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Szeptember 1. Különös, kedves nap. Állunk 
az évnyitón, s régmúlt évnyitókra, fogadkozá
sokra, ifjúságunkra gondolunk. Előttünk: a jö
vőnk. Tanítóik terelgetik a nehezen gyülekező 
apróságokat, nyakigláb kamaszokat. Lebarnult 
várakozás, huncut szemek, melyekben a talál
kozás öröme, szórakozás s az elillant nyár szo
morúsága tükröződik. A szőke, barna hajtin
csek, kormos vagy nefelejcs-szemek, a hosszú 
kezek-lábak gazdáinak ez az évnyitó is olyan, 
mint bármelyik másik: a fogadkozások, remé
nyek, a szülők fellángoló bizakodásának napja. 
De vajon nekünk, felnőtteknek is olyan-e? Saj
nos nem. Az eddig jól-rosszul működő közokta
tás széthullott, s helyette még nem alakult ki új: 
nincs új keret -  oktatási törvény -  s nincs új 
mérce: sem érvényes Nemzeti Alaptanterv, sem 
a „folyamatszabályozás -  kimenő mérés” -  vita 
nem dőlt el. Hogy mit és hogyan tanulnak gyer
mekeink, pedagógusaink lelkiismeretére bíza
tott. Jó tudni, hogy bízhatunk azokban, akikkel 
szülői felelősségünket megosztottuk. Az isko
lafenntartó kötelessége, hogy mindezek ellené
re biztos, nyugodt, korrekt támasza legyen az 
oktatásnak.

Balatonalmádi önkormányzata fontosságá
nak megfelelő helyre tette az oktatást: legfonto
sabb feladatának tartja -  ezt számos tény bizo
nyíthatja, de talán nem kell felsorolni.

Mi marad továbbra is az ifjak dolga? Valóra 
váltani a fogadalmakat. TANULNI. Mindany
nyiunk örömére, gazdagodására. Nagy-nagy 
szeretettel köszöntjük az iskolába induló, a gon
dokból, reméljük, mit sem sejtő ifjakat, különö
sen azokat, akik ma lépik át először az iskola 
küszöbét. Kívánjuk, hogy mindazt megvalósít
sák, amit tehetségük s álmaik diktálnak.

Dr. Kóger Erzsébet, 
az iskolaügyi, művelődési 

és sportbizottság elnöke

Egyszer volt 
fesztivál?

Remélem nem! Erről azonban csak a há
romnapos Intercountrynental fesztivál 
pénzügyi mérlegének és magának a ren
dezvény konkrét tapasztalatának áttekinté
se után tud állást foglalni a rendező bala
tonalmádi önkormányzat és a Counrynen
tal Egyesület.

A döntés azonban nem várhat sokáig, 
hisz ha a közreműködői körökben is elis
mert fogyatékosságokat ki akarjuk küszö
bölni, a tapasztalatokat hasznosítani sze
retnénk, s egyáltalán jövőre idegenforgal
mi, szakmai és üzleti szempontból egya
ránt sikeres fesztivált akarunk, akkor a 
szervezést hamarosan kezdeni kell.

Én bízom és reménykedem a felelősség
teljes pozitív döntésben, részben mert 
egyetértek a Napló tudósítójával, misze
rint végre Budapesten kívül is történik va
lami, részben, mert az utolsó percre maradt 
propaganda mellett is komoly közönsége 
volt a fesztiválnak, mely igazolja, hogy 
van vevő erre a műfajra és van vevő a szín
vonalas művészi produkcióra itt a Balaton 
partján is, augusztus végén is.

S ha már Balaton-part, ideálisabb hely
színt a Wesselényi strandnál aligha lehet 
elképzelni. Nem sok hasonló adottságú 
helyszín lehet még, ahol kellemes környe
zetben, esti fürdőzés közepette élvezheti 
valaki kedvenc muzsikáját. Tudom -  hisz 
én is hallottam, ismerőstől és ismeretlen
től, szemtől szemben és szószerint a hátam 
mögött a strandi padon azokat a megjegy
zéseket, amik az „államügyészségen” tör
ténő feljelentéstől kezdve a felháborító 
árukapcsolásig terjedtek -  és mindenki 
tudja, aki valamilyen szerepet is vállal egy 
rendezvény szervezésében, legyen az egy 
bál, egy régi zene koncertsorozat vagy egy 
háromnapos, szinte nonstop fesztivál, 
hogy a háttér, a körülmények az embereket 
nem érdeklik, a közönség csak az ered
ményt díjazza.

Elvben azt is tudja mindenki, hogy egy 
countryfesztivál típusú rendezvény gazda
sági és szakmai szempontból rengeteg

energiát, ötletet, nem utolsó sorban hozzá
értést igényel, s mint minden vállalkozás, 
kockázattal is jár. A célkitűzés azonban 
csak akkor lehet reális (néhány más objek
tív októl itt most eltekintve), ha mindenki 
meg is teszi érte azt, amit előzetesen felvál
lalt.

Én szurkolok azért, hogy mindent át
gondolva merjen és akarjon az önkor
mányzat és az egyesület úgy dönteni, hogy 
„jövőre, veletek, ugyanitt”.

M .H .E .
Fotó: Áfrány Gábor



ALMÁDI UJSÁG

Megfeledkeztünk egy évfor
dulóról! Júliusban volt három 
éve, hogy újságunk folyamato
san megjelenik. Az első mu
tatványszám 1989 áprilisá
ban, Almádi várossá nyilvání
tása alkalmából jelent meg és 
ma már ritkaságnak számít. Ed
dig nem sok szó esett arról, 
hogy miért nevezzük Új Almá
di Újságnak városunk lapját. 
Talán nem is sokan veszik ész
re az „új” szócskát. Miután 
1904. szeptember 3-án jelent 
meg a „régi” Almádi Újság 
utolsó száma, legfőbb ideje, 
hogy néhány sorban megemlé
kezzünk kedves elődünkről és 
áttekintsük rövid életét.

1904. július 10-én jelent 
meg első száma és ettől kezdve 
hetenként, minden vasárnap 
vehették kezükbe az olvasók. 
Azzal a szándékkal indult, 
hogy idénylap lesz, azaz csak 
július és augusztus hónapok
ban kerül kiadásra. Ezen ma ta
lán csodálkozunk, de ez időben 
Almádi állandó lakossága 350- 
400 fő körül mozgott. Összesen 
nyolc szám jelent meg, a lap 
példányszámát tekintve nincs 
ismeretünk, de az előzőekből 
következően nem túl sok lehe
tett. A laptulajdonos a Bala
ton-Almádi Újságvállalat volt, 
felelős szerkesztője pedig Gel
sei Bíró Zoltán, a szerkesztőség 
és kiadóhivatal a Balaton-Al
mádi Jób-villában volt talál
ható. Egyes példányok Koza
rics György üzletében kapha
tók Balaton-Almádiban. 
Veszprémben, Köves Béla 
könyvnyomdájában készült. A 
lap munkatársai az Almádiban 
üdülők, illetve üdülőtulajdono
sok voltak.

Átolvasva az egyes számo
kat, látható, hogy kizárólag he
lyi eseményekkel foglalkozik a 
piaci áraktól az új iskola fel
avatásáig. Még reklámoldara is

futotta a nyolc oldalból, ez volt 
az utolsó oldal. Ízelítőül né
hány érdekesebb sor, hírrészlet 
az egyes példányokból:

1. szám: Beköszöntő. Vezér
cikk dr. Óvári Ferenc tollából.

Sport: A fürdőigazgatóság 2 
teljesen felszerelt teniszpályá
ján már megkezdődött a  játék... 
A pálya reggel 7-től 12-ig és 
délután 2-től 8-ig áll a közön
ség rendelkezésére.

2. szám: Érdekes számok

(vezércikk). „Almádi immár a 
balatonparti fürdők látogatott
sága tekintetében három éve a 
harmadik helyen áll.” Első Sió
fok, második Füred, az 1901. 
évi statisztika szerint Almádi
ban volt 746 állandó és 733 ide
iglenes, összesen 1479 fürdő
vendég. Siófokon 13 863, Fü
reden pedig 4918 volt a vendé
gek száma. Ne felejtsük el, 
hogy Siófokon már 1862 óta 
volt vasút!

3. szám: Sport. Az Almádi 
Kör augusztus 5-én és 6-án te
niszversenyt rendez, 4-én pe
dig a fürdőház és a kikötő kö
zött hat versenyszámból álló 
úszóversenyt.

Hírek: „Szociálista az árok
ban”. Múlt héten a Juliska úton, 
a fürdőház közelében a csend
őrség egy földön heverő ittas 
alakra bukkant, aki amikor kér
dőre vonták azt mondta, hogy ő 
szociális demokrata és éppen 
nyaral...”

4. szám: A Balatoni Szövet
ség (vezércikk) részletesen 
elemzi szükségességét.

6. szám: Iskolaavatás (ve
zércikk). A program részletes 
ismertetése.

