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Méltó megemlékezés városunkban
A rossz idő ellenére népes számú 

érdeklődő jelent mega Balaton-parti 
örökmécsesnél október 23-án este, 
hogy együtt emlékezzen. Emlékezzen 
mindazokra, akik életüket áldozták a 
szabadság eszméiért.

Méltó este volt. Az égő fáklyák 
fényében a háttérben a sötét vizen 
feltűntek a vitorlások, kis pontként 
jelezvén az összetartozás eszméjét. 
Karakteres zenei aláfestésre kis gyer
tyákkal a kezükben gyerekek állták

körül az emlékművet, majd az egyre 
erősődő forradalmat szimbolizáló 
muzsikára fehér szalaggal mozgás
kombinációt mutattak be.

Varga László szavalata hasított az 
esti csendben. Petőfi Sándor Apostol 
című verséből adott elő egy részletet 
szuggesztív erővel. Ezután dr. Kele
men László képviselő mondott 
ünnepi beszédet: ,Akkor is emlé
keznünk kell ha az ’56 utáni politika, 
történetírás, az össznépi agymosás

mindent elkövetett, hogy elfelejtsük 
a forradalom igazi okait, a magyar 
nép megsértését, megaláztatását és 
testi-lelki megnyomorítását. ’56 fia
taljainak követeléséből 33 év alatt 
semmi nem valósult meg, de az utolsó 
egy esztendő eredményei értelmet 
adtak haláluknak. Ezek az eredmé
nyek kell, hogy arra buzdítsanak 
mindnyájunkat, hogy összefogjunk, 
közös akarattal, erős hittel, egymást 
segítve, a történelemmel és egymás
sal megbékélve tegyünk meg min
dent, amire képesek vagyunk, ezért 
az országért, városunkért. Tudjunk 
még egy keveset tűrni, hiszen a jelen
legi tragikus helyzetünkben nem le
het azonnali javulást várni. Ki-ki pró
báljon meg a napi apró dolgokban is 
hasznára lenni közösségünknek. A 
jövőnkért mindannyian felelősek va

gyunk. Elnyertük a szabadságot, és 
most meg kell mutatnunk, hogy az 
önkormányzattal jól fogunk sáfár
kodni. Ünnepeljünk, és elszorult 
szívvel emlékezzünk a múltra, de le
gyen erőnk újra építeni a jövőt. Úgy 
legyen!” A koszorúzás következett. 
Elsőként az új önkormányzat vezetői 
helyezték el koszorújukat, majd a 
városunkban működő pártok képvi
selői rótták le kegyeletüket az örök
mécses előtt. A Himnusz és a Szózat 
zárta a megemlékezést.

Ezúton mondunk köszönetet a vö
rösberényi iskola tanulóinak, az Épí
tők Almádi vitorlásainak, akik dacol
va a szeles, hideg idővel, jelenlétükkel 
színesítették a városi ünnepséget. 
Köszönet a rendezőknek és a 
résztvevőknek.

V. L.

MEDITÁCIÓ
Halottak napja, az emlékezés napja, amikor nem mi, az 

élők vagyunk a központ, hanem elhunyt hozzátartozóink, 
barátaink, ismerőseink. Virággal telnek meg a temetők és 
szorgos kezű emberekkel...

M ióta emlékezünk meg halottainkról? Máté 
evangéliumában találunk utalásokat arra, hogy már Jézus 
korában volt bizonyos halott-kultusz. Az első századtól 
vannak olyan emlékeink, hogy igenis hatottak egymásra a 
pogány és a keresztyén szokások. A második századtól 
kezdve a keresztyének két dologban kezdtek elkülönülni a 
pogányságtól: földbe temetkeztek, és a (halottak) halál 
napján kezdték ünnepelni, mint valami égi születésnapot.

A nyolcadik században III. Gergely pápa oratóriumban 
állít emléket a földkerekség összes szentje és hitvallói 
tiszteletére. Eredetileg május 13-án, később pedig novem
ber bén tartották a szentek tiszteletének ünnepét. Halottak 
napját először a tizedik században kezdték ünnepelni a 
clunyi szerzetesek és a XI. századtól vált ismert t é.

A  hálaadás a keresztyén búcsúzás legszebb vonása. 
Hálát adni azért, hogy a mieink lehettek. S nekünk —  itt
maradottaknak —  szolgáljon figyelmeztetésül: szeretteink 
útját igyekezzünk a földi létben virággal ékesíteni.

Értük és értünk is szólnak Nitche sorai:
„Jól tudom, honnét szakadtam!
Mint a tűz, láng szakadatlan 
Ég a lelkem és elragyog.
Fény lesz mind, amibe kaptam,
Rőt üszök mind, amit hagytam,
Úgy van, úgy van, láng vagyok!”

M. Zs.



A kápolna 1884-ben

Kápolna tér 1904-ben

Szent Margit-kápolna Almádiban
A múlt század utolsó évtizedeiben 

Almádi fürdőhelyként is egyre ismer
tebbé vált. Az állandó lakosság száma 
folyamatosan növekedett és ehhez 
járult még a jelentős számú nyaraló, 
akik nagyrészt az egész szezont itt töl
tötték. Ekkor még nem volt templom 
Almádiban, így Vörösberénybe jár
tak istentiszteletre az emberek.

A Veszprém című hetilapban 
1883. január 21-én megjelent cikkben 
olvashatjuk, hogy Brenner Lőrinc 
január 17-én lakására hívott néhány 
veszprémi lakost és almádi birtokost. 
Indítványozta, hogy „Almádi köz
ségben a többi házak közé egy Isten 
házát is építsünk.” A jelenlevők azon
nal elhatározták, hogy „egy 12 láb 
széles, 19 láb hosszú, 2 öl magas ká
polna kis fatornyocskával építtes
sék” közadakozásból. A jelenlevők 
mindjárt ajánlatokat is tettek, ame
lyekből a legfontosabbakat idézem: 
„1. Kurcs Rudolf úr a főút melletti 
keresztútnál levő szőlőföldjéből át
enged az építendő kápolna s annak 
körül leendő befásítására szükséges 
telket; 2. Brenner Lőrinc úr a most 
említett kápolna kőműves munkáját 
anyag nélkül; 3. Krisztián József úr a 
tetőzet famunkáját anyag nélkül 
elkészítendik.”

Még sok-sok felajánlás történt a 
későbbiekben is, amiről az említett 
újság folyamatosan adott tájékozta
tást. Még az első, január 17-i találko
zón bizottságot alakítottak az építés 
sikeres véghezvitelére. A tíztagú bi
zottság elnöke Brenner Lőrinc, 
alelnöke Kurcz Rudolf, jegyzője 
pedig Grofcsik Vilmos lett.

A rengeteg adakozó közül csak az 
érdekesség kedvéért sorolok fel né

hányat: Szedmák testvérek egy kis 
harangot, Elszásszer Endre pedig egy 
nagyobb harangot, özvegy Grofcsik 
Bertalanné asszonyság egy függő csil
lárt, végül „Katona Sándor derék 
csizmadia mester úr 2 pár sárga csiz
mát készítend a minisztrálandó 
fiúknak”.

1883. május 6-i újsághír szerint a 
kápolna építését a jövő héten kezdik. 
Ez minden bizonnyal meg is történt, 
mert az újságban 1883. július 27-én 
megjelent fürdőlevél szerint „fel
épült ugyan de nincs betetőzve”.

A kápolna felszentelésére 1884. 
július 13-án került sor nagyszabású 
ünnepség keretében. Vörösberény
ből körmenettel érkezett Bellaágh 
József vörösberényi plébános úr, va
lamint Kisovics József apátkanonok, 
veszprémi plébános úr. Brenner Lő

rinc átadta nekik a kápolna kulcsát és 
Bellaágh plébános úr elvégezte a ká
polna felszentelését. Az ünnepi ebé
den többek között beszédet mondott 
Véghely Dezső alispár úr „amelyben 
Almádi múltját történetileg igen 
kimerítően ecsetelte”. Igen nagy kár, 
hogy az újság erre nem tér ki!

A felszentelés idején a kápolnának 
még nem volt sekrestyéje. Építésére 
1899-ben került sor, alapkövét ünne
pélyes keretek között 1899. június 3- 
án helyezték el.

Külön kell szólni a kápolna falánál 
álló 1869-es évszámot viselő ke
resztről, amelyen alul további két év
szám szerepel, nevezetesen 1885 és 
1930. Előbbi az 1885. június 29-i 
keresztfelszentelés dátuma, utóbbi 
évszám pedig arra utal, hogy ekkor 
helyezték át az újonnan épült — azóta

viszont átépített — kerítés elé. Mai 
helyére az 1960-as években került, 
amit újabb rávésett évszám nem 
örökít meg.

