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

Tisztelt Olvasók!
Szép emberi szokás, hogy ilyentájt az év első 
napjaiban jó  kívánságainkat eljuttatjuk isme
rőseinkhez, barátainkhoz, mindazokhoz, aki
ket szeretünk és tisztelünk. Élve az alkalom
mal és az Új Almádi Újság adta lehetőséggel 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm városunk 
lakosságát és békés, boldog eredményes új 
esztendőt kívánok polgárainknak, a Városi 
Tanács, a Tanács Végrehajtó Bizottsága és a 
tanácsi dolgozók nevében. Valamennyiünk 
nevében ugyanezt kívánom városunkban 
üdülővel rendelkező tulajdonosainak, az itt 
működő vállalatoknak, gazdálkodó szer
vezeteknek, intézményeknek, Balatonalmá
dit szerető és támogató barátainknak. 
Fölvetődhet a kérdés, hogy szabad-e ma 
reményeket fűzni az új esztendőhöz? Van-e 
okunk bízni a jó  kívánságok beteljesülésében, 
hiszen a naponta zajló események és hírek 
sokasága egyre reménytelenebbé, bizonytala
nabbá tesz bennünket. A  kérdés jogos. Nálunk 
sem lesz könnyebb a családoknak a meg
élhetés, nem lesz könnyebb gazdálkodni a 
tanácsnak, nem lesz könnyebb az életük a 
gazdálkodó szervezeteknek. Túlzott remé
nyeket nem fűzhetünk az új esztendőhöz, de 
nagy hiba lenne, ha a teljes reménytelenség a 
tehetetlenség eluralkodna rajtunk. Annál is 
inkább, mert elszomorító gazdasági helyze
tünkhöz, létkérdéseinken itt Balatonal
mádiban is csak úgy tudunk úrrálenni, ha a 
nagy igazságot tartalmazó népi bölcsességnek 
megfelelően cselekszünk, „segíts magadon, az 
Isten is megsegít ” A  segíts magadon gondolat 
azonban mindig feltételezi a cselekvésben a 
család, a rokon, a barát jószándékú segítségét, 
támogatását, az egyes ember számára éppúgy, 
mint a családokban, vagy a nagyobb közös
ségekben. Segítség nyújtásnak sokféle módja, 
változata van. Ezek közé tartozik a közös 
gondolkodás, a jó  ügyet szolgáló önzetlen 
felelősségteljes javaslat, azok megvalósí
tásában a cselekvő részvétel, vagy éppen egy- 
egy átmeneti időre szóló megértő türelem. 
Mindezekre nagy szükségünk lesz vala
mennyiünknek. A z is igaz, hogy mindezeket 
csak azok várhatják el, akik őszintén feltárják 
gondjaikat, nehéz helyzetüket, azokból való 
kilábalási elképzeléseiket, törekvéseiket. 
Ezeket sem könnyű megtanulni és gyakorolni. 
Alapfeltétele az őszinte bizalom, a nyíltság és 
a nyitottság. A z elmúlt években is számos 
törekvésünk ezt célozta. A  legfontosabb kérdé
sekről őszintén szóltunk a lakosságot kép

viselő testületek előtt, a döntésekhez szükséges 
ismereteket biztosítottuk. Fórumokat rendez
tünk, vagy mások kezdeményezésére azokon 
résztvettünk. Segítséget kértünk, vagy közös 
dolgainkra utaló kérdésekre őszintén vála
szoltunk. Nem tudunk mindig mindenben 
egyetérteni, közös nevezőre jutni, egymást 
meggyőzni. Ez ellenben egyáltalán nem hiba, 
az már nagyobb baj, hogy valóságos a gondok 
megoldására utaló javaslatokat is sokszor 
csak úgy tudtuk elfogadni, azt tudtuk mon
dani, hogy megoldásukra most, vagy még 
nincs lehetőségünk. Nem egyszer a javaslatot 
tevők is tudták ezt, mégis felvetették és jó l 
tették. Kell ez az egészséges türelmetlenség 
különösen ha párosul a tettrekészséggel, és 
felelősséggel. Alakuló, form álódó  közéle
tünk, helyi demokráciánk talán egyik leg
kényesebb eleme a felelősség kérdése. Ebben 
könnyen lehet arányokat téveszteni, szerepeket 
felcserélni, magunkat és másokat belelovalni, 
megkerülni, vagy lerázni magunkról. De lehet 
bölcsen felmérnünk tudatosan és köteles
ségből felvállalni, azzal mindenkor becsülettel 
elszámolni. A  hibáink elkerüléséhez és eré
nyeinek érvényesüléséhez sokszor kell még 
egymással szót váltanunk, egymástól tanul
nunk, erőt merítenünk.
Tisztelt Almádi polgárok! Ezekben a napok
ban sokan sokféleképpen értékelik az elmúlt 
év eseményeit. Mi is hozzákezdtünk, elvé
gezzük és számot adunk erről a tanácsi mun
kát illetően, a testületeknek és Önöknek. Már 
most meggyőződésem, hogy városunk nem
csak működött, hanem terveinknek megfele
lően továbbépült, gyarapodott. A z is igaz, hogy 
messze nincs még befejezve ez az építkezés. 
Sok még a munka, sok dolgos kézre, nem 
kevesebb okos, értékes tervre, elképzelésre lesz 
még szükség.
Családi házunk, otthonunk megteremtésénél 
nagy segítség a kalákába végzett munka, 
anélkül talán nem is mernénk hozzákezdeni, 
vállalni. Így van ez a nagyobb otthon, a város 
építkezésénél is. Különösen akkor, ha sok a 
gondunk. Ismerve lakosságunk egyrészének 
eddig is megnyilvánuló jó  szándékú segítő
készségét, bízva számuk gyarapodásában a 
nagyobb többség egyetértésében és cselekvő
készségében, meg lehet minden reményünk, 
hogy az új esztendei jó  kívánságok teljesül
jenek és valóban békés, boldog talán sze
rényebb, de mindenképpen eredményes új 
esztendőnek nézhetünk elébe.

NYÍLT LEVÉL

NITROKÉMIA
IPARTELEPEK
FŰZFŐGYÁRTELEP

Vezérigazgatójához

Decemberi számunkban 
„Merről fúj a szél” c. cik
künkben olvasóink kérésére 
tájékozódtunk a Vállalat saj
tófőnökénél a Donichem 
Vegyipari Kft. néven létrejött 
amerikai-magyar vegyesvál
lalat tevékenységéről.

Munkatársunk kérdésére 
(melyek az új technológia 
környezeti hatásai?) a sajtó
főnök a következő választ 
adta:
„Hadd nyugtassak meg min
denkit, hogy az új üzemben 
betartjuk a környezetvédelmi 
előírásokat. Onnan sem illat 
sem zaj nem távozik, nem 
zavarja a környéken élőket, 
pihenőket. Ezt bizonyítja 
talán az is, hogy nyugodtan 
mertük a 71. sz. főút mellé 
telepíteni.”

T. Vezérigazgató Úr! A 
cikket követően többen 
jelezték, hogy a leírtak több 
pontban nem fedik a való
ságot. Ezt a technológiát ép
pen környezetvédelmi szem
pontokból NY-Európa 5 or
szágában már nem engedé
lyezték, mivel a technológia 
egyik alapeleme a freon-gáz. 
Ami, köztudottan rákkeltő, s 
roncsolja az ózonréteget.

Bízunk benne, hogy ezek 
az információk alaptalanok, 
ezért kérjük Vezérigazgató 
Urat, lapunk hasábjain nyilat
kozzon, cáfolja meg a fent 
említett állításokat.

