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Mostanában sok város mcg.'iz6Ial. 
Régi városés új is. Újságol, folyóiratot 
ad ki, kiadványt jelenlet meg 
önmagáról. TaJán meri dicsekedni, 
esetleg hencegni akar? Az csctek 
túlnyomó többségében ncm azért 
Hallatni akarja a hangját. fgy van 
Almádi is.Van véleménye azor!.7.ágo," 
dolgokról s van mondanivalója a 
sajátjair61. M inI minden olyan !Jj vagy 
régi városnak, amelynek arca, ka 
raktere, személyistge van. 
Almádi hclyrelc könnyebb is ts nc
hCí'.cbb is, mint sok magyar város
társáé. Ha Budapesten vagy az 
országnak más szögletében kiejtik a 
nevet, Balatonalmádi, valamij6 érzés 
rogja el az embereket. Egy balatoni 
emlék. Kirándulás. Táji élmény. Egy 
lálvány, Erzclem.A nyár. Mert minek 
is tagadnánk: a BaJatoo-meUéki fa1
vaknak, városoknak, fürd6helyeknek 
igazi "mtIformájuk" a nytr. Négy 
évszakOl élnek ugyan 61;: is, mint min
den más hely hirhol az országban, de 
másként számolnak. KŐriJlbeliJl 6gy, 
hogy április vége - május - október 
vége . november eleje. Ennyi ideig 
élnek cgy es2lend6ben "kifeJé". Hat
hét h6napot. Ekkor a város ncm 
önmagáé, hanem azoké, ak.ik idc 
jönnek. hu..zamosabb ideig itt laknak, 
itt nyaralnak.Almádiban -- kiváltképp 
a legújabb id6kbco van el. így .. 
k.ikötnek az. emberek. Képletesen, 
vaJ6sz.erfIen is. Amikor hajójuk oldala 
odakoec.an a m616hoz Vagj a parti 
kövekbez, amikor leszállnak a 
vonalr61 vagy aul6jukkal megállnak a 
yorós termt'5földdel borftotl szeUd 
hegyold.aloo a szM6k kÖZÖlt futó puha 
.tak valamelyiktn,olyan trús fogja el 
őket, mint aki baz.aérkezetl. "Lee
re.szlem borgooyomat Almádinál s 
maradok, ameddig csak tehetem" -
irja Eöcvös Kiroly. Nem hajó 
horgonyt! eresztette le a BaJatoo·táj 

nagy írója és ismert'Sje, hanem a 
szívével von7.ódott Almádihoz. 
Pedig akkor, amikor t'S erre járt, 
Almádi éppen csak elkezdt e önálló 
életét. ÉV!.7..ázadokon át Szent ki· 
rálYS7.abadjához tartozOIt, 1909-ben 
ICH nagyközség. Perszc, cz ncm azt 
jelenti, hogy elöne nem volt almádi 
cmhcr, almádi lelküle!. Szt'SlőmlIvclő 
parasztok lakták, s mint tudjuk, sok 
emléket hagytak maguk után. A régi 
s/616kultúra tárgyi emlékeiben ma is 
gyönyörködik a látogató. Mennyi 
praktikusság, okosság van e7ckbcn a 
tárgyakban! Milyen kéueállók, 
cmbcrléptéklIek! A mai "borgyá
raknak" akkor még híruk-hamvuk 
sem voll. .. Mint ~zertc a t6 éS7aki 
partján -- s helyenként a délin is -
clt'Sbb sz6\ővidékként lett hires, ~6t 

világhírO, S csak jóval kés6bh, mint 
fürdő. 

Kozben pedig jöttek más \:iro

sokból, orszá.grészekből nyaranta a 
látogatók, épült a fürdőhely és gya
rapodott, s lassan megteremtelle a 
maga önáll6szellemiségét. Ez nagyon 
kevert, s nagyon érdckes. A valaha i 
6slakók Olthonainak, borhá/.ainak a 
közelében telcpedtek mcg al első 

"hazai idegcnek"; mcgtctszett nekik a 
Balaton világa, s idejöttek lakni. EI ,. 
forgalom a múlt S7.ázad végén, C 

század elcjén volt különöscn nagy. S 
némi e Icsendesedés után, am ikor csa k 
a fürdOtlet alakult tovább, a mostani 
évtizedekben lendült meg újra. 
Nemcsak a nyári tart6...kodásra való 
házak épültek fel, hanem száz meg 
ezer csa1ád AlIand6 otthona is. Igy lett 
lassan Almádi élénk ütemben 
munkálkod6 közösség. Ncmcsak 
nagy üdül6k, hivatalok, egyéb 
közintézmények vannak már 
Almádiban. hanem álland6 lakosság, 

- s így mcgteremtődott al almádi 
kÖ7vélemény. A saját arc. A "...ját 
karakte r. Kiad\·á nyunkban -- s t.l lán 
majd a7 utána kövctke/6kbcn 
akarja kifejezni on ma gát. A 
közösségek mcg abrják Sl..úl .tani az 
embe reket. tgy .. legjobh. a 
legegysze rObb, s ennck '·an 
hagyománya, múltja. kialalult 
formája . 

Mint fentebb mondOlIuk. Bala
tonalmádi helYIe tc könnyebb is, nc
hezebb is, mint más városoké. 
Elmondhatj<l ma ezt magár61 minden 
Balaton-parti város. Könnyebb, merI 
ország.vcrte ismert, s nem kell 
fdhívnia nugár.. a figyelmc!. Nehél., 
mcrt nagyon sokat várnak tőle al.. 

emhcrek. Olyan eredményeket, épít 
ményeket. "zolgá lt<ltásokat, amelyek
nek il mai pén/1>/Okc-világba n egy
verre mcg-. ..lósÍlani lehetetlen. Al
mádi csdk arányos fejles/tést vá llalhat 
magára váro~ként is. Csak azl nyújt
hatja, amire képes. De az bi/onyos, 
hOb'Y Cit napról napra -- vagy nyaralói 
idŐS/..á mÍl á~ sferint: nyárról nyárra- · 
emelni s/e retné. 
A s7e mnck, amely b'Yonyórkódni 
ak.. r, mindegy, hogy amit lát, város-c 
\3b'Y kÖ/_~ég. Mindegy, hogy mi a 
kclziga/galási rangja .. Balatonalmádi 
látványa, c lhelYC7kedése a7. éSlaki 
p;Jrt s7óliíhegyck kOSLQrú/t;J kagyló
jában akár fényes nappal. alár alko
nyatkor tekintünk rá: g)onyiJrü szép. 
A természeti adott~g és a7 értelmes 
emberi munka ötvö/elc. Vigyámi kell 
tehát arra a7 értékre, amely til alsóőr

si crd6, az Örcg-hcb,)', a vörösberényi 
dombhát és a l{i tszatra végtclen víz 
között van: a barátságos vá rosra. 

