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Kellei György:

Várat lan vendégek*
A építésvezető mogorva arccal 
rontott be az irodába:
- Éppen ez hiányzott! Kelemen bácsi, 
az éjjeliőr megbetegedett. Mondja 
meg, Dénes, kit állítsak a helyére? Ki 
marad itt az ünnepekre? - A ka
bátjára hullott hópelyhek a benti 
melegben pillanatok alatt szétol
vadtak, a csizmája körül tócsa gyűlt 
össze. - Az embereket már ma haza 
akartam engedni, ha holnapig így 
szakad, nem tudnak elindulni. Csak a 
szél fel ne támadjon!
- Ha beéri velem, én itt maradok - 
mondtam.
A férfi tágra nyílt szemmel, kétel
kedve nézett rám. Eltelt egy kis idő, 
mire megszólalt.
- Nincs hová mennie?
- De van. Csakhogy hetekkel ezelőtt 
elhatároztam: nem utazom el.
- Maga tudja. Mindenesetre megol
dotta a gondomat. Ezt köszönöm. 
Megyek és összetrombitálom az em
bereket.
A Balaton-parti telep egy óra alatt 
elcsendesedett.
Délutánra erősödött a havazás, a sű
rűn ernyőző hópelyhek fehérré vará
zsolta ka tájat. Körbejártam a telepet, 
és felkapcsoltam a térvilágítást. A 
félig nyitott csarnokra három fény
szóró lövellte sugarát. Január köze
pén helyére emelik a két hatalmas 
vasajtót, aztán megkezdődhet a szi
vattyúk és a szűrőberendezések sze
relése. „Ha a vízműtelep elkészül, rád 
bízzuk a vezetését” - mondta a főmér
nök, amikor az építkezésre irányí
tottak. A rajzokon hetente rögzítet
tem a megvalósult állapotot. Késő 
estig most is a tervek fölött gör
nyedtem, csak vacsorához készülőd
ve vettem észre, hogy elfogyott a 
kenyerem. Burgonyát hámoztam, és 
zsírban kisütöttem.
Másnapra, december 23-ára, elállt a 
havazás, de hidegebb, keményebb 
idő lett, a hőmérő mínusz kilenc fokot 
mutatott. Reggel bementem a város
ba; kenyeret, bort és konzervet vásá
roltam. Tíz órakor már visszafelé tar
tottam a telepre. A bekötőúton ma
gasan állt a hó, csak a főutat tisztí
tották le. A tóparti kemping faházai 
fehér köntösbe burkolóztak. Az 
építkezést határoló jegenyék kopasz 
ágai engedelmesen hajladoztak a fel
támadó szélben. Ahogy közeledtem a 
telephez, az irodaépület környékén

egy mozgó, vörös foltot pillantottam 
meg. Egy róka lehet, gondoltam, az út 
északi oldalán fekvő erdőből merész
kedhetett elő. Mire a telephez értem, 
az állat eltűnt. Este aztán újra megje
lent. Az ellenőrzésből jöttem vissza, 
amikor az egyik kandeláber fényében 
megcsillant a szőre. Bizonyára éhes, 
és zsákmányt remél. Bementem az 
irodába és lekapcsoltam a villanyt. 
Egy kis ideig vártam, majd kinyitot
tam az ajtót. A jégpáncéllá fagyott 
havon a róka ülő alakja rajzolódott ki. 
A szél egész éjszaka süvített. Nyugta
lanul aludtam, éjfélkor felkeltem, 
raktam a tűzre, aztán köpenybe búj
tam és kimentem a telepre. A csarnok 
miatt aggódtam, de a tető egyelőre 
állta a rohamokat.
Reggel kutyaugatásra ébredtem. 
Először arra gondoltam, hogy Kele
men bácsi meggyógyult és szolgálatra 
jelentkezik, ugyanis a kutyája gyak
ran elkísérte. Amikor kinéztem az 
ablakon, meglepődve láttam, hogy 
egy idegen kutya sétál a havon; rozs
davörös szőre, rövid lába és hosszú, 
bozontos farka volt. Tegnap rókának 
hittem. Kitártam az ajtót és hívogat
tam, de nem jött közelebb, ha 
füttyentettem neki, kétségbeesett 
ugatásba kezdett. Levágtam egy da
rab kolbászt, és felé dobtam. Az állat 
óvatosan közelített, de amint meg
mozdultam, rögtön visszafordult. A 
síkossá vált havon alig tudott talpon 
maradni. Becsuktam az ajtót, és az 
ablak mögül figyeltem. A kutya ki
tartóan várakozott, közben bizalmat
lanul forgatta a fejét, majd szájába 
vette a kolbászt és elment a kemping 
irányába. A jelenet egy óra múlva 
megismétlődött.

Délelőtt kétszer is megcsörrent a 
telefon, de a vonalzajon kívül más 
nem hallatszott a kagylóban. Talán 
anyám keres, gondoltam, egy utolsó 
próbálkozás, hogy töltsem otthon az 
ünnepeket. De a készülék néma 
maradt. Beláttam, hogy önként 
vállalt, dacos magányommal szü
leimet és önmagamat büntetem, hi
szen Márta végleg elhidegült tőlem, 
távollétem nem hatja meg. Már ta
vasszal éreztem, hogy a lány ra
gaszkodását nem a régi szenvedély 
fűti, csak könyörületből jár velem, a 
gyermekkori szerelmet nem akarja 
oly váratlanul felbontani. Mártának 
kedvezett, hogy a nyár elején elköl

töztem; a távolság kettészakította 
életünket. Persze, még sokáig bi
zakodtam, hogy egyszer eljön az a 
nap, amikor a lány piros Fiatja fel
bukkan a bekötőút egyenesében, de 
ez az ábránd mostanra kegyetlenül 
szertefoszlott.

S ö té te d é sk o r elvégeztem a szo
kásos teendőket, aztán végig
nyúltam az ágyon és olvastam. A 
könyv nemsokára kiesett a kezem
ből, elaludtam. Telefoncsörgésre ri
adtam fel, néhány másodpercig azt 
sem tudtam hol vagyok, felkö
nyököltem, hallgatóztam, de süket 
csend vett körül, a telefonhívást csak 
álmodtam. Csalódottan hanyatlot
tam vissza. Míg aludtam, a szél el
csitult. Zavart ez a hirtelen keletkező 
mozdulatlanság, ijesztő, furcsa han
gulat tört rám, a kihalt, néptelen 
vidék foglyaként száműzöttnek érez
tem magam. A távolban felhangzó 
ugatás szinte megváltás volt szá
momra. A kóbor, gazdátlan állat 
keserű, panaszos hangja egyre köze
lebb ért. Sarkig tártam az ajtót. A 
kivágódó lámpafényben három kö
lyökkutyán akadt meg a szemem, 
fázósan topogtam a havon, időnként 
felágaskodtak és hideg orrukkal az 
anyjuk hasát bökdösték, de amaz 
idegesen forgolódott, így egymásra 
csúsztak, összegabalyodtak. Kilép
tem a szabadba. A kutya félénken 
morgott, vakkantott, de tiltako
zásába a harag helyett elégedettség 
vegyült. Ölembe emeltem a nyüszítő 
kiskutyákat és az irodába vittem őket. 
„Rókakutya” követett, de a küszö
bön megállt. A jövevények először 
megilletődve szemlélték az új kör
nyezetet; az egyik az anyjához sza
ladt, de a bátrabbak a papucsomra 
másztak és a nadrágomat tépték. A 
langyos tejbe áztatott kalácsot per
ceken belül felfalták. „Rókakutya” 
főzelékkonzervet kapott. Amikor 
befejezte az evést, odajött hozzám és 
megnyalta a kezemet.
A rádió karácsonyi énekeket su
gárzott. Már nem éreztem olyan 
szorongatónak a magányt - a halkan 
duruzsoló kályha mellől négy bol
dogan csillogó szempár tekintett 
rám.

*Részlet a szerző Levelek Zizi 
kutyámhoz című novellaciklusából.

Nagy László:
Adjon 
az Isten
Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét, 
üres vékámba 
gabonát, 
árva kezembe 
parolát,
lámpámba lángot, 
ne kelljen 
korán az ágyra 
hevernem, 
kérdésre választ 
ő küldjön, 
hogy hitem széjjel 
ne düljön, 
adjon az Isten 
fényeket, 
temetők helyett 
életet -
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgyis, ha 
nem kérem.