Köszönettel:

Az Új Almádi Újság 
szerkesztősége



„ A LMÁDI-GYÓGYFÜRDŐ ”

(I. rész)

A Balaton-Egylet által 
1889-ben kiadott „Balaton
vidéki Kalauz” Almádit olyan 
fürdőhelyként említi, ahol „az 
élet családias és egyszerű jel
legű. Rendesen 500-600 em
ber szokott nyaranta Almádi
ban tartózkodni.” Ekkor már 
állt a kápolna, működött az 
1883-ban alakult Almádi Für
dő R. T. és az általa épített 
„Hattyú” vendéglő nyitott 
tánctermében tartották a mu
latságokat. Ezidőben sehol 
sem említik gyógyhelyként, 
csak mint a Balaton legszebb 
fekvésű nyaralóhelyét.
A Hivatalos Közlöny 1899. 
május 14-i száma közli a május 
1-én és folytatva tartott me
gyegyűlés határozatát amely
ben jóváhagyja az „Almádi 
fürdőszabályzat” tervezetét 
és azt azonnal életbe is lépteti. 
A 3. szerint aki „3 napnál 
tovább lakik, fürdővendég
nek tekintetik, köteles gyógy-, 
és zenedíjat fizetni.” Tehát 
Almádit ekkor már gyógy
helynek tekintik. Miként lett 
ez lehetséges? A magya
rázatot a Kneipp-intézet meg
építése adja.
Az Almádi Fürdő R. T. kez
deményezte az 1893-ban ala
kult „Országos Magyar 
Kneipp Egyesület”-nél a kúra 
almádi bevezetését. Az 
országos egyesület elnöke 
1899 április elején lennt járt 
Almádiban és a helyet kitű
nőnek találta, olvashatjuk a 
Veszprém Vármegye 1899. 
április 15-i számában. Ettől 
kezdve igen gyorsan kezdtek 
peregni az események. A 
május 7-én megjelent újság 
közli „A Gregersen-féle bu
dapesti cég mérnökei lenn 
jártak Almádiban, fölvették a 
terepet és a hét folyamán el 
fogják készíteni a terveket.” 
A részvénytársaság eközben 
elhatározta, hogy 1899. január 
1-i hatállyal alaptőkéjét 
10.000-ről 20.000 Ft-ra emeli a 
„Kneipp-féle vízgyógyintézet 
és a Rickli-féle nap és lég
fürdő Almádi felállítása

érdekében” írja a Veszprémi 
Hírlap. Nézzük meg hol is 
építették fel a „Kneippe
ánumátot”?
„A székeskáptalan az alakuló 
Kneipp-intézet részére áten
gedte a Zsák vendéglőtől a 
Balatonig nyúló szép terü
letet” írja a Veszprémi Hírlap 
május 28-án. A Veszprém 
Vármegye című lapban pedig 
június 4-én olvashatjuk „5000 
négyszögöl rét bérlete a vesz
prémi káptalantól 35 évre, 
ölenként évente 2 Ft. Ezen te
rület a régi séta út mentén te
rül el és ledől a Balatonpart- 
ra.” Ezen fog épülni egy „30 m 
hosszú és 8 méter széles fedett 
sétány, melynek két végén lesz 
3-3 nagy szoba az öntészeti, - 
kád, -és gőzfürdők részére. Itt 
lesz a Kneipp orvos rendelő
szobája, a másik a fürdőorvo
sé a régi bérházban. A nép
fürdő a Balaton vizén a régi 
fürdők mellett építtetik, lég
fürdő pedig a hegytetőn, hová 
egyelőre 2 légsátor építtetik a 
Rickli kúra szabályai szerint.” 
„A fürdő előtti nagy réten 
hétfő óta mintegy 120 kömű
ves, ács, napszámos meg fu

varos dolgozik az új Kneipp- 
pavilonépület felépítésén, 
mely impozáns nagy alkotás 
48 méter hosszú lesz. Két hét 
alatt teljesen elkészül és 7000 
Ft-ba kerül. Tegnap szomba
ton pedig a Szalay-villa mel
letti erdő magaslatán meg
kezdték a Rickli-kúra szerinti 
nagy légsátor építését, mely 
szintén szép nagy épület lesz s 
két hét múlva szintén kész 
lesz. Ez idényre már két család 
is lakni fogja kúra szem
pontjából.” olvashatjuk egy 
héttel később. Minden a ter
vek szerinti tempóban haladt 
és a Veszprémi hírlap július 9- 
én megjelent híre szerint „a

Kneipp és Rickli-kúra e hó 
10-én bocsájtatik a közönség 
használatára.” Ismét a gyor
saságról: A Kneipp gyógy
házat és az első nagy légságrat 
ábrázoló képeslapokat rövi
desen árusították a boltokban. 
Az illusztrációként bemuta
tott két képes levelezőlapot 
1900-ban adták postára. Az 
április elejei elhatározásból 
pontosan három hónap alatt 
valóság lett és ezzel megindult 
Almádiban az abban a korban 
kedvelt természetes gyógyí
tási módok alkalmazása.

(Folytatjuk)

Schildmayer Ferenc



Egy el f elej tet t  év ford uló
A második világháború kitörése 

előtt már nyilvánvalóvá vált, hogy az 
akkori időkben is élénken fejlődő 
Balatonalmádi gyermekei ugyan
csak kinőtték az akkori elemi iskola 
épületét, melynek tanító lakás része 
ma is áll a Táncsics Mihály utcában és 
lakóházként szolgál.

Felmerült az igény egy új, nagyobb 

iskola építésére. Ám abban az időben 
az állam pénzét nem iskolaépítésre, 
sokkal inkább fegyverkezésre és a 

hadsereg fenntartására költötték.
Később, miután lakóhelyünk is 

átvészelte a háborút, a jogos és szo
rongató igény ismét előtérbe került. 
A régi iskola a háború utolsó idősza
kában bombatalálatot kapott és 

megsemmisült. A tanítás különböző 
épületekben folyt, szükségtanter
mekben. Pl.: Mikecz villa, Borus villa 
a Táncsics utcában stb. A tanítók 
pedig vándoroltak az épületek között.

Az újjáépítés lázában élő ország 

itt is döngette a kapukat és jelentős 
állami támogatással lehetőség nyílt 
egy új „általános iskola” megépí

tésére.
A tervezést 1946-ban Györgyi 

Dénes műépítész tanár végezte el, aki 

mint almádi nyaralótulajdonos na
gyon szorgalmazta az iskola megé
pítését és annak ügyében többször 
személyesen is eljárt a minisz
tériumban.

Az akkori honatyák a helyet is 

szerencsésen választották meg. 
(persze akkor ez még könnyebb volt, 
mint ma!) Az akkor Erzsébet királyné 
úttól (ma Bajcsy Zsilinszky út) a 
református parókiáig húzódó füves 
„szánkózódomb”-ot jelölték ki e 

célra.
Az építkezés azzal kezdődött, 

hogy alapkövét 1947. november 20-án 
Dr. Ortutay Gyula kultuszminiszter 
helyezte el és beszédében reményét 
fejezte ki, hogy az új iskola a jövő 

nemzedékének méltó otthona lesz. 
Talán érdemes és aktuális dolog meg
említeni, hogy az ünnepségen az 

alapkövet mindhárom egyház képvi
selője áldásával látta el.

Az épület másfél év alatt elkészült 

az 1848-49-es szabadságharc emlék
alkotásaként - amint azt az előcsar
nokban lévő felirat ma is hirdeti - és 

tudomásom szerint a háború után 

elsőként épülő általános iskola volt 

Magyarországon. Az első növendé

kek azonnal birtokba vették az isko
lát és 1949-ben már itt végezték tanul
mányaikat.

Az 1989-ben 40. évét betöltött is
kola a dombtetőn még ma is uralkodó 

színfontja a városnak, annak ellenére, 

hogy azóta sok más kiemelkedő épü
let is elkészült. (Auróra szálló és 
étterem, kéttannyelvű gimnázium, 
városháza, üdülők sokasága stb.)