Felmerül a kereszttel kapcsolat
ban két kérdés. Egyik az, hol állott 
1885 előtt, a másik az, milyen ese
ményre utal a kereszten látható 1869- 
es évszám. Erre vonatkozóan adat 
ezidáig nem került elő, de fel
tehetően Almádi 1869-ben történt 
önállóvá válásának emlékére készült. 
Hogy hol állott 1885-ig? Nem tud
juk, de remélhetőleg meg fogjuk 
tudni. Végezetül pedig egy helyes 
adat került városunk történetébe. 
Eddig úgy tudta mindenki, hogy a 
kápolna 1885-ben épült, most pedig 
egyértelművé vált, az építés ideje 
1883-84 években volt.

Schildmayer Ferenc



Társalkodónő volt Angliában

E gy angol bulldog szí
vósságával keresgélem a 
környék angolszász emlékeit 

és nyomok híján olykor az 
útikönyvekre fanyalodom. Így áll 
aztán elő a vak-vezet-világtalant 
klasszikus esete, mert a magyarhoni 
útikönyvek nem idegeneknek 
íródnak, még akkorsem, ha idegen 
nyelvekre le is fordítják őket. Turista 
legyen a talpán, aki a ködös Al
bionból idetévedve rábukkan olyan 
útikönyvekre, amely megemlítené, 
hogy nem csupán kóvályogtak már 
errefelé ánglusok, hanem le is tele
pedtek (80 évvel ezelőtt 10 felett volt 
az állandó külföldi nyaralók száma 
Almádiban). Szóval nem idevaló
siaknak nem mond semmit, a helyiek 
pedig vagy semmit sem tudnak, vagy 
máshogy tudják... Kivéve akkor, ami
kor a múltat híven őrző, idősebbek 
kútfőjéből meríthetünk. Hál’Isten
nek még van kitől!

Szóval olvasom a szentkirálysza
badjai ismertetésben (Balaton úti
könyv, Panoráma 1989), hogy a Béke 
utca legvégén találjuk a furcsa neo
gótikus stílusú kastélyt, amelyet — 
állítólag — egy ide-származott angol 
arisztokrata nő építtetett.

Ez a kastély ma iskola, hely
reállítva, kibővítve, csak az a csodá
latos angolpark veszett el — reméljük 
nem örökre.

A kastély lakóiról PETŐ 
JÓZSEFNÉ a szomszédban annyit 
tud, hogy BRÁNIZER VILMOS 
mérnök és családja lakott benne, 
amíg az oroszok 1945-ben ki nem 
lakoltatták és csak egy köpönyeget 
hagytak meg a tulajdonosnak (ami 
rajta volt) és úgy kitakarították a 
lakást bútorostól-ajtótokostól, mint 
az iraki katonák a minap Kuwaitban...

Igaz, hogy a Bránizer család a 
Lánchíd lerakása után telepedett le 
Magyarországon, de angol sem volt 
és a kastélyt sem ők építtették, hanem 
úgy vásárolták JOHN BAILLY 
KNIGHT angol szappangyárostól. 
Ezt persze már egy kicsit távolabb 
lakó TARSOLY JÓ ZSEFN É 
PINTÉR KOVÁCS VILMÁTÓL tu
dom meg, a magyar társalkodónőtől, 
aki az angliai Buckinghamshire gróf
ság BOURNE END falu BRAND
BRIDGE birtokán „szolgált” úgy 60 
éve.

Igen, mert a birtokon csak a 
kertész lehetett angol, az inas német, 
a társalkodónő meg a szakácsnő 
pedig magyar — mert KNIGHT úr 
neje „rettentő szekánt volt”. A sze
szélyes Mrs. KNIGHT Fiala Teréz 
néven látta meg a napvilágot Pesten 
egy külvárosi mosónő leányaként. 
Nem akármilyen mosónő lehetett a 
mama, mert leányát 5 éves korától 
egy bécsi intézetben taníttatja, aki 
táncosnő lesz.

Az India és Anglia között ingázó 
JOHN BAILLY KNIGHT is 
Bécsben ismeri meg és az igazi 
„globetrotter” olyan lóbolond volt, 
hogy valahol vidéken kellett neki egy

nagy kerttel körülvett szerelmi fé
szek. Nem vihette haza Fiala Terézt 
Angliába, mert szülei halálukig ellen
zik a házasságot, még a végrendelet
ből is kizárják, a magyar asszonykára 
még haszonélvezet sem marad... Volt 
mire szeszélyesnek, „szekántnak” 
lennie.

Dr. PINTÉR KOVÁCS ZSIG
MOND a neves veszprémi — egyéb
ként szabadi illetőségű — orvos kerül 
kapcsolatban az angol-magyar házas

párral, angliai továbbképző tanul
mányútjai során.

Unokatestvére, PINTÉR KO
VÁCS VILMA — akit édesanyja 
korai halála miatt 5 éves kora óta a 
doktor szülei neveltek — édesanyja 
FIALA TERÉZ varrónője volt. A 
fiatal Vilma 1933 telén — doktor 
bátyja rábeszélésére — kerül 
Angliába társalkodónőként 1935. 
augusztus 18-ig, és azért csak eddig, 
mert az angol rendőrség állandóan

igazoltatta, háborgatta. Nem fért a 
fejükbe, hogy mit keres Anglia kellős 
közepén egy magyar társalkodónő, 
aki rajongásig tisztelte V. György 
királyt. Az ezüst-jubileum ünneplé
sekor házat is bérel az „angolné” a 
Szent Pál Székesegyház környékén, 
hogy — többek között — 
társalkodónőjével együtt jól láthassa 
a királyi felvonulást.

Az etoni diákok tanévzáró ünnep
ségét soha ki nem hagyták „olyan ara
nyosak voltak abban a hetyke, kis 
kalapkájukban”. de Eton mellett a 
Temzén Marlowe-nál keltek át. ott 
ahol a Lánchídunk őse áll. ott szerel
mesedett bele góf Széchenyi István is. 
Nem is nyugodott meg, amíg a Dunán 
fel nem építtette...

1935-ben jött haza Vilma néni. az 
angol úr vissza akarta vásárolni 
almádi és szabadi birtokát, de aztán 
letett róla. Az almádi háza a régi 
tanácsháztól keletre volt. még ma is 
áll átalakított formában — pereske
dett is szomszédjával a Kompolthy 
ezredessel...

A PINTÉR KOVÁCS család 
egykori paraszt házát a „doktor” 
1934-ben angol minta alapján 
építtette át. A  ma is látható — 
budapesti bé rház bontásából 
származó — 1847-es évszámot viselő 
bejárati ajtó és a fa lépcső is ekkor 
került beépítésre, és emlékeznek az 
angol szappangyárosra...

Az útikönyv különben majdnem
igazat ír :....egy ide származott angol
arisztokrata nő építtette...” — a tény: 
egy angol építtette.

Czuczor Sándor

Brandbirdge, Buckinghamshire

John Bailly Knight, Pintér Kovács Vilma, Fiala Teréz Mrs. Knight



1990. október

Néhány sor 
az 1. hónapról a városházán

Beiktatási ceremónia, 22 távirat és 89 levél régi 
barátoktól és új ismerőstöktől, az éjszakákba nyúló 3 
képviselő-testületi ülés, 9 szakbizottsági megbeszélés, 27 
személyes megkeresés ötletekkel és gondokkal, 3 lá
togatás általános iskoláinkban, közötte a Györgyi Dénes 
névadó ünnepség Alma Materemben, Almádi—Füred 
sportnap, barrikádos hétvége. Mindezek emléke kava
rog, és lassan ülepszik bennem. Kiszámítottam, 1 hónap 
alatt 272 órát beszélgettem, tárgyaltam, vitatkoztam 
négy-, hat- és sokszemközt. Mégis úgy érzem, hogy nem 
eleget. Ezért minden szombaton 8 és 10 óra között tiszte
lettel várom érdeklődő polgártársaimat a városháza 
kistermébe, hogy együttesen megbeszéljük közös dol
gainkat napirend, szervezeti és működési szabályzat, elő
terjesztés és határozathozatal nélkül. Ugyancsak szom
batonként 10-től 12 óráig egyénileg is rendelkezésére 
állok bárkinek. Ha békésebb időket fogunk élni, 
ritkíthatjuk ezeket az alkalmakat, hiszen jobb lenne, ha a 
sportpályán, a strandon, a szőlőhegyen, vagy éppen az 
almádi fúvószenekarban töltenénk el a szombat dél
előttjeinket. Mint váratlan vendégeink, Brémából. A bar
rikádos hétvégén. Akik 9 órát vártak a határon és a 
veszprémi körgyűrűnél, mégis ideértek a városház előtti 
koncertre. Nyugodt és boldog polgárok. Ha mindnyájan 
akarjuk, mi is leszünk ilyenek.

Balatonalmádi, Öreghegy, 1990. november 1.
dr. Kerényi László 

polgármester

Önkormányzati Képviselő-testületi Bizottságok

1. Egészségügyi és Népjóléti Bizottság 
Elnöke: dr. Kelemen László
Tagjai: dr. Jósa Elemér, dr. Tóthné dr. Kóger Erzsébet, dr. Tóth László 

képviselők; Balikó Ferencné, a Városi Vöröskereszt titkára; 
Surányi Lajosné asszisztens.