Tamás {sn'án 
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\ \l.lg~.lr Nép\..ollársaság Elnoki Taná csa Balaton
"IIlMuit 1'1R9. m;\rcius I,·vcl várossá nyiJvánítolla. 
A \.Iross{i dl;is;1t unncpló balatonalmádi lanáCS<l nevé
ho..:" lisIIdeltd k ÖStőntöm lakosainkat, üdiJlólUlajdono
..;tinkal, ... ánl~unk barátait, valamennyi kedves olvas61. 
,.\/ unncpi alkalmat felhasználva egyben köszonletct 
mnndnk minda/uknak, akik tetteikkel clrsbhre vitték 
\Mo<;unk ügyét. Mcggy6/ődtscm , hogy lakosságunk 
cl!\c tértésévc l találkozik az a szándék i ~, hogy Bala
(:)~;JlmáJi életében c jeJcnt6s történelmi eseményt, ha 
m('rtékt,trt6an is, dc iJnnepélycssé tegyük. Ez ünnepi 
al\..alnmból jclcntetjiJk mcgaz Új ALMÁDI ÚJSÁG·ot, 
nH.:h·hcn fc lidé7ünk a múhból, S'l..61unk a jclenrffi és fog 
I.tllu/unk (l jövónHcI. Soknak tfinhct ennyi mindenre 
\.ill.dhl/ni cg) helyi í:ljúg kUlön s7.ámának, de a most 
l i.JJ\lll unnepi ildi,,, ,l'8dány fol)1.atásait tervCl..zü k a 
mcgf.:klli elt'íkc..v .....Omunka befejezésével. 
Lgy vélem. némi magyarázattai tartOJlom az új újság 
nevél ill etőcn is. 
A városunkban évek 6ta mOköd6 honism crcti szakkör 
kUlatómunk{tja dcrítette fel, hogy 85 évvel czcl6 11 
ALMADI ÚJSÁG névvel létci'elt egy balatoni idényl,lp, 
.tlllc!\nd első s7..á ma 1904. július Iü.-é n jelent meg. 
.\linj()~SLCSCn fl: alkalomma l került kiadásra, az akkori 
IurJÖé\'aJban. 
[hú v:,máh,tn megjelent ,.Beköszönt ő" dmO írásban 
"h,l~h.!t6 "CI al elsó furdő1ap, mely mint ki7.árólagos 
IlIrd"iltj~á~ egy idény számára megjelenI. A sajtóba n 
\,jl"h.1rl speciali tás, tchát eseményszámba megy." 
A rIlu!jcknt S7ámait olvasva enn)i év után is megálla
píth:ltjul. hOh')' amíg létezett a lap, hivatását hctnltötte. 
A lnr di\"ltj,ínak, Slokásainak, társadalmi viszonyainak 
mccJekltkn tcret adolt a Balaton-kultusz fejlődéséne k 
hl·mut.t tására. el6scgitette Almádi hírének, rangjának 
nu\ch::"ét. ~·1indczen értékei alapján célszerGnek lát
VLlIt. hogy al új helyi lap clnevezéséhez hclytórténeti 
III ultunlhúl merítsunk és lapunk címeként felhasználjuk 
:t ~/:'v;tddcjci újságnevct, kulönósen, ha az ilyen hival
l(,J,htúl mentes, nemcsen egyszeru. AL Új ALMÁDI 
L'JSÁG mcgjelentcll:sévc\ célunk tohh, sokrétlIbb, 
m,í.-.;.hb. Nemcsak aL üdtilós7-czonban, hanem az év 
minden sza kában kívánunk az újsággal megje lenni, 
tájéko/tatni. hirt adni. vl:lemén)1. kérni közos dolgaink
r61, lakosságol és üdulőtulajdonosokat egyaránt érinl6 
"árosrolitikai kérdésekről és kérdésekben. Nyilvános
ságot hiLto"ítani közös."égi érdekeket hord07..6 javasla
tulnak, elkl:pJl-cll:seknek, az egyre erősödő felelősséget 
is vállaló helyi kÖ/életi demokráciának. 
AI Új ALMÁDI ÚJSÁG kiadásának elsődleges célja 
tehát így fogalmazható meg: segitse cUi a városi közös
ség. az alapvctó kérdésekben cgytiugondolkod6, közö
sen döntéS és cselekvő helyi társadalom kialakítását. 
Eh hc7. kérem a városi tanács nevében a Kedves O lvasó 
cb'Ye tértő támogatását, és városépft6 közös munkánkhoz 
őS7i nl e 57íwcl kivánok sok sikert. 

Rácz Istváll 
tanácselnök 

ALMÁDI MÚLTJÁBÓL 

Almádi multját kutatva nem 
tudjuk a kezdetet úb'Yemlítcni 
és egy okle\élhcl kutni, mint 
más lelepulésnél. Ugyanis 
Almádi ncm Cb')' régi falu. 
mini a/orstfig sok tclcpü\l:se, 
annak ellenére, hogy már 
6sidők óta lakot! hely volt. 
Els6 okleveles említése 1493
ból való, amihcn Almádi 
szol6hcgyként s/erepel és 
s7őlő adásvételéTe vonatkozik 
az írás. 
A váltoLatlamágot mutatja aL 
,,Almádi s/ólóheg)'ne k pc
esétye 175:'\- körirat ú pecsét. 
AJI 1857. évi blaS/.leri fcl
mérés adatai szerint 167 
lakóház és ezen kívul 198 pin
ce van Almádiban. E7ek na
gyobb rés7C télen nem lakott, 
mert a tulajdonosok más lele
pülésbelie k. 1869. július 5-én 
tariOlI megyegyo:lés, helyt 
adva asz616hegygazdái kl:rcl
mének. Almádit önálló köz
ségként ismerte el . Mindvégig 
káptalani birtok, azaz a Vesz
prémi Káptalan volt a földes 
ura, de a sz61dket 57.abadon 
adhatták-ve hetté k a szőlős
ga:tdák . 
Közig31..galási lag 1869-ig, 
adózás szempontjából pedig 
1877-ig S/cntkirályszabad
jához tartomt!. A7 e lsO 

kö/~~ég i bíró Németh Jó7~~ef 
\\111. A hcg:}'köL~égnek külön 
tis7tikara volt hcgyhir6, jeb')'
/ö, hcgymcstcrek éscsküdtek 
s7cmélyében. Erre vonatkozó 
adatokat l 759-ból találunk . 
A századok 6ta tartó 
Sl(íli)gaJldálkodásnak vetett 
véget :J/ 1883- [887 kÓZÖH i 
filoxera vés/o Kipusztítván a 
sz61dkct a bkosság elve.~z
teHe f{) megélhetési forrását 
éSlul:tjdon képpe n e7..7.cl meg
indult a köz.,ség üdul6 hel1yé 
válása. A vesi'prémi S7.ól őbir
(okosok a sz6lőheli épüle
teket nyaral6kén t kezdték 
használni, ennek céljára 
átalakítani, valamint közvet
len e célból emellek új épü
leteket a \'olt sz61t'5kbcn. Ez 
egyértelm Gen látszik Almádi 
településszerkezctén, hiány
zik a hagyományos település
mag, templommal és a köréje 
épftett lak6házakkal . 
Az 1883-ban megalakult és 
1920-ban megszűnt ,,Almádi 
Fürd6 Részvénytársas.ig" na
gyon sokat tell Almádi felvi
rágoztatásáért. Az 1918-ban 
alakult "Balatonalmádi 
Fürd6 és Épíl6 Részvénytár
saság" -- amely 1939-ben 
került felszámolásra -- méltó 
folytatója volt elt"ídjének. 

http:R�szv�nyt�rsas.ig
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A/. ,,Almádi Kor" 1902. dc
ccmhcr 7·én alakult meg al 
udiJlőtuJajdon()1.okból. a7 év
ről-évre iti udul6 kból, helyi 
lakosokból. lU Almádit ked
velő emberekből. A kör abr
szabá lyaiban céljukat így 
fogalmazták mcg: 
.,A lm ádi (ijrd6 e rkölcsi érde
kcincki clőrnozdítása, az 0(

ta ni fiJrdő élct élénkít6t:. il 

furc.h1zök és nyaraló\.: ismer
kcdésénck és társasággá való 
cgybcolvadásána k mcgkimy
nyitésc, a szórakozás és kelle
mc~ időtöltés módjai nak és 
CS7k07.cinck mcgszcr7.ésc. és 
pcdiga fürd6évadalatt Almá
dIb,," . azon túl Budapeste n és 
Veszprémben, s így Almádi· 
nak a közönség igényeinek 
mi ndenben megfelel6, ked
velt , álla ndó fUrdőhellyé téte
Ic. Hasonl6 czélra törekv6 és 
másutt alakult vagy jöv6bcn 
alakulandó körökkel a kap
csolatot fenntartani kivánja." 
18?9-ben létcsítcttékALmádi· 
ban a Kneipp Intézetet, bir
detvén a te rmészetben rcjlt'S 
gyógyító erÖI és az egéS7..ségcs 
életmódot. Az 19(X)-as évek
t61 kezdve valamennyi ismer
tetO és zsebkönyv klimatikus 
gy6gyhclyként említi Almá
dit, am it igen kedvezO fekvése 
tcsz 1ehetOvé. 
Az éS7.aki Balatonparti vasút 
1909. július 9-én nyílt meg. 

mind veszprémi, mind huda· 
pesti vi~onylathan, Addig 
Budapest felól csak Siófok ról 
hajón, Ves7prémből csak ko
csival volt megközelíthető. A 
telepulés elnevc7ésc 19()t)-lól 
Balatonalmádira válto/{\Il és 
nagykö7.ségi rangot nyert. 
A rurdMletct a/ 1877-bcn é
pült, néhánykabinból álló fiIr
dóház indította cl; 1926-ig állt 
fenn a mai 1848-as örokmé
cseshclyén. 1922-ben ke/dték 
építeni a mai W~<'clényi 

si rand helyén állon, 300 kahi
nos, gl'íz· és kádfurdl'ís stran
dot , az akkori idők legna
gyobb balatoni foven~ftirdő

jét. 
llJ04-bcn épult fcl azclsőisko
la, két tantcremm el, addig 
Vörösberénybc jártak iskolá
ba azalmádigycrckck.A7 Or
s7..ágos GycrmckYéd6 Liga 
építteue fel 1911-hen a Z,<;ófia 
gyermekszanató rium clső 

épületét, amelyet rovide~cn 

bővítettek. 