A híres „alma materek” életko
rához képest fiatal, de egy emberöltőt 

figyelembe véve már tekintélyes korú 
iskola egy fiatal városban mégis öreg

nek látszik. Az évfordulóra külsőleg 
új ruhát kapott és vaskos, vöröskő 
támfalaival, lépcsőivel Almádi hely- 
történeti arculatát is reprezentálja.

Elmondható, hogy az iskola már 
hagyományokkal rendelkezik, hiszen 
egyik-másik alsó tagozatos gyerek 
elmondhatja, hogy nemcsak a szülei, 
de a nagyszülei is ide jártak és ez már 

valami, hiszen két generációt ölel fel.

Valamennyi itt végzett tanuló 
büszke lehet a szabadság jegyében 
felépült „öreg” iskolájára, ahonnan 
társadalmunk és helyi közéletünk 

számtalan hasznos tagja is kilépett a 

tudomány alapvető tudnivalóival az 

életbe. Ideje lenne, hogy az iskola 
felvegye megálmodója, Györgyi 
Dénes nevét.

Földes Jenő

Iskola alapkőletétel 

1947. nov. 20.



Tanácsülési tudósítás

Évi utolsó ülését 1989. decem
ber 20-án tartotta meg Bala
tonalmádi Város Tanácsa.
A testület elsőként a lakás
építés, lakásgazdálkodás, te
lekellátás helyzetéről, lehető
ségeiről tárgyalt. 
Köztudomású, hogy állami 
lakások a közeljövőben váro
sunkban sem épülnek, a buda
tavai OTP - lakások vevőki
jelölése is megtörtént. A laká
salap bővítése érdekében 
egyetértett a Tanács azzal, 
hogy a volt GAESZ irodákból 
(Bajcsy Zsilinszky utca) le
gyenek lakások, valamint, 
hogy a meglévő lapostetős ál
lami lakóépületeken magas
tető megépítésével tetőtér la
kások kerüljenek kialakításra. 
Az állásfoglalás alapján a mű
szaki felmérés és a költség- 
vetés összeállítása kezdődik 
meg.
Jelenleg beépíthető állami 
telkek nincsenek már a tanács 
birtokában. Újak kialakítása - 
elsősorban Vörösberény tér
ségben - tömbbelsők feltá
rásával lehetséges. Legna
gyobb gondot a szabad terü
letek hiánya mellett a közmű
vesítés magas költsége jelenti. 
A napirend után 1990. évi 
munkatervéről tárgyalt a tes
tület. Dr. Keszey János javas
latát elfogadva, az eredeti ter
vezethez képest tárgyalni fogja 
a tanács az egészségügyi alap
ellátás helyzetét, ezen belül is 
a személyi feltételeket.
Az MDF képviselőjének ja
vaslatára, amennyiben indo
kolt, (jogi, gazdasági érdemi 
döntési lehetőség birtokában) 
márciusban vagy áprilisban az 
idegenforgalom helyi kérdé
seit, tennivalóit is megvitatja a 
Tanács.
Következő napirendként a 
„Zaj és rezgés elleni véde
lemről” szóló tanácsrende
letet alkotta meg a testület. A 
szabályozás élénk vitát váltott 
ki a jelenlévőkből. Alapprob
lémaként az jelentkezett, hogy 
vajon a rendelet előírásainak

érvényt lehet-e szerezni, be 
lehet-e azokat tartatni. A fel
szólalók egyetértettek abban, 
hogy a pihenni és a szórakozni 
vágyók igényeit egyaránt fi
gyelembe kell venni. Az 
együttélés írott és íratlan sza
bályainak csak hatósági úton 
nem lehet érvényt szerezni, 
ahhoz az állampolgárok, vál
lalkozók, gazdasági szerve
zetek belátása, jószándéka, 
kompromisszum készsége 
szükséges.
A tanácsrendelet legfonto
sabb elemei, hogy szabályozza 
a nappali és éjszakai pihe
nőidőt, az üdülőterületen be
lüli megengedett zajérték ha
tárt. Előírja az új és a már mű
ködő vendéglátó egységekben 
a hangosító berendezésekről 
az akusztikai szakértői véle
mény beszerzését. Úttörőtá
borokban a hangosító be
rendezések szabadtéri hasz
nálatát megtiltotta. Ugyanak
kor felhatalmazást tartalmaz 
az eltérésre, a rendkívüli, 
egyedi esetek elbírálásánál.
A tanácsrendelet széles kör
ben kihirdetésre kerül, a köz
vetlenül érdekeltek pedig 
megkapják azt.
Az ülés további részében az 
Új Almádi Újság felelős szer
kesztője adott szóbeli tájé
koztatást az újság eddigi mű
ködéséről. A testület nagy 
érdeklődéssel hallgatta Ve
szeli Lajos lendületes, színes 
beszámolóját és támogatá
sáról biztosította a szerkesztő 
bizottságot.
Vegyes ügyek keretében a 
Tanács döntött a Balaton
parti Önkormányzati Szövet
ségbe való belépésről.
A tanács legközelebbi ülése 
1990. január 30-án lesz. Az 
ülés nyilvános. A tanácsülés
ről készült jegyzőkönyv a 
városi könyvtárban megte
kinthető.

Müllerné 
Dr. Hradszky Erzsébet

A VÁROSI TANÁCS VB. 
DECEMBERI ÜLÉSÉRŐL

A Városi Tanács Végrehajtó Bi

zottság soros ülésén fő napirendként 

tárgyalta a Családi Iroda működését.

Az Iroda, melynek fő tevékeny

sége a házasságkötések, polgári 

gyásszertartások, gyermekköszön

tők szervezése, előkészítése, bonyolí

tása 1987 decemberében alakult 2 

fővel.

Alaptevékenységük mellett rend

szeresen adnak kisebb ünnepi mű

sorokat (pedagógus nap, egész

ségügyi dolgozók köszöntése, anyák 

napja, télapó, karácsonyi rendez

vények.)

1989-ben társastánc tanfolyamot 

szerveztek szép számmal érdeklődő 

felnőtt fiatalok részére, melynek 

helyszíne a gimnázium volt.

Az Iroda fontos feladatának tartja 

a családok segítését, ezért megala

kulásától fogva patronálja a Nagy- 

családosok Egyesületének helyi 

csoportját. Legújabb kezdeménye

zésük pedig a gyermeküket egyedül 

nevelő szülők összefogására irányul 

pszichológus bevonásával. Az Iroda 

műsoraiban művészeti közremű

ködők szerepelnek, férfi-női vers

mondók, hangszeres zenészek, női 

szólóénekes.

A működéshez szükséges legfon

tosabb tárgyi, technikai eszközök 

adottak. Az új Városházán kialakított 

nagyterem pedig méltó környezetet 

nyújt a házasságkötések ünnepé

lyességéhez.

A testület a következőkben meg

tárgyalta és elfogadta az 1990. évre 

vonatkozó munkatervét.

Vegyes ügyek keretében többek 

között döntött az 1989. évi költ

ségvetés módosításáról, az ifjúsági 

ABC melletti közterület egy részének 

a tanács által alapított „Vöröshegy” 

Kft-be történő beviteléről. (A vál

lalkozásban - melyről már korábban 

írtunk - a tanács az egyes kijelölt 

földterületekkel vesz részt.)

A Végrehajtó Bizottság állást 

foglalt az eddig még vevőre nem talált 

három budatavai telek ügyében is. 

Egyetértett a testület azzal, hogy 

amennyiben az OTP lakásokat épít 

ezekre a telkekre, úgy a pénzintézet 

javára történjen meg az értékesítés.

M.H.E.

