. Vörösberény irányába a víz 

és csatorna céltámogatások iránti kérelem meg

teremtette az alapjait a három közmű egy út 

helyreállítással történő megépítésének. Az épí

tést -  anyagi okok miatt -  a gázzal kezdjük az 
idegenforgalmi szezon után, amennyiben az ér

dekeltekkel is meg tudunk egyezni.

Az Öreghegyen két probléma megoldására 

történt előrelépés. A Dózsa György úti villanyve

zeték rekonstrukciója talán már elkészül, mikor

ra e sorokat olvashatják. A városrész vízellátása 

megnyugtatóan az igényelt céltámogatások fo

lyósítása után, a lakossági összefogás továbbfej

lesztésével lesz lehetséges.

Káptalanfüreden -  figyelembe véve a csapa

dékvíz elvezetés megoldatlansága miatti problé

mákat -  a Páfrány utca kiépítésére nyújtott fede
zetet az 1994. évi költségvetés. Elővettük a Kápta

lanfüred csatornázására készített terveket is, 

ezek leporolása nem je lent sok gondot, hiszen 

az elmúlt 10 évben az érintett területen nem sok 

változás történt. Remélhetőleg -  és itt ismét az 

érdekelt ingatlantulajdonosok összefogására 

utalok -  ezt a régi törekvést is megvalósíthatjuk 

az elkövetkező években, hiszen a házi szennyvíz 

kiszivárgása ezen a területen különösen veszé

lyes, mivel a vörös homokkőnek különösen 

rossz a tisztítási hatásfoka.

A városban folyó közműfejlesztési munkák

ról, ezek lehetőségeiről, az esetlegesen akadá

lyozó problémákról a továbbiakban is szívesen 

adnak felvilágosítást elsőkézből, hitelesen a Pol

gármesteri Hivatal munkatársai.

Szabó Balázs 

városgazda

Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a következő számunk a választásokra való tekintettel

május 4-én jelenik meg.
Közöljük a második fordulóban továbbjutott képviselőjelöltek programjait, fotóit, hogy Önök 

szívük és józan belátásuk szerint tudjanak választani, dönteni abban, hogy a magyar parlament

ben ki képviselje régiónkat.

F o tó d o k u m e n tu m o k

A Várisháza kistermében nyílt meg 
Durst László fotóiból egy dokumentációs 

tárlat.
A kiállítást Schildmayer Ferenc alpol

gármester nyitotta meg.

Részlet a beszédből:
Az itt látható 17 tabló nem csupán az 

öt év alatt történtek fotóit mutatja be, 
hanem annál sokkal többet. Egy lelkes 
patrióta almádi polgár, Durst László 
hatalmas fényképanyagából láthatunk itt 
egy kis keresztmetszetet, benne az öt év 
néhány lényeges, a város teljes lakossága 
számára fontos eseményt is megörökítve.

Rend őrségi 
h í r e k

A város közigazgatási területén március 
hónapban személy elleni erőszakos bűncse
lekmény nem történt, jogtalan támadásról, 
a köznyugalmat veszélyeztető, utca rendjét 
sértő bűncselekményről bejelentést nem 
kaptunk.

Vagyon elleni bűncselekmények, 
lopás, betöréses lopás, szándékos rongálás - 
miatt ismeretlen tettesek ellen 10 esetben 
indítottunk nyomozást. Az ismeretlen 
személyek hat esetben nyaralóépületbe 
törtek be Budataván, Káptalanfüreden, 
valamint Vörösberényben. Az épületekből a 
jelentős rongálás mellett többek közt ITT 
TV készüléket, Philips rádiósmagnót, 
ruhaneműt loptak el. A vörösberényi 
óvodából ellopták a FUNAI típusú videót, 
az I.számú óvodából egy PANASONIC 
típusú videót, amivel 58.000,- forint kárt 
okoztak. Az anyagi kár elenyésző az erkölcsi 
kár mellett. A Casablanca bárban 11-én 4.30 
és 5.30 óra közötti időben járt betörő, 
innen szeszesitalokat loptak el. A FÓRUM 
üzletközpont zöldséges részlegétől 
kókuszdiót és kiwit loptak el, ugyancsak 
dolog elleni erőszakkal. A helyszín 
közelében elfogott három balatonalmádi 
fiatalember érdemi magyarázatot nem 
tudott adni tettére és bármilyen jó heccnek 
tűnt a szemükben, betörökké váltak.

Káptalanfüreden lakossági bejelentést 
követően fogták el K.J. csopaki lakost, aki 
februári szabadulása óta annak ellenére, 
hogy zsebében elfogásakor is saját 50.000 
forintja volt, hat nyaralóépületbe tört be. A 
nyaralókból élelmiszert vitt el, főzött, 
mosott és úgy élt, mintha szállodában 
lenne. Az elmúlt év augusztusában tíz 
ugyanilyen bűncselekményt követett el, 
szinte már sportot űz a nyaralók láto
gatásából. Tény, hogy elfogásai alkalmával 
sportszerűen is viselkedik.

Egy tatabányai fiatalember a MATÁV-nak 
okozott kárt azzal, hogy nyilvános telefon- 
fülke készülék előtti vezetékét vágta fel és 
telefonált rokonainak, ismerőseinek. 
Bőbeszédűsége tízezer forintos számlát 
jelentett, ami egyben dolog elleni erőszak
kal elkövetett lopás is, amiért a számlát a 
büntetőbíróság állítja ki.

A város területén az említetteken kívül 
még nyolc személyt fogtak el különböző 
jogsértések miatt, tizenkét személyt a közbiz
tonság érdekében előállítottak és kettőt a 
védelemben részesítés miatt bekísértek.

Közlekedési bűncselekmény miatt öt 
személy ellen kezdeményeztünk bün
tetőeljárást, mind az öt személy olyan 
mértékben fogyasztott szeszesitalt, majd ült 
a volán mögé, hogy véralkoholvizsgálat 
kötelező volt.

A közvetlen balatonparti településeken, 
így Almádiban sem történt baleset március 
27-ig. Ezen a napon 11.40 órakor a 71-es főú
ton Káptalanfüredtől kettőszáz méterre egy 
budapesti fiatalember személygépkocsijával 
áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol 
fának ütközött. A baleset okát a közlekedés
rendészet vizsgálja, de bármi lesz is a vizs
gálat eredménye, a gépjármű két 24 éves 
utasának életét már nem adja vissza.

Traffipax: a 71-es főútvonalon április 7- 
én, 11-én, 19-én és 26-án a nappali órákban.

Balatonalmádi, 1994.március 28.

Czere József



Sport
Tenisz hírek

ESEMÉNY NAPTÁR

Március 15-i korosztályos házi bajnoskság (III. 8-15-ig) 

Húsvéti Kinder-tojás verseny (IV. 4-én) családi tenisz.

Április 5-től edzőtábor (Baranyi Szabolcs)

* Április 15-20-ig OB Il-es csop. és utánpótlás házi bajnoksá

g a .-

Április 15-25. barátságos edzőmérkőzés (Fűzfő OB I/B-s csap

atával) 1 alkalommal.

Április 30 - május 22-ig OB Il-es CSB tavaszi forduló (5 

mérkőzés).

Május 1. NYITOTT KAPUK (pártoló veterán házi bajnok

ság)

(Családi tenisz) Az OB Il-es CSB után (kb. 15-19 óráig)

* Május 20-28 . NYITOTT KAPUK (Challenge Day gyermek

napi családi tenisz) 1 alkalommal

Június 25-26. Almádi Kupa Országos II,. és III. osztályú ver

seny.

Július 4-8. Országos Vidék Női bajnokság

Július 29-30-31. ALMÁDI NAPOK Női I. osztályú verseny, és

korosztályos országos verseny.

* Augusztus 22-25. Barátságos mérkőzés Fűzfő OB I/B-s csap

atával az őszi forduló előtt.

Szeptember 3-25. OB Il-es CSB őszi forduló (5 mérkőzés) 

Október 1-15. Vértanúk Emlékére rendezett versenyek 

(korosztályos, pártoló, veterán, női)

Az alábbi Csapat Bajnokságok időpontját még pontosan nem  

tudjuk.

Megyei I. oszt. kb. 7 mérkőzés

Megyei II. oszt. 2 csapat kb. 6-6 mérkőzés

Megyei Veterán 1-2 csapat kb. 5-5 mérkőzés

Megyei korosztályos 1-2 csapat kb. 4-4 mérkőzés

Városi 2 csapat (OB Il-es és Megyei I. oszt.9 kb. 3-3 mérkőzés.

* Rendezünk továbbá amatőr versenyeket április és június 

hónapokban, valamint szeptember 25 - október 31-ig 6-6 alka

lommal (ez helyi rendezés mecénások támogatásával).

* Megyei szabadidős versenyek: július, augusztus 8 alkalom

mal.

Baráti találkozás B.füred tenisz csapatával, (időpont később 

kerül meghatározásra.)

* Családi Tenisz Almádi - Fűzfő kb. 3-5 alkalommal (tavasztól 

őszig)

* A jelenleg pontosan meg nem határozott események 

időpontját plakátokon, hirdetőtábláinkon ismertetjük.

Az 1948-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére sikeres 

házi bajnokságot rendeztünk. A két tanfolyam résztvevői, 

valamint az utánpótlás tagjai közül majd 40 fiatal küzdött az 

érmekért.

Eredmények:

(1. csoport) Erdélyi T, Czuczai D, Wagner N. és Erdélyi M. 

Vigaszág: Rehák Zs. Nyirő Zs.

“2. csoport) Rendes A., Tolcsvai F., Szentpéteri Z. és Kovács 

Zs.

Vigaszág: Faludi, Vecsey.

(3. csoport) Murgás N., Szénási A., Hollósi Z. és Kocsis D. 

(4. csoport) Ficsor K., Kerekes A., Molnár V. és Nagy G.

OB Il-es csapatunk április 30-án Sopron, Május 1-én Győr 

csapatát fogadja. A mérkőzések 10 órakor kezdődnek, 

szeretettel hívjuk, várjuk a tenisz iránt érdeklődőket.

A vezetőség köszönetét fejezi ki Szikszay Andrásnak - az egyko

ri Davis Kupa játékosának - aki ifjúkori díjait ajánlotta fel 

amatőr versenyeink almádi nyerteseinek.

V. L.

Sakk
Két forduló van hátra a sakkozók országos bajnokságából, s úgy látszik a legfontosabb kérdések (feljutás, kiesők) csak az 

utolsó pillanatban dőlnek el. Négy csapat aspirál még a magasabb osztályba jutást jelentő első két hely elnyerésére, közülük 

a Szombathelyi Haladás és a Postás helyzete tűnik a legkedvezőbbnek. Ha lehet, az alvégen még bonyolultabb a helyzet. 

Mivel ebben az évadban négy csapat búcsúzik az OBI/B-től, összesen hét csapatot fenyeget a kiesés réme. Szerencsére 

ebben a kiélezett helyzetben a Közösségi Ház SE. a hátralevő fordulókban már nyugodtan utazhat a bajnokesélyes Postás 

otthonába, és fogadhatja végül a már kiesettnek tekinthető Szekszárd csapatát. Köszönhető ez annak a bravúrnak, hogy az 

elmúlt időszakban együttesünk sorozatban nyerte mérkőzéseit, s ezáltal mások által is elismert erős középcsapattá nőtte ki 

magát.
Az elmúlt fordulók eredményei:

1994. március 13.

Paksi Atomerőmű - Közösségi Ház SE.

5,5 : 6,5

Nyertek: Kovács, Sulyok, Huszár, Kisházi, Sárkány P.

Döntetlen: Fáncsy, Horváth, Vargyas 

Nem várt bravúros győzelem az akkor még a feljutással kacérkodó ellenfél otthonában. Győzelmünk értékét növeli, hogy 

különböző okok miatt négy állandó játékos hiányzott az összeállításból.

1994. március 27.

Közösségi Ház SE. - MAFC

7,5 : 4,5

Nyertek: Fáncsy, Orsó M., Horváth, Forgács A., Kisházi, Sárkány P.

Döntetlen: Kubacsny, Orsó J., Kovács 

Megérdemelt győzelem a jóképességű budapesti egyetemisták ellen.

Gróf Tibor

LABDARÚGÁS

Két hónapi téliszünet után kezdtük el a bajnoki fordulókra a 

felkészülést, ami kisebb-nagyobb zökkenőkkel sikeresnek 

mondható, annak ellenére, hogy a pályánkon nem tudtunk 

készülni. Teljes odaadással készültünk a tavaszi fordulókra, 

heti 3-4-5 alkalommal is.

1994. 03. 05. Elmaradt mérkőzésünk
Pét B.almádi Gól. Balai

3 2 Danics
Az őszi fordulóból elmaradt mérkőzésen az első 

játékrészben mi támadtunk a Pét pedig lőtte a gólokat. A 

félidőben már két gólos előnnyel fordult a hazai csapat. A 

szünet után nagyobb sebességre kapcsoltunk, de az erőnkből 

csak szépítésre futotta. Az első félidei rövidzárlat miatt nagy 

előnyt adtunk a hazai csapatnak.

Ifjúsági csalat eredménye.

Pét - Balatonalmádi 

0 0 

1994. 03. 13. Tavaszi forduló 

Kamond Balatonalmádi Gól. Danics 

2 -  1 
Kiegyenlített első félidő után, a vendéglátó kamondi csapat 

tudatosabb játékkal és nem kevés bírói segédlettel tartotta 

otthon mindkét pontot. A játékvezető rendszerint a hazai csap

a t  javára sípolt.

Ifjúsági csapat eredménye.

Kamond - Balatonalmádi 

0 0 

1994. 03. 20. Felsőörs Balatonalmádi Gól. Balai 

1 - 2 Danics

Ideális labdarugó időben, kifogásolható pályán végig fölény

ben játszottunk. Jobb erőben voltunk a szomszédvári ran

gadón, ahol jobb helyzetkihasználással nagyobb arányú győzel

met is arathattunk volna.

Ifjúsági csapatunk eredménye. Felsőörs - Balatonalmádi

1 10

Kézilabda
Győzelem a tavaszi idény

nyiton.
Megyei bajnoki férfi felnőtt mérkőzés 
Balatonfüredi Korando - Balatonalmádi 

Kézilabda Klub 20:24 (10:11)
B.almádi: Levelesi - Kövessi, Csiszár 8, 

Schőnig 7, Árkovits 4, Kubasi 3, Csefkó 2, 
csere: Papp (kapus), Ács, Csontos, Faragó, 
Katz. Edző: Faragó György

A tavaszi szezon nyitó mérkőzésen csak 
az utolsó harmadban nyújtott játékával 
tette magabiztossá a kötelező győzelmet az 
idegenben szereplő almádi gárda.
Jó: Levelesi, Papp, Árkovits, Csiszár.

Az alábbi időpontokban várjuk 
szurkolóinkat a Dr. Óvári Ferenc utcai 
pályára (volt nevelőotthon)
Április 15. 17.15 óra Várpalota

UNIO DSE (NB. II) 
barátságos 

Április 8. 17.00 óra Balatonfüredi 
Korandó
Április 19. 17.30 óra Veszprémi Egyetem 
Április 24. 17.30 óra Veszprémi Egyetem 
Április 26. 17.30 óra Balatonfüredi 
Korandó
Május 8. 15.00 óra NIKE FAK 
Május 15. 17.00 óra FOTEX serdülő 

csapatai ellen.