A BalalOn-parti nagypark fáit 
1902·1903-l>an telepítették, a 
parlfal kiépítésével egyUl1, ~I 

hajókikötő és a fürdőház ko
zÖIl. Körabeli 1círásszcrint \;
rágágyai olyan gyönyörnek 
voltak, hogy vetekedtek a 
Margit-szigcllcl. A parkban 
lev6 Pct6fi szobrot 1902-ben, 
a Kossuth szobrot 1903-ban, a 
RákóoJ S7obrot 1913-20 

, 

kOlOlI avatlák fel. Alkotóik 
1 7_~ó Miklós (Petőfi) és Holló 
Barnabás (Kossuth és Rá
kóc/i). Almádi sporté1ctc már 
a s/.á/.adrorduI6n élénk volt. 
1899·ben tcnis/pdlyával rcn
dclkc7CII. 1913-ban alakult 
mcg a Balatoni Yacht C lub 
hala!Onalmádi osnálya, ctl61 
ke7dvc a vitorláwcrsenyek iJ;. 
rends7cressé váltak . A/ 1930
aJ;. évckben rt "Balatoni Sport
hét" keretéhcn rendc/cll ver
scnyek közul a vívás, tenisz és 
a lovaglás versenyeinck Almá 
di adoll otthont. E/időben 6 
tenis7pálya volt Almádiban, 
ahol gyakran rcndeztek nem
1etközi vcrsenyclcl i~ . 

Balatonalmádi Ves/prém 
megyc határs/éli tc1cpulésc 
volt, a Zala mq;}éhil chá
laSLlÓ határon álIolI Eotvös 
Káruly muvében említett Tor
gyöpi c.~rda, amit il kmáhhi 

iratokhan "alsó csárda'· nben 
cmlítelld.. A/ 1'/57 é\i kat .1 ~/· 

teri térkép tanu~ltja, hogya/ 
i\'ó mC~lergcrendáj;1 a meg.e
határral valóban egyhcc~ell . 

Még egy csárda V(l lt Almádi
ban. a Pin lóci. má~ként il 

"fclső c.'Iárda". Mindkét épu
let igen régi \olt. hi/on)ítja Cll 
egy 17(;9-bcn keh bérleti szer
7ődés, amc!}tx-n Almádi min· 
den ha~znát, -- a két esárd,it, 
halász3.tát, nád\,{igá~t, ré t b 
s7..'ilást, pálinka fő/és t , l">I) r
mérési, a szll'lók kivételével . . 
bérbeadja aVesIprémi Ká p
ldlan. mint foldc !> Úr. 
Almádi egyházilag Vorosoc
rény filiája volt )()35-ig. Inncn 
származik a/ a tévedés, hogy 
Almádi Vórösberényhe7 tar· 
tO/Oli kÖLiga/gatásilag. A 
Szent Margit kápolna IAA5
hen épull. a S/ent Imre temp
lom 1930-ban, Medgyasl.1Y 
István nevcs építés7tervci sze
rint. A kápolna mellett álló 
kereSIt az 1869-cs évszámo! 
viseli. Feltehetően a kÜ/.\ég 
lako!>ai állítonák ahl)ÓI a/ 
alkalomból, hogy Almádi 
onálló k07.\ég lcll ebben a/ 
esztendőben . 

Annak ellenére, hogy Bala
tonalmádi mint telcpulés fia
tal, történctérc vona tku/óan 
hosszú szá/ildokra vist
szamenőcn talfilunk adalokat. 
E rövid ismertetés c.~upán 

szemelvény c/ekbő l , vázlatos 
és nem folyamatos áttekintése 
a tclcpulés torté neté nc k. 

Schildmoyer Ferenc 

http:Medgyasl.1Y
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A l"'I.!.On..lm~(!,~' I<omyéke" 

,,,n~ l'I'Il-hcn megjeleni u"kőnyv 
...",. ""!';ll venni ..a~ le$lekol<clcdd( 

l\.Il~l "n.lm~dl relt. konnyen hillel!, 
,úo\ha úl.ucn C101110g6 limpa
)of\,l~1 1.11. melyek !í.l~les kan!Jban 
"omj". mlndcn~1! aP"" menlldom
hnld.h .im Almid, kmipz
g.lh,lag megsem ... ir05:' ('$a k 

n"g;.Lo"-lig.." 
,\LI 'ID.on t mOlli l an.iban ]óhopt a 
ldcpulésre kÖ7.igugalislla& mi r 
,~ro:.b;!l érkel,k. [:os a nó Yalód, 
érlclmehcn, II lU élei. az in plllenő 
cml~rel.énclébcn ..? 
A ,-á~p116 foly1lmatinak W-as 
t\'c\..t>ch rellcndullse a gyulIpodis 
mcllctl kompmml~umma] is Jir1 
OI)3nalmi<hnevezctc$$tgcklllnlck 
cl a lQ1rontt'oól, mLM! a HallyU. a 
I'annö nla éuerem. I lclyuLre ,'Be 
1.,~Jruhb es a Lor dlvaljhlk 
megfelelő stílusti, dc jel1cgulcn 
(J\urm.. ) IIt:ndéglil6cg}'\ég épult A 
Ol,' "lroo..erIlCUCI mir mb kéncl 
n\Vln3~ múlt~nk mc'g megmlradt 
enlleke,hu. I ppen nap' gondktnl 
lelcnl~clI~ a IUIJdan' h,rhedl - neYe$ 
.. h)rg'''J''l''wIroJ" megmcnttsc 
c\ '~T"I'lo' Jc);yd w.iomOli ~Ia.a.nku~ 