Sport: Az almádi pólócsapat 
Siófokon a Balaton Úszók 
Egyesületének (BUE) csapatá
val mérkőzött és 2:1-re kika
pott.

7. szám: Hírek: A ház elnöke 
Almádiban. Perczel Dezső volt 
belügyminiszter, a képviselő
ház elnöke, néhány napot itt 
töltött rokonainál.

8. szám: Búcsúzás (vezér
cikk). „Mai számunkkal befe
jezzük az Almádi Újság ez idei 
évfolyamát...” szólnak a kezdő 
sorok.„A  jó  közönségnek pe
dig kívánjuk, hogy jövőre is
mét itt tölthessék gondtalan 
vígságban a nyaralásra szánt 
napjaikat. Isten velük az 1905- 
iki örvendetes viszontlátásra.”

Sajnos a szándék nem vált 
valóra és nem jelent meg többé 
az Almádi Újság, korának ked
ves, jó  hangulatú, igazi helyi 
lapja. Ennek szeretnénk mi ké
sői utódai lenni és az új jelző el
lenére a régi hagyományokat 
ápolni. Az elmúlt három év ta
pasztalata szerint ez nem is 
olyan könnyű.

Schildmayer Ferenc

Kozarics György üzletének képe (1904)

A lap első számában megjelent egyik hirdetés



Kápolnakészítők

Augusztus 14-én, Nagybol
dogasszony előtti délutánon 
kápolnát avatni jöttünk össze 
az almádi temetőben. A ravata
lozót, amelyet 1909-ben építet
tek, de 83 év enyészete követ
keztében újjá kellett építeni, és 
most mint kápolnát felszentel
ni. Majbó Gábor és dr. Szeren
csés Ödön jóvoltából újabb, 
szép kegyhellyel gazdagod
tunk.

Kápolna szavunk a latin CA
PELLA származéka, de pannó
niai eredetű, mert a Savariában 
született Szent Márton köpe
nye, „cappa” az ősforrás. A ka
tonaköpenyét a koldussal meg
osztó 1600 évvel ezelőtt élt 
TOURS-i püspök kappáját a 
frank királyok ereklyeként 
őrizték. Innen ered az ereklyé
ket és kegyszereket őrző épület 
KÁPOLNA neve majd az el
múlt 16 évszázad alatt fokoza
tosan az építményre tolódott át 
a jelentése, sőt akik ezeket a he
lyeket őrizték, „capellanus”- 
nak, azaz káplánnak nevezték. 
KÁROLY RÓBERT királyunk 
úgy 650 évvel ezelőtt a veszp
rémi egyházat nevezte a király
né kápolnájának...

Ősi szokás szerint, amikor a 
püspök kápolnát vagy templo
mot építtetett, először 3 követ

helyezett el az oltár jeleként,
majd 4 követ az épület jövendő 
négy sarkát kijelölendő. Óha
tatlanul is a PRAY-kódexben 
megőrzött szertartás jut 
eszünkbe, mivel Majbó Gábor 
képviselő úr is egymás után he
lyezi el a köveket: a Zsák kapu 
emlékoszlopa, a vasúti felüljá
ró híd, a temetőkápolna felújí
tása és a készülő Mihály Gábor 
szobrászművésszel együtt 
megálmodott emlékmű mind
mind egy kő az ő saját kápolná
jához.

Hála Istennek voltak és van
nak segítőtársai: dr. Szerencsés 
Ödön, az almádi származású 
szakács -  portás -  teológus -ven
déglőtulajdonos, Majbó Gábor 
barátja finanszírozta a teljes 
helyreállítást. Szomorú aktua
litás, hogy a kápolna felszente
lését a nagyszívű adakozó már 
nem érhette meg, és elsőként 
temették a padozat díszsírhe
lyére. Nyugodjék békében! Ál
ma beteljesült, mert SCHILD
MAYER FERENC alpolgár
mester elkészítette a méretará
nyos tervet, BŐHM FERENC a 
kőművesmunkákat, BOTKA 
FERENC ács- és tetőfedő mes
ter a gyönyörű tetőzetet, KO
VÁCS ISTVÁN a festőmunká
kat, MAJLIK ISTVÁN kőfara

gó a lépcsőzetet, NÉMETH JÓ
ZSEF sírkőfaragó a márvány
táblákat, HANSÁGI ENDRE 
lakatosmester a kovácsolt dísz
rácsot remekelte, az oltárasztal 
és terítő pedig KOCZKA PÁL 
és felesége adománya. Sokuk 
szülei, szerettei nyugszanak az 
új kápolna őrizte temetőben.

Az elkészült kápolnát öku
menikus egyetértésben szentel
te fel CSOMA JÁNOS katoli
kus prépost, STEINBACH JÓ
ZSEF református lelkész és 
ISÓ ZOLTÁN evangélikus lel
kész lélekemelően szép szent
beszédekben, amelyek között 
SZELÉNYI PÁL karmester ve
zényelte az almádi vegyeskart, 
és KÁPLÁN GYÖRGY, a 
stuttgarti rádió magánénekese 
adott emlékezetes műsort váro
sunk nagy számban megjelent 
polgárainak. Eseményhez illő, 
szeretetteljes zenei csokor volt!

A temetőkápolna megújult

és felszenteltetett úgy száz év
vel a Szt. Marti-kápolna és úgy 
50 évvel a káptalanfüredi kis 
kápolna és 35 évvel a Szent 
Jobb-kápolna után. Már csak 
Budatava városrész vár a maga 
kis kápolnájára, amelyet KU
BINYI GYÖRGY atya álmo
dott meg és végrendeletileg a 
telket is biztosította hozzá...

Reménykedjünk, hogy nem 
sokáig kell várnunk egy új ká
polna, a budatavai elkészültére 
sem -  mint ahogy a káptalanfü
rediek is gyűjtöttek, még leve
lezőlapon is. Valahogy azt 
érezték, amit a budatavaiak ma: 
„SALUS EXTRA ECCLESI
AM NON E ST”. Szent Ágos
ton gondolata ugyanis nem 
évült el az elmúlt 15 évszázad
ban sem: TEMPLOM NÉL
KÜL NINCS MEGVÁLTÁS!

Czuczor Sándor 
Fotó: Durst László

Szerkesztői üzenet
Horváth János (1037 Budapest, Virág Benedek u. 33.) olva

sónknak köszönjük kedves sorait és a négy régi almádi képes
lapról küldött másolatot. Amennyiben röviden leírja  1932. évi 
Zsófia gyermekszanatóriumi nyaralásának eseményeit, szíve
sen leközöljük.



Néhány sor 
a 23. hónapról 
a városházán

1992 augusztus
Sok kedves vendége volt 

városunknak az elmúlt he
tekben.

A MAHART és a Buda
pesti Műszaki Egyetem a 
Balaton térségében nemzet
közi építész alkotótábort 
szervezett, aminek az egyik 
állomása kérésünkre Balaton
almádi lett. Vízparti létesít
ményekre készítettek tanul
mányterveket. Nálunk váro
si vitorlás- és horgászkikötőt 
képzeltek el a régi szenny
vízülepítő helyén két válto
zatban is. Érdemes elgyö
nyörködni mindkettőben 
még akkor is, ha a megvaló
sítására egyelőre nem gon
dolhatunk. Kevés pénzünk 
most másra kell.

Schilo Gal urat, az izraeli 
Gush Edzion település pol
gármesterét a Miniszterel
nöki Hivatal kérésére láttuk 
vendégül három napig. Na
gyon szimpatikus embert is
mertünk meg benne. Kis 
gondunk ugyan támadt az ét
keztetésével, mert hithű zsi
dó lévén csak  „kosher”-t fo
gyaszthatott. Segített azon
ban Keresztes Andor úr, az 
öreghegyi vendéglő tulajdo
nosa, aki beszerezte a szük
séges anyagokat és elkészí
tette az ételeket. Külön kö
szönet illeti Keresztes urat 
azért is, mert a neki járó 
pénzt felajánlotta az Almá
diért Alapítványnak.

Csép Sándor úr, a kolozs
vári magyar televízió főszer
kesztője a sikeres Cimbora- 
vakáció után forgatott ná
lunk, s remélhetőleg jó  hírét 
kelti Erdélyben városunk
nak.

Finta Rudolf urat, Nyitra
gerencsér polgármesterét és 
munkatársait a BSE hívta 
meg. Bódis elnök úr és a fut
balistái már korábban felvet
ték a kapcsolatot északi 
szomszédainkkal. Beszélge
téseink során felmerült e 
kapcsolat kiszélesítésének 
terve, amit javasolni is fogok 
a képviselő-testületnek. 
Balatonalmádi-Öreghegy, 
1992. aug. 31.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Nem lehetett háborítatlan az 

augusztus 27-ig tervezett kép
viselői szabadság, mert a július 
vége felé kiírt állami céltámo
gatási pályázati határidő au
gusztus 17-én rendkívüli ülést 
tett szükségessé.