Az 5 . Almádi Tárlat
Március 18-án nyílt meg, immáron 5. alkalommal, az Almádi Művészek 

Tavaszi Tárlata. A kiállítást Dr. Szíjártó István, a Balaton Akadémia igaz
gatója nyitotta meg. Beszédéből idézünk egy részletet:

Egy kiállítás mindig számvetés is. Az itt kiállított művészek személyes 
számvetése, munkásságuk egy szakmának lezárása, egy-egy stíluskorszak, 
pályaszakasz - vagy éppen az élettől legjobbnak vélt darabjaival való 
bemutatkozás.

Számvetése persze egy közösségnek is; az Almádihoz kötődő művészek 
együttes jelentkezése tükrözi a közösséghez való viszonyt, a közérzetet. Az 
ismétlődő közös kiállítások jelzik, hogy szívesen vállalják egymást a 
résztvevők. Akik jobban ismerik a kiállító művészek pályáját, a korábbi 
bemutatkozások színvonalát -  tudják, hogy előrelépés-e a művészek 
pályáján ez az 1994 tavaszán bemutatott anyag -  az azonban bizonyos, 
hogy Almádi szempontjából előrelépés ez.

Néhány napja üzletemberek között beszélhettem arról, hogy a mo
dern nemzeti polgárságnak át kell vennie - és minél előbb - az emberiség 
kultúrtörténete nagy mecénásainak feladatát. Az egyház - a királyok és 
földesurak majd a nagypolgárság - aztán a szocialista állam mecénási 
funkciókat vállalt. Ma az állami erők, önkormányzatok anyagi ereje kor
látozottabb, meg kellene találni a kedvező adókkal ösztönzött vállala
tokat, a magántőkét, mint mecénást.

A művészek egy közösség életében (hatványozottan érvényes ez egy 
9000 fős kisvárosra) az ózonfejlesztő szerepét is betöltik. Szükséges, hogy 
valamennyien ügyeljünk arra, mindig legyen képletesen is elegendő 
ózon Balatonalmádi légterében.

Kedves Barátaim!
Akik itt együtt vagyunk, hivatásos vagy amatőr álmodok; -  magunk elé 

képzelünk egy lehetséges Almádit, egy iskolavárost, kulturális centru
mot, melynek adófizető polgáraiként tisztes megélhetést talál mindenki. 
Széchenyivel szólva egy olyan hagyományt, ahol mindenkinek jut kenyér 
és a szellemi-erkölcsi műveltséget senki nem fogja nélkülözni...

A most itt kiállító művészek -  köztük többen nagyon sok országos 
megméretésen tisztesen helytállók -  egy, a nézők számára jól 
áttekinthető szépen megrendezett tárlaton (a szervezés és rendezés első
sorban Veszeli Lajos érdeme) most olyan tematikai; szín- és forma-világ
beli változatosságot érzékelhetnek, ami önmagában nagy ajándék.

Kö szönöm az itt kiállító művészek nevében az Önök figyelmét - kérem 
segítő, támogató jóindulatukat; s a megjelentek nevében pedig őket, a 
látvány mestereit azzal köszöntöm: boldogok lehetünk, hogy élnek 
közöttünk emberek, barátaink, akik alkotásokba sűrítik a természet és 
ember jellemzői t  a láthatatlan világot segítik láthatóvá tenni, és kivéte
lesen szerencsés pillanatokban nemcsak láthatóvá; de érthetővé is teszik 
azt.

Kirándultunk Bakonybélbe.

A H erkules SE szervezésében 1994. m árcius 13-án 63 fő k irán 
du láson  vett részt B akonybélben.

Autóbusszal tettük meg az út első felét, az új Hárskút-Lókút 
átkötőszakasz érintésével. 
G erencep usz tán  tá b o ro z tu n k  le, itt az eb éd  előkészítése u tá n  
nek ivág tunk  a hajdanvolt e rd e i vasút nyom vonalát követve, 
tervezett gyalogtúránknak.

A Király-kapu m in t végső u ticél e lérése  u tá n  több  p ih e n ő  

közbeiktatásával in d u ltu n k  vissza tábo rh e lyünk re , aho l m á r 

várt b e n n ü n k e t  Csécsi Laci szakács-csapata a kitü n ő  ebéd de l. 

N éhányan  kifogásolták ugyan, hogy a tervezett 12 km  helyett - 

szerin tük  - e n n e k  du p lá já t gyalogoltuk, de  én  n em  vagyok haj

land ó  14,5 km -nél tö b b e t e lism erni.

M in d e n e se tre  k e llem es k ik ap cso ló d ás , jó  m ozgás volt. 

Folytatása következik.

Felber Gyula

A közönség egy része
Fotó: DURST LÁSZLÓ

A megnyitó

E lőkészület az ebédkészítéshez



Milos József könyvéről
(Balatonalmádi képekben)

Ünnepi pillanatnak éreztem, 

amikor kézbe vettem az albumot, s a 

bevezetők olvasása után ez az érzetem 

csak erősödött. Kerényi László sorai 

beleszőtték a képeket a település 

múltjába és jelenébe. Milos olyan sok 

szeretettel, a táj és az ember, az ember 

által teremtett környezet iránti alázat

tal fényképezett, hogy ezt lehetetlen 

észre nem venni.

A Karácsonyi ünnepek - az ünnep

pel együttjáró emelkedett hangulat - 

elmúltával a kiállításokat követő 

fogadásokat, vagy a könyvbemutatókat 

jellemző gyakran túlzó minősítések is 

elmúlnak. Milos József könyvének 

sorsa immár köznapi könyvsors: ott 

van könyvespolcunkon, időnként 

ránézünk, vagy kézbevesszük.

E sorok írója többször kézbevette 

már az albumot. Karácsony előtt még 

mint ajándékot - magam elé képzelve 

rokonaim, szeretteim arcát és szem

besítettem Milos fotóit az általam 

megismert Balatonalmádival. Később 

vendégeimnek, barátaimnak mutatva 

gondolkoztam a Balatonnak milyen 

arcai hiányoznak még a könyvből. A 

Balaton Akadémia öreg falai közül - 

fiatalok zsivaját hallgatva - hiányolha

tok-e valamit egyáltalán ebből a szép 

fényképgyűjteményből?

Másfél éve vállalt munkám köt 

Vörösberényhez, 7. hónapja fizetett 

alkalmazottja vagyok az Alapítványnak, 

mely a Balaton Akadémia-álmot ide 

tudta kötni (reméljük egy évezredre) 

Vörösberényhez-Balatonalm ádihoz. 

(Vörösberénynek nem önállóságát 

visszaperlő szándékok húzódnak meg 

gyakori emlegetése mögött - egy

szerűen öncsonkítás lenne  

Balatonalmádi részéről, ha a Szent 

István korabeli település Szárberin - 

Vörösberény neve visszavonhatatlanul

eltűnne Magyarország térképéről. És 

eltűnne a nemzeti művelődés 

atlaszáról is. A nemzeti kultúra egy 

hajlékát létrehozva nem legyinthetünk 

nagyvonalúan közigazgatási vagy 

éppen jogi kérdésnek minősítve ezt.) 

Milos könyvének rem élhető új és 

újabb kiadásaihoz, - hiszen az idegen- 

forgalmi szezon az elérhető áron 

közreadott szép albumot reméljük 

gyorsan eltünteti a könyvesboltok, 

pavilonok polcairól - az lenne a 

javaslatom: tegyen be néhány élő 

képet is Balatonalmádiról. Nem törve 

meg a művészi fotók egymás mellé 

helyezett statikusságát -  állítson össze 

egy blokkot az 1990-es évek 

Balatonalmádi embereiről. Egy riport 

fotóblokk - meggyőződésem, hogy sok

száz saját képe közül válogathat Milos 

József - többet árul el majd az utókor

nak szándékainkról, vágyainkról, 

megőrzi az arcokat, akik a szabad 

választások eufóriájában a közjóért 

álmodtunk. Szívesen ismerném meg 

otthonában Schildmayer Ferencet, aki 

Balatonalmádi múltjának egy szeletét 

őrzi és híven közreadja, szeretném 

látni műtermében Veszeli Lajos fes

tőművészt, szívesen látnám a Városi 

Önkormányzat ülését, érvelés közben 

a polgármestert, s képviselőtársait, a 

vörösberényi szüreti felvonulást, a 

fafaragó telepet és az Almádiért 

Alapítványt, a katolikus és református 

egyházak papjait és híveit, egyházi 

ünnepeket, az itt meggyökeresedett 

politikai erőket, pártokat, azok gyűlé

seit, a Kertbarát Kört és a sporte

gyesületeket. A Közösségi Ház 

munkáját; -  s a város méltán elhíresült 

angol gimnáziumát: Czuczor Sándor 

igazgató Úr és kollégái munkáját 

(mely jelentőségében messze túlmutat 

a megyehatárokon). A híres almádi

vitorlásélet főszereplői, a visszatérő 

nevezetes vendégek vagy munkánk 

közben itt minket látogató ismert 

személyiségek is érdekesek lehetnek. 

Azt hiszem a Balaton Akadémia épület 

átvételekor itt „székfoglaló“ politoló

giai előadást tartó Habsburg Ottó, 

vagy Csoóri Sándor - a tanévnyitón a 

Miniszterelnök köszöntését tolmácso

ló Kodolányi Gyula, de Borsos 

Miklósné, Németh Magda, Illyés 

Gyula lánya és sok munkára jelentkező 

tanár kollégánk (a világ más részeiből 

is) - fiatalok között, munka közben - 

szintén érdekes fotótéma lehet. Egy 

kitűnő szemű fotósnak pedig ez 

gazdag nyíltfejtést kínál.

Szándékosan nem írtam azokról a 

területekről, amelyeket egyáltalán nem 

ismerek -  az almádi életet jól ismerő 

szerkesztők, lektorok feladata lehet 

további intenciókat adni a bizonnyal 

riportfotósnak is kitűnő Milos 

Józsefnek.

A közösség (és az idelátogató ide

genek is) minden bizonnyal sokat 

nyernek egy ilymódon bővített új 

kiadású fotóalbummal. Életünk - 

egymásmellé rendelt köznapjai - 

krónikája is lehet egy ilyen album, 

mely a feledhetetlenül szép balatoni 

táj mellé megörökíti, az itt élők tetteit 

és álmait. Nézzék a régi almádi képes

lapokat, a fürdőházban vagy éppen egy 

kertvendéglőben egymás mellett 

feszítő dédapákat: meghatóan sajátjuk

nak tekintik a világot, büszkék, hogy 

egymás mellett állnak. Higyjünk 

abban, hogy ez ma sem lenne máskép
pen.

Milos Józsefet fotóművészi tehet

sége, emberismerete erre a feladatra is 

alkalmassá teszi.

Szijártó István

TÖRÖK 
RUHAVÁSÁR

ismét

kedvezményes árakkal, 
nagy árukészlettel a

Balatonalmádi 
Közösségi Házban

(Balatonalmádi, 
Baross G. u. 22.)

1994. április 14-én 
csütörtökön 

9-17 óra között.

BŐVÍTEM HÚSBOLTOM 

ÁRUVÁLASZTÉKÁT

FELVÁGOTTFÉLÉK:
baromfi 

száraz árú 
fűszerek 

savanyúság

BELSŐSÉGEK:

PACAL- VELŐ

Cím: Balatonalmádi, Dózsa György u. 2.

Bognár Húsbolt

Ünnepi
hangverseny

Ebben a tanévben már 
másodszor nyitotta kapuit 
a Városi Zeneiskola ünne
pi hangversenyre. Október
ben a megnyitó, most pedig 
a kamaraterem Veszeli La
jos festőművész által terve
zett belső díszítésének és az 
iskolának készített nagymé
retű festményének felavatá
sa adta az okot a koncertre. 
S hogy az ünnepi hangu
lat még fényesebb legyen, 
minderre március 15-én este 
került sor.

Bevezetésként dr. Tóthné 
dr. Kóger Erzsébet képviselő 
mondta el gondolatait a 
művészetek kapcsolatáról, 
szépségéről. Ezt követte a 
veszprémi Zeneművészeti 
Szakközépiskola művészta
nárainak muzsikálása. 
Kováts Péter, Czingili Zsu
zsanna hegedűn, Horváth 
Csaba brácsán, P. Csuti 
Zsófia csellón, Nyirő Gábor 
zongorán adta elő a sokak 
által ismert és igen népsze
rű Mozart: Egy kis éji zene 
c. művét, majd iskolájuk 
névadójának, Dohnányi 
Ernőnek egy kevésbé ismert, 
ám annál szebb, lenyűgö
zőbb zongoraötösét. A zene 
hangjai után gyönyörköd
hettünk a festményben, 
amelyen Almádi, a magyar 
zeneszerzők nagyjai és a 
muzsika jelképei láthatók 
csodálatos harmóniában.

A kamaraterem zsúfolásig 
megtelt, még a folyosón is 
ült néhány hallgató - mu
tatja mindez, hogy kis vá
rosunkban igény van a 
kultúrára, művészetekre. 
Örültünk a nagy érdeklő
désnek, s reméljük, minden
ki szép élményekkel tért ha
za.

Köszönjük a művészek
nek!

Huiber Gabriella



M E L L É K L E T
Balatonalmádié a Panoráma Klub!

A megyei napilapból, a Napló
ból és a helyi újságból értesülhet
tek már a kedves olvasók, hogy a 
helyi Önkormányzat döntése értel
mében (élve elővásárlási joguk
kal), hamarosan a város tulajdo
nába kerül a népszerű szórakozó
hely, a Panoráma Klub. A döntés 
hátteréről kérdeztem az eddigi 
bérlőt, Wossala György vállalko
zót, Csomai Géza képviselőt és 
Dr. Miklós László jegyzőt!

Wossala György:
Megmondom őszintén nagyon 

meglepett a város Képviselőtestü
letének döntése. Legjobb tudo
másom szerint, mint minden ön- 
kormányzat, a balatonalmádi is 
pénztelenségre hivatkozik akkor, 
amikor a legalapvetőbb lakossági 
igényeket sem tudják kielégíteni. 
Az utcák porosak, sok helyen jár
hatatlanok, a település nagy része 
nincs közművesítve és még sorol
hatnám. Úgy tudom a piacgazda
ságra törekszünk, a vállalkozók 
adóiból befolyó összegek ezt a 
problémát is enyhítenék, ám úgy 
látszik itt nincs erre szükség.

Meg kell jegyeznem az Önkor
mányzat az érvényes jogszabályok
nak megfelelően járt el a vásárlás
nál, ám azt már kevésbé értem, 
hogy ha rán vállalkozókra kötele
ző érvényű a 30 napos fizetési ha
táridő, az Önkormányzatra ez mi
ért nem érvényes. Ennyit az esélye
gyenlőségről.

Fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy az eredeti (korábbi tulajdo
nossal kötött) szerződésem értel
mében a használati jogot még 3 
évig én élvezem. Tehát ahhoz, 
hogy a Panorámát tovább üzemel
tessem, az Önkormányzattal, mint 
fenntartóval kell megállapodnom. 
Nem lesz egyszerű dolog, mert 
például csak az induláshoz több
milliós fenntartási költséget kelle
ne biztosítaniuk, mivel az épület 
egész egyszerűen elhasználódott, 
több helyen beázik. Persze erre is 
van megoldás: az évi 3 millió 600 
ezer Ft-os bérleti díjból ezt elvé
geztetem. De akkor mikorra térül 
meg a 29 milliós beruházás?

