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

A pápalátogatás tükrében
1978. október 18-án Celldö

mölkről indultam az esti órák
ban Zalaszentgrótra -  akkori 
működési helyemre. Az izsák
fai erdőn áthaladva, a vatikáni 
rádiót hallgatva értesültem a 
pápaválasztás eredményéről: 
Karol Wojtila, Krakkó bíbo
rosérseke az egyház új „Pétere” 
II. János Pál néven. Máig emlé
kezetes az a furcsa, örömteli bi
zsergés, ami akkor eltöltött. 
Megálltam az árok szélén és 
valami furcsa módon imádkoz
tam: egyszerűen éreztem az 
egyház éltető lelkét, és csak 
csodáltam, csodáltam az Isten 
szinte levegőben lebegő jósá
gát -  Indulás, biztattam ma
gam, hisz itt és most valami, 
valami hihetetlenül nagy dolog 
kezdődött, amiből te sem ma
radhatsz ki.

Mi és miért volt ez a furcsa, 
talán másoknak túl szentimen
tális érzés? 1977-ben életem
ben először jártam nyugaton, 
és eljutottam Rómába. Pont ak
kor értem a Szent Péter térre, 
amikor a Kádár Jánost szállító 
autókonvoj a Vatikán kapujá
hoz kanyarodott. Nem jöttem 
el a térről addig, amíg ez a talál
kozó VI. Pállal véget nem ért. 
Utána, úgy Rómában, mint 
Svájcban és Ausztriában, sok, 
szinte eufórikus véleményt hal
lottam: „Íme a nagy kiegye
zés, íme az emberarcú kommu
nizmus, íme, az egyház áldása 
van a szocialista országokon” 
stb. S közben éreztem, hogy a 
nyugat -  talán maga VI. Pál pá
pa is -  fel sem képes fogni, mi 
az, hogy kommunizmus. So
kakkal szinte megértetni sem 
tudtam, hogy mindez kirakat, 
és a nép, az egyház tovább „él
vezi” a diktatúra „áldásait”.

Ezért volt akkor, ’78-ban, 
ott az erdőszélen az a furcsa ér
zés: valami elkezdődött. Az ak
kori keletről, a sátáni hazugság 
világából találta meg a lélek 
azt, aki az igazság követe kell

hogy legyen, aki tudja, mi a 
kommunizmus „igazsága”. S 
ma, amikor megértük a nagy 
korfordulót, szinte észre sem 
vesszük, vagy sokan szinte tud
ni sem akarják, hogy bizony 
sokminden akkor és ott, Rómá
ban, 1978. október 18-án kez
dődött -az  Isten kegyelméből.

Ezek a gondolatok forogtak 
bennem augusztus 16-án, ami
kor többszáz paptársammal, 
szerzetesekkel és hívekkel 
együtt az esztergomi bazilika 
előtt várakoztunk a Szent
atyára. Nem ez volt vele első 
találkozásom. Fizikailag vol
tam hozzá közelebb is már. 
Nem is vagyok rajongó típus. 
Enciklikáit, körleveleit mindig 
örömmel vettem, és nemcsak 
olvastam, de magamban asszi
miláltam. Le merem írni: isme
rem őt, és ezért szeretem, tisz
telem, becsülöm őt, túl azon, 
ami papi mivoltomból adódna. 
Számomra színtiszta valóság: ő 
nemcsak Krisztus helytartója, 
hanem Krisztus hordozója, su
gárzója. Szeretnék hasonlítani

hozzá. 1978- 
ban, alig hogy 
pápa lett, ezt 
üzente a ma
gyar katoliku
soknak: „ala
kítsátok ki ha
zátok lelküle- 
tét” -  most itt 
van és utat mu
tat nekünk, pa
poknak, szer
zeteseknek: 
„most tinéktek 
jutott osztály
részül az a fe
lelősség és 
megtisztelte
tés, hogy 
misszionáriu
sai legyetek 
annak a nem
zetnek, amely 
újjá akar szü
lemi egy bol

dogabb és biztosabb jövőre. 
Tekintsetek nagy védőszentjei
tekre, és -  példájukat követve -  
gyújtsátok meg Isten szavának 
fényét honfitársaitoknak. Nem 
vagyok rá méltó -  ez a tudat 
szükséges ahhoz, hogy az Úr 
folytathassa a megváltás művét 
bennünk és általunk!” -  Ott 
Esztergomban és azóta is a lá
togatás egyik hitvallásának 
éreztem e szavakat: íme, az 
egyház nyílt vallomása a szol
gálatról és az alázatról. Ez a faj
ta keresztény kurzus az, amitől 
félni kellene? Bárcsak a félel
met sugallókban volna ilyen 
szoláló hazaszeretet!

Augusztus 19-én két autó
busszal és vagy 20 személyko
csival Szombathelyre zarándo
koltunk vagy 200 almádi és vö
rösberényi hívővel. A sajtó a 
leglátványosabb, legrendezet
tebb helyszínnek értékelte 
Szombathelyt. Akik ott vol
tunk, többet is tapasztaltunk: 
nem láttunk mindent olyan jól, 
mint a tévénézők, de együtt 
voltunk. Vele, sokezer hívő

testvérünkkel és ezáltal Urunk
kal. Öröm együtt lenni, de itt 
kapjuk a fojtogató hírt: puccs 
Moszkvában -  talán vége min
dennek? ó  is tudja már, de 
semmi mást nem venni észre, 
mint talán azt, hogy jobban ka
paszkodik a keresztbe (pásztor
botjába) beszél teljes lendület
tel az emberhez méltó életről, a 
szociális igazságosságról, a te
vékeny szeretet gyakorlásáról, 
az élet védelméről, a cigányok
ról: „Szükséges, hogy a keresz
tények szóval és tettel kiállja
nak az emberi élet védelme 
mellett és arra törekedjenek, 
hogy minden ember és az egész 
társadalom elismerje az élet 
sérthetetlen értékét, s előmoz
dítsa annak teljes kifejlődését 
Isten törvényének változhatat
lan alapelvei szerint. Krisztus 
velünk marad evangéliuma 
igazságával és az eukarisztia 
erejével -  mely az üdvösség 
forrása.” -  Másnap a Hősök te
rén aztán hallhattuk egyenes 
szavait Moszkva felé, és báto
rítását nemzetünk felé.

Hazafelé valami olyasmit 
érzünk, mint amikor az ünnepi 
együttlét után egy család tagjai 
lélekben megerősödöttnek ér
zik magukat a mindennapok 
küzdelmeihez.

S ami a legjobban szíven 
ütött a pápalátogatás ideje alatt, 
az egy pécsi mondata: „Magya
rok Nagyasszonya mentsd meg 
népedet!” Eddig mindig így 
mondtuk: könyörögj érettünk! 
Azt mondtam, ismerem őt. S 
most mégis meglep ez a „kriti
ka”, illetve tisztánlátás. Pedig 
igaza van. Ez a valóság. 1978. 
október 18-án azt éreztem: va
lami elkezdődött. Most újra ér
zem és újra biztatom magam -  
és mindenki mást -  indulás, eb
ből te sem maradhatsz ki!

Csoma János 
almádi plébános



Almádi népessége
Mint ismeretes, Almádit a „hegység birtokosai”-nak kérésére 

1869-ben emelte önálló községi rangra a megyegyűlés. Kik voltak 
ezek az emberek, akik így nevezték magukat és főleg hányan vol
tak, azaz mennyi volt Almádi lakossága? Megjegyzendő: a szőlő
birtokosok általában nem itt laktak, elsősorban a múlt század utol
só évtizedéig. A szőlőket művelni kellett, amihez munkaerőre 
volt szükség, nyilván helyben lakó emberekre. Amádi már a XV. 
századi oklevélen is szőlőhegyként szerepel, tehát kellett, hogy 
legyenek állandó lakói.

Milyen adatok állnak rendelkezésre a lakosság számának meg
állapítására, miből lehet számukra következtetni? Az 1964-ben 
megjelent Veszprém megye helytörténeti lexiokona című munka 
szerint Almádi lakossága 1869-ben 120 fő. A veszprémi püspök
ség általában kétévenként kiadott sematizmusai (névtár, címtár) 
az egyházmegye összes településének adatait közlik, beleértve a 
külterületi lakott helyeket is. Sajnos ez sem ad teljes képet, mert 
1895-ig csak a katolikus és zsidó lakosok számát adja meg. Az ál
lami anyakönyvvezés bevezetéséig (1895) csak egyházi anya
könyvezés volt, amit a plébános, illetve a lelkész végzett. Évente 
összesítést készítettek a házasskötésekről, születésekről és az el
halálozásokról, amit kötelezően megküldték az illetékes levéltár
nak. Adataik elég részletesek, időnként igen alaposak. Ez a min
denkori adatközlő egyéniségétől függött. További, a lakosságra 
vonatkozó adatokat találhatunk a különböző évjáratú helységnév
tárakban. Az adatokból úgy tűnik, hogy mind az említett helytör
téneti lexikon, mind pedig a helységnévtárak a sematizmusok 
adataira támaszkodnak. Hozzá kell tenni, nem mindig pontosan 
veszik azokat á t. Lássuk ezt egy példán:
-  a helytörténeti lexikon szerint 1869-ben 120 lakos
-  az 1869. évi sematizmus szerint 120 lakos

Úgy tűnik, rendben van a dolog, pedig távolról sincs így. A se
matizmus a „Tór-Gyöp”-ön (Almádi alsó csárda) lakó további 10 
főt is megemlíti, tehát 130 fő lenne a népesség. Miután ez a szám 
csak a katolikusokat jelenti, a lexikon adata alapvetően téves.