Az önkormányzat megerősí
tette korábbi 3, csatornaépítés
re benyújtott kérelmét (Kisbe
rényi, Lozsánta, Szabadságki
látó u.), valamint pályázatot 
adott be a Györgyi Dénes isko
lához építendő tornateremre és 
egy HELIGE gyártmányú UH 
diagnosztikai készülékre.

Az augusztus 27-i képvise
lő-testületi ülésnek már terve
zett napirendjekor látszott, 
hogy érdemben lehetetlenség 
lesz valamennyit megtárgyal
ni. Így a testület a kommunális 
üzemből alakult kft-k félévi te
vékenységének értékelését, az 
önkormányzati vagyonrende
let megalkotását, a lakások, 
nem lakás céljára szolgáló he
lyiségek leendő gazdájáról va
ló döntést a szeptember 10-i 
rendkívüli ülésre halasztotta.

Az első napirend az általá
nos rendezési terv program 
jóváhagyását három órán ke
resztül tárgyalta az önkor
mányzat, majdnem eredmény
telenül. Végül is az ülésen 
nagy számban részt vevő buda
tavai és káptalanfüredi lakók, 
illetve képviselők érvei meg
győzték a képviselőket. A dön
tés lényegéről lapunk más he
lyén tájékoztatjuk olvasóinkat.

Második napirendként a 
költségvetés I. félévi végrehaj
tása került terítékre. Az első 
félévről összességében megál
lapítható: a kiadások időará
nyosak, valamennyi gazdálko

dó körültekintően használta fel 
a költségvetési juttatást.

A bevételeknél az idegen- 
forgalmi adó kurtaxa része 
mérsékelten csordogál. Az ed
dig befolyt 2,9 millió lényege
sen nem marad el a tavalyitól, 
de a tervezett 10 millió az el
lenőrzések során tapasztalt fi
zetési morál miatt az idén is 
kétségessé válhat.

Az általános bevételek kö
zött tervezett strandbevételek
ből az Almádi Holdingba befi
zetett 7 millió forintot az ön- 
kormányzat a Vörösberényi Is
kola Alapítványba utalta a ké
sőbbi tervezési költségek fede
zetére.

Döntött az önkormányzat a 
zeneiskola és a Szabolcs utcai 
új gyógyszertári fiók beruhá
zási javaslatáról, valamint a 
vörösberényi iskola szükség- 
tantermeinek kialakításához 
felmerült többletköltségek biz
tosításáról.

A gázvezeték-építés őszi 
üteme a képviselő-testületet e
lőreláthatólag csak 140 000 fo
rinttal terheli, Ezen felül a Mo
gyoró utcai óvoda gázfűtésre 
történő átállítása jelentkezik 
kiadásként, mintegy 800 000 
forintban. A költségvetést érin
ti az is, hogy beiskolázási tá
mogatásra gyermekenként 
3000 forintot fordít az önkor
mányzat, összesen 400 000 fo
rint összegben. Nem vonják el 
a Váci iskolától a nevelőotthon 
megszűnése miatt megmaradó 
különleges munkahelyi pótlék
keretet, amit így az iskola né
met nyelv oktatására fordíthat.

Döntött a képviselő-testület 
a strandrekonstrukcióra be
adott pályázatokról, egyúttal

megbízta az Almádi Holdin
got, hogy készítsen megvaló
síthatósági tanulmányt, amely 
tartalmazza a beruházás költ
ségeit s annak finanszírozási 
módját is.

Címzett céltámogatás elnye
résére a vörösberényi iskola, a 
zeneiskola és az új szeméttelep 
koncepcióját nyújtották be.

Könyv szerinti értéken (393 
ezer forint) megvásárolta az 
önkormányzat a Geoprospect 
Kft-től a budatavai (Rákóczi 
úti) sporttelep felépítményeit, 
tartozékait (teniszpálya). A 
földterület egyébként koráb
ban is a városé volt. Hozzájáru
lását adta a testület a kerékpár
út további szakaszának meg
építéséhez, mely a Fórum és a 
Kommunális Kft. közötti út 
mentén követi majd a 71-est.

Az önkormányzat a vonat
kozó jogszabályi előírásnak 
megfelelően helyi földrendező 
bizottságot alakított. A képvi
selő-testület a polgármesteri 
döntést követően hivatalosan 
is kiírta a jegyzői pályázatot. 
További aktualitásokon belül 
lakásügyben és lakásépítési tá
mogatással kapcsolatos felleb
bezésekben született határozat.

Az ülés jegyzőkönyve meg
tekinthető a polgármesteri hi
vatalban és városi könyvtár
ban.

M .H .E.

Az önkormányzat legköze
lebbi munkaterv szerinti ülé
se 1992. szeptember 24-én 
lesz a városháza kistermé
ben, 18 órai kezdettel.

Az ülés nyilvános.

A közterületen történő reklámozásról
A reklámozási tevékenységnek számtalan 

formája és lehetősége közül városunkban a leg
elterjedtebb forma a közterületen kihelyezett 
reklámtábla elhelyezése.

E reklámtevékenység miatt az utcakép, város
kép megváltozhat, sajnos több esetben negatív 
előjellel. Különböző minőségi és esztétikai tar
talmat hordozó táblák hovatovább rendezetlen
ség benyomását keltve a városban élők vagy 
azon átutazó vendégekben egyaránt. Nem hagy
ható figyelmen kívül az utak forgalombiztonsá

ga sem. Sajnos erre figyelemeztet az egyre sza
porodó balesetek, koccanások száma is.

A táblakihelyezés engedélyköteles tevékeny
ség, melynek szabályai a városépítési szabály
zatban kerültek kidolgozásra.

A polgármesteri hivatal szeptemberben meg
kezdi felülvizsgálatát a korábban reklámozás 
céljából kiadott területfoglalási engedélyeknek. 
Kérjük önöket, hogy engedély nélküli reklám
eszközeiket közterületeinkről eltávolítani szí
veskedjenek.

SzÉ.



Rendőrségi hírek
Augusztus hónapban a város 

területén a köznyugalmat káro
san befolyásoló személy elleni 
büntetőeljárás és kiemelkedő
en durva jogsértés nem történt. 
Vagyon elleni és közlekedési 
bűncselekmények elkövetése 
viszont tömegével történt, mert 
csak a rendőrök kezdeményez
tek lopás, szándékos rongálás 
és ittas járművezetés vétségek 
miatt huszonkét esetben bünte
tőeljárást, ezenkívül hatvanegy 
esetben különböző minőségű 
lopások elkövetése miatt indult 
büntetőeljárás ismeretlen tettes 
ellen.

A lopások fele a gépjármű
vekre, illetve gépkocsifeltöré
sekre irányult, de történt besur
ranásos lopás, több kerékpárlo
pás, nyaralóbetörés is a város
ban. Egy hónap alatt nyolc sze
mélygépkocsit tulajdonítottak 
el, ebből hat darab Audi 80-as 
és 100-as, egy Volkswagen 
Golf, valamint egy Fiat Temp
ra volt. A gépkocsilopások a 
budatavai területre koncentrá
lódtak, de különböző utcákra. 
Összességében a vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetésé
vel az ismeretlen tettesek 15 
000 000 forint kárt okoztak,

aminek a megtérülésére egye
lőre még remény sincs. A gép
kocsitolvajok bátorságára jel
lemző, hogy megkíséreltek úgy 
Mercedes személygépkocsit 
ellopni, hogy annak kulcsát a 
strandon lévő tulajdonos ruhá
zatából szedték ki. A parkolót 
felügyelő személynek köszön
hető, hogy a lopás meghiúsult.

Megjelentek zsebtolvajok is 
a városban, de a Fórum élelmi
szerosztályának helyettes ve
zetője éberségének köszönhe
tően a zseblopások nem reali
zálódtak. Összességében a 
rendőrök a város területén 
negyvennégy bűncselekményt 
elkövető vagy bűncselekmény 
elkövetésével kapcsolatba hoz
ható személyt fogtak el, ezen
kívül negyvenkilenc személyt 
állítottak elő különböző jogsér
tések miatt. Hét fiatal, illetve 
gyermekkorú bekíséréséről 
gondoskodtak, akik elcsava
rogtak. Ismét fogtak olyan bűn
cselekmény-elkövetőt, illetve 
társaságot, akik üzletek őrizet
lenül hagyott tárgyainak ello
pására szakosodtak. Két zalae
gerszegi személy Zalaeger
szegről haladtában Balatonke
nesén kerékpárokat lopott, de

Balatonalmádiba indultak egy 
70 centiméteres erővágófogó
val, hogy itt üdüljenek, pénz, 
megélhetés nélkül. A város te
rületén különböző szabálysér
tések elkövetése miatt százhar
minc esetben kellett szabály
sértési eljárást kezdeményezni.

