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

SZÜLÉM
Az emlékezet visszaútján magam előtt látom nevelő dédanyámat, amint 

kimegy az ócskapiacra és vesz magának egy drótkeretes szemüveget -  a 
szomszédos öregasszonyok miatt, hogy meg ne szólják már, amiért hetvenhat 
éves korára még mindig ókula nélkül olvassa az újságot. Mert szemüveg nélkül 
olvasott, és még tíz év múlva is csupa ép foggal törte meg a diót. Bolti kenyeret 
soha sem vett, mert maga sütött otthon az öreg ház öreg kemencéjében a maga 
búzájából, amit maga tolt el talicskán őrletni a malomba. Olyan erős volt az én 
szülém, hogy még a betegségek is elkerülték. Csak a halál nem kerülte el. Ám 
amikor eljött érte, négy napig nézett vele szembe. Konokul, keményen, félelem 
nélkül, rezzenéstelenül. Azután halványan elmosolyodott, úgy halt meg, a maga 
akaratából. 

győzött!
Olyan erős volt az én dédanyám, mint a tölgyfa. Szívós, mint az alföldi akác. 

Nem tudott szomorkodni, mert nem volt fűzfatermészete.
Volt rezgő ezüstnyárfa is a maga fiatalságának idejében. Kék szemű, 

szöghajú, fehérbőrű, nevetős, csinos. Tóth Zsuzsika. Szegény legény, Molnár 
Antal, a falu csordása kérette meg, hozzáment. Harangozó ükapám harangozott 
egyet, ahogy kiléptek a templomból, s így lett két szegényből egy pár. Két 
páskomnyi földet jussolt szülém a milleneum táján, az volt minden vagyona: kis 
darabka föld, ami nem adta magától az élethezvalót, minden talpalatnyija 
rettentő munkát kívánt. De szülém nem fáradt. Volt -  megözvegyüléséig -  
feleség, azután anya, nagyanya és dédanya is: a család asszonyőse a népmesék 
anyókájaként, akinek aranyból volt a szíve, vasból a hite, és aki meghőköltette a 
múlhatatlan elmúlást is.

Nekem az ő neve és emléke jelenti a mindenkori anyák napját: szép 
ezüstnyárfám, erős tölgyem, Tóth Zsuzsikám! És mind-mind, ti anyák, akiknek 
élete az emberi folyamatokban végtelenül fut az örökkévalóságba -  milyen 
gyöngykoronát érdemelnétek? Milyen diadémot tehetnénk a homlokotokra? 
Mert hordozzátok és valóraváltjátok a mindig újjászülető új nemzedékek 
ígéretét. Mert társak vagytok mindvégig a tavaszból télbe pergő 
hétköznapokban és ünnepeken, társak a szeretetben, az örömben, a bánatban, 
társak a család élethullámainak csúcsain éppen úgy, mint a hullámvölgyekben. 
Mert anyai lényetek lényege az adni és segíteni akarás, ha áldozatokkal jár is az 
idők múlása.

A Föld az életet hordozza. Az életet hordozó Föld az anyák vállain nyugszik, 
oly erősek. Egy anya a gyermekével a karján -  immáron jelkép: a békességes 
szeretet szimbóluma, vagy annak a vágynak a sugárzása, amely ezt keresi, 
kutatja és egyszer megtalálja. Mert benne ezer meg ezer év fölmérhetetlen 
bölcsessége fénylik: az anyáknak -  akiknek testéből fájdalommal szakad ki az 
új élet, s e fájdalom az életnek az igenlésévé magasztosul, nincs drágább ama 
békességnél és szeretetnél, amely mindennek, ami emberi, hordozója 
és föltétele együtt.

Lágyság és keménység, mélység és magosság, szeretet és nemes harag 
élt és él az emberi nemnek ebben a jobbik felében: 
az anyákban, dédanyákban -  a férfinem világában 
soha el nem múlhatóan örökké 
élő minden asszonyokban.
Értünk, a mindig-minden 
gyermekekért. Dér Ferenc

Ha kisfiam azzal kezdi a mondatot, hogy „eszembe 
jutott valami, Anya, de nem merem mondani, mert 
félek, hogy sírni fogsz” -  akkor tudom, hogy 
Anyámmal, Nagyanyjával kapcsolatos az emlék.
Már tanulom fegyelmezni magamat, 
hogy mégiscsak velünk van, 
s ily módon igenis

ÉL a MAMA
hba

Májusi vasárnap
Hozzák a virágot. Kicsik, nagyok.
Nézem őket. Ennyiszeres anya vagyok?

Jók, szépek, okosak

Hogy vágynak erre sokak.
Nekem megadatott.
Istenem, de boldog vagyok,
pedig mennyi gond, törődés van már mögöttem,
és mi mindent viselnek még ők felnőtten.
Az élet már csak ilyen: öröm is, üröm is, 
a rózsacsokorban most is itt a tövis, 
de ilyenkor csak az illa tot érzem.
Ellágyul a szívem egészen.
Megtelik zsivajjal, virággal, emlékkel a szobám, 
és gyöngyvirágos trónján ott ül köztük  
gyerekkorom királynője: ANYÁM

V ecsey K. Mária

Andrea Mantegna (1431 — 1506):



Májusi hírek anno...

E
gy település történetének 
eseményei és adatai idő
rendbe szedve adják an
nak történeti kronológiáját. Bi

zonyára egyszer Almádiról is fog 
ilyen feldolgozás készülni. Eh
hez azonban rengeteg adatot, ira
tot, újságot, oklevelet kell átta
nulmányozni, majd sorrendbe 
rakni és összegezni. Most tekint
sünk egy kicsit vissza Almádi 
múltjába és nézzük meg milyen 
eseményeket, adatokat találunk a 
májusi hónapokban az elmúlt 
századokban.
-  1772. május 13. A Kis-Beré

nyi földön levő szőlősgazdák 
tiltakoznak a dézsma feletti 2 
peták adó ellen, hivatkozva 
az 1715-ik esztendő 97. arti
kulusára.

-  1799. május 9. Egy elismer
vény adatai szerint az Almádi 
hegybíró Molosfai János, nó
tárius (jegyző) Szente János.

-  1807. május 16. Összeíráson 
szereplő adatok szerint Deve
cseri István a hegybíró, Budai 
János a hegymester és Rados 
István esküdt.
1807. május 18. Almádi hegy 
tisztségviselői:
Devetseri István hegybíró 
Szijártó István vice hegybíró 
Rados István esküdt 
Haubner Mátyás esküdt 
Besenyő Márton esküdt 
Szente János nótárius

-  1812. május 18. Szőlőbecslés 
aláírói, illetve készítői: Deve
cseri István hegybíró, Cseh 
Szijártó István vice hegybíró 
és a hegység nótáriusa is.

-  1815. május 29. Helyszíni 
vizsgálat az Almádi hegyen. 
Végezték: Rados István 
hegybíró, Devecseri István 
hegy esküdt.

-  Külön érdekesség, hogy 
mindketten saját pecsétjükkel 
erősítették meg aláírásukat.

-  1829. május 1. Hiteles helyi 
jegyzőkönyv szerint Varga 
Judit az „Öreg Almádi He
gyen” levő szőllejét elcseréli.

-  1878. május 5. Almádi készül 
a nyárra, építik a fürdő és vet
kőző helyiségeket. A kápta
lan a Balaton szélén „az úgy
nevezett Remete-folyócskát” 
szabályoztatja.

-  1880. május 30. A balatoni 
(alsó) csárda nagyobbítva 
lett. A múlt évben a Kiskuti 
csárdában volt vendéglős, 
Varga János az Almádi Sző
lőhegyen a „Serer-féle” nyá
rilakban vendéglőt nyitott, 
„hol a vendégeknek már ét
kezni is lehet”.

-  1881. május 22. Nagyobbít
ják és csinosítják a fürdőhá
zat, két csónakot rendeltek, 
20 és 10 személyre, nemzeti 
színűek lesznek és a megnyi
tás napján fogják elkeresztel
ni. (Későbbi hír: egyik az Al

mádi, a másik a Veszprém ne
vet kapta).

-  1884. május 18. Dr. Thaly 
László ezredorvos úr megvá
sárolta a vörösberényi „palo
tát” (volt rendház) 20 hold 
földdel, hogy azon „hidegvíz
gyógyintézetet” állítson. 18 
szobát bebútoroztatott és 
Veszprém -  Vörösberény -  
Balaton közt oda-vissza tár
sas kocsi közlekedést létesít.

-  1886. május 30. A részvény- 
társaság bérháza 6 szép szo
bával és gyönyörű verandával 
csaknem kész (Bajcsy-Zs. u. 
50.)

-  1889. május 12. Hornig Ká
roly báró megyéspüspök 
megtekintette a csinosodó 
Almádit.

-  1897. május 2. Véghely De
zső alispán, almádi birtokos, 
almádi felvirágoztatójának 
temetése. A szentkirálysza
badjaiak megfellebbezik a

tervezett malom-völgyi utat.
-  1898. május 1. A részvénytár

saság által rendezett tavaszi 
ünnep fényesen sikerült. A 
veszprémi biciklisták befutó
it taracklövésekkel üdvözöl
ték a társasági (Hattyú) ven
déglőben. Volt szépségver
seny, amelyet Schrőder Lujza 
kisasszony nyert meg. 
Ugyanezen a napon nyitotta 
meg Zsák József a vendéglő
jét, amely szintén zsúfolva 
volt vendégekkel.
1899. május 7. Az Almádi 

„Országház” bokrétaünnepélye, 
azaz elkészültek az új községhá
za falai teljes magasságban és ki
tűzték rá az ilyenkor szokásos 
feldíszített faágat.

E néhány májusi eseménnyel 
kívántam felvillantani a régi Al
mádi történetének csekély ré
szét.

Schildmayer Ferenc

A Zsák vendéglő képe Almádi látképe, hátul középen a bérházzal

A fürdőház képe a víz felől

GÁZ VAN?A gázvezeték-építés tavaszi üteme jól halad. Az építés május 
31-ig a Mogyoró és Mandula utca családi házas részével kiegé
szülve elkészül. Sok tapasztalatot szereztünk a bonyolítás és a ki
vitelezés apró tüneményeiről. Hogy csak néhányat említsek. A 
föld alá igen nehéz belátni, a régen készült csatornákról, vízveze
tékekről, de sok új házi bekötésről sem készültek térképek. Kide
rülnek a korábban elkövetett szabálytalanságok, és ezek miatt a 
terveket folyton módosítani kell. A házi fogadószekrények helye 
sarkalatos kérdés, bár a tervezésnél is sok esetben sikerült egyez
tetni a bekötés helyét, de sok a változtatási igény is. Lényeges, 
hogy az őszi ütem szervezését már most el kell kezdenünk, és 
hogy hitelt az OTP csak annak ad (utcai gerincépítésről van szó), 
aki a gázépítő közösség tagjaként vesz részt az építésben. A to
vábbépítés minden feltétele adott a következő utcákban: Lehel -  
Szabadság -  Kuruc Rudolf -  Villa -  Zrínyi -  Rozmaring -  Töhö
töm -  Tass -  Huba. Az építési szándék kinyilatkoztatására alka
lom lesz május 23-án, szombaton a Fórum területén rendezett, ter



vezői tanácsadással egybekötött termékbemutatón, ahol minden
irányú tájékoztatás mellett több, gázkészülékeket gyártó és for
galmazó cég képviselőit hívtuk meg, akik termékeiket kiállítják, 
prospektusokkal és információval segítik az önök döntését.

A gázvezetés tervezése is tovább bővül, a nyár folyamán tervbe 
vett tervezési terület a Noszlopi Gáspár úttól a Balaton-part és a 
városközpont Baross Gábor utcával behatárolható része, a Veszp
rémi út -  Mikszáth -  Dankó -  Móra -  Szent Imre herceg -  Hunya
di -  Kisberényi -  Balázs B. -  Ady E. -  Erkel F. -  Temető -  Thö
köly -  Magtár utcák által határolt rész. A tervezés során a tervezők 
becsöngetnek a lakókhoz, kérjük, ne vegyék zaklatásnak a szezon 
alatt, de a házi bekötések helyének kijelölése sok esetben csak a 
tulajdonossal együtt lehetséges, és ezzel a későbbi többletmunká
tól és bosszúságtól kíméljük meg egymást.