2. Gazdasági és Vállalkozási Bizottság 
Elnöke: Csomai Géza
Tagjai: Futó Kornél, Szabó Balázs, Ujj Mészáros István, Ott Károly 

képviselők; valamint Bendicsek József, Floid Imre, Molnár Pál 
szakértők.

3. Üdülőhelyi. Vendéglátó és Kereskedelmi Bizottság 
Elnöke: Boros László
Tagjai: Majbó Gábor (a bizottság összetétele még nem teljes)

4. Iskolaügyi. Művelődési és Sport Bizottság 
Elnöke: Földes Jenő
Tagjai: Futó Kornél, dr. Kelemen László, dr. Tóthné dr. Kóger 

Erzsébet képviselők; Sári Jánosné óvónő, Bartalos Béláné 
sportszervező, Czuczor Sándor gimnáziumi igazgató.

5. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
Elnöke: Majbó Gábor
Tagjai: Boros László, dr. Tóth László képviselők; Brenner Kálmánné, 

dr. Matting László szakértők.
6. Településrendezési és Környezetvédelmi Bizottság 

Elnöke: Schildmayer Ferenc
Tagjai: Boros László, Csomai Géza, Ott Károly, Szabó Balázs, Ujj 

Mészáros István képviselők; Martin Gábor, Sándor Ferenc 
szakértők.

Önkormányzati hírek
Megalakulása óta 3 alka

lommal ült össze az önkor
mányzati testület. Először is 
munkájuk szervezeti kereteit, 
működési szabályait kellett 
meghatározniuk. A  több olva
satban elkészült Ideiglenes 
Szabályzat — mely előre lát
hatólag bő fél évig lesz életben
— még képlékeny formában 
van. Az önkormányzati tör
vényben meghatározott fel
adatai ellátására a képviselő 
testület 6 szakbizottságot ho
zott létre, melyekben a képvi
selőkön kívül, felkért külső 
szakemberek is részt vesznek 
(a bizottságok összetételét 
külön közöljük). A  b i
zottságok saját munkamene
tük, feladataik, jogosítvá
nyaik rögzítésére már megal
kották ügyrendjeiket.

A megyei közgyűlésbe 
Balatonalmádi és városkör
nyéke 3 főt küldhet. A köz
gyűlésbe tagként Bakó Tamás 
fiatal demokratát ajánlja a tes
tület, míg a tagokat meg
választó küldöttek közé Szabó 
Balázs és Csomai Géza képvi
selőket jelölték. A Vörös
berény feletti iparterületre 
elkészült Részletes Rendezési 
Tervet előzetesen vélemé
nyezték a testület szakembe
rei. A  szükséges kiegészítések 
elkészülte után várhatóan, no
vember 22-i ülésén tárgyalja a 
terv jóváhagyását az önkor
mányzat.

A  képviselő testület gyors 
intézkedésként jóváhagyta 
néhány — évekkel ezelőtt 
csatornázott — budatavai utca 
aszfaltozását, a Vegyige és a 
Pihenő utcák vízellátását. 
Döntött a vörösberényi felső 
iskola előtti meglévő, szilárd 
burkolatú járda-út m eg
hosszabbításáról az Erkel 
Ferenc utcáig, az első  
világháborús emlékmű és kör
nyékének rendbetételéről, a 
Lozsántai utca szennyvíz-csa
torna-terveinek elkészítteté
séről. Az ez évben elvégzen
dő útkátyúzásokra mintegy

500 e  Ft-ot fordítanak még. 
Ugyancsak a gyors intézke
dések között tette azt a 
gesztust a testület, hogy a 
balatonalmádi gyerekek — 14 
éves korig — ingyen léphetnek 
be a jövőben az almádi stran
dokra. A javaslatok között 
szerepelt a parkolók esetleges 
ingyenes használata is az al
mádi lakosok részéről, azon
ban ebben a kérdésben még 
nem jutottak dűlőre a kép
viselők. A Honismereti Szak
kör és az MDF helyi szervezet 
által korábban kezdeménye
zett utcanév-változtatásokat a 
Mező Imre utca kivételével el
fogadták. A  Mező Imre utca új 
nevére vonatkozóan a Kápta
lanfüredi Baráti Kör segítsé
gét kéri a testület.

A város polgármesterének 
kezdeményezésére a képvi
selők felhatalmazási adtak a 
vörösberényi új iskola építé
sére létrehozandó alapítvány 
feltételeinek megvizsgálásá
ra. Döntött az önkormányzat 
arról is, hogy a Települési Ön- 
kormányzatok Országos Szö
vetségébe, valamint a Balato
ni Szövetségbe egyelőre nem 
kíván belépni, azonban ki
nyilvánította együttműködési 
készségét a környező telepü
lésekkel minden közös fel
adat, probléma megoldására.

Egyedi ügyek között — 
kérelemre — hozzájárult a 
testület, hogy a vörösberényi 
ABC-fagylaltozó-zöldségbolt 
mellett egy papír-írószer- 
ajándék-játék profilú üzlet
helyiség épüljön ideiglenes 
jelleggel, valamint a Kéttan
nyelvű Gimnázium részére 
biztosított pénzügyi keretet 
két pedagógus részére, letele
pedési segély kifizetéséhez. A 
testület üléseit csütörtökön
ként 18 órai kezdettel tartja a 
Városházán. A tanácskozás 
nyilvános. Az ülésekről ké
szült jegyzőkönyv a Városi 
Könyvtárban és a Városháza 
földszinti olvasósarkában  

megtekinthető. M. H. E.



Jelentés a Salammbó útjáról

Mint azt már lapunk hasábjain is 
hírül adtuk, városunk lakója, Kopár 
István Balaton 31 típusú vitorlás 
hajójával földkörüli utazásra készül, 
egyedül, egyszeri kikötéssel.

A terveknek megfelelően június 
16-án indult el Jugoszláviából Pula 
városka kikötőjéből. A „szelíd” Adri
ai tengeri út után a földközi tenger 
igazi próbaútnak bizonyult. Hajót és 
utasát megismertette a világtengerek 
sokszor kiszámíthatatlan szokásai
val.

Hosszú kísérletezés után sikerült 
kenyeret sütnie. Igazi sikerélményt 
nyújtott az első Salammbó kenyér
nek az illata és íze. A hajó öthetes út 
után befutott Gibraltárba, földkerü
lő útjának indulási helyére.

Mintegy másfél tonnányi rako
mánnyal indult útjára a Salammbó. 
500 liter édesvíz, 215 liter dízel olaj, 
80 liter ásványvíz, 2 palack pébé gáz, 
20 liter petróleum, 500 kg-nyi élelmi
szer - féléves időtartamra elegendő 
ellátmány. Az élelmiszerek mennyi
ségét és összetételét az Élelmezési és 
Táplálkozástudományi Intézet ja
vaslatára a Magyar Honvédség biz
tosította. Ezek mellett számos kellék 
került még a rakomány közé: mentő- 
és védőfelszerelések, csillagászati és 
tengeri térképek, segédletek, kikap
csolódás esetére könyvek.

Fontos kellék a rövidhullámú adó
vevő rádió, aminek segítségével sike
rül naponta többször is összeköt
tetést teremteni a külvilággal. Itthoni 
kapcsolattartás az Equator Vitorlás 
Expedíciók Klubjának rádiósai segít
ségével történik. 28,38 MHz frek
vencián hallható a Salammbó rádió
adása, hívójele HG5S/MM. Így le
hetséges, hogy az Almádi újság olva
sóinak is helyzetjelentést adhassunk 
Kopár Istvánról.

A tizenhárom éves tengerészmúlt
tal rendelkező kapitány Gibraltárba 
érve feleségének telefonon röviden 
így foglalta össze addigi élményeit: 
„rájöttem, hogy a vitorlázás nem más, 
mint a hajó menet közbeni folyama
tos szerelése.”

Augusztus 1-én indult el Salamm
bó és utasa Gibraltárról, Marokkó 
partjaitól 150 mérföldnyire haladva 
az Atlanti óceánon. Megkerülte a 
Kanári sziget-csoportot, majd ezt 
követően dél irányába elindult az 
egyenlítő felé. Még ebben a térség
ben hajózott, amikor arról értesül
tünk, hogy Istvánnak erős hastáji szú
ró fájdalmai vannak.

Az almádi kikötőben tartózkodó 
három orvos rögtönzött konzíliumot 
tartott, és néhány óra múlva a javalla
tokat hallhatta a Salammbó kapitá
nya.

Másnapra arról számolt be, hogy 
panaszai elmúltak, közérzete kielé
gítő. Jó tempóban, 7-es, 8-as szélben 
halad Délnek.

Időközben Fa Nándor - a Szent Ju
pát egykori utasa - is elindult Gibral
tárból. Ő Észak-Amerika felé vette 
útját, hogy megérkezzen Newportba, 
ahonnan földkörüli versenyre fog raj
tolni, az Alba Regia fedélzetén. 
Rádiója összeköttetési zavarokkal 
küszködött, nem sikerült kapcsolatot 
teremteni a honi rádiósokkal.