A város területén tizenhét 
közlekedési baleset történt, 
amiből tizenegy sérülés nélkül, 
de hat sérüléssel járt. Összesen 
hét személy sérült meg, ebből 
öten súlyosan. Három gyalo
gost ütöttek el, ebből egyet 
gyalogos-átkelőhelyen. A bal
esetekből tizennégy történt a 
71-es főútvonalon, aminek 
zsúfoltsága augusztus közepén 
már szinte elviselhetetlen volt.

A balesetek zömmel a köve
tési távolság be nem tartása mi
att, valamint a gépjárműveze
tők figyelmetlensége miatt kö
vetkezetek be, mert csak egy 
esetben történt elsőbbségadás 
elmulasztása, és kettő esetben 
szabálytalan előzés.

Traffipax
Szeptember hónapban a vá

ros belterületén a traffipax 12- 
én, 18-án, 21-én és 26-án végez 
sebességmérést.

A címzett 
cél- 

támogatásokról
Az önkormányzatok harma

dik éve élhetnek a központi 
költségvetésből meghatárzott 
fejlesztésekre fordítható pén
zekre, ún. céltámogatásokra 
benyújtható pályázatokkal. 
Ezekből csatornaépítésre már 
az almádi önkormányzat is 
nyert el kisebb összeget, és 
most is adott be kérelmeket.

További -  eddig csak szű
kebb körben biztosított -  lehe
tőség nyílt meg központi pénz
eszközök megszerzésére a cím
zett állami támogatások formá
jában. Az ide beadható igénye
ket (mint a vörösberényi iskola 
stb.) egyelőre csak tájékozódó 
jellegűnek tekintik a szakmi
nisztériumok, konkrét döntést 
az országgyűlés hoz. A döntés 
kimenetele és időpontja azon
ban teljesen bizonytalan.

GYÓGYSZERTÁR
KÖLTÖZÉS

A Bajcsy-Zs. utcai gyógy
szertár mielőbbi átköltözését 
a Szabolcs utcába, sokak szá
mára talán nem egészen ért
hetően, valószínűleg az óvó
nénik és az érintett szülők 
várják a legjobban. Ha ugyan
is elkészül az új gyógyszertári 
fiók, a kánya-villai óvodában 
már hét éve ideiglenesen 
meghúzódó könyvtár végre 
viszonylag konszolidált ott
honra lel a volt gyógyszertár 
helyén, az ovisok pedig bir
tokba vehetik régi csoport- 
szobáikat.

Az épületcserére és a költ
ségviselésre vonatkozó meg
állapodás a Regina-Pharma 
Gyógyszerkereskedelmi Vál
lalattal már alaíródott, a ter
vek elkészültek, a szükséges 
pénzt az önkormányzat bizto

sítja. A beruházás építési és 
egyéb (tervezés, garázsbérlők 
kártalanítása) költségei 3,1 
millió forintot tesznek ki. A 
Bajcsy-Zs. utcai gyógyszertá
ri helyiséget az önkormány
zat ingyen kapja meg. Annak 
idején (1977-80-ban) e léte
sítményt a megyei gyógy
szertári központ építette 2,6 
millió forintért, s azóta plusz
ban még bérleti díjat fizet a 
kezelő Kommunális Kft-nek.

A kiviteli munkák a Sza
bolcs u. 25. sz. alatt (ahol há
rom garázst, a tűzoltószertárt 
kellett igénybe venni, vala
mint átköltöztetni Vörösbe
rénybe), az építkezés még 
szeptemberben elkezdődik, a 
tervek szerint október végére 
a mintegy 142 négyzetméter 
nagyságú új gyógyszertári fi

ók el is  készü l.

Lesz gáz!
Örömmel tudatjuk az I. Gáz

építő Közösség tagjaival, hogy 
vezetékeikben 1992. szeptem
ber 1-én megindul a gázszol
gáltatás, így a lakótelepi meleg
víz-szolgáltatáson kívül mint
egy 190 lakásban mód nyílik a 
gázüzemű készülékek üzemel
tetésére. Bejelentésre a KÖ- 
GÁZ folyamatosan végzi a la
kások beüzemelését is.

LESZ GÁZ?
Az utcai gerincvezeték to

vább épülne szeptemberi kez
déssel a Rozmaring, Viola, 
Szabadság (a Noszlopi úttól a 
Veszprémi útig), Kinizsi, 
Kurcz, Vörösmarty, Szép Ilon
ka, István és Endre utcákban, 
ha a lakosság nagyobb arány
ban jelentkezne. Jelenleg 60%- 
os átlagosan a jelentkezés, ez 
nem fedi az építési költségeket. 
Kérjük a felsorolt utcák lakóit, 
hogy túl a sikeres építőközössé
gi megalakuláson, szorgalmaz
zák lakótársaik jelentkezését. 
Az egy egységre jutó költség 70 
000 forint, ikerház és többlaká
sos ház esetében osztatlan in
gatlanon 35 000 forint. Még le
het jelentkezni szeptember 10- 
ig a polgármesteri hivatal vá
rosgazdasági csoportjánál, ahol 
a szükséges információt, a befi
zetési csekket, az OTP-kölcsön 
igénylő lapot is megkaphatják. 
Akik elkötelezték már magu
kat, ne csüggedjenek, tavasszal 
is így kezdődött, menet közben 
jött meg az étvágy. Reméljük, 
most is így lesz, szeptember 10- 
ig várjuk önöket. Ha nem sike
rülne a jelentkezési arányon 
változtatni, újból összehívjuk 
az építőközösségek tagjait dön
tésre. Vállalnak-e magasabb 
költséget is, vagy visszavonják 
jelenkezésüket.

Nehéz olyan lakókörzetben 
gázvezetéket építeni, ahol egy
más mellett él az állandóan itt 
lakó és az egy-két hónapot itt 
nyaraló üdülőtulajdonos. Az 
egyiknek gazdasági érdeke is 
fűződik egy tisztább, olcsóbb 
és emberi erőt nem igénybeve
vő fűtőanyaghoz, a másik olda
lon ez nem olyan fontos, inkább 
csak értéknövelő tényezőként 
szerepel.

De ez az érték nem a keríté
sünkön belül a tulajdonunkban 
lévő x négyzetméteren kezdő
dik. A tisztább levegőt nem tud
juk kihasítani és állandósítani 
telkeink felett egyedül. Együtt 
igen! Próbáljunk meg nagyobb 
léptékben gondolkodni, lega
lább annyira, hogy nemcsak az 
enyém, hanem a miénk! Mond
juk a gázvezeték és vele egy ki
csivel tisztább levegő a város 
felett.

H.M.



Szent István Kupa '92 
Az öreghegyi pályán

EREDMÉNYEK: 

Tenisz-ovi II.

1. László Zoltán
2. Makrai Rezső
3. Szilbereky Jenő 

Tót Tamás

Tenisz-suli I.

1. Veszely Bea

2. Majbó Adrien
3. Rovó Ottíl ia  

Wágner Nikolett

Tenisz-suli II.

1.Tényes Sándor
2. Czuczai Donát
3. Vajai András 

Molnár Bence

Tenisz-gimi

1. Oláh Károly,
a kupát is ő nyerte
2. Horváth Zsolt
3. Győri Szabolcs 

Vizl Péter

Vigaszág győztese: 
Toronyi Ferenc

Felemelő percek a városházán
Szent királyunkra emlékeztünk augusztus 20-án. Az államala

pítóra, aki előtt az igazságtalanságot elkövetők nem állhattak 
meg. Az ő üzenete: most a legfontosabb az „elődök példája” és a 
„türelem gyakorlása”.

Kipattant az ötlet: ha már Szent István kupa elnevezést kapott 
az augusztus 20-át megelőző teniszverseny, akkor jó lenne, ha a 
városi ünnepség keretén belül történne meg a győztesek és helye
zettek díjazása. A gondolatot tett követte. Aki nem volt ott, talán 
el sem tudja képzelni, milyen hatással volt a gyerekekre, amikor a 
szentkoronás címer előtt; a felszentelt kenyér szomszédságában a 
polgármester úr nyakukba helyezte a bajnoki szalaggal ékesített 
érmeket.

A megjelent 50-60 felnőtt és gyermek szíve együtt dobbant 
azokban a percekben, amikor dr. Kerényi László polgármester úr 
felkérte Csomai Géza képviselő urat, hogy szegje meg a nemzeti 
színű szalaggal átkötött kenyeret, majd a felszeletelés után az „úr 
asztalához” járultunk, és fogyasztottunk az új kenyérből. Ki-ki 
egy morzsányit szeretteinek is hazavitt, hogy ők is részesüljenek 
az új élet magvaiból sütött -  mindennapi betevő falatunkat szim
bolizáló -  felszentelt kenyérből.

Igen! A szeretet, a béke, a megértés, a megnyugvás és az egység 
volt jelen a szívekben.

Laci bácsi

GAZDAG TENISZHÍREK 
SZENT ISTVÁN NAPJÁN

A BSE teniszszakosztálya „meleg” sportnapokat élt meg au
gusztus 20-21-én Balatonalmádiban. Három korosztályban nyílt 
teniszversenyt rendeztünk, amely, reméljük, hagyományteremtő 
lesz.