-  az 1895. évi helységnévtár szerint Almádi lakossága Tor
gyöp-pusztával együtt 296 fő

-  az 1895. évi sematizmus szerint katolikus 149, református 
117, evangélikus 22, Torgyöp-pusztán (katolikus) 9, összesen 
297 fő

A két adat gyakorlatilag azonos. A helységnévtárban lévő 
számadat minden bizonnyal az 1891. évi népszámláláson alapul. 
Így közvetve bizonyítja a sematizmusok pontosságát, ami lénye
ges, mert a korábbi időkből csak ezek állnak a kutató rendelkezé
sére az anyakönyvi adatokon kívül.

A sematizmusok adatai, összevetve az anyakönyvi adatokkal, 
teszik lehetővé a múlt század népességének részletes vizsgálatát 
Erre jelen cikk keretében nincs lehetőség, de azért zárásként álljon 
itt néhány példa:
1829. évi sematizmus adata 55
református anyakönyv alapján becsülve 20
összesen 75 fő
1853. évi sematizmus adata 38
református anyakönyv alapján becsülve 25
összesen 63 fő
1885. évi sematizmus adata 150
református anyakönyv alapján becsülve 75
összesen 225 fő

A becslés úgy történt hogy a katolikus anyakönyv születési és 
elhalálozási adatai összevetésre kerültek a református anyakönyv 
azonos adataival. Így az ismert katolikus lakosszám alapján, ará
nyosítva kikövetkeztethető a református lakosság valószínű szá
ma.

Schildmayer Ferenc

Almádi lakosok a Kossuth-szobornál (kb. 1904)

Az 1869. évi sematizmus másolata



Visszaemlékezés...
Vége a nyárnak, lassan el

tűnnek az utcákról a külföldi 
autók, a boltok pénztárainál is 
előbb sorra kerül az ember. Ez 
már az emlékezés időszaka. 
Visszagondolunk arra a sok 
apró örömre, esetleg kelle
metlenségre, amit az idegen- 
forgalom hoz magával, legbe
lül elismerve, hogy szüksé
günk van rá. Mert már meg
szoktuk, mert ebből élhe
tünk...

Én a kulturális programok
ra emlékezem.

Például a 2. Hattyú bálra, 
amelyet igazi szezonnyitónak 
szántunk. Külsőségekben, 
szervezésben már sokkal jobb 
volt a tavalyinál, nem hiába,

hibákból tanul az ember. Hí
res emberek tiszteltek meg 
minket jelenlétükkel, s távoz
tukban a következő bál idő
pontját tudakolták. Nagyon jó 
érzés volt. Az már kevésbé, 
ami éppen ebben a lapban je
lent meg az eseményekről. A 
nyílt levél írójának pontatlan
sága, felületessége sokmin
dent elárul. Persze nem sértő
dünk meg. Jövőre jöjjön a 
szervezők közé, mutassa, mit 
hogyan...

Július utolsó hete már 4. 
éve az Almádi Napoké. Egy
hetes tömény program, mely
ben, remélem, mindenki meg
találta az érdeklődési körébe 
tartozó rendezvényt. Könnyű

zenei koncert, bábszínház, 
térzene, folklór minden 
mennyiségben, népművészeti 
kirakodóvásár, sport Ha az 
érdeklődők létszáma alapján 
értékelünk, elégedettek lehe
tünk. De kellemes volt olvas
ni a Családi lap, a Kurír s más 
lapok kritikáját is.

S végül a Balatoni Tárlat
ról, nem művészi szemmel.

Azt, hogy abból a bizonyos 
padlástérből 1 hét alatt kiállí
tótermet csinálunk, őszintén 
szólva magam sem hittem az 
elején. Kellett hozzá a sok ön
zetlen segítség (most igazán 
helyénvaló a szó: társadalmi 
munka). Eközben is megis
mertünk néhány kiváló, érté

kes embert, akik tesznek is vá
rosunkért. A megnyitón aztán 
(bár a fáradtságtól leragadó 
szemmel) meghatódva hall
gattuk Kerényi Imre gondola
tait. Mikor pillantásaink néha 
összetalálkoztak a nagy for
gatagban, mindegyikből su
gárzott ismét tettünk, tehet
tünk valamit Almádiért.

Mint ahogy az összes prog
ram Almádiért szerveződött. 
A helyi lakosság kikapcsoló
dására, a külföldiek idecsalo
gatására. Bízom benne, jövő
re még több színvonalas nyári 
eseményről számolhatunk be 
az Új Almádi Újság hasábja
in.

Gróf Tibor

A NÁDASOK SZEREPE 
ÉS JELENTŐSÉGE 

A BALATON ÉLETÉBEN
Nemrégiben részt vettem 

a Magyar Tudományos 
Akadémia egyik bizottságá
nak ülésén, ahol a gyakorlati 
szakemberek és környezet
védők drámai hangon fel
hívták a bizottság tagjainak 
figyelmét nagy tavaink (Ba
laton, Velencei-tó, Fertő-tó) 
nádasainak katasztrofális 
pusztulására. Ez a jelenség 
abban nyilvánul meg, hogy a 
szép, összefüggő nádasok 
kiritkulnak, csupán itt-ott 
marad egy-egy csomó belő
lük. A nádasok romlásának 
számos oka lehet, többek 
között emberi tevékenysé
gek is előidézhetik. Az ille
tékes bizottság elhatározta, 
hogy ezt a kérdést még eb
ben az évben szakem
berekkel megvizsgáltatja.

A nádasok a Balaton fel
színének mintegy 3%-át, a 
tó partjának viszont csak
nem a felét beborítják. Elhe

lyezkedésük igen egyenet
len, mivel az északi oldalon 
12 négyzetkilométert, a dé
lin csupán 3 négyzetkilomé
tert foglalnak el. Itt jegyzem 
meg, hogy a „nádasok” fo
galma nemcsak magának a 
nádnak az ottlétét jelenti, ha
nem a nádszálak között élő 
egyéb vízinövényekét is.

Sokan azt hiszik, hogy a 
nádasok jelenléte a Balaton
ban a vízminőség romlásá
nak a jele, ezért káros és irta
ni kell. Félnek attól is, hogy 
a nádas behatol a nyílt vízbe 
és elborítja azt. Ennek a féle
lemnek nincs semmi alapja. 
A kutatók már nagyon régen 
megállapították, hogy a ná
das terjedésének a víz mély
sége szab határt, 2 méternél 
mélyebb vízben nem képes a 
nád megélni.

Miben is áll a nádas szere
pe és fontossága? Elsősor
ban abban, hogy felfogja a

part felől érkező -  a vízmi
nőség romlását (algásodás) 
előidéző-növényi tápanya
gokat (foszfor, nitrogén), 
miáltal csak kis részük jut el 
a tó nyílt vizébe. A tudósok 
megállapították, hogy éven
te a tavat 3,5 ezer tonna nö
vényi tápanyagszennyezés 
éri, melynek 80-90%-át kö
tik meg a nádasok.

A nádasok nemcsak kí
vülről védik a tavat, hanem 
bizonyos mértékben belül
ről is. A tavon keletkező 
törmeléket, uszadékot a ná
das megfogja, nem engedi 
vissza a nyílt vízbe. Ez a vé
dő mechanizmus a tóra jel
lemző vízszintkilengési je
lenséggel függ össze.

A nádasok sokféle szere
pe közül kiemelhető még, 
hogy az általuk beborított te
rület igen gazdag haltáplá
lék-szervezetekben. Ha egy 
varázsütéssel el lehetne tá

volítani az összes nádat, a 
balatoni halak jó része éhen 
halna. Ugyanis a nyílt víz -  
eltekintve néhány öböltől, 
mint pl. a Keszthelyi-öböl -  
a hiedelmekkel ellentétben 
nem gazdag táplálékban!

A fenti néhány példa is 
mutatja, hogy az egész tó 
szempontjából a nádasok
nak óriási jelentőségük van. 
Feltétlenül meg kell akadá
lyozni a nádasok visszaszo
rítását és feldarabolását, 
mert e nélkül nem tudják be
tölteni az ütközőzóna szere
pét a tó és a szárazföld kö
zött. A nádasok védelmének 
propagálásában igen nagy 
feladat hárul nemcsak az 
ökológusokra, természet- 
védőkre, hanem mindazok
ra, akik valamilyen formá
ban (üdülés, vendéglátóipar, 
horgászat, halászat stb.) 
használják a tavat.

dr. Pónyi Jenő, Tihany



Néhány sor 
a  11. hónapról 
a városházán

1991 augusztus

Az elmúlt heteket kény
szerűen kórházban töltöttem, 
nem a városházán. Barátaim bá
natára, ellenségeim örömére. 
Szendi Lajos és Horváth Ákos 
doktorok azonban meggyógyí
tottak. Barátaim örömére, ellen
ségeim bánatára. Barátaimtól 
mégis mindig tudtam, mi törté
nik a városházán. Példának oká
ért meg kellett alkudnunk az 
Építőkkel, elsősorban a vitorlá
zók érdekében. Nem kell tehát 
búcsút venni a vitorláktól. Ni
koletti Miklós vízisportcent
rum-terve sem teljesen kivihe
tetlen. Sót, a vitatott döntéseink 
után a megvalósulásának kicsit 
nagyobb az esélye.

Kopár István világraszóló 
teljesítménye örömmel és büsz
keséggel tölthet el minden 
almádi polgárt. Pulai kiszólását
-  miszerint lesz még néhány 
szavam ahhoz az almádi önkor
mányzathoz - ,  betudhatjuk az 
éves hajóba zártság idegi meg
terhelésének és az egyoldalú 
ausztráliai tájékoztatásnak.

Ami dr. Kopár Zsuzsának a 
gimnáziumi cirkuszban játszott 
szerepét és a múlt havi újságban 
a hattyúkról szóló zsenge opu
szát illeti, csatlakozom a 
szerkesztőhöz: kommentár 
nincs.