Szerencséjére István észlelte a 
problémát, így több napon keresztül 
a híd szerepét töltötte be az éterben 
Fa Nándor és a Videoton rádiósai 
között.

Emlékezetes dátumként kerülhe
tett be a Salammbó hajónaplójába 
szeptember 4-e. Magyar idő szerint 
10 óra 48 perckor áthaladt az egyen
lítőn. Ünnep volt ez a nap, aminek 
tiszteletére István elfogyasztott egy 
kupica konyakot, és kazettáról meg
hallgatta a magyar Himnuszt. Él
ményt jelentett neki a kiadós trópusi 
zápor, hiszen hosszú hetek óta elő
ször tisztálkodhatott édesvízben.

Eddigi útja során hajóval - látótá
volságon belül - nem találkozott, hi
szen az Ő által választott útvonal nem 
esik egybe a kereskedelmi hajók út
vonalával. Találkozott viszont bál
nával, delfinekkel, elszabadult konté
nerrel, farönkökkel stb.

Megkerülte Afrika legdélibb 
csücskét, és halad Ausztrália irányá
ba a Délindiai óceánon. Rendkívüli 
időjárási viszonyokról számol be. 
Nagyon fázik, minden ruházata vizes. 
A relatív páratartalom 75%, a hő
mérséklet 8 és 12 °C között mozog. 
Keveset alszik nagyon megviselték a 
körülmények.

Sajnos, a műszerei nagy része nem 
viselte a megpróbáltatásokat, - sós, 
párás, - vizes öblítést.

Egyetlen navigációs eszköze a 
szextáns. 9-12-es változó szélerős
séggel halad.

Összehasonlításul: 9-es szélerős
ség 90-100 km/ó szélsebességet 
jelent. Ebben az esetben a vízfelület 
fehéren porzik. Szárazföldön épü
leteket rombol, fasorokat ritkít, 
erdőt tarol.

Október 30-án pozíciója déli szé
lessége 38° 51’, a keleti hosszúság 
63° 59’ .

A körülményekhez képest jó han
gulatáról számol be. Kb. egy hónap 
múlva - a számítások szerint - eléri 
Nyugat-Ausztrália Perth kikötőjét, 
ahol rövid pihenőt fog tartani.

Konkoly Zoltán

Salammbó kenyere

Gibraltárban



Exkluzív interjú Dr. Horváth Balázs 
belügyminiszter úrral

1990. október 12. délután - Az 
I. Számú Általános Iskola Györgyi 
Dénes, európai hírű építész nevét 
vette fel, ahol az avató beszédet 
Dr. Horváth Balázs mondta. Ezt 
követően tettük fel kérdéseinket:

Cz. S.: Miniszter Úr talán a 
legelfoglaltabb ember hazánkban, 
minisztérumában, a parlamentben, 
újságokban, rádióban és a televízi
óban naponta találkozhatunk Önnel. 
Hogy sikerült rövid időn belül 
másodszor is hazajönnie Almádiba?

Dr. H. B.: Először hivatalból vol
tam itt, mert néztem hogyan alakul
nak a választási eredmények és most 
másodszor pedig azért, mert ideköt 
ezer szál. Ebbe az iskolába jártam 
- várjunk csak - 6 évig. Külsővaton 
kezdtem, és amikor ideköltöztünk a 
lebombázott iskolába nem tudtunk 
bemenni, így különböző villákban 
tanultunk. Volt, amikor három mű
szakban, mert nem volt hely. Nekünk 
tehát katarktikus élmény volt, ami
kor 1949 őszén megnyitották azt az 
iskolát és európai körülmények kö
zött tanulhattunk. Jó volt a tanári kar 
is, az egész életemet meghatározó 
élmények fűznek nemcsak Almádi
hoz, hanem ezen belül ehhez az isko
lához.

Cz. S.: Mit tudnánk mondani 
azoknak a gyerekeknek, akik ma itt 
látták miniszter urat és tudva azt, 
hogy Ön itt tanult, szépen megkér

deznék mit tegyenek, hogy belőlük is 
miniszter lehessen? - Mit válaszolna?

Dr. H. B.: Hát ez azért szerencse is. 
De az egytlen dolog, amit nem vehet
nek el tőlük, az a tudás. Hogy tanul
janak. Tanuljanak. Ez mindennél 
többet jelent, hiszen kiművelt ember

fők nélkül nem képzelhető el a ma
gyar jövő.

Cz. S.: Azt hisszük, erre miniszter 
úr pályája is ékes bizonyíték. Szeret
nénk azonban a jövőbe látni és vajon 
miniszter úr mit avatna legszíveseb
ben itt Balatonalmádiban? Tudjuk,

hogy ez nehéz kérdés, ezért is 
kérdezzük.

Dr.H. B.: Bizony nehéz. Az or
szágból, így Almádiból is annyi min
den hiányzik, kimondhatatlanul sok a 
tennivaló - de ahogy pörgetem ma
gamban a város utcáit, talán egy 
könyvtár lenne az, egy olyan 
„faluház” ahová nem csupán nyáron, 
hanem ősszel és tavasszal is el tud
nának járni az itt lakó emberek. Ne 
csak 3-4 hónapos legyen a szezon; 
amikkor az itt élőket tulajdonképpen 
„megszállják”. A helybelieket is 
ugyanilyen komforttal kell ellátni 
mint a nagypénzű túristákat. Ki kelle
ne valamit találni, hogy ősszel, télen 
és tavasszal is hangulatos legyen a 
város.

Gróf Tibor: Az itt élők, a 
gimnázium, valamint a közösségi ház 
is minden tőle telhetőt megpróbál, 
hogy megnyújtsuk a szezont és utolsó 
kérdésként, hadd érdeklődjünk, ta
nárai küzül kire emlékezik vissza leg
szívesebben?

Dr.H. B.: Név szerint mindegyik 
tanáromra emlékezem, de az egész 
életemet, sőt osztálytársaim életét is 
meghatározó egyéniségű tanár, leg
pompásabb ember Dr. Fekete Pál 
volt. Középiskolában is volt egy ilyen 
tanárom: Dr. Ján László. Az, hogy én 
belügyminiszter lettem, abban a két 
tanár úrnak döntő szerepe van.

Cz. S.: Miniszter Úr! Gróf Tibor
ral együtt hadd nyújtsuk át az 
Új Almádi Újság összes eddigi 
számát. Mindegyiken ott olvasható 
mottónk: „Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne”. 
Ön itthon van!
Köszönjük az interjút.

Czuczor Sándor

Felvételeink a Györgyi Dénes iskola névadóján 
készültek.

Györgyi Dénes özvegye az ünneplők gyűrűjében,

Horváth Balázs belügyminiszter beszédét mondja. Foto: Durst László



Sporthírek
Laci bácsi tenisz-sulijának növendékei népes mezőnnyel vet

tek részt az 1956. október 23-a emlékére megrendezett verse
nyen. A  több napig tartó vetélkedő győztesei:

Kezdők I. csoport:
I. Kovács Zsombor 
Kezdők II. csoport:
I. Vajai Péter 
Haladók I. csoport:
I. Ficsor Krisztián 
Haladók II. csoport:
I. Nagy Gergely

1990. október 6-án megtartott I. Városi Női- teniszverseny 
végeredménye: 1. Kutics Mónika

Október 16-án városunk három iskolájának VII-VIII. osztá
lyos csapatai - kispályás labdarúgásban mérték össze tudásukat.

A Polgármesteri Hivatal vándorkupáját és egy focilabdát a 
Györgyi Dénes Általános Iskola csapata nyerte. Testnevelő ta
nár: Halmay György

Barátság, sport

Most mit lépjek?

Messze még a cél.

Felszálló ágban

Foto: Durst László

Almádi és Füred. Egy egé
szen fiatal és egy korosabb vá
ros. A  térképen mindössze 
15 km választja el őket egy
mástól. Egy biztos, október 
21-e óta mintha ez a földrajzi 
távolság is csökkent volna.

Történt ugyanis, hogy a fü
redi városvédők és az ALM Á
DIÉRT TENNIAKARÓK  
felvették a kapcsolatot azzal a 
céllal, hogy kicseréljék egy
más tapasztalatait, a segítés 
szándékával megismerjék 
egymás problémáit.

A  közös gondolkodást 
aztán tett követte, s a közös
ségi ház és a BSE közremű
ködésével szerveztek egy 

egésznapos sporttalálkozót.
Az apropót a megyei baj

nokságban szereplő futball
csapatok rangadója adta, de a 
foci mellett szerpelt a prog

ramban sakk verseny, öregfi
úk kézilabda, old boy futball, 
atlétikai verseny is. Hogy az 
eredmények nem kerülnek 
városunk aranykönyvébe, az 
azt hiszem, most másodlagos.

Fő, hogy a résztvevők jól 
érezték magukat, s az esti ban
ketten ahol a két város elöljá
rói is megjelentek már a 
visszavágó esélyeit latolgat
ták. Mert tavasszal megis
métlik, de nem csak sportban.

A már közösen megjelente
tett Balatont óvó plakát sikere 
mellett kultúra, környezetvé
delem, mind-mind szóba ke
rült.