Balatoni Szövetség
Novemberi számunkban 

hírt adtunk már a szerveződő 
balatoni Önkormányzati 
Szövetségről.

Most arról számolhatunk 
be, hogy 1989. december 20- 
án Keszthelyen, 23 önálló 
tanácsú part menti település 
elhatározásából megalakult a 
hivatalosan „Balaton-part Te
lepülési Önkormányzatainak 
Szövetsége” elnevezésű (rövi
den pedig csak Balatoni Szö
vetség) szervezet.

A csoportosulás a Tanácsi 
Önkormányzatok Országos 
Szervezetén belül önálló ta
gozatként működik majd, és a 
Balatont, valamint a kör
nyékbeli településeket érintő

gazdasági, jogi kérdésekben 
önállóan kíván fellépni a 
különböző fórumokon.

A szervezet székhelye 
Siófok. A Szövetség elnöke a 
Siófoki Tanács által delegált 
Dr. Gáti István nyugalmazott 
tanácselnök. A Szövetség tes
t ü l eteiben a 3 part menti me
gye települései egyenlő arány
ban képviseltetik magukat. 
Veszprém megyéből a Bala
tonedericsi Tanács Elnöke, a 
Révfülöpi Tanács Elnöke, va
lamint Balatonalmádi VTVB. 
Titkára tölt be vezető 
tisztséget.

M.H.E.



E térkép a „Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei” könyvsorozat keretében, 1900-ban kiadott „Balatonparti Fürdő 
és Üdülőhelyek Leírása” címen megjelent műből való. Szerzője Boleman István, a térképet Lóczy Lajos tervezte. Közreadásának célja, 
hogy a tisztelt olvasó az újság mai, valamint későbbi helytörténeti cikkeiben említett helyeket be tudja azonosítani.

S.F.



Segélyakció 
Romániának

Balatonalmádi Rendelőintézet e
gészségügyi dolgozói az elmúlt héten 
gyűjtést rendeztek a Romániában élő 
magyarok megsegítésére. Az 
összegen könyvet vásároltak, hogy a 
szellemileg is kiéhezett magyarságot 
anyanyelve gyakorlásában segítsék. 
Kisebb részben egyházi irodalmat és 
tankönyveket is gyűjtöttek.
A küldeménnyel Szelényiné Dr. 
Péterfia Katalin január 6-án és 7-én 
Nagyszalontára, Aradra és Temes
várra utazott. Szinte leírhatatlan a 
boldogság, amivel az Almádiak 
kezdeményezését ott fogadták.

Decemberben a világ Romániára fi
gyelt. Temesvár, Arad, Nagyszeben, 
Bukarest, évtizedek embertelen 
elnyomása után súlyos áldozatok 
árán vérrel vívta ki Románia né
peinek szabadságát.
Nem kértek segítséget, mégis Európa 
és szinte az egész világ egyszerre 
mozdult, s még a harcok el sem ültek, 
már megindultak a segélyszál
lítmányok. A magyar nép elsőként 
cselekedett. Városunk lakossága 
több szervezet kezdeményezésére 
adakozhatott.
Volt aki az első napokban Vesz
prémben adta át adományait. Váro
sunkban Vörösberényben a Vörös- 
kereszt gyűjtőakcióját, majd az 
almádi Postahivatal, a Vöröskereszt, 
a Nagycsaládosok Egyesülete és az 
MDF által összehangolt gyűjtést 
támogathatták.
A  gyűjtőhely az 1. sz. Általános Iskola 
volt. December 27-28-án folyt a 
gyűjtés. A Posta jóvoltából, a la
kosság előzetes kiértesítése után 28- 
án délután házhoz menteka Posta és 
néhány önként vállalkozó gépkocsijai 
a segély összegyűjtésére.
Főként ruhanemű, cipő, tartós 
élelmiszer gyűlt össze. A posta 
gyűjtés során 22100,-Ft, az MDF-nél 
az Általános Iskolában 29145,-Ft és a 
Postai dolgozók adományaként 10 
ezer Ft összegben gyűlt össze 
készpénz.
Az adományokat január elején, 
előzetes egyeztetés után szállítjuk az 
arra leginkább rászoruló telepü
lésekre. A postai gyűjtésből befolyt 
pénzösszeg a Vöröskereszt Országos 
Központjába lett feladva.
Az MDF-nél összegyűlt pénzből az 
erdélyi lakosság kívánságának meg
felelően iskolai szereket, közszük
ségleti cikkeket vásárolunk és ebből 
fedezzük a kiszállítás költségeit is. 
Az egyházak a karácsonyi Szentmi
séken és Istentiszteleteken a hívektől 
gyűjtött adományokat szintén Ro
mánia megsegítésére ajánlották fel.

B.L.

TISZTELT
OLVASÓ!

E sorok írója szeretné közzé 
tenni, hogy januári lapunk 
miért késett. A romániai 
helyzetre való tekintettel a 
megyei lapnál a Naplónál, 
egész megyére kiterjedő 
gyűjtést szerveztünk, amely
nek irányítását jómagam 
vettem át. Ez a munka a 
karácsony előtti és utáni 
napjaimat is igénybe vette. A  
közel 23 tonnányi szál
lítmányt Székelyföld távoli 
vidékére Sepsiszentgyörgy és 
Brassó térségébe juttattuk el 
kamionokkal, viszontagsá
gos körülmények között. A  
kinttartózkodás ideje alatt 
kellett volna megírni, szerk
eszteni városi lapunkat, de ez 
így nem sikerült A haza
érkezésem után munkatár
saim odaadó segítségével 
elkészült az újság és így egy 
hetes késéssel veheti kézbe az 
olvasó januári számunkat. 
A z erdélyi útról öt részes 
sorozat formájában számol
tam be (január 2-től 6-ig) a 
Napló hasábjain. 
Türelmüket, megértésüket 
ezúton is megköszönöm.

Tisztelettel: 
Veszeli Lajos 

felelős szerkesztő

A  fent megjelent üdvözlet a Hargita lábától egy kórházból 
érkezett mindazok számára, akik segítségükkel hozzájárultak 
az inséges körülmények között szabadságukért küzdő erdélyiek 
megsegítéséhez.
Itt kötelességem megemlíteni dr. Tóth József városi főorvos és 
felesége dr. Kóger Erzsébet ideggyógyász orvosnő nevét, akik a 
megyében is és városunkban is elsőként kezdték a gyűjtést. 
Schindler Miklós részlegvezetőjét, aki karácsony napjaiban is 
vállalta a szállítás nem kevés teendőit a megyeszékhelyre. 
Talán még annyit kiegészítésként, hogy ennél jobb érzést még 
nem éreztem, mint amikor kézzelfoghatóan összetartott a 
magyar testvérei megsegítésében, elfeledkezve bajainkról, 
szegénységünkről, egy emberként mozdult meg mindenki, ada
kozva ki-ki a maga módján. Az összefogás a közösség hatalmas 
ereje tükröződött végre, rangra és hovatartozásra való tekintet 
nélkül. Elgondolkodtató mindez, itt kis városunkban is, hogy a 
jövőben saját környezetünk formálásában ugyanilyen 
összefogással, tettrekészséggel lehetne talán tenni magunkért, 
önmagunkért, a jövőnkért.

V.L.



VÖRÖSBERÉNY - ARAD: 1990

K a r á c s o n y  óta többet tettünk 
Erdélyért, az ott élő magyarokért, 
románokért, szerbekért és örmé
nyekért, mint a megelőző 45 évben 
együttvéve. Ideje volt! Hogy még nem 
tettünk eleget azt senki nem vitatja, 
pedig öröm volt nézni a városunkban 
összegyűjtött élelmiszereket, ruha
neműket és pénzadományokat. Nem 
tettünk eleget, mert nem voltunk ott 
annyian, ahányan lehettünk volna; 
nem tettünk eleget, mert még többet 
tudnánk adni mindahányan, akik ott 
voltunk; sőt nem tettünk eleget, mert 
egyszer, vagy kétszer Erdélyre gon
dolva, érte aggódva és téve még nem 
lett személyes ügyünkké. Nem része 
egészünknek.