Év
forduló

Almádit már a múlt század 
végétől kedvelt fürdő
helyként ismerték. Az itt 
nyaralók mindent megtet
tek felvirágoztatása érde
kében. Ennek volt egyik 
fontos eseménye az, hogy 
1902. december 7-én este 8 
órakor Budapesten, a 
Bristol szálló dunaparti 
éttermében jegyzőkönyv
be rögzítették az Almádi 
Kör megalakulását.
A Veszprémvármegye cí
mű hetilap részletesen be
számol az eseményről és 
leközli a teljes jegyző
könyvet. Eszerint Dr. Óvá
ri Ferenc ismertette az 
összejövetel célját és a kör 
megalakításának szüksé
gességét. A megjelentek 
nagy lelkesedéssel elhatá
rozták a kör azonnali meg
alakítását. A jegyzőkönyv 
vezetésére Dr. Lenkei 
Vilmos Danit, Almádi első 
fürdőorvosát kérték fel. 
Megválasztották a tiszti
kart (elnök, pénztáros, 
gazda, titkár stb.) és a 12 
tagú igazgatói választ
mányt is. Még ott meg
kezdték az alapszabályok 
kidolgozását, amit 1903. 
augusztus 16-án Almá
diban megtartott közgyű
lés elfogadott, majd a Ma
gyar Királyi Belügymi
niszter 1903. november 4- 
én jóváhagyólag záradé
kolt.
Az Almádi Kör széleskörű 
tevékenységére még visz
szatérünk újságunk későb
bi számaiban. Most emlé
kezzünk megalakulásá
nak 87. évfordulójára és 
gondolkozzunk el azon, 
nem kellene-e az Almádi 
Kör-t ujjáalakítani, vagy 
legalábbis szellemét fel
újítani.

S. F.

MERRŐL FÚJ A SZÉL
A szeptemberi tanácsülés tár
gyalta Almádi környezet-, és 
természetvédelméről készült 
helyzetelemző tájékoztatót. A 
vita során Brenner Kálmánné 
tanácstag jelezte, hogy ked
vezőtlen széljárás esetén - 
igencsak „érezhető” a Nit
rokémia közelsége. Mások a 
közelmúltban (amerikai köz
reműködéssel) megvalósult 
gyártástechnológia környe
zeti hatásait kérdőjelezték 
meg. Ezekről a kérdésekről 
beszélgettem Dr. Kislaki 
Bélával, a Nitrokémia saj
tófőnökével.

*

- Beszéljünk először talán az 
amerikai üzletről.

- Június hó végén került sor a 
vegyes vállalati szerződés 
aláírására, a Nitrokémia, a 
Chemolimpex és a Dow 
Chemical alapítottak új vál
lalatot Donichem Vegyipari 
Kft. néven.

*

A Donichem kezdetben ext
rudált polisztirol habból ké
szült többféle hőszigetelő ter
méket kíván előállítani és ér
tékesíteni, s ezzel képes lesz 
kielégíteni a magyar épí
tőiparban a minőségi szige
telőanyagok iránt mutatkozó 
keresletet.
- ...Talán térjünk rá a kör

nyezeti hatásaira.

- Hadd nyugtassak meg min 
denkit, hogy az új üzemben 
betartjuk a környezetvé
delmi előírásokat. Onnan 
sem illat, sem zaj nem távo
zik, nem zavarja a környé
ken élőket, pihenőket. Ezt 
bizonyítja talán az is, hogy 
nyugodtan mertük a 71. sz. 
főút mellé telepíteni.
A környezetvédelmi feltéte
leket egyébként a társaság 
alapítóokmányainak aláírá
sakor is kimondtuk.

- Engem meggyőzött, talán a 
kétkedőknek is eloszlatta a 
kételyeit. Beszélhetünk 
most a Brennerné által fel
vetettekről?

- Nos ennél a kérdésnél már 
nem lehetek ennyire maga
biztos, mint az amerikai 
technológiánál.
Tény, hogy egyes üzemeink 
kellemetlen szagú gázokat 
bocsájtanak ki, és néha-né
ha Almádi is kaphat ebből. 
Ennek ellenére, ha figye
lembe veszem az uralkodó 
széljárást környezetünkben 
(É,D), és a két település 
Közötti természetes aka
dályt, nem hiszem, hogy 
mindez Almádiban min
dennapos lenne. 
(Megjegyzem Papkeszi és 
Királyszentistván panaszait 
éppen a fenti okok miatt el
fogadtuk és próbáljuk orvo
solni.)

- Csak sajnos mindez nem 
nyugtatja meg az ideláto
gató külföldit, aki júniusban

mégis a Nitrokémia közel
ségét érzékelhette.

- Igen. Tavasszal kezdtük el 
az üllepítő tóban felgyülem
lett iszap kitermelését, s ez 
sajnos elhúzódott egy kicsit 
a nyárba. Talán ez okozta a 
nyár eleji kellemetlenséget. 
Hozzáteszem, hogy ez a 
munka is a környezetvéde
lem érdekében történt, s ez 
sem mindennapos.

- Gondolom végeztek már 
felmérést, mennyire káro
sítja környezetét a vállalat?

- Természetesen, s a mérések 
eredményei lehet, hogy 
meglepik az olvasókat. Bu
dapesten az Astoriánál pél
dául 22-szer szennyezet
tebb a levegő, mint nálunk. 
Ettől függetlenül súlyos 
milliókat Költünk környe
zetvédelemre, felelősséget 
érzünk környezetünkért. 
Azt viszont tudomásul kell 
venni, hogy a gyárat annak 
idején ide telepítették, itt 
kell népgazdasági felada
tunknak eleget tenni.

*

A fenti riportot néhány 
bejelentés alapján készítet
tem, bár környezetvédelmi té
mában még akad saját házunk 
táján is megoldandó feladat. 
Ezekkel a jövőben is sze
retnénk foglalkozni az Almádi 
Újságban.

Gróf Tibor



ALMÁDI TÉLEN 
A MÚLT SZÁZAD UTOLSÓ ÉVEIBEN...

Almádi fürdőhely nyári életét 
nem nehéz elképzelnünk. De, 
hogy milyen volt télen az már 
nem ennyire egyértelmű. Te
kintsünk vissza a századvég 
néhány Almádival kapcsola
tos eseményére. Sok minden 
történt, de nem Almádiban 
hanem Budapesten. Ugyanis 
az Almádi nyaralótulajdono
sok, valamint a csupán nyara
lók a szezon végével nem sza
kították meg kapcsolataikat 
kedvelt nyaralóhelyükkel. A 
téli időszak volt az amikor 
budapesti összejöveteleiken a 
jövő évet tervezték. Ennek hí
reit elsősorban a veszprémi új
ságok közölték. Így tehát 
könnyű dolgunk van, csak a 
korabeli újságokat kell átol
vasni és máris előttünk áll az 
események kronologikus sor
rendje. Azt gondolnánk nem 
is érdekesek és fontosak egy 
nyaralóhely téli hírei. Pedig 
nem így van! Szinte vala
mennyi Almádi életét megha
tározó dolog télen dőlt el. 
Most vegyünk sorra néhány 
hírt a „Veszprém Vármegye” 
című hetilapból:
1897. december 25-én meg

jelent „Almádi szépül” című 
cikk, amely remek össze
foglalót ad a következő év 
terveiről.
„...nevezetes újítások történ
nek a jövő tavasszal. A r.t. 
(Almádi Fürdő Részvény- 
társaság) a Hattyú vendéglő 
szomszédságában, ... csinos 
emeletes épületet emeltet, 
melynek földszintjén öt bolt
helyiség lesz s amelyek egy 
részére akadtak is pályázók, 
akiknek egyike csempe üzletet 
... a másik divatáru üzletet 
akar nyitni. A harmadik bolt
helyiségben fodrász terem 
lesz. Emeleten fogják elhe
lyezni a posta és távbeszélő 
hivatalt, valamint a csendőr
séget is. ... emeleten lesz 
továbbá négy bérbeadó szoba 
is. Nagy buzgóságot fejt ki 
Verner Károly bíró ...kezde
ményezésére állandó útcsiná
lót alkalmaztak... a község az 
Almádi „öreghegyen” több 
parkot akar létesíteni.... A 
jövő év elején ismét több nya
raló épül Almádiban...” A cikk 
kivonatos ismertetéséből bi
zonyára felismeri az olvasó az 
egykori községháza épületére

vonatkozó elképzeléseket. 
1898. január 5-én megjelent 
„Az Almádi vendéglők” cikk
ből: ...Hattyú vendéglőt 
Röhrich Lajos bérelte ki... 
lényeges átalakításokat ter
vez... minthogy a vendéglő 
kútja eliszaposodott... a ven
déglő előtt levő parkban új 
kutat furatott, mely pompás 
kristálytiszta vizet szolgáltat. 
...Zsák József aki az új für
dőház közelében építtet új 
vendéglőt... napokban nyílt 
meg a ...Fertig-féle fűszerke
reskedés... tehát most Almá
diban két fűszerkereskedés 
lesz.
1898. február 9-én megjelent 
„Újítások Almádiban” című 
írásból: ...az Almádi Fürdő 
R.T.... elhatározta, hogy 20 új 
kabint építtet... a régi 100 
kabint is... belső felszereléssel 
látja el. ...tágas bekerített 
uszodát csináltatnak... a 16000 
négyszögölnyi beültetett par
kot átadták a r.t.-nak. Idei 
szezonra külön kertészt foga
dott... második jégvermet 
építtettek. E néhány híren 
kívül meg kell említeni a 
Budapesten tartott rend

szeres téli összejöveteleket. 
Ezeken a táncos eseményeken 
belépődíj volt és felülfize
téseket szívesen vett a rende
zőség. Ilyen pénzek nemes 
célra használtattak fel, példá
ul 1902-ben a Petőfi, 1903-ban 
a Kossuth szobor létreho
zására. A szezont az augusztus 
végén tartott búcsúest zárta és 
a következő év június elején 
tartották a fürdő megnyitását. 
A nyaralók kiürültek, csupán 
azokban volt élet ahol szőlő 
tartozott hozzájuk. A szüret 
őszi esemény volt amire még 
összejöttek az ismerősök és a 
barátok. A kisszámú helyi la
kosság élte csendes téli életét, 
dolgozott a szőlőkben, vágta a 
jeget a Balatonon, megtöltve a 
jégvermeket, learatta a nádat, 
ami a fazsindellyel fedett vil
lák mellett a pincék, prés
házak tetőfedőanyaga volt. 
Várták a következő szezont 
mert a nyaralók körüli tevé
kenység a szőlők újratele
pítése ellenére jelentős jöve
delmi forrás volt számunkra.