~k",e ~ ....kS ~vd urb~mlAc'Ója 
n,,,",~n Jelent me!: AJ ÖreghCg) 
(,Idt",hen ~,..I~~ul() I>clW Itren 
~.'I",n hehel a 1""'11 epulCIC. mct)· 
nC~~/"II'..h .. I""'I-if:' .. ncmletk,,!. 
.lu I Om~t .. I~,h"". Ichcl~ge _ 17 

~~~,nlr"t:.. ln" 'l\enYl:~hCl 11 'P' C>

'J"''''",alalcllcnt>cn I<n(..bln~ pult 
mC~ dl "ulónu,-,pál~lIu,h.. r . mct)' 
1!<l<!>SIJhh I .. ,,,n ,,~ é pes lelÖl még II 
"''''dIÓ forgalom t'onyolíl,sara 
JlJr(,'" c","cl eicinIl I hel)', 
~,,,Ic~cdts I~ megindult 2 vonalon. 
\1 dUI"hu'lp.;I)au(h 'llr jelLegzetcs 
t•• rtl"'Ju r"g..do Cpulcltnc~ beb6 
" .. la"l.ha~c70nhan S/lnlC konjJja 
magá' .- cgy.!b kedvelŐ 3aollságli 
le'c~,,",en) .vJk(iM.tge mlatl - egy· 
eg:. lJmata~,átlili.s befogadisJflIls 
Ko"ellen,,1 a belső maghol 
~JI"·>"kXl,~ -Ill 1975·bcn elktsl"lt 
.. a .\l an. lereL I Bala'on panlal 
("",dOIŐ g)'lIlop aluljiró 
" megnQl.·dcde ll ..virusgazda'" fe· 
ladalOlelliÍliwrallapílolllaTlni['S 

JELENÜNK, ... JÖVŐNK 


1 ?7~·ben II K\lll~"elts, S7olg;liltatÓ 
llemc:1. mety mira eredményei. 
'al1al l l)/0'1.lellcmú .... lhlllll'0ÖIIell 
maSl1 
Al tvm;cll mbod,k fc:lét:>cn tp"Jtek 
meg ., el~ iollam, hl! rla~bot.. I 
Rakoct' uldih.. " li IUor veli 
cr6teIJe&ehh ulemel • m~"ner& 
lak6~j, es ullul6fpillnés. ~a mar I 
lelcpulé&enlUudu lőlkelegyuI15.400 
cpílmtn)· Ingallan és 536 állam. 
~rLlkh"3n. 

A vát'()l; lomfon a; il.ua '-'In,tn eb· 
ben II id&.1.a~hu leli nlgyobb lép
éseke' Awnban a mInIegy841 hek· 
tár kllcJredésu. ,iltol.lt06 dom· 
bolUlI ktpó hcllC'M.llc! iv&-iz eHi· 
lási.S7cnn)"IÍ7lezcltsl.útk,allkilási 
és felúj'IÚI prol>lémAi !P' ,n 'e megold· 
halallln feladitcIt AlIilfnl lakOli· 
Wgotéi.viruve1-C16it. 
Nlpja,n~'g me~pult ug,)'1ln kÖ7.o. 
Ö5.nCfogis..'II1 85 km i~zye1.el~k.52 

km 5Zcnn)"';n:uloml. Ii a IJ/) 
1"lomtlern)'l úU/.akaszt>ó1 47 ~m 
b~rkoh feluletJ. .,tonh.,n al .gtny 
kulonOlien I HtI;Írd úl es 
n cnnyvilnalo rn l Ir6nl . cnnck 
loNl$.7.0nJ'C YOlna 
A 8O-aI; ~vck látvin),. fc,l6dt!sc 
f6lo:én' lU u'OISÓ negya7.1cndóre es,k 
Az 1985 é" foldrengé5 soran 
megrongálódolt rendeló épuktc a 
tellCSrekOr'lSITUkcióbe(eJC1«euljn a 
tanks, htv1tlalna~ ld m:,ord OI!llont A 
lc",ck !>l!Cnnl elkwulo tpitlclben 
mtlló ~elyére kerulalál lllmpolgjrol<: 
ugyeinckinléL6c.acsal:i.dl unncpel 
mcgrendel6e Amtntllanóaránpi 
uoltQln unncptlyu homlowni 
"'n'l!;hj,.a 1 ~lan lér kelel' 0ldd1.1o' 
dlJlle 
Az cgésuégugYI allpell:i.IÍ$1 
bizt06ílÓ 4 kÓT7.CII 01'\'061 ts 2l)cr· 
mckotvOll, kön.el l Ölul) fcln<lu ts I 
g)'ermeko~i nolgilal. ,.. Iamin! 2 
szak re l'JdelúegyulllOlI<W1elCl1 11 Uj 
egé.u..5égMizbl. Too4hbl J sl.II lren· 
deltaiiig néhllnysaroUal odébb egy 
felÚjított tpulelben l apolt helyet 
Le!lel&tg n)'llt egy 75 rér6hel)"~s 
ÓYoda~píltstre u . .\U'g megolllall ln 
gondot jelen t '1$.zonl I C$upo'n 
lilmcnclI elhcl)'C1.ÚI n)'en konY"I'r 
sorsa. Ii ldOO.akonktnt égetó $1.uk· 
stgkénl JClcnlkc1.ik egy koz.&;stp 
escmt nyeknct hel)1 adó m(ivc!ódá, 
hb, VIgy bl úgy tel5:f.lk "rahl~b"1 
A "'ru nagy részének valódI wn
fOl!jl'lldják.r.ú"getek". pIIrkol: 
ú.Wldle riilelek llinya melhalad,a 
I ba ll lonpllrt l tckplilések jlllpl 
AJm'dieg)'lknevezel~gévéllÓlle 
ki ma", I védetl ICl"\llel(i. jpoll 
"Oregpert". Árnyai stl'nyaln jI 
JUlha tnlk I furdŐ7.nI "'gy<'ik azcgyre 
ntpiilö. ~On:7erüsMó WCS$oClén)'l 

~'randr•. mely é-,"I;nle 100b minI l 
mlll ,ó fun/&ól ropd A hlljdanl 
..r"''en}1unJő bion.on)'Oli homok· 
pUJ;,lj.".l '&v' !!:)'Cp "'1101la fel., I 
~ellcmCl kór1yclcICl kullúrilt 
iLolgjltlllnokll nfuJ IÓ "11100 mél· 
,ion "'II ntpuc nh'l!ll fu..~, ~non 
A "'r05.uodh fol y. mlu .
c1~rban Im. I lttesltmCnycke! 
,Ilell- il lo..ponl mellcll kulönÖKn I 
HucJ.la'·1 JalÓldcpc:t tnc cl Az 
elmult miosftl· ktl ~,ben ,II n<luekk, 
v, nlC eg)" ~ariu.uIÚre 1 foldből 

Almádi úf buslk~ge•. 
A RnÓCtI ul, lakÓlelcp mb&On 
Slerénycn meghúzódó ktl1lnnydvl1 
glmnU1Um il !ilntv clcrt'n n)'llotla 
meg ~lpUII A kulsó mCgJe· 
le"nt~ben. belsö kla lólkilWhan 
ncme..cn eg)"SIer1l tpulet 199)..'g 
ÖbSIeM:n 360 dlnO! fogad maJO A 
t>elW udvarhoJl sIervcsen kapcso
lőJ,\; a; tpo.tló kollégium. mely u 
cu" Idegenforgalmi S2:C~Onbln mir 
,cndtge~el vior. 
A 5hgl.plr05 dszlÓcsklikkal 
feldis1ilell FÓRUM bc ...'siorl6
1ölpCII'II lavaly 1'1)'3111 mCPJ)'lbakor 
n~po~ Ilall a bel· Ú kulfOldl '''n5llik. 
Il Ilmjó, cmberek. nyarllók 
hdvenetvé "'It. A mInIegy 2.800 ml 
IllptCl"\llcl1i létuilmfny -Imelynek 
'pllre,kk réne lélen 1$ nyll\'lll Iln _ 
belépbtvel a k01ponl1 kereskedelmi 
eg)'ltgelt zsúfOlts'gl "trnileg 
~cnl. A repre1Cntalf... kM
tclewCl u.zlclhb kori S2:c/VCzelt 
szezon'll1 kH1lkodO ,'Úárok. '1'\1_ 
b010k, I~cttr·buf~ ._ ... ,<Jim 
'Irk.blrt,ggukmellell_aztdegen. 
forgalom SI.u:ztlyc.s n.pi ,gén)'eJl is 
elljllák. 
ALuullkÖ1pC11'1 l tMomutdwpban 
tpuló Plne1hiil.lkon mtg .~ 

http:furd�7.nI
http:tel5:f.lk
http:JClcnlkc1.ik
http:elhcl)'C1.�I
http:0ldd1.1o
http:ugyeinckinl�L6c.acsal:i.dl
http:i~zye1.el~k.52
http:l"'I.!.On
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idegenböl ~rkez6 cmbe~k p,III,II4.\.1 
il megakad. Az eddig löbbn)'1~ 

nur"c. lapos. egyhangú lömbhtu.~ 
sokasj,áho~ 'zokon nc:münk 
örömmel időzIk cl. 1.a1a'lervez6k
épitők kezenyomin mlg;uod6, 
kullemébcn 's haráuJp oullon 
~rzcl.!1 sugaltó tp ...1!:t!:kcn . A 
~ren<'W$ ($Ilido\:: 1988 de('Cm
bcrtl61 ]990 ivvtgiig ~.csen 160 
l"k's\ vehetne k III bi rtokba. Nem
r~glben a _hosal)'U 'i meg_ 
lekmlcU~k a ké$1 Iakái.obt. I 
egyunu:: l ű voll el.smertsiik azépít6k 
levtkcny~ge ,rinl 
'Z.gylépé5ekkclbcJárvaarcJ\6dés 