Ebben a gazdasági helyzetben 
é sszerűbb lett volna talán elfogad
ni az én javaslatomat, amelynek 
értelmében bármilyen kulturális 
programnak (mint ahogy tettem 
ezt a  múltban is) térítésmentesen 
helyet biztosí tok. Ezenkívül ha vé
letlenül arra gondoltak, hogy ezen 
az üzleten  én nyerészkedni akar
tam (megvenni és haszonnal más
nak eladni), hajlandó lettem vol
na egy olyan megállapodást aláír
ni, amelynek értelmében az üzle
tet reális áron, csak az Önkor

Befejezésül megjegyzem, az ügy
nek rám nézve egyetlen haszna 
volt: a Panoráma miatt sokan en
gem neveztek maffiavezérnek, re
mélem ezután ez a jelző az új tu
lajdonosra száll.

-  Előleg unokáinknak --  

Csomai Géza:
A Balatonalmádi Önkormány

zat egy tartózkodással és egy ellen- 

szavazattal úgy döntött, hogy meg
vásárolja a Megyei Önkormányzat 
tulajdonát képező Panoráma Clu
bot. Az ingatlant mintegy 30 mil
lió Ft-ért vásárolta meg - felmerül 

tehát a kérdés sokak részéről, 
hogy a szűkös költségvetés mellett 
mi indokolja a viszonylag nagyér
tékű ingatlan megvásárlását?

Kétféleképpen lehet döntésünk

ről vélekedni:
az egyik: Megvásároltunk egy 

„plé várat”, ahelyett, hogy a 30 mil
lió forintot utak, járdák, csatorna
hálózat stb. fejlesztésére, építésé
re fordítottuk volna. Ide kívánko
zik még az is, hogy szinte minden
ki tudja azt, hogy az állam és az 
önkormányzat rossz tulajdonos, 
mivel nem tudja kellő haszonnal 
működtetni, üzemeltetni ingatlan
vagyonait. Első hallásra, rövidlátó 
szemüveggel ez így igen jól hang
zik, tehát meg lehet állapítani, le
het terjeszteni, lehet közhangula
tot befolyásolni hogy - a képviselő- 
testület rossz döntést hozott.

Meggyőződésem, hogy a fenti 
vélekedés igencsak a kisebbség vé
leménye.

a másik: A mindenkori Balato

nalmádi Önkormányzat feladata, 
kötelessége és felelőssége megha
tározni, hogy melyek az igazi meg

őrzésre méltó építészeti, települési 
és környezeti értékeik. (Csak né
hány példát említenék: - ezek közé 

tartozik - Vörösberényben a temp
lomok, magtár és környéke, Pano
ráma Club az ősparkkal, strandok 

és környékei, Káptalanfüred szinte 
teljes egészében, Budataván Gim
názium, Tüzép és környéke stb.)

Az egypártrendszer néhány évti

zedes hosszú álma után ébredjünk 

már végre arra, hogy az itt élő em

berek ereje és igénye - és a helyi vé

delem jelentősége éppen abban 

áll, hogy a közösség akaratát és tö

rekvéseit fejezi ki, a lokálpatriotiz

must erősíti és ezáltal hat a telepü

lés fejlődésére.

Idősebbektől tudom, hogy léte
zett Balatonalmádiban helyi öni
gazgatás. Az elmúlt 40 év igen 
megsebezte városunkat, de még 
meggyógyítható, településünk ar
culata megmaradt. Sürgősen erő
södjön meg önigazgatás iránti igé
nyünk, ne adjunk felhatalmazást 
politikusoknak, vállalkozóknak, 
bankároknak, hogy érdekeinket 
képviseljék, végezzük azt el ma
gunk, mert képesek vagyunk rá.

Sürgősen ki kell alakítanunk a 
megfelelő szakmai hátteret, mert 
nincs nagyobb veszély, mint amit 
a jószándék, hozzá nem értés pro
dukálhat. A helyi védelem jelentő
sége és fontossága érdekében és a 
környezet iránti igényesség fejlesz
tése miatt felhívással kell fordul
nunk a témában érintett minden 
tenni akaró emberhez, mert szá
mítunk minden segíteni tudó ál
lampolgár támogatására.

Visszatérve az egyes településré
szek nagyértékű ingatlanaira, ame
lyek közé a Panoráma Club kör

nyéke is tartozik, kötelessége a je
lenlegi önkormányzatnak még 
őszig kidolgozni, (mivel kezükben 
van olyan alkotmányos eszköz) a 
településrendezési tervet, ahol jó 
vá kell hagyni, melyek azok a terü

letek, amelyekre helyi rendelettel 
kell szabályozni a természetes és 
épített környezet védelmét.

- Valószínű kell Panoráma 
Club, de nem ott.

- Üzemeltetni kell 5-8-10 évig és 
az ára egy része visszatérülhet.

- A tulajdonos szokta eldönteni, 
hogy kinek, milyen feltételekkel és 
meddig adja bérbe a különböző 
ingatlanait.

Dr. Miklós László jegyző:

A Balatonalmádi Önkormány

zat Képviselőtestülete 1994. márci

us 3-án majd március 8-án tartott 

rendkívüli ülésen döntött az elővá

sárlási jog érvényesítéséről, neve

zetesen arról, hogy a Veszprém 

Megyei Önkormányzat tulajdoná

ba került Panoráma Klub épületet 

a létesítményt kiszolgáló több, 

mint 2000 m2 területtel együtt a vá

ros javára visszavásárolja.

A képviselőtestületi döntés hát

teréről (az elővásárlási - visszavá

sárlási jog gyakorlása melletti és 

ellenérvek ismertetése) szóló tájé

koztatás nem jegyzői hatáskör. A 

képviselőtestület 44/1994. sz. hatá

rozatának értelmezése, elfogadta

tása a képviselőtestület, ezenbelül 

a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági 

Bizottság elnökének lehet feladata.

Az elővásárlási jog gyakorlással 

kapcsolatos szakmai kérdésekre az 

Új Almádi Újság későbbi számá

ban készséggel válaszolok.

Az ügyre vonatkozó, többeket 

foglalkoztató kérdésre hivatalos tá

jékoztatásként közlöm, hogy a vé

telár kiegyenlítése a Balatonalmá

di Önkormányzat 1994. évi költség- 

vetésében meg nem engedhető 

mértékű likviditási gondot nem 

okoz.

GÁZBEKÖTÉS!
Mi nemcsak kivitelezzük gázbekötését, 
a garanciális idő lejárta után javítjuk,

szervizeljük tüzelőberendezéseit.
- gázbekötés, tervezés
- gáz- belső szerelések

- gázkazánok, gázégők beüzemelése
- garanciális javítások

- gázkazánok, -égők közvetlenül a gyártótól! 
Szaküzletünkben kazánok, -égők, tüzelés- 
és fűtéstechnikai alkatrészek kaphatók.

G. B. GANZ MÁRKASZERVÍZ 
Balatonalmádi, Búzavirág út 17.

Tel.: 338-245 
Ne feledje, komplex szolgáltatás: 

a tervezéstől a szervizelésig!



Részlet a környezetvédelemről szóló 
21/1993.(XI.25) sz. önkormányzati 

rendeletből
.35. § 

Közterület tisztán
tartása

/1  /  A város belterüle
tén lévő közterületek 
tisztán tartásáról, por
talanításáról szükség 
esetén locsolásáról a 
városgazda gondosko
dik.

/ 2 /  Az ingatlanok 
mentén lévő járdasza
kaszok, illetve gyalo
gosközlekedésre szol
gáló gyalogút tisztán
tartása (gyomtalanítá
sa, hóeltakarítás) az 
ingatlan tulajdonosá
nak a kötelessége.
/ 3 /  A több épülete
gyüttes elhelyezésére 
szolgáló építési telek 
esetében az egyes épü
letek részére kialakí
tott földrészlet (úszó) 
a közterületi gyalog
járdával összekötő jár
darész tisztán tartásá
ról az ingatlan tulajdo
nosa köteles gondos
kodni.

36.§
/ 1/  Ahol nincs szilárd 
burkolatú járda (gya
logút) ott az ingatlan 
tulajdonosa a kitapo
sott gyalogu tat teljes 
szélességében, más 
esetben a telekhatár
tól számított 1,5 m szé
lességben köteles 
olyan állapotban tar
tani, amely lehetővé 
teszi a biztonságos gya
logosközlekedést.

/ 2 /  A tulajdonos a jár
daszakasz melletti fo
lyókának és csatorna
nyílásnak hótól, jégtől 
és a lefolyást akadályo
zó egyéb anyagtól való 
megtisztításáról is kö
teles gondoskodni.

/ 3 /  Gondozatlan jár
daterület hótól, vagy 
jégtől való megtisztítá
sát az eljáró hatóság a 
tulajdonos költségére 
elrendeli.

/ 4 /  Az ingatlan tulaj
donosa köteles a telke 
utcai határától eső 
közterületből tisztán 
és jó karban tartani a 
burkolatlan utat a kö
zépvonalig, de legfel
jebb 30 méteren belül, 
továbbá a telke előtti 
burkolatlan árkot, fo
lyókát, a telkére (tele
pére) vezető jármű-  
vagy gyalogbejárót.

/ 5 /  Az építési terüle
tek tisztaságáért és az 
építési tevékenységből 
adódó szennyeződés 
eltakarításáért a kivite
lező a felelős.

37.§
A háztartási szemét- 

szállításról
/ 1/  Balatonalmádi vá
ros belterületén talál
ható ingatlan tulajdo
nosainak, használói
nak, gazdasági tevé
kenységet folytató egy
ségeinek egész évben a 
38. § / 1/  bekezdésé
ben meghatározott

szemét rendszeres el
szállítása, a kijelölt 
hulladéklerakóba kö
telező.

/ 2 /  A szemétszállítást 
végző szolgáltatók 
összegyűjtik, elszállít
ják és kommunális hul
ladéklerakóban elhe
lyezik a háztartási sze
metet.

/ 3 /  A szállító a sze
métszállítás feltételei
ről az érintett lakos
sággal szerződési jogvi
szonyt létesít.
A lakosság érdekeit a 
szerződéskötés előké
szítésében az önkor
mányzat képviseli.

38.§
A kommunális szemét 

fogalma
/ 1 /  Háztartási szemét: 
a lakásokban és a nem 
lakás céljára használt 
egyéb helyiségekben, a 
rendeltetésszerű hasz
nálat használat során 
keletkezett hulladék, 
söpredék, salak, ha
mu, törött vagy hibás 
edény, ablaküveg, pap
ír, rongy, konyhai hul
ladék, továbbá 5 kg 
súlyhatárig terjedő fal- 
vakolat.

/ 2 /  Egyéb -  nem ház
tartási szemét: a nem 
lakás céljára szolgáló 
helyiségek, továbbá a 
hozzájuk tartozó tel
keken keletkezett hul
ladék, tekintet nélkül

arra, hogy kereskedel
mi, ipari, vagy szolgál
tatói tevékenység so
rán keletkezett-e, vagy 
sem.

/ 3 /  az / 1/  - / 2 /  be
kezdésben említett he
lyiségekben, területe
ken keletkezett szemét 
közül nem minősül 
háztartási szemétnek 
az ürülék, az állati hul
la, trágya, jég, sár, az 
épületek rongálódásá
ból, bontásából vagy 
javításból származó 
nagyobb mennyiségű 
anyag, építkezési sitt, 
továbbá kertészeti hul
ladék, nyesedék, na
gyobb méretű elhasz
nált tárgy (bútorda
rab), valamint tűz- és 
robban ásv eszélyes, 
mérgező, fertőző és 
veszélyes hulladéknak 
minősülő anyagok.

/ 4 /  Az egyéb nem 
háztartási szemét (hul
ladék) elszállításáról a 
hulladék keletkezését 
okozó személy, gazdál
kodó szervezet, vagy 
vállalkozás köteles 
gondoskodni.

39. §
A háztartási szemét 

összegyűjtése
/ 1/  A háztartási sze
metet az ingatlan tu
lajdonosainak, gazda
sági tevékenységet 
folytatóknak zárt 
rendszerű céledény
zetben kell összegyűj
teni.



/ 2 /  Telepszerű több
szintes lakóházakkal 
beépített területeken 
városképi, köztisztasá
gi követelmények kie
légítése érdekében a 
háztartási szemét gyűj
tése „konténerek”-kel 
is megoldható.

/ 3 /  A háztartási sze
metet az ingatlan tu
lajdonosai folyó év ja
nuár 1-tól május 31-ig 
és szeptember 1-től 
december 31-ig terje 
dő időszakban, heti 
egy alkalommal, június 
1-től augusztus 31-ig 
heti kettő alkalommal 
kötelesek elszállíttatni.

40.§
A szemét átvétele és 

elszállítása
/ 1 /  Az ingatlan tulaj
donosai a háztartási 
szemetet az ingatlan 
bejárata elé helyezhe
tik ki elszállítás céljá
ból. Ahol az útviszo
nyok, vagy egyéb aka
dályok ezt nem teszik 
lehetővé, a szemét át
vétele egyeztetett 
egyéb közterületen is 
tórténhet.

/ 2 /  Ürítés után a hul
ladékgyűjtő edényze
tet, annak tulajdonosa 
a közterületről 24 
órán belül köteles in
gatlanára visszahelyez
ni.

/ 3 /  A hulladékgyűjtő 
edényzetbe nem he
lyezhetők el olyan tár
gyak, anyagok, ame
lyek a szolgáltatást vég
ző dolgozók testi épsé
gét veszélyeztetik, vagy 
a szállítójármű műsza

ki berendezéseit meg
rongálják. E tilalom 
megszegői ellen sza
bálysértési eljárás kez
deményezhető.

/ 4 /  Éles, csorbult szé
lű vagy megrongáló
dott hulladékgyűjtő
tartály használata TI
LOS!

41. §
A szemét elhelyezése

/ 1/  Közterületen min
dennemű háztartási és 
egyéb hulladék (sze
mét) elhelyezése a
40.§ / 1 / - / 2 /  bekez
désben foglaltak kivi
telével tilos!

/ 2 /  A szemét elhelye
zése -  a veszélye hul
ladék kivételével -  ki
zárólag a központi 
hulladéklerakó helyen 
engedélyezhető.

/ 3 /  A központi hulla
déklerakó fenntartá
sáról és üzemeltetésé
ről -a  hulladékelhelye
zésről szóló jogszabály
ban rögzített feltéte
lek megtartásával -  a 
hulladéklerakó üze
meltetője köteles gon
doskodni.

/4 /A  szeméttelep 
használatának rendjét, 
valamint a tilalmakat 
tartalmazó táblákat a 
szeméttelepen feltűnő 
helyen ki kell függesz
teni.

42.§
A szemétszállítási szol

gáltatás díjazása
/1  /  A rendszeres sze
métszállításért az in
gatlanok tulajdonosai 
szemétfuvarozási díjat

kötelesek a szállítók 
részére fizetni.
/ 2 /  A szemétfuvarozá
si és -kezelési díj sza
bad árformába tarto
zó tevékenység. A szol
gáltatás díjának meg
állapítása csak az ön- 
kormányzat egyidejű 
jóváhagyása mellett 
történhet.