Hansági M ariann

Hajnali mise az Auroráért

A Rorate, magyarul „harmatozzatok” szóval 
kezdődik az a hajnali mise, amelyet ádventi idő
ben külön engedéllyel lehet celebrálni Szűz 
Mária tiszteletére. Hajnali mise jut óhatatlanul 
és apokrif módon az eszembe, mert nagypénte
ken kora reggel csendesen nyitott az Auróra 
száló, ahol a meghívott szakmabelieket nagy
böjthöz illő szendvicsek (is) fogadták. Huszon
negyedik kapunyitás az idei azóta, hogy 1969 
áprilisában átadták a Kürthy László-Gáll István 
és Réthy József nevével jegyzett mamutszállót. 
Azóta is töpreng az almádi nép, vajon miért ezt 
a nevet kapta a „keresztségben”. 24 ismerőst

kérdeztem meg és legtöbben az Aurora cirkáló
ra tippeltek (amely nem is ott, nem is akkor és 
nem is azért tüzelt -  mint már tudjuk...), de a 
hajnal római istennőjére -  a névadóra -  csak 
Perger Ferenc igazgató, aki viszont naponta lát
hatja a tágas foyer márványba álmodott ékessé
gét: Borsos Miklós csodaszép Auróra-szobrát, 
akit a görögök Eos néven tiszteltek, és Ladó Já
nos ajánlott női névként vett fel az utónévköny
vébe. Ezzel az apropóval akár egy nagyszabású 
bállal is zárhatnánk az idényt október 15-én -  
Auróra nevenapján -  ahová a francia, angol és 
amerikai Aurórákat mind meghívhatnánk és ta
lán egyikőjük megszánná a télen is úszni szán
dékozó almádi iskolásokat is! Mert októberben 
bezárnak uszodástól, szaunástól, szoláriumos
tól, tekepályástól, és még szilvás gombócot sem 
gömbölyget a személyzet, mert a világpiac telí
tődött kelet-európai gombócokkal...

Mamutszálló az Aurora vagy toronyház, 
amely a hatvanas évek vége felé az Annabellá
val, Marinával és a Helikonnal együtt integetett 
át a déli partra a siófoki Aranypart, a földvári 
Neptun is  a fonyódi Balaton-stadion felé. Az 
utóbbi pedig meg sem épült... Idegenforgalmi 
szakemberek figyelmeztettek is az ilyen torony
szállók vendéghessegető voltára, mert ami ne
künk luxus volt úgy 30 éve, az a nyugatiaknak 
(a valutásoknak) nyomasztó otthoni bérkaszár
nyákat juttatta eszébe, ami elől a rusztikus, ro
mantikus Magyarországra jöttek nyaralni. (Egy 
ilyen mamutszálló, különösen a füredi Marina, 
ugyanolyan tájbaillő, mint az Andrássy úton 
egy zsúpfedeles aszófői présház...)

No de ha már itt van ez a háromcsillagos, 
szupranacionális, félezer fős szálló városunk 
kellős közepén az Aurora étteremmel, a Tulipán 
szállóval és étteremmel meg a Kakas csárdával 
egyetemben, akkor nézzük meg, hogyan tudnak 
ide jutni, milyen különlegességekre számíthat
nak itt és mindaz, amit kapnak, milyen hatás
fokkal csábítja vissza őket.

A válaszokkal visszafelé araszolva azt kell 
mondanunk, hogy maga a szálló nyitva tartásá
nak a ténye bizonyítja: valamit biztos kapnak 
itt, mert ha nem is idenyhosszat, de többször 
volt teltház tavaly is. Úgy tűnik, mégiscsak van

még hagyományos magyar vendégszeretet, 
vendéglátás, vonzó az Almádival kezdődő „kis 
magyar Riviéra” klímája, az itt termett borokról 
nem is beszélve... A víz még van olyan tiszta 
egy-két halpusztulás között, hogy az őslakosok
nak meg se kottyan, pedig a csapból is az fo
lyik. A levegő még belélegezhető -  igaz, nem 
olyan mélyen, mint hajdanán, amikor Rikli- 
féle légsátrak és lécrácsos filagóriák épültek. A 
régi szép dal is átalakult: „Fűzfő felől bűzt hoz a 
szél...”. Sőt a butikok árukínálata is felveszi a 
versenyt a nyugati szuvenír- és giccsipar termé
keivel. Igaz, ma már azok áraival is!

Hogy milyen különlegességekre számítha
tunk itt -  az már nehezebb dió. Agyafúrt idegen
nek kell ugyanis ahhoz lenni valakinek, hogy 
meglevő értékeink nyomára bukkanjon, mert 
reklámozni, tálalni, sőt uram bocsá’ „eladni” 
már végképp nem tudjuk. Honnan szagolhatná 
meg még az egy hetet itt töltő nyaraló is, hogy 
20 kilométeres körön belül 40 ezer éves festék
bánya, római település, Árpád-kori építészeti 
kincsek szunnyadnak háborítatlanul még esős 
napokon is!

Ha magyarul esetleg értene, akkor is kunszt 
lenne az itt született, itt munkálkodó vagy itt el
hantolt kiváló elődök nyomaira, emlékhelyeire 
rálelni. Még a napi építészetünk relikviáit is rej
tegetjük, nemhogy a kivándorlási kereszteket 
vagy a meghittebb kis kápolnákat, kegyhelye
ket. Megtéríttetésünk és életrevalóságunk volt 
túlélésünk egyetlen záloga, mert mertük és tud
tuk azt az egyetlen lehetséges utat választani, 
amelyet fejlettebb szomszédaink -  pont az ide

genforgalomban ne tudnánk ezt még ezer év 
múltán sem?

Töretlen optimizmusú útikönyvek több nyel
ven hirdetik, hogy milyen könnyű Almádit 
megközelíteni úton, vasúton, sőt vízen. Aki „re
pesztett” már lépésben Akarattyától Almádiig, 
az legközelebb még a toldozott-foldozott M7- 
esünkre is rámorran. Az Aurorához vezető utcát 
kaszkadőrök szíves figyelmébe ajánljuk... Vas
úton az a külföldi jön hozzánk, aki mániákus 
koránkelő, vagy a legforróbb napszakban zöty
kölődve lehúzott ablak mellett kerget kérlelhe
tetlen kalandvágya hozzánk. Felhúzott ablaknál

ugyanis megfullad, ha frissen szerzett klauszt
rofóbiája nem végez vele előbb, mert az ablako
kon kilátni nem lehet. Vízen is lehet hozzánk 
jönni -  főleg úszva, mert a hajók menetrendjé
hez és sebességéhez igazodni a közismerten 
időmilliomos idegenek közül is csak kevesen 
képesek... Ha valaki ezek után rábök a térképre
-  nem az agyonhamisított hazaira, hanem a 
kintről hozottra -, és az 5 km-re levő repülőté
ren való landolással kacérkodik, mert amilyen 
ágrólszakadt még saját gépével is tudna jönni, 
az valószínűleg máshol „landol”. Ha netán 
mégsem, akkor a menetrend szerinti keddi-csü
törtöki helikopterbúgásba bolondul bele Karádi 
Katalin gerlehangja helyett...

Tegyük fel, csak úgy a vicc kedvéért, hogy 
mégis eljut ide az a dagadtbukszájú idegen -  
nem csábíttatva el a Zimmer Frei, Room to let 
feliratú akáclombos wigwamoktól és a Club Ti
hany bungalow-itól, sőt az emberléptékű kis 
panzióktól-, és felmegy az Aurora szálló tetejé
re, kelet felé tekint, ahonnan mi jöttünk, majd 
nyugatra, ahonnan ő jött és mi pedig menni sze
retnénk; majd nyugodtan felsóhajt és Ovidius 
sorai jutnak az eszébe:

,,Hogyha elomlik  az éj, 
kipirul Auróra az égen, 
s harmattól vizesen 
sírnak a kismadarak. ”

1992. április idusán

Czuczor Sándor

É. T. T.
E három betű annak a jeles szakmai építészeti testü

letnek a rövidítése, amit nemrégiben hívott életre az 
önkormányzat.

A tanácsadó testület április 28-án megtartotta alaku
ló ülését. A testület elnöke Schildmayer Ferenc építész- 
mérnök, képviselő. Tagjai: Kerényi József Kossuth-dí
jas és Vadász György Ybl-díjas építészek, valamint Bo
dor János és M artin Gábor építészmérnökök.

A testület működési szabályzatának megfelelően ha
vonta ülésezik, és állást foglal, javaslatot ad minden 
olyan városképi jelentőségű településfejlesztési, terü 
letrendezési és építészeti kérdésben, amelyben vélemé
nyét a képviselő-testület vagy a polgármesteri hivatal 
kikéri.

A megalakulást követően a testület véleményezte a 
MAHART-kikötő és vitorlástelep fejlesztési tervét, a 
volt szovjet emlékmű területének beépítési lehetőségét, 
valamint az autóbusz-pályaudvar sörözővel történő 
bővítésére és a Rózsaker t étterem átalakítására vonat
kozó terveket.



Néhány sor a 19. hónapról 
a városházán

1992 április

Az Új Almádi Újságban min
denki azt ír és mond, amit jónak 
lát. Ez persze azzal jár, hogy vá
lasz is érkezhet rá.

Dr. Farkas Miklós a múlt ha
vi újságban oda nyilatkozott, 
hogy a polgármester személyes
kedő megjegyzésekkel illette. 
Nem árt felidézni, hogy egy be
teg embernek az almádi rende
lőbe szállítása, onnan elküldése, 
majd a halála kapcsán az önkor
mányzat fegyelmi bizottsága dr. 
Farkas Miklós súlyos köteles
ségszegését állapította meg. En
nek alapján mint munkáltatója 
az állásából elbocsátását java
soltam, amit a képviselő-testület 
egyhangúlag támogatott, a 
Munkaügyi Bíróság pedig jóvá
hagyott. Dr. Farkas Miklós mu
lasztását a Megyei Orvosetikai 
Bizottság is megállapította, az 
ügyészség pedig bűnvádi eljá
rást indított ellene, s mindeköz
ben foglalta el Földes Jenő meg
üresedett képviselői helyét.

Mivel a Farkas házaspár 
úton-útfélen azt hirdette, hogy 
az egész ügyet a polgármester 
politikai fenntartásai motiválták, 
szükségesnek tartottam jegyző
könyvbe mondani, hogy való 
igaz, vannak fenntartásaim Far
kas Miklós politikai szereplését 
illetően, miszerint túl gyorsan 
találtam az átöltözését munkás
őrszürkéből piros-fehér-zöldbe. 
Farkas dr. ugyanis csak közvet
lenül az MDF választási győzel
me után lépett át a munkásőr
ségből a pártba. (Az is igaz, 
hogy akkor jutott először 
eszembe: ha az Almádi MDF- 
nek mindegy, ki a tagja, akkor 
én kilépek belőle, ami 1990 
nyarán, két hónappal a helyha
tósági választások előtt meg is 
történt.) Ettől függetlenül -  
mondtam tovább a jegyző
könyvbe -  meg tudom külön
böztetni a szakmát a politkától, 
azaz dr. Farkas Miklós munka
köri vétségének megítélésekor a 
saját munkaköri kötelességemet 
legjobb belátásom szerint telje
sítve jártam el, amiért bárki előtt 
vállalom a felelősséget.