Schildmayer Ferenc



Válasz tások  A lmád iban

L a p u n k  megjelené
sekor már országosan 
ismert a népszavazás 
eredménye.
A választás utáni napon 
azért kíváncsiak vol
tunk, hogy kis váro
sunkban hogyan zajlot
tak az események. 
Müllerné Dr. Hradszky 
Erzsébetet a Városi 
Tanács titkárát kérdez
tük minderről röviden. 
Milyen volt az előké
szület?
Nagyon rövid idő alatt 
kellett felkészülnünk. 
Ennek ellenére úgy 
érzem, körültekintően 
jártunk el a Szavazat- 
számláló Bizottságok 
megalakításánál, meg
tudtuk terem teni a 
szükséges technikai 
feltételeket és eredmé
nyesen készítettük fel a 
népszavazás lebonyo
lításában közremü
ködőket. Azonban már 
azt is tudjuk, hogy 
néhány dolgot a 
következő választá
soknál másként csiná
lunk.
- Hány helyszínen le
hetett szavazni?

- Az 1985. évi 
választásokhoz hason
lóan 9 helyen. Csupán 
egy korábbi helyszín 
változott, a Bauxit
kutató Vállalat épülete 
helyett a Gimnázium
ban alakítottunk egy 
szavazókört.
- Az emberek hangulata 
milyen volt? Zúgolód
tak, elégedetlenkedtek, 
vagy kötelességüknek 
érezték a szavazást.
- Almádiban a válasz
tójogosultak 59,18 %-a 
szavazott, ez valamivel 
jobb, mint az országos 
arány. Úgy gondolom 
azok szavaztak akik kö
telességüknek érezték, 
hogy ily módon fejezzék 
ki véleményüket, illetve 
állást kívántak foglalni a 
feltett négy kérdésben. 
Rendbontás, zúgolódás 
sehol sem volt.
Hadd tegyem még hoz
zá, hogy bár statisztika 
erről nem készült, úgy 
tapasztaltuk, hogy zö
mében a közép és idő
sebb korosztály vett 
részt a népszavazásban.
- Érezhető volt-e, hogy a

nagy reklámkampány 
megzavarta-e őket a 
döntésben?
- Biztosan hatással volt a 
kampány a választókra, 
a szavazati arány véle
ményem szerint ezt iga
zolja. Megkockáztatom 
azt is, hogy reklám nél
kül talán nem jöttek 
volna el ennyien. Az, 
hogy ki mennyire értette 
meg a feltett kérdések 
tartalmát csak egyéni 
beszélgetésekből derült 
ki.
- Mi a véleménye (a 
magánvéleménye) az el
ső kérdés félreértel
mezéséről?
- Aki folyamatosan fi
gyelemmel kísérte a 
népszavazás kezdemé
nyezése, az országgyülés 
döntése körül született 
nyilatkozatokat, állás
pontokat, az megért
hette az első kérdés 
valós tartalmát.
- Ezek után hadd 
kérdezzek rá az első 
kérdés szavazati ará
nyára.
- A választók 50,47%-a

nemmel voksolt, a többi 
kérdésben nálunk is 
90% feletti volt az igen 
szavazat.
- Összességében mi az 
Ön véleménye a nép
szavazás menetéről?
- Alapvetően minden 
választásnál szükséges, 
hogy elegendő idő álljon 
rendelkezésre az elő
készítésre. Ezzel egyér
telműen elkerülhetjük a 
kapkodás, a bizony
talanság látszatát is. 
Hozzá kell szoknunk és 
el kell tudnunk igazodni 
a választási kampány, a 
reklámfogásokban. 
Összességében pedig 
még tanulnunk kell a po
litikai kultúrát. 
Egyúttal itt a lap 
hasábjain is szeretném 
megköszönni annak a 45 
Almádi polgárnak a se
gítségét, akik társadalmi 
munkában vállaltak 
tisztséget a Szavazat- 
számláló Bizottságok

ban.
V.L.

Fotó: Durst László



Tisztelt Olvasóink!
Decemberi számunkban nagyobb helyet foglal el a 
szépirodalom, -mindezt abból a meggondolásból tettük, hogy 
karácsonykora szeretet ünnepén ne írjunk túlzottan zaklatott 
dolgokról, hisz közvetlen környezetünkben sajnos a 
gyakorlatban is van elég.
Mindez nem a dolgok elodázását jelenti! Következő, januári 
számunk nagy terjedelemben foglalkozik majd a beérkezett 
olvasói levelekkel, s természetesen az azokra adott 
válaszokkal. Mindenesetre a megoldást ne tőlünk várják, mi 
csak a tények feltárására vállalkozunk.

Szerkesztőség

A Városi Tanács köszönetet mond mindazoknak, 
akik közreműködtek a népszavazás lebonyolításában.

Az 1989. november 26-i népszavazás 
Szavazatszámláló 
Bizottságainak összetétele
1. számú szavazókor: 
Elnök: Szabó Lászlón 
Titkár: Kiss István 
Tagok: Kertész Tamásné 
MSZP. Baumann György 
MDF. Tóth István

2. sz. szavazókör:
Elnök: Varga László 
Titkár: Herczeg Erzsébet 
Tagok: Kerekes László 
MSZP. Fábián László 
MDF. Konkoly Zoltán

3. sz. szavazókör:
Elnök: Brokés Ferenc 
Titkár: Horváth István 
Tagok: Bagoly Szabolcs 
MSZP. Benczik János 
MDF. Máhl Ferenc

4. sz. szavazókör:
Elnök: Balogh Árpád 
Titkár: Boros Ferenc 
Tagok: Solymosi Tamásné 
MSZP. Antal Albert 
MDF. Varga Imre

5. sz. szavazókör :
Elnök: Szente Lászlóné 
Titkár: Szapáry Béla

Tagok: Herczegné Budai Bea 
MSZP. Huszár József 
MDF. Tóth Csaba

6. sz. szavazókör:
Elnök: Nagy Lajos 
Titkár: Petter Ferenc 
Tagok: Balogh Csaba 
MSZP. Boldog Gyula 
MDF. Battonyai Erzsébet

7. sz. szavazókör:
Elnök: Dr. Kelemen László 
Titkár: Németh Árpád 
Tagok: Benczik Jánosné 
MSZP. Bors Sándor 
MDF. Szabó Balázs

8. sz. szavazókör:
Elnök: Bérces László 
Titkár: Berényi Sándorné 
Tagok: Jákói Sándor 
MSZP. Kardos Lajos 

MDF. Hansági Endre

9. sz. szavazókor:
Elnök: Németh Lajosné 
Titkár: Dienes Bálint 
Tagok: Torma Miklós 
MSZP. Németh János 
MDF. Hégely Sándor

Többen érdeklődtek az iránt, 
hogy az Új Almádi Újság 
előző számai hol kaphatók meg
Mivel a Posta a havonta megmaradó példányszámokat 
szerkesztőségünkbe küldi, így a jövőben visszamenőleg 
megkaphatok kiadványaink a Balatonalmádi Városi Tanács 
portáján.
Az eddig megjelent példányokat összefűzve is rendelkezésre 
tudjuk bocsátani, illetve a megadott címre elküldeni.