Legősibb városrészünk, Vörösbe
rény, pedig jobban összeköt Er
déllyel, azon belül is Araddal, mint
sem gondolnánk. 5 év híján kétszáz 
évvel ezelőtt itt született Fábián Gá
bor jogász, író és műfordító, aki 77 
évvel később halt meg Aradon. De
cember havában született és akkor is 
halt meg. Temetésén ott volt egész 
Arad megye, „beláthatatlan tömeg” 
kísérte ki utolsó útjára, az akkor épült 
családi sírbolthoz. Ki tudja megvan-e 
még? És ki tudja megmondani, hogy 
mennyi mindent nem tudunk még 
Fábián Gáborról? Hadd kössön ben
nünket egy szállal több Erdélyhez!

Az alsóörsi születésű, tudós 
édesapa Svájcban tanult és egymás 
után adja ki könyveit: Természeti 
História, Természeti Tudomány a 
köznépnek, sőt franciából lefordítja 
Chaptal borkészítésről írott könyvét. 
Ráadásul a vörösberényi református 
lelkészlakban, egy komplett termé
szettudományi szertárt rendezett be, 
ahol a kis Fábián Gábor már láthatta 
a laterna magicát (a mozi ősét), Car
tesius ördögét (Descartes fizikai 
játékszerét) sőt egy igazi villanygépet 
is. Első tanítója így atyja, majd Pap 
István és nagybátyja, Somogyi Ge
deon, azt ismert nyelvész, Kazinczy 
félremagyarázott vitapartnere.

Gábor megtanult németül, lati
nul, szlovákul, franciául és angolul, de 
fordított perzsából és svédből is. 
Jogásznak tanul és 1822-től az aradi 
Bohus család uradalmi ügyvédje. Kis
faludy, Vörösmarty, Toldy és Bajza 
barátságával büszkélkedhet, akik 
viszont felnéznek perzsa Hafiz és a 
gael Ossian fordítására, a svéd 
Frithiof eposzról vagy számtalan latin 
művéről nem is beszélve. Ezen túl jut 
még ereje és energiája megalapítani 
az aradi Casinót, Arad vármegye 
monográfiájának megírására, az 
Akadémiai rendes tagságra és ráa
dásul az aradi ellenzék „éltető lelke”.

A görögkeleti románok és szer- 
bek között komoly súrlódások tá
madtak nyelvi kérdések miatt és a 
panaszkodó románság kérésére a 
megye a református Fábián Gábort 
küldte ki biztosnak. Eréj ével és 
igazságérzetével annyira megnyerte a 
románok szívét, hogy ettől kezdve 
minden ügyes-bajos dologban őt 
keresték meg - ismerősei és barátai 
pedig egymásközt az „oláhok 
püspökének” nevezték.

Fellépett a vegyes házasságok 
érdekében is, majd eléri a túl
nyomórészt katolikus megyében a 
különböző felekezetű keresztények 
egymás közti házasságainak enge
délyezését, sőt hirdeti a zsidók és a 
keresztények közötti vegyes házas
ságok teljes szabadságát is. A „zsidó 
emancipatio” című cikke alapvetően 
befolyásolta az országgyűlés tevé
kenységét és hozzájárult a „gyakor
lati antiszemitizmus” elleni harchoz.

Így lesz Arad vármegye tábla
bírája, majd első népképviselője; Sze
mere Bertalantól a főispánságot nem 
fogadja el, a Kossuth által megadott 
kétszemélyes főtörvényszék bírói 
stallumát pedig már nem tudja el
foglalni: 1849 augusztusát írjuk. Arad 
mellett Világoson a remény is ka
pitulált. Saját megyéjében lett honta
lan, a törvényszék kegyelemből A
radra internálta.

Az aradiak azonban nem felej
tették el: az első választásokon 1865- 
ben abszolút többséggel választják 
meg ismét országgyűlési képvi
selőnek, ahol Deák híveként a ki
egyezés aktív támogatója. A kiegye
zés, amellyel nemzeti hegemóniát, 
polgári intézményeket és alkotmányt 
követelt és szerzett, de már ebbe az 
alkotmányba is belefértek az elemi 
nemzetiségi jogok.

Ezért is emlékeztünk Fábián Gá
borra és Aradra.

Czuczor Sándor



Szemelvények Veszeli Lajos Küldetésben 
című sorozatából

Karácsony másnapján egész na
pos pakolás tartotta lázban a vesz
prémi Napló szerkesztőségének fo
lyosóján összegyűlt segítőkész em
bereket. A Balaton Volán pótkocsis 
kamionja percről percre szinte nyelte 
el azokat az adományokat, amelyek 
csomagolva, szortírozva indulhattak 
a romániaiak megsegítésére.

*

Nagy nehezen érintkezésbe tud
tam lépni a volt Vörösújság, jelenleg 
Népújság szerkesztőjével, B. Bodolai 
Gyöngyivel. Talán ő volt ezen az éj
szakán az egyetlen, aki tudatos és 
pontos információt tudott adni. Első 
dolga volt, hogy elvitt egy családhoz, 
ahol a fiatalok, a férj és a feleség a 
kritikus napon a tömegben elől men
tek a fegyveresekkel szemben. Beka
nyarodtunk egy sötét utcába, majd 
egy sötét udvarra, és beléptünk egy 
család most már szabad otthonába. 
Nagybajuszos, jól megtermett, idős 
férfi szorított keményen velem kezet. 
A fiatalember csillogó szemmel kö
zeledett felém. Egy idős tanár emel
kedett fel a pamlagról. A ház idősebb 
asszonya meleg ételt tolt elém. A fia
talasszony már elkezdte élményeit 
mesélni. Én meg csak lázamban áll
tam szótlanul, és a lépcsőn üldögélő, 
papirosra rajzolgató két kis gyerekre 
tévedt tekintetem. Megsimogattam 
őket, csendesek voltak és tiszte
lettudók, és tovább szántották csonka 
ceruzájukkal a papírt. Eszembe ju
tott, hogy a táskámban a rajzesz
közeim között filctoll is van. Elő
kerestem és átadtam nekik. Tágra 
nyílt szemmel kérdezték: - Ez most 
már mindig a miénk? - Igen, a tiétek
- szorult ki belőlem. S talán a világ is 
a tietek lesz most már mindörökké.

*

Úgy éjfél felé járt az idő 27-én, 
szerdán, amikor kábult fejjel és kicsit 
remegő lábakkal elindultam a kivi
lágított, zsongó méhkasra emlé
keztető városháza felé. Megpillantot
tam kamionunkat, amelyet fegyvere
sek őriztek. A bejáratnál nemzetőrök 
és katonák gyűrűjében várakoztunk. 
Kucsmában, katonai kísérettel jött 
Király Károly. Nagyon fáradtnak és 
elcsigázottnak látszott. De ahogy 
felém fordult, mosolyt erőltetett az 
arcára.

- Higyje el, nem diktátor vagyok, 
csak most már kezdek parancsolni. 
Rengeteg a teendőnk. Élnünk kell, 
tudni a szabadságunkkal. Ezidáig itt 
Vásárhelyt, az atrocitásokat még meg 
tudtuk fékezni. Most már türelme
sebbek az emberek. Az őrségeket 
meg kell szervezni. A konzervgyár
ban már most érezhető az átalakulás. 
Mindenki tenni ésbizonyítani akar. A 
Csau-rezsim sajnos mély nyomokat 
hagyott. A fegyverek előtt megálltuk 
a helyünket, a lelki fegyverek előtt 
még nem biztos, hogy megtűrjük 
egymást. A munkásság türelmetle
nebb, mindenhol ellentétbe került a 
vezetéssel. Le akarnak váltani min
denkit. Gyűléseken nyugalomra kell 
intenünk az embereket. Lassan hely
re kell állítanunk a rendet. Én bízom 
abban, hogy 28-án a szekusok min
denhol megadják magukat.