Boros László borús cikkét a 
saját szemszögéből megértem. 
Csak az a kár, hogy több tárgyi 
tévedés van benne. Különben a 
40 éve hullamerev rendszert 
nem lehet máról holnapra meg
változtatni. Le kéne vennie a 
pártszmüveget. Ez pl. Furmann 
Imrének, az MDF alelnökének 
sikerült Kérem, olvassa el, mit 
nyilatkozott a Magyar Hírlap
ban az MDF 88 tagú új 
választmányának eddigi tevé
kenységéről. Igen, a Magyar 
Hírlapban, augusztus 24-én. Az 
úgynevezett országos és helyi 
fehér könyvekről.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az önkormányzat augusztus 

1 -i ülését a polgármester beteg
sége miatt dr. Tóth László kép
viselő vezette. A megtárgya
lásra került 5 fő napirend és 14 
aktualitás közül a legfontosab
bakat emeljük ki.

Az 1991. évi költségvetés I. 
félévi teljesítésére vonatkozó 
beszámolót a testület elfogad
ta. A vitában különös hang
súlyt kapott az egészségügyi 
dolgozók jutalmazása, melyre 
végül is a testület egyszeri, át
lagosan a havi bruttó bér 80%- 
át szavazta meg.

Az önkormányzatok feladat- 
és hatáskörére vonatkozó tör
vény alapján döntött a testület a 
bizottságokra, illetve a polgár
mesterre átruházható hatáskö
rökről. Így a továbbiakban a 
polgármester hatáskörébe tar
tozik pl. az eseti szociális se
gély kérelmek elbírálása, az in
tézményvezetők feletti egyes 
munkáltatói jogosítványok 
gyakorlása.

Meghozta az önkormányzat 
a Balatonalmádi város díszpol
gára és a Balatonalmádi váro
sért érdeméremre vonatkozó 
rendeletét.

Módosította a testület -  tör
vényi felhatalmazás alapján -  
az önkormányzati rendeletek 
szabálysértési tényállása alap

ján kiszabható pénzbírságot. 
Az eddigi maximum 3000 Ft 
volt, ez most 10000 Ft-ra emel
kedett.

Csatlakozott az önkormány
zat a Nemzeti Emlékhely Ala
pítványhoz, mely állandó lako
sonként számolva 2 Ft -  össze
sen 18 000 Ft -  anyagi támoga
tást jelent az alapítvány javára.

A testület felhatalmazást 
adott a polgármesternek a gáz
program megvalósításával 
kapcsolatos tárgyalások folyta
tására azzal, hogy a végleges 
megállapodást annak megköté
se előtt a pénzügyi ellenőrző 
bizottság hagyja jóvá.

Az önkormányzat az általá
nos rendezési terv felül
vizsgálatáig, de legkésőbb 
1992. december 31-ig telekala
kítási és építési tilalmat rendelt 
el a Balaton-part -  a település 
közigazgatási határa, valamint 
a vasútvonal által határolt terü
letre, továbbá a belterületi be
építetlen állami tulajdonú föld
területekre.

Ezt követően két olyan napi
rend következett, amelyen fel
izzottak a kedélyek, az önkor
mányzati ülésen jelen levő, a 
témákat szívügyüknek tekintő 
állampolgárok aktív közremű
ködői lettek az ülésnek.

A budatavai ún. IV. strand 
ügye az Almádi Holding elő
terjesztésében és a vállalkozók 
jelenlétében ismételten tárgya
lásra került A szenvedélyes vi
ta után végül is a testület csu
pán arról döntött, hogy az érin
tett területet a rendezési terv
nek megfelelően strandként kí
vánja hasznosítani, és egyben 
elrendelt egy közigazgatási be
járást valamennyi érdekelt 
szakhatóság részvételével.

A strandról és az annak meg
valósítására alakuló gazdasági 
vállalkozásról bizottsági vizs
gálat és javaslat alapján dönt 
majd a testület.

A másik ügy, melyhez kap
csolódóan az Almádi Újságban 
már többször és több szem
szögből is jelent meg cikk, a 
Budapesti Építők Sport
egyesülettel kötött megállapo
dás jóváhagyása volt. A megál
lapodás bizonyos szempontok
ból kétségkívül kompromisz
szumot jelent, de az adott hely
zet lehetőségeinek maximális 
érvényesítésére törekedett az 
önkormányzat.

A testületi ülések jegyző
könyvei a városi könyvtárban 
és a polgármesteri hivatalban 
megtekinthetők.

HÍREK
A balatonalmádi képviselő-testület legközelebbi ülését szep

tember 19-én, 18 órakor tartja a városháza kistermében. Az ülés 
nyilvános.

Az önkormányzat által az Almádi Újságban is közzétett pályá
zatra -  új vagy használt lakás megvásárlásához, építéséhez, felújí
tásához, bankkölcsön visszafizetéséhez nyújtható támogatásra -  
51 db kérelem érkezett A lakásügyi társadalmi bizottság a feloszt
ható 990 000 Ft-ból 8 család részére 400 000 Ft kamatmentes köl
csönt 18 család részére 490 000 Ft vissza nem térítendő támoga
tást állapított meg.

Ezen felül az önkormányzat rendelete alapján 150-150 ezer fo
rinttal támogatta az első lakásukat megvevő -  kérelmet benyújtó -  
négy fiatal házaspárt.

EBOLTÁS

Az ebek pótoltása szeptember 17-én, 13-16 óra között lesz a ré
gi tanácsháza előtt. Kérjük, az eboltási igazolványt vigye magá
val! A féregtelenítést az állatorvos térítés ellenében elvégzi.

A CSATA 
ELDŐLT

Végre pont került az öreg
hegyi lakók többségében az 
év eleje óta méltatlankodást 
kiváltó Horváth Dezső-féle 
bolt ügyére. A bolt kiürítésé
re indult bírósági eljárás két 
tárgyalás után ugyan nem 
vezetett eredményre, de az
tán augusztus 31-én sikerült 
peren kívüli egyez
ségkötéssel a bolt átvétele. 
Az üzlet bérletét még az év 
elején pályázati úton elnyert 
balatonalmádi Bugovics 
testvérekkel a polgármesteri 
hivatal szeptember 5-én a 
szerződést megkötötte, így 
az öreghegyiek hamarosan 
ismét birtokba vehetik bolt
jukat.



Kivonat a 13/1991/VIII. 1. önkormányzati 
rendeletből a Balatonalmádi város 

díszpolgára cím és a Balatonalmádi városért 
érdemérem alapításáról és adományozásának

rendjéről

I.

BALATONALMÁDI VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA cím alapítása

1. § Balatonalmádi város önkormányzata elhatározta, hogy a vá
ros közéletének kiemelkedő személyiségei számára, akik a várost 
és annak polgárait kimagasló közéleti, társadalmi, politikai, gazda
sági, tudományos, kulturális, művészeti, sport vagy egyéb téren ki
fejtett kiemelkedő tevékenységükkel- vagy életművekkel -  tíszte
letreméltóan szolgálják vagy szolgálták, az elismerés, a nagyrabe
csülés és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a BALATON
ALMÁDI VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozza az 
1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bek. a/ pontjában foglaltak alapján.

Az adományozás rendje:
2. § A Balatonalmádi város díszpolgára cím adományozásának 

célja, hogy a város e kitüntető címmel ismerje el azok érdemeit, 
akik

-  kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal, maradandó 
életművekkel hozzájárultak Balatonalmádi fejlődéséhez,

-  hosszú időn át kifejtett tudományos, művészeti, kultúrpoliti
kai és sporttevékenységükkel hírnevet, elismerést szereztek a vá
rosnak.

3. § (1) A Balatonalmádi város díszpolgára címet a város polgá
rai nevében a képviselő-testület adományozza annak a magyar 
vagy külföldi állampolgárnak, akit arra érdemesnek ítélt. A meg
tisztelő címben részesülő személyre vonatkozóan 5 tagú kuratóri
um tesz javaslatot

(2) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bár
mely balatonalmádi lakos, társadalmi, gazdálkodószervezet, in
tézmény.

(4) A díszpolgár címet a képviselő-testület alkalomszerűen, 
nyilvánosan és ünnepélyes keretek között adja át.

A díszpolgári cím adományozásához a képviselő-testület egy
hangú szavazata szükséges.

II.

BALATONALMÁDI VÁROSÉRT 
érdemérem alapítása

6. § A város közéleti, gazdasági, kulturális életében vagy egyéb 
téren a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elisme
réséül Balatonalmádi városért érdemérmet alapít

Az adományozás rendje.
7. § (1) Az érdemérem személynek, közösségnek, szervezetek

nek, intézményeknek adományozható, ha:
-  a város gazdasági életében,
-  a városfejlesztésben,
-  a város közéletében,
-  a tudomány, a művészetek, az irodalom és a hagyományok 

ápolása,
-  az egészségügy, oktatás, nevelés, sport és egyéb területen ki

emelkedő, eredményes munkát végzett.
(2) A BALATONALMÁDI VÁROSÉRT érdeméremre a javas

latok megtétele, illetve azok elbírálása a 3. § (1) és (2) bekezdésben 
foglaltak alapján történik.

(2) Az érdemérmet a képviselő-testület esetenként ünnepélyes 
keretek között adományozza.

Az adományozás jegyzőkönyvbe foglalt határozattal történik.

SZENNYVÍZ
A Balatonalmádi területén keletkezett házszennyvizek 

szennyvízcsatornán történő elvezetése a Balaton vízminőségé
nek védelmében és az ivóvíz további minőségromlásának meg
akadályozása céljából igen fontos feladat.

Az elmúlt évek során nagyrészt önerős formában, társulati 
úton már megépült a budatavai és tisztviselőtelepi szennyvíz
csatorna-hálózat.

Ebben az évben a Hunyadi és Dugonics utcákban, valamint 
az ehhez közvetlenül kapcsolódó mellékutcákban épült meg a 
gerincvezeték, amire az egyéni házi bekötések folyamatosan 
készülnek.