Ezt követően egyszer váltot
tam szót Farkas Miklóssal négy- 
szemközt, egyszer pedig tanúk 
előtt. Négyszemközt azt taná
csoltam neki, hogy jobban ten
né, ha csendben állást keresne, 
mert ha erőlteti a nem igazát, 
még el is ítélheti a bíróság. Ta
núk előtt pedig felajánlottam,

hogy segítek állást szerezni, 
amire a felesége azt válaszolta, 
hogy legfeljebb a városi főor
vosságról hajlandó tárgyalni 
(Sic!).

A fentiek alapján döntse el a 
Kedves Olvasó, hogy szemé
lyeskedőnek titulálni nem lehet.

Sokat sejtetni igyekvő dr. 
Farkas Miklós interjújának azon 
kitétele is, hogy „más okai le
hetnek annak, hogy egyik (ön
kormányzati) bizottságnak sem 
tagja”. A magyarázat roppant 
egyszerű: a képviselő-testület 
bármelyik tagja javasolhat bár
kit bizottsági tagnak. Ilyen értel
mű javaslattal az elmúlt egy év
ben egyik képviselő sem élt, ők 
tudják egyenként, hogy miért 
nem. Én például, mint a testület 
egyik tagja, azért nem javasol
tam Farkas Miklóst bizottsági 
tagnak, mert a testületben egy 
év alatt egyetlen érdemi hozzá
szólást nem tett; mert a jogcím 
nélkül használt almádi szolgála
ti ház alagsori helyiségét, mely
re az almádi Vöröskeresztnek 
égető szüksége lett volna, hiva
talos felszólításra sem ürítette 
ki; mert annak ellenére, hogy 
máshol több lakással rendelke
zik, az almádi szolgálati lakást 
nem hagyta el, mely lakást és 
házat a képviselő-testület nyug
díjasklubnak és szociális szol
gáltatónak jelölt ki 11 igen sza
vazattal 2 tartózkodás mellett; 
mert az almádi önkormányzat 
kénytelen volt ellene polgári 
pert indítani a ház közcélú hasz
nosításának érdekében.

Ami pedig azt a szakadékot 
illeti, amibe az almádi önkor
mányzat előre menekülve ro
han, hadd nyugtassam meg az 
aggódó Farkas Miklóst. Az elő
re menekülés nem lehet rossz 
taktika, ha már az MDF is ezt 
alkalmazza Diósgyőrben Szabó 
Iván miniszter úr szerint. Hála 
Istennek, sokkal többen va
gyunk Almádiban, akik azon 
munkálkodunk, hogy az a bizo
nyos szakadék beteljen, mire a 
szélére érünk, mint azok, akik 
arra várnak, hogy belezuhan
junk. Kellő szigetelés után be
töltjük a szakadékot, akár sze
méttel is. Van belőle bőven.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1992. május 2.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Röviden a városi 
Építési Szabályzatról

A város frissen elkészült Épí
tési Szabályzata arra hivatott, 
hogy az országos rendeletek által 
adott felhatalmazás keretein be
lül, illetve önállóan is megfogal
mazza azokat a fontosabb elvárá
sokat, kötelező passzusokat, ame
lyeknek kifejezett célja, hogy ez
zel is lépést tegyünk -  talán még 
nem túl későn -  a települési ha
gyományok megőrzése, az üdülő
helyi jelleg erősítése felé. Mint 
azonban minden jogszabály, ez is 
csak akkor ér valamit, ha annak 
célját sikerül megértetni, elfogad
tatni, és nem utolsósorban rendel
kezéseit betartatni.

És akkor röviden az új előírá
sokról.

A rendelet építési engedélyhez 
köt olyan -  az általános érvényű 
jogszabályok szerint építési enge
dély nélkül végezhető -  építési te
vékenységeket, amelyek a telepü
lés jellegét, arculatát jelentősen 
befolyásolják. Ilyenek a háztar
tással kapcsolatos melléképületek 
(pl. nyári konyha, tüzelő- és szer
számtároló), egyes melléképítmé
nyek (pl. épített tűzrakóhely, hús
füstölő, 100 négyzetméternél na
gyobb üvegház vagy fóliasátor), 
vendéglátó-ipari előkertek, kert
helyiségek létesítése és a helyi 
védelem alatt álló épületek, mel
léképületek telepítésének, kialakí
tásának főbb műszaki paramétere

it, a helyi építési hagyományok
hoz igazodó építési anyagok és 
szerkezetek alkalmazását.

e rendelet alapján a polgármes
teri hivatal engedélye szükséges a 
telek rendeltetéstől eltérő haszná
latához, alkalmi vagy idény jelle
gű idegenforgalmi, kereskedelmi, 
vendéglátó vagy szolgáltató tevé
kenység folytatásához akkor is, 
ha az nem jár építési munkával 
(pl. árusító asztal, pult, sátor fel
állítása, büfékocsi telepítése). Az 
ilyen jellegű tevékenységet a ren
delet a városképi szempontok fi
gyelembevételével a Balaton part
menti sávjában, a városközpont
ban, valamint a 71-es főútvonal 
és a Veszprémi út térségében kor
látozza.

A város területén kizárólag 
megfelelő képesítéssel és jogo
sultsággal rendelkező címfestő ál
tal készített cég- és címtábla, hir
detőtábla, reklámtábla helyezhető 
el, ugyancsak engedély alapján. A 
táblákat magyar nyelvű szöveggel 
kell elkészíttetni, azon az idegen 
nyelvű tájékoztatás a szövegfelü
let egyharmadát nem haladhatja 
meg.

Az építési szabályzat előírása
ival és alkalmazásával kapcsolat
ban a polgármesteri hivatal mű
szaki csoportja ad részletes tájé
koztatót.

Zana András

Egy hónap rendőrségi hírei
Az elmúlt hónapban személy elleni, közbiztonság elleni bűncselekmény el

követése miatt büntetőeljárás a város területén nem indult. Egy esetben kezde
ményeztünk eljárást köznyugalom elleni, kirívóan közösségellenes magatartás 
miatt.

Összesen 13 vagyon elleni bűncselekményről szereztünk tudomást, amiből 7 
eset a város különböző területein elkövetett nyaralóbetörés, egy alkalmi kerék
párlopás, a Viola utcában szándékos telefonrongálás, a HI-TECH sportbolt fel
törése, valamint három gépjárművel kapcsolatos bűncselekmény.

A lopásokkal, rongálásokkal mintegy 700 000 forint kárt okoztak az elköve
tők.

Kilenc közlekedési bűncselekmény miatt indítottunk eljárást, kivétel nélkül 
ittas járművezetések miatt, valamint egy esetben tapasztaltuk, hogy lopott cím
kével érvényesítették a forgalmi engedélyt.

A város területén 47 személlyel szemben alkalmaztak a rendőrök személyes 
szabadságot korlátozó intézkedést, amiből az ok változó, mert 6 külfödit a tar
tózkodási engedély kereteinek túllépése miatt, többeket indokolt vérvételre 
vagy megfelelő okirat és személyazonosság megállapítása végett állítottak elő, 
de volt olyan is, aki családját fenyegette, valamint a szabálysértést a figyelmez
tetés ellenére is folytatta. Bűncselekmények elkövetése, köztük betöréses lopás 
és lopás miatt 8 személyt fogtak el.

Az elfogottak közül két jellemző példa: Varga Sándor selypi lakos szállás 
nélküliként, eseti , alkalmi munkából él a városban, és hidegnek tartva a közterü
letet, nyaralóba tört be, majd második tettenérése után másik épületet választott, 
hogy fedél legyen a feje felett. A törökszentmiklósi fiatalok csoportja a kápta
lanfüredi táborba érkezését követően, kihasználva egy kerítés nyitottságát, két 
darab egyenként 24 ezer forint értékű kerékpárral kívánt távozni. Az egyikük 
vallomásából elég két szó a miértre: „az alaphangulat megvolt...”

Három közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök, amiből két esetben 
súlyos sérülés történt, a sérültek száma összesen hét személy, köztük gyerme
kek.

Traffipax a város területén: május 15., 18., 21., 23. és 29-én műszeres sebes
ségmérés lesz a nappali órákban a főútvonalon.

Czere József



Önkormányzati hírek
Lapzárta miatt a képviselő-tes

tület április 2-ai üléséről csak táv
irati stílusban tudtunk beszámol
ni. Folytatva a tudósítást az ülés 
további programjából elsőként az 
Almádi holding egyéves munká
járól szóló beszámolót kell ki
emelnünk. A beszámoló értékelé
sét összefoglalva úgy vélekedett a 
testület, hogy a Holding munkája 
külső és belső okokra visszave
zethetően nem volt zökkenőmen
tes, ugyanakkor a vállalkozói tí
pusú vagyonkezelő szervezetre 
szükség van. A beszámolóhoz 
kapcsolódóan kapott tájákoztatást 
a testület a volt káptalanfüredi 
vasúti híddal szembeni benzinkút 
terveinek előzetes engedélyezési 
feltételeiről. A benzinkút létesíté
séhez szükséges a 71-es út -  fel
sőörsi útkereszteződés -  vasúti át
járó csomópontja -  építése, köz
művek kialakítása. E műszaki fel
tételek megteremtésének költsége 
részben az önkormányzatot terhe
li. Ezt abból a vételárból fedezi, 
amit a benzinkút területéért ka
pott.

Elfogadta az önkormányzat, 
hogy a Lottó-telep és a vasút kö
zötti területen minigolfpálya léte
süljön, továbbá néhány, a rende
zési tervben is kijelölt területen

parkoló kialakítására adott megbí
zást a holdingnak. A szóbanforgó 
helyek a Bocskai tér-Álmos utca 
közötti volt vasúti rakodó terüle
te, valamint az Aranyhíd étterem 
előtti és a Verseny utcai vasúti át
járók közötti vasút alatti terület. 
Felhatalmazás alapján döntött az 
önkormányzat gazdasági ad-hoc 
bizottsága a strandrekonstrukcók
ról, első lépésként a budatavairól. 
A beruházást szintén a holding 
bonyolítja.

Az általános rendezési terv vá
rosközponti korlátozási előírásait 
figyelembe véve határozott úgy a 
testület, hogy a terület további 
szabad felhasználása céljából 
megveszi a Hattyú ABC alatti 
Park utca 16. szám alatti ingat
lant.

Az önkormányzat lakásügyi 
társadalmi bizottságába választot
ták Schildmayer Ferenc és Ujj 
Mészáros István képviselőket.

Április 13-án a soron követke
ző rendes ülését tartotta az önkor
mányzat. Két nagyon fontos ren
delet született meg, melynek idő
zítése részben az idegenforgalmi 
szezon indulásához kapcsolódik. 
Az egyik rendelet a Városi Épí
tési Szabályzatot tartalmazza, a 
másik a közterületek rendjéről

szól. Mindkettőről lapunk más 
hasábján tájékoztatjuk olvasóin
kat. A teljes rendelet a polgár- 
mesteri hivatalban megtekinthető. 
Elkészült az intézményes szemét- 
szállítás módosítására vonatkozó 
rendelkezés is, azonban a döntést 
elhalasztotta a testület.

Az 1992. évi költségvetés év
közi módosítására vonatkozó ja
vaslatot elfogadták a képviselők.

A számos vitát megért lakásér
tékesítési rendelet, mely elsősor
ban a Petőfi Sándor utcai lakókat 
érinti, újra módosításra került, 
mégpedig a vételár és az egy 
összegben megfizetendő mérték 
tekintetében. Eszerint a vételár a 
lakás forgalmi értékének 80%-a. 
Az értékesítéskor ennek 10%-át 
kell egy összegben megfizetni.

Aktualitások között tárgyalta 
és fogadta el a testület az isko
laügyi, művelődési és sportbizott
ság előterjesztésében a Balatonal
mádi Sportegyesülettel kötendő 
megállapodást.

Nem járult hozzá az önkor
mányzat a Balatonalmádi köz- 
igazgatási helynévnek két gazda
sági társaság nevében való feltün
tetéséhez.