Így kezdődött el tehát egy 

kapcsolat, aminek úgy vélem 
mindkét város hasznát látja a 
jövőben. Sportnyelven szólva: 
Hajrá Füred, hajrá Almádi a 
közös, jó célokért.



ALAKULNAK A BARÁTI KÖRÖK
Októberi számunkban közöltük a Káptalanfüredi Baráti Kör 

jókívánságait, az újonnan megválasztott polgármester és képvi
selőtestület felé. Megalakulásuk híre kapcsán merült fel néhány 
kérdés, amelyekről Hunyady Istvánnal, az egyik alapítótaggal 
beszélgettünk.

Kik és mikor alakították a Baráti Kört?
H.I. Kb. 2 hónapja alakult szervezetünk azokból az öregfiúk

ból és soha meg nem öregedő lányokból, akik annak idején itt 
Káptalanfüreden vakációztak nyaranta, szereztek egymásközt 
felejthetetlen emlékeket. Tehát ebben a társaságban vetődött 
fel a Káptalanfüredi Baráti Kör magalakításának igénye.

Kik lehetnek a tagjai?
H.I. Alapszabályunk kimondja: bárki tagja lehet, aki ingat

lannal rendelkezik Káptalanfüreden, de természetesen külső 
személy, is akit 2 kápatalanfürdedi ajánl. Kb. 30 fővel indultunk, 
de örömmel mondhatom ez a létszám napról-napra nő. Alap
szabályunk, pecsétünk van, tagdíjat szedünk s szeretnénk beje
gyeztetni magunkat a Cégbíróságon is.

Milyen célokat tűztek maguk elé?
H.I. Káptalanfüreden 1950-ig jól működött a Fürdőegyesület 

(rendeletileg felszámolták), amely a kulturális élet, szórakoz
tatás és sok más fontos területen munkálkodott. Nos, mi is D ne
mes célokat tűztük zászlónkra. Azt szeretnénk, ha Káptalanfü
red egy kis ékszere lenne a Balatonnak, az egész város büszkén 
nézne D településrészre. Ennek érdekében társadalmi munká
ban csinosítjuk, szépítjük környezetünket, s az összegyűlő prob
lémákat, felvetéseket továbbítjuk az önkormányzat felé.

Magunk részéről csak üdvözölni tudjuk elképzelésüket, s kí
vánjuk, hogy céljaikat maradéktalanul sikerüljön megvalósí
tani. Biztos, hogy ha lakhelyünkön általánossá válik ez a közös
ségi szellem, sok olyan problémát megoldhat, ami mind fiatal 
városunk épülését szolgálja.

Köszönöm a beszélgetést.

Ennyit terveztünk a Káptalanfüredi Baráti Körről közölni, 
ám lapzárta előtt néhány órával újabb anyagot juttattak el 
szerkesztőségünkhöz. Egy újabb baráti kör jelentkezett:

Kedves Barátunk!
Ne vegye túlzott bizalmaskodásnak, hogy így szólítjuk, hiszen 

éppen azért fordulunk most önhöz is - és minden érdekelthez,
- hogy javaslatot tegyünk az Öreghegyi Baráti Kör m eg a la k ít

SÁRA. Balatonalmádiban már működik egy hasonló baráti kör 
Káptalanfüreden, és bejegyzés előtt áll a Vörösberényi Baráti 
kör is.

A  most formálódó önkormányzati rendszer segítésére és 
saját lakóiul. nyaralókörnyezetünk érdekeinek képviseletére 
szeretnénk megalakítani baráti körünket. Az öreghegyen lakó 
és nyaraló emberek közös akaratának megformálását, táj- és 
érdekvédelmi elképzeléseink kialakítását, a közmű- és útháló
zat, de az egyéb kommunális szolgáltatások iránti igényeink hat
hatósabb képviseletét is remélhetjük az Öreghegyi Baráti Kör 
életre hívása által. Baráti körünket, mint egyesületet kívánjuk 
bejegyeztetni, így jogi személyiségű társadalmi szervezetként 
kapcsolódhatna be Almádi életébe. Az egyesület működését a 
közösen kimunkált okirat: u.n. alapszabály létrehozása és a 
Veszprémi Bíróságon, peren kívüli eljárás keretében történt be
jegyzés után kezdheti meg. Az alapszabály tervezetét elkészí
tettük és azt az alakuló közgyűlés elé fogjuk terjeszteni jóváha
gyásra. A  közgyűlés feladata lesz egyébként a kör intéző 
szerveinek, tiszikarának megválasztása is. D e ezen túlmenően 
közös megegyezés alapján döntésre kell jutnunk a kör anyagi 
eszközeinek megállapításában - gondolunk itt pl. a tagdíj össze
gének meghatározására, illetve egyéb pénzbeli adományok, kö
zösen végzett munkák, vagy másféle működési bevételek lehe
tőségeinek felkutatására és megvalósítására.

Öreghegyi Baráti Kör - ez leendő egyesületünk javasolt meg
nevezése, de szóba jöhet még az Öreghegyi Táj- és 
Érdekvédelmi Egyesület (röviden: ÖTE) elnevezés is. A kör, 
mint a neve is mutatja az Öreghegyen lakókat és nyaralókat 
tömörítené. Ez a terület nagyjából a Felsőörsi út és a Töltés utca, 
ill. a Vödörvölgy által határolt hegyoldalakat és a fennsíkot 
foglalja magába. Így most csak az e területen élőknek, nyaraló 
tulajdonosoknak küldtünk értesítést - de bármilyen további 
javaslatot a közgyűlés elé lehet terjeszteni megvitatásra.

Alakuló közgyűlésünk időpontja:
1990. november 24. szombat, délelőtt 11 óra.

Helye: Közösségi Ház

Kedves barátunk, kérjük ha módja van rá, vegyen részt ala
kuló közgyűlésünkön, mert mi kezdeményezők úgy gondoljuk, 
hogy több szem többet lát, több ész többet is gondol - vagyis mi
nél nagyobb számú a résztvétel, annál tökéletesebben kimunkált 
alapszabállyal és működési tervvel kezdhetjük meg a munkát. 
Legsürgetőbb indokunk, amely szerint alakuló közgyűlésünket 
ily közeli időpontban szükséges megtartanunk, hogy az 1991. évi 
költségvetés összeállításakor az Öreghegyi Baráti Kör már hal
lathassa hangját, jelezhesse az Öreghegy igényeit, és így még az 
anyagi eszközök szétosztása előtt, több száz ember véleményét 
képviselve fordulhasson az Önkormányzathoz javaslataival, ké
réseivel.

üdvözlettel:

Öreghegyi Baráti Kör

Ezek után most már fontosnak tartjuk elmondani, hogy az 
általunk is oly sokat emlegetett Almádi kör 1987 óta létezik, bár 
nem jogi személy, s még az alakuló közgyűlést sem tartották 
meg. Tevékenységük kizárólag városvédésre és szépítésre, vala
mint a kulturális élet szervezésére szorítkozik. Elképzeléseikkel 
segítik a képviselőtestület munkáját, ötleteikkel, társadalmi 
munkájukkal mindenkor Almádi érdekeit szolgálják. Bízunk 
abban, hogy településünkön a tájegységek körei segítik és aktí
van részt vállalnak az Almádi kör munkájában is.

Összeállította: Gróf Tibor

ÉPÍTKEZŐK figyelmébe ajánljuk, 
hogy a Nitrokémia Ipartelepek 
HASZONANYAG 
BOLTJÁBAN

megvásárolhatják A  NIKECELL hőszigetelő polisztirolhab 
lemezeket, valamint a 

DRYVIT és TERMOPHON műanyagalapú hőszigetelő, 
időjárásálló falburkolati rendszerek anyagait: 

Kedden és csütörtökön 8-15 óráig 
Szombaton 7-11 óráig 

Telefon: 52-011/22-18 mellék

Családi házban önálló lakrész 
(szoba, konyha, fürdőszoba) kiadó. 

Érdeklődni a Szerkesztőségben lehet.



Az alakulóülésről készült fotók. Fotó: Durst László

Az ünnepi ülés közönsége, elől a képviselők egy csoportjával.

Dr. Kerényi László polgármester átveszi megbízólevelét 
Nikoletti Miklóstól a Választási Bizottság elnökétől.

Az Önkormányzat határozata alapján az egyes utcanevek az 
alábbiak szerint változnak:
Táncsics M. utca -  Óvári Ferenc utca
Lenin út -  Baross Gábor út
Tolbuchin út -  Szent Imre herceg utca
Kun Béla utca -  Dukai Takách Jenő utca
Kállai Éva utca -  Györgyi Dénes utca
Sallai Imre út -  Lenkei Vilmos utca
Ságvári út -  Véghelyi Dezső út
Zalka Máté tér -  Templom tér
Marx tér -  Városház tér
Corvin utca -  Corvin János utca
Wesselényi kilátó -  Óvári kilátó

I S M E R K E D É SKésőbe nyúló esténként a 
városháza világos ablakait 
látva merül fel bennem né
hány futó gondolat. Mennyire 
is ismerhetjük egymást. A 
párás hajnalok félhomályába 
rohanó -  siető arcok. -  Köz
ben jó reggeltek. Talán rekedt 
válasz is volt, de lehet hogy 
csak a beidegzett képzelődés. 
Szapora léptek innen onnan. 
No, még itt a busz, még itt a 
vonat . . .