Ez a beruházás a lakók összefogásával, szintén társulati for
mában valósult meg, kiegészítve közel 4 millió forint összegű 
önkormányzati és BIB-támogatással. Itt a területileg érdekelt 
ingatlantulajdonosok ingatlanonkénti érdekeltségi hozzájáru
lása 70, illetve 80 ezer forint, mely összeget 8 év alatt, egyenlő 
részletekben kell megfizetniük. Ez az összeg a kamatterheket is 
tartalmazza. Fizetési könnyebbséget jelent hogy az idegenfor
galmi helyi adóból az éves befizetett csatornamű-hozzájárulás 
összege levonható.

Az önkormányzat tervei között szerepel a Kisberényi ú t 
Pinkóczi ú t Venyige utca, Lozsántai út és közvetlenül kapcso
lódó mellékutcáinak szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, 
mely területre a kiviteli tervek már elkészültek.

Itt is számítunk az érdekelt ingatlantulajdonosok közremű
ködésére, a kivitelezés az önkormányzat pénzügyi támogatásá
val, társulati formában valósulna meg, valószínűleg már a jövő 
évben.

Horváth Zsuzsa

Kutya =  baj?!

Fájó szívvel tapasztalom, hogy az ún. „egynyári" kutyusok 
miként kerülnek koldusbotra -  ősszel. Kiteszik a szűrüket a 
nyaralókból, hogy aztán a büfék, buszmegállók, szemeteskon
ténerek környékén összeverődve kutassanak ennivaló után.

Nem csoda, ha elvadulnak, és bizonyára ők azok, akik a 
szeptemberi, veszettség elleni védőoltást sem kapják meg. S 
aztán halljuk a hírt a rádióban, tévében, hogy már megint meg
harapott valakit egy kutya. Megvan annak a hivatalos útja, 
módja, ha a tulajdonos meg akar szabadulni a kutyájától.

S hadd jegyezzem meg egy ide vonatkozó észrevételemet! 
Feltételezem, hogy az ebtartók ismerik a rájuk vonatkozó sza
bályt, miszerint a kutyusokat az utcán csak pórázon szabad sé
táltatni. (Tőlünk nyugatabbra fekvő országokban ennek az el
mulasztásáért drágán fizet a gazdi.) Ugyanis, mint állandó ku
tyatulajdonos, szeretném nyáron is sétáltatni, futtami a kutyá
mat a megszokott útvonalon, megkímélve magunkat a kelle
metlenségektől.

M.Zs.

A magyar-angol tanítási nyelvű gimnázium
keres

BÚTOROZATLAN LAKÁST

(miniumum 2 szoba, konyha, fürdőszoba) 

Balatonalmádiban vagy közelében

Érdeklődni részletes árajánlattal az alábbi telefonszámon le
het 06/80/38-888, 38-990, illetve személyesen a Balatonal
mádi gimnáziumban. Cím: Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.



A megnyitón részt vevők egy kis csoportja

A szobor és nézői

Dobos Lajos festőművész Almádi város díját kapta

Kerényi Imre beszédét 
mondja

Országos hírű tárlat lett a balatonalmádi városháza 
padlásterében.

A megnyitón vagy 300 ember tolongott. A kultúra eb
ben az időszakban „mostohagyermek” kis országunk
ban, de hál’ Istennek, kedves kis városunk otthont ad, 
felvállal, erőt merít és irányt mutat, hogyan lehet a sem
miből is formálni.

Tehát az 1991. Balaton Tárlat megnyitó beszédéből -  
melyet Kerényi Imre, a Madách Színház igazgatója 
mondott -  közlünk részleteket.

Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt kiállítók, festők, szob
rászok, céhekbe tömörült és céheken 
kívüli mesterek, tisztelt, rendezők és 
szponzorok, társadalmi és civil szer
vezetek képviselői, valamint magán
személyek, kereskedők, borászo k , 
építészek, nyomdászok és vendéglő
sök, tisztelt mindenféle rendű é s  ran
gú vendégek, érdeklődő családtagok, 
tisztelt városi önkormányzat, egész 
atyafiságos tisztelt gyülekezet!

Köszöntöm Önöket ma, 1991. au
gusztus havának 30-án Balatonalmá
diban, a város házának frissen me
szelt, Salgóval, gipsszel, gézzel feljaví
tott padlásán, ahol eddig a madár sem 
járt, de ahová ma -  bármiféle központ

bármiféle utasítása nélkül -  sok jóra
való állampolgár buzgalmából és 
kezdeményezésére beköltözött a Ba
latoni Tárlat.

Keszthely, Tihany, Budapest és 
Veszprém adott otthont e kétéven
kénti rendezvénynek, a legutóbbit 
Balatonakaliban maga Kosáry Do
mokos nyitotta meg. Aztán megvál
tozott a rendszer, s úgy tűnt, hogy 
gazda híján, épület és pénz híján 
megszűnik ez a szép hagyomány, el
hal a Balatoni Tárlat, amikor is Bala
tonalmádi, ez a sokrétű társasággal 
bíró ifjú város, mint egy éhes vércse, 
lecsapott rá.

Tisztelettel megkövetem a gyüle
kezetei e hasonlatért, való igaz azon
ban, hogy már korábban is, de város
sá nyilvánítása, 1989. április 1-je óta 
különösen Balatonalmádiban lüktet 
a szellemi élet. Egymás után szerve
ződnek az őslakosokból, a nyaralók
ból, a vendégekből és a barátokból 
álló szellemi körök, a civiltársada
lom bejegyzett és bejegyzetlen intéz
ményei, formálódnak a tervek, s ha

hiszik, ha nem, e tervek egy része 
meg is valósult -m e r t  a vércse éhes. 
Éhes a jóra. Éhes  a  szépre. S ezért 
tesz valamit. Nem várja mástól. Te
szi  ő maga.

Ez a jókedvű és villógó szemű vér
c s e  a  hajdani pártházból közösségi 
házat csinált, ahol 10-15 civil kör 
működik, s melyne k  szűk stábja so k  
más fontos erény mellett nemcsak az  
idei emlékezetes sikerű Balatonal
mádi Napokat rendezte meg, hanem 
olyannyira átszövi a város napi éle
tét, hogy m ég a strandoló gyerekeket 
is a  kreatív kultúra eltanulására 
készteti: csütörtök délelőttönként ott 
ugyanis avatott pedagógusok vezér
letével szalmafonat, szalagfűzés és 
agyagszobor készül. A  káprázatos

térszerkezetű vörösberényi erőd- 
templomban koncertet rendeztek. 
Az Aurora szállóval közösen nemzet
közi festőtábor létesítésén tanakod
nak, a vöröskőből művészien épült 
hatalmas támfalban, a régi tűzoltó
szertár helyén helytörténeti múzeu
mot nyitnak. Ezen épület helyreállí
tását almádi illetőségű iparosmeste
rek végezték ingyen és bérmentve, 
portáljait az Almádiból elszárma
zott vonzó hölgy bécsi férje adomá
nyozta ingyen és bérmentve. A hely- 
történeti múzeum fölé facsipkés épü
letet akarnak emelni, ez lesz az Al
mádi Galéria. A régi városházából 
zeneiskolát alapítanak, ennek alag
sorát hagyományőrző pékség foglal
ja majd el, és ha hiszi, ha nem a meg
jelent gyülekezet, a tágas parkban 
álló volt strandgondnoki kőházból a 
városi képviselő-testület bölcs dönté
se értelmében nem kínai étterem 
lesz, hanem Mihály Gábor és Lu
gossy László művészeti vezetésével 
az alkotáson túl kreatív képzéssel is 
foglalkozó, télen-nyáron működő

kézművesház és szoborpark létesül.
De a szellemieken túl minden 

kellett ahhoz, hogy ma itt birtokba 
vehessük a Balatoni Tárlatot? Meg

hívó, plakát, katalógus, szervezés, 
szerkesztés, telefonálás, felkérés, dí

jak, szállítás, zsűrizés, helyiség, me
szelés, gipszelés -  mindez miből? A 
helyi civiltársadalom kezdeménye
zésére adományokból.

Engedtessék meg köszönettel kö
zölnöm, hogy a városi önkormányzat 
padlását adta, ezenfelül 20 000 forin
tot, a megyei önkormányzat 20  000, a 
Fórum üzletközpont 10 000, a Sze
mafor Kft. 5000, a BIB 20 000, a Kép
zőművészeti Alap adta ingyen a zsű
rit, a Hepta Electronics Kft. készítet
te a katalógust mintegy százezer fo



rint értékben, az angol tannyelvű 
gimnázium Barkas autóját és sofőr
jét bocsátotta a kezdeményezés ren
delkezésére, a szpotlámpákat az al
mádi Édász szerelte fel. A takarítási 
munkákat Pécsik Zoltán és Molnár 
Gábor várpalotai kisiparosok végez
ték.

A megnyitó után szokásos pohár 
borért Sárközi urat, a balatonfüredi 
borgazdaság vezetőjét, a harapniva
lóért az Aranyhíd és a Rózsakert 
vendéglőket illeti köszönet.

Hát így jött létre 1991-ben Bala
tonalmádiban a Balatoni Tárlat 
Nem lenne korrekt és teljes ez a tör
ténet akkor, ha megkülönböztetett 
rokonszenvvel és tisztelettel nem kö
szöntenénk itt most egy embert, nem 
is tudom, minek tituláljam, festőnek, 
újságírónak, grafikusnak, politikus
nak, kiállításrendezőnek vagy kifu
tófiúnak, ez az ember itt él közöttünk 
és velünk, a biciklijén gyorsan ide- 
oda karikázik, általában fekete für
dőnadrágot visel és folyton lobog:

köszöntsük e tárlat szellemi atyját: 
Veszeli Lajost, aki a Néma visszhang 
c. Egry triptichonnal szerepel a kiál
lításon.