Ismét a Táncsics utcáról
Szeptemberi számunkban 
„távirati stílusban” már 
jeleztük, hogy a tanács meg
rendelte a Táncsics utcai 
burkolat helyreállítását a 
Magyar Aszfalt Kft-nél. Az 
előkészítés során becsült 7 
millió forintról a szerződés 
összege 25% AFA-val) 10 
millióra emelkedett. Mi a 
költségnövekedés oka és mire 
elég ez a hatalmasnak látszó 
összeg?
A szakági tervegyeztetéseknél 
derült ki, hogy az elöregedett 
ivóvízvezeték cseréje nem 
kerülhető el. A rekonstrukció 
az üzemeltető DRV feladata 
lenne, de a várható üzemza
varokkal járó útfelbontások 
megelőzése érdekében közö
sen, a későbbi fejlesztések
hez is igazodva meg kell 
építenünk a  300 mm átmérőjű 
műanyag vezetéket, ami a 
költségek 1/3-át teszi ki.
Alig kerül kevesebbe a 
csapadékcsatronák rendbe
hozása és kiépítése, mivel a 
térségben a feltételezettnél 
rosszabb állapotokat talál
tunk. A vízgyűjtő terület dom
borzati viszonyaiból és a 
burkolatlan utakból követke
ző erős hordalékszennye

ződés miatt később sem sza
bad elfelejteni, hogy a most 
épülő csatorna karbantartását 
nem elég a friss tavaszi 
záporokra és csendes őszi 
esőkre bízni.
A tényleges burkolatépí
tésekre a költségvetésnek alig 
több mint harmada jut. Az 
érintett lakosok javaslatai 
alapján a rendezési tervtől 
eltérve egy csöndes lakóut
cának megfelelő kiépítés a cél. 
A Balaton felőli oldalon új 
aszfaltréteget kap a járda és 70 
cm-rel szélesebb lesz (így az 
elektromos oszlopsor nem 
veszélyezteti a forgalmat). A 
járművek felhajtását viszony
lag magas szegélykősorral 
kívánjuk megelőzni. A jelen
leg 5,2 m széles útburkolat 4 
m-re szűkül, s a túloldali 
szegélysor mellett megmarad 
a murvázott felületű útpadka. 
Szélesebb utat, járdát építeni 
csak a közelmúltban posta
kábelek áthelyezésével vagy 
költséges „bevédésével” le
hetne. Az útpálya szerkezete a 
lakóúti szerepnek megfelelő
en szerény: a 10 cem-es murva 
ágyazaton 20 cm betonalap és
- egyelőre csak - 6 cm vastag 
aszfaltréteg épül, melyet pár 
éven belül legalább 4 cm-es 
záróréteggel kell megerő
síteni.
A kivitelezés kedvező 
időjárási viszonyok mellett 
indult. A tavalyi enyhe télhez 
hasonlót remélve a kivitelező 
a következő határidőket vál
lalta: vízvezetéképítés novem
ber 30-ig, útalap december 31- 
ig, aszfaltozás március 31-ig. 
A Táncsics utca sokat tűrt és 
többségében még most is 
megértő lakossága már nem 
csodálkozik azon, ha ezek a 
határnapok talán mégis csúsz
ni fognak, de biztosak lehet
nek abban, hogy az eltelt 
évekhez képest ezek már 
valóban csak napok lesznek.

Palotás Árpád

Szilveszteri Bál lesz

A BADEN 
HALÁSZ

KERT

vendéglőben.

(Balatonalmádi, 
Martinovits u. 24.)

- asztalfoglalás előnyben,
- cigányzene, tánczene, 

vacsora, élőmalac sorsolás 
19.00 h- 05.00 h-ig.

Szeretettel várunk 
mindenkit.



A szere te t  m e leg ével
Beszélgetés Dr. Kubinyi György c. esperes-plébánossal

Településünk legi
dősebb tisztelendőjét 
kerestem meg a 
vörösberényi parókián, 
hogy karácsony előtt 
nyilatkozzon lapun
knak a közelgő ünnep 
kapcsán, szólva a lélek 
rejtelm eiről, a hit 
fontosságáról, a szere
tetről, a múltról és arról 
a reményről amely az 
embereket egymáshoz 
kötheti.
A tiszteletet parancsoló 
tudós plébános dolgo
zószobájában fogadott 
és kérdéseimre készsé
gesen válaszolt. Szemé
ben néha megcsillant az 
az erő, fény amely hitet 
ad az embernek, mind
annyiunknak akik e te
lepülésen élünk.

- Bevezetőül önmagáról mon
dana valamint? Életéről, 
munkásságáról, sorsáról.
- Budapesten születtem 1918- 
ban. Apám ügyvéd volt, a 
gömör-megyei Tornaiján, a
nyám Marosvásárhelyen szü
letett. Budapesten a Trefort 
utcai „Minta” gimnáziumban 
érettségiztem 1936-ban. Papi 
hivatásomat a cserkésztábo
rokban kaptam, minden vá
gyam volt diákoknak tábori 
szentmisét bemutatni. 
Lelkivezetőm Dr. Tóth 
Tihamér a Központi Szemi
nárium rektora volt, később 
veszprémi püspök.
Rott Nándor veszprémi püs
pök vett föl teológusnak és a 
budapesti Központi szeminá
riumba küldött. 1941. novem
berében szenteltek pappá az 
Egyetemi templomban, 1942. 
júniusában avattak teológia 
doktorrá. 1942-ben első 
állomáshelyem Káptalantóti 
volt. 1943-ban Sümegre kerül

tem, majd ott gimnáziumi 
hittanár lettem. Elértem ifjú
kori álmaim beteljesülését. 
Cserkészparancsnok is let
tem. Sümegen éltem át a há
borút. 1947-ben áthelyeztek 
Kaposvárra ugyancsak hitta
nárnak a kereskedelmi isko
lába. 1950-ben Balatonfü
redre kerültem hitoktatói 
minőségben. Tanítványaim
mal tartottam a kapcsolatot, 
emiatt megvonták tőlem a 
hitoktatási engedélyt és az ál
lami kongruát. Ekkor Keszt
helyre kerültem káplánnak a 
Kármelita templomba a szer
zetesek szétszóratása után 
1951-ben. 1955-ben Várpalo
tán működtem 3 évig, 58-ban 
Nyárádra kerültem káplán
nak. 1960 nyarán 3 hónapig 
kisegítő voltam Vörösbe
rényben. 1960-67-ig Ugodon 
plébános. Ezüstmisémre es
peresi címet kaptam. 1967- 
ben kerültem Pápára a II. szá
mú plébániára, ott működtem 
18 éven át. Koromnál fogva 
kisebb helyet kértem, 1985- 
ben kaptam meg a vörösbe
rényi plébániát, azóta itt mű
ködöm, amíg a Jó Isten egész
séget ad. Két év múlva lenne 
az aranymisém, azt még 
szeretném itt megérni.
- A karácsony a szeretet, a bé

ke, a család ünnepe, mindezt 
Ön hogyan fogalmazza meg?
- A karácsony a legszebb 
ünnepünk. A kis Jézus szü
letésnapjára emlékezünk. A 
kicsiny gyermek a legembe
ribb érzelmeket mozgatja 
meg. Ezért mindenki a 
családjára gondol, a gyer
mekkori emlé-kekre. Ilyenkor 
együtt van a család, Jézuska 
nevében megajándékozzák 
egymást az emberek, eltölti 
őket a szeretet és a béke han
gulata. Örömöt szerezni 
másoknak.
Ezért hozza az ajándékokat a 
Jézuska, mert Isten legna
gyobb ajándéka az emberiség 
számára, hogy fia emberré 
lett. Jézuska nélkül nincsen 
igazi karácsony, kisgyer
mekként jött közénk az Isten, 
hogy megmozduljon a szí
vünk, tudjuk szeretni Istent és 
embert, legyen béke saját 
lelkünkben és egymás között. 
Az angyalok éneke: dicsőség 
Istennek, békesség embernek. 
Isten nélkül nincsen szeretet, 
béke, jóakarat. A materialista 
világnézet elidegenítette egy
mástól az embereket, elu
ralkodott a bizalmatlanság, az 
irigység, a nyugtalanság. Ka
rácsony Isten végtelen 
szeretetének megnyilvánu

lása; emberré lett az Isten, 
hogy Isten gyermeke legyen az 
ember.
- Ön szerint mi a különbség a 
régi és a mostani karácsonyok 
között?
- Karácsony tartalma, Jézuska 
születése. Az édesanya áldott 
állapotban volt (nem terhes
ség időszaka az) és most 
láthatóvá válott szeretetük 
gyümölcse. Ezt az ünnepet 
nem lehetett „fenyőfa” ünne
pévé tenni. Itt a gyermek a 
középpont, mindenki a gyer
mek örömének örül, a család, 
a szeretet, a béke világa nem a 
fenyőfától ered. Egy kisleány 
megkérdezte tőlem: ki találta 
ki a karácsonyt? Jézuska 
születésnapja ez! A te szüle
tésnapodat is megünnepe
litek. A gyertyák száma éve
idnek számát jelzi. Jézuska 
1989 éve született.
- Van-e emlékezetes élménye 
e szent üneppel kapcsolat
ban?