Délután ehhez hasonló, 
több fénnyel, de lehet hogy 
több gonddal. Akik később 
jönnek -  általában Vesz
prémből -  azok ilyenkor 
ősszel félhomályba érnek 
haza.

Zajlik az élet, jobbára 
kedvetlenek vagyunk. Látjuk 
egymást esetenként átlátjuk, 
átnézzük, tudjuk hogy van. 
Hajtjuk a hétköznapokat. 
Ingázunk -  ki közelebb ki 
távolabb -  a munkahelyünk és 
az otthoni helytállás között.

Tudjuk, hogy van Almádi,

Berény, Budatava, Kápta
lan, Öreghegy. Tudjuk, 
hogy ki szokott a buszon 
mellettünk ülni, ki a szom
széd, a baráti kör, 
ismerünk arcokat, kevésbé 
sorsokat, de leginkább 
csak magunkat. Dolgo
zunk, hajtunk, kaparunk. 
Lehet, hogy néhányan 
passzióból, de leginkább 
szükségből. Tudjuk, hogy 
mikor jön a családtag haza, 
mikor zár az üzlet, műhely, 
m ozi. . .

Így rohan kis városunk 
8586 lakójának nagy része
-  ebből 4841 fő, -  a mun
kavállaló korosztály pedig 
4780 fő.

A felnőttek túlnyomó 
része már elment dolgozni.

Megindul a második -  
az új -  hullám. Indul az 
ifjúság. Elsőként a 
középfokú iskolák tanulói

nak 285 leány és 207 fiú tanulója 
kel útra.

Vidámabban töltik be iskoláik 
felé haladva az utcákat az 
általános iskolások 1164 fős 
tábora, akikből 623 a leány.

Ovi felé sétál az apróság 284 
fos csoportjának egy része, jobbá
ra anyukákkal, nagyszülőkkel. 
Ebben a csoportban 142 fiút 
találunk.

1639 fős nyugdíjasaink nagy 
része is szorgoskodni kezd épp 
mint a 227 fős csecsemős csopor
tot körül szorgoskodók. Hát így 
állnak össze városunk korcso
portjai. Bizony elgondolkodtató, 
vajon hányszor gondoltuk végig; 
hányan is vagyunk, mit is 
kívánunk, mire futja, mit tettünk 
érte?

Már ébred a város, indul az 
élet, jórészt be kell vásárolnunk. 
Szükségleteik beszerzésének le
hetőségére kereskedelmi hálóza
tunk kívánnivalót hagy maga után.

Városunkban 155 bolti 
kereskedési engedély van 
kiadva, 125 a vendéglátásra, 
32 egyéb.

Élelmiszer kereskedésünk 
46 van, ebből 25% idény 
jellegű.

Ruházati kereskedésünk 
49 van, ebből 50% idény 
jellegű.

Vegyeskereskedelmi te
vékenységet folytat 41 egység.

Vegyes iparcikk, építő- és 
tüzelő anyag kereskedés 19 
egység.

Ez a kereskedelmi hálózat 
kevésnek bizonyul.

Az ipari tevékenység ter
mék előállító, és szolgáltató 
részből tevődik össze; 369 egy
ség van.

Gondolom néhány ke
reskedő és kisiparos a hiányok 
pótlására nagyon kellene, 
különösen egész éves 
nyitvatartással.

Kilencezrünk gondjának 
csak egy része ez.

SIKLÓSI LAJOS



Nonstop vetélkedő

Blokád ide, szakadó eső oda, 
október 27-én mégis megrendezte a 
Közösségi ház Ifjúsági klubja non
stop-vetélkedőjét a Panoráma Klub
ban. A 4 csapat (Gimnázium, Bauxit 
Almádi, Hófehérke) szombat délelőtt 
10-től vasárnap 10-ig szállították a 
sokszor már a rendezőknek is le
hetetlennek tűnő megoldásokat. 
(Szombat esti blokád kellős közepén 
Füredről tűzoltóautót szerezni, nem 
semmi.) Végül is a győzelmet a 
Gimnázium érte el a Bauxit és Almádi

csapatai előtt. Jó érzés volt hallani 24 
óra jókedv, és vidámság után a fáradt 
rendezőktől: már a jövőre vonatkozó 
terveket latolgatták.

Végezetül álljon itt azoknak a 
neve, akik szponzorálták, támogat
ták a vetélkedőt: Panoráma Klub, 
Bauxitkutató Vállalat, Hotel Pirat.

Mindnyájuknak köszönjük.

G.T.

Ady Endre

A  KALOTA
PARTJÁN

Pompás magyarok, templomból jövet 
Mentek át a Kalota folyón 
S a hidat fényben majdnem fölemelte 
Az ölelő júniusi nap.
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves 
És tarkaságban annyi nyugalom 
És fehér és piros és viritó-sárga,
Izgató kék és harcos barna szín 
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok, 
Ékes párták, leesni áhitók.
Papi-beszéd kemény fejükből csöndben 
Száll el s nyári illattal vegyül.
Mily pompás vonulások a dombon.
Óh, tempós vonulás, állandóság, 
Biztosság nyár, szépség és nyugalom.

S reám nyilaz a nyugtalanság: 
Leány-szemek, Sorsom szemei,
Szemek, melyekben rózsás, húsz éves, 
Vidám kamasznak látom magam,
Szebb szemek minden volt szemeknél 
S bennük végképp megpecsételtetett 
Az én örök-bús ifjuságom:
Vonzódás, drága üzetés,

Csapongás a végső csapásig 
S imádkozva nézni e nagy szemekben 
Magamat és mint vagyok bennük.
Csönd, június van a szivemben, 
Atalvonult templomi népség 
Belémköltözött áhitata 
S e percben a Kalota partján 
Biztosság nyár, szépség és nyugalom.

Kalotaszegi este Almádiban

A kalotaszegi népviseletbe öltözött lányok asszonyok a kiállítás 
megnyitóján.

Fotó: D. L.

Mint ahogy azt hírül adtuk előző  

számunkban, október 26-án a Közösségi házban 

„Kalotaszegi hétköznapok" címmel nyílt meg 

Várady Pál fotokiállítása. A rendezők nagyszerű 

érzékét dicséri, hogy ezen az estén az Erdélyből, 

Inaktelekről érkezett református leány- és 

asszonykórus gyönyörű kalotaszegi népviseletben 

jelent m eg a m egnyitón. V eszeli Lajos 

megnyitójából idézünk: „Egy-egy kiállítás kis 

városunkban mindig esemény számba megy. A  

jelenlegi Kalotaszegi hétköznapok és ünnepek 

című néprajzi fotókiállítást kiemelt helyen 

kezeljük több szempontból is. Borbély Anikó és 

Várady Pál két nagyszerű Erdélyről szóló könyv 

szerzőpárosa olyan nemes feladatot vállalt az 

erdélyi magyar kultúra megmentése és az 

ismeretterjesztés céljából, amely maradandó és 

időszerű. Ők ketten az erdélyi falurombolás híré

re kezdték meg áldozatkész feltáró munkájukat. 

Menteni ami menthető. 45 kalotaszegi falu 

kulturális értékeit mentették, archiválták, tették 

közkinccsé itt Magyarországon is és hírül adták a 

világban létezését. Hírül hozták egy lábbal tiport 

nép igazát, eredetét a kulturális emlékeken 

kersztül. Tudtára adták mindenkinek létezünk 

még, -  élni akarunk, őrizve őseink hagyományait, 

életterét és kultúráját.

A  szabadság, -  a mindenkit megillető 

alapvető emberi jog ismét távolba vesző köd 

csupán. De mégis mindnyájan bízunk, bíznunk 

kell, hogy eljő egy jobb kor, amely után buzgó 

imádság epedez. Bízni -  hatalmas türelemmel kell 

és kell mindenkinek.

Eszembe ötlik a tavalyi karácsony 

másnapjának éjszakája, amikor szorongva in

dultam egy 35 tonnás kamion pilótafülkéjében 

gyógyszerrel, élelemmel megtömve, -  segíteni. 
Borzalmas volt az éjszaka az ismeretlen fegyverek 

gyűrűjében. De valami mégis azt súgta, nem 

félhetek, hiszen itthon vagyok Erdélyben, itt nem 

lehet, nem szabad, hogy bajunk legyen. A  Király 

hágónál a pirkadat reményt keltően közeledett 

felém. Az utcákon tömegekben süvegelő, integető 

és Viktóriát mutató emberek erőt és hitet adtak. 

Elfelejtettem azt, hogy a lengedező lyukas közepű 

zászlók más színűek. Az arcok villanása nem 

egyforma, egy volt ami éltetett, amiben hittem, 

hogy a nép talpon marad.