Ideutaztomban bárányfelhőket 
láttam az égen. Három közülük kissé 
különvált a nyájtól, Itt libegett a ki
kötő felett, tán még most is ott libeg
nek. Az egyiken Illyés Gyula hasal 
tengerészsapkában, a másikon Bor
sos Miklós szívogatja ceruzája végét, 
a harmadikon nagy kalapban Egry 
József somolyog. Minket néznek, 
minket, itt ezen a padláson, és azt 
mondják, így van ez jól, fiúk, hogy 
egy régió összefog és artikulálja ön
magát, hogy a szellem itteni emberei, 
az itteni írástudók nem válnak áruló
vá és árusokká, hogy hiszik a lehetet
lent, s a kétségtelenül egyre romló 
körülmények ellenére teszik, mit 
tenniük kell. Odafont Illyésnek, Bor
sosnak, Egrynek tetszik, hogy ez a ki
állítás van, hogy ez a tárlat a régió 
természetes és nyitott szövetsége ré
vén szerveződött össze, hogy a művé
szeti kínálat dús és sokféle és nívós, 
hogy a szerkesztésben nem történt 
kirekesztés, ha mégis akadna kire
kesztés, annak esztétikai, ideológiai 
és politikai oka nincsen, ha mégis 
akadna kirekesztés, csak az emberi 
ügyetlenségnek tudható be.

Illyés, Borsos, Egry.
Ha ők onnan lejönnének.
Ha ők onnan lejöhetnének, 
bizonyára elmondanák, de jó, 

hogy itt vagytok ti veszprémiek, ti 
szigligetiek, ti keneseiek, te fűzfői, ti 
almádiak, ti fürediek, ti szepezdiek, 
te sümegi és ti valamennyien a Káli
medencéből;

azt is mondanák, helyes, hogy itt 
vannak a budapestiek, a szolnokiak, 
a békéscsabaiak, a londoniak, a pári
zsiak és az erdélyiek és mindazok, 
akik valamilyen módon kötődnek a 
régióhoz;

bizonyára tetszene nekik, hogy itt 
van a vatikáni bennfentes nemesnek 
számító Udvardy Erzsébet is, meg a 
huszas-harmincas évek óta rend
szeresen kiállító Mikus Gyula bácsi, 
aki annak ellenére, hogy Keszthe
lyen éppen életmű-kiállítása van, ide 
is adott anyagot;

érdeklődéssel néznék Bojtor Ká
roly El Grecót idéző munkáit;

meghajtanák fejüket a közel
múltban elhunyt, a Bakony és a Bala
ton szerelmeseként emlegetett Sze
lestei László komor szépségű festmé
nyei előtt;

barátként köszöntenék a balaton
füredi Eigel Pista bácsit;

köszöntenék Sághy Sándort, Vág
falvi Ottót és Kalmár Györgyöt, aki 
Londonból jött vissza a Káli-meden
cébe;

köszöntenék a Hunyady házas
párt, hosszabban időznének Vizer 
Julianna tapló-kompozíciója előtt;

üdvözölnék R. Kiss Lenkét az 
Öreghegyről;

a tárlatzáró poharazgatás után 
meglátogatnák Dobos Lajost az 
Öreghegyen, hogy mutassa meg nem 
kiállított munkáit is, melyeket az 
Öreghegyen töltött 30 esztendő alatt 
föstött;

de e látogatás előtt még megcso
dálnák Gerzson Pál szédületesen 
egyéni formavilágát,

Péterffy Gizella érzékeny alkotá
sait, Csizmadia Zoltán más tájakat is 
idéző füzeseit,

Platty György viliódzó szigligeti 
látomásait,

Somogyi Győzőnek, a Megyei 
Képzőművészeti Céh előgárdájának 
megejtően naiv ábrázolásait,

Csavlek András tompán sugárzó 
varázslatos kompozícióit,

az iskolát teremtő Szentgyörgyi 
Kornél munkáit, aki ugyan Buda
pesten él, de minden gondolatával a 
Balatonhoz kötődik;

örömmel üdvözölnék a szolnoki 
művésztelepről elűzött Bokros Lász
lót, aki már érzi a Balaton ízét is;

nem vitatkoznának az avantgár
dot képviselő Istiván Szabó Jánossal 
és Hegyeshalmi Lászlóval, tán még 
biztatnák is őket, hogy legközelebb 
többet és többen állítsanak ki;

aztán a szobrászat lenne a téma, 
Kő Pál, a karcsú szobrok nagymeste
re beszámolna nekik az utánpótlás
ról, Lugossy László kizárólag csak 
nekik talán elárulná, miféle ördögi 
technológiával hegeszti össze szug
gesztív fémkompozícióit, Raffai Béla 
felfelé nyúladozó férfialakjának filo
zófiája is kielemződne, a bármiféle 
anyagot, követ, márványt, rezet, 
szobraiban dinamikusan hullámoz
tatni képes Mihály Gábor bemutat
ná barátait, Varga Gézát és Seres Já
nost, s együtt előadnák az Almádi
ban bányászható vöröskő szob
rászati felhasználásával kapcsolatos 
terveiket;

Borsos Miklós gratulálna Felhősi 
Istvánnak az Európa Nostra díjhoz, 
aztán eszmét cserélne Mészáros Im
rével a színes festői nyomatokról;

Illyés szíves szóval köszöntené a 
művészetpedagógusokat, Fábián 
Lászlót, Szöllősy Mátét, Fülöp La
jost,

elbeszélgetne velük festményeik
ről meg a nevelési tapasztalatokról, 
aztán átballagna Kádár F. Tiborhoz, 
aki Erdélyből származott ide, s ana
lizálná szép fakeresztjeinek ontoló
giáját, átölelné Káplár Ferencet, a 
dörgicsei filmoperatőr-festőt, meg
hívná uzsonnára a tihanyi fügefa alá;

Egry ráhunyorítana Balogh Er
vinre, s mondaná: igazad van, kollé
gám, a balatoni fény így káprázatos, 
ahogy föstöd.

Igen. Illyés, Borsos és Egry, ha ve
lünk lennének, elégedettek lennének, 
s mi, akik ma itt vagyunk, elégedet
tek lehetünk. A ’91-es Balatoni Tár
lat van, sokféle és nívós.

Goethe írja, hogy bárcsak min
den ember mindennap találkozhat
na egy műalkotással. Elolvasna egy 
szép költeményt, elgondolkozna va
lamely gyönyörű festmény láttán, 
megcsodálna egy-egy maradandó ér
tékű szobrot. Hogy ízlése finomod
jon, vágyai tisztuljanak, gondolatai 
egyenletessé formálódjanak -  így ér
vel Goethe a műalkotások élvezete 
mellett, mely élvezet nélkül ízlésünk 
nem finomodik, vágyaink rendezet
lenül burjánzanak, gondolataink té
tován kuszálódnak.

Hogy ízlésünk finomodjon, vá
gyaink tisztuljanak, s gondolataink 
egyenletessé formálódjanak, íme, itt 
a Balatoni Tárlat, melyet Koncz Gá
bor barátunk szavalata után tekint
sünk megnyitottnak. Köszönöm szí
ves figyelmüket.

Fotók: Durst László 
és Áfrány Gábor

Így készül a kiállítóhely

Szoborarc



E havi kényes kérdésünk
Igaz-e, hogy többezer almádi polgár írásban kérte dr. Farkas 

Miklós körzeti orvos állásába visszahelyezését? Válaszol a pol
gármester:

Való igaz, érkeztek ilyen levelek, bár az ügy már kikerült a mi 
hatáskörünkből. A munkaügyi bíróság dönti el, hogy Farkas 
Miklós elbocsátását jogerőre emeli vagy enyhébb szankcióra 
változtatja. A többezer aláírásról szóló hírek azonban túlzottak, 
összesen 137 almádi és 33 felsőörsi polgár nyilatkozott Farkas

Miklós mellett. Közülük azonban többen megkerestek képvise
lőket és engem is, hogy csak az aláírásgyűjtő hölgyek erőszakos 
fellépése és abbéli félelmük miatt írták alá, hogy ha Farkas Mik
lós ezt is megússza, visszakerül és retorzióval él. Azt hiszem, 
Farkas Miklós jobban tenné, ha belenyugodna a képviselő-testü
let orvos, párttag és független tagjainak egyhangú döntésébe és 
más állást keresne. Ami egyáltalában nem lehetetlen, mert az or
vosi hiányszakmákban, pl. a különféle laboratóriumokba lasszó
val és 30 000 forintos fizetésekkel fogják az orvosokat.

LOZSÁNTA
(Beszél a helynév, ha hagyják)

„El ne feledd az ősöket, kik 
erdők, mocsarak helyén mező
ket, utat, szőlőket neveltek s 
falvakat.” Keresztury Dezső 
intelmét nem akkor fogadjuk 
meg, ha időről időre jelszóként 
lobogtatjuk -  szép gyakorlatra 
tettünk szert ebben - , hanem 
tennünk is kellene valamit en
nek érdekében. Radiátorok 
mellett már nem születnek nép
mesék, nincs, aki mondja, és 
lassan azok sem lesznek, aki
nek mondanák, a mesemondók 
szerepét meg elirigyelték a po
litikusok.. De ami van, azt be
csüljük meg, adjuk tovább, 
mert utódaink majd tőlünk ké
rik számon.

Ilyenek a helynevek, amiket 
a megye két járásától már köz
zétettek, de hogy a veszprémi 
járásé hol késik az éji homály
ban, ki tudja? Szerencsére már 
a múlt században is voltak 
olyanok, akik hangyaszorga
lommal összegyűjtögették és 
utánajártak, mint Pesty Frigyes 
1848-as honvéd, később neves 
történész-kutató, aki megkere
sett minden szolgabírót, és le
iratta velük községünk helyne
veit, dűlőit, hegyeit és azok tör
ténetét. Hál’ istennek ránk is 
maradt: Magyarország helyne
vei történeti, földrajzi és nyel
vészeti tekintetben. Vörösbe
rény akkori jegyzője, Nagy Ist
ván, lelkiismeretesen megvála
szolta a kiküldött kérdőívet, így 
neki köszönhetjük az alábbi kis 
helynévmagyarázatot: 

Órkötő vagy Lozsánta egy 
szélesen elterülő szántóföld és 
rétföld neve. A monda szerint 
itt hajdan erdőség volt, amely
ben sok vadszőlő termett. Bizo
nyos Őr nevezetű tót a fiainak 
mondta, hogy ott szedjenek 
vadszőlőt, de azok azt mond
ták, hogy nincs mibe szedni, 
mire az apa budlijával annyi 
vesszőt vágott az ott körös-kö

rül levő csalitból, hogy abból 
kosarat fonhatott, melyben 3 
csöbör szőlő fért meg. E terüle
tet ezután róla nevezték el. E tá
jék felső része Losantának ne
veztetik, de hogy a név honnan 
származik, az ismeretlen.