A legemlékezetesebb 
karácsonyom 1943-ban volt. 
Mint hittanár reméltem, hogy 
nekem is lesz vakációm, ha
zamehetek szüleimhez ünne
pelni. Azonban ez nem vált 
valóra, segíteni kellett a ka
rácsonyi gyóntatásokban és 
Bazsiban éjféli misét mon-



danom. Mikor megláttam a 
feldíszített oltárt szebbnél 
szebb almákkal, a népnek 
sokaságát, majd lelkes ének
lését, elfelejtettem minden 
egyéni vágyat, otthonkeresést: 
együtt ünnepelni az egész 
világgal Jézuska születését és 
az éjféli misén a szentségi je
lekben valósággal találkozni 
vele.
- Mint pap hogyan készült és 
készül a nagy napra?
- A papnak a feladata, hogy 
tudatosítsa ennek az ünnep
nek a jelentőségét. Élmény
szerűvé kell tenni az éjféli 
misén való találkozást az élő 
Jézussal, fölizzítani a család
tagok egymás iránti szerete
tét, a gyermek iránti felelős
séget és a jövőnek reményét, 
dicsőség Istennek, békesség a 
jóakaratú embereknek.
- Tudomásom van róla, hogy 
hosszú ideig hittanár volt, így 
december táján a tanítvá
nyaival hogyan készültek az 
ünnepre?
- A tanítványokkal hittanó
rákon gyakoroltuk a karácso
nyi énekeket. Tanultunk 
pásztorjátékokat. A gyerekek 
betlehemest jártak házról- 
házra. Ez egy szép misszió, 
hitünk igazságainak terjesz
tése játékos módon, népszo
kásokat megőrizve, hagyomá
nyokat megtartva.
- A hittudományos meg
fogalmazásokban milyen tör
ténelmi helyet foglal el a 
karácsony?
- Történelmi helye ka
rácsonynak az időszámítá
sunk kezdete. Isten belépett 
az időbe, a történelembe.
A keletiek az újév első nap
jaiban ünneplik a karácsonyt, 
Epiphania: megjelenés, látha
tó módon megjelenik köztünk 
az Isten. A rómaiak a nappa
lok hosszabbodásának, a vi
lágosság „Születésének” nap
ját ünnepelték december 25- 
én. Így a keresztények a világ 
világosságának, Jézus Krisz
tus születésnapjára emlékez
tek azon a napon a pogány ró
maiakkal együtt.
- Mit mondana Ön a ma ma
gyar emberének ezelőtt a szép 
ünnep előtt?
- Szent István király megmu
tatta az utat a történelmi fenn

maradás érdekében. Ez az út 
1000 esztendőn át bizonyítást 
nyert, hogy annyi vész és vihar 
után áll a nemzet e hazán.
A második évezredet is ezen 
az úton kell folytatnunk, Jézus 
nevében kezdjük egymás 
kezét megfogva, a szokásos 
BUÉK betűit felhasználva: 
Bízd Újra Életedet Krisz
tusra! Bár minden magyar 
megértené, hogy nézhet nyu
gatra, nézhet keletre, legbiz
tosabb ha néz az egekre! Csak 
mi is abbahagynánk a szét
húzást a pártoskodást, és 
összefognánk szeretetben 
Krisztusunk békéjében.
- Hogyan látja e kis balaton
parti település jövőjét és az itt 
élő embereket?
- A Balatonpart ma a 
külföldiek paradicsoma. Ez 
sok jót is hoz a településnek, 
de ugyanakkor nagy fele
lősséget is jelent, mert rajtunk 
ismerik meg a magyart, vigyék 
jó hírünket, lássák hitünket, 
szorgalmunkat, vendégszere
tetünket, kultúrált magatartá
sunkat, ami bizonyítja európai 
mivoltunkat.

Veszeli Lajos 
Fotó: Durst László

Családban élni...
Akik csinálják, mind tudják, hogy családban élni, házas- vagy
élettársnak lenni, gyereket nevelni, ÖRÖM, de NEM
KÖNNYŰ,
sokszor nehéz,
néha kibírhatatlan.
KIBÍRHATATLAN a munka, 
a másik, 
a gyerek;
az, hogy nem történik semmi,
az, hogy mindig történik valami,
az, hogy mindig velem történik valami,
az, hogy mindig a másikkal történik valami,
az, hogy mindig ugyanaz történik,
az, hogy mindig más történik, mint amit szeretnénk.

Mindezt gyakran gondolhatjuk, anélkül, hogy ne lennénk 
normálisak.
Sok időt, energiát, örömet elrabló érzések ezek.
Családok évekig képesek állandóan zavaró érzelmi 
problémákkal élni, lehetőségeik szintje alatt.
Érzik, hogy valami nincs rendben, de nem tudják mi az. 
Tudják, hogy valakivel mindig baj van, segítenének is, de nem 
tudják hogyan.
Ha változtatni szeretnének,
ha nem sajnálnak heti 1 órát önmagukra szánni, szívesen 
segítünk Önöknek.

Dén Zsuzsanna Tölgyesi György
pszichológus pszichopedagógus

NEVELÉSI TANÁCSADÓ 
Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 9/B. Pf.: 126 Telefon: 39-083

Városunkban két éve nyílt meg a Jókai utcában a balatonfőkajári takarék
szövetkezet kirendeltsége. Népszerűségét és a lakosság bizalmát jelzi a 13 millió 
forintos betétállomány, mely alapot adott a 6,5 millió forint kölcsönfolyósításához 
is. Főként nyáron jelentős valutabeváltási forgalmuk is.

Fotó: Kovácsi Miklós



A „PESTI HÍRLAP" TÁRCÁJA

A „Mariska” fedélzetén
Még fenn voltunk az almádi hegy derekán, 
Krisztián bíró úr szöllejében, felköszöntve a 
házigazdát saját jó meg ó borával, miután előbb 
m ár az almádi fürdő-társaság elnöke Breuner úr 
marasztott bennünket arany-italával, midón a 
szél egyszerre csillapulni kezdett s végre csende
sen elült. Nyugvóra tért a hegy háta mögött 
álmosan bóbiskoló nappal.
Hárman voltunk a hajón: Young angol matróza, 
a ki mindenesetre első személy, mert kormányos 
és a hajótulajdonosnak angol territóriumán he
lyettese, kiskirálya; a második, a kit a matróz 
uraságának tudatában saját énjénél kisebbnek 
becsült: a kir. hajózási felügyelő, Rapnich Echard 
úr, akit balatoni szemleútján csekélységemnek 
volt szerencséje kísérni.
A Mariska egy karcsu, barna.. vitorlás hajó, mely 
még néhány éve szerepel a Balatoni világon, ifjú 
mint a többi társai, a kik szintén oly rövid idő óta 
táncolnak a tó hullámlatos parquettején, hogy 
egyikük sem kerülhetett még a - scartba.
A mint tehát mondám, a szél lecsillapodott: Nem 
vigasztalására a vitorlázóknak. Mikor Füredről 
elindultunk, erős keleti szél fújt, mely csak 
annyiban hátráltatta az utat, hogy ellenkező 
oldalról jö tt, term észetesen tehát nem 
repülhettünk be az almádi öbölbe, hanem 
Kenesének tartva, lavírozva kellett révbe 
mennünk, de máskülönben lehetővé tette gyors 
haladásunkat. A duzzadt vitorlák csak úgy 
nyelték a szelet, a féloldalra dőlt hajó 
himbálódzva futotta meg a sűrűn bordáit zöld 
tószint.
De a kedvező odautazásra nem következett olyan 
kedvező visszatérés.
A mit az evezők legjobban szeretnek, mivel 
ilyenkor legjobban evezhetnek: a szélcsendet, 
attól fél legjobban a vitorlás, mert neki akkor kell 
hozzálátnia az evezéshez. Ez pedig fárasztóbb 
munka ám, mint a csónakon. A könnyű skiffet 
vagy az outriggert, de még a nehézkesebb bárkát 
is csekély erővel tolja a vékonyderekú evező. 
Hanem tessék csak két embernek egy otromba, 
két öles nyelű lapáttal odább húzni a testes, négy 
tonnás yachtot. De bármily savanyú arcot 
vágtunk is, meg kellett tennünk, ha egyáltalában 
haza akartunk jutni. Hiszen az almádi 
vendégszeretet megéjszakáztatott volna 
bennünket; de másnap meg más vidék volt 

kitűzve szemleutazásra. A hajót nem volt szabad 
a kormányos szabadjára hagynunk, tehát alterna
tiva nem állt előttünk. Indulnunk kellett minden 

áron.
A derék vörösberényi jegyző (nem tudom ő 
derék-e azért, mert Vörös-Berény jegyzője vagy 
Vörös-berény derék-e ő  miatta) két üdvlövéssel 
búcsúztatta el a lanyhán libegő vitorlát, de a két 
salve sem hozott csak egy parányi üdvözítő 
szellőt; egy pár éljen hangzott a fürdőház hídján 
s mi - még mindig ott maradtunk.
Hiába rázogattuk, forgattuk a nagy középvitorlát, 
nem bújt-e mögéje a csintalan Eolusz. A kis 
zászló csüggedten lobogott az árboc sudaráról, 
némán, lankadtan intve: venti passati. 
Belemélyesztettük a fogas csáklyát a tó iszapjába. 
A hajótest lomhán megmozdult. Egy újabb lökés 
ismét tovább vitte: háromszorra, négyszerre 

künn volt az öles vízen.
- No most marokra!
Megkapaszkodtunk a nagy evezőbe. A  lapát széle 
tompán koppant a hajó oldalán. A Mariska 
kezdett engedni s befelé fordult a tóra. Lassan, 
egyenletesen, mintha nem akart volna megválni a 
kellemes, üdítő zöld pompában díszlő almádi 
öböltől.
Szép hely, valóban. Nem azért, mert a gyerme
kévek sok vidám napját töltém völgyei közt, illa
tos rétjén, erdős ormain. Szép, mert amerre néz 
az ember, sehol semmi kopárság, mindenütt 
enyhe zöld fény, a nádas olajszínű, a réti gyep

haragos, a vetés halavány zöldjétől az erdő 
tölgyeinek kéklő sötétségéig. A rét még nem érte 
határát, már a szőlők táblái kezdődnek; a szőlő 

kacsai belecsim paszkodnak a
galagonyacserjékbe, melyekre a cserfák hintenek 
félhományos árnyat.