/ 3 /  A lakossági sze
métszállításért megáll
apított díjat a szolgál
tatást nyújtó értesíté
se, a szerződésben 
rögzített feltételek sze
rint kell megfizetni.

/ 4 / A  település ingat
lan tu lajdonosainak , 
használóinak, gazdasá
gi tevékenységet foly
tatóknak a háztartási 
szemét elhelyezéséről 
szóló igazolással kell 
rendelkeznie.

/ 5 /  A lakosság részére 
tavasszal a háztartá
sokban használhatat
lanná vált nagyobb 
méretű háztartási fel
szerelési tárgy (bútor 
és egyéb felesleges in
góság) elszállítására a 
Polgármesteri Hivatal 
évi 1 alkalommal, díj
mentes lomtalanítási 
napokat szervez. A 
gyűjtés helyéről és ide
jéről előzetesen tájé
koztatja a lakosságot.

43.§
A szemét elhelyezése 

és díjazása
/1  /  Magánszemélyek 
személygépkocsiból, il
letve gépkocsival von
tatott utánfutóval a 
38. § / 1/  bekezdésé
ben leírt hulladékot,

kivéve a tűz- és robba
násveszélyes, mérgező, 
fertőző és veszélyes 
hulladéknak minősülő 
anyagokat 1 m3 
mennyiségig díjtalanul 
helyezhetik el a sze
méttelepen.

/ 2 /  Fuvarozók által 
gépjárművel szállított 
az /1  /  bekezdésben 
leírt hulladék elhelye
zéséért szemételhelye
zési díjat köteles fizet
ni.

Egyéb 
rendelkezések 

44. §
/ 1/  Ha a hulladék 
egészségre káros vagy 
mérgező anyagot tar
talmaz, azt a Magyar 
Tisztiorvosi Szolgálat 
és a Környezetvédelmi 
Hatóság előírásai sze
rint arra alkalmas he
lyen kell tárolni.

/ 2 /  Veszélyes és káros, 
továbbá radioaktív 
hulladékok kezelésé
ről és elhelyezéséről 
külön jogszabály ren
delkezik.

/ 3 /  A fekáliatároló
kat, árnyékszékek göd
reit, szennyvíztároló
kat szükség szerint kell 
üríteni és tartalmukat 
az erre kijelölt telep
helyre kell szállítani, 
(szennyvíztisztító te
lep).

Balatonalmádi,
1993. szeptember 23.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Dr. Miklós László 
jegyző



Erről szólnunk kell!

A háztartási szemét fuvarozását a város 
területén a Kommunális Szolgáltató Kft. végzi. 
E tevékenység kettős képet mutat. A város egy 
részén egyedi hulladékot vesz át a szolgáltató és 
ezért az ingatlantulajdonos díjat fizet, lakóin
gatlanonként 211 Ft/hó összegben. Ahol nincs 
egyedi gyűjtés, átvétel ott az önkormányzat 
köztéri hulladékgyűjtőt, konténereket helyeztet 
el, és közpénzből ürítési díjat fizet a szolgáltató 
felé.
1993. évben konténerrel 23.000 m3 kommunális 
hulladék elszállítását finanszírozta a költ
ségvetés. 1994. évben a köztisztasági tevékenysé
gre elkülönített 8,4 milliónak 70%-át veszi 
igénybe a köztéri konténerrel történő hulladék 
fuvarozás.
A közterületekre kihelyezett konténerek és 
azok környéke néha katasztrofális képet mutat, 
megbotránkoztatva a járókelőket és az ott 
élőket egyaránt. Rossz boyler, ágybetét, hűtő, 
autógumik és kerti nyesedék, sitt fogadja a 
nézelődőt.
Gazdasági kényszer és ésszerűség - e kettős és 
lehetetlen helyzet megoldására - az egyedi ház
tartási hulladékgyűjtés kiterjesztése az egész 
város területére és egyben a köztéri konténerek 
lakókörnyezetből történő bevonását teszi szük
ségessé!
E tevékenységre az előzetes egyeztetések 
alapján a Kommunális Kft. technikailag, 
szervezetileg felkészült és várja szíves megren
delőit.

Tisztelt Olvasó!

Kérem a rendeletet alaposan olvassa végig. E 
szolgáltatás nem kötelező. A város tulajdonát 
képező kommunális hulladéklerakóban (Me
gyehegy) az arra kijelölt területre 1 m3-ig díj
mentesen helyezhető el háztartási hulladék, 
csak összegyűjtéséről és elszállításáról kell gon
doskodni. Az árokpartok, vízmosások, erdők, 
nádasok más célt szolgálnak. A nyesedék, lomb 
komposztálható a kertekben. Alternatívaként 
több megoldás is kínálkozik, csak egy nem, név
telenül a közösség környezetét, közérzetét, tű
rőképességét, pénzét kihasználni.

Sz.É

TÁJÉKOZTATÓ

Háztartási hulladék elszállításáról

E zúton  tá jékoztatjuk , hogy B ala tonalm ád i V áros Ö n k o r 
m ányzata 1994-től a város te rü le tén  a szem étszállítás struk 
turális á talakítását tervezi, m elyet cég ünk  fokozatosan kíván 
bevezetni.
Ezzel az Ö nkorm ányzati dön téssel leh e tő ség ünk  kínálkozik, 
hogy B ala tonalm ád i in ga tlan tu la jdon osa i szám ára egy re n d 
kívül előnyös a ján la to t tegyünk.
A ján la tunk  szerin t az Ö n  szem étszállításával kapcsolatos 
k iadásaiban az e lm ú lt évi á ta lánydíjakhoz viszonyítottan m eg
takarítás lehetősége  adódik .
A ján la tunk  leg fon tosabb  tényezője, hogy n em  átalánydíjat, 
h an em  csak az Ö n n é l elvégzett m u n k a  e llen é rték é t kell m eg 
fizetnie az Ö n tő l elszállított szem ét tényleges m ennyisége 
után .

A jánlatunk:
1994. m ájus 1-től nem csak  kuka-edényből, h an em  cégün k  
em blém ájával e llá to tt szem eteszsákban kihelyezett szem ete t is 
elszállítjuk.
A szem eteszsákot cég ü n k n é l le h e t m egvásáro ln i, illetve 
m eg ren d e lése  alap ján  postaköltség  felszám ításával a k é rt 
m ennyiséget postai u tánvétte l Ö n n e k  m egküldjük.
Ezzel Ö n  kifizette, m egvette szemétszállítási szolgálttásunkat. 
Az Ö n  m e g ren d e lésé re  u tánvétte l m e g k ü ld ö tt zsákokkal 
együtt p o s tázu n k  - illetve első vásárláskor szem élyesen 
á tad u n k  - Ö n n e k  egy szállítási p ro g ram o t tarta lm azó  1994. évi 
nap tá rt, valam in t egy részletesebb tá jékozta tó t is.
A tá jékoz ta tób an  az új szolgáltatásunkkal kapcsolatos rész
le tesebb  ú tm uta tóval az Ö n  h áz tartásán  belü li h u llad ék  
kezelési fe ladatokat kívánjuk egyszerűbbé, könnyebbé tenn i, 
továbbá m ód szereke t a ján lan i a n n ak  é rd ek éb en , hogy a h u l
ladék térfogat m egtakarítása  révén Ö n n e k  m inél kisebb kiadá
sai legyenek.

Köszönettel: Kommunális
Kft.

Új fűtés- és 
tüzeléstechnikai 

szaküzlet
- Fali gázkazánok 

- Melegvíztermelő gázkazánok 
- Öntöttvas gázkazánok 

- Vegyes tüzelésű kazánok 
szerelhető gázégők 

- Olajégők 
- Fűtés- tüzeléstechnikai alkatrészek 

- Szerviz-szolgáltatás

Balatonalmádi, 
Búzavirág út 17.

Tel.: 338-245 
Nyitás: 1994. április 20.



B O L O N D O S  Á P R I L I S

ÍGY ÍRTOK (ILLETVE SZERKESZTETEK /  TI azaz mi.)

Borzasztó! Borzasztó! Őrület 
ez a nagy felelősség!
M ár azt sem  tu d o m , hogy ho l 
a fejem ; n incs elég  b a jom  a 
kézm űvesházzal, a pad lásga
lé riával, a m ú z e u m m a l, - 
m ég  itt ez az újság is.
N em  csoda, hogy n em  is tu 
dom  em iatt, hogy m ikor lesz 
szerkesztőb izo ttság i ü lés, s 
csak h o p p  - egy névnap , vagy 
más haso n ló  esem ény  ad  h ir 
te len  ötlete t.
S  ja j (!) azok a javaslatok  am i
ket a „jóra szövetkezők” csa
p a ta  p ro d u k á l a rra  vonatko 
zóan, hogy m i is legyen a kö
vetkező lapszám ban...
H á t kész csoda, hogy m ég 
n em  csavarodtam  be!
A rra azonban  büszke vagyok, 
hogy fen tiek  e llenére  m ind ig  
sikerül az ígé rt id ő re  m egje
le n te tn i A LAPOT. (Pedig 
m ég  n em  is szóltam  a nyom 
dáró l, a terjesztésrő l, a névte 
len  levelek rő l stb .) Ezzel 
együtt o tt a lehetőség, hogy 
valaki(k) azt állítja(ák), hogy 
nagy kence  az egész, s jo b b  
lenne , ha  fes tenék ...

„Kizökkent az idő; -  ó, kár
hozat!

Hogy én születtem  helyre tol
ni azt.”

Igen, igen, de te rm észetesen

csak a ko rabeli sajtó levéltári 
d o k u m e n tá c ió já n a k  a lap os  
kuta tása után!
S én  e rre  születtem . Régi ké
p e s lap o k  egész sorozatával 
tu d o m  bizonyítani, hogy m á r 
ap ró  gyerm ekko rom ban  ked 
venc já ték o m  volt, hogy te le
p ü lé sü n k  tö r té n e té t  k u ta t
tam .
M eg is van m u n k á m  e re d m é 
nye, b á r ho lm i „gyütt-men- 
tek “ szeretnek vitatkozni az 
A páca-fara , ső t az A lm ádi 
név e red e te , eh hez  hason ló  
evidenciák  igazságtartalm án, 
de az oklevelek, a H isto ria 
D om usok  m in d e n  m ásnál h i
te leseb bek , s k é r le lh e te tle 
nek.
V itatkozni k ü lö n b e n  is csak 
ezekkel a forrásokkal é rd e 
mes, m e r t  pl.., hogy egy szob
ro t  ki a d o tt á t az akkori a lm á
di b írón ak , s hogy az akkori 
lakosok em lékezete  szerin t az 
ille ttő  Z. Kováts vagy G. Ko
váts Lajos volt, ugye részlet- 
kérdés is le h e tn e , ha  n em  áll
n á n a k  re n d e lk e z é sü n k re  a 
m á r fen teb b  em líte tt dok u 
m en tu m o k .

Új-Zéland és Balatonalm ádi 
eddig ism eretlen kapcsolatá

nak története
Az á tlag  m agyar p o lg á r

ugyancsak elcsodálkozna, ha  
tő le a (F )Új A lm ádi Újság szi
g o rú a n  tu d om án yos  a lap o 
kon  m ú lta t kereső  m u n k a tá r 
sa m egkérdezné, hogy ugyan 
tudja-é, m ilyen kapcso lat van 
Új-Z éland  és B ala tonalm ád i 
között.
S zom orú  e red m én y e  le n n e  
egy ilyen vizsgálatnak, ped ig  
az átlag magyar gyerm eknek  
is tu d n ia  kéne , hogy Új-Zé
land  tu la jd o n k é p p en  B alato
na lm ád i kü lte rü le te .
Igen , igen Tisztelt Olvasó, 
tö b b e t kéne  tö rő d n i nem ze t
közi kapcso latainkkal! (H a 
m ásképp  n em  megy, ki kell 
ta lá ln i...)
Új-Z éland  fővárosa (tanu la t
lan  olvasóink kedvéért: W el
ling ton) a Cook-szoros északi 
o ld a lán  épü lt. A város je l 
m o n d a ta  -  „S uprrem a a s i tu “
-  ahogy  a m ű ve lt f ran c ia  
m o n d a n á  -  po m p ás  fekvésé
re, p á ra tlan u l szép term észe
ti környezetére  utal. M egátal
k o d o tt az, aki m á r csak en 
n e k  a lap ján  is n em  g o n d o l 
rö g tö n  arra , hogy ez u talás 
B .-alm ádira. A rró l ne  is be 
széljünk, hogy a w ellingtoni 
törésvonal m elle tt gyakoriak 
a fö ld rengések . (Ki ne  em lé 
kezne a bala tona lm ád i, 1985. 
aug. 15-i fö ldrengésre?)

E rre  persze szőrszálhasogató, 
k ritikusabb  o lvasóink m o n d 
h a tnák , hogy ez az összefüg
gés csak a tud om ány os szer
ző fantáziaszülem énye, de ne  
hagyjuk m agun kat elkedvetle
níteni!
N ézzük a TÉNYEKET!
A m ú lt század e le jén  a m ai 
W elling ton  város helyén  m a
ori törzsek  éltek, s n em  kell 
nyelvésznek  le n n i ah hoz , 
hogy fö lfedezzük a m agioro i 
és a m ao ri szó tö rténe lm i-e ti
m ológiai összefüggéseit. Az 
Új-Zélandi gyarm atosítás aty
ja ,  W illiam  W akefield  (ke
resztanyja Field A mália, volt 
zaa rb e rin i őslakos) A lm ádi
ból to b o rzo tt b evándorlókat. 
A k é t n é p  k ev e red ésén ek  
egyik bizonysága, hogy Új-Zé
lan d b an  gyakori a S ö n d ö r ke
resztnév, továbbá egy n e m ré 
g iben  oda lá to g a tó  a lm ád i tu 
rista állítja, hogy m eg ism er
ked e tt egy Czöczör nevű ősla
kóval.
Új-Z éland  e red e ti növényfaja
in a k  h á ro m n e g y e d e  seho l 
m ásu t n em  él m eg, kivéve a 
vö rö s (lsd. m ég  V ö rö sb e 
rény) -hagymát. G asztronóm i
ai szokásaikra legközelebbi 
sz á m u n k b a n  b ő v e b b e n  
visszatérünk.

A város kulturálsi rendezvényein gyakorta 
feltűnik egy arisztokrata arcél.

Kedves XY!

Engedjen meg egy személyes kérdést!
Ön kire gondol a fentiek hallatán?
-  Nagyon nehéz kérdés, törnöm kell a 
fejemet, kis türelmet kérek!

Kedves XY!
Ne szerénykedjen, s egyáltalán ne valami 
komplikált dologra gondoljon. Ha súghat
nék, egy filmcímet hívnék segítségül: „Magas 
szőke  férfi...”
-  Ó ! Köszönöm , de  egyben k ikérem  m agam 
nak! Én nem  já ro k  felem ás c ipőben!
Jaj- N em  is e r re  g o n d o ltam , h iszen mi tulaj
d o n k é p p e n  egy c ipő ben  já ru n k .
-  Igen , igen , de  n e  szem ély esked jü nk , 
beszéljünk inkább  a rró l, hogy milyen d rága  
m anapság m ég egy felem ás c ipő  is. N em  
győzi az em b er k igazdálkodni a rávalót! S 
akkor m ég örökké kritizálják is. Az egyiknek 
magas, a m ásiknak a k ívántnál gyengébb  a 
m inősége.
K öztudott, hogy e b b en  a szakm ában  m in 
d enk i úgy érzi, hogy ő a legjobb susz ter -  
m égis hogyan  p ró b á lja  m eg  k ivéden i a 
tám adásokat?
-  A válasz vo ltaképpen  egyszerű. H asználni 
kell a kaptafát, s ha valakinek m égis nyom ja 
a láb át a c ipő  -  a rró l n em  mi te h e tü n k .