Első olvasásra naivnak tűnik 
ez a magyarázat, de olyan szép, 
hogy nem szabad elfelejte
nünk. Már csak azért sem, mert 
minden olyan információt tar
talmaz, amire szükségünk van, 
kulcsszavai ugyanis: tót, vad
szőlő, vessző, cseber. Próbál
juk meg értelmezni ezeket a 
szavakat! A tót népnév sokak
nál csak a szlovákokat jelenti, 
holott egykor szlovén, Kaj-hor
vát jelentéssel is bírt, tanú rá 
több helynevünk, mint Kápta
lantóti, Lengyeltóti, Kistótfalu, 
illetve Hosztót.

A vadszőlő neve a legtöbb 
szláv nyelvben LOZA a szerb- 
horváttól az oroszig, de több 
nyelvben szőlővesszőt is jelent, 
vagy venyigét, de furcsa mó
don még átvitt értelemben is 
használják ág, származás jelen
téssel.

Több helység visel ilyen ne
vet a történelmi Magyarorszá
gon: LOZA kárpátaljai kisköz
ség az ilosvai járásban, régeb
bi magyar neve Füzesmező 
volt; LOZÁNSZKA Márama
rostól északra, amelynek a neve 
Cserjés volt és NAGYLÓZNA 
erdélyi község Déstől észak- 
nyugatra, mellette KÓLÓZNA. 
Nem kell persze ilyen messzire 
menni a szőlővessző helynevek 
felderítésében, hiszen a szom
szédban is van egy olyan tele
pülés, amelynek magyar jelen
tése: szőlőskertnél települt falu, 
és szintén szerbhorvát eredetű;

ez pedig PALOZNAK, amely 
az 1002 előtti oklevélben „Pa
loznikon” olvasatban található. 
Ugyanennek az oklevélnek a 
görög nyelvű szövegében ol
vasható először Vörösberény 
neve is szagarbruen alakban, 
ami 100 év múlva már zaarbe
rín! Itt tehát a település lakossá
gának a nyelvéről van szó, mert 
PALOZNAK mellett megtalál
hatók BALATONSZŐLŐS, 
SZŐLŐSŐRS vagy BOCSÁR 
helynevek, a szőlő- és borter
melő magyar lakosság ékes bi
zonyítékai.

Ugyanakkor nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy a 
török hódoltság után hatalmas 
szőlőterületek parlagosodtak 
el, bokrokkal benőtt csihar 
mind a káptalanra káramlott 
vissza, mert az örökösök nem 
voltak fellelhetők. A káptalan 
pedig a hirtelen reászakadt 
nagy szőlőterületet megmű
veltetni nem volt képes, ezért a 
munkaerő-csábítás közismert 
trükkje volt az, hogy a művelést 
vállaló szőlősgazdáknak még a 
dézsmát (azaz a tizedet) sem 
kellett fizetniük.

Szláv eredetű szavunk a cse
ber is, méghozzá a faedényen 
túl űrmértéket is jelentett. A 
nagy cseber 100, a kis cseber 
pedig 50 iccével ért fel, így az
tán könnyen átszámítható 85, 
illetve 42,5 literre (Öreg-Al
mádi szőlőhegyen 1795-ben 
2445 pozsonyi akó volt a bor
termés, úja a borvidékről 
Lichtneckert András). Mivel a 
pozsonyi akó 60 magyar iccé
nek felelt meg, azaz 35,88 pint
nek, tehát 50,80 ütemek, most 
már játszi könnyedséggel ki
számolható Öreg-Almádi

dézsmaalapja...
Visszakanyarodva helynév

magyarázatunkhoz, a falu 
jegyzője 1860-ban az Őr neve
zetű délszláv telepes (talán 
strázsa volt az eredeti neve?) 
emlékét őrizte meg, akinek fia
ival együtt termővé kellett ten
ni egy elvadult, vadszőlős terü
letet. Ennek LOZA alakjából 
formálódott ki a LOZINTI, 
amely LOZSÁNTA formává 
magyarosodott.

Nem kell tehát strapáim ma
gunkat, hogy esetleg a   „rossz + 
szántó” lehetett-e valaha, de 
volt olyan adatközlőm, aki a 
köves talaj miatt a „ló + sánta” 
eredetre gyanakodott. A neme
sebb eredetet kutatókat is meg
nyugtathatjuk, hogy a LO
ZSÁNTA névnek semmi köze 
a svájci Lausanne városhoz (ta
lán kelta eredetű tó melletti 
vagy köves terület), illetve a 
német Lausitz is más gyökű, 
mert szerb nyelven mocsárvi
déket jelent. Hála Nagy István 
vörösberényi jegyzőnek, Pesty 
Frigyes történész-kutatónak és 
Horváth József helytörténé
szünknek, a rejtett informáci
ókkal teli, eredeti helynévma
gyarázat fennmaradt.

Azok a gyerekek, akik egy
szer majd a helytörténeti olva
sókönyvben -  mert elodázni 
már azt sem lehet sokáig -  elol
vassák a 130 éve leírt gyönyörű 
kis történetet, azok értékelni is 
tudják majd a helyi ősök áldo
zatos munkáját, sőt, valós té
nyeket fognak tisztelni. Ha pe
dig énekórán az Érik a szőlő, 
hajlik a vessző... kezdetű nép
dalt tanulják, akkor nemcsak 
azt fogják megjegyezni, hogy 
bodor a levele, hanem talán 
eszükbe jut, hogy abba a bodor 
levélbe nemcsak a töltike nevű 
török eredetű étel fér bele, ha
nem a LOZSÁNTA is.

Czuczor Sándor



A NAGY STRANDRÓL 
DIÓHÉJBAN

Helyi strandőrjáratunkkal a 
nagy strandot kerestük fel.

Igaz, már augusztus vége 
van. Még ekkor is mozgalmas a 
40 000 négyzetméternyi terü
let, a közel 1 km hosszú part
szakasz. Már a főbejáratnál üz
letek fogadnak, ezek a 35 pavi
lon közé tartoznak, külön mű
ködik a Fogas étterem. A Hol
ding kb. 30 szerződést kötött, 
van csúszda, gumilégvár, vízi 
játszótér, vízi dodzsem, kata
marán vízibicikli, videómérleg 
(horoszkóp és bioritmus), köl
csönző, ahol a napozóágytól a 
szörfig mindent kínálnak, vagy 
biliárdasztal, Família sétahajó, 
szórópisztolyos napolajszórás, 
és hosszan lehetne még sorolni. 
Közel 100 tevékenység van je
len. Ha jól számoltam, csapolt 
sör 6, lángos 3 helyen kapható, 
de vásárolható tócsi és zsíros
kenyér is. Így, aki ide bejön, a 
bőséges kínálatban mindent 
megtalál. Ezen a strandon érde
mes korzózni, itt mindig törté
nik valami. A strandszínpadon 
éppen bohócműsor zajlik. Pa
dos János részlegvezetővel az 
irodában beszélgetek.

Köztudott -  mondja - , hogy 
pályázat útján a kommunális 
szolgáltató üzem kapta meg a 
strandot ez évi üzemeltetésre. 
Változatlan létszámmal várták 
a vendégeket. Júliusban 43 fő
vel. Augusztus 1-jétől kft-n be
lül működtek. Változást a kí
vülálló nem érzékelhetett. Ne
hezen indult be a szezon, ki
sebb a vendégforgalom, mint 
tavaly. Viszont az árbevétel 
több lett hiszen 40 Ft a felnőtt 
25 Ft a gyerek napijegy. Ez a 
tavalyihoz viszonyított 30%-os 
emelkedés az inflációt fedezi. 
Igaz, az almádi 14 éven aluli 
gyerekektől nem kémek belé
pőt. Így volt az az Almádiért és 
a Rolitron Alapítvány közös 
napján is, amikor még a csúsz
dát vízibicikli-kölcsönzést is 
kedvezményesen üzemeltet
ték. Kilencezer forintot aján
lottak fel az alapítvány javára. 
Megtudom, hogy mit jelent nap 
mint nap a fizikai dolgozók 
számára a part tisztántartása, a

lépcsőbejáró, járda, kabin taka
rítása. Segítik a helyi közösségi 
ház strandon és a főbejáratnál 
lévő rendezvényeinek lebo
nyolítását. Ők is szerveztek 
programot, dixizenekart, báb
színházat, sőt, üdültetnek is. Jó 
hasznát veszik a korszerű han
gosításnak, a jól felszerelt 
egészségügyi szobának. Sze
rencsére haláleset, vízbefúlás 
az idén nem történt.

Pados úr beszél a kevésbé 
napfényes oldalról, a gondok
ról, tervekről is. Alapvető szá
mukra a közművek üzemelte
tése. Például a drága ivóvíz mi
att a Balatonból szivattyúhá
zon keresztül kap vizet az ösz
szes zuhanyozó, mosdó, WC. 
A tisztaságot igyekeznek meg
őrizni, a drága eldobózsákok
ból fogy is naponta vagy 120 
darab. A kő virágtartókban lé
vő növényeket gondozzák, a 
füvet esténként szórófejekkel 
locsolják. Ezért is nem tartanak 
éjszaka nyitva, hisz takarítani 
kell ahhoz, hogy a vendéget 
tiszta strandra engedjék.