Ez a hely is csak néhány éve kezd emelkedni. 
Elhagyott szőlőtelep volt, a veszprémiek jártak le 
fürödni. Egészen szabadon: öltözőül a néhány 

rongyos nádkunyhót használva, melyek a parton 
nem nyújtottak védelmet a vetkezőknek a rétség 
férgei ellen. Most már van fürdőház, épül a 

vendéglő, elevenebb az élet.
De azért még sem volna szabad ennyi ideig 
elmerülnünk a táj nézésébe. Az idő sürget, 

ösztökél bennünket a mi mértani haladványban 
maradozunk.
A súlyos evező ugyancsak húzza karjainkat. Még 
mindig tisztán láthatjuk a fürdőház hídján állók 
arcvonásait.
Végre m egpillantjuk V örös-Berény rőt 

hegyoldalát, vörös fedelű templomát. A  templom 
mellett azt az emeletes házat, melyben valaha a 
pálosok laktak, később meg a koronáé lett, most 

pedig Thaly László honvédezredorvos (Thaly 
Kálmán fivére) vette meg, a kinek nagyszabású 
terve van vele: magyar Lindewieset akar ott 

alapítani. Segélje rá a magyar közönség. Ne járjon 
az, a kinek szükséges Lindewiesébe, ha majd az 
itthoni elkészül.

A ház szép helyen fekszik. Gyönyörű kilátás 
nyílik ablakaiból a Balatonra, mely alig van egy 
negyedórára tőle. Utógyógymódnak kitűnőbbet 

keresni sem lehet a Balatonnál. 
Ime, hogy emlegetjük, már meg is mozdul 
öregünk. A nap most nyugszik; megkezdődik a 
rendes légáramlás, minő a tengermellékeken ta
pasztalható. A víz felett hamarabb hül a levegő, 
mint a száraz földön, a melegebb szárazföldi lég 

tehát elfoglalja a tavi lég helyét: itt az esti szellő. 
A vitorla meglebben, a zászlócska is bókol 
egynéhányszor, apró habocskák hízelegnek a 

barna Mariskának: hurrah! le az evezővel! 
Megyünk, megyünk.
Szépen, csendesen, de folyvást halad a hajó. 

Csak a matróz, nagy, vizes kék szemével, 
kenderszín bajuszával, csucsoros ajakával (igazi 
angol pofa) bámul egy nagyot, hogy minek is 

örülünk voltaképpen? Ha már a szél kezébe van 
letéve sorsunk, mit törődünk vele, hogy megjön- 
e, nem-e? Egyszer csak megjön.

Meg sem rándul szemöldöke, mikor végre a 
hosszú hallgatás után megnyitja száját:
- It comes.

- What?
- The wind.
Többet még a nagy evezőlapáttal sem vehetnénk 
ki belőle. Lefekszik a hajó hátulján, egyik kezével 
a kormányrudat fogva; meg nem mozdul csak 
akkor, ha a vitorlarudat kell más irányba húzni, 
vagy a mikor megunja nézni a zöld palackot, me
lyet almádi vendéglátóinktól kaptunk az ő 
számára. De bármily nagyokat is húz az üvegből, 

nem hagyja el egy pillanatra sem flegmája. 
Kilenc óra van. A hold teljes fényben ragyog. 
Aranyos pávafarokként terül utunkra ke

resztben. A világosságban nagyon jó l 
megkülönböztetjük az egymásután következő 
hegyeket. A csárda - az őrsi hegy - az őrsi nádas
- a földnyelv - Alsó-Őrs tornya - Lovas - végre 
Csopaknál vagyunk. Felnyúlik feketén Kövesd 
tornya, amint benéz a nosztori völgy hasadékába, 

a domboldalon néhai Ranolder püspök 
nyaralója; - most már nem vagyunk messze, 
mindjárt át hajózunk az arácsi határon. 

Egyszerre - megáll a szél.
Kezdődik az előbbi komédia.
De most már mi nem evezünk. Ugyis fázik a mat

róz a vékony gunyájában, fogja ő  marokra. A fel
ügyelő úr a kormányhoz ül, a matróz meg előveszi

a csáklyát (közel jár már a parthoz a hajó).

Jó van - gondolja - sietek, ha akarjátok. Magam 
miatt bizony nem sietnék.
S a mint a csáklyával a hajó orrától a hátáig 
szaladgál, meg-megmerítve a nyél végét az 
iszapban, észre sem veszi, hogy kalapja lefordul a 
vízre.

- Hohó! vissza!
A matróz ránk bámul.
- Mit akarnak?
- Leesett a kalapja!
Még nagyobbat bámul az angol.
- Hát érdemesnek tartják a m á s jószágáért, 

mikor m a g u k  sietnek?
Ki nem olvasta vagy látta a színpadon Phileas 
Fogg kalandos utazását?... Jellemének vonásait 

megtoldhatni a mi Johnunkéval.
Bámul azon, hogy valaki érdeklődik az ő  
kalapjáért hozzá még akkor, midőn siet. Még 

megfordul! Csakis magyar ember képes ilyen 
bolond szívességre.

Végre kihalásztuk a kalapot. S ő  föltette azon 

vizesen, egy köszönöm szó nélkül. Hiszen nem 
kért bennünket, hogy megtegyük neki!
És egy szó nélkül tovább folytatta a csáklyázást. 

Szerencsére megint feltámadt a szél s vígan 
siklott a yacht Füred felé. Még világosság 
sugárzott ki egyik-másik ablakból, nem múlt el 
éjfél.
A hajó beszaladt a dockba. Felkapaszkodtunk a 
palánkokras négykézláb kivonszoltuk magunkat, 
mert a csónak nem volt közelünkben, hogy 
kényelmesen a partra evezhettünk volna. 
Angolunk behúzta a vitorlát; ledobta a horgonyt 

nagy zuhanás közepette. Szután szótlanul gyűrte 
zsebre a borravalót. S mikor én kívántam neki jó 
éjszakát, rámondta gépiesen: good night!

Sziklay János

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt 
kívánunk olvasóinknak!

Új Almádi Újságszerkesztősége 
Grafika: Szakaly Erika



A Városi 
Tanács vb 
novemberi
üléséről

A Végrehajtó Bizottság 1989. 
novembver 27-i ülésén 
egyetlen napirend szerepelt: 
az óvodáskorú gyermekek 
nyári napközis ellátása, a vá
roslődi Úttörőtábor működé
sének tapasztalatai.
Az írásos anyag rögzítette, 
hogy a gyönyörű helyen fekvő 
városlődi létesítmény sajnos 
korszerűtlen, felszereltsége 
alulmarad a gyerekek igénye
inek, így tehát éppen eredeti 
rendeltetésének nem felel 
meg. Kihasználatlansága pe
dig jelentős többletköltséget 
okoz. Ezért a testület úgy dön
tött, hogy meg kell vizsgálni a 
tábor gazdasági hasznosí
tásának lehetősegeit.
A napközisek iskolán kívüli 
nyári elhelyezésére a testületi 
ülésen a Horgászegyesület 
elnöke felaján-lotta az általuk 
használt területet.
Vegyes ügyekben számos 
kérdést tárgyalt meg a Vég
rehajtó Bizottság. Megvitatta 
a nyári Almádi Napok érté
keléséről készült beszámolót, 
valamint a jövő nyári prog
ramtervezetet. A témára a 
testület az 1990. évi költ
ségvetési lehetőségek isme
retében az év elején visszatér. 
A Végrehajtó Bizottsága 3. sz. 
Iskola igazgatójának Polyák 
Istvánt nevezte ki.
Döntött a testület 27 db 
budatavai OTP-lakás tanácsi 
vevőkijelöléséről.
A Wesselényi strandon 
építendő DISCO létesíté
séhez szoros szavazati ered
ménnyel elvi hozzájárulását 
adta a Végrehajtó Bizottság. 
Ugyancsak elvi állásfoglalás 
született a káptalanfuredi 
strand melletti szabad terület 
(mely a vadkempingezők 
kedvenc helye) ideiglenes 
hasznosításáról.
A volt horgásztanya területét 
a Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal részére értékesítésre 
kijelölték. A területet a meg
lévő Mini kempinghez csa
tolják.
A Végrehajtó Bizottság a 
vonatkozó kormánydöntés 
értelmében az MSZP szék
házának a város kezelésébe 
történő adásának igényével 
fordult a Megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottságához.