K öszönöm  az in te rjú t és további jó  m u n k á t 
kívánok!

Egészen egyszerűen felháborító, hogy a ha
lak és a horgászok fütyülnek a lapzártára!

Mikor már összeállnak  az ak tuális  so
rok-sarok, akkor derül ki, hogy valamelyik 
horgásztársunk m egdöbbentő m éretű har
csát fogott.

Hát ez igazásn nem  szép tőlée, mert (bár 
akkora hal nincs is a B alatonban...) kezdhe
tem e lőről a cikkírást. Arról nem  is beszélve, 
hogy az illető a mi zsin ó ru n k o n  keresztbe 
dobva, te ljesen korszerű tlen  szereléssel fogta 
ki a halat.

N em  igaz viszont horgásztársaim  az a h í
resztelés, hogy a Moby D icket kifogta valaki a 
B alatonból.

Az irodalmi szerkesztő szerepében tetszel
gő  (egyébként u nd ok ) személy ezúttal sem  ta
gad ta  m eg m agát, s kiszorítva a helyi nagysze
rű  költőket, m á r m eg in t egy városunkhoz egy
á lta lán  n em  kö tő d ő  „költő” versét e rő lte tte  
be színvonalas lapun kba .

Szittya Attila Bendegúz

MÜNCHEN FELÉ...

Egész úton München felé 
Azon gondolkodám, 
Miként fogom üdvözölni 
Az én Veronikám? 
Ezernél szebb gondolat 
rajzott
Lüktető agyamban.
De egészen másképpen 
lévén,
Amint őt én meglátám.
0  kitárt karokkal röpült 
felém
Csókolva engem 
szaporán.
És én elfeledtem minden 
szépet
Mit útközben kigondo
lám
Lehunyt szemmel, őt 
átkarolva
Csókjait csókjaimmal 
viszonzám.
S egymás ajkán 
önfeledten 
Csüngtünk, mint két 
szerelmes pár.

München, 1935. VI. 17.



Az én családom
Hozzátok szólunk, gyerekek!

Bizonyára tud já tok , hogy 1994: a C saládok Éve 
E n n ek  tiszteletére  lapunk , a Családi lap, a B ala tonalm ád i 
Közösségi Házzal közösen országos gyerm ekrajz-pályázatot 
h ird e t, m elynek  tém ája: a család.
K érünk  ben n e tek e t: en ged jé tek  szabadjára fantáziátokat, 
ragad ja tok  ceruzát, ecse te t és k ü ld jé tek  el n ek ü n k  pálya
m unká itoka t (A /3-as, vagyis nagy rajzlap m é re tb e n ) !
A zsűri a pá lyam u nkáka t h á ro m  k o rcso p o rtb an  értékeli: 
kü lön  az óvodások, az alsó tagozatos á lta lános iskolások és 
kü lön  a felső tagozatosok  m unkáit.
A nyerem ények:
Felső tagozat: l.d íj: Családi k iránd u lás  (3fő) A usztriába, a 
Szafari Parkba.
2.díj: 5.000,-Ft-os könyvutalvány
3.díj: 2.500,-Ft-os könyvutalvány
Alsó tagozat: l.d íj: Családi hétvége (3fő) B ala tona lm ád iban
2.díj: 5.000,-Ft-os könyvutalvány
3.díj: 2.500,-Ft-os könyvutalvány 
Óvodások: 1.díj: BMX k e rék p ár
2.díj: 5.000,-Ft-os könyvutalvány
3.díj: 2.500,-Ft-os könyvutalvány 
B eküldési ha tá rid ő : 1994. m ájus 7.
R ajzaitokat kü ld jé tek  a Családi Lap szerkesztőségébe (1385 
B udapest 62. Pf.819) vagy a B ala tonalm ádi Közösségi Ház 
c ím ére  (8220 B ala tonalm ádi, Baross G ábor u. 22. ).
Az e red m én y h ird e té s  -  és a legjobb 50 rajz k iá llításának 
m egnyitója: 1994. m ájus 27-én - lesz B ala tonalm ádi 
Pad lásgalériában . Az első helyezettek  m u n k á it a Családi lap 
bem u ta tja .

Új Almádi Újság 
1989-1994.
“Almádi, szerintem, a dicséretből 
és glóriából csak annyit bír el, 

amennyit megszolgál. ”
Dr. Óvári Ferencz 1904.

A fenti mottót lapelődünk, az Almádi Újság felelős szerkesztője, Gel
sei Bíró Zoltán figyelmébe ajánlotta mindjárt az első számban Dr. 
Óvári Ferenc, az Almádi-kultusz elindítója. Ha ennyire bölcsek nem  
is voltunk, de valami hasonló szépet szerettünk volna mondani öt év

vel ezelőtt, amikor mint „jóra összeesküvők” összegyűltünk Ve
szeli Lajosnál. A lap címén sokat nem vitatkoztunk, mert 

viszonylag hamar megállapodtunk abban, hogy a hat 
számot megért előd örökségét felvállaljuk. A tartalom

mal volt a nagyobb dilemma, mert főszerkesztőnk irodal
mi - művészeti lapot álmodott meg, mi pedig a város lap

ja szerettünk volna lenni, úgy általánosságban. Nem mer
nék fogalmazni mások nevében, de úgy emlékszem, hogy 

tényleg nem tudtuk, mit is akarunk, így azután nem is téved
hettünk olyan nagyot. Illetve, mindannyian valami nagyon jót 

akartunk és minél előbb: így fordulhatott az elő, hogy a me
gye legelső városi lapjaként 1989. március elején próbaszám

mal jelentkezhettünk. A szerkesztő bizottságban alapító tag volt 
Dr. Szabóné Vallyon Gizella, aki elköltözésükig sokat tett a la

pért, a felelős kiadó pedig Rácz István tanácselnök volt. A mutat
ványszám a Badacsonyi ÁG nyomdájában készült és a rovatok gaz

dái is bemutatkoztak: Schildmayer Ferenc a helytörténet, Müllerné 
Dr.Hradszky Erzsébet a közigazgatás, Hollóné Behring Anikó az iro

dalom, míg jómagam és Gróf Tibor a művelődés, kultúrtörténet, 
oktatás és sport területét gondoztuk. Veszeli Lajos volt (és maradt) az 
egyetlen profi, aki 1989 júliusában le merte írni:” Nem véletlen, hogy 
a fejléc alatt az vagyon írva: Almádi város lapja. Ezzel is azt kívánjuk 
jelezni, hogy nem vagyunk befolyás alatt, nem kötelességünk semmi
lyen szervezet előtt fejet hajtani.” Tényleg azt akartuk, hogy az Új Al
mádi Újság legyen a városi polgároké, azoké, akik már tettek valamit 
érte, vagy tenni akartak.
Mivel a művelődési osztály adott helyet a szerkesztőségnek, jónak lát
tuk, hogy Pataki György is helyet kapjon az impresszumban, de már
is nyomdát váltottunk és az OOK veszprémi nyomdájánál dolgoztat
tunk három évig. (A nemesvámosi ÁFÉSZ három számot nyomott 
közben). Utána a Tradeorg Kft. fűzfői nyomdája következett a legu
tóbbi számig, amelyet már az INNO-PRESS gondozott. Azt hiszem 
nem csak nekünk volt meg a véleményünk a nyomdákról, hanem ne
kik is rólunk és ez a nyomdahibák számából világosan kitűnik csak
úgy mint a leadási és megjelenési dátum tologatása -  a lapzártáról 
meg jobb nem is szólni ... .
Bognár János és Albrecht Sándor ugyanúgy “bedolgozott”, mint 
Rácz István, Dr.Kerényi László, vagy az iskolaigazgatók, tanárok, or
vosok és művészek, vagy akár mérnökök. Nevük hosszú listát tenne ki 
Alpek Zoltán Imrétől Nikoletti Miklóson át Vecsey K. Máriáig. Mon
se Zsuzsa tanárnő az ünnepeink és kegyeleti helyeink szakértőjeként 
került a szerkesztőségbe, Nagy Ferenc pedig szabályosan behorgászta 
magát a lapba, meg az olvasók szívébe is. Amilyen jó volt a dicsére
teket olvasni -  el nem mulasztottuk volna végigolvasni mindahányan
-  kaptunk bírálatot is eleget : jogosat, jogtalant -  elegyesen. Nekem  
a legjobban az tetszett (a  jogos bírálatok közül), amikor egy kanadai 
olvasónk igazította helyre magyartalanságainkat, vagy amikor a pos
tán protestált lapunkért az előfizető (mert akkor éppen nem a mi hi
bánkból késett).
Sorolhatnám tovább a szép dolgokat, de legtöbb olvasónk velünk 
együtt olvasta végig az eddig megjelent 57 számot, amely Balatonal
mádi város fejlődésének tükre. Annak a városnak, amely nem lehet 
meg immár városi lap nélkül, mert megszületése óta az “urbánus esz
m ét”, azaz a városi tudatot az Új Almádi Újság képviselte a legkövet
kezetesebben. Tudjuk, hogy nem csupán a népsűrűség teszi egy tele
pülés városiasságát, sőt nem kizárólag az ott lakók foglakozása, ha
nem a polgárok közös akarata, tehetsége és tevékenysége, valamint 
ezek együttes kisugárzó hatása. Nem elég a városi rangot elnyerni, azt 
meg is kell tartani, sőt erősíteni szükséges, mert volt már példa arra 
Veszprém megyében is, hogy adott településektől egy tollvonással 
megvonták a városi rangot. Nem hiheti egyikünk sem, hogy Balato
nalmádi véletlenül és szándéka ellenére lett város -  de az sem képzel
hető el, hogy az is marad, vagy városiasabb lesz, ha mi magunk sem
mit sem teszünk érte.
Talán ez tartja össze a szerkesztőbizottságot és élteti a lapot is, mert 
elődünk 6 száma után az Új Almádi Újság 58. számát készítettük el. 
Otto von Bismarck herceg, a vaskancellár, egyszer azt találta monda
ni, hogy az újságíró pályatévesztett ember. A szerkesztőtársaimat 
számbavéve ki merem mondani, hogy nem vagyunk pályatévesztett 
emberek. Nem vagyunk, mivel kevesebbek is vagyunk, mint az újság
írók (nem lévén hivatásosok) és többek is, mint ők, mert saját hiva
tásunk gyakorlása mellett írogatjuk szösszeneteinket és főleg azért, 
mert nagyon szeretjük ezt a barátságos, emberarcú és szebb jövőt ér
demlő kisvárost. Balatonalmádit Vörösberénnyel, Almádival, Budata
vával és Káptalanfüreddel együtt.
Az öt éves újság köszönti az öt éves várost!

Czuczor Sándor



M egkérdeztük
... a kedves olvasót, hogy milyen gondolatok, impresszók jutnak eszébe 

városunk öt éves születésnapja kapcsán.

Medvegy Judit,
83 éves nyugdíjas:
Egy kisnyugdíjas, mint én, elsősorban 
a város vezetőinek a törődését érzem. 
Azt a szociális segítséget, amivel pél
dául a fűtés költségeit támogatják. Jó, 
hogy lett a körzeti rendelés mellett 
szakrendelés, így nem kell Veszprém
be utaznunk.
Amit elvárnánk, hogy a megfizethetet
len strandbelépő nekünk kedvezmé
nyes legyen. Rengeteg a kóbor kutya, 
egyrészt veszélyesek, másrészt szennye
zik a városunkat.

Füke Sándor Csaba,
O nd utcai vállalkozó:
Hogy mit adott a város?
Válaszolok, de arra is, hogy mit nem 
adott.
Nagyon örülök, hogy adott Zeneisko
lát és annak is, hogy némiképpen az 
utak is javultak. Sajnos saját gondom
ban nem sikerült előrejutni. Hiszen a 
helyben megvásárolt ipari felhasználá
sú telken a mai napig nem tudok vál
lalkozást indítani.

Szász Andrea
a Balaton Akadémia hall
gatója:
Most is -  csakúgy, mint almádi társa
im -  köszönöm, hogy tanulmányi hoz
zájárulást kaptam a város polgármes
terétől.
Sajnálom, hogy nincsen rendes szóra
kozási lehetőség (nem disco kellene), 
bár a filmklub a moziban jó  dolog. 
Például az Akadémia hallgatókkal 
amikor hétköznap együtt vagyunk, 
nagy kérdés: hová menjünk, mit csi
náljunk?

Horváth Hajnalka,
a Budatava étterem felszol
gálója:
Tetszik a Balaton, de sajnos, a Bala
ton-parton végig, a vöröskövek men
tén sok a szemét. A buszpályaudvar el
hanyagolt és nyilvános WC sincs Al
mádi központjában.

Jurányi Bea
színpadi vívómester
Távol álljon tőlem, hogy bárkit is 
megbántsak, hisz városunk vezetői jó  
ismerőseim, jószándékú emberek. De 
szívesen olvasnék az újságban egy 
olyan beszámolót, hogy mit tettek a 
rájuk bízott városért a négy év alatt. 
(Lehetőleg tárcák szerint) .Ami nem 
tetszik: el kellene dönteni Almádi la
kosságának, mit akar? Fürdővárost fej
lődő turizmussal, vagy egy alvó kisvá
rost. Szörnyű a vasútállomás pené
szes, rohadó, roskadó épülete, a vá
rosban bódék tömege, az ízléstelen 
hirdetőtáblák kerítésen, kapun stb., 
(itt kérdezném, hová tűntek a Panorá
ma táblái, miért kellett kiszedni, ha 
többiek bennmaradhattak). Nagy gon
dunk az ihatatlan víz, a várost átszelő 
főút szörnyű bűze. Tudom, mindezt 
csak állami támogatásból lehet meg
oldani, a város önmaga képtelen rá. 
Aminek örültem: van zeneiskolánk, 
újságunk, Balaton Akadémiánk, fara
gott üdvözlőtáblánk, Tavaszi Tárla
tunk, Padlásgalériánk, Almádi Na
pok, 5 éves Hattyú bálunk, énekka
runk, örvendetes, hogy az almádi isko
láknak egyre jobb a hírük, hogy van 
Liget kávéház, hogy almádi kislány és 
kisovodás Magyarország szépei, s hogy 
van egy Kopár Istvánunk.

Néma Frigyesné, a bala
tonfőkajári Takarékszövet
kezet fiókjának vezetője:
Örvendetes a szakegészségügyi ellátás 
egyre jobb fejlődése, és a nyári Almá
di Napok programjai is színesek. 
Örülnék, ha még több kulturális és 
egyéb rendezvénynek is helyet adna a 
város.
Jó lenne az elkezdett városfejlesztést 
folytatni, a központot igazán városias
sá és bódémentessé tenni, a most ott 
tevékenységet folytató vállalkozókkal 
megegyezve. Elvárásaimat csak sorolni 
tudnám: telefon, utak, közművesítés!