1. A 6-10 éves gyerekeknél az első három helyezettek a követ
kezők voltak:

1. Mátrai Edina (Várpalota)
II. Fehér Szabolcs BSE
IIl. Pók Tünde, Fehér Balázs
2. A  10-12 éves újonc korcsoportban
I. Jóbaházi Domonkos
II. Rehák Géza
III. Nagy Gergely, Leveles Szabolcs balatonalmádi játékosok
3. A  12-14 éves serdülő korcsoport, egyben a Szent István ván

dordíj helyezettjei:
I. Rajnai Csaba Balatonalmádi
II. Wagner Vince Budapesti Vasas
III. Pók Levente, Solymosi László
A gyerekek balatonalmádi Szent István kupa versenye mellett, 

ezzel párhuzamosan a teniszszakosztály számára vidéken nagyon 
fontos mérkőzésekre került sor az OB II-ben.

Az almádi BSE teniszezői augusztus 20-án nagyon fontos mér
kőzést vívtak Győrben, ahol a hat egyéni számból négyet elvesz
tettünk, kettő győzelemmel végződött. Az ellenfél vezetett 4:2-re. 
Ekkor léptek pályára a páros mérkőzések lejátszására a csoportok. 
A mieink nagy elszántsággal és jó  taktikával mind a három párost 
megnyerték! -  így végeredményben 5:4 arányban győztünk.

Másnap augusztus 21-én a szintén OB Il-es Soproni Sörgyár te
niszcsapata következett -  ahol az előző napi bronzot nem sikerült 
megismételni. Itt sajnos 6:3 arányban alulmaradtunk. A tárgyila
gossághoz tartozik, hogy három egyéni mérkőzésben csak igen 
szoros küzdelemben a döntő játszmában maradtunk alul. Talán 
Kovács Lajos I. pályás játékosunk hozzáállása sem volt már 
olyan, mint korábban, ő már bevonult katonának, és Veszprém
ben teniszezik tovább.

Ez a vereség nem veszélyezteti az OB III-ban a bennmaradá
sunkat, reméljük, megfogyatkozó csapatunk a következő héten, 
szeptember első szombat-vasárnapján a hazai pályán fogadja a 
pápai és nagykanizsai csoportokat, melyek ellen újra sikereket 
érünk el.

Várjuk szurkolóinkat a délelőtti versenyekre.

Sporttársi üdvözlettel:
J. A.

Meglepetés

A SIKI ÉS AZ RH+
Az elmúlt hónap zenei rendez

vényei igazán elkényeztették a ze
nekedvelő almádi közönséget. 
Volt itt komolyzenei hangverseny, 
Intercountrynental nemzetközi co
untry-fesztivál több mint harminc 
zenekarral, Viktória utcabál, de el
jött a Siki és az Rh + együttes is. Ez 
utóbbi volt számomra a legkedve
sebb meglepetés.

A country-fesztiváltól, a nem
zetközi nagy nevektől különösen 
sokat vártunk. Meg kell hagyni, 
jók is voltak úgy a csehek, mint az 
amerikaiak, vagy a szomszédos 
Ausztria zenekarai. A méltán jóhí
rű hazai csapatok igazán rangos 
vendégeket hívtak, így a fesztivál 
kitűnő hangulata előre garantált 
volt.

A meglepetés a Siki és az Rh+ 
koncertje volt Csak véletlen men
tem el, és bevallom, az előadástól 
nem sokat vártam. Nem egy agyon
reklámozott csapat. Fiam unszolá
sára kételyek között ballagtam a 
Wesselényi strand előtti színpad 
felé. Útközben azon gondolkod
tam, hogy vajon hogyan tűröm 
majd a hangerőt és a csápoló, sikí- 
tozó tiniket? Sírni vagy nevetni fo
gok a semmitmondó szövegeken?

Időben érkeztünk, így még ülő
hely is jutott. Lopva körülnéztem,

hogy milyen összetételű a publi
kum. Megnyugodtam, hogy jobbá
ra rendezett küllemű diákok vesz
nek körül és hőzöngésnek, hangos
kodásnak semmi előjele nem mu
tatkozott.

Rövid várakozás után feljött a 
zenekar. Meglepett, hogy a fiatal 
zenészek teljesen egyszerű ruhákat 
viseltek. Az egyetlen jelmez a szó
lóénekes huncut, csibészes kalapja 
volt.

Semmi majomkodás vagy ha
tásvadász trükk. Köszöntötték a

közönséget és játszani kezdtek. 
Játszani, derűsen, igaz örömmel, 
zeneileg is, de lélekben is harmoni
záló fiúk varázslatos koncertet ad
tak. A színpad egyszerű fehér fé
nyében egyéniségek ragyogtak.

Műsoruk nem vált egyhangúvá, 
mert a dalok valós gondjainkról, 
természetes érzéseinkről szóltak. 
A színes, változatos ritmusvilág, 
egyéni dallamvezetés emlékezetes 
zenei élményt adott.

Aki arra sétált, nem ment to
vább. A műsor vége fele már az ős
park fűszőnyegén is az Rh+ közön
sége ült. A kiváló produkciót taps
sal ismertük el, és a két ráadás nóta 
után egy kellemes élménnyel gaz
dagabban tértünk haza.

AZI



Életét a munka, a tanítás és a rajzolás-festés tölti ki. Az előbbi 
természetesen a tisztes megélhetés alapja, utóbbi pedig elodázha
tatlan közlésvágy, nemes szenvedély, emelkedett elhivatás... 
Program, mely soha nem hágy nyugtot, témák érlelődése, szünte
len tervező-szerkesztő-alkotó folyamat. Amíg csak el nem érke
zik a végeredményig -  más szóval amíg csak ki nem rajzolta, fes
tette magából az elmondandót...!

Rajzaival, képeivel, kiállításának Balatonalmádiban látható 
anyagával bennünket is arra döbbent rá: mily sokat el lehet mon
dani a vonalak, a színek, foltok, tónusok révén. Arra, hogy mily 
sok ötlet, gondolat, téma sűrűsödhet egy-egy kompozícióba. Ami 
aztán épp az alkotó keze nyomán válik többletté. Alkotássá...

Nézzük majd meg tüzetesen ezeket a gonddal megmunkált la
pokat, táblákat. Ami elsőként szembetűnik: hatásvadászat kizár
va! Fábián, úgy látszik, nem akar könnyű győzelmeket. A nehe
zebb úton igyekszik célba. Mindig az értelemhez keresi a bejárót 
s csak aztán hat az érzelemre.

A tárlat a közösségi házban látható.

Fotó: Durst László

Fábián László kiállításáról
Részlet Albrecht Sándor megnyitójából

Beszélgetés koncert után
Az egyik legsikeresebb nyá

ri kulturális esemény, a vörös
berényi református templom
ban tartott Régi zene koncert
sorozat ötletadó művészeti 
szervezőjével, Horváth Anikó 
csembalóművésszel beszélget
tünk.

-  Almádiban szép számmal 
vannak művész nyaralótulaj
donosok, üdülni visszajáró mű
vészek, akik szeretik városun
kat, kötődnek a Balatonhoz. A 
képzőművészek, festők, grafi
kusok és a város között már jó 
ideje élénk kulturális kapcsolat 
van. Nagy nyereség a város
nak, hogy most általad a zene
művészek is bekapcsolódnak 
ebbe a folyamatba.

-  1978-ban vettünk Budata
ván egy kis házat, megszeret
tük a települést és környékét. 
Én csembalóművész vagyok, 
emellett zongorát és csembalót 
tanítok a Liszt Ferenc Zeneaka
démián. Féljem, Vadász Antal 
a Magyar Állami Operaház ze
nekarának klarinétművésze, és 
mivel mindkettőnknek két hó
nap szabadsága van, itt va
gyunk egész nyáron. S ha néha 
el is szólít hivatásunk, ide té
rünk vissza.

-  Ö nálló hangversenyek, a 
Megyei Művelődési Központ 
által szervezett koncertek eze
lőtt is voltak Almádiban, első
sorban az erődtemplomban, de 
tematikusan felépített koncert
sorozat, amelyet a város önerő
ből szervezett, még soha.

-  A Budapesti Bach Trió

tagjaként gyakran koncerte
zem külföldön (elsősorban Né
metországban és Svájcban), 
adódott az összehasonlítás, 
hogy ha ez a műfaj -  „a régi ze
ne”, amit én művelek -  sikeres 
külföldön, miért ne lehetne si
keres Almádiban is. Évekig va
júdott ez az ötlet bennem, s vé
gül meggyőződésemmé vált, 
hogy ezt csak a várossal össze
fogva lehet megvalósítani. S ha 
már részt veszek benne, és vala
mi megszületik, akkor az olyan 
színvonalas legyen: a műsor, a 
művészek és a propaganda ré
széről is, amilyennek lennie 
kell egy koncertsorozatnak. A 
polgármester azonnal és lelke
sen támogatta az ötletet, s anya
gi segítséget is ígért. Ugyanis 
az is világos volt, hogy anyagi 
támogatók nélkül nem lehet 
színvonalas programot csinál
ni. Én szponzorokat kerestem, 
te pályázatokat írtál, és így 
összejött a pénz. A támogatók 
között van a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium, az 
Idegenforgalmi Alap, a Lakite

lek Alapítvány, a Balatontou
rist Utazási Iroda is.