Képviselői indítványra megva
lósul a Budai Nagy Antal út felett 
átívelő vasúti felüljáró helyreállí
tása. A költségek részbeni bizto
sításához a képviselők önálló 
pénzügyi keretükből (városi célra 
szabad rendelkezésű évi 50 000 
Ft) ajánlottak fel átlagosan 20 000 
forintot.

Tekintettel arra, hogy munká
ját a testület nem tudta befejezni, 
ezért április 30-án rendkívüli 
ülést tartott.

*

Az önkormányzati ülések jegy
zőkönyvei a polgármesteri hiva
talban és a városi könyvtárban 
megtekinthetők.

M .H.E.

Lapzárta után: az április 30-i 
rendkívüli önkormányzati ülésről.

Az önkormányzati ülés előtt 18 
órakor gazdasági ad-hoc bizottsá
gi ülés volt, mely gyakorlatilag a 
képviselők csaknem teljes részvé
tele mellett testületi ülésnek is be
illett volna. A bizottság a kápta
lanfüredi úttörőtáborok ügyében 
megbízta az Almádi Holdingot 
olyan tárgyalások kezdeményezé
sével, melynek eredményeként az 
úttörőtáborok használati jogát bí
ró számos más települési önkor
mányzatok esetleg -  táboruk 
nagysága arányában -  hozzájárul
nának Balatonalmádi fejlesztésé
hez.

További előkészítésre vissza
adta azt az anyagot a bizottság, 
ami az Almádi Holding és Szabó 
Balázs önálló képviselői indítvá
nyára a Kommunális Kft. és a 
polgármesteri hivatal városgazda- 
sági csoportja munkájának át-, il
letve összeszervezésére, ezen be
lül személyi változásra is irányult.

Ezt követően hivatalosan ön- 
kormányzati ülésként folytatódott 
a tárgyalás.

Sokaknak jó hír, hogy több hó
napos bizonytalanság után végül 
is eldőlt, hogy ez évben nem 
emelkedik a kurtaxa.

Módosította a testület az intéz
ményes szemétszállítás szabálya
it, erről további híradásig a pol
gármesteri hivatal városgazdasági 
csoportja is ad felvilágosítást.

Véglegesen döntött a testület a 
közösségi ház melletti volt szov
jet emlékmű területének beépíté
séről. A telekre egy maximum te
tőtér-beépítéses lakóház építhető, 
melynek földszintjén üzlethelyi
ség is kialakítható.

Elfogadta az önkormányzat a 
Almádi Holding 1991. évi mérle
gét, továbbá egy korábbi határo
zatot kiegészítve a vörösberényi 
posta épületében lévő két lakást 
teljes egészében átadja az iskola 
hiányzó tantermeinek pótlására.

Az önkormányzat következő 
ülését 1992. május 21-én tartja.
A z ülés ny ilvános.

A FELEMELT KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK 
MEGFIZETÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSRA.
Balatonalmádi Város Önkormányzata támogatást nyújt -  

a 9/1992. (III. 19.) számú rendeletében meghatározott feltételek 
fennállása esetén -  a korábban 0-3,5%-os kamatozású, 

1988. december 31. előtt felvett hosszú távú 
lakáscélú kölcsönök felemelt kamatának megfizetéséhez.

A szükséges adatlapok a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati 
irodájában szerezhetők be (naponta, 8-15 óra között).

A rendelet a polgármesteri hivatalban megtekinthető.

KÖZLEMÉNY
A balatonalmádi nevelőotthon 1992 szeptemberétől való elköltözése 

miatt a Váci Mihály általános iskola tanulólétszáma jelentősen csök
ken. Ezért az intézmény átiratkozási lehetőséget biztosít a Györgyi Dé
nes általános iskola jelenlegi 5. és 6. évfolyamos tanulóinak.

Az érdeklődő szülők részletes információt a Györgyi Dénes álta
lános iskolában tartandó szülői értekezleten kaphatnak május 11-én 
(hétfőn), 18 órakor.

Fábián László igazgató 
Németh Béla igazgató

KEDVES VÁSÁRLÓK!
MEGNYITOTTAM

VARIA
NEVŰ ÜZLETEMET 
Balatonalmádiban, 

a Vörösmarty út 44-ben, 
melyben 

• méteráru,
• rövidáru,
• lakástextil,
• kg-os ruhanemű 

kapható.

Nyitva:
H-Sz-Cs-P: 10-18 óráig, 

szombaton 8-12 óráig

MINDENKIT 
SZERETETTEL VÁROK!



A
 közösségi házban április 
24-én megnyílt a Föld 
napja alkalmából rende
zett gyermekrajz-kiállítás. Ennek 

előzménye az volt, hogy tavaly 
szeptemberben a rajztanárok szak
mai közösségének vezetője, Szöl
lősi Máté művész-tanár felvetette 
azt a gondolatot, hogy közelíteni 
kell a gyerekeket a természetvéde
lemhez. Igen szerencsés, égetően 
aktuális problémafelismerés és ja
vaslat ez, mely minden bizonnyal 
összefügg Szöllősi tanár úr bioló
gia-rajz szakos pedagógiai gya
korlatával, tapasztalataival és -  
művészként -  képi önkifejezésé
vel.

A pályázatra minden almádi 
óvodából, általános iskolából ér
keztek rajzok, festmények, össze
sen több mint 300! A kiállítás meg
nyitóján Szöllősi Máté egy indián 
közmondást idézett: a Földet az 
unokáinktól kölcsön kapjuk, mely 
nálunk konkrétan a vízvédelem
ben, szemétgyűjtésben, növényá
polásban stb. valósul meg. E kiállí
tás elsődleges célja: gyermekkor
ban kell ráébreszteni mindenkit 
ezekre a kötelezettségeire. A BYC 
csatlakozott a programhoz: a 
’91/92 téli felkészítő porgram ke
retében meghirdetett zsűrizés pá
lyamunkáit ezekkel a festmények
kel együtt állította ki.

Nem a közelgő gyermeknapra 
tekintettel, hanem valós értéküket 
tekintve dicséret illet minden pá
lyázót alkotásukkal kifejezett ter

mészetközeli szemléletükért és so
kakat kimagasló művészi teljesít
ményükért is. Elfogulatlanságom 
bizonyítéka, hogy pl. az április 30- 
i, Balatonfüreden, a Pedagógiai In
tézet által rendezett területi rajz
versenyen az első helyezést a Váci 
Mihály, a másodikat a Györgyi 
Dénes és az ötödiket a vörösberé

nyi általános iskola csapatai nyer
ték -  a résztvevőknek ezúton gra
tulálunk.

Újszerű volt, hogy a gyerek né
zők is szavazhattak az általuk leg
jobbnak ítélt munkákra; a legtöbb 
közönségszavazatot elértek is 
ajándékban részesültek.

Nikoletti Miklós

Nagy Máté 6 éves: Az egerek gyűlést tartanak

Zab Gergely 1. osztályos Vecsey Korina 1. osztályos

Városi Gyermeknap '92
Május utolsó vasárnapján kerül megrendezésre az immár ha

gyományos városi gyermeknap. Ezúttal a megszokott helyszín 
módosul, a Fórum üzletközpont területén lesz a rendezvény.

Reméljük, sok száz gyerek nagyszabású, élményt nyújtó, vi
dám egész napos programon vehet részt.

E rendezvényhez várjuk a megvalósulást segítő és támogató 
anyagi és bármely felajánlást tevő magánszemélyek, vállalko
zók, oktatási, művelődési intézmények, egyesületek, szervezetek, 
gazdálkodó szervek csatlakozását.

Tájékoztatást ad a Közösségi Ház, Balatonalmádi, Baross Gá
bor út 22. Telefon: 38-011



LABDARÚGÁS
A megyei bajnokságban jól szereplő csapat eredményei.
TIAC-BSE 1:1 (0:0) (1000 néző látta a mérkőzést!)
Gólszerző: Balai 
BSE-Zirc Dudar 5:1 (2:1)
Gólszerző: Hemán, Perényi, Balai 3.
Pápai SE-BSE 2:1 (1:1)
Gólszerző: Balai 
BSE-Devecser 2:1 (1:0)
Gólszerző: Selmeczi, Balai 
BSE-Felsőörs 0:1 (0:0)
A szakosztály április közepén vett fel sportkapcsolatot egy dán csapat

tal, akik már edzőtáborozásra hozták 12-15 éves ifjú sportolóikat váro
sunkba.

A csapat hazai mérkőzései:
Május 10., 16.30 óra Gyulafirátót 
Május 24., 17.00 óra Somló SE 
Június 7., 17.00 óra Vasas
A MÉRKŐZÉSEKRE VÁRJÁK A SZURKOLÓKAT.

Egy sportszerű döntésről
Minden bizonnyal jelentős mér

földkőnek számít városunk sporté
letében az az együttműködési 
megállapodás, melyet az önkor
mányzat képviseletében dr. Keré
nyi László polgármester és Bódiss 
József, a BSE nemrégiben megvá
lasztott új elnöke az elmúlt hetek
ben megkötött, s a képviselő-testü
let április 23-i ülésén szentesített.

A megállapodás az állami tulaj
donból az önkormányzat tulajdo
nába került városi sportlétesítmé
nyek használatát hivatott rendezni. 
Ennek alapján a BSE 4 évre ingye
nes használatba kapta a sportpá
lyát, a teniszpályákat a rajtuk lévő 
kiszolgálóegységekkel együtt.

Mindezek fejében a BSE gon
doskodik a sportlétesítmények 
karbantartásáról, állagának meg
óvásáról, az egyesület alapszabá
lyában, valamint középtávú fej
lesztési programjában meghatáro
zott célkitűzéseinek megfelelő 
hasznosításáról. Amellett, hogy az 
egyesület tagjainak biztosítja a

rendszeres sportolást, testedzést és 
versenyzést, széles körben lehető
séget kíván nyújtani a város lakos
ságának, az ide látogató vendégek
nek tömegsport- és szabadidős te
vékenységük kielégítésére.

Kiemelten foglalkoznak a jövő
ben a város fiatalságának egészsé
ges életmódra nevelésével, a fiatal 
sporttehetségek felkutatásával, s 
mindezek megvalósítása érdeké
ben együttműködnek az oktatási-  
nevelési intézményekkel.

A nemzeti és városi ünnepsé
gekhez kapcsolódóan különböző 
sportversenyeket, vetélkedőket 
szerveznek, lebonyolításukhoz a 
sportlétesítményeket és szakem
bergárdájukat biztosítják.

Lényeges kitétele még a megál
lapodásnak az, hogy az önkor
mányzat és intézményei a sportlé
tesítményeket igénybevehetik kü
lönböző, nemcsak sportcélú városi 
rendezvények megtartására is.

Dr. Sz. S.

Ismét kiállítás a városháza padlástér-galériájában
RÉSZLET PATKA LÁSZLÓ MEGNYITÓJÁBÓL

Immár nem kell az ideiglenesen 
állomásozók laktanyájának kapuja 
elé békéért bégető bárányokat vin
ni jelképes ajándékba, de helyi há
borúk dúlnak határaink közelében 
sokfelé: fegyveres harcok s az 
atom -  meg a vízelterelő Duna
szauruszok technikai hadviselése. 
A látvány nem éppen felemelő, s jó 
lenne, ha ékes tavunkban, a Bala
ton vizében sem angolna hangolna 
rossz hangulatot a következő nyár
ra. Közben tavaly a városháza is
mét otthont adott a kultúrának, a 
művészetnek: a tetőtér-beépítéssel 
félig elkészült padláson mutatkoz
tak be a megyében élő, a Balaton 
környékén alkotó képző- és ipar
művészek. A tálalás, a megmu
tatkozás különlegessége lenyű
gözte a résztvevőket és a közönsé

get, így hát elha
tároztatott: le
gyen ez tartó
sabban a vizuá
lis művészetek 
időszakos 
tár(lat)háza is, 
imigyen von
zóbbá téve a 
helybéli polgá
rok, no meg az 
itt turistaként 
megfordulók 
számára az 
igazgatás, az 
önkormányzatiság újfajta színhe
lyét. Nem messze innen és alig 
több mint egy héttel korábban a 
közösségi házban nyílt meg az al
mádi művészek tárlata, s most ez a 
nemzetközi ötvözetű kép- és plasz
tikai összeállítás. Köszönhetően a 
sokféle összefogásnak, Orvos 
Andrásnak és baráti körének, a 
Lenti Nemzetközi Fafaragó Tábor 
felajánlásának. Almádi tehát lele
ményesen, kellő gyakorisággal 
csábítgatja az effajta esztétikai él
vezetekben megmerítkezni kívá
nókat látnivalóra.