Döglött angolna úgy 10 volt. 
Szerencsére a szélirány miatt 
csak 3 nap volt haltetem. A für
dőzők kevésbé érzékelték a 
halpusztulást.

Sok a talált tárgy és a lopás. 
Az emberek gondatlanságból 
sokmindent elveszítenek, vagy 
ellopnak tőlük, de már értek 
tolvajt tetten. Szeretnék, ha elé

gedett lenne minden vendég.
Megszólítom a fiatalok egy 

csoportját is. A lányok, Ménes 
Beáta, Farkas Csilla, Nagy Pet
ra helybéliek, a körülöttük lévő 
srácok Kalocsa mellől érkez
tek. Ők valamennyien naponta 
itt időznek és gondként csupán 
a melegvizes zuhany hiányát 
említik. A diákok közös véle
ményét Henrik nyutázza: jó, jó 
csak az egész b. drága nekik.

Németh Józsefné, Vilma né
ni 20 kabin és 144 szekrény tár
saságában dolgozik itt innen a 
strandról ment korábban nyug
díjba, de visszajár, immár 31 
éve. Azóta minden tavasszal 
meszel ő is, majd a szezonban 
jön reggel 7-re, udvariasan se
gít foglalkozik az emberekkel, 
akik között vannak visszatérő 
vendégek is.

A fővárosi Kiss József társá
val, Andrievics Péterrel üze
melteti a pizzabárt. Számukra 
nyugodtan telt a szezon, de... A 
vevőkör leszűkült, spagetti 
nemcsak náluk volt kapható. A 
hétvégi időjárás sem volt egy
folytában jó.

A strand lassan búcsúzik az 
idei nyártól. Jövőre ismét üze
mel a Balaton legnagyobb 
strandja mindnyájunk örömé
re.

Tari Tibor 

Fotó: Durst László

Box-avagy  
lesz-e folytatás?

Látványosságnak, színfoltnak, 
az ide látogató vendégek esti sétá
ja lehetséges programjának, a kí
nálat bővítésének (a nem utolsó 
sorban gazdasági értelemben is 
piacnak) szánta az önkormányzat 
azt a májusi elhatározását, hogy a 
posta mögötti parkolóban hetente
2 estére vállalkozóknak, kereske
dőknek alkalmi árusítást engedé
lyez.

A vállalkozók részéről a közte
rületeken való árusításra igény 
volt bőven, főként a kisebb tőké
vel rendelkező kereskedők részé
ről, akik nem engedhették meg 
maguknak -  vagy éppen már le
késtek arról hogy Almádi köz
pontjában üzlethelyiséget bérelje
nek vagy építsenek, s így eddig ki
maradtak az idegenforgalom adta 
lehetőségekből, vagy egyszerűen 
csak a valódi versenyből.

Némi kis csinosítás után készen 
állt, úgy tűnik azonban, hogy ez a 
szándék is elcsúszott, mert soka
kat zavart ez a vásár.

-  Zavarta azt a parkolni szándé
kozót, aki a kresz-tábla alatt elhe
lyezett kiegészítő táblát magyar 
vagy német nyelven olvasta el 
(vagy egész egyszerűen csak ké
nyelmesebb volt figyelmen kívül 
hagyni, mint néhány száz méterrel 
odébb beállni az ugyancsak in
gyenes vasúti parkolóba).

-  Zavarta azt a kereskedőt, aki 
hozzászokott, hogy különböző fó
rumoknak címzett panaszos leve
le nyomán a szótlan vagy a gyen
ge (kevésbé erőszakos) kiszorí
tásra került

-  Zavarta azokat, akik aláíráso
kat gyűjtöttek, hogy ugyan zavar
jon már másokat is.

-  Zavarta azokat is, akiket sze
mélyesen kerestem fel, hogy vál
lalják az esti kitelepüléssel járó 
kellemetlenséget.

Voltak azért olyan vállalkozók 
is, akik levelükben megköszönték 
a lehetőséget és készségüket fe
jezték ki a jövőbeni együttműkö
désre, és voltak hivatali alkalma
zottak, akik rendszeres túlmunká
ban vállalták, hogy segítenek a 
szervezésben. Városlakók is 
adódtak, akik tűrték, hogy ottho
nukba beszűrődjön a vásár fénye 
és zsivaja, pedig úgy vélem, az ő 
szavuk lehetne a leghangosabb, 
ha már elégedetlenkedni kell.

A vásár közel 700 000 Ft bevé
telt hozott a városnak. Egy próbál
kozás hagyományteremtésre, a 
piaci versenyeztetésre, ahol a vá
sárló dönthet, mert van ideje és 
van áru.

Kérem az olvasót, döntsenek 
önök! Kezdeményező levelük 
nyomán talán halkabban és olajo
zottabban gördülnek dolgaink ke
rekei.

Szőnyiné Cseh Éva



NYÍLTLEVÉL 
BOROS LÁSZLÓ 
KÉPVISELŐ
TÁRSAMHOZ

Kedves Laci!

Két éve még együtt gondol
koztunk a rendszerváltás előse
gítésében. Másfél éve együtt 
korteskedtünk a parlamenti vá
lasztások előtt. Egy éve, a hely- 
hatósági választások idején 
már útjaink eltávolodtak egy
mástól.

Az augusztusi Almádi Újság
ban megjelent cikked őszintén 
megdöbbentett. Mindjárt az 
elején megkérdőjelezed a doku
mentált lakossági döntések, vá
lasztási eredmények helyessé
gét, való voltát, ha azok a te és 
az általad képviselt párt elkép
zeléseinek nem felelnek meg. 
Ezt tisztelettel mint választó- 
polgár kérem ki magamnak.

Az önkormányzat első éves 
működését minősíteni termé
szetes jogod, véleményeddel 
nem értek egyet, de tiszteletben 
tartom.

Az a nézeted viszont, hogy új
ra kellene kezdeni a táncot, en
gem a magyar történelem leg
agresszívebb pártjának 1948- 
49 közötti politikájára emlékez
tet.

Próbálkozni addig, míg a 
táncrendben csak az igaz hívő, 
a többséget (akár akarata elle
nére) boldoggá tenni akaró, az 
igaz jó utat egyedül ismerő (de 
sajnos meg nem értett, el nem 
fogadott) táncos marad.

Én két évvel ezelőtt rend
szerváltást vetettem. Te beérted 
volna egy őrségváltással is?

Tisztelettel:

Szabó Balázs

Helyesbítés:

Az előző számban megje
lent írás, A Hattyú halála 12. 
sorától helyesen: „Finom 
volt a vacsora, elegáns a ki
szolgálás. Finom vacsorá
ban (kivéve Dimitriszt, Otti 
nénit és Mészáros urat), ele
gáns kiszolgálásban oly rit
kán lehet részünk szűkebb 
hazánkban, hogy ez még...”

Mögöttünk a nyár
Többéves tapasztalat igazolja, 

hogy augusztus 20-a után érzékel
hetően csökken a Balaton-parton 
az idegenforgalom. Csökken, de a 
folyamatban lévő nyomozások 
még jó ideig a nyárra emlékeztet
nek bennünket.

S ha visszatekintünk, mit álla
píthatunk meg?

Számítottunk a bűncselekmé
nyek számszerű növekedésére. Be 
is következett. A megnövekedett 
bűncselekményekre továbbra is a 
vagyon elleni jogsértő cselekmé
nyek elkövetése volt a jellemző. 
Emelkedett a bűncselekmények
kel okozott kár nagysága is. Az ed
digiektől nagyobb számban for
dultak elő gépjárműlopások, ami 
szervezett elkövetésre utal. Sú
lyos, életellenes bűncselekmény is 
történt területünkön. Romlott a 
közlekedési morál, nőtt a közleke
dési balesetek száma.

Kérdésként vetődhet fel: ha tud
tuk, hogy több lesz a bűncselek
mény, megelőzésükre, felderíté
sükre tettünk-e valamit? Igen, a le
hetőségünkhöz mérten.

Ismételten gyakorló rendőrőrs 
segítette munkánkat. Többen vol
tak, mint az előző években. A gya

korlati intézkedésüket nálunk 
kezdték és egyből a mélyvízbe ke
rültek. Több, jelentősebb intézke
dés nem is várható el tőlük, gya
korlatlanságuk miatt

A rendőrtiszti főiskola hallgatói 
is teljesítettek közterületi szolgála
tot városunk utcáin. Ilyen első íz
ben volt

Az előző évekhez viszonyítva 
új volt az is, hogy nyomozók is 
voltak a rendőrőrsre vezényelve. A 
közösen ellátott szolgálatoknak ki
mutatható eredményei is voltak.

Technikai felszereltségünkben 
is tapasztalható volt némi változás, 
fejlesztés. Ugyanakkor az is tény, 
hogy munkánknak korlátja korsze
rűtlen elhelyezésünk.

Nem sikerült megvalósítani a 
társadalom, az állampolgárok ak
tív részvételét a közrend védelmé
ben, a bűncselekmények megelő
zésében. Nem alakult meg -  kellő 
jelentkezés hiányában -  az önvé
delmi csoport. Meggyőződésem, 
hogy a lakosság összefogása nél
kül egy-egy település közrendjé
nek védelme a jövőben sem való
sulhat meg. Optimista vagyok, bí
zom városunk lakosságában, hogy 
a jövőben e vonatkozásban is kö

zös nevezőre jutunk.
A nyári idegenforgalmi szezon

ban nagyobbrészt inkább sértett
ként, de esetenként bűncselek
mény elkövetőjeként is találkoz
tunk más állam polgáraival, ami
kor munkánkhoz szükségessé vált 
tolmács alkalmazása.