Keményen szorított velem kezet, 
jó pihenést kívánt, és kíséretével 
kivonult az épületből. Álltam csende
sen a katonák között, néztem a sö
tétben eltűnő szálfa termetét.

Reggel végre megleltem utitár
samat. Vidáman, kipihenten közölte 
velem, „főnök”, indulhatunk.

- No nem olyan egyszerű ez Péter!

Engem még Sütő András vár.
- Ja, akkor jó. Én meg elintézem a 

milicián a papírjainkat, nehogy balhé 
legyen.

Nagy lakótelep mellett haladtunk, 
amikor megpillantottam az író kis 
kertes házát. Kísérőim említették, 
hogy a jövő héten kezdték volna le
bontani Sütőék házát. Az út másik 
oldalán már hatalmas tornyok emel
kedtek, a letűnt rendszer giganto
mániás emlékeként. Autók egész so
ra pihent a kis ház körül. Kopogta
tásokra a kulcsot az ablakon keresz
tük adták ki. Hollandok, finnek, ma
gyarok egész sora tülekedett a folyo
són és a szobákban. Nekem először a 
konyhában jutott hely. A ház asszo
nya könnyes szemmel fogadott, meg
köszönve a Veszprém megyeiek jó
ságát.

A konyhaajtó félig nyitva volt, és 
láttam, hogy jönnek mennek az ér
deklődők, a tv-sek, az újságírók és a 
küldöttségek vezetői. Rövid várako
zás után sikerült az író közelébe ke
rülni. Rámpillantott ahogy beléptem, 
intett szemével, de már a következő 
pillanatban interjút adott a finn tévé
seknek. Egy pamlagon ültem. Néz
tem a nyüzsgést, a falakról felém te
kintettek a festmények, a könyvek 
rendezett sorban tűrték a történelmi 
arzenált. Egyszercsak kivált a gyű
rűből, felém sietett, kezet nyújtott.

- Isten hozott!
- Nem tartom fel - hebegtem -, 

csak annyit kérnék, hogy üzen-e vala
mit a veszprémieknek.

Sütő maga elé nézett, ősz haját 
megigazította.

- Üzenni? Kossuth után nem illik 
üzenni, de kérni igen.

Arra kérem a Veszprém megye
ieket, kövessenek el mindent, hogy az 
erdélyi szellemi élet a veszprémivel 
kapcsolatban legyen. Egy szétvert vi

lágból kikászálódva, az egyetemes és 
egységes szellemi égbolt alatt a ma
gyar kultúrát kell közösen ápolni.

Átölelt, és én mint kis diák, meg
hajtottam a fejem. Az utcán tértem 
magamhoz, és lassan ballagtam a 
kamion felé. Péter kiáltását hallot
tam.

*

Hó, hó mindenütt. Már az, hogy 
valaha egy normális utat lelünk, 
nagyon távolinak tűnt.

*

Mindez szombaton, december 30- 
án dél körüli időben történt. Majd 
ismét az emberek, hogy honnan, azt 
már nem is éreztük. Csak jöttek, 
jöttek és segítettek. Az előbb elakadt 
szállítmány traktorosa természe
tesnek vette, hogy kikötötte magát és 
minket vontatott. Itt akkor minden 
miértünk történt. Az a tudat, hogy 
valami egészen extrát, jót csele
kedtünk, a hidegen kívül átjárt 
bennünket. Eljutottunk Székely
földre végre, ebben az áldatlan álla
potban, ezt mindenki érezte és tudta 
anélkül, hogy megmagyaráztuk vol
na. Bár nem számított, hogy nincs 
szállítmányunk, hogy hol, kinek 
raktuk le a segítséget. Egy számított, 
az, hogy szegény magyarok valahogy 
most már végre jobb körülmények 
közé érjenek. Sem cigarettánk, sem 
élelmünk már nem volt egy szál sem. 
Kiült arcunkra az eddigi vi
szontagságok barázdáival kísért 
maszk. Nem tudtunk jópofák lenni, 
már beszélgetni sem akartunk. Egy 
célunk volt, hogy innen valaha 
kijussunk.

Gondolatok egy tenisztorna kapcsán.
December 21-én a Kéttan
nyelvű Gimnáziumban lévő 
irodámba tartva gyerekzsi
valyra lettem figyelmes. Meg
lepett, mert a gimnazisták már 
a téli szünet örömeit élvezték. 
A tornateremből kiszűrődő 
csatazaj egy izgalmas tenisz
torna elengedhetetlen kísérő
je volt.
S ha már a tenisz - gyerek kap
csolat létrejött, akkor elen
gedhetetlen a harmadik té
nyező is. Varga László. Laci 
bácsi, a nyugdíjas pedagógus, 
aki ugyan már 5 éve nem tanít, 
de kapcsolatát a gyerekekkel 
azóta sem szakította meg.

Mint a tenisz megszállottja 15 
éve oktat, nevel, tanítja sport
ág alapjait. Sok-sok gyereket 
tanított meg teniszezni Almá
diban. Bár vannak akik meg
nyilvánulásaikkal, viselkedé
sükkel, játék közbeni minő
síthetetlen megjegyzéseikkel 
nem igazán népszerűsítik ezt a 
csodálatos fehér sportot. Laci 
bácsi talán pedagógiai múltjá
ra tekintettel is küzd a fenti 
jelenségek ellen. Ha pályára 
lép nemcsak teniszt oktat, de 
emberséget is. Örömmel ta
pasztalja, ha mindig őszintébb 
nyíltsággal gratulál a vesztes a 
győztesnek (kézfogás kísére

tében) egy-egy mérkőzés 
után. Ugyanakkor igyekszik 
beléjük oltani, hogy a mai 
vesztes holnap győzhet, de 
azért keményen dolgozni kell. 
Azt hiszem ez az a dolog amit 
előbb-utóbb mindenkinek 
meg kell tanulni, életformá
jává kell hogy alakítsa.
Ez volt Varga László peda
gógiai hitvallása 40 éven ke
resztül, s reméljük még na
gyon sokáig olthatja ezt Al
mádi fiataljaiba.
Ja és a végén álljon itt a ver
seny végeredménye, mely 
kapcsán e gondolatok eszem
be jutottak:

Nagycsoport: I. Tóth Eszter
II. Magori Zoltán
III. Oláh László

és
Ondrisek Péter 

Vigaszág: I. Szabó Tibor
II. Bagoly Bea 

Kiscsoport: I. Pók Levente
II. Nagy Gergely

III. Boros Eszter 
és

Molnár Viktor 
Vigaszág: I. Oláh Károly

II. Szabó Márton

G.T.



A Városhaza kitárja kapuit...