Ahogy mondani szokás, az itt 
be- és megmutatkozó alkotók kü
lönböző zsánerűek, eltérő alkatú
ak, a valóságelvű megfogalmazás
tól az immár hagyományossá sze
lidült absztrakcióig, szürrealitásig 
terjed kifejezésieszköz-tartomá
nyuk, de majd mindegyikükön át
sejlik a természeti és emberi érté
kek féltése, a világ megóvásának 
szándéka az ökológiai végromlás

tól. Manapság 
közhellyé kop
tak ezek a gon
dolatok is, mi
közben a lé
nyeg alig válto
zott: a technika 
mámorában 
narkomán nor
mannokként 
hajózunk vilá
gunk gyorsított 
vége felé, s hiá
ba fogjuk fel 
ésszel, hogy a 

mindenható természet sérthetet
lennek hitt saját bosszúállói, vég
zetes megrontói vagyunk, érzelmi, 
érzéki, egyszóval ösztönreflexeink 
változatlanul a kíméletlen önpusz
títást ismételtetik velünk nap mint 
nap.

A XX. század alkonyán többsé
günk szeretné az elektronizált té

nyek emberének hinni magát, 
csaknem Rilke jóformán még szá
zadunk hajnalán papírra vetette lét
elméleti érvényű, aforisztikus gon
dolatát: „rettenetes dolog, hogy a 
tények eltakarják előlünk a valósá
got...”

Az aranykorban dédelgető böl
csőnek vélt bolygónk machiná
cióink révén lassan önmagunk és 
utódaink koporsójává, szarkofág
jává rettenetesül, s ennek tudatá
ban mind nagyobb elszánás szük
ségeltetik a piktúrában és a szobor
alkotásban, hogy ki-ki a megmara
dás reményében fejezze ki önma
gát a szűkebb-tágabb világ része
seként.

A kiállítás az SZDSZ helyi szer
vezetének patronálásával jött létre. 
A tárlatot a közösségi házban Fábi
án László művész-tanár rendezte.



Bocsánat, de még 
nem változott meg a rendszer
A nyilvánosság előtt kell bocsá

natot kérnem, mert Almádi lakos
ságát érintő tévedésem, félreveze
tő kezdeményezésem...

Röviden a lényeg: az újjáalakí
tott Balatoni Yacht Club több mint 
egy éve, a VIDEOTON csődbeju
tását látva az államosított BYC- 
sporttelepet a városi vitorlázó
sportnak szerette volna megsze
rezni. Álláspontunk az volt, hogy 
kerüljön az önkormányzat tulajdo
nába, és használati jog alapján a 
BYC üzemeltesse. Ezért közösen 
küzdöttünk, de az ügy -  finoman 
mondva -  a Széles Gábor vezette 
konzorcium zátonyán megfenek
lett.

Biztatóbb időkben elkezdtem 
szervezni a BYC téli ifjúsági prog
ramját, és az az iskolák, polgárok 
érdeklődését felkeltette, így a már 
vízpartot igénylő tavaszi, nyári 
programokhoz az ún. négyméte
resnél városi területet kértem a 
BYC-nek az önkormányzattól: a 
focipálya víz felőli sávja látszott 
megfelelőnek, és úgy tűnt, hogy ott 
nem ártunk senkinek sem.

A márciusi KT-ülésen egyhan
gú döntéssel elvi elhelyezési enge
délyt kaptunk, majd az áprilisi ifjú
sági, művelődési és sportbizottsági 
ülésen sem ezt a területet, sem a 
BSE-vel folytatott előzetes meg
beszélés után szóbajött (a Lottó 
üdülőtelep és a kemping közötti) 
háromszöget és az ahhoz kapcsol
ható partszakaszt nem kaptuk meg, 
hanem a volt szennyvíztelep mel
letti társbérletet ajánlották fel. 
Megnézném azt a szülőt, aki gye
rekét ilyen helyre engedné, de azt 
is, aki ott a jelen szemétdombi álla
potában képes lenne sportolni 
vagy -  akár többéves munkával, 
tízmilliók befektetésével -  hasz
nálható kikötőt tudna építeni... 
Szóval: lehetetlenné vált a BYC 
sporttelepének, így a nyári prog
ramjának terve. (Ez az eljárás 
eszembe juttatja édesanyám esetét

az akkori vb-titkárral: a Lenin út- 
Petőfi út sarkán lévő telekért csere
kártalanításul egy elfogadhatatlan 
szakadékot ajánlott fel.) Egyszerű
en kezdeményezésünk, szándé
kunk arculcsapása volt ez a döntés, 
helyadás! Becsületesebb lett volna 
nyílt nemet mondani, mint ez az el
lehetetlenítés, a BYC szellemisé
gének szemétdombra tétele, ráadá
sul hangsúlyozottan gyerekszerető 
testület által.

Röviden ennyit kellett a város 
nyilvánossága elé tárnom és egy
ben bejelentem azt, hogy lemon
dok a városi választási bizottság el
nöki tisztéről. Mindenki bocsána
tát kérem, akiket becsaptam a BYC 
újjáélesztésének reményével, az 
egészséges, közösségi sportolás 
ígéretével... Mentségemre legyen 
az, hogy a BYC szellemét segíteni 
fogom fenntartani, s majd egy va
lóban megfelelő rendszerváltozás
nál -  ha megélem -  újra fogom 
kezdeni.

Nikoletti Miklós

Balatonalmádi-Broadstairs
A magyar és az angol fürdővárost 

nekem a gimnázium és Simonfalvi 
László úr kapcsolja össze, akinek a jó
voltából Bors Csabával együtt egy he
tet tölthettem az ottani nyelviskolában. 
Csodaszép hét volt családi környezet
ben, mert a vendéglátó Wood család 
még az én nevemet is hibátlanul ki tud
ta ejteni, ami angoloknál nagy szó! A 
londoni repülőtérről mikrobusszal 
mentünk a Kent grófságbeli kedves 
„kis” üdülőhelyre, amely ugyanúgy 
összeépült a környező három fürdő
hellyel, mint Almádi. Ha a tengerben 
nem is fürödhettem, az uszoda kárpó
tolt, de ellátogattunk a canterbury-i 
székesegyházba, Londonban pedig a 
Buckingham palotát, a Szent Pál szé
kesegyházat, a Parlamentet és a Trafal
gar teret néztük meg, hogy csak a legje

lentősebbeket említsem. Legtöbb időn
ket azért a tanulás „vette el”, mert bel
ga, német és francia diákokkal együtt 
bővítettük szókincsünket és beszéd- 
készségünket, sőt a vendégszerető 
helybeli lakosokat is megértettük. A 
választások miatt mindenki politikával 
foglalkozott, de volt idejük arra is, 
hogy minden kérdésünkre válaszolja
nak. Én a bowlingot is megpróbáltam, 
ami a tekézéshez hasonlít, és sokat sé
táltam a homokos tengerparton meg a 
gyönyörű parkokban. Nem először és 
remélem, nem utoljára voltak almádi 
diákok Broadstairsben, ami magyarul 
„széles lépcsőket” jelent. Köszönjük az 
International Language Schoolnak, 
hogy azokon a lépcsőkön mi is fellép
delhettünk.

Lunacsek Orsolya

PÜNKÖSD
Pünkösd a Szentlélek kitölteté

sének ünnepe. Eredetileg zsidó ün
nep volt, a húsvét szombatját köve
tő ötvenedik nap, amelyen a befe
jezett aratásért adtak hálát, később 
a Sinai-hegyi törvényhozás ünne
pévé vált. Jézus mennybemenetele 
után pünkösd napján mindnyájan 
együtt voltak a tanítványok, ami
kor szélrohamhoz hasonló zúgás 
és lángnyelvek kíséretében a meg
ígért Szentlélek kitöltetett rájuk. 
Részletesen az Apostolok cseleke
deteiről írott bibliai könyv eleje 
számol be a pünkösdi csodáról, 
benne a nyelv csodáról; ezek mind
egyikéről hosszú cikkeket lehetne 
írni, hiszen a ma emberében sok 
kérdés és probléma merül fel ezek
kel kapcsolatban. Most röviden a 
legfontosabbat kellene tisztáz
nunk: Kicsoda a Szentlélek? Isten
ről és Jézus Krisztusról talán még 
tudunk valamit, de a Szentlélekkel 
sokan nem tudnak mit kezdeni.

A Szentlélek a Szentháromság 
harmadik személye, aki egyenlő 
örök Isten az Atyával és a Fiúval. 
Az egy Istent három létmódban is
merhettük meg: Az Anya a világ

teremtője és fenntartója, a Fiú (Jé
zus Krisztus) a világ megváltója, 
és a Szentlélek, akit Jézus menny
bemenetele előtt ígért. Jézus Krisz
tus visszajöveteléig a Szentlélek 
által van jelen Isten az életünkben.

Péter apostol a Szentlélek kitöl
tetése után lett méltó nevéhez, ami 
kősziklát jelent. Addig sokat hitet
lenkedett, kételkedett, erőszakos 
volt, félelmében -  fogadkozása el
lenére -  megtagadta Mesterét. 
Amikor Isten lelke munkálkodni 
kezdett benne, teljesen megválto
zott. Pünkösdi prédikációjában pá
ratlan bizonyságot tett Jézus Krisz
tusról, aki meghalt és feltámadott, 
hogy nekünk megnyerje az örök 
életet. Igehirdetésére háromezer 
ember tért meg és keresztelkedett 
meg, így alakult ki az első gyüleke
zet, tehát pünkösd egyben a ke
resztény egyház születésnapja is.

Péter apostol példáján láthatjuk, 
hogyan munkál a Szentlélek az 
egyes ember életében: A Szentlé
lek hitet és reménységet ébreszt 
szívünkben, akik önmagunk erejé
ből csak gyűlöletre és hitetlenségre 
vagyunk képesek. A Szentlélek 
tesz alkalmassá bennünket arra, 
hogy Jézus Krisztusban ne csak 
egy híres embert lássunk, hanem 
Isten fiát, a világ és az egyén életé
nek megváltóját. Jézus vigasztaló
nak és pártfogónak nevezi Isten 
Lelkét, máshol pedig mint az erő
nek, a szeretetnek és józanságnak 
lelke áll előttünk. 6  veszi el ke
mény szívünket, ő adja az újjászü
letést, minden, ami jó és nemes le
het bennem, az nem tőlem van, ha
nem tőle. A Szentlélek ihletése 
minden igaz gondolat és minden jó 
szándék. Sőt jelen van a Szentlélek 
az ember minden torz eltévelyedé
sében is, mint fékentartó erő, mert 
ha ő nem tusakodik az emberi szív
ben a bűnnek zavart és bomlást 
okozó ereje ellen, akkor már rég 
teljessé vált volna a bűn átka, és az 
ember belehullott volna a végrom
lásba.

Steinbach József

Nevezetes napok voltak...
Természetesen Vörösberény ben a DIÁKNAPOK nem komoly értelemben 

voltak nevezetesek, hanem vidámságukban.
Az április 6-tól 10-ig tartó rendezvénysorozatot a katolikus templomban 

sokak által látogatott koncerttel nyitottuk meg, melyet az Erdélyből ide utazott 
Juvenalis énekegyüttes reneszánsz dalai és zsoltárai tettek emlékezetessé.

A szerdai nap délelőttjén a szülők által látogatott tanórák, délutánján az el
sős diákok iskolai polgárrá avatása volt a program.