Marosvásárhelyen Sütő Andrástól, Király 

Károlytól, az éjszakába nyúló beszélgetéseken a

forradalmi fiataloktól tudtam meg, hogy 

nemcsak hinni kell, hanem tenni, tenni és tenni. 

A Hargita útvesztőiben Sepsiszentgyörgy felé 

rám borult a tél. Érezhettem a zimankót, a 

kilátástalan küzdelmet az erő ellen. Visszafelé 

fájdalom hasított belém, nem tudtam miért csak 

éreztem , hogy teh etetlen  vagyok, hogy 

kilátástalan valami. A  hegyek most már ködbe 

vésztek. A  takaros falvak homályában  

pislákoltak a ködös fények, -  rossz volt a 
hazatérés.

A  köd, ahogy tudjuk még most sem szállt 
fel. A homályban ismeretlen erők méregetik a 

leszámolás centimétereit. De a kis fények 

pislákolnak, nem halványulnak el. A  távolban 

ismét életre kelnek és a csillagok segítségével 

elérik egymást. Ilyen kis lámpás ismét ez a 

kiállítás, ilyen tűzet izzít minden Erdélyről 

megjelenő könyv, ilyen fényeket ad nekünk 

minden hír, amely odaátról jön, és ilyen gyertyák 

az erdélyi magyarok, akik otthonukban kitartva 

 vállalják sorsukat, küzdve és küszködve mennek 

a remélt nap felé. Üzenetet hoztak a 

testvéreknek, a véreinknek, nekünk ez az üzenet 

a kiállított fotókon keresztül teljességet ad, 

együvé tartozást jelent, amely nemcsak  

külsőségekben nyilvánul meg, hanem a lelkünk 

legmélyén is".

A  kiállítás megnyitása után a közösségi ház 

melletti Református templomba mentek át a 

vendégek. Ott a helyi református tiszteletes 

köszöntötte az érkezőket, majd az inaktelki 

református lelkész szólt az egybegyűltekhez.
Balatonalmádi Vegyeskara Szelényi Pál és 

Varga József vezetésével adott elő négy müvet 

nagy sikerrel. A  népviseletbe öltözött inaktelki 

kórus éneke melengette a szíveket. Református 

énekeket adtak elő monológ betéttel. Már maga 

a látvány is felemelő volt. Ezen az estén egy 

különleges kulturális esemény színhelye volt 
Almádi, megható és érzékeny, bizalmat és hitet 

adó produktum volt. Akik jelen voltak nagy 

elismeréssel szóltak a rendezvényről.

A  rendkívüli élményért a szervezőket illeti 

dicséret; először is a már említett szerzőpárost, 

valamint a Demokrata Fórum Balatonalmádi 
szervezetét és a Közösségi ház kollektíváját.



Szöllősi Máté kiállítása Veszprémben
A közelmúltban a Veszprémi 

Helyőrségi Klub adott otthont 
Szöllősi Máté Balatonalmádiban élő 
és alkotó művésztanárnak. A min
tegy 17 képből álló kamaratárlatot 
Patka László nyitotta meg.

Szöllősi Máté kizárólagosan a 
hagyományos festészet embere. Sze
reti a körülöttünk lévő világot, az

otthont, a saját környezetét, amelyet 
gyakran felidéz képein. Legtöbbször 
feltűnik a kedves balatoni táj, amely 
átvitt értelemben nemcsak a termé
szeti jelenséget mutatja, hanem az itt 
élő emberek különböző hangulatait 
és annak változásait tükrö z i. Régóta 
fest és tanít, nem tér le az önmaga 
által kitűzött útról. Művészpe

dagógus, rajztanár, akinek elsődleges 
célja az ízlésteremtés és igény
formálás a jövendő művészetet 
szerető ember felé. E mellett a nemes 
feladat mellett jut ideje önmaga 
művészetének kiteljesítésére, ame
lyet mindig és mindenkor kitartó szor
galom és akarat kíséri.

A veszprémi kiállítás is azt

bizonyítja, hogy a szépség tulaj
donképpen érzéki formában ki
fejezett emberi szabadság. A ki
állított képekből adunk ízelítőt 
Almádi olvasóinak, a fotó segít
ségével.

Az alkotónak pedig gratulálunk 
újabb sikereihez.

VESZELI L.

Beszélgetés dr. Jósa Elemér alpolgármesterrel
Lapunk elmúlt számában 

olvashatták Kedves Olvasóink dr. 
Kerényi László polgármester ünnepi 
beszédét, melyet az önkormányzat 
alakulóülésén mondott el. Szer
kesztőségünk elképzelése szerint 
mostantol megszólaltatunk egy-egy 
képviselőt, részint azért, hogy le
hetőséget adjunk a bemutatkozásra, 
másrészt ezáltal is betekintsünk a 
képviselőtestület munkájába. Ehavi 
riportalanyunk dr. Jósa Elemér, aki a 
választásokon a képviselők közül a 
legtöbb szavazatot kapta, illetve, akit 
az említett alakulógyűlésen alpol
gármesternek választottak.

-  Szerkesztőségünk nevében 
először is gratulálunk alpol
gármesteri megbízatásához. Milyen 
feladatokat jelent ez a cím a minden
napi életében?

Dr. J. E.: Köszönöm szépen a 
gratulációt, s hogy mindjárt 
válaszoljak: ez munkát, kemény 
munkát jelent. Vannak napi gondok, 
amit hamar kell elintézni, illetve a 
távlati, koncepcionális tervek 
kidolgozásában veszek részt. Ezek 
mellett képviselem a város érdekeit a 
polgármester távollétében. A napi 
feladatokról most nem beszélnék, 
hiszen ezek amolyan „postamunkák", 
érdekesebb lehet viszont az 
egészségügy átszervezése, ami 
hosszabb időt vesz majd igénybe, s 
leköti napjaimat.

-  Érdeklődéssel hallgatom.
Dr. J. E.: A lényege az lenne, hogy 

a két körzeti orvos egy rendelőben 
rendelne, délelőtt és délután. A 
Hegyi-házból az 5 munkahelyes 
rendelőbe jönne a belgyógyász, aki 
helyettesítené a körzeti orvost, 
bármilyen elfoglaltság esetén (beteg
hez hívják stb.). Így nem fordulhatna

elő, hogy a rendelőben nem lehet 
orvost találni. Az átszervezések 
folytán ebbe az épületbe kerülne a 
labor, és a most kezdő iskola orvos, 
aki nyáron üdülőorvosi ellátást 
biztosítana. Az átszervezés kapcsán 
a Hegyi-házba költözne a 
nőgyógyászat, a szemészet, illetve 
Vörösberényből az ideggyógyászat. 
Ennek eredményeképpen a beteg 
viszonylag egy centrumban 
megkapná a körzeti betegellátást, 
illetve a szakorvosi ellátást.

-  Az egészségügy (ami gon
dolom hivatásából következően is 
szívügye) átszervezésén kívül 
kívánnak-e más területeken is 
változtatni?

Dr. J. E.: Természetesen, -  
említhetem a szolgáltató ipart. Az 
nem lehet, hogy sokszor egészen 
egyszerű okok miatt tűnnek el 
szolgáltatások városunkból. Gon
dolok itt a cipészre. Nem hiszem, 
hogy megéri nekünk Veszprémbe

küldeni a javításra szoruló lábbelit, 
amikor lenne helyi vállalkozó is. Csak 
nem kell értelmetlenül felemelni a 
bérleti díját. Nem lehet az a célunk, 
hogy 20 e Ft-tal többet kapjon az 
önkormányzat, de ne legyen 
cipészünk. Ezekre biztos, hogy 
jobban kell figyelni a jövőben. Itt 
mondanám el, már most vannak új 
jelentkezők is: szűcs és halárus, akik 
mind a szolgáltatások színvonalát 
javítanák.

-  Egy hónap telt el a választások 
óta. Hogyan ítéli meg a kép
viselőtestület munkáját?

Dr. J. E.: Egy biztos, nagyon 
kemény munkát végeznek a 
képviselők. A sokszor éjfélig tartó 
összejövetelek legfontosabb feladata 
most a különböző szakbizottságok 
kialakítása, és a szervezeti működési 
szabályzat elkészítése, ami alapja lesz 
a további tevékenységünknek. Min
dez sokat elvesz a szabad időből, de 
úgy látom akik bekerültek a

képviselő testületbe tudják mit 
vállalnak.

-  Milyen a képviselők és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
kapcsolata?

Dr. J. E.: Nincs semmi rossz 
élményem. Mi is tudjuk, ők is tudják. 
hogy egymásra vagyunk utalva. 
Igyekeznek kéréseimnek eleget 
tenni, úgy hogy bátran állíthatom jó a 
kapcsolat.

-  Nem érezhető az egzisztenciális 
bizonytalanság?

Dr. J. E.: Ez kétségtelenül 
érezhető volt, de hát eddig senkit nem 
küldtünk el, sőt arra törekszünk, hogy 
különböző átszervezésekkel senki ne 
kerüljön az utcára.

-  Hallomásból tudom, hogy a 
pártok különböző jogokat kérnek a 
képviselőtestülettől. Zavarja ez 
Önöket, vagy éppen hatékonyan 
segíti a képviselői munkát.