fonlowobb jllom.iulI , adó(lIk AL 
úJiiDb k~rt.l6.; Mern: Iln UÚj viro.;? 
,\ _-áI8S1. ma egyc!nclmand tanlk 
i/.In IC mmden poI.g.ir ú"'~zeI6 
IiJjmára AlmádI ncm Itar nagy
ván1f, !cnnl Jó voln .. rrn:g6ru.ni a 
bu~kencmtcgclCIl amfitdll'llmll'J 
még megléyő Mngula!'t, Bertny 
i~an/enl ulcjinU,I, megóvni 
1.,S\imsi nyugalmunk.1. tclJe$Cbbt 
Itnn, al udulMr05' mmÖ5tgel, 
megll:remtem mindenn&pJ&mk meg
eltw:té5\!nek .próbb-n.gyobb, dc 
mindannyiunk uJmJno egycnk'5 
~I)·t bllt~ilÓ, § mmdenképp I 
~ol6dest er&it6 életfeltételeIt , 
A _iros rende1é~1 tel'Y'C n.gy IJvn 
(mmtegy )() évre) 10,000 f6 'HuGó 
népeuiggel wmo! Nem lerv.:z 
05Ucfugg6 l.k6tekpcket, aup6n 
I'Ithinyhbhely ep;r.tIlU, rogh~telek 
heipitéi.C ,,'rh&IÓ. Lz egyben UI 15 

JeknIl, hogy & Iclepl.llél .rcl.ll.t. 
lénye,c~n nem "'IlOZIk, m,~" 

J 
(un kc,ó,1 ~ell er&ílcnlink 
A berénYi dombok k.n!J'b.n 

J 

meghúlÓdó 65i kOl$ég JÓIÚl.I m'lg 
óvla )clkpeles f.l uképél F 
hagyomliny-megtlnó erót "'gyáv.l 
UlmOóhll.lJí.'ln a "'"" cfmen!ben 
mef,Jclenó I r6d templom 
Atclepulé~ti~enb&.ílen i kellmljd 
ill ,skol .. l, ~ dön lénc kell VInnünk, 
hog) a "hetin}, múve!6déJ;, hú"
ltn, ,~ llomen, dc tomllercmnek 15 

h~~náll kÖl.OI.ségi épuk t vép(! 5(>. 

",n mtl)'cn céln.k kell, hogy 
megfelelJen." panuztbarokk ltnu.sú 
m&gUr épuletél • m~noló 
AJm<ld,ak kép1.cletl.lkbcn mit • 

berény' \t~vé5:7le1cp Ollhon'ul 
"tjUVlSlOnt SlJtKlIiuépulel nema 
"'!Ut, fgy lov.libbl wrsa kéles A7 
.1.11. el1elVlt'l "'.Ihad foldráJJcl 
-khctiéges ide,enforplml feJlu1_
télnek tan.dékol clmblvehcl6 
lelVlete l. mely klegÚ7IM egy 
sponcent lVmmll len},Jltk egéu I 
fÓrum'g. 
A bev{dr1ó~OzponI1ó1 néhiny uld
\1111 IClfehb fckvt'l ures ",rolllelk<:n 
épul majd fcl '7 ÚJ rendórors 
Vusutél'Y'C a panna, • Iciepulés 
Iplrinak, IZ Idegenforplomn&k feJ
1c.nl élOl! l célon.l IZ énakkclell 
$UlkUZI1l letvCUl1 UI .tnand klll&_ 
kil"', • képtllufilrcdl meglbé 
S l l1lndb&.ít~ IUipc&l.nfurcd &1$6 
~ÍK'Ikében IIIjlhllÓ még olyan $UI

bad teri.tle t , m<:ly alkllmu YOIn& 
komplex ",jlJodl - "'.Ibadtdó ccn
l rumkial.kllidra 
Az Idegenforga lom megllrtú. 
érd.ekében &7.onban leg.libb .nn)1111 
fonl~, hogy. lulfoldl lúnsljk aulÓt 
felJ",,"n.k KJpulanfured, VIgy lJ' 

Orcghegy kukeny, zódrOi; ule'm, 
bizlolUJp Ú kén)'!:Jmu legyen ill. 

llapcllilil., • nuklép mtézmé
n)'!:k, lZoIpUtlw.ok elértaet& le
gyenek. lelepule.en A "'n. 
központban épijJ6 ImpotJns KJOS'"L. 
I:zékhil ú notpU'lóhú föld
wnlJén nyOó$ÚrtlOIi Iulil7let - ha u 
épít6k II úgy .k• .,n - a ,0..6 
"'.ezontól mb ponéUl11I keru 
Ye\IŐI. A rlJUS7l1lon nmlén kwen
'II mtr Innak az. IptÓ épulel
egyullesnek .lel'Y'C, mely kIlJonféle 
IrodjHII, ,-.:ndé&lilÓt:gységgc1. bel
56lercHeltew IZÍnuclJ.bé. n>iron 
tark. forptlgu ~.rx terct - Pelófl S. 
I.Itdt 
A bc-vcl_etrít:>en fellel1 térdúrc 
ke~n."'Ia.I1;I,rclbllikbennunk_ 

hogy miIIlJ IS "'hk Ipzi "'""'" cgy 
IClept.ilés~ \teglévt'l ~nékelnktól, I 

maf\1nkelé IllzÖlIJÖ"Öképlöl? Igen, 
.1Ió115, de el"'luzlhalltlu eitől &7 
ember, lb mlaUn.k \lIlIIJI, e~nl 
boIdogul"'t is el6bbrc vive alkotÓ 
ercj&.-el. kÖl:~,.ercmI6 hllé~-d 

Icnni k~pc' ~rte 

MiUlmllDr./lrads:zkyEn.slbcI 

• l 

MAGYAR-ANGOL TANÍTÁSI 

NYELVŰ GIMNÁZIUM 


,,'le uokJ~n.k erOltetel1 ú tenná7etellene~ onlll"..,hhw" ''1& ciII ~ 
vOl"OIbcrén)1 Beke KmI6/' pléb'no.Angcr Ján~ I.nltónak lR5~-hen. 
.m,kor26 plnlh.n fogJalja ~e' l&nulólk,1 _;alÓ lenn",alo~al Tohh 
mml ISO twel kb6bb s.em lZorgalmauuk a fentiekeI, ~t ' Iég's 
méll'n nkkanlott örömében n'gyokatllvaly al a n 1anuló, '~II. IX() 

p6lyúókOtultdebekerulhC\tek,~t,~nm'r 1600)Clent~c/6,'01t 'fen 
ember-prób"ó ~omoly .kld">, - \;,,,f'ntouhh,n fog .. lmM'. I.n
t~numoptlmlli.lJllercdménymér6lullel - gy6,lelle" ,dc t>chlVl
let Ma temalika, .n}'lInyelvl es log,k.. ,ntelhgenciáJul.. 1 lJ'.ámllóg~p 
rangsoroft. a lc&Jobbak kOlé 'Ilem enge(,!hetó meg ugyilnIlo. ho~ ne. 

legotlbak kelVlJenck be n In1e/mCnvnc. ahol 56-.: n ' I mag)'lré~egyt.lo 
t'nl'rgYlknjl .ngal • 1lnilás, ny<lv Ahhal, hog,\ a malem.1Ik't, 
tönénelmet. foldrajiol, hlológlit ú. (LLIUt IngoJ nyel'en megéru.c es. 
meg ~ tudjllan"ln, allde be~elVlt lanuló, a nuUadlk \IIIgy el6ktSlI1ó 
év folyamin lúe/re!> uÓ~lnC5re kelJ s.zcn lenntC lu Iktivé5' piL"SZi,. 
nók,n." e71.11'n még fokOló<hk ér nem C50dálható, hogy luloma l ,~ u",n 

fel5ő IlleM kodpfoku 'llólntl nyelv\'Wp Jb. slkel't.lo~rclts.Cg1\'(1 13 
t.gú tlnle5IUlel - egy hel)TC illa, 20 p6Lyil.Ó voll ' _ él. 19 lagú 
ugytnlb61 é$ lechnl~al u,emély;etter..-c'1i, Sl'CtvCZI és "ég;tJ a m,"dcn

nap' "hillérrn~nUI", auz él egyUII'7 Inlüménnyel 
lu .ngolS1in-m&gylr éplléiUCII elemeket uépt:n 01"0111 

épuleteg)'\Ittes Rullkay Gyula Ybl dlJn épilwt ú az el~ep;.el~ket 

hat'ndóre val6ra "'llÓ, kMlele76 r"",(p, Illelve 198'> janujr IÓla 
VEMtp ,,'lIlialot dlCSén. Panner~én l hallgauU meg IZ Intéz
ményvezctút és ill 1988 Dcptcmbcr elscJén 'ladolt gimn!"umhrn; 
1989u.cplemberérc 200 f& kollégium ~llakol.lk, benne cttercmmel, 
tom.teremmel. tiga~ ~ercnp'el, 2 n},"I'll,bonIÓnumm~l, ~zjmllás_ 

techn lkll "'.Iktantercmmel és kon;,erií forrh~IDponllal Az ulóbh, 

kooyvtárt, fonolék't, SludlÓl é5 cg) ~IS Vllh J'n05 k,álln!!;1 Jelent. 
mtndezl egy h.talmas. dc 'fépen lagoJt leremben, amely n)'lt\lll 'll II 
érdckJ6d6 nagykmonségS1.&m'I1IIS A kcrcng6-fol)'O'Ón IÖhb eJrl. I, 
klillílÚ, koo{'Cn 6; bAl ulMllolle az. odeljtDptÓht, mert a tAjb.n akir 

élni az. onúg minden I'''ról odekelVlt d[jk$ercl él • l~ "'n kar Az. 
~pülelre még e h6naptlan felkelVIII parabol. Inlenna LS IZ Itt IóItók 