Müllerné
Dr. Hradszky Erzsébet

ÚJRA FÉNYEK ALMÁDI JEGÉN

A hideg idő beköszöntésével minden 
évben felmerül a kérdés a Balaton
parti emberekben, befagy-e a Bala
ton? Ha elég kövérre hízott, milyen 
lesz a felülete? E kérdéseket a 
természet majd megválaszolja, de 
további kérdéseket vet fel majd, ha 
igenlő válaszok születnek, és elénk 
tárul egy gyönyörűség, és kihívóan 
kérdezi az őt csodálóktól: Én 
elvégeztem a munkámat, és te mit 
tettél, hogy birtokodba vehesd a 
felkínált lehetőségeimet?
E gondolatok jegyében a Kom
munális Szolgáltató Üzem elhatá
rozta, hogy ne csak képletesen, ha
nem a valóságban is megcsillanjanak

a fénysugarak Almádi jegén. A Wes
selényi strand főbejáratával szemben 
a vízparton kandelábereket helye
zünk el világítás céljából, így lehe
tőség nyílik az esti órákban is a jég 
birtokbavételére. A közlekedési uta
kat szükség esetén, és a jégfelület egy 
darabját folyamatosan tisztítjuk. 20 
db fakutyát újítottunk fel, melyet a 
lakosság rendelkezésére bocsátunk. 
A parton folyamatosan rendelke
zésre állnak különböző mentő
eszközök (létra, palló, kötél). 
Rendezvények alkalmából üzem
behelyezzük stúdiónkat tájékoztatás, 
és szórakoztatás céljából.
Tervezzük korcsolya bérlési, élezési,

javítási lehetőségek megteremtését, 
valamint forró tea, és forraltbor 
árusítását.
A fentieken túlmenően szívesen 
fogadunk ötleteket, illetve lehető
ségeket nyújtunk a vállalkozó kedvű 
személyeknek szolgáltatásaik gya
korlásához.
Közös összefogással megteremt
hetők a Balaton, a téli sportolás lehe
tőségei és visszakérdezhetünk a 
természetnek, hogy mikor csillanhat 
meg a fény Almádi jegén.

Szele Gyula 
Fotó: Durst László

Egy határozat margójára
Az utóbbi napokban lábra kapott egy 
hír, mely különösen a budatavai 
területrészen „pusztít”. Neveze
tesen, hogy 1990. január 1-től 
megszűnik egy orvosi körzet az 
egészségügyben, azaz a mai négy 
körzeti orvos helyett 3-nak kell a 
munkát elvégezni. Vagyis 1 orvosra 
több beteg, 1 betegre kevesebb idő, fi
gyelem, türelem jut majd.
Mi indokolta ezt, ha egyáltalán igaz 
a hír.

(olvasói levél)

A témával kapcsolatban a 
következőket tudtam meg Pataki 
Györgytől a Városi Tanács VB. 
Művelődési, Egészségügyi, Ifjúsági 
és Sport Osztály vezetőjétől és Tóth 
József megbízott városi főorvostól.

Mint köztudott városunkban négy 
egészségügyi körzetet alakítottunk ki 
az elmúlt időszakban, melyek 
hozzávetőlegesen a négy városrészt 
és Szentkirályszabadját foglalták ma
gukban. Budatavát (mint legkisebb

betegforgalmú terület) Szabadihoz 
kapcsolták, mely akkor még 
közigazgatásilag Almádihoz tarto
zott.

Az említett „házasított” körzet 
ellátását 1 orvosra bízták, kinek 
betegforgalmát döntő többségben 
Szentkirályszabadja adta (80%). Így 
jutottunk el ez év elejéig, mikor is 
Szentkirályszabadja ,,levált” az 
Almádi tanácstól, s elkezdte önálló 
életét. A falu számtalan megoldandó 
feladata között szerepelt az önálló 
egészségügyi körzet kialakítása is. 
Törekvésüket megyei szinten is 
támogatják, de státuszt illetve bért 
nem tudnak biztosítani.

A probléma megoldására született a 
határozat, mely szerint a budatavai 
egészségügyi körzetet megszüntetik 
(betegforgalmát a maradó 3 körzeti 
rendelés látja el), és a felszámolt 
körzet orvosa Szentkirályszabadján 
teljes munkaidőben végzi feladatát. 
A téli időszakban ez a változás nem 
okozhat megoldhatatlan problémát 
városunkban (az egy orvosra jutó be

tegforgalom így is az országos átlag 
alatt marad), nyáron viszont még 
egyszer ennyi orvos is kevés. Ennek 
ellenére 1990. január 1-től megszűnik 
a budatavai körzet.

Eddig a hivatalos vélemény, de álljon 
itt még néhány megjegyzés a szerző 
részéről is. A határozat szerint ugyan 
megszűnik nálunk egy körzet, de 
ebből számomra logikus követ
kezménynek tűnik az is, hogy az itt 
munka nélkül maradó orvos Szent
királyszabadján fő állásban praktizál 
tovább.
(Erről tudtommal megállapodás is 
született.) Nos, értesüléseim szerint, 
a község tanácsa a státuszt örömmel 
vette, de annak betöltésére pályá
zatot írt ki...
És még valami. A budatavai körzet 
megszüntetését, illetve a szentkirály
szabadjai változást 1990. január 1-től 
tervezik. Ennek ellenére az érintett 
orvos még e sorok írásakor sem ka
pott hivatalos értesítést a szentkirály
szabadjai tanácstól.

Gróf Tibor



Ha az embereknek vagy angyaloknak nyelveken szólnék is, 
szeretet ha nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc 
és az pengő cimbalom. És ha jövendőt tudjak is mondani, és 
minden titkokat és minden bölcsességet tudjak is, és ha egész 
hitem vagyon is, úgyannyira, hogy a hegyeket elvihessem 
helyérül, ha szeretet nincsen énbennem, semmi vagyok. És ha 
minden marhámat az szegények táplálására költőm is, és ha az 
én testemet az tűzre adnám is, ha szeretet nincsen bennem, 
semmit az nem használ.

Az szeretet tűrő, kegyes, az szeretet nem irigykedik, az szeretet 
nem cselekszik álnokul, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik 
éktelenül, nem keresi csak az ő hasznát, nem gerjed hamar 
haragra, nem gondol gonoszt, nem örül az hamisságnak, örül 
pedig az igazságnak. Mindeneket elszenved, mindeneket 
hiszen, mindeneket reménl, mindeneket eltür.”

(Biblia. Új testamentum. Pál első levele a korinthusiakhoz.)

Karácsonyi ünnep az Öregek klubjában

INNEN INDULTAK
Te konok székely, ki fejedbe 
vetted: „Kell valahol lenni egy 
őshazának...” Elindultál a há
gókon át, hogy ezer és ezer 
km-t téve, zord lámakolos
torokban készülj fel az újabb 
ismeretlenre. Az ígéret föld
jére azonban nem juthattál 
el... Darjeelingben zúg sírod 
felett a szél.

*

1984-ben országos versenyt 
hirdettek Kőrösi Csoma Sán
dor születésének 200. évfor
dulójára. A közel egy éves ver
seny célja az volt, hogy ismer

jék meg a versenyzők azon 
országok történelmét, kultú
ráját, zenéjét és nyelvét (el
sősorban a székely és a tibeti) 
melyen áthaladt Kőrösi Cso
ma Sándor.
Iskolánkból, a 3. sz. Általános 
Iskolából három 8. osztályos 
tanuló - Mecsnóber Tekla, 
Lang Brigitta és Brenner Zita
- indult, és ért el sikert. Igaz 
rég volt, de miben mutatkozik 
meg a verseny hatása? A több 
hónapos, komoly felkészülést 
igénylő verseny során alakult 
ki a lányokban a nyelvek iránti 
fogékonyság.

Mi történt azóta az egykori 
versenyzőkkel?
A középiskolás évek alatt 
nyelvvizsgáztak, és érettségi 
után is folytatják a nyelv- 
tanulást. Zita tanárképző főis
kolán tanul, Brigitta az almádi 
IBUSZ-nál helyezkedett el, 
Tekla az Eötvös Lóránd Tu
dományegyetem magyar-an
gol szakos hallgatója. Az an
gol és az orosz mellett önszor
galomból tanulta a német és 
az eszperantó nyelvet. Orszá
gos szintű versenyen szere
pelt és nyert: a Soros-Ala
pítvány jutalmaként Ameri
kában folytathatta tanulmá

nyait. Idén újra pályázott és 
ismét siker koronázta erőfe
szítését: jövőre ismét amerikai 
egyetem hallgatója lesz...

Eszembe jut Glatz Fe
renc művelődési miniszterrel 
(Népszabadság, 1989. XI. 17. 
sz.) készített interjú részlete: 
„Minél több diákunk tanul 
külföldi egyetemen vagy vállal 
munkát fejlettebb országok 
vállalatainál, mindennek an
nál nagyobb a hozama a 
nemzet szellemi és technikai 
kultúrájára...”