Dr. J. E.: Így nem pontos a 
fogalmazás, mert a pártok nem 
kérnek jogokat, sőt közreműködnek 
minden téma kidolgozásánál 
hasznos információkkal segítik 
munkánkat. Az ülések nyilvánosak, 
oda bárki bemehet, és ez a nyilvános 
ülés, a demokrácia mindenkinek 
lehetővé teszi, hogy meghatározott 
keretek között kérdéseket tegyen fel. 
vagy véleményét elmondja. Itt inkább 
az a probléma, hogy a hozzászólások 
időtartamát kell behatárolni.

-  Alpolgármester Úr! Végezetül 
engedje meg, hogy az olvasók 
nevében is sok sikert és kitartást 
kívánjak ehhez a csöppet sem könnyű 
munkához, és egyben köszönöm a 
beszélgetést.

Dr. J. E.: Én is köszönöm.

Gróf Tibor

Forgószél a vizen Hajók a fényben



Megemlékezés

Dukai Takách Jenő 
festőművész 
1888 -  1956

Születésének 102. évfordulóján, idézet az elhunyt síremlékéről:
„Nemrég én is örültem éltemnek,
S lelkemnek vágyási szárnyakat füzének,
Egy árnyalak maradt tárgya képzetemnek 
S a szép valóságok rendre eltünének."

Bizonyára hozzátartozója nem maradt a közelben, így a Honismereti Kör 
születésének 100. évfordulójától immár két esztendeje gondozásba vette a 
vörösberényi temetőben északnyugati sarkon álló elvadult vöröskő síremlékét.

Halottak napjára fenti idézet is teljes fényében újra aranyozva ragyog. Aki 
arra jár, kérem tisztelje meg sírját egy szál virággal, avagy a beültetett növényzet 
megöntözése által segítsen életben tartani emlékét.

Életének utolsó éveit Balatonalmádiban élte, itt alkotott nem éppen jó
létben.

A Kör ajánlása alapján utca fogja nevét megörökíteni az Önkormányzat 
határozatát követően.

Asszonytorna

minden hétfőn 18-19 óráig a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában.
Díj: 200,- Ft/hó 
Jelentkezni a helyszínen lehet.

Csoda történt

Tudomásunkra jutott, hogy 
Belényesen megnyitnak egy magyar 
nyelvű óvodát.

B elényes k é tfe lő l k ö ze líth e tő  
meg: az egyik lehetőség Nagyvárad 
felől, a másik a Jád völgy forrásánál, 
az ősfenyvesek között fekvő alpesi 
klímájú üdülőhelyről, Biharfürdőről. 
Már a XVII. sz.-ban gazdag pol
gársága volt, jelentős ezüst- és 
vasbányák működtek a környéken.

Vörösberényben híre jutott, hogy 
az óvoda nehézséggel küszködik: a 
súrolt padlón és az igyekezeten kívül 
nincs más . . .

Farkas Jenőné, nyugdíjas re
formátus papné rokonsága segít
ségével gyűjtést szervezett, melybe 
sokan bekapcsolódtak.

És csoda történt: a belényesi 
gyermekek azóta birtokukba vettek 
egy autórakományra való játékot: 
játékokat, babákat.

Köszönjük a fűzfőgyártelepi 7. 
osztályos tanulóknak és osztály- 
főnöküknek, Dénesné Barat 
Marianna tanárnéninek, az Ober
mayer családnak, Dienes Bálintnak, 
Horváth Györgyné tanárnéninek, 
Kun Lászlónénak, özv. Lőrincznének 
ajándékaikat, melyek határtalan 
örömöt szereztek az ovisoknak.

Ezúton szeretnénk felhívni a 
Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy 
folytatjuk a gyűjtést. Szíves 
támogatásukat köszönjük és kérjük 
Önöket, hogy adományaikat a 
vörösberényi általános iskolában, 
Monse Zsuzsánál adják el!

M. ZS.

BALATONALMÁDI
ÖNKORMÁNYZAT

pályázatot ír ki
Balatonalmádi 

Lenin út 60. sz. alatt 
lévő piactéri 

üzlethelyiségre 
(volt KIOSZ iroda).

A bérbeadás tárgyát képezi a 28 
m2 nagyságú helyiség + 9 m2 

terasz.
A helyiség magába foglal: egy 

eladóteret és vizesblokkot.
A bérbeadás feltételei:

— 5  é v re  s z ó ló  b é rle ti szerződés, 

mely meghosszabbítható.
-  Bérleti díj irányára:

4000,- Ft/m2 év + ÁFA 
évenként a hivatalos inflációs 

ráta.
-  A tervezett üzemeltetés 

módja: éves
-  A közüzemi díjakat a bérlő

fizeti.
Kedvező elbírálásban 

részesülnek azok a pályázók, 
akik lakossági szolgáltatási 
tevékenységet kívánnak az 
üzlethelyiségben folytatni.

-  A pályázat benyújtásának 
határideje: 1990. november 30.

A pályázattal kapcsolatos 
információ a Balatonalmádi 

Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalban (Széchenyi sétány 

1.), Telefon: 38-444 
munkaidőben kérhető.

ÚJDONSÁG!?
Nini, tán nem is igaz! Postaládánkat kinyitva látjuk, hogy a Napló 

mellől az Új Almádi Újság októberi száma kandikál elő.
Hogy miért örvendezünk ennyire? Mert áprilisban kaptunk ennek 

előtte ebből a lapból utoljára. Nekünk valahogy nem ju to tt...(? )  Pedig 
mi bizony az egész 1990-es esztendőre megrendeltük s kifizettük az árát 
-  előre. Nem is annyira a pénz elvesztése a bántó, hiszen minden napunk 
telített az áremelések okozta anyagi veszteségekkel, ez már szinte szóra 
sem érdemes. De ha már Almádit választottuk szűkebb hazánknak kis 
családommal, méltán veszteségnek könyvelhetjük el, hogy az ifjú város 
gondjaiban, örömeiben nem osztozhatunk idejében, hogy a szép vidék 
jeles alkotóinak, mestereinek, cselekvésre ösztönözni, lelkesíteni képes 
tevékeny gondolkodóinak müveiről, elképzeléseiről, példa értékű tetteiről 
csak utólag véletlen szerzünk tudomást.

Úgy véljük, ez (!) a tényleges veszteség!
Milyen jó lenne, ha gyakrabban megjelenne ez a lap!
Hiszen az önkormányzat -  ha jó l működik -  rengeteg tennivalót, a 

lakossággal közösen eldöntendő kérdést jelezhet, „beszélhet meg" majd 
ezen az újságon keresztül is.

Vagy tévedek, tévedünk netán? Az nem lehet!
Mindenképpen befizetjük megint az Új Almádi Újságol (!) -  előre, 

az 1991. esztendőre is. Vajon megkapjuk?

Nagyné Sárfi Gabriella

Segítséget kérünk!

Egy 6 éves gyöngyösi kisfiú 
életének megmentéséhez kérjük se
gítségüket! Ez a kisfiú halálos 
betegségben; leukémiában szenved, 

Gyógykezelése csak külföldön old
ható meg. A csontvelő átültetés 
költsége hozzávetőleg 6,5 millió 
forint (ez kb. 1 millió schiling).

A műtét és a gyógykezelés költ
ségeinek előteremtésére országos 
gyűjtés indult meg, amihez 
szeretnénk ha városunk is hozzá
járulna. Segítségért fordulunk a 
szülőkkel együtt Balatonalmádi 
város és körzete lakosaihoz, ál
lampolgári szervezeteihez, vállalko
zóihoz és gazdálkodói szer
vezeteihez. Ha csak 10 forintot is 
tudnak nélkülözni, már akkor is 
nagyobb a remény a kisfiú életének 
megmentéséhez.

Segítsenek! 
minden fillér, minden perc számít!

Ha adományát átutalással akarja 
teljesíteni, akkor azt a Balatonalmádi 
Vöröskereszt szervezet OTP-nél

vezetett 489-98024/1513 számú 
számlájára, amennyiben pénzes- 
utalványon, úgy OTP-1513 
Balatonalmádi Vöröskereszt, kérjük 

befizetni. Mindkét esetben szükséges 
feltüntetni: „Pósfalvi Andráska 
(Gyöngyös) gyógyítására”

Adományok befizetésére a város 
forgalmasabb helyein vöröskeresztes 
gyűjtőládákat helyezünk ki.

Vöröskereszt Szabad Demokraták
Balatonalmádi Szervezete Balatonalmádi

Szervezete

A  II. világháború áldozatai emléktáblájának elkészítéséhez a további önkéntes 
adományokért az alábbiaknak ezúton mond köszönetet a Honismereti kör 
nevében Majbó Gábor

Poór Istvánné 
Györgyi Istvánné 
Nyíregyházi Ferenc 
Ganzler Ferencné

500,- Ft 
500,- Ft 

2000,- Ft 
500,- Ft

Balatonalmádi Város Lapja 
Szerkeszti a Szerkesztő 
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