Csütörtök délelőtt színes kavalkád zajlott: repülőgépmodell-bemutató és 
ehhez kapcsolódó előadások, Vágfalvi Ottó és Veszeli Lajos képzőművészeti 
műhelyei, játszóház és tinifodrászat, divatbemutató és sportversenyek.

Pénteken fordult a kocka; tanárok ültek az iskolapadba és diákok álltak a 
katedrán.

A diákigazgató legnagyobb elismerést aratott döntése a minden szünetet 
kísérő zene volt.

A Fórum Rt. által támogatott Vörösberényi Diáknapok könnyed levezető 
része péntek délutánra került: előbb közönségtalálkozó az Exotic együttessel, 
majd iskolai diszkó.

Hétfőn mély sóhaj szakadt fel diákjaink ajkáról: „Sajnos vége a diáknapok
nak!”

Polyák István

l á n g c o m p

TÜZELÉSTECHNIKAI KFT.
Ajánlata: • tervezés • kivitelezés • beüzemelés • szerviz 

Nálunk rendelje meg a gáztüzelés kialakítását 
a tervezéstől a beüzemelésig. A garancia lejárta után 

szervizszolgáltatásunkkal állunk rendelkezésükre.

Ne feledje: komplex tüzeléstechnika egy kézben!

Új ajánlatunk: magas hatásfokú (90-92%) 
speciális olaj- és gáztüzelésű kazánok 

gázégővel-olajégővel együtt, 2 év garanciával.

Címünk: Veszprém, Tizenháromváros tér 25. 
Tel/fax: 80/23-290 

Levélcím: 8200 Veszprém, Pf. 149



ALMÁDI ARCÉLEK

A LELKEMBEN SZERETET VAN
Az Új Almádi Újság három éve 

havonta viszi a híreket, informáci
ókat kis városunkba. Ez alatt az idő 
alatt számtalan portré is íródott és 
közreadatott, főleg a város hona
tyáinak életútjáról, munkájáról, el
képzeléseiről. A képviselők bemu
tatása után úgy gondolta szerkesz
tőbizottságunk, hogy szólaljanak 
meg azok a köztiszteletben álló al
mádi polgárok is, akik a városért 
sokat tettek, emberségükkel, mun
kájukkal kitűntek. Így esett a vá
lasztás elsőként dr. Keszei Jánosra 
„mindenki doktorbácsijára”.

*
Otthonában, az Öreghegy lábá

nál lévő házában kerestem meg a 
még ma is fiatalos doktorbácsit, 
Keszei Jánost. A hallba beszűrődő 
fénysugár nyugodtan pihent meg 
mosolygós arcán. Megfontoltan, 
kiegyensúlyozottan beszélt sorsá
ról, családjáról, az almádiakról.

-  Köszönöm ezt a megtisztel
tetést, de hát nálam van talán ér
demlegesebb riportalany is a falu
ban -  mondta hátradőlve a fotel
ban. -  Mit is mondhatok magam
ról. Keszthelyről, a Balaton partjá
ról indultam, jó ideig odavalónak 
is vallottam magam, ma már nem, 
én igazán almádi vagyok.

-Pályakezdés, indulás?
-  Hárman voltunk testvérek, 

apám kocsmáros, nagyapám bor
bély volt. Mindig nagy család vett 
körül, apámék tizenhatan voltak 
testvérek. Keszthelyen, a premont
reiben érettségiztem, ’ 44-ben ke
rültem az orvostudományi egye
temre. Tanulmányaimat a háború 
megszakította. Bevonultattak. 
V árpalotára, a körpaszományos is
kolába kerültem. Gyorsan történ
tek az események, a kis magyar 
egyetemista tábort az Odera torko
latához vezényelték Penemünde 
szigetére. Körbe voltunk véve oro
szokkal. A sziget stratégiailag fon
tos hely volt, itt tárolták a Fau Iet, a 
csodafegyvert. Igaz, amikor mi 
odakerültünk, már az amerikaiak 
és az angolok lebombáztak min
dent. Mi utolsóként kerültünk.

A doktor felesége szendvicset, 
bort hoz, kedvesen kínál. A házi
gazda 27 éve nem iszik alkoholt, 
nem cigarettázik, mindezt foga
dásból.

-  Amikor szült a feleségem, na
gyon rosszul volt ő is, a gyerek is. 
Akkor fogadtam meg, ha életben 
maradnak, minden káros szenve
délyről lemondok. Ja igaz, aztán 
Budapestre kerültem, s mint egye
temistát elengedtek a fogságból, de 
így is egy évem kiesett. 1952-ben 
végeztem az egyetemen, s még eb
ben az évben megnősültem. Zircen

osztottak be a kórházba, ahol az 
alapszakmákat mind végigdolgoz
tam, később járási főorvos lettem, 
majd bakonyszentlászlói körzeti 
orvosként szolgáltam. 1963-ban 
kerültem Balatonalmádiba.

-  Milyen volt itt az élet akkor ?
-  Egyedül voltam, mindent csi

náltam, amit kellett, még szülést is 
levezettem a lakásomon. Nem volt 
könnyű az élet. -  Szelíden néz a fe
leségére és folytatja. -  Hiszen ak
kor már nekünk is négy gyerekünk 
volt, mind Zircen születtek. Ami
kor Almádiban a kis Trabanttal 
megjelentünk, mindenki azt hitte, 
eladó az a sok gyerek a kocsiban. 
Aztán hamar megtudták, hogy az

új orvosé mind a négy. Azért na
gyon szívesen emlékszem a múlt
ra. Arra, hogy minden gond nélkül 
el tudtam látni a munkám. Felesé
gemnek köszönhető mindez, aki az 
éjszakai hívásokat próbálta meg
szűrni, mikor, hol fontosabb a se
gítség, s csak sürgős esetben éb
resztett fel.

-  Barátok, társaságok?
-  Nem, nem. Barátaim nem vol

tak. Meg is szóltak abban az idő
ben s mondták -  nem sokáig fogsz 
itt maradni, mert nem jársz társa
ságba, nem kártyázol. Tényleg, 
mással nem is tartottam kapcsola
tot, csak a betegeimmel.

-  Kikapcsolódás?
-  Jaj, azok a szép telek, a jégvi

torlások, a korcsoly ázás, s nagy sé
tákkal bejárni a Balatont. De jó is 
volt! Igen, télen kevesebb volt a 
munka, így több idő jutott a család
ra. Öt év után nagy segítségemre 
lett Józsa doktor, akihez őszinte 
barátság fűzött. Együtt láttuk el az 
üdülőorvosi és a körzeti orvosi 
munkát. A megyében vezettük be 
először a készenléti szolgálatot. 
Orvos itt mindig elérhető volt. Az 
akkori falu hol van már? No meg 
az emberek toleranciája az orvos

iránt. Na nem mindig volt így — 
szólt közbe Edit asszony —, a múlt 
azért megszépít mindent.

-  Jól van, anyukám, hát azért fi
zettek, nem? Az a szakmám, hogy 
szolgáljak. Elmúlt és kész, kibír
tuk.

-2 9  év egy helyen komoly élet
pálya. S mi van belül?

-  Úgy érzem, a lelkemben sze
retet van. Tíz év után minden bete
gem szinte barátom lett. Rendkívül 
jólesik ma is, hogy az utcán renge
tegen leállítanak, leszólítanak -  ta
lán ez a szeretet jele.

-  Hobbija, szórakozása, mi le
het egy körzeti orvosnak?

-  A hobbim az olvasás volt és

ma is az. Éjfélkor még kell olvas
nom. Németül olvasok, beszélek, 
franciául is olvasok. Kedves íróim 
Thomas Mann, Stefan Zweig, és a 
Radnóti-verseket imádom. No 
azért felruccantunk néha Pestre is 
színházba, s kirándultunk a világba 
néha. Szentpétervártól Párizsig, a 
Balti-tengertől a Földközi-tenge
rig megpillantottuk egy kicsit a vi
lágot.

-  Csak moziban nem voltunk 
még együtt -  szólt közbe a feleség 
-, de majd most elcsábítalak.

-  Mit lát a jövőben?
-  Hiszek abban, hogy eljön az 

idő, amikor jobb lesz, 68 éves kor
ban az ember már csak így gondol
kodik. Itt van ez a magánorvoslás. 
Ennek csak úgy lenne értelme, ha 
minden orvos a kisebb beavatko
zásokat helyben meg tudná csinál
ni. De sajnos ez sem anyagilag, 
sem fizikailag nem fog menni. Al
mádiban egyre többen szorulnak rá 
a szociális ellátásra. Nem mindig 
csak az orvos kell, hanem egy 
olyan intézmény, ahol az étkezés, a 
főzés a pihenés az orvosi ellátás 
biztosítva van naponta reggeltől 
estig. Én most látom, hogy erre mi
lyen nagy szükség lenne. A fiatal

ságnál? Nagy veszély a drog. Fel 
kell készülni rá. Egyelőre még Al
mádiban nem vészes. De...

-  Kikre emlékszik szívesen 
vissza?

-  Minden betegemre, akik kö
zött voltak híres emberek is, s főleg 
mint fürdőorvos az Aurorában, a 
tudományos akadémián megis
mertem érdekes embereket. Külön 
regény lehetne mindez. Tervbe 
vettem, hogy majd megírom élet
pályámat családomnak és baráta
imnak. Kezeltem pl. Aldo Morót, a 
volt olasz miniszterelnököt, Raj
kint, a színész-rendezőt, de sok- 
sok művészt, írót, tudóst, politi
kust.

-  S most hogyan tovább?
-  Nem vállalok magánorvosi 

praxist, de ha hívnak helyettesíte
ni, mindenkor rendelkezésre állok. 
Szeretnék most kertészkedni, az 
eddig elmaradt dolgokat pótolni, 
élvezni a kilenc unokámat. Hadd 
ragadjam meg az alkalmat, hogy 
megköszönjem betegeimnek a 29 
évi bizalmat, a hozzám való ra
gaszkodást. Kérem, legyenek to
vábbra is bizalommal az itt dolgo
zó kollégákkal, akik mindnyájan 
alkalmasak feladatuk ellátására. A 
megszerzett tudás arra szolgál, 
hogy másoknak jót tegyünk.

*

Kisétálunk a kertbe, a doktor úr 
egy kicsit lassabban, mert most 
épülget betegségéből, szeme vé
gigpásztázza a kis kertet, majd el
suhan az ég alja felé, amely alatt 
mindennapjait éli egy Balaton-par
ti kis város, melynek lakóit oly sze
retettel és alázattal szolgálta és 
szolgálja ma is.

Veszeli Lajos

Ballagásra ajándékozzon a

Csil lám
ajándékboltból

Ólom kristály készletek, 
díszműáruk, porcelán-, 

kerámiaáruk választékával 
VÁRJUK KEDVES

VÁSÁRLÓINKAT 
Egyes áruk árengedménnyel 

kaphatók

Balatonalmádi, 
József A. u. 63.

(az Aranyhíd söröző mellett) 
Nyitva: 10.30-17 óráig



A barcelonai olimpiára készül
Aki szereti a sportot, s na

ponta lapozza a sportlapokat, 
az gyakran találkozhat a 
Veszprémi Bramac SE férfi 
kézilabdacsapatának egymást 
felülmúló eredményeivel. S 
hogy mindez hogy kerül az al
mádi újságba? Az együttes 
legnagyobb sztárja, a szakem
berek által is elismerten ki
emelkedő tehetség Éles Jó
zsef, aki városunkban él. Vele 
készült az alábbi villámbe
szélgetés.- Úgy gondolom az elmúlt 
időszakban szurkolók, ellenfe
lek, általában a sportot ked
velők alaposan megismerhet
ték a nevedet, ennek ellenére, 
kérlek, mutatkozz be röviden 
az olvasóknak!