MONSE ZSUZSANNA



IGÉNYES KONCERT ALMÁDIBAN
Egy különleges hangverseny hall
gatója voltam november 10-én Ba
latonalmádiban. A gimnázium aulá
jában mutatkozott be a Győri Ütő
együttes, Váray László vezetésével. 
Zenészei értő megszólaltatói a XX. 
sz. ütős zenéjének, a tradicionális af
rikai ütőmuzsikának, s átiratokat is 
játszanak.
Egy széles zenei spektrumon játszó, a 
szó eredeti értelmében amatőr (tevé
kenységét szerető) együttes muzsi
kált nekünk ezen az estén.
A koncert szólistája a friss-diplomás 
Holló Aurél volt. Zenei tanulmányait 
Almádiban kezdte Lovas József, és 
Maros Gábor keze alatt. Majd a zenei 
szakközépiskolában tanult Győrött, 
ahol kapcsolatba került Váray Lász
lóval, s a Győri Ütőegyüttessel. Zenei

világának gazdagodása nem kis 
mértékben az együttes vezetőjének 
köszönhető. A Zeneakadémia ütő
tanszakát elvégző ifjú művész szó
listaként ezen a koncerten, Almá
diban lépett fel először. Megható 
gesztus ez a szárnyrabocsátó város az 
első tanárok és Almádi zeneszerető 
közönsége számára. Ezt az érzelmi 
hatást fokozta mester és tanítvány 
közös szereplése.
A dallam- és ritmushangszerek (vib
rafon, marimba, xilofon ill. dobok, 
gongok, csörgők) sajátos együtt
hangzása teszi különlegessé ezt a fajta 
zenekart.
A hagyományos afrikai ütőzene di
namikai változásait hallhattuk a pia
nissimotól dobhártyarepesztő fortis
simoig.
Márta István kompozíciója (Baba
házi történet) - címével ellentétben - 
filozofikus mélységű, stabil szer
kezetű művet rejtett, telve a komple
menter ritmikából adódó játékos
sággal. Igényes mű igényes előadását 
élvezhettük. A Bach A-dúr szonáta - 
átirat hajlékony dallamvezetésével, a 
Bartók - átirat pizzicato imitációjával 
szerzett meglepetést.
Bach c-moll preludiuma szívem sze
rint való átéléssel, a stílusán belül 
maradó érzékeny agogikával szólalt 
meg Holló Aurél vibrafonján. 
Mesteri tanulmány volt Sáry László 
darabja (Kő egy kotyogó kútban) az 
osztinato, a szűk hangterjedelem és a 
monotónia témaköréből. 
Befejezésként oldott hangulatú dél
amerikai táncdallamok csendültek 
fel. Holló Aurél szólószámai fölényes 
technikai tudásról és mély muzi
kalitásról tanuskodnak. Az új ütős 
nemzedék nagy ígérete számomra 
igazolta előzetes hírét.
S még egy szó: Jó volt látni az 
együttest. Sugárzott róluk a közös 
játék felszabadult öröme.

Varga József 
Foto: Durst László

Tóth Judit:

Legenda, magányos karácsonyon
Az évszakok egymásba ékelődnek.
A még rézlombú fák mögé 
már csont-csupasz 
ágak árnyékai vetődnek.
Ahol tegnap még rózsák lélegeztek, 
párában izzó angyalszínű arcok, 
mára bevégződött agóniát 
mutatnak mindünnen 
az üreges növényi maszkok.

De messze, lágy alomból 
készül már a jászol.
Az ökör, a szamár, a betévedt juhok 
lehellete forró ködben világol.
S négy égtájról vízbefúltak és száműzöttek 
fölkerekednek, és feléd özönölnek.
Nem csak fejedelmek és pásztorok, 
száműzöttjei mindenféle kínnak 
jönnek, őket is vezeti a csillag.

Te már matracod szalmáival játszol. 
Vakít, zizeg körülötted a jászol.

Utas, ki gyötrött vidékről, 
verve villámtól, sötéttől, 
ziháló tájon rohantál, 
hogy a jászlat megkeresd.
Szűnjön szíved aggodalma.
Nézz rá, nem maradsz magadra, 
hadonászó lába-karja 
követeli, hogy szeresd.
Akkora, mint három alma, 
fénylik minden kicsi tagja, 
s megváltásra lesz hivatva.
Kínhalálra szánt e test.
Míly forró és míly törékeny,

hörpint langyos mézeket 
kislány-anyja mély ölében.
Tudja, mire született.
Mire apró ökle férfi
kézzé izmosan kitárul, 
mire most még két tenyérnyi 
baba-teste felsudárul: 
vérét verik a szögek, 
két ága közt összetépi 
tört húsát a feszület.

Jászol-bölcsődbe már cipelted, 
a kínhalált, a mindentudást.
Halhatatlan pólyás, 
könnyed se eredt meg, 
a szamár szőre síma volt kezednek, 
s örömöt sugároztatott feléd 
a párás állati, s emberi nyáj.
Majdan a katonáknak sem mondod: 
Megállj!
Vérben és sárban is csak azt: Legyen meg.

És úgy kellene: bennünk is legyen meg, 
amit egy más akarat belénk kalapál.
És ütne át minden szög, ami fáj. 
Sajátmagunk inatszakasztó, 
dicstelenebb fáját cipelve, 
forma torkunkra a panaszszó, 
s a súly hátunkról le ne hengeredne 
a hegyi úton a kövekre, 
s a szívünket ne szaggatná viszály.

Hiszen ez évben is világrajöttél,
(visszahív a fájdalmas földi táj).
S majd újra jössz: örökebb az öröknél, 
újszülött téli király.



Városi Könyvtár 
nyitva 

tartási ideje:

Hétfő: 13 h - 18 h 
Kedd: 13 h -  18 h 
Szerda: 09 h -  12 h 
illetve 13 h -  18 h 
Csütörtök: 09 h -  12 h 
illetve 13 h -  18 h 
Péntek: 13 h -  18 h 
Szombat: 10 h -  16 h

15 éve annak, hogy Bélai Béla 
Balatonalmádi egykori lakosa 
150 ezer forintos alapítványt 
tett. A kamat összegéből azok 
a városunkban élő munkás
származású fiatalok része
sülnek, akik műszaki képzést 
biztosító szakközépiskolában 
tanulnak tovább.

Egy másik, 60 ezer forintos 
alapítványának kamatössze
gei, az idős emberek részére 
szervezett programok anyagi 
támogatását szolgálják.

A közelmúltban újabb alapít
vány létrehozására került sor. 
A DATAQUA Elektronikai 
Kisszövetkezet 50 ezer forin
tos alapítványával, egy óvodai 
csoportban, az angol nyelvi 
foglalkozás játékos beveze
tését tette lehetővé.

KARÁCSONYI 
MEGEMLÉKEZÉS 

LESZ AZ ÚJ 
VÁROSHÁZÁN

December 23-án szombaton 16.30 órakor a város kará
csonyfáját állítják fel.
Ünnepi műsor lesz, a gyerekeknek a városi Művelődési ház, az 
óvodák, iskolák és az egyházak szervezésében. Minden gyere
ket, szülőt, nagyszülőt szeretettel várnak.

A városi Művelődési ház továbbra is várja a jelentkezőket 
a most szerveződő Városi Vegyeskarba. Jelentkezni Gróf 
Tibornál lehet a Kéttannyelvű Gimnáziumban.

A Nagycsaládosok helyi szervezete Krampusz bált rendez 
december 2-án a Vörösberényi Művelődési házban. 
Műsorunkban többek között fellép Zsurzs Kati és a Pasztorál 
együttes. Mindenkit szeretettel várnak!

Keresztelő
volt a Balatonalmádi Hajóállomás 

mólójánál november 25-én szombaton.

Kopár István Salambó nevű B 31-es típusú vitorláshajójának 
volt az avatása mely 1990 nyarán köztámogatással 
világkörüli útra indul - A „Vizenjáró” SALAMBO Sport 
Egyesület szeretettel vesz minden támogatást.

Orvosi Ügyelet 
Balatonalmádiban

Hétköznap: 18 h - 07 h 
Hétvégén:
Szombat 07 h - Hétfő 07 h 
Ünnepnapon: 07 h - 07 h 
Cím: Balatonalmádi Lenin u. 
32.
Telefon: 38-334

Vörösberényi Könyvtár 
nyitva tartási ideje:

Kedd: 16.15 h -19.00 h 
Péntek: 16.00 h -19.00 h

Balatonalmádi 
Város Lapja

Szerkeszti 
a Szerkesztő Bizottság 

Czuczor Sándor,
Gróf Tibor,

Hollóné Behring Anikó, 
Müllerné Dr. Hradszky 

Erzsébet,
Pataki György,

Dr. Szabóné Vallyon Gizella, 
Schildmayer Ferenc, 

Veszeli Lajos

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos

Cím: Balatonalmádi, 
Bajcsy u. 30. 

Telefon: 38-461.

Készült: az OOK Veszprémi 
nyomdájában. 
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