Schönig Herman,
a nevelőotthon gyermek- 
felügyelője, a női kézilab
dacsapat edzője:
Bár én még csak rövid ideje élek itt, 
de már megtetszett Balatonalmádi. 
Szeretném látni a sportért történő na
gyobb és közös összefogást. Többen 
(magánszemélyek, vendéglátósok, kü
lönféle intézmények és vállalkozók) 
segíthetnék a sport és a hozzám közel
álló kézilabda szponzorálását. Talán 
így az igényként jelentkező sportcsar
nok is megvalósulna. Meggyőződé
sem, hogy ez a megvalósulás szép 
eredményeket hozna, jó  hírnevet sze
rezne a városnak.

Kalocsa Attiláné
kétgyermekes 
munkanélküli édesanya:
A közművesítés nagy előrelépést ho
zott. Jó érzéssel halottam, hogy az Ön- 
kormányzat megveszi a Panoráma 
Clubot, de az Őspark rendbetétele is 
kívánatos. Itt a lakótelepen hasznos a 
Fórum Üzletközpont (kár, hogy nem 
fűthető), de ami hiányzik az egy 
komplett ruházati áruház és nem a 
szezonális butikok. Hiányolom a böl
csődét és azt, hogy a munkahelyterem
tés csak a szezonális időszakra vonat
kozik. Szerintem a parkolókat bővíte
ni kellene és be kellene vezetni, hogy 
a helyi felnőtt lakos is ingyen használ
hassa lakhelyének strandjait.

Futaki Lajos, rendőr:
Nekem elég keveset adott a város, hiá
ba volt itt telkem, mégsem itt kezdtem 
építkezni. Vörösberény útjait 1988 óta 
ismerem, azóta sem lehet ezeken köz
lekedni. Elkészült a kerékpárút, de a 
táblák több helyen ellentmondásosak 
(vasútállomás, Aranyhíd, Panoráma 
vasúti átjáró), így senki sem tudja, 
hogy hol lehet kerekezni.
A szemetet (pl.Budatava Vízmű) a 
nagy konténerek mellől, miért nem 
szállítják el? Budataván az ősnádast 
miért temették be?
Az is bánt, hogy munkanélküli felesé
gem mellett gyerekeinket nem vették 
fel a berényi óvodába. Azért, mert ne
jem  munkanélküli. A logikám szerint 
hogyan dolgozzon, ha ott van neki a 
két gyerek?

Horváth Kornél, a benzin
kút csoportvezetője:
A város nekem az életemet adta, elő
ször még a háború után. Most jobb a 
közérzetem, hisz városban lakom és 
dolgozom. 12 éve vagyok Almádiban 
és bizony azóta sokat fejlődött ez a he
lyiség. Ennek a fejlődésnek örülök, 
kár, hogy nem tudok egy jó t fürödni. 
Itt iszapos a strand, ezért én a déli 
parthoz szoktam.

Balogh Borbála
középiskolai tanuló:
Az én korosztályomnak szórakozási le

hetőség télen nincs igazán. A nyár és 
a Gombák egy klassz hely. Örülnék, 
ha Veszprémbe gyakrabban lenne éj
szakai buszjárat. Szükség lenne egy 
felújított mozira is.

Belákovics István:
1971. évtől jártam rendszeresen Almá
diba. 1992. márciustól lakunk állandó 
jelleggel a Martinovics utcában. Az 
alábbiak elsősorban lakókörnyeze
tünkre vonatkoznak:
1. A régi hegyközség benyomását keltő 
környezet mára kertváros jellegűvé fej
lődött.
2.A következetes fejlesztés a közműhá
lózatot is városiassá tette. A hálózat 
(különösen a víz és csatorna), vala
mint az út és járda karbantartása 
azonban kifogásolható. Különösen a 
javítások, bővítések utáni helyreállítás 
felületes. (pl. Martinovics u. 19-23. kö
zötti járdaszakasz) A csapadék-csator
na tisztítását még nem észleltem, félő, 
hogy rövidesen eldugul a környezet
ből bemosott szilárd anyagok felhal
mozódása miatt. Meg kellene szervez
ni a hó eltakarítását a télen lakatlan 
ingatlanok előtti járdaszakaszon is.
3. Az önkormányzati rendelet hatása 
még nem érzékelhető a “kutyavilág
ban”. Kóbor ebekkel, néha falkával is 
lehet találkozni. A macska állomány 
nagysága is túlzott a városias környe
zethez és életvitelhez képest. Különö
sen az énekes madarak veszélyeztetet
tek. Saját kertünkben két fészek-rab
lást tapasztaltam az elmúlt három év
ben. Úgy tűnik, hogy a helyi vezetőség 
(az előző is) és a lakosság igyekezete 
és áldozatkészsége jó  irányban tartja a 
város fejlődését.

Hollósi Ödön, nyugdíjas:
A városi cím átadásakor a létesü lt két
tannyelvű gimnázium gondnoka vol
tam. Örültem annak, hogy Almádi el
nyeri a régen megérdemelt városi cí
met. Személyes találkozásom Pozsgai 
Imrével és az akkori megyei vezetőkkel 
előrevetítette annak lehetőségét, hogy 
itt belátható időn belül az ország éle
tében jelentős belpolitikai változások 
történnek. Ez örvendetes módon 
megtörtént. Személy szerint a rend
szerváltást megelőző városvezetéssel is 
meg voltam elégedve, mivel tették, 
amit tehettek. Ezt egyébként Kerényi 
polgármester úr is kifejezte egy koráb
bi nyilatkozatában, hogy jól szervezett 
közigazgatási apparátust és viszonylag 
rendezett körülményeket vettek át. 
Tisztában vagyok azzal, hogy a várossá 
válás ténye nagyobb feladatokat ró a 
közigazgatásra és a lakosságra.
Bár a “bevándoroltak” csoportjába 
tartozom, őszintén várom, drukkolok 
és minden lehetőséggel próbálom 
családommal együtt segíteni Balaton
almádi minél nívósabb fejlődését, ér
vényesülését.
Az önkormányzatnak őszintén kívánok 
erőt, egészséget a kitűzött tervek meg
valósításához.

Szászné Johanidesz Ibo
lya,
gyesen lévő kétgyermekes 
anya:
Veszprémi voltam, de határozottan 
jobban érzem itt magam. A város nyu
godtabb, jobb levegőjű, talán tisztább 
is. Nyáron igaz nyomorgunk, de a ta
vasz és a tél kárpótol. Sok dolog van, 
amit hiányolok, bár akkor meg elveszí
tené ez a kisváros a sajátos jellegét. 
Sajnos, rossz a közlekedés, ha nincs 
autó, nehéz eljutni bárhova. A fiata
lok szabadidős lehetőségeivel nem na
gyon találkozom. Gyermekeimnek is 
több játszótér kellene. A döntéshozók 
figyeljenek a fiatalok lakáshozjutási tá
mogatására, mert ha a fiatalok elmen
nek innen, akkor mi lesz?

A lényeg azonban, hogy imádom és 
biztos, hogy itt is fogok élni.

Németh Attila
a háztartásigép szerviz és a 
mozi üzemeltetője:
Pozitívumként értékelem, hogy az Ön- 
kormányzat megőrzi saját vagyonát, 
gondolok például a Panoráma Club 
megvásárlására. Úgy gondolom vi
szont, a helybeli vállalkozók több tá
mogatást érdemelnének. Jómagam is 
szinte mindent saját erőmből tudtam 
csak létrehozni.
Tudom, nehéz felrázni az almádiakat, 
pedig értelmes és hasznos dolgokkal, 
programokkal ezt a Közösségi Ház, a 
berényi Polgár Kör és mások is megte
szik. Én is örülök, hogy sikerült a mo
ziban a naponkénti vetítést újra vissza
állítani.
Viszont a gázkiépítés utáni földmun
kák visszaállításának intenzívebbnek 
kellene lennie.

Kissné Botka Zsuzsa
az OTP fiók ügyintézője:
Jó dolog a fűtés megoldása, a gáz be
hozatala az otthonokba. Azonban 
más lehetőséget nehéz lenne felsorol
ni, mert az ellátottság nem kevés kí
vánnivalót hagy maga után. Az alapel
látottság már korábban is probléma 
volt, elsősorban télen. Szeretném, ha 
a gyermekeim korosztályát, a fiatalo
kat össze tudnák fogni.
Örömre nincs sok okom, hisz a vízdíj 
éves szinten több, mint a gáz. Gondo
lom, az önkormányzat programja 
más, mint a mienk.

Toskosz Dimitriszné
a Pireusz étterem  tulajdo
nosa:
Mivel minden drága, szinte elérhetet
len, így nem vettem észre, hogy város 
lettünk. Talán a gáz bekötéséből ta
pasztaltam valami városi címre utaló 
jelet. Ha pedig Balatonalmádi üdülő
város, akkor a városon múlik, hogy 
mikor kezdődik és végződik a szezon. 
Gondolni kell arra, hogy télen is itt 
vannak a helyi lakosok. Tudom, hogy 
nem könnyű megoldani, de a Posta és 
a Szolgáltató Ház közötti területen lé
vő parkolótól szilikózist lehet kapni. 
Szerintem ezt a részt is vonzóbbá kel
lene tenni, mert úgy gondolom, még 
mindig ez a városközpont, bár beszé
lik, hogy az már a fórum környékén 
van. Vagy mégis?

Sári Gyuláné, Tarsó Ildikó
a Györgyi Dénes Általános 
Iskola pedagógusa:
Születésem óta élek itt és ennek szív
ből örülök. Bízom benne, hogy má
sok is. Úgy érzem, hogy munkahely
választásommal is szerencsém volt, 
hisz nekem tényleg tetszik ez a város. 
A szolgáltatások terén is történt jelen
tős előrelépés, de ezen a területen 
még van mit javítani.
A tízéves évfordulóra szeretnék egy fe
lújított, modernebb iskolát a hozzá
tartozó tornacsarnokkal együtt.

S a végére néhány “elhallott” gondo
lat, amiről az emberek egymás közt 
beszélnek:
...a háztulajdonosok, vállalkozók ké
szülnek a szezonnyitásra, a város nem! 
(Tavaszi munkák, fák metszése, a mó
lókorlát mázolása, őszi lomb eltakarí
tása stb.)
...a vállalkozók fizetik az adót, közben 
a városban virágzik a feketepiac. 
...miért nincs a WC piacnapokon nyit
va?
... a Petőfi utcai emeletes házak kör
nyéke megérett a lombtalanításra;



OLVASÓI LEVELEK
A BALATON MINDENKIÉ!

Vegyes érzelmekkel olvastam 
Rendes Ferencnek az Új Almádi 
Újság februári számában megje
lent „Tiltás helyett segítő támo
gatás“ című cikkét. Tiszteletet és 
elismerést ébresztett bennem a 
riport-alany sikeres építőipari 
vállalkozása és eredményes külk
ereskedelmi tevékenysége.
Az előbbiektől eltérő érzelmeket 
váltott ki belőlem és sokunkból 
vendéglátóipari tevékenysége és 
az idegenforgalom jelenét és 
jövőjét érintő eszmefuttatása, 
amelyben az önérdeket 
közérdekbe burkolva jeleníti  
meg. Ezek után szükségét 
éreztem, hogy hangot kapjon a 
közvetlenül érintett lakosság 
véleménye és ellenérdekeltsége 
is.
Mindazok, akik a várost maguké
nak érzik, nehezen tudják 
tudomásul venni, hogy a 
városháza felépítésével kialakult 
viszonylag kedvező városképet a 
SZEM-A-FOR park kialakításával 
olyanná tették, amilyen.
A SZEM-A-FOR park - egyébként 
praktikusan megépített
faházaival és ülőalkalmatossá
gaival - nem egy üdül őváros 
Központjába való és illő. Hely 
inkább a városmenti zöld
övezetben, vagy egy hangulatos 
és színvonalas erdei kirán
dulóhelyen lenne. Persze olyan 
zenével, amit a természet élővilá
ga is el bír viselni. A zenét 
illetően nagyon sokan - helyben 
lakók, az üdülő tulajdonosok és 
vendégek, szobakiadók és nem  
szobakiadók -  tették és teszik fel 
a kérdést ma is: lehet-e egy tek
intélyes kiterjedésű, a centrumot 
is magába foglaló városrész 
eltérő igényességű lakosságát és 
üdülővendegeit kortól, hangulat
tól, fáradtságtól és egészségi 
állapottól függetlenül estéről- 
estére éjfélig, gyakran azt megha
ladóan zenehallgatásra kénysze
ríteni? A válasz, a világ bármely 
kultúrterületén minden bizon
nyal határozott nem lenne, - 
kivéve az üzemeltetésben  
érdekelteket. Igazságtalan lenne 
az éjszakai nyugalom egyedüli 
zavarójaként a SZEM-A-FOR 
parkot kikiáltani. Akad egy-két 
nem zenés vendéglő, ahol a 
zenét a hangkibocsájtás tarkasá
ga és az ereje, nagyon finoman 
szólva a hangos éneklés, felne
vetések és közbekiabálások keve
réke helyettesíti.
Az effajta „szórakozás“ elsősor
ban a csoportos turizmus idejét 
az elő- és utószezont jellemzi. Az 
„éjszakába nyúlás“ 01, 02 óráig 
tart. A főszezon viszonylag nyu
godtabb. Az állandó lakos 
számára - a megszokásból 
adódóan - elviselhetőbb, a fizető 
vendég számára nem. Külön 
említést érdemel, hogy mindez 
nyitott teraszon, sűrűn beépült 
környezetben történik.
Az ilyen környezet - kivéve az 
éppen szórakozókat - nem  
vendégmarasztaló! Egyfajta 
vendégigényt minden bizonnyal 
kielégítenek, de ugyanakkor, és 
ezt gyakorlati tapasztalatok iga
zolják, elriasztják az átlagos és az 
azt meghaladó igényű és 
fizetésképességű vendégeket, 
akik minden bizonnyal többség
ben vannak. Kár lenne  
elveszíteni őket.
Az ilyen szabadosságnak vannak 
nyertesei és vesztesei. Vesztes a 
zajhatáron belül élő lakosság; 
két okból is: egyrészt, mert szinte 
állandó éjszakai zaklatásnak van 
kitéve a zajkibocsátó kénye-ked