-  23 éves vagyok, s kicsi 
gyerekkorom óta kézilabdá
zom. 1990-ben kerültem a Pe
mó Honvédból a Veszprémi 
Bramac SE-be. Azóta lakom 
Almádiban, egyébként a mos
tani lakásunkat a szintén ké
zilabdás Varju Vilitől vásárol
tuk meg.

-  Ez a „mostani lakásunk” 
kifejezés számomra azt sugall
ja, hogy csak ideiglenes a le
telepedésetek.

-  Még 3 éves szerződés köt 
a Bramachoz, s mivel minden 
Budapesthez köt, valószínű, 
hogy utána visszaköltözünk. 
Azt viszont nyugodtan állítha
tom, hogy nagyon megszeret
tem Almádit, s ha lehetősé
gem lesz rá, szívesen vennék 
itt egy kisebb nyaralót.- Most igazán rivaldafény
ben állsz, de mit teszel ezért 
a szürke hétköznapokon?

-  Sokat köszönhetek a fe
leségemnek, aki egyébként az 
Eltére jár, s mindez mellett 
keményen dolgozik a veszpré
mi egyetemen. Abszolút har
monikus házasságban élünk, 
Anita biztosítja, hogy nekem 
csak a kézilabdára kelljen fi
gyelnem. Így tudok csak az 
edzéseken maximálisat nyúj
tani, s talán ennek is köszön
hetem, hogy élvezem Csok
nyai Istvánnal (aki egyébként 
szintén Almádiban él) együtt 
az edző bizalmát.- Klubcsapatod fennállásá
nak legsikeresebb évét zárhat
ja. A Magyar kupát már meg

nyertétek, hátra van a KEK- 
döntő és a bajnoki finálé. 
Hogy látod az esélyeteket?

-  A KEK-döntőn 50% 
esélyt adok a csapatnak. Tény, 
hogy a németek fizikálisán 
sokkal erősebbek (van például 
egy 230 cm-es beállósuk), a 
mieink viszont gyorsabbak, 
technikásabbak. Jó taktikával 
biztos, hogy legyőzhető ez a 
„hústorony” fal.- Gondolom az sem előny, 
hogy a volt edzőtök, az orosz 
Melynik most már az ellenfél 
kispadján ül.

-  Biztos ez is nyom a latba, 
hisz jól ismert bennünket, ám 
ennek ellenére szeretnénk bi
zonyítani, hogy nem ő a világ 
legjobb edzője...- Bajnokság?

-  Háromszor kell legyőz
nünk az Elektromost, s mivel 
a sorsolás eredményeként mi 
eggyel többször játszhatunk 
hazai pályán, 90% esélyt adok 
a csapatnak. Óriási csalódás 
lenne, ha elvesztenénk a baj
nokságot, annál is inkább, mi
vel tavaly adminisztrációs 
eszközökkel vették el tőlünk, 
éppen az Elektromos javára.- Számolnak veled a válo
gatott keretben is, ami azért is 
fontos, mert nyáron Barcelo
nában olimpia lesz.

-  Itt még nem vagyok stabil 
kezdőjátékos, hiszen a riváli
saim (Putics, Marosi) időseb
bek, rutinosabbak. Ám az elő
készületi meccseken (amikor 
ők nem tudtak hazajönni) 
mindig kezdő voltam, s úgy 
érzem, nem okoztam csalódást 
a kapitánynak.

Az olimpiára kijutni min
denkinek álma, s ha ezt a szin
tet tartani tudom, és az edzé
seken is megfelelően dolgo
zom (miért is ne) reális esé
lyem van az utazásra. S ha 
már egyszer ott vagyok, 
igyekszem tudásom legjavát 
adni azért, hogy a csapat mi
nél előkelőbb helyen végez
zen.- Befejezésül azoknak, akik 
most ismerkednek a sporttal, 
mondd el, mit kaptál te tőle fia 
tal korod ellenére, hátha 
előbb lesz egy újabb váloga
tott versenyzője városunknak.

-  Rendszeres életformát 
biztosít, sok káros szenvedély
től mentett meg. Egészséges 
vagyok. Óriási dolgok, amikor 
az újságok címoldalán olvas
hatom a nevem, s olyan orszá
gokba is eljuthatok, ahová 
egyébként talán nem lenne le
hetőségem. S nem mellékes az 
sem, hogy egy jó külföldi

szerződéssel később megala
pozhatom a családom jövőjét.- Kívánom, hogy vala
mennyi terved sikerüljön, s az 
olimpián te is integess majd 
nekünk a dobogó valamelyik 
fokáról. Köszönöm a beszélge
tést.

Gróf Tibor

Inter Countrynental 
Fesztivál 1992. augusztus 

20-23., Balatonalmádi
A Countrynental Alapítvány és a balatonalmádi ön- 

kormányzat ez év augusztusában nagyszabású Inter 
Countrynental Fesztivált rendez Balatonalmádiban. A 4 
napos rendezvénysorozatra, de főként az esti nagy zenei 
program helyszínére a gyönyörű fekvésű Balaton-parti 
sporttelepre 10-15 000 főnyi, zömében külföldi közön
séget várunk.

A rendezők a fesztivál fővédnökének Magyarország 
amerikai nagykövetét, Bródy Jánost és a házigazda város 
polgármesterét, dr. Kerényi Lászlót kérték fel.

Meghívott vendégként olyan világhírű énekes részvé
telére számítunk, mint Jonny Cash.

A nagyszabású rendezvényt rangjához méltó propa
ganda- és reklámmunka kíséri. Ennek keretében június- 
és augusztusban sajtótájékoztató lesz. A programról té
véfelvétel, illetőleg a zenei anyagról kazetta készül.

A rendezvénysorozathoz kapcsolódó műsorfüzetben 
lehetőséget tudunk biztosítani hirdetésekre, reklámokra. 
Ezért felhívunk minden érdeklődő szervezetet, vállalko
zót, hogy amennyiben a programfüzetben hirdetést kí
vánnak közzétenni, úgy a Balatonalmádi Polgármesteri 
Hivatal titkárságán (telefon: 80/38-181, 38-012), vala
mint a Countrynental Alapítvány budapesti irodájában 
(telefon: 1664-011/15-17) szíveskedjenek érdeklődni.

A hirdetni kívánók mellett a rendezők ezúton is meg
hívnak és várnak minden érdeklődőt, akik szeretik a 
countryzenét és a hozzá kapcsolódó látványosságot.

EBINFO
Kedvencének mindent egy helyen!
Kutyafelszerelési és élelmezési cikkek 

bővülő választékban. Kutyák kiképzése, 
adásvételének közvetítése. 

Kutyatartással kapcsolatos információk 
és tanácsadás.

JÓ MINŐSÉGET KEDVEZŐ ÁRON! 
Nyitva: hétfő - péntek, 15-18 óráig 

Balatonalmádi, Árpád u. 21., Gergelyné



A Pumák földön-égen 
szerzője Almádiban

A honismereti kör meghívására április 27-én 
volt szerencsénk személyes találkozásra, be
szélgetésre a II. világháború híres vadászrepü
lőinek egyik életbenmaradt tisztjével, Tobak 
Tibor „hadnagy” úrral. „Almádiba szinte haza 
jövök. Itt töltöttük a vérzivataros idők legsú
lyosabb szakaszát, 1944 nyarát” -  mondta.

„Visszatekintve majdnem fél évszázadra, 
még világosabb, reménytelen, kilátástalan volt 
harcunk, melyet a sokszorta nagyobb és tech
nikailag előttünk álló ellenséggel vívtunk. En
nek tudatában és ellenére szívvel-lélekkel vív
tuk légicsatánkat. Két lehetőségünk volt; vagy 
előbb támadni, lőni mint az ellenség, vagy e
gérutat nyerni a menekülésre, ami nem szé
gyen.”

Az idő hiányában szűkre szabott 3 órában 
az élménybeszámoló megdöbbentő személyi 
tragédiákról is szólt. Olyan tényekről is be
szélt, melyeket most mesélt el nyilvánosan, bár 
nevek nélkül -  első ízben.

Ő maga, múltja miatt komoly beosztást nem 
kaphatott, viszont többszöri letartóztatást, 
többévi börtönt igen. Ma mint nyugdíjas él -  
megírta bajtársai és a maga életét, a vadász
pilóták sorsát.

Sok kérdésre is kellett választ adnia, mivel 
a kör tagjain kívül voltak jelen almádiak is, 
akik valamilyen formában személyesen kötőd
tek a hősi halált haltakhoz. El kell mondanom: 
én magam is ismertem őket, mivel majd min
den este vendégeink voltak éttermünkben, 
akárcsak a Pannónia vagy Budatava szórako
zóhelyeken is.

Még sokáig szerettük volna igénybe venni 
az azóta már Für Lajos honvédelmi miniszter 
úr által tartalékos ezredessé előléptetett Tobak 
urat, de vonatja indult.

Ezúton köszönjük meg neki, hogy vette a 
fáradságot és eljött „haza” három órára.

M .G .

Horgászsarok
Bezzeg az én időmben! -  

Hányszor halljuk ezt a visszatérő 
mondatot, ha „régi idők” horgá
szait hallgatjuk! Ami szomorú, 
hogy én is egyre többször hasz
nálom, és egyre inkább el kell is
mernem: sok igazság van benne.

Elég, ha visszagondolok a hat
vanas évek elejére, amikor az 
Építők vitorlástelepén -  szél
csend-parancsolta unaloműzés
ként egy óra alatt telifogtunk egy- 
egy vödröt sügérrel! Nem hor
gásztunk, csak valamit csinálni 
akartunk. Nádhorgászbot volt, 
zsinór, horog szintén. Gilisztát 
szedtünk a fű alól, így a halfo
gáshoz pillanatok alatt megvoltak 
a kellékek! A fő „tényező” a 
HAL -  igaz, nem nagy hal -  pe
dig ott volt a vízben. Csak ki kel
lett fognunk! Azóta sem fogtam 
sügért. Eltűntek a küszök tömegei 
(milliói?) is. Hol van az az idő, 
amikor Herman Ottó a garda ha
lászatát csodálatos szemléletes
séggel leírta: Kilenc hegycsúcsot 
említ, ahonnan a „hegyenjáró” fi
gyeli a vizet, s ha meglátja (innen 
a garda -  látott hal -  elnevezése) 
a gardarajt, „háájóóráá” kiáltással 
indítja a halászokat, akik a jelzé
seket figyelve cserkészik be a ha
lakat! Istenem! Micsoda félelme
tes haltömeg lehetett az, amit ki
lométeres távolságból is pontosan 
látni lehetett! Kíváncsi vagyok, 
ha ’91-ben Szent Márton napján 
felmegy valaki a tihanyi Csúcs

hegyre, mit lát? Gardacsapatot 
biztosan nem! Itt van előttem a 
Balaton halfogási statisztikája. Az 
elmúlt öt évben mind a halászok, 
mind a horgászok fogási eredmé
nye csökken. Felejtsük el -  nehéz 
szívvel -  azokat a halakat, ame
lyek már vagy teljesen vagy 
majdnem teljesen eltűntek a tóból 
(sügér, szivárványos ökle stb.) s 
vegyük csak azokat, amelyek a 
fogás szempontjából „főhalnak” 
számítanak. A horgászok ponty
zsákmánya az országos fogás 6%- 
át teszi ki. A halászok ’90-ben 
(csak ez az adat áll rendelkezésre) 
8,7 tonnát fogtak! Karácsony 
előtt csak Veszprémben ennél 
többet adnak el! A ragadozók kö
zül a balatoni süllő olyan helyet 
foglal el, mint a borok között a 
tokaji aszú! ’85-ben a horgászok- 
halászok összesen 91 tonnát fog
tak! ’90-ben 46 tonnát! A 
visszaesés kb. 50%. Veszi-e va
laki a fáradságot, hogy az okokat 
kutassa?