-  Az ismert gazdasági hely
zet szorításában elég rossz na
pok járnak a kultúrára, különö
sen a komoly műfajokra. A 
szervezés időszakában többen 
kételkedtek abban, hogy lesz-e 
közönsége a komolyzenének, s 
főleg egy egész sorozatnak. 
Örömünkre a koncertek mind
egyike teltházas volt.

-  Meggyőződésem, hogy 
nagyon sok ember szereti a régi 
zenét. Vonzó volt a vörösberé
nyi református templom is 
szépségével, jó akusztikájával, 
műemléki értékeivel (nem 
utolsósorban, már az első 
„helyszíni szemlénél” kiderült, 
hogy nagyszerű segítőtársat ta
láltunk Kurucz György tiszte
letes úr és felesége személyé
ben).

Nemcsak a helyi közönségre 
számítottunk, akik igen szép 
számmal és rendszeresen jö t
tek, hanem a nyaralóvendégek
re is. Idegenforgalmi szem
pontból is fontos, hogy a város 
minél szélesebb körű kulturális 
kínálatot is tudjon nyújtani az 
ide látogatóknak.

-  Legnagyobb öröm szá
momra, hogy a sorozat „nem 
ült le”, végig megtartotta 
egyenletes művészi színvona
lát.

-  Általam jól ismert művé
szeket és együtteseket hívtunk 
meg, arra is vigyázva, hogy a 
fúvós, vonós, énekes és billen
tyűs művészek aránya jó le

gyen, hogy az ismert művészek 
mellett fiatalok is bemutatkoz
hassanak. Minden közreműkö
dő művész maximális hivatás- 
tudattal állt a pódiumra, ők ma
guk is tovább terjesztették a 
koncertsorozat jó hírét. A mi
nőségi muzsikálás és a profi 
szervezés a záloga annak, hogy 
a vörösberényi templomban ki
alakuljon egy hagyományos 
koncerthely.

-  Koncertről koncertre 
újabb és újabb ötletek születtek 
a következő nyárra.

-  A szereplő művészek és a 
közönség tagjai közül is jöttek 
jelentkezők, pl. Káplán 
György, a stuttgarti rádió kon
certénekese, aki lelkes Almádi- 
rajongó, önzetlenül felajánlotta 
közreműködését, amit mi 
azonnal el is fogadtunk. A kon
certeket mindenképpen foly
tatni szeretnénk. Kultúrát, ze
nét szerető polgárok, vállalko
zók, idegenforgalmi cégek tá
mogatását várjuk- reméljük a 
következő évadra.

A város szempontjából talán 
legnagyobb nyeresége a kon
certsorozatnak, hogy a művé
szek felől is, meg az önkor
mányzat felől is megindult egy 
másfajta gondolkodás: a mű
vész nem várja meg, amíg egy 
szervező cég meghívja, az ön- 
kormányzat nem vár központi 
szervezőket, hanem 100%-os 
bedobással dolgozik egy jó 
ügyért.

Kovács Piroska 
Fotó: Durst László



Bolla Ferenc nyugalmazott 
református lelkész

-  Nagytiszteletű úr! Ön egy 
emberöltőn keresztül tanúja 
volt Balatonalmádi történel
mének, szervezője a református 
hitélet megteremtésének. Ho

gyan kezdődött:?

-  1940 decemberében jöt
tem Almádiba, úgy küldtek ki 
azzal a megbízatással, hogy itt 
és Fűzfőn, Fűzfőgyártelepen 
szervezzem meg az egyház- 
községet. Én akkor fiatalember 
voltam, 28 éves. Veszprémből 
kerültem ide. Abban az időben 
nagyon kevés reformátust tar
tottak nyilván, hiszen, ha jól 
emlékszem, 180 körül volt a  lé
lekszám. Amikor a szervezés 
megkezdődött, kiderült, hogy 
több mint 600-an vagyunk Al
mádiban reformátusok, s kb. 
ennyien voltak Balatonfűzfőn 
is. Az utóbbinak a szervezése 
azért volt nagyon tanulságos, 
mert abban az időben Balaton
fűzfőn a gyárat nagyon fejlesz
tették (mint hadianyaggyárat), 
és ott sok kubikos dolgozott. 
Az Alföldről jöttek ezek a sze
gény emberek. Akkor még a 
munkákat nem buldózerekkel 
végezték, hanem talicskával, 
ásóval, kapával, az emberek 
földbevájt barlangokban lak
tak. Amikor mi végigjártuk ott 
a telepet, magát a falut, hát az 
siralmas volt. Vermeket ástak 
maguknak, újságpapírral bélel
ték ki az oldalát, és ott négy-öt
tagú család élt és lakott.

Almádiban itt egy úri közös
ség lakott. Almádi mint fürdő
hely akkoriban nagyon kedvelt 
volt. A megyének az a rétege 
látogatta, amelyiknek az ősei 
valamikor itt laktak, gondolok 
itt Véghely alispán családjá
ra, Fogthüy Dénesnére, akinek 
a házában ma a Kakas csárda 
működik. Ezek az emberek, 
akik ennek az időszaknak az ál
dozatkész tagjai voltak, moz
gatták meg Almádit, hogy itt 
valami legyen. Na most ilyen 
környezetbe kerülve kellett 
megszervezni a gyülekezetet. 
Végigjártuk az -  akkor még fa
lu -  Balatonalmádit, és hama

rosan megindult a gyülekezeti 
éle t.

Két év múlva jutottunk oda, 
hogy anyaegyházközséggé fej
lődött, tehát 1942-ben. Úgy né
zett ki, hogy lendületes élet 
lesz, de közbejött a háború. En
gem 1943-ban behívtak kato
nának, tábori lekésznek, és ki
kerültem a Don mellé. Amire 
kiértem, összeomlott a front, a 
visszavonulást csináltuk végig. 
Sok szenvedést kellett látnom, 
és bizony nemegyszer köny
nyeztem, amikor egy-egy ösz
szeverődött csoporthoz az or
vossal beléptünk és láttuk, 
hogy tetvesek, fagyott végta
gokkal, olyan csontozattal, 
hogy a bordák kilátszottak.

A  II. Magyar Hadsereg em
berei borzalmas állapotban 
voltak ott. Később áthelyeztek 
a brianszki erdőbe, ami parti
zánfészek volt. Ott voltam ez
redlelkész, látogattam a tám
pontokba szorított magyar ka
tonákat, azután 1943 végén le
szereltek, hazajöhettem, és ak
kor tovább folytattuk a munkát.

A gyártelepen egy imater
met tudtunk építeni a gyár se
gítségével. Almádiban a mos
tani templomunk helyén volt 
egy divatáruház, kb. 1944-ben 
sikerült visszaszerezni, Így in
dult el Almádiban a református 
egyházi élet. Korábban isten
tiszteleteinket a Pannónia Étte
rem teraszán tartottuk. Pár hó
napig az evangélikus imaház 
adott nekünk helyet, azután pe
dig próbáltuk úgy berendezni 
az imaházunkat, hogy otthont 
találjunk benne.

A háború után a falu állapota 
siralmas volt, és nagyon keve
sen maradtunk a régi hivatal
ban lévő emberek közül. Az 
egészségügyiek közül pl. csak 
a bábaasszony maradt itt, Kál
dosiné. Nagyon derék, kedves 
asszony volt. A gyógyszertárat 
kifosztották, gyógyszerészün
ket elvitték. Bánhegyi had
ügyi jegyző maradt még itt a hi
vatalt viselők közül. Aktív lel
kész csak én voltam egyedül, és 
még pár nyugdíjas. A háború

utolsó esztendejében, amikor 
már a Margit-vonali nagy csa
tákat is átéltük, a németek kivo
nultak, az oroszok még nem 
jöttek be, egy halálosan csön
des éjszakába kerültünk: az ál
latok némák maradtak, a mada
rak nem szóltak; s másnap reg
gel itt voltak az oroszok.

Közben az imaházunk olda
lai bedőltek, nagy feladat volt 
rendet teremteni, újrakezdeni 
mindent. A gyülekezet nagy 
szeretettel állt terveink mögé. 
Anyagilag is, fizikai munkával 
is segítettek. Amit lehetett, 
rendbetettünk, és 1945 húsvét
ján megkezdtük az istentiszte
leteket. Bár kifosztottak, sze
gények voltunk, beindult a 
gyülekezet belső élete.