-E gy  település hangulatát 
nehéz szavakba önteni. 
Impressziók sokasága? Nem 
tudom. De egy biztosan 
érzékelhető: polgárainak 
kötődése lakóhelyükhöz.
A következő történt: Egy lel

kes csapat elhatározta, hogy a 
lelkészek és önkéntesek tá
mogatásával december 23-án 
az esti órákban karácsonyi 
műsorral lepik meg az érdek
lődőket.
Az ötlet találkozott Rácz

István tanácselnök elképze
lésével is.
Az említett napon az előcsar
nok ünnepi fényben pompá
zott. Csillogó szemű fiatalok 
szavaltak, énekeltek, zenéltek 
és betlehemi játékkal is 
színesítették az estet.
Az I. és III. sz. Általános Is
kola tanulói vállalták, hogy 
szerepelnek az első ilyen jel
legű műsoron.
(A berényi szereplőknek 
például nem jelentett „külön” 
felkészülést a szereplés, hisz 
évek óta a lelkészek benső
séges ünnepet rendeznek ka
rácsony napján a katolikus és a 
református templomban.)
A felcsendülő Csendes éj... 
hallatán a szemek megpihen
tek kicsit a karácsonyfán,

majd lassan, a fa alatt tornyo
suló narancs és édességhal
mokra siklottak...
Az ünnepi műsor a tanácsel
nök szavaival zárult. Köszöne
tét fejezte ki a Szervezőknek 
és Szereplőknek egyaránt és 
reményét, hogy jövőre népe
sebb számú közösség előtt 
szerepelhetnek fiataljaink.

M.ZS.

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik ezt a kis fe
lejthetetlen ünnepséget szer
vezték, létrehozták. Külön kö
szönet az Almádi Szolgáltató 
Üzemnek, akik a város ka
rácsonyfáját felállították, fel
díszítettét. Munkájukkal örö
met szereztek mindnyájunk
nak.

Almádi lakosai

Válasz egy téves információra

Ez év december 18-i keltezéssel, 64 személy aláírásával 
érkezett egy beadvány a Városi Tanács Elnökének, 
miszerint Dr. Szabó István körzeti orvos elbocsájtását 
felfüggeszteni, illetve hatálytalanítani szíveskedjenek, 
mivel a körzetéhez tartozó betegek nagyon meg voltak 
Vele elégedve lelkiismeretes és segítőkész munkája miatt. 
Dr. Szabó István által betöltött körzeti orvosi status 
megyei átszervezés folytán Szentkirályszabadjára került, 
a status balatonalmádi része megszűnt. A budatavai rész 
lakosai két másik almádi körzethez lesznek beosztva 
(erről időben megfelelő tájékoztatást kapnak).
Dr. Szabó Istvánt áthelyezéssel kikérve egy másik 
dunántúli község alkalmazza üzemikörzeti orvosként 
1990. január 1-től.

Dr. Tóth József 
városi főorvos



KÁNYÁDI SÁNDOR

NAGYKÜKÜLLŐ
Nagy a világ! S a földgömbre, 

milyen igazságtalanság, 
kis folyónkat, a Nagyküküllőt, 

bizony, reá sem rajzolták. 
Pedig tudjátok meg: 

szép szelíd hegyek 
öléből, 

jószagú fenyők 
tövéből 

fakad, és úgy foly, 
akárcsak egy Neruda-verssor: 

szabadon, s mégis mértéket tartva. 
Igaz, hajók nem úsznak rajta, 
csak jó  komáim, a virtuskodó 

székely legények 
úsztatják benne lovaikat.

De lejjebb 
a kendervető-fáták 

dojnákat tudnak róla.
S a vén fűzfák lehajló 

ágaiba fogózva 
vízszagú nyári éjszakákon, 

mikor csak a csillagok látják, 
benne visongnak, lubickolnak 
a kényes-testű szász leánykák.

S a földgömbre - 
hát nem igazságtalanság? - 

kis folyónkat, a Nagyküküllőt, 
még csak reá sem rajzolták. 

Három kicsi, dolgos nép 
sorsát egybe mossa, 

s mire észrevennétek, 
kisebb testvérét kézenfogva, 

beletáncolja magát - 
a Marosba.

„Emberi törvény 
kibírni mindent, 
s menni mindig 

tovább 
még akkor is, 
ha nem élnek 
már benned 
remények és csodák”

Hemingway

EGY ÜNNEPI 
KONCERT 

ÜRÜGYÉN...
Újabb - és már itt szeretném 
leszögezni - szép hangverseny 
volt Balatonalmádiban, a gim
náziumi aulában 1989. de
cember 29-én. Karácsony és 
Újév, a békesség, a szeretet és 
remény ünnepeit összekötő 
eufória idusán koncertet szer
vezett a Balatonalmádi 
Művelődési Ház, megajándé
kozandó mindazokat, akiknek 
szívében ilyentájt helyet 
követel magának a muzsika is. 
Nem voltunk sokan...
A veszprémi Kamaraegyüttes 
(a megyeszékhely szimfo
nikus zenekarának magját ké
pező kamarazenekar) szak
májukat magas színvonalon 
művelő zenetanárokból áll. A 
Káté István művészeti veze
tése alatt álló csoport Szelényi 
Pállal szövetkezett, s az u
tóbbi időben mind több kon
certen bizonyítja, hogy a 
városunkban élő, a zenei



életben közismert karmester 
értő vezényletével rendkívül 
színvonalas produkciókra is 
képes.
A program első részében fel
hangzó Vivaldi, Bach és 
Mozart művek (a szó legne
mesebb értelmében vett 
slágerprogramként) kará
csonyi hangulatba ringatták a 
hallgatókat. A művek kar
akterisztikus megszólalta
tása megfogalmazása első
sorban a vezénylő karmester 
érdeme, aki mindvégig 
határozottan tartotta össze az 
együttes munkáját. A Bach 
kantáták egy-egy áriáját 
éneklő Ötvös Károly minden 
regiszterben kiegyenlített, telt 
baritonja szépen érvényesült a 
jó akusztikájú térben. Tech
nikai fölénye és mély 
muzikalitása meggyőző 
produkciót eredményezett.
A második rész könnyedebb, 
vidámabb hangvétele (Csaj
kovszkij melódiái és a már 
szilveszteri hangulatot árasztó 
amerikai dallamok) nagy si
kert aratott, a kis létszámú 
közönség körében.
Kis létszámú közönség! So
kadszor vagyok tanúja annak, 
hogy Balatonalmádi művé
szeti eseményein (kiállítások, 
koncertek) úgyszólván csalá
dias légkörben üdvözli egy
mást ugyanaz a tíz-húsz em
ber. Pedig baráti beszélgeté
seken, mi több, a közmű
velődés helyi ügyeit feszegető 
hivatalos fórumokon évtizede 
fogalmazódik meg: váro
sunkban nincsenek rendez
vények, nincs lehetőség arra, 
hogy a kultúra iránt fogékony 
emberek lehetőséget kap
janak ezirányú igényeik ki
élésére, s ez is oka annak, hogy 
keserves-lassan alakul ki 
lakóhelyünk szellemi élete, 
arculata.
Amikor pedig rendezvények 
vannak (legyenek azok bár
mily rangosak) a permanens 
érdektelenség légkörében 
vergődő szervezők némi kese
rűséggel kérdezik egymástól: 
szükség van-e egyáltalán 
településünkön efféle progra
mokra. El kellene dönteni! De 
nem a szervezőknek, hanem a 
mélyen tisztelt publikumnak.
A koncert egyébként az volt 
aminek ígérték: ünnepi han
gulatú, szép estét hozó 
élmény.

Holló Miklós

R ész le t  Kovács Piroska Szabolcs utcai olvasónk leveléből.

„Egy új, induló újság sikere attól függ (többek között), hogy mennyire tudja 
felvállalni, közvetíteni, megfogalmazni azokat a gondolatokat, problémákat, 
amelyek olvasóikat érdeklik. Javaslom, hogy az Új Almádi Újság nyisson egy 
„Olvasóink kérdezték” rovatot. Tudom, eddig is szívesen fogadtak olvasói 
leveleket, de talán kérdést megfogalmazni (akár telefonon is), könnyebb. Így 
azok is feleletet kaphatnának, akik nem szeretnek hosszú fogalmazásokkal 
bibelődni.”