vétől függően, másrészt ilyen 
miliőben szobát kiadni alig vagy 
egylátalán nem lehet, ső t 
csökken az ingatlan forgalmi 
értéke is.
A vendég a Balaton miatt jön: 
édes vízben akar úszni, napozni, 
piheni és  természetesen  
szórakozni is. Én úgy gondolom
- mivel a Balaton mindenkié - 
nem lehet a belőle közvetve szár
mazó előnyöket egyeseknek 
kisajátítani, másokat pedig  
kizárni és őket az éjszakai 
kellemetlenségek és anyagi 
károk tűrésére kötelezni. 
Felvetődik a kérdés: ki téríti meg 
az ebből eredő lakosságot ért 
hátrányokat? A zajkibocsátó, 
vagy az önkormányzat, aki saját 
testületi határozatát, - amely a 
lakosság egyetértését is bírja - 
nem tudja vagy nem akarja 
végrehajtatni.
Reméljük, hogy a szűkebb 
vezetésben bekövetkezett szemé
lyi változással felülkerekedik a 
tárgyilagos szemléletmód,
mások pedig bele tudják élni 
magukat az érintett lakosság 
helyzetébe. Itt említem meg, 
amit már korábban meg kellett 
volna tennem: a vendéglátók 
döntő többségére az előzőekben  
leírtak nem jellemzők. Tőlük 
elnézést kérek. Ők nem kívánnak 
maguknak előjogokat mások 
rovására, tiszteletben tartják a 
társadalmi együttélés szabályait, 
ami minden bizonnyal nemcsak 
a szinpátia növekedésében, 
hanem előbb vagy utóbb a for
galom növekedé sében is meg 
fog mutatkozni.
A hogyan továbbot illetően a nyi
latkozó szerint „el kell dönteni 
ennek a városnak, hogy mi is 
valójában: fürdőhely, üdülőhely, 
idegenforgalmi központ, vagy 
csak alvó város?“ Szerintem min
dez együtt, sőt még szórakozó és 
pihenő város is. Ennek az sem 
mond ellent, hogy az éjszakai 
zajkibocsátást illetően, - mint a 
komoly idegenforgalmat lebo
nyolító országokban mindenütt - 
vannak tiltások, illetve korlátozá
sok. Ezt, mint korábban sokat 
utazó, magam is láttam és 
tapasztaltam. A korlátozás, ha az 
a többség érdekében történik, 
természetes és magától értetődő 
folyamat és nem hiszem, hogy 
külön magyarázatra szorul. 
Tennivaló, mint már korábban 
említettem, a végrehajtás és a 
végrehajtatás területén van. Ha 
figyelemre méltó és kiegyensú
lyozott idegenforgalmat 
akarunk, ezen a téren lepnünk 
kell. A vendéglátást illetően min
denekelőtt a szórakozó helyeket 
kell alkalmassá tenni az éjszakai 
üzemeltetésre és be kell vonulni 
az utcákról és nyitott helyiségek
ből. A végrehajtásnak vannak 
ugyan költségkihatásai, de ezek a 
többlet ráfordítások, a 
vendéglátóipart jellem ző ked
vező megtérülési idő mellett 
rövid időn belül visszatérülnek. 
A Balaton beteg, gyógyításra 
szorul. Ebből kiindulva kellene 
átgondolni a hogyan továbbot és 
meghatározni a fejlesztési 
irányokat. M indenekelőtt azt, 
hogy milyen turizmust is 
akarunk: minőségi igényeket is 
kielégítőt, vagy egyszerűen csak 
tömegturizmust. Én, mint bala
tonalmádi lakos és Balatont 
szerető ember, az előbbire vok
solok.

Németh Mihály 
(cím a szerkesztőségben)

GONDOLATOK 1994 MÁRCIUS 15. UTÁN
Egy év n em  nagy idő , de ha  a m ostan i m árc ius 15. m e g ü n 
n ep lésén ek  szakszerű m e grend ezésére  gondo lok , m eg  kell 
á llap ítan i; nagyon sokat változo tt a szem lélet. A m ű so r
összeállítás jó l  s ikerü lt és é rezn i le h e te t t  nem csak  testben , 
lé lekben  és m ag ata rtásb an  is je le n  volt az ifjúság.
Csillogó szem ükből valam i fe lszbadult tűz, és egyben szívből 
jövő  m elegség  á rad t, ahogy az ism ert régi hazafias da lokat 
e lőad ták  hozzáértő  lelkes irányítás m ellett.
A Váci M ihály Á lta lános Iskola szép p é ld á já t ad ta  annak , 
h o gy an  kell m é ltóvá  te n n i a m e g em lék ezés t a k o r 
szellem éről. H ang u la ta , atm oszférája  volt az ü n n e p sé g n e k  és 
a m egnö v ek ed e tt é rd ek lőd és  is a jó  szervezést dicséri, hisz 
m ég az egyházi is ten tisztele teken  is tájékoztatást k apo tt a 
lakosság az ü n n ep ség  m eg ta rtá sán ak  id őpo n tjá ró l.
K ülön kell m egem lékezn i arró l, hogy a Petőfi szobor végre 
m éltó  helyre kerü lt. M eg m o ndom  őszin tén  egy kis keserűség  
fo g o tt el, m iko r egy napsü téses  feb ru á ri vasárnap  a m ó ló n  
sütkérezve azon m ed itá ltam : n o  a Petőfi szobor az id én  se 
kerü l el arró l a helyről, ahova avatatlan kezek szám űzték. 
N em  így tö rtén t! A szorgos m u n k a  és a kedvezőre fo rd u lt 
időjárás e lőseg íte tte  a változtatást és így m éltó  környezetben  
sikerü lt egy -  h an g u la táb an  gyökeresen m egváltozott -  m á r
cius 15. m eg ü n n ep lé se , am in ek  színvonala a jö v ő b e n  m ár 
csak fokozódhat. K öszönet é rte  m indenk inek!

Buday Miklós

Tavasz 
Vörösberényben...

A V örösberényi Polgári Kör fe b ru á r  23-án ta rto tta  ren d es  évi 
közgyűlését.
A közgyűlést N ém eth  Ervin ú r  a Polgári Kör e lnöke vezette. 
Első n a p ire n d i  p o n tk é n t  P o lyák István ti tk á r  beszá 
m o ló k ieg é sz íté sé t h a llg a tta  m eg  a tö b b  m in t  félszáz 
résztvevő. Az esem ények  és rendezvények  együ ttesérő l 
beszélt, a seg ítőkrő l, a jo b b  szervezés esélyeiről. Szóba 
ke rü lt az e lm ú lt év teljes skálája: M alomvölgyi Majális, 
C im borata lá lkozó , szüreti felvonulás, Falusi karácsony, a 
m ikulás s több  kisebb rendezvény  is.)
A pénzügyi beszám oló  m egállap íto tta , hogy takarékos, 
ésszerű gazdálkodás folyt a szervezetben. A hozzászólások 
fe lem lege tték  a kellem es élm ényeket, a rongálásokat - 
m elyeket n em  tu d n i ki okoz - a M alom völgyben, a szép új 
te rü le te t a B ortá r környékén , a nagyon alacsony tagdíj 
em elésén ek  lehetőségét, s szóba kerü ltek  személyi ügyek, 
kérdések  is.
H á ro m  kedves, öreg , a Polgári K örért sokat tevő vezetőségi 
tag m o n d o tt  le vezetőségi tagságáról.
Kedves T ón i Bácsi (Egyed A nta l), Kedves Karcsi Bácsik! 
(Takács Károly, G erván Károly). K öszönjük önze tlen , a 
Polgári K ört és V örösberén y t cse leked te tő , és cselekvő 
m unk á toka t, tö re tlen  m unkab íráso toka t. N agyon szívesen 
do lgoz tunk  Veletek, s te rm észetesen  do lgozunk  m ég együtt!! 
Az új vezetőségi tagok: Szita Pálné, Szentesi István, M ester 
F erenc , H ansági E ndre .
Itt h a tá ro z tu k  el, hogy V örösberény t é r in tő  k érdésekrő l falu 
gyűlést ren d ezü n k  1994 április 20-án, szerdán, 18 órai 
kezdette l a M űvelődési H ázban. A rendezvényre tisztelettel 
m eghívjuk városunk  képviselőit, P o lgárm este r U rat, s a 
V árosgazda U rat.

A V örösberény i P olgári K ör 
Vezetősége



Horgászsarok
Úgy tűn ik , S zent P é te r, a 
horgászok védőszentje végre 
rá n k  m osolyog. A k ezde ti 
szórványos b o d o rk a fo g áso k  
u tá n  b e in d u lt  a kom olyabb  
haljárás. A nád aso k  szélében  
re n d re  fogják a pontyoka t, s 
a h o rg á s z a to t  csak a 
re n d ő rö k  zavarják-e m eg. 
E llen ő rz ik  a c só n ak o k  
kö te lező  fe lszere lése it, 
á llító lag  m á r b ü n te tte k  is. 
K ü lö n b ö ző  h ire sz te lé sek  
ke ring enek  a re n d e le t vissza
vonásáró l, m ódo s ítá sá ró l. A 
M O HO SZ Veszprém megyei 
e lnö ké tő l szárm azó in fo rm á 
ció szerin t április h ó n a p b a n  
ö ssz eü ln ek  a K özlekedési 
M inisztérium , a ho rgászok  és 
a tö b b i é rd e k e l t  fél 
képviselői B a la to n fü reden , s 
talán s ike rü l e lfo g a d h a tó  
k o m pro m isszum ot kö tn i.
A tavalyi évhez h aso n ló an  
most is végigjártam alm ádi 
horgászboltjait, m e g tu d n i,  
hol, mit, milyen m in ő ség b en  
és áron tudunk beszerezni. 
Az Apáczai u tc á b a n  lévő

üzle t m ájus 15-ig m arad  a 
helyén, azu tán  átköltözik a 
K uckó és az ABC közö tti 
te rü le tre . A k íná la t bo to k  és 
o rsó k  te ré n  ig e n  széles 
skálán  m ozog, ka ta lógusbó l 
választható  a Silstar összes 
te rm ék e , az íg é re t  szerin t 
n a p o k  a la tt  b á rm it  besze 
reznek. E tetőanyagok, csalik 
fo lyam atosn kap ha tók . A pil
lana tny ilag  m ég  k ö te lező  
m e n tő m e llé n y e k b ő l re k o rd  
m ennyiség fogyott az e lm ú lt 
p á r  h é t  alatt. K ülön  ö rö m  az 
A lm ád i H o rgász  E gyesü le t 
tagjainak, hogy tagsági iga
zolványuk fe lm u ta tása  m e l
le tt m in d en  te rm ékbő l 10 % 
eng edm ény t kapnak.
A Fűzfői ú ti bo lt színvonala 
az e lm ú lt évekhez k ép est 
kissé v isszaesett. Á prilis  
közepén  új á ru k  érkeznek, 
a k k o r tó l ko m oly  változás 
várható . R em éljük  így is lesz, 
m e r t  je le n le g  in k á b b  a 
k ü lö n b ö z ő  á l la te le d e le k  
képviselik  a k ín á la to t.

A F ó ru m n á l lévő „Anita “ 

h o rg ászü z le t te lje sen

m egú ju lt. A szűk belső  té r 

b ő l n ag y o b b  hely iségbe  

költözött, így az áruválaszték 

b ő v íté sé re  is le h e tő sé g ü k  

volt. Ki is h a szn á lták . 
A Balzer, C o rm o ran , DAM, 

Silstar cégek  szinte m in d en  
te rm éke  m eg ta lá lható , a kife
je z e tte n  olcsó szereléktől a 
tö b b  10.000 Ft-os M ach- 
bo tok ig . A vásárlók  m eg
ta r tá sa  é rd e k é b e n  nagyon  
n ek iru g aszk o d tak . Törzs- 
vásárló i ak c ió t szerveznek  
a lm ád i h o rg ászo k  részé re , 
akik  igazolvny b ir to k á b a n  

kom oly  en g e d m é n y e k re  
szám íth a tn ak . Az a lm ád i 

egyesü le t versenycsapa ta  
részére ingyen biztosítják egy 

versenyre  a szükséges 
e te tő a n y a g o k a t és csalikat 
(nem  kis összeg), va lam in t az 
egyesü let leg idősebb  tagjá 
nak  egy 1994-re szóló te rü le ti 
jeg ye t a jándékoznak . A b o lt
b an  vállalják b o to k  és o rsók  

jav ítását és gyors-szervizét is. 
Mivel az egyesü le t

p é n z tá ro sá n á l nap i, illetve 
he ti jegy  árusítás n incs, a 
h iány t az üzle tek  pó tolják . A 
B ala tonra  szóló jegyek  m in d  
a h á ro m b a n  beszerezhetők , 
egységes á ron .

N api f e ln ő t t  jegy 150,- Ft, ifi 

62,- Ft, ké t h é tre  szóló fe lnő tt 

625 Ft., egyhónapos ifi jegy 

ára  187 Ft.
A kü lfö ld i v en d é g e k n e k  
szóló tarifa:
nap i fe ln ő tt jegy 625 Ft, ifi 
250 Ft, kéthetes fe lnő tt jegy 
2.500,- Ft, eg y h ó n ap o s  ifi 
1.250,- Ft. Éves fe lnő tt jegy 
5.625 Ft., ifi. 3.125,- Ft. 
K ülfö ld ieknek  k izárólag  a 
300 Ft-os állam i jegy  váltása 
ese tén  és útlevél b em u ta tásá 
val váltható  engedély.
A szokásos egy h ó n a p o s  
á l ta lá n o s  t i la lo m  a 
B ala tonon  április 21-én 0 
ó rak o r lép  életbe.

Nagy Ferenc

Városi Gyermeknap Almádiban
Május utolsó (pünkösd) vasárnapján kerül megrendezésre az immár hagyományos városi gyer
meknap. Reméljük, sok száz gyermek egy nagyszabású élményt nyújtó, vidám, egész napos pro
gramon vehet részt, a Fórum Üzletközpont és a Rákóczi úti Herkules SE sporttelepének területén.

E rendezvényhez várjuk a  megvalósulást segítő és támogató anyagi és bármely más felajánlást
tevő magánszemélyek, oktatási- művelődési- egyéb intézmények, gazdálkodó szervek csatlakozását

DEYNIQUE Sz épségszalon KOZMETIKA
Különleges kezelések, műszempilla, szolárium

MANIKŰR-PEDIKŰR 
Balatonalmádi, Fűzfői u. 88.

Rendelési idő: 
Hétfő - szerda - péntek: 14 - 2 0  óráig 
kedd - csütörtök: 8 - 1 4  óráig 
Szombat: 9 - 1 3  óráig

Bubálik Mónika 
mesterkozmetikus

MALOMVÖLGYE  PANZIÓ

B I L I Á R D

D R I N K

B Á R

Nvitva 
14- 22 óráig
Balatonalmádi



Prognózis, vagy jövendölés!
Bevégeztetett! A Tobruk 
és Budatava közötti terület 
utolsó négyzetm étere is 
gazdára talált. Ettől a pil
lanattól kezdve ketyeg az 
óraszerkezet, és hogy a 
bom ba m ikor robban  fel, 
csak idő kérdése. 
Sajnálom, de nem  tudom  
máshoz hason lítan i a 
je len  helyzetet. A 
tévedések elkerülése 
végett m ár most 
szeretném  elm ondani, 
hogy egyetértek a kár
pótlással, egyetértek azzal, 
hogy a kifosztott emberek
- ha részlegesen is - de vis
szakapjanak valamit jogos 
tu lajdonukból. De
könyörgöm, m iért milyen 
módon? Végiggondolta-e 
valaki a törvényhozásban 
és a Kárpótlási Hivatalnál, 
vagy más, az eseményekre 
befolyással b írók közül, 
m it zúdítanak  Almádi, 
Csopak és a többi 
Balaton-parti város, falu 
nyakába? Itt, a Lozsántán, 
rövidesen m egjelenik 
több, m in t ezer tulaj
donos, aki b irtokba 
szeretné venni - teljes jog 
gal - új szerzeményét. 
Megjelennek a szerszámos 
bódék  és budik , m ert 
szükség lesz rájuk. Mindez 
olyan területen - a 71-es út 
és a tópart között - amely 
a Balatoni Regionális 
Rendezési Terv szerint 
fokozott védettséget 
igényel, ahol csak

környezetkímélő, vegysze
rezésmentes gazdálkodás 
végezhető.