Magam itt maradtam a fele
ségemmel, két gyermekem
mel úgy, hogy semmink, még 
kenyerünk sem volt Dehát ak
kor így volt ez mindenkinél. 
Nehéz időszak volt, de az isten 
átsegített mindnyájunkat. A 
magunk egyéni harcait is meg 
kellett vívni, a gyülekezetnek 
is élni kellett. Pár esztendő után 
már haranglábat kezdtünk épí
teni, harangokat szereztünk be, 
megkezdődött az iskolákban a 
hitoktatás. Nekem elég nagy 
munkaterületem volt, mert Ba
latonfűzfő és a gyártelep is 
hozzám tartozott. Abban az 
időben 120 tanítványom volt, 
akikhez gyalog jártam minden
nap. Az idő tájt a község veze
tői is megkerestek engem, 
hogy szervezzük meg a vörös
keresztet. Ez sikerült is, Bíró 
Lajos lett egyik munkatársam, 
és nagyon sok ember csatlako
zott hozzánk. Miután nagy volt 
a szegénység, ebédakciókat 
szerveztünk. Példás összefo
gással végezték az almádiak 
ezt a munkát felekezetre való 
tekintet nélkül, bámulatos öku
menikus egység volt.

Azután elkezdtük a hadifog
lyok felkutatását, s amíg erre 
lehetőség volt, csináltuk. Las
san a falu élete is megindult, ar
ra érdemes bírókat választot
tak, megalakult a Nemzeti Bi

zottság, amibe engem is bevá
lasztottak. A gyülekezet életé
ben érdekes változást hozott, 
hogy egy különösen csapadé
kos télen beázott az imaház te
tőszerkezete, s a presbitérium 
ülésén ekkor merült fel először, 
hogy építsünk templomot. Ez 
egy vakmerő terv volt, hiszen 
az akkoriban kialakuló vi
szonylagos jólét mellett -  
amely jórészt a parasztság 
munkáján alapult - , még nem 
számolhattunk Rákosi Mátyá
sék nagy lépésével. Elkezdő
dött ugyanis az ’50-es ővekben 
a parasztság szétdúlása. A leg
jobb gazdákat börtönbe vitték, 
hiszen az ország elszegényítése 
volt a cél: úgy lehetett uralkod
ni a népen, ha szegénnyé és ki
szolgáltatottá tették.

Presbitériumi döntés alapján 
a templom építéséhez csak úgy 
kezdhettünk hozzá, hogy ehhez 
megfelelő tervet készíttessünk. 
Ki másra gondolhattunk volna, 
mint Györgyi Dénesre? Felke
restük, nagyon örült az elgon
dolásunknak. Azt mondta, 
hogy fia emlékére megtervezi 
ezt a templomot úgy, hogy 
semmit nem fogad el. Ez az eu
rópai hírű építőművész 1953- 
ban készítette el templomunk 
terveit. Pénzünk nem volt -  
csak 4000 forint adósságunk -  
mégis nekiláttunk az építkezés
nek, és ez a maroknyi kis refor
mátusság adományokból és a 
két keze munkájával úgy fejez
te be a templom építését, hogy 
adósságunk nem maradt. Házi
lag csináltunk mindent két 
olyan kiváló építőmester veze
tésével, mint Herczegh Gyula 
és Kovács László (sajnos ma 
már nem élnek).

Csak érdekes példaként em
lítem az összefogás, adakozó
készség igazolására, hogy ak
koriban eljött hozzám egy fel
vidéki nyugalmazott reformá
tus lelkész, Rácz Elemér -  aki
nek két tanító fia volt Almádi
ban - ,  és azt mondta nekem: 
pénzünk nincs, egy kincsünk 
van, a jegygyűrűnk, de azt oda
adjuk. S lehúzta az ujjáról s



odaadta, nekik egy maradt, ez 
volt összes vagyonuk.

Végül is a templomunk elké
szült a mai formájában, Győr 
Elemér püspök úr szentelte fel. 
Aztán amikor már megvolt a 
parókiánk is, kezdett úgy tűnni, 
hogy nagy változás elé nézünk. 
Nyíltabb lett a  beszélgetés, sza
badabban lélegeztünk, már 
nem voltak ott a spionok az is
tentiszteleteken. ’56 amikor el
érkezett, nagy örömmel és szo
rongással lestük a híreket. 
Templomunkban sokan megje
lentek, akik addig nem jártak, a 
szabadság szele megérintette 
őket. Januárban a novemberi 
események következménye
ként megint kezdtek kiürülni a 
templomok, eltűntek az arcok. 
Ezután jött az a nagyon nehéz 
korszak, ami nagy terheket rótt 
az egyházakra is. A hitoktatás 
teljesen megszűnt, arról nem 
beszélhettünk. Bár a konfirmá
ciós oktatást folytathattuk, ahol 
lehetett, mindenhol lezárták az 
egyházak életét.

A községre visszagondolva 
szépen fejlődött akkor Almádi. 
Gyors ütemben kiépült a Bala
ton-part, sokan költöztek ide, a 
jómódnak a látszata volt min
denütt. Akkor még nem tudtuk, 
milyen áron. Nem volt könnyű 
az én életem, a családomé sem. 
Gyermekeim továbbtanulását 
megnehezítették, de Isten ezen 
is átsegített bennünket. Aztán 
elteltek az évek. 52 év lelkészi 
szolgálat után nyugdíjba men
tem 1988-ban és az volt a szí
vemben, hogy nem volt egé
szen hiábavaló az életem. Most 
lenne a fél évszázados évfordu
lója a gyülekezet megalakulá
sának, annak a gyülekezetnek, 
amelynek semmi j e nem volt,

otthontalan volt. Ma már két 
temploma van, és új parókiája, 
ami most épült a templom mel
lé.

-  Nagytiszteletű úr! Van-e 
olyan útmutatása a Bibliának, 
amelyet különös „iránytűként” 
használt, vagy különösen sze

ret?
-  Nincs legkedvesebb, mert 

mind az. De életünknek min
den szakaszában volt olyan 
igéje Istennek, amely világos
ságot, tanácsot adott, vezetett 
bennünket. Hát ilyen volt pél
dául az én életemben az Ézsiás 
43, mikor arról beszélt az ige, 
hogy: Ne félj, mert megváltot
talak Téged, neveden szólítot
talak Téged, Te az enyém vagy. 
Amikor vizen mégy át, el nem 
borítanak, a folyókon el nem 
merülsz. Ha tűzben jársz, nem 
égsz meg, Mert szerettelek Té
ged.

Hát persze sok idézetet hoz
hatnék még, de nem tudom, 
melyikről szóljak, hiszen nincs 
olyan lapja a Bibliának, ame
lyik ne adna részünkre útmuta
tást. Lassan betöltöm a 79. éve
met, Isten pontot tett az én szol
gálataim végére. Feleségem
mel együtt tudjuk, hogy napja
inkat Isten számította ki, és 
majd amikor eljön az ideje, ak
kor ő vár minket odaát. S ez ad
ja  a békességet és a nyugalmat 
mindnyájunknak.

*

Ezt a portrét sajnos az írott 
sajtó szabályai szerint kellett 
közzétennünk. Nagy kár pedig, 
mert a teljes emberi arcképet 
csak a 90 perces hanganyag 
vagy még az sem rajzolhatná 
igazán meg.

Lejegyezte: HBA 
Fotó: Áfrány Gábor

PUSZTÁBÓL FAKADÓ VÍZ
Grósz István, a Hit Gyülekezete egyház lelkipásztora fotókat, 

prospektusokat rakosgat ki budatavai lakása asztalára.
-Lelkész úr! Ön nemrég egy szentföldi tanulmányúton vehetett 

részt. Mi módon adatott ez meg önnek?
-  Ray Sanders, az Izrael Keresztény Barátai Szervezet elnöké

nek meghívására egy egyháziakból álló magyar küldöttség tagja
ként juthattam el feleségemmel Izraelbe. Nagy boldogság volt ez 
számunkra, hiszen személyesen is megismerhettük a bibliai tája
kat, népeket, s részt vehettünk egy, a jeruzsálemi Hilton Hotelben 
megtartott karizmatikus konferencián.

-  Elnézést, hogy félbeszakítom, de mi is valójában az a kariz
matizmus?

-  A karizmatikus mozgalom a világ kereszténységének nagy 
részét- mintegy 400 millió hívőt -  magában foglaló ébredési hul
lám, ide tartozik a Hit Gyülekezete is. Sajnos, az elmúlt században 
a racionalizmus kiszorította az egyházból a természetfölöttit, ho
lott az szerintünk az Újszövetség szerves része. A karizmatikus 
mozgalom szeremé Isten erejét bemutatni a világnak, s újból von
zóvá, frissé tenni a kereszténységet. Eme irányzat összkereszté
nyi, tehát épp úgy jelen van a katolikus, protestáns, evangéliumi 
egyházakban. A jeruzsálemi konferencián is együtt tanultak pün
kösdi pásztorok és katolikus apácák.

-Sokvallású konferencia a sok vallású városban. Tényleg, mi
lyen benyomásai voltak Jeruzsálemben?