m(lsoMlIsz:tékál'$ hővtll, de I1.ivescn '1Il1.tn tézmény kl.llonoo16 hel)'! 
rendezvények, tQl.~bbképzés.ek, $Ulkkortik rcndcl~el~rc Angol. 
a menkl!, Sl'Cl"Jet. j.pin, finn él 1US1.lnl ku ldouseg nólt mb 
e lllmeréucl Almid, úJ létuil mény6ől és a benne folJIÓ tMke nystgr61 
Nekünk mégu fonIcubb. benne t,nulók, öket la nftók \1111I mtn t 
m indannyiukaI S1erclcml fogadÓ helybeliek nagyrabeC5Í11~ ts 
bu.s:UeKge Az iskOla 7.ásdaJ'nak h,i!oI(,!a lin Sdchen)1 Jelmondat. 'IL 
"Egynek m,"den neh~z. 50knak scmml s.em leheletlen" ;-lem 
elképzelheletlen tehk hogy az ezredforduló ú • 21. 1'lJ7.x1 

é n clmlSégénekja\lll innen kelVllt. Men ncm iIIa~lunl.:, hogy 111 csak 
. ngolllnirot nevelÓ!lJenel, "nem mémókok, o~k. mOvúzek, 
u.lkemberck,lIlIgyegyszer1kncsakEM I3I'Rl:.K. 

Cwc:or Sdndm 
Orvosi rende lő 

http:1'lJ7.x1
http:tQl.~bbk�pz�s.ek
http:llakol.lk
http:mag)'lr�~egyt.lo
http:IZ�nuclJ.b�
http:lelepule.en
http:lZoIpUtlw.ok
http:Sll1lndb&.�t
http:panuztbarokkltnu.s�
http:rrn:g6ru.ni
http:poI.g.ir
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MŰVÉSZEK 
SZEMÉVEL 

.. Akármelyi k tájr61 
jün az utazó 
ehhez a tóhoz, 
itt hazafe lé tart, 
az t fogja érezni. 
Ez a t6 még igazi tájban 
feks-zik..... 

Illyés Gyula 

PILINSZKY JÁNOS 

Éjféli fürdés 
A lÓ ma tiszta, éber és 
uly éles fényű, mint a kés, 
lohogva l élekző tükö r, 
mit lassu harcban összetör 
karom csapása. Nyugtalan 
heves fogakkal vi sszamar 
a mélyen megzavart elem. 
Legy{jzve, lustán fekszem el 
és hallgat6zom. Csillagok 
rebben nek csak. mint elhagyott 
egek vizébe zárt halak, 
Ilinődve úszó madarak. 

Elnézern öket. röptüke t 
az irgal matlan és süket 
egek között, én árva szörny, 
kit páncél nyom, heges közöny, 
ki mit se kér, és mit se vár, 
csak bámul hosszan és puhán; 
sikamló, sűrű pikkelyek 
lepik be sűrOn szívemet, 
a mélyén édes-jó iszony, 
J...iléphetetlen orv szigony, 
mil észrevét len ve rt belém 
.1 \ i l. a víz, s a !WiSU mély. 

Pá,ásre~1 Vesszeli Lajos 

Mert lenn hináros rét lobog, 
alant a kagyl6k holdogok, 
szivük remegve tölti meg 
a fénnyel érő sűrű csend. 
És mintha hivást hallana, 
zuhanni kezd az éjszaka, 
moszat sodor vagy csillagok, 
nem is tudom már, hol vagyok? 
Talán egy ősi ünnepen, 
hol ég is, viz is egy velem, 
s mindent elöntve va lami 
időtlen sírást hallani! 

Mad6r Szorcsik Ferenc 

R.Kiss Lenke4 .• .'{ .,~, .'1 
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ANGOLOK, AMERIKAIAK ALMADIROL. .. 

. .AnyanyeIVl 5:lJnlCn duj'tithl l gcnnydYOktllÁ5t. El6uór m!.sor- $70IClam,II1ISI:-':cmvagyoklnn)'1r1 \tagyaroruígon 1.:0101I<:m ~, 

cgy nyelvel" i~nk wkan ts KI k· 5Úghllkanammcnni , dc nulOlsó clkinynlclcU,m,nt.lcgtobb.mc- \fcg-mq:illlllm pc:rsl:C jó pJ.r he
heJyuu. Megval6l.itúira ~ill5 c- p,lIanllb;ln minden mcg ...'ilillo1Ou nkll Almjdn Ollhonomnak lu- Ircn. miciÖlI Alm.idl la!d.o;om ku
&élyaU n),hk, ahol nagy órwJm- ts nekem MagyaroT57Jg 1"'1011 domcc>6....g. ,Ulchcu!ln,!Atyl:rc- ~,o/:Iél '1 1 ~plcm Tanul tam 1'llIn· 
ban. kIS C'SOflOnokt>an ts Inya- Am,óu III wgyok WI( 5Iken!1. ~d:mcgm,"denullgycn:kck.mh nao~;igt,.n6.dolgo'l.mr-;tmCI. 

nydVllcklOT'Ok ~gíl~~1 nem a mén)'bcnc5IanitÚll.pantal.tl»n Imi v a lap'"'C16do1gokal «.tImo- orcv.ighan (!\S/ K). kÓTt-cn lohl;> 
lanulgalhl'1ll . hanem I megl.nu- vohri~cm.lmcl)'d.re uíve~nro- kat illeli A kulOnb~gekrK I fon- hel)'l:n JI.nam A "vasruggon)"· 
lisr.. hely.:IOla hanpúl)1 lia m'r gok V1SSU1eml~ke1nl . lkor IS. ha tOPbbak.lt!n)'l:gC5Cbbeka huonló mogt! VlUont C$.3l meMOl meriJ,z
a l. nll16ht [(.00 Jelenlkw k(nul majd r-;ew Yorkb.ln Újra mllnUb. vonúok. Bir 'gen fllf'Cl,l YOI I. hogy kedlemel&ior.Almid,hmhouon_ 
,-:i Iaszlj' ll .l \taiY"r-Angoll.n i- 'llok 'lagyuelt~rúegy.menkll "' mmden l.n1l16 feUill. h.uem- l6.naszIlIMn::.om.Sy.:Jneyislen_ 
tl.SI n)'el,1l "mn"'.llIm••kkor. S7jm'ra,t!rkezzt!k.Urlllntlk~nt . berbelt!p azonll.lyh' . nat!5cs.ak gerpaMlhel)·. tllnSlllkO"/ponllS, b,i r 
tan'rok él; a lek torok klYilantúJ:· vagy mllnka\l\f,lI.l6Ii:tnt Al utóbbi akkor ülnek le , ha mondom nekik lall.n egy kln,t na~bnllk rtm_ 
n.al sem adhaljll .l'bh. 6 angol· cselben a "belemuiilb" .lapo- NyOlak, 6D;mték u inenoe k. Jó lik Alnt'dll nem voh kOM)"II 
szá!>T. lekwr fog majd lU dolgo.t.ni. Nlbb él; ,l)'l:n ta~lala'oklllpj'n kmölluk lenni. felfede,"em 11; angol tcrlcpcken. 
az ellii ken6 m" n)'llltkowlI '3 f6 ku lönb5igcllnek ronl~nlk: ÚI" Whllehouse, Eastboume, de a IImn.u,umtól mh hallonlm 
lapunknak: l . Mil; az USA II mis ~alY1'r- Anglia: (':..1...J'1 KELL rJT.KEM a10Il-l.nulómagyaruklórlsIZI'" 
l.oulse Schuln:, Brooklyn, New ol'lÚg. 2. Van eltt!1'4 el)' V1"go.i. ÁlUTAZ'\" ('-..deupim odlellenul mondlU, hogy egy gyon)'Ortl lÓ 
Yort: AHOGY ÉN I.ÁTOM rOIi él; egy kiMrolika köt.öc t is 3. kerull A1.WI1"Í1h'b. A mhodik vi· partj" n fehzik. Budapultől 
AL\tÁDrr Múok a mllnkareltt!tdck.!'te", lighiború Ilalt Sy.:Jne)1xn 1 ~1i l- délnY\lptra Az i~kola . JÓm.pm IS 
1988szeplembcr Z4-<n t!ri:ezlema Yori: anny"'1 $OItrittI hlturilUi Ú kOWCl t!dcunr'mmal. uUI'n ou- remt!lcm. hou5J'rul mlJd I 
glmnlizlumba Ú mml kt56njöY6- etnikaI tekInletben is, hOC' hele· I1Ipdl Nagyon nagy5'otuUl!gl: vol t kllltll~l", él; táT5lldalm, kOlpcK>la_ 
net azonnal be kellen kapaolód- ~n vonisolt mir honqeniwt ekkor A14I1r;ili'nak minden be- lok mcge~hez. kir Or1Úg 
nom .lanulókokl.IWb'.Alel5ő kölC5ÖnÖznek neki. ""miből ugy. v1indorlóra.t'., ~aroJ,.>;al rogadl' kmon t!s nem cslI~n IUn5l1pa