„A legnagyszerűbb fogastó a 
Balaton, ez süllőkkel kellően be
népesítve bámulatos eredménye
ket adna fogasok alakjában. Ezen 
bámulatos eredmény pedig min
den fáradság és költség nélkül 
volna elérhető, csakis két, vagy 
legföllebb három év tartamára 
szüntettessék be a halak fogása a 
Balatonban, és a bámulatos ered
mény biztosan meglesz. Azontúl 
azonban szigorú és czélszerű tör
vény szabályozza a halak fogá
sát.” Nem mostani (bár még min
dig időszerű) ötlet. 1874-ben írta

le gróf Lázár Kálmán. Az ötletet 
azóta sem karolta fel senki, pedig 
a ’60-as évek közepén volt egy 
olyan halpusztulás, amely az 
egész Balaton halállományának 
gerincét roppantotta össze! Erre 
rátettünk „még egy lapáttal”. Be
telepítettünk idegen-káros-hala
kat is! Igen! Az angolnát. Most 
már nyilvánvaló az, amit a hor
gászok évek óta unalomig ismé
telnek. (Hogy mennyire idegen, 
megint Lázár Kálmánt idézem: 
„...Az ángolna nálunk csupán a 
Poprádban él” 1874-ben.) Évek
kel ezelőtt egy horgászgyűlésen 
elhangzott egy mondat -  kevesen 
figyeltek fel rá -, s most a Ma
gyar Horgász 1992. 4. számában 
leírva látom újra: „Ma már né
hány halfaj kivételével csak a hal- 
telepítések biztosítják a Balaton 
halállományának pótlását!” Mit 
jelent ez? Véleményem szerint 
nem mást, mint hogy a Balaton 
halott! Halott az a tó, amely nem 
képes saját erőből, saját környe
zetében saját élővilágát újrate
remteni! Nem más, mint bárme
lyik mesterséges halastó! Lehet-e 
ezen még változtatni? Nem tu
dom. Azt viszont igen, hogy 
mindezek ellenére mi ott leszünk 
újra a tavon. Kiváltjuk az éves, 
heti és napijegyeket többezren, 
mert a horgászat nemcsak sport. 
Nemcsak halfogás. Életforma. S 
az a vékonyka zsinór -  bármek
kora is a szakítószilárdsága -  el
téphetetlenül összeköt minket a 
Tóval.

Nagy Ferenc

Ismét barátokra
leltünk

Érdekes kísérlet szemtanúi le
hettek mindazok, akik április 23- 
án délelőtt az aluljáróban sétáltak. 
Három fiatalember (Pócsik Zol
tán, Molnár Gábor, Nagy Tibor ta
karító kisiparosok) az érdeklődők 
gyűrűjében bizonyos megelőző 
munkafázis elvégzése után úgy 
mosták le a már több éve a már
ványfalat „díszítő” feliratokat, 
művészinek egyáltalán nem ne
vezhető sprégrafikákat, mint 
ahogy a háziasszonyok törlik le a 
tűzhelyeket egy-egy vasárnapi 
ebédfőzés után. Néhány perc után 
valóban villogott a bemutatóra 
szánt felület.

A titok nyitjáról aztán sajtótájé
koztató keretében többet is meg
hallhattunk Majzik Ferenc és Ba
ranyi György uraktól. Előbbi a vi
lághírű német vegyi konszern, a 
HOECHST cég magyarországi 
képviseletének vezetője beszá
molt arról, hogy cégük egy olyan 
környezetbarát anyagot kísérlete
zett ki, amivel képesek bármilyen 
összetételű festékek, szennyező
dések eltávolítására a legváltoza
tosabb falfelületekről, burkolatok
ról is. Forgalmazójuk a szegedi 
központú Bunds vegyes vállalat. 
Baranyi úr elbeszélése alapján ez
zel az anyaggal vetett véget a bu
dapesti plakátháborúnak, s már 
megrendelést kaptak a Dunát át
szelő hidak megtisztítására is.

S hogy, hogy kerültek Almádi
ba? Hívta őket a polgármesteri hi
vatal, mert illetékes vezetői köz
vetlenül is tapasztalni akarták a 
szer hatékonyságát. Nos, gondo
lom, nem csalódtak, most már 
csak elhatározás (és természetesen 
pénz) kérdése, mikor láthatjuk 
eredeti formájában mondjuk az 
autóbusz-pályaudvar oszlopait. 
Még valami, amiről semmiképpen 
nem szabad elfeledkeznünk. A 
Hoechst cég kb. félmillió forint ér
tékben olyan anyagot ajándéko
zott a városnak, amivel megoldha
tó a közkedvelt Padlásgaléria tűz
védelmi szigetelése. Ezzel támo
gatják a helyi kulturális életet.

Köszönjük!
G .T .

Balatonalmádiban 
2 fő részére

KIADÓ SZOBÁT 
KERESEK
fürdőszoba
használattal 
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Városházi hírek
Borbély Zoltánné óvodavezető vezetői megbízatása július 31 -én lejár. 
A képviselő-testület a vezetői megbízást 2 tanévre meghosszabbította.

A képviselő-testület a Lakitelek Alapítvány támogatására 10 000 Ft-ot 
szavazott meg.
Az alapítvány kiírt pályázataival, szervezőmunkájával, rendezvényei
vel a legszélesebb értelemben az egyetemes magyar kultúra értékeit 
őrzi és gyarapítja.
Balatonalmádi pályázók 1992-ben (vörösberényi általános iskola 
diáknapi rendezvényeire, a két tannyelvű gimnázium színjátszó köre 
és a polgármesteri hivatal a nyári erődtemplomi koncertekre) 52 000 
Ft-ot mint céltámogatást „visszanyertek” a Lakitelek Alapítványtól.

A tavalyi hagyományteremtő rendezvény mintájára újra lesz Balaton
almádi Orvos Nap május 16-án a városházán. Az idei tudományos té
ma: A daganatos megbetegedések felismerése és kezelése. Meghívott 
előadók: dr. Bodroghy István kandidátus, dr. Borsi Máté tudományos 
munkatárs, dr. Horváth Ákos kandidátus, dr. Kaldau Ferenc adjunktus 
(Országos Onkológiai Intézet), dr. László Győző főorvos (Veszprém 
Megyei Kórház), Szénási Tünde főszerkesztő (Családi Lap). 
Bemutatkozik a Családi Lap rákellenes alapítványa is. A programot 
kevetően 15 órakor Hernádi Gyula író nyitja meg Táncos László gra
fikus kiállítását a Padlásgalériában.

A Veszprém Megyei önkormányzat Az Év lakóháza 1992. című or
szágos nyilvános építési pályázathoz csatlakozva megyei nyilvános 
pályázatot írt ki.
A pályázat beküldési határideje: június 20.
Részletesebb információt a polgármesteri hivatal építési csoportjától 
lehet kérni.

A polgármesteri hivatal vállalkozók (elsősorban kereskedők, vendég
látósok, iparosok) részére május 15-én, 17 órakor tájékoztató és köl
csönös információs jellegű fórumot szervez a polgármesteri hivatal 
nagytermében.

KÖZLEMÉNY
A Balatonalmádi Dolgozók Horgász Egyesülete 1992. május 23-án 
horgászversenyt szervez.

Versenykiírás a VII. Bauxitkutató kupa éjszakai tájékozódási-túrave
zetési csapatversenyére.
A kupa felső-, közép- és alapfokú nyílt, egyfordulós, bontott távú gya
logos éjszakai csapatverseny. Csapatlétszám: 2-5 fő.
Időpont: május 30-31.
Hely: Zirc térsége (Bakony)
Nevezési határidő: május 18.

MI ÖNT IS VÁRJUK!
Az Új Almádi Újság lapjain egy 

meghívót, egy meghívást szeretnénk 
tisztelettel kézbesíteni önnek, baráta
inak, ismerőseinek.

A Vörösberényi Polgári Kör a vá
ros határában fekvő, mindannyiunk 
által ismert Malom-völgyben majálist 
rendez május 30-án, szombaton, 10 
órától sötétedésig.

Mit is találhat ön majd a m alom
völgyi majálison?

Tervezünk: kispályás labdarúgóku
pát, lengőtekeversenyt, légpuskalövé
szetet, zsákbafutást, célbadobó és kö
télmászó versenyt A kisebbeknek 
rajzversenyt és játszóházat szerve
zünk.

Minden korosztálynak 11-es rúgó 
vetélkedést. Lehetőséget kapnak a

sakkjáték kedvelői szimultánt játszani 
Fáncsy Imrével. A programok közben 
népitánc-bemutató, s terveink szerint 
fúvószenekar szórakoztatja az érdek
lődőket. Természetesen enni- és inni
való is fellelhető lesz majd.

Ha valaki most azt gondolná, hogy 
ilyen elhanyagolt helyre nem is jön el, 
annak azt javasoljuk, hogy előtte néz
ze meg a Malom-völgyet.

Az elmúlt egy hónapban sok lelkes 
felnőtt és gyermek irtotta a bozótot és 
alakította a focipálya talaját

Kérjük, becsüljék meg munkánkat, 
s amikor ott töltik családi hétvégéjü
ket, ne szólják el a hulladékokat 

Ahogy a cím is szól: Szeretettel 
várjuk önt a MALOM-VÖLGYI MA
JÁLISON!

A Bajcsy-Zsilinszky utcáról
Befejezéséhez közeledik a Bajcsy- 
Zsilinszky utcai ivóvízhálózat re
konstrukciója.
Az elavult vezeték helyét átvevő 
közmű átmérője 200 mm, hossza 
668 fm. A vezeték teljes hosszában a 
meglévő házi vízbekötések cseréje 
is megtörtént
A felbontott útfelület az elkészült 
gerincvezeték sikeres nyomáspró

bája után, de még az üdülési szezon 
megkezdése előtt helyreállításra ke
rül. Az út burkolata ugyan szilárd 
burkolatú lesz, mégis csak ideigle
nes jellegű, gondolva az esetleges 
későbbi gázvezeték-fektetési mun
kákra.
A teljes rend helyreállásáig ezúton is 
még egy kis türelmet kérünk.

Horváth Zsuzsanna

A közösségi ház 
május havi rendezvényei

14-én, 9-17 óráig Ruházati vásár
15-én, 9-15 óráig Ruházati vásár
15-én, 16 órakor A Közösségi Ház Sakkegyesülete

záró bankettje
16-án, 10-15 óráig Szezonnyitó a Fórum üzletközpontban 
16-án, 15 órakor Táncos László grafikus kiállítása a városháza

Padlásgalériájában. Megnyitja Hernádi Gyula író 
28-án, 17 órakor Koszorúcska -  a gyermek-tánctanfolyam gálaműsora 

a vörösberényi kultúrházban 
31-én, Városi Gyermeknap a Fórum üzletközpontnál

HATTYÚ-BÁL
Ez évben június 20-án hang
zik majd fel a szezonnyitó bál 
szignálja a városháza épületé
ben. A helyszín biztosan so
kakat meglep, de a rendezők 
bíznak abban, hogy ötletüket 
a bál rangjához méltó színvo
nalon tudják megvalósítani, s 
ezzel a város is igazi gazdája 
lehet a jótékonysági rendez
vénynek, melyre mintegy 
200-250 vendéget -  köztük 
minél több almádit -  várnak. 
A jótékonyság célja a tavalyi
hoz hasonlóan a zeneiskola 
lesz, hiszen az épület helyre- 
állítása még csak most kezdő
dik meg.
A báli belépő változatlanul 
300 forintba kerül, s a svéd
asztal rendszerű vacsora sem 
lesz drágább a tavalyinál, ta
lán még sikerül is 700 forint 
alá szorítani. A bált -  már ha
gyományosnak mondhatóan -  
színes, látványos programok 
vezetik be, lesz néptánc- és lo
vasbemutató, mazsorettfelvo
nulás, és újra köszönthetjük a 
Napsugár párt.
A bálra asztalt foglalni június 
1-től lehet majd a közösségi 
házban és a polgármesteri hi

vatal ügyfélszolgálati irodájá
ban, s ugyancsak e helyeken 
kaphatnak az érdeklődők to
vábbi előzetes felvilágosítást 
is.

- e m -
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