-  Hát, elég vegyes. Dávid és Jézus városa többvallású, -kultúrá
jú, -nemzetiségű. Nagy volt a bizonytalanság a közelgő elnökvá
lasztás miatt, s az arabnegyedben még lövöldözésbe, a zsidó ke
rületekben bombariadóba is keveredtünk. Persze, dacára az állan
dó katonai jelenlétnek, a politikai s fegyveres összetűzéseknek, 
Jeruzsálem csodálatos hangulatot áraszt. Ultramodem szállodák 
és sokezer éves városrészek, arab és zsidó emberek, kereszté
nyek, muzulmánok és izraeliták kavalkádja teszi varázslatossá e 
várost. De ami számomra a legnagyobb élményt jelentette, az a 
zsidó telepesek, farmerok élete. Csodálatos az a h it lelkesedés és 
akarat amivel feltörik, termővé teszik a több ezer éve kihalt sivár 
pusztaságot A félsivatagos, sziklás földeket messziről szállított 
vízzel öntözik, gondosan, féltve ápolják. S a kitartó munkának az 
eredménye: oázisszerű zöldellő gazdaságok a kihalt pusztában. 
Számomra, s talán a gyakran reménytelen helyzetben élő magyar 
embereknek ez Izrael üzenete: hogy lehet a pusztából vizet fa
kasztani.

B.L.

FUTÓ FUTOTT...
A címből tálán nehezen kitalálható, s rejtvény is lehetne Balatonal

mádi polgárainak, hogy kiről van szó.
Ha kitalálták, akkor folytatom tovább... S képzeljék, a Futó gumi

csizmában is futott. Sőt úgy evett tortát, hogy két kézzel markolta, s a 
háta közepe is tortakrémes volt. Úgy izgult, hogy rekedtre kiabálta 
magát a Vörösberényi diákcsapatnak, s igazgatójának történt szurko
lás közben. S hogy hol történt ez? Fűzfőgyártelepen. A gyermeknap 
alkalmából öt általános iskola csapata volt hivatalos egy tréfás váltó- 
versenyre, s minden csapatban szerepelt egy tanár és egy képviselő is.

S hogy ki nyerte az öt csapat versenyét? Természetesen Futó és a 
csapata.

S hogy kikről is volt szó mindeddig? Ne találgassanak, inkább el
mondom: Futó Kornél képviselő úrról, a vörösberényi általános iskola 
csapatáról, s igazgatójáról.

S mivel fejezhetném be? Köszönjük „Futónak” !!!

Polyák István

HELYESBÍTÉS
A tájkoztató a Balatonalmádi 2. sz. Csatornamű Társulat eddig végzett munká

járól című cikkből kimaradt: 1992. IV. 10-én már 841 érdekeltségi egység 52 858 
000 Ft, 11,5 km hosszban megépített csatorna létesítését végezte el.



POLLUX
Az Almádi Holding által 

mindhárom strandra kiírt meg
hívásos rekonstrukciós tervpá
lyázatot három pályázó közül 
nyerte el a  Pollux jeligéjű terv
dokumentáció. A zárt körű pá
lyázatra egyébként 9 tervezőt 
(céget)  hívtak meg. Közülük 
hárman nyújtottak be (Balaton 
93, Strand, Pollux) összesen 
hat pályamunkát.

Az önkormányzat a szakér
tői bizottságok véleményének 
megismerése után hozta meg 
döntését azzal, hogy a győztes 
pályamű alapján készülő rész
letes tervezésnél a szakértői 
észrevételeket figyelembe kell 
venni.

És ez így van
Nekem, a jegyzővé avan

zsált volt vb-titkámak időnként 
abban a megtiszteltetésben volt 
r észem, hogy a sajtóperek 
megelőzése céljából átnézhet
tem a polgármester cikkeit 
vagy éppen az önkormányzat 
elé kerülő személyesebb jelle
gű anyagait.

Közreműködésem néhány
szor eredményes volt, ameny
nyiben sikerült élét tompítani 
túlfűtött indulatnak, elejét ven
ni felesleges félreértésnek, vagy 
ha az indulat maradt is, legalább 
a tényszerűség megállt.

Sajnálom, hogy Kerényi 
polgármester a legutóbbi „Né
hány sor...” rovatának rám vo
natkozó megnyilatkozását nem 
mutatta meg. Úgy gondolom, 
most is lett volna néhány hasz
nálható tanácsom.

Az 1992. szeptember 15-ig 
még hivatalban lévő jegyző:

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet

Városunk 
rendezési tervéről

Lapunk júliusi számában 
hírt adtunk arról, hogy Balato
nalmádi Város Általános Ren
dezési Terve részleges módosí
tásának programja elkészült, és 
megtekinthető a városháza au
lájában. Egyúttal jeleztük a 
programjavaslat fontosabb 
kérdéseit is. Azóta sok minden 
történt. Egyrészt érkeztek 
egyéni észrevételek a lakosok
tól és az üdülőtulajdonosoktól, 
másrészt a lakossági fórum is 
megtartásra került. A progra
mot megtárgyalta a képviselő- 
testület építészeti-műszaki bi
zottsága, és két esetben a tervet 
készítő tervezők tartottak 
egyeztető tárgyalást és ismerte
tést a készülő tervmódosítás
ról. A Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztéri
umban július 16-án megtartott 
tervtanács elfogadásra ajánlot
ta a tervet, illetve a tervmódosí
tást.

Igen részletes, alapos és 
szakmailag is kifogástalan ja 
vaslatok és észrevételek érkez
tek a Káptalanfüredi Baráti 
Körtől. Még egy hosszabb írá
sos anyag érkezett az Eötvös 
Károly utca lakóitól, illetve 
üdülőtulajdonosaitól, sok-sok 
érvvel alátámasztva vélemé
nyüket.

Ilyen előzmények után ke
rült az 1992. augusztus 27-i tes
tületi ülésre, ahol elsőként ke
rült megtárgyalásra a téma. A 
hatályos rendelkezések értel
mében a képviselő-testület fel
adata a „program megállapítá
sa” (lényegében jóváhagyást

jelentő szakkifejezés), amely a 
tervezési munka befejezésé
nek, azaz az ÁRT módosításá
nak feltétele. Nagyszámú aktív 
érdeklődő vett részt az ülésen.

A korábban említett és la
punkban leközölt fontosabb 
kérdésekben a következő dön
tések születtek:

-  Mi legyen a volt úttörőtá
borok sorsa? Az ÁRT módosí
tása a Balatoni Regionális Ren
dezési Tervvel megegyezően 
javasolja hosszú távon az 500 
főre történő visszafejlesztést. 
Természetesen a város önkor
mányzata az érintett önkor
mányzatokkal további tárgya
lásokat folytat e témában.

-  Legyen-e helyi jelentősé
gű természetvédelmi terület a 
Köcsi-tó környezete? Döntés: 
igen.

-  Hogyan fejlődjön a kápta
lanfüredi partszakasz? A strand 
melletti terület funkciója ma
rad közpark, ahol a helyi üdü
lők lejuthatnak a vízpartra, ha
sonlóan az Öreg-parkhoz. Ek
ként szól a döntés.

-  Mi legyen a nevelőotthon 
helyén? A terület nem a város, 
hanem a megyei önkormány
zat tulajdona, Így nem rendel
kezhetünk vele. A terv intéz
ményterületként, esősorban 
sportcélokra javasolja felhasz
nálni.

-  Mekkora a városközpont? 
A korábban városközpontként 
lehatárolt terület nem volt meg
alapozott. Így a tervmódosítás 
azt megnöveli, lényegében a 
71. sz. út, Baross Gábor utca,

Széchenyi sétány által körül
zárt területre. A későbbiek so
rán erre a területre külön rész
letes rendezési terv fog készül
ni.

-  Vízisporttelepek vagy 
szállodák üzemeljenek a Bala
ton-parton? Döntés: vízisport
telepek, ahol legfeljebb 50% 
lehet a sportolással összefüg
gő, szállás jellegű területfel
használás.

-Legyen-e új strand Budata
ván? Az eredeti terven (jelen
leg hatályos) jelzett 5600 férő
helyes strand helyén legfeljebb 
1900 férőhelyes lehetne (A vál
tozat). Döntés: a terv módosítá
sa nem tartalmaz strandot (B 
változat), és az Eötvös Károly 
utca szabályozási szélessége 
nem változik, azaz marad a 
mai.

-  Hol legyen az új vörösbe
rényi iskola? A műemlék mag
tár melletti területen lehetséges 
megoldani az iskola kornak 
megfelelő színvonalú elhelye
zését.

A fentieken kívül egyéb ki
sebb módosításokat is tartal
maz a terv, amelyek időközben 
váltak szükségessé.

A képviselő-testület ezúton 
is megköszöni a város polgára
inak és üdülőtulajdonosainak 
javaslataikat és észrevételei
ket, amelyekről megállapítha
tó, hogy alapvetően a jószán
dék és a segíteni akarás jelle
mezte őket.

S .