hÓnapokb. n ígykevucbb időm lu- mini amikor M1iY"rorvjgpl nr'- il őkel. nem Ui lk• ., .pim YISUI- rad,csom leSI. hanem Igali bel66, 
lotl a v1irolikira. minI uerellem ron ismeri:edlk az ember. Arm lt!ml.5Mir.r~IÓliangolv1il'Olba. v1iroliJt!lc t OOnlako/lki llki.Az. lcsz 
volna KÖ7ben mcpsmenemadli. Brooklynt illeti, ~n nem imlem Wolwerhamplonba .•honnansúr· JÓ. hit az ",kola Ú a "'TO( I' 
kohl. kol lt!plmal él; az iskolave· New Yori:Ol iOha5cm "drtp Oll- mUOlI t:.dcun)im má, Auulri- nóvd'~ZJk.pldagodlkÚlöbbcl ld 
lelbl. New York BrookJyn kerüle- honomnak", men NlI'loaaz<Xl.nl hl.b,an szulelell egy "dt!kl ír mlJd az Idct!ri:C1.öock, m,nlamirc 
lt!böl wnnawm ú már ~ ii n.- ilelmód.ruziillcbb.lultcmellebb, aalidb.n I'ckem mir. csalidb.n az ~jmil. T.lán hal riJuk '5 majd a 
gyun nagy "'roIi, h" mt!g New - a vili, n.l)'Obb. minl.5Cm hogy k~llen 1I~51.t alatalm n)1111k az pt!ld.im; llnl kell Iti. nem ' Iutalni' 
York; a maga I'n.adalmi Ú pzd.a- CNk Ne..... Yori:OIIh.5am. Ideke· .ngol·ír ..kapc'5Olarolról" Mint 
sá~ b",ival. N~. ott halároztam riirve nem voll idegen nekem ez a .hogy .pim 1$ engedely nt!lkul uJq;jtz/t'. Czuar.w Sálldr.w 
elcgyt!welelcl6t l, hOC)'bővitem vili,. A bol toll: IllnVOtlal. miat! t'VOWI lh'7Ul ról . t!n'5.vágyód lllm 
!>I.akmaltaplSllllalllmalúalen- sem estem k~tI(!gbe . Lak'am t!n a kiilOnÖil. ldegen tája l b-oro...igok 
gercnlulon prób'lom meg II Ide- mi, Görö&örsúgban is... 110zz.6- ul'n 'gy ulin nem megler6. hogy 

Bala(onaJmddi paTt Sdli Sdndor 

"Ha a boldogságot egy tájjal akarnám kifejezni, a Balatont 

választanám. 

Pontosabban azt a szIlIlldomb koszorúzta, északi partját, 

amely Almáditól AlsMrsön, Csop.kon, Arácson, Badacso

nyon át le Szigligetig, s onnét Györökig nyúlik, s amely az 

emberi rendszeretetnek s a természet édes képzeletének 

olyan együttesét adja, amilyent semmilyen elektronikus 

tervez6gép nem tudna megszerkeszteni..," 


Déry Tibor: Jegyzet a B.I.tonml 

Vör6sberinyi remplom Sz611lísi Mdt~ 

http:pt!ld.im
http:NlI'loaaz<Xl.nl
http:v1iroliJt!lctOOnlako/lkillki.Az
http:i~kola.J�m.pm
http:dolgo.t.ni
http:nat!5cs.ak
http:Yorkb.ln
http:d:mcgm,"denullgycn:kck.mh
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MEGKERDEZTUK OKET 

Dr. Kcszey János 

Abból a koroutál)'b6I. amelybe a 
nemrégen nyugdíjba VOIIult dr. Ke
57ey Jár005 ,.-nozlk, lalán ccr .Imid. 
laIr.OIS~incs,.lr.lne~memt&,.2S~
,'t'I <:1.<:16111, eayetlcn kőneli Ot\OCl. 
_Zll~en. a kÓmázt,ln kezdtem 19S2
ben. m'Jd az oulál)'Oll; "VI!'ailiám.." 
\.It.in "'fIXi ú jbá5i r60~ il; VOI

11m IlIIllton.lmidibl 196J...bln jöt
Lemúb-ekigén YOIt.mIti azCl)'eI
len kOrl(CI, Orvo&. Ntgy, öl tv mulva 
jóll cgy kolléga ts Ikkor már ketten 
linuk cl ,'Imádj l.k06dgjt. Ekkor 
mir II kwcnltu uoIP'11 ui mcJOU
lou kózÖuimk. Val&mivel könnyebb 
lett a dolgunk, amikor az e!s6lY1=r
mekorv06 - IS-20 noe - idekerült 
El l lOY'CUC • ~1I u..a . 
rendelé!;, maJd folyamaloun jlV\ll1 
.u Of'\~1 cllath ts lU! utóbb. b-ekbcn 
II b(lcgfogadáslS \i!'()l.l rolltrt emel
kcd(,1 
-AL én élelem .bban mcrullti, hogy 
• bclcgckkcl {ogJ.lkm:OIT1 tov;f,bhl1l 

Il.l"cm tudok ""hozl"ni I S;rOUSa,
mon,azélelnlmu~. MOIiIIili,éJ
rél,gm,nd,gli7J!p!rodalcmÚlu.ak
Iroo.l.a'O!I1. De a TIS1.l\.i~'6telep tl_ 
nán;tai\la 's vagyok.. A lak066áCO' 
~oT\'f:llenul t!rint6 iigyoekben 5011: ja_ 
va~lat{lmal 5IjllOl nem tudtam ke 
ll: .... tuMnni. dc mint I tanács egész
st!gugyt-. $7ociális-, oklalási Ú iljii· 
ságt bl~o!tSág elnöke. ,telent&; e~d
mtn)t tnem cl a ~(X"I.hs gondOÚi. 

v orva., ulO'f:let megner.'f:zt!st!ben 
ti4éven kell:UII,L1a veLett!.5t!ben. 

Szegedi József 

L'J ,\Imádl ujsig - s;ze~pel I C'Ímla
pon Lnnep, alkalom I mikor az al
m~d, áUamJXlIg1rok kezukbe vuzlk. 
Mel;lIQ.lellett!s. hogy az iinnepl 
uámban elmoodhatQm gondolatai
rnal. mmt a Vtirot;i PánblWHsilebl'! 
1,I~ára. dc mmomnt font~bb, 

hogy mmt almádi nevdl,te. ak.J~k t!
lelulját. gondolkCldúit - a Szegedi 
cs.al.idon Iul-eu kö~~,formilta. 
- Mindig nc~nc'5t!s embemek t.r 
lOt tam magam: .kkor is .mikor 1957 
la"awn felvettek IZ MSZMP 5OrI
,b•. Ikkor 1$ .mlkor a Niu'Okt!mia 
lpanelepckhez kel'\lltem doIJOUIi. 
ahol a JUda5.tgi pohtilr.ai munkába 
bcocz!Ottak. , ma büsUt!n visckm • 
yjll.la l 30 t!....es lörupn1a pcatt 
JYG rO"jét. Akkor is .mikor 1986. 
dctemben!ben a ptnblUlCW, mun
~áJina~ uinyít's.it bht'k I'Iom. ÚIY 
gondolom n,na; uebb feladat, min t 
hl1jnk~n, uon beliji is uwl6(.

lunkén - moe:t min .....roounkén -

dolJOl'_ni. 

- Me~m, hOl)' Balaton· 

almlidi az 1869-a é~n az 0náJ1ó 

lelepul~v.lil1stólel)'Cna;utallell 


meg 1969. márciU5 I·ig.. AmitON • 
patn6t;a bllS1.kal!~1 mondjuk kj: 
Balatonalmoidiyjrool 

ru uj nerepkör minden kol'lobbmál 
nlgyobb relel&Kgel jelent Alm'dl 
minden "limpol".... wmárl. Az 
MSZMP Várot;i B~on"p is ~ni e 
felel&5c!get,yjllaljlu czzclJ'ró 
kÖlelezeltKgeket. I jól t!nelmezett 
patrióta cremlélettel, uO"kebb !\a
zánk mind teljeKbb.ercdmt!nyucbb 
CeJI6dt!5Urt. FelCopsunk.: mindenki
vd cl)'Úllmllködünk Innak trde
kt!ben , hogy telepijlúiink • me,· 
IIlZtel6címnek mind map51bb wn·_,lon meJfeleljen. NyV,joon ki· 
e~Niülyowttéletfeltételekeluill 
t!16lr.nck ú n)'\lgodt pihenési ven
dt!geinknek.Me~m.5Obn 
\1Innak .kik erre u e&)'\iuma. 

ködt!sre, erre I munkán. Onkt!ntcscn 

is v.lillalkO"l.n.k., mi, Ikkor il. h.1 m. 

pd,lli wrnouk. 

A kÖldmull tönénelmúnkben 'tilt 

iut)U ellcntlTlOndJwk. hcl~nkt!Dt 


hll)jk.. nem hom"pÍlhat,.tik el 

eredmt!n~,nket.1Z1 Itt!nyt. hogyDa

L.con.lmid,. ha • kMftlt05n.á1 

lauubb ütemben is. dc fellMölt , , 

mt!ltón t!rocmelte ki • yjlQli cimet. 

GofIdoI.lllm.t'>ilas.r.totttt$ttemhcz 

kOt&!vl: zárom, ImIkor u első 


.,Almádl uJú," I:tcrkc.szt6jt!nek gon

OOIII't kölC$Órlzó m. ,,szivem cgt!.u 

IelkCKdt!.5t!vel töhöm be c !up ú 

neMz Cel.daICM" 


ÖZV. Györgyi Dénesné 

Hael.lrövidbeszt!l&ct~Sleljescnelut 

I löbb1l61. Innlk kt!t o .... van. Az 
ei,YIklZ,h~GyörgyiDt!na;,.tét 
vil'gh'boniköWlI,td6R.akEt.tr6pa
i:lcrte ismen ú ehimen ~pitls.:ze, Iki 
n l. u.imuált.linOll$koüttervezte 
l\.alalon.lmidlb.n - ú ezin. v.li1Ql 
órökké emr~ke:uu ros ri - 196I«n 
meghlll A mÁllk I%, 1lo&Y' 92 boes 
özvegye nem IfI.h.nem Budapaten. 
• MORlcvI tt!r mellc" Auil. utdb.n 
t!1. M~ghouJ egyed";!. 
- Ne hlntgudjOfl, hO!)' ml,tdnem 
neC)'C-d6~ telt, mí&; be tudtam 
engedni, ipz. kula; 1$ leC5ClI, dc 
naJ;)'Onelj'nfölOttemuidőúfTlO6
tlnábln eJYrC többet n)'OlnOm u 
'1YI1.~3I!nyDt!ncs,_lcn1'lC102 
tva, de már 75 boes koriban el ..... 
vowtt.A IUkm.azonban nem relc4· 
kezeli meg róla, mert kt!1 évvel eze
1611. lZuktéKnek 100 t!....es Mor
dulójánaz OJlÚp Mllcmlt!ki Felú. 
~k'*!,. Mal)'lr q"ttR.cti M\ÍZ.C
umb.n lr:i.tllitút rendezel! I mun
kálból. Dc VISI.2Itt!1'oIe AJmichhoz.. .. 
"OIY mi kötött oda bennilnkcl? EJ.. 
5&oroan az, hOl)' u &cim. I Gm(

aik culád 30(1 t!....es multnt lekint 
ViIEU A1rnidiban. Alrtikor &.;:u. 

IIáza&odtunk., - 1919-Ocn - egy há
r"OfI\IOlObÚ nyan.16I: tapcunk a RV
lcimt6l. Ipl, Budape5lcn laktunk. 
DObrenlei ut lG-bcn, [}t!nQlKk 
pedi, u Tpa:rmOvéaeti MÚC\,Lmban 
YOIt az ir0d.6ja. illetve. t.nári 
uoWja, men mGépíléulanár -.<>It. 

De n.1)'OI't lOU! IIrtmkootunk I 
Balaton-panon 1$. 

- A rél)Cm mepl10lfJI 'o'OIt • 
hivatú.inat. Sz.tnte elmondani ~m 
khel, • mtl)'Cn enel'Jl-'val 601
gowtt,oktatCMt,.lkotott. Közben u 
e&ázvilipjárt., az.ujánuk.,mcrt 
~n vele 601goztam. ul)"lnUi bel
I&!pítls.:zkt!nt nekem nem -.<>It 
On'1Ió munuhcl)'Cm A már em
lített kiállít. Uimenel~ben 5011:. 
50k oIdak>o IOroIták fel ron!cubb 
épíl6mClYtfzi IlkoW.a'l . cl tervezte 
19l5«n I Belpumi ViláJbállít. 
mllYlr pr.;lonj't" 1937«n mel
kapta • belp II. üpót rend Com
m.ndeuertJt"ntetút.Kt!tévvetté
56bb tervpályúat.IIPl.in nyerte ell 
Páfl4i Viligil,nít. magyar paVl
Ion)ánat lenoczút:t Ú berende
zút!t. 19..U«n I Me,nl-dg t!pít
kczbc:it tCr.'f:1J . 1945-«1'1 I ko r
mány megbht. IZ IpannO"VÚ1.ell 
I$koll ip.zptW\1I1. 1947«1'1 ter
vezte IZ Ilmád, ISkolát. 1949-Ocn. 
YUtptimiNeht!~lD"panM([C~ 
temet él KUlltó Inlt!zelet. dc nem 
IUrom tcMibb 5Orolni. 1939-ben 
ler.'f:i "IPJ'n lel)UCn álépíttette, 
bc'Mlteuelnyaralónkat,amelymal 
Magyar Tudomán)U Akadtmia 
udij~e . Az ellő nagy cuph .kkor 
~n, ImIkor egyetlen fiunk lS tves 
kol'loban meghall, a mAsodIt., .ml
kor. Ct!rjem t '~otl azt!16k50I'Ioból 
1961-ben. ECY ~I kú6bb kOl
tÖltem ide. , azóta élek ill . De 
Balllona.lmádll Ú u Ilm'dllkal 

Kurucz György 

Várot;unk rc(onn'IU5lelkéQ(. Ku
ruaGyörJ)'.' IIcgyesh'lom ú Mo
50IImlgyaiÓYÍtr kÖZÖlt fekvő ku; 

kóutgből-Levt!lr6I-tenoltIdc,22 

,",o 

- Nem szerelnt!m. ha b'riD IS Ct!l
reénenc, , ut hmné. noc ~m tu
CSOlt: .z.oncMiulnl Balllonalmádrval. 
rrn!gi1lZtmondom:Be n!nyiVll~k! 

1967«1'1 JÖltem tdt ú mtI • mai 
nap is JÓ'IUIk V\K1..1gondolni Irra • 
szM!1yef; fopehalúrI. .melyben 
Ferencz 0ylI11, az Ik.kon tanáa-
clnöklÚZuhell. ÚkYénem,uócl. 
Gyii.kkcultellS5Ikeriilt megt.ül
ftOm.megrelel6hlnrot,ta~

tot. Tu tvi, -.<>Itam Ic.lk&z L..evt!lcn. 
Az ek5dömct, Gulyú La~. _ .kit 
az.s&-o.C5Cmtn)'Ctmianv6doltak 
•• 1957. detember 31-én 
fclat&sztottát.. 
-Acsalidbanut!dcu.p.imél. 
nllYlpÁm il lelk&z \Olt. A szülői 
hhb.n t!I u iskolában unultam 
me".ninaklilönb6t!g;embcr t!I 
ember kÖZÖlI, mindenkit e~nl6 
mt!rt'éve l kell mérni. ÚIY énem, 
bO&Y u embc~tnek az ed ~i&iM1 
5Olr:ka1 köukbb kellene e~ 
~keriilniük. Eu rni reladatunk is., 
eún próbilkozunt többek t ÖZÖl:t 
IZ Er6d-lcmplom adta Icbct&é,. 

ge l; hlngvl:1'$Cn)'Ck ~ndezút!vd . Ez
zel ugy énem, I ""rot; ,,;gyi! 1$ 

Sl.OIg.iIJuk.AvallÚ05t!slnemvallhol 
emberek neg.incsolJák egymáSI. ~t 

ÚJÓI-.klrjunk. 

Földes Jenil 

Az I. $Úmii á"llánc. I$koliban tanít 
FöId~ Jen6. Ik, 1954-bcn kOltözöu 
AlrrW1,bl . Kt!! évvel koribbln Pt! . 
(KU, I Tanhképro F6iskoLin blOlÓo 
P', lutRe\"C16 IUkon vtlteft. 
-AzAMEK-bankezdtem.EzuAnti
r"!!iZta Menek,,;ltekel Elüló Köz
pontnak -.<>It egy Intt!zete. (Mc.1 ne
vc16ouhon.) Görög C)'C-~kek \Oltak 
III, de már tudtak magya",!. K&uluk 
tObben taVllly KanllUbóI ts Ausztri· 
hjból kerutek me,. Nlg)QI'I jó foci
csapalunk volt. A JÖró&fiut rnt'gl ko

reai IljuUg:t v.iloptOfllf IS mel'''Cnt!k. 
~b I nCVl:l6ollhonb.n doIaoz· 
11m, m'jd IcYclczOn elvtgeztem • 
teehnilr.a IUkOl i& ú 1967-t6t t.nftök 
III. 

- Telket k.ptlm 19S.s-ben t!, magam. 

öner6b61 hhat épileuem Kápt.'an

fu~dcn. Felwgem tS pedagógus, 111 


tanítOll61S. Kél gycrme~unkVln, már 


öl't6ll6.k. lia val.k, megcl4!gedefl 

emben Iklr látni. nézzen 4!nrim. A 
teC'hniuimunk.k~lvezct~ 

vIgyok . 12 bkoll tlrto~ik • 
közösst!gbe, v.llmint I területi 
pedag6ps munlr.a";gyi dönl&llottság 
elnöki tisztét il; ell'lom. A helyi tanáa 
vb. tagj.. VII11mint Uptlllnfiiredi 
tanácstal is VlIgyok ú IZ iskola 
honvtdelml fekl&c. EU6k közuu 
kapt.m mel - több mmt ZO ~ _ I 
Bal"onalmádtt!n EmlékpIlkeliel . 

A ullámwnjúktu kJszútttc: 
&gn6rJáItos 

Felelős k,adó: 

R.kz IsMin t~n~C$(:lnók 


St.erkCRfI 

a Szef~es.:t.t6 Blzom.g: 


CzUC'"lor Shdor, 

Gm(Tibor, 


l'oHóné Behnng An,kó, 

Mullemé Dr. IlrId~ky En..st!bet. 


Dr. Szabón4! VIII)'Oft Gizella, 
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