Köszönjük javaslatait, élünk a lehetőséggel, -  kis létszámú szerkesztőségünk 
mindent elkövet, hogy reagáljon a felvetettekre, utána járjon a dolgoknak, -  

de csak jobbító szándékú tényközlésre tudunk szorítkozni 
És akkor álljon itt egy csokorra való a szerkesztőségbe érkezett kérdésekből, 
felvetésekből

Csali István olvasónk egyéb 
észrevételei mellett a felsza
baduló középületek haszno
sítására tesz javaslatot: A 
Pártház maradjon az MSZP 
és a DEMISZ székhelye, a 
régi tanácsházából múzeumot 
és úttörőházat alakítana ki, a 
Műszaki osztály épületét a 
Nagycsaládosok Egyesüle
tének adná. A vörösberényi 
Magtár épülete alkalmas len
ne lovarda, teniszpálya, boro
zó létrehozására, melyet a 
tanács működtetne egy rész
vénytársaság tagjaként. A to
vábbiakban azt kívánja, hogy 
Almádi ne idegenforgalmi 
centrum legyen, hanem ma
radjon meg kisvárosnak, nem 
érti a Budatavai lakótelepet 
miért kellett odaépíteni, 
reméli újabb nem épül.

Nos, kedves Csali István, 
levelével gondolom többen 
vitatkoznának. „Elosztási” 
tervéhez néhány információ
val szeretnénk szolgálni. Az 
MSZP-nek és a DEMISZ-nek 
összesen 1 főállású dolgozója 
van, a helyi múzeumnak van 
már helye (korábbi számunk
ban közöltük), a Magtár ára 50 
millió Ft (ettől függetlenül jó 
lenne, ha város birtokába 
kerülne). Almádi mint ide
genforgalmi centrum, nem 
zárja ki, hogy megmaradjon

kisvárosnak, hisz az állandó 
lakosságot ez a tény sem 
növeli. Ami a budatavai 
lakótelep elleni aggályait 
illeti, kérjük sétáljon el 
egyszer a Szabolcs utcába, s 
kérdezze meg az első fiatal 
házaspárt, mit érzett 1988. 
karácsonyán, mikor megkap
ták a lakást...

Környezetvédelem, napi gon
dok.

„Mikor volt utoljára 
légszennyezési mérés 
Almádiban, mi volt az ered
ménye? Milyen egészségká
rosodáshoz vezethet a „NI
KE-spray” (a fűzfői szag)? Ki 
és mire használhatja fel a 
külföldiek bejelentkezésével 
kapcsolatos adatsort? 
Nagyobb mennyiségű zöld
séget vásároltam a FÓRUM 
őszi akcióján; mind elrohadt. 
Pechem volt, vagy másnak is 
ez a tapasztalata?”
Egy csokor Kovács Piroska 
(Szabolcs u. 31.) kérdéseiből.

Balatonalmádi bejelentésre 
kötelezett légszennyezői a 
Posta, a Pályaudvar, a Hő
központ, melyeket évente 
ellenőriznek, s információink 
szerint nem lépik át a 
megengedett küszöbértéket.

Nem tudunk róla, hogy a 
„NIKE-spray” egészségká
rosító hatását vizsgálták vol
na, mindenesetre nem lehet 
véletlen, hogy ennél jelenték
telenebb spray-ket is betilta
nak a fejlett nyugati orszá
gokban. A külföldiek beje
lentőlapjából állapítják meg a 
tanácsok az üdülőhelyi dí
jakat (más kérdés, hogy mi van 
azokkal akik nem je 
lentkeznek be), majd az ada
tokat elküldik a megyei Ren
dőrfőkapitányságra. Hogy 
másnál is rohadt-e a zöldség, 
arra az olvasók tudnak vá
laszolni, mi nem vettünk.

Tislér Sándorné Munkácsy úti 
olvasónk a Tanács lakás- 
elosztását kritizálja, illetve az 
őt ért sérelmekre szeretne 
megoldást találni.

Ha könnyelműen fognánk fel 
az ügyet, azt mondhatnánk ez 
és ehhez hasonló problémák 
egy időre megszűnnek, mert 
belátható időn belül nem 
adnak át lakást Almádiban. 
Természetesen megértjük 
olvasónk elkeseredését, s 
ígérjük, ha sikerül ügyében 
valami érdemlegeset megtud
ni, közzétesszük lapunk 
hasábjain.



Egyházi
éremgyűjtemény
kiállítás
Almádiban

December végén a Bala
tonalmádi Művelődési Ház 
rendezésében a Kéttannyelvű 
Gimnázium kerengőjében 
került megrendezésre egy 
különlegesnek számító tárlat. 
Terleczky József egyházi 
éremgyűjteményének kiál
lítását, Praznovszky Mihály, a 
megyei múzeum igazgatója 
nyitotta meg. Terleczky József 
kötődik Almádihoz, ezért 
nagy szeretettel bocsátotta 
közszemlére értékes és külön
leges gyűjteményét. Egyházi 
érméi vitrinekben elhelyezve

mutatták a múltat és jelent, 
rendszerezve, gondosan elő
készítve. Az érmek között 
nemzetközileg védett kurió
zumok is voltak.
Városunk nevében köszöne
tet mondunk a kiállítás

megrendezéséért. Az újság
ban közölt képeink a kiállítás 
megnyitása utáni pillanatokat 
mutatják.

Fotó: Durszt László

Balatonalmádiban is:

Közelebb az 
ügyfelekhez

Hungária kirendeltség 
városunkban

Felfedezik Balatonal
mádit a különböző szer
vezetek. 
Így legutóbb - az új 
esztendő első munkanap
ján - megnyílt a Hungária 
Biztosító 11. egysége. A 
kirendeltséget a bevásárló 
központban rendezték be 
és ide várják az ügyfe
leket.
Mint azt Tál Ferenc, a 
Hungária Biztosító me
gyei igazgatója elmond

otta a balatonalmádi 
kirendeltség a
balatonfüredi fiók „alá
rendeltségébe” tartozik 
és megnyitásával az volt a 
cél, hogy még közelebb 
kerüljenek az ügyfelek
hez.
A most kialakított egység
hez tartoznak a települé
sek Balatonvilágostól Al
sóörsig. A kirendeltség 
magával vitte a balaton
füredi fiók biztosítási köt
vény-állományának a 40,1 
százalékát.
Azt is megtudtuk, hogy a 
közeljövőben gépesítik is 
Balatonalmádiban az 
ügyfélszolgálatot, a 
kirendeltség munkáját, 
ahol jelenleg öten állnak 
az ügyfelek rendelke
zésére.

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

továbbra is várja a jelentkezőket a most 
szerveződő Balatonalmádi Város 
vegyeskarába. Jelentkezni Gróf Tibornál a 
Kéttannyelvű Gimnáziumban lehet.

Balatonalmádi 1. sz. postahivatal 
téli nyitva tartási ideje:

Hétfőtől - Péntekig: 08 -16 óráig
08 -15 óráig pénzfelvétel, kifizetés 

Szombaton: 08 -12 óráig
08 -11 óráig pénzfelvétel, kifizetés

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 postahivatal téli nyitva tartási ideje: 
Hétfőtől - Péntekig: 08 -16 óráig

08 -15 óráig pénzfelvétel, kifizetés 
Szombaton: ZÁRVA

A  balatonalmádi Családi 
Iroda csoportot szervez 
gyermeküket egyedül 
nevelő szülők számára. 
Speciális gondjaik, ne
velési problémáik megol
dásához szeretnénk se
gítséget nyújtani.
A  közös beszélgetéseket 
pszichológus vezeti.
A  foglalkozások tervezett 
ideje: január közepétől 12 
alkalom, heti másfél óra. 
Helye: a tanácsház. 
Érdeklődni és jelentkezni 
lehet: Családi Iroda 
Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 38-444.

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

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, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 38-444 
Készült: az OOK Veszprémi 

nyomdájában. 
Eng.szám: 005-18/1989. 
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