Ezúton is megköszönöm dr. 
Lengyel Lajos, Balatonalmádi, 
Martinovics u. 54., Simon Ferenc 
Tibomé, Balatonalmádi, Noszlopi 
G. u. 2., Wurst Józsefné, Balaton
almádi, Szabolcs u. 23. szám alatti 
lakosoknak, hogy tolmácsolásuk
kal térítésmentesen segítették 
munkánkat

Ugyancsak munkánkat segítette 
a városi önkormányzat azon dönté
sével, hogy 33 600 forint összeg
ben a szolgálati gépkocsik üzemel
tetéséhez, 40 000 forint összegben 
pedig technikai eszközök vásárlá
sához járult hozzá, valamint Po
lyák Sándor igazgató úr kezdemé
nyezése alapján a Fórum üzletköz
pont 15 600 forint összeget utalt át 
a szolgálati gépkocsik üzemelteté
séhez.

Segítségüket köszönöm.

K.B.

Közhírré tétetik

Rövid statisztika a Hattyú bálról

Bevételek:
12 szponzor adományozott 98 000 Ft
Egyéni befizetések 19 800 Ft
Eladott meghívó -  229 db 68 700 Ft
Tombola 30 480 Ft
Büfé, italárusítás 12 900 Ft
Összesen: 229 880 Ft

Kiadások:
Meghívók 9869 Ft
Zenekarok 72 760 Ft
Lovasok 7000 Ft
Mazsorett 10 000 Ft
Táncosok és szereplők 9200 Ft
Ruhakölcsönzés 6000 Ft
Technikai és szállítási költségek 29 300 Ft
Meghívott vendégek vacsorája 3500 Ft
Tombola 6323 Ft
Büfébe italok 6700 Ft
Összesen: 160 652 Ft

A bál bevétele: 69 228 Ft
Résztvevők száma: 239 fő
Ebből állandó lakos 127 fő, 53%
nyaralótulajdonos 52 fő, 22 %
vendég 60 fő, 25%

Schildmayer Ferencné, 
az Almádiért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Laci bácsi teniszsulijának nö
vendékei a Szent István ku
páért versengtek.
A kupát és az aranyérmet 
Pók Levente nyerte.
2. Nagy Gergely
3. Oláh László 
További eredmények:
II. csoport:
1. Oláh Károly
2. Szabó Márton
3. Ficsor Krisztián 
és Győri Szabolcs 
III. csoport:
1. Fényes Sándor
2. Vajai Péter
3. Boros Péter
és Czuczor Donát 
A vigaszág versenye lapzár
táig még nem fejeződött be.



augusztus 20

Az alkalomhoz méltó ünnepélyességgel emlékezett meg váro
sunk augusztus 20-án az államalapító Szent Istvánról és az új ke
nyérről.

Az ünnepi mise előtt avatták fel a katolikus templom falánál 
Pintér Sándor emléktábláját. Ezután a városháza előtti téren került 
sor az ünnepségre, melynek keretében Csomai Géza képviselő 
méltatta első királyunk jelentőségét, az új kenyér gondolatának 
fontosságát napjainkban is.

Ezt követően a székesfehérvári Ikarus táncegyüttes lépett szín
padra, akiknek látványos folklórprogramjával zárult az ünnepi 
megemlékezés.

Fotó: Áfrány Gábor

Emléktábla-avatás a Szt. Imre templomnál Csomai Géza képviselő ünnepi beszédét mondja

A székesfehérvári lányok látványos üvegestánca



A balatonalmádi közösségi 
ház hagyományaihoz híven ok
tóber 1-tól ismét indítja szak
köreit, tanfolyamait.

Jelentkezés, bővebb felvilá
gosítás: személyesen vagy tele
fonon szeptember 27-ig a kö
zösségi házban (Baross G. u. 
22., telefon: 38-011).

Nyelvtanfolyamok
-  angol (kezdő, középhala

dó)
-  német (kezdő, középhala

dó)
-olasz (kezdő)
A csoportokat minimum 12 

fő jelentkezése esetén tudjuk 
indítani.

Szabó-varó tanfolyam
Társastánc-tanfolyam
-  általános iskolások részére 

(kezdő, középhaladó)
-  felnőttek részére (kezdő)

*
Klubok, szakkörök
-  Városi vegyeskar
-Nyugdíjasklub
-  Nyugdíjas pedagógusklub
-  Kertbarátkör
-  Honismereti kör
-  Bélyeggyűjtők klubja
-  Díszítőművészeti kör
-Fotóklub
-  Sakkiskola
-  Modem táncművészeti 

klub (művészeti mozgásstúdió)

Sakkiskolát indít szeptem
ber közepétől a helyi közösségi 
ház. Oktatónak sikerült meg
nyerni azt a Kurucsai Istvánt, 
aki több évtizedes pedagógiai 
munkája során jónéhány baj
nokot, világversenyen is kima
gasló eredményt elért verseny
zőt nevelt. Fáncsy Imre 17 éves 
vörösberényi lakos éppen au
gusztusban nyerte meg kor
csoportjában az országos baj

nokságot.
Tehát ő várja azokat a (első

sorban) kisiskolásokat, akik 
kedvet éreznek e szellemi sport 
iránt. Várja ezenkívül a szülő
ket, kísérőket, akik hétről hét
re figyelemmel kísérhetik a ta
nítványok fejlődését. A cél 
nem más, mint a játékon ke
resztül a gyerekek személyi
ségfejlesztése, szerencsés eset
ben újabb „kisfáncsyk” neve
lése, megteremtve ezzel a helyi 
OB Il-es sakkcsapat utánpót

lását.
Jelentkezés, bővebb felvilá

gosítás szeptember 16-án, 13- 
15 óriág a közösségi házban 
(Baross Gábor út 22.).

Veretlenül az őszi fordulóban
Augusztus 17-én számunkra 

szép sikerrel zárult az OB II. 
osztályú teniszbajnokság. Az 
utolsó találkozón csapatunk -  
mintegy megkoronázva őszi 
teljesítményét -  legyőzte a ve
retlen bajnokcsapatot, a Pécs 
együttesét. Ezzel csapatunk az 
őszi fordulóban az első helyen 
végzett. Emlékeztetőül az őszi 
eredmények:

Testnevelési Főiskola -  
BSE 3:6
BSE -  Győr 5:4
BSE-Taurus 7:2 
Fővárosi Vízmű-BSE 3:6 
BSE-Pécs 5:4

És akik kivívták: Dudás 
Zsolt, Varga László, Kovács 
Lajos, ifj. Rajnai Kálmán, Raj
nai Kálmán, Madarász András, 
Szabó Lajos, Andó Róbert, 
Hitter Csaba, Winkler Szilárd, 
Sári Zoltán.

Összesítésben Pécs mögött -  
két ponttal lemaradva -  a má
sodik helyen végeztünk, és 
olyan, nagy teniszhagyomá
nyokkal rendelkező csapatokat 
előztünk meg, mint a Győr és a 
Testnevelési Főiskola együtte
se. Szakosztályunk ezzel az 
eredménnyel fennállása óta 
legnagyobb sikerét érte el, s 
hírnevet szerzett városunknak.

A kitűnő teljesítmény a játé
kosok lelkiismeretes munkájá
nak, tehetségüknek és edzőjük 
magas szintű szakmai irányítá
sának eredménye. Az edzése
ken, mérkőzéseken az egyé
nekre szabott technikai és takti
kai utasítások kihozták ver
senyzőinkből a maximális tel
jesítményt.

A tapasztalat és a fiatalos 
lendület kitűnő csapatszelle
met eredményezett:

-  Idősebb versenyzőink biz
tonságot adtak és a kritikus 
helyzetekben példamutató, ko
rukat meghazudtoló helytállást 
tanúsítottak.

-  Fiatalabb játékosaink -  ha 
rájuk esett a választás -  felnőt
tek a feladathoz és érett játé
kukkal fő részesei voltak a csa
patgyőzelemnek.

Az eredményes helytállást a 
szakosztály méltó keretek kö
zött, baráti találkozón ünnepel
te meg. Az összejövetelre eljött 
dr. Kerényi László polgármes
ter, dr. Kelemen László képvi
selő, Baranyai Szabolcs két
szeres Európa-bajnok, Péczeli 
Péter többszörös vidékbajnok 
edző és a BSE elnöksége.

A vendégek gratuláltak a 
szép eredményekhez, további 
jó szereplésre, kemény munká
ra buzdították a játékosokat, és

támogatásukról biztosították a 
szakosztályt. 

A szakosztály vezetője meg
köszönte a város önkormány
zatának és a BSE elnökségének 
a támogató figyelmét és hang
súlyozta, hogy a segítségre a 
jövőben is nagy szüksége lesz a 
szakosztálynak, mert az ez évi 
eredmények olyan állomást je
lentenek versenyzőink fejlődé
sében, ahonnan újabb sikerek 
felé lehet és kell „dobbantani”.

Huszár József

A győztes csapat tagjai:
Álló sor: Huszár József szakosztályvezető, Madarász, Szabó 
Lajos edző, versenyző, ifj. Rajnai, Rajnai, Andó, Dudás, Sári, 
Varga, Debreczeni István elnökségi tag 
Guggolnak: Áfrány Mihály SE-ügyvezető elnök, Hitter, 
Winkler, Kovács

Fotó: Áfrány Gábor

Az Öreghegyi Baráti Kört 
illeti a köszönet!

Az Új Almádi Újság előző számában Németh Sándor erdészeti 
igazgató úr a polgármestert kérte köszönete tolmácsolására az 
öreghegyi erdő lomtalanításáért. A sikeres akció az Öreghegyi 
Baráti Kör érdeme. A legmostohábban ellátott, és az elmúlt évti
zedekben szégyenletesen lekezelt városrész barátaié. Akik útnak 
csúfolt, tengelytörő dűlőkön közelítik meg házaikat és üdülőiket, 
és közülük sokan csak ciszternákból nyerik a vizet. Követelhettek 
volna, jogosabban, mint mások, ők mégis elismerésre méltó ön
mérséklettel, tudva és belátva a város nehéz anyagi helyzetét, e
lőbb maguk cselekedtek. Övék a köszönet

dr. Kerényi László

Balatonalmádi város 
lapja
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