Elég nehéz lesz rábírni 
őket arra, hogy ne perm e
tezzenek, ne használjanak 
műtrágyát, m ert a tó már 
nem  bír el több szennye
zést és lehet, ez lesz az 
utolsó szeg a koporsójá
ba. Elég régóta kalapál
gatják m ár azokat. A par
tok kibetonozása, a náda
sok irtása, a hígtrágyás 
állattartás, a műtrágyázás, 
a májusi zsilipnyitások, a 
vegyipar idetelepítése, 
mind-mind közelebb vitte 
a pusztuláshoz. Joggal 
várhattuk volna, hogy a 
rendszer változása ezen a 
té ren  is hoz valamit, - 
legalább szemlélet-vál
tozást. Nem ez történt. 
M inden megy tovább. 
Lehet, hogy az em beri 
alapterm észet hordozza 
m agában a kényszert, 
hogy önként és lelkesen 
tegye tönkre azt, amiből 
és ahol él? A 70-es évek
ben Rákosi Gergely és 
Berta Bulcsú Farkas-dala 
a Balatonért” pusztába 
kiáltott szó maradt.
Jó, rá lehe te tt fogni a 
pap jánosokra , a vörös 
bárókra. Van b enne  
igazság. De most? 
K ö r n y e z e t v é d e l m i  
Minisztérium, Zöld Párt, 
Regionális Tanács stb. 
korában nincs senki, aki 
azt m ondaná: elég, ne

tovább? Ha azt akarjuk, 
hogy még egy ideig 
megéljünk a Balatonból - 
hiszen másunk nincs itt a 
környéken - akkor ideje 
lenne m egállni. Nem 
szeretnék csak
általánosságban beszélni. 
A Lozsántán kimérik a kb. 
120 négyszögöles telkeket. 

Jó  esetben vízvezeték és 
csatorna is épül. Csak
hogy a meglévő szennyvíz- 
vezeték m ár most sem 
bírja el a terhelést. Tessék 
lem enn i jú liu sb an  a 
Szúnyog utca végén lévő 
átemelő-szivattyúhoz és 
nincs szükség magyarázat
ra. A fűzfői ülepítő sza
gától az egész környék, 
több falu
( K i r á l y s z e n t i s t v á n ,  
Papkeszi, Füzfő) fuldok
lik.
Az a több ezer ember, aki 
m egfordul m ajd az új 
„üdü lő te lepen ” nem  
valószínű, hogy a több 
km-re lévő Almádi strand
ra megy le fürödni, 
am ikor a Fűzfői-öböl 
néhány 100 m éterre kínál
ja  magát. Hogy a viszony
lag érintetlen ősnádason 
kell keresztül csörtetni? 
Nem akadály. A 
következmény itt is 
kiszámítható, a nádassal 
együtt sok m inden  
eltűnik. Ehhez képest a 
budatavai „bio-strand” 
ötlete ártatlan  kis
cserkészek játéka volt.

Ne felejtsük ki a sorból az 
építkezések „áldásos” ter
mészet-átalakító hatását 
sem. Vessenek néhány pil
lantást az Almádi fölötti 
dombokra. Elszigetelten, 
néhány helyen m ár 
láthatjuk a nyomait. 
L etarolt erdők, szőlők 
helyén beton nyúlketrec - 
állítólag panzió lesz - ékte
lenkedik. Mi lesz, ha kitör 
5 évi várakozás után az 
építési láz? Gátat lehet 
majd szabni az em beri 
fantáziának, az építési for
m ákat és anyagokat 
illetően? Nem hiszem.
Az Új Almádi Újság, 93. 
tavaszán, öt helyi építész 
tiltakozását adta közre a 
védelm et követelő
területek beépítése miatt. 
A füle botját sem mozgat
ta meg senki. Nem vagyok 
annyira naív, hogy azt 
higyjem egy-egy
szórványos tiltakozás - 
m int legutóbb a füredi 
kihelyezett kormányülésen
- vagy egy írás a helyi 
lapokban, gyökeres vál
tozást hozhat. De talán 
többen  gondo lnak  bele 
kom olyabban, a
következményekbe, s 
olyanok is, akiknek a 
szava, vagy döntése 
valóban számít, m ert m int 
említettem, az óra egyre 
hangosabban ketyeg.

Nagy Ferenc

A K ö z ö s s é g i  H á z b a n
14-én 9-17 óra Török ruhavásár 

22-én 9-17 óra Paplan vásár

A Városi Majális programjai a Fórum Üzletközpont 
területén és a 

Herkules SE Rákóczi úti sporttelepén 
lesznek megtartva.

Az intézményben a 60 órás szoftverkezelői tanfolyamra és a ter
mészetgyógyász előadássorozatra naponta 9-20 óra között várunk 
jelent/kezőket.

KÖSZÖNET A PING-PONG 
ASZTALOKÉRT

A tavaszi szü ne tre  igen  kellem es és hasznos 
fe la ján lá s t te t t  k é t b u d a p e s t i ,  de  
A lm ád ihoz igen k ö tőd ő , ide jü k  je le n tő s  
ré szé t i t t  tö ltő  n yugd íjas  p e d a g ó g u s  
sp o r tem b e r.

A Közösségi Ház k é t db ., kö nnyen  tá ro l
ha tó , szállítható, k ifogástalan á llap o tban  
lévő, k erekeken  g u ríth a tó  verseny p ing 
p o n g  asztalt kapott. Sőt nem csak  a nagy 
é r ték ű  sportszerek, de  a szállítási költség is 
té rítésm en tes  volt.
M indezt a fe lajánlást a város asztalitenisz 
sp o r to t szerető , űző p o lgára i, gyerekei 
köszönhetik  C sontos Im rén é  és Vágfalvi 
László m esteredzőknek .



Tavaszvárás!
A tavasz az egyre több 
napsütés megújulást kell, 
hogy hozzon és tulaj
donképpen  hoz is, de az 
öröm be az utóbbi időben 
üröm  is vegyül. A 
nyaralók és udvaraik a téli 
álom után „életre kelnek”. 
A lehu llo tt falevél, az 
e lkorhadt és lem etszett 
ágak, a kerti hulladék, és 
hát valljuk be: a háztartási 
szemét is megjelenik; és 
miután a kertek zömében  
nem került kialakításra a 
„komposztáló sarok”, 
valamit tenni kell vele. A 
probléma megoldásához 
sokan sokféle megoldást 
választanak. Sokan dön 
tenek az égetés mellett, 
ami - körültekintéssel 
végezve - megoldás lehet. 
Tudni kell, hogy 10-15 óra 
között szabad csak égetni, 
június 1-től - augusztus 31- 
ig pedig tilos.
Akik égetéssel nem  akar
nak bíbelődni, odaviszik a 
legközelebbi k on téner
hez, és így alakulnak ki a 
hétvégi kis szeméttelepek, 
szinte m inden konténer 
körül. És van szép szám
mal olyan is, aki egy
szerűen kirakja az

árokp artra  (Töltés u., 
Vízmeder u., Panorám a 
sétány stb.), a szemérme
sebbek elviszik az erdők 
szélére, csak a telken ne 
legyen, m ert az csúnya.
Az erdő  szélének, az 
ároknak van tulajdonosa, 
akit fel lehet hívni tele
fonon és felszólítani, hogy 
tegyen rendet. A
felelőtlenül szétszórt 
szemetet újra összeszedni 
és ártalmatlanítani a 
duplájánál többe kerül, 
mintha a „tulajdonos” 
elszállíthatja vagy maga 
kiviszi a szeméttelepre.
Át kéne gondolni kinek is 
kerül pénzébe ez az egész 
„szemét ügy“! Akkor is a 
mi pénzünk fogy, ha a  
hivatal szállíttatja el, csak 
akkor a mi
befizetésünkből befolyt 
közös pénz nem kerülhet 
oda az utakba, iskolákba, 
az ivóvízellátásba stb, és 
mellette az egyébként szép 
tavaszunk szeméttel tarkí
tott és csúnya lesz.

Szentesi István 
környezetvéd. 
csoportvezető

A V a r á z s f u v o l a
A közelmúltban a 
Zeneiskola néhány tan
ulója -  tanárai -  
Budapestre utazott az 
Erkel Színházba a híres 
opera a Varázsfuvola 
megtekintésére.
A vonaton Gabi nénivel 
megbeszéltük, hogy 
miről szól a mű, így kel
lően felkészülve 
érkeztünk a számunkra 
már ismert, szép szín
házba.
Az egész teremben elült 
a zaj, amikor az előadás 
megkezdődött. A zene 
varázslatos, a díszlet 
gyönyörű volt, a szere
plők látványosan szép 
jelmezekben tündököl

tek. A szünetben a 
vendégek többsége 
lement, hogy megnézze 
a zenekari árkot, mások 
a büfé felé vették az 
irányt. Szerintem a 
második felvonás volt a 
legizgalmasabb és 
legszebb, mert abban 
volt a lényeg és abban 
használták a csoda- 
hangszereket. S végül 
persze a jók győztek...
Mi pedig ismét egy 
élménnyel gazdagabbak 
lettünk, s szerintem, 
mindenki nagyon jól 
érezte magát.
Köszönjük!

Holló Miklós 
2. osztályos zeneiskolai 

tanuló

SZENZÁCIÓS
TAVASZI VÁSÁR

Balatonalmádiban, 
a közösségi házban 

április 22-én, 
pénteken 9 órától

Normál és nyári paplanok, 
párnák, huzatok, lepedők, 

terítők, fehérneműk 
rendkívüli választéka.

Már most készüljön 
a szezonra!

KÖNNYŰ ÁLOM 

K IS K E R E S K E D É S  

Veszprém, Hérics u. 9/B

Eredmények a balatonalmádi Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnáziumban:

„Adj emberséget az embernek, adj 
magyarságot a magyarnak” 
művelődéstörténeti vetélkedő orszá
gos döntőjében Miskolcon:
3. helyezés: Gurubi Éva, Matting 
Natália, Spitz Gábor, Légrádi Lívia 
Felkészítő tanár: Bognár Béláné, 
Csizmazia Csaba
„Emese álma” Mítosz és történelem 
vetélkedő területi döntőjébe jutott: 
Kis Elvira, Németh Adrienn, Sebe 
Krisztina
Felkészítő tanár: Csizmazia Csaba 
„Sakk diákolimpia” megyei döntő I. 
helyezettje:
Szőnyi Kata, Szőnyi Léda, Marosi 
Ágnes, Kolozsvári Krisztina 
Felkészítő: Kurucsai István

„Szép Magyar Beszéd“ Kazinczy verse
ny megyei I. helyezettje:
Barabás Mariann
Felkészí t ő  tanár: Bognár Béláné

„Biológia OKTV” országos döntőbe 
jutott:
Sebe Krisztina
Felkészítő tanár: Várkuti Anna

„Kitaibel Pál biológia” verseny orszá
gos döntőjébe jutott:

Pálffy Károly
Felkészítő tanár: Illésné Dr. Szebényi 
Noémi

Az országos Olasz Nyelvi 
Diáktalálkozó eredményei:
Élőbeszéd kategóriában:
1. hely: Kolozs Borbála
3. hely: Hajdu Melinda 
Meszler Lenka 
Dicséret: Kovács Edit 
Somogyi Eszter 
Arbanász Ildikó 
Kotricz Bernadett 
Dencs Gábor 
Prózamondó kategória:
Dicséret: Szerémi Péter

Versfordítás:
Székely Éva műfordító dicsérete: 
Arabanász Ildikó 
Verdi vetélkedő:
6. hely: Körmendy Gál 
Szabó Györgyi 
Arbanász Ildikó 
Studio Italia tolmácsverseny:
1 hónapos ösztöndíj Perugiába: 
Meszler Lenka
Felkészítő tanáruk: Újszásziné 
Hudivók Erzsébet

A Vörösberényi Kultúrházban

RUHÁZATI VÁSÁR

lesz április 18-án (hétfő) 9-17 óráig 
Cipő, póló, farmer, papucs 150,-Ft 

gyermekruházat, gyermekcipő.



Választásra készülünk címmel Császár Nagy László, a Magyar Hírlap belpolitikai 
rovatvezetője volt a vendége március 25-én a Közösségi Házban m egtartott fórum 
nak. A képünkön a meghívott vendég és Dr.Józsa Benő újságíró m int riporter.

KÖZLEMÉNY

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat városi intézeteinek illetékességi te
rülete 1994. április 1-vel megváltozik.

A Veszprém Városi Intézet helyett Balatonal
mádi ezentúl Balatonfüred Városi ÁNTSZ. 
ellátási körzetébe tartozik.

Ism ét fe lnő tt kezdő társas
tánc  tanfolyam  in d u l a Vö
rösberényi M űvelődési H áz
ban  április 20-tól szerdán 
kén t 18.45-20 óráig.
A m e g tan u lh a tó  táncok: b lu 
es, an g o lk e rin g ő , cha-cha- 
cha, slow-fox, ru m b a , bécsi
ke ringő , disco, csárdás, ta n 
go , rocky, szam ba. 
Jelen tkezés a fenti helyszínen 
április 13-án 18 órátó l, vagy a 
0 6 /6 0 /3 9 6 -5 14-es te lefonon. 
A tanfolyam  díja: 1.000,-Ft 

Szabóné M .A drienne 
B ala tonalm ád i, 

Szabadság u. 16.
06/60/396-514

Helyesbítés

Dr.Tóth József ren
delési ideje Budata
ván:
kedd: 10-12 h-ig 

13-15 h-ig 
csütörtök: 13-15 h-ig 
(Nem ügyelet, ha
nem kihelyezett házi 
orvosi rendelés!)

Dugulás-elhárítás 24 órán belül 
bontás nélkül!

Házi szennyvízbekötések, aknák 
építése, javítása, 

szennyvízderítők vegyszeres kezelése. 
Üdülők zsírfogóinak tisztítása. 

Kiss József 8220 Balatonalmádi, 
Rozmaring u. 41.

Hírek a Vörösberényi Iskolából

Terveink között szerepel - immár visszatérően - május 
3-án az osztrák oberpullendorfi iskola meglátogatása. A 
helyi tantestülettel egy közös gráci kiránduláson veszünk 
részt, színesítve a szakmai tapasztalatokat.

*

A tavaszi szünetben indul 24 tanulónk a holland határ 
mellé a németországi Rhedebe. Itt iskola látogatás, 
kirándulások Hollandiába, s sok személyes élmény várja 
őket.

*

Külsőleg - belsőleg megújulva megjelent az 
Iskolaújságunk márciusi száma.

*

Teljesen egyéni teljesítmény és 5.000 Ft birtokosa Tóth 
Péter 5. a. osztályos tanuló, aki az Ausztráliában 
meghirdetett novellapályázat díjazottja.

Balatonalmádiban
1994. április 18-tól 

május 12-ig kötelező

TÜDŐSZŰRÉS
lesz.

Helye: 
Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 43. 

Almádi Kommunális 
Kft.

Megjelenés minden 
14 év feletti állandó 

lakos számára 
kötelező.

Időpont:

hétfő 9-12 óráig
12.30-16 óráig 

kedd: 8-14 óráig 
szerda: 8-12 óráig

12.30-16 óráig 
csütörtök: 8-14 óráig

péntek: 8-12 óráig

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor 
Gróf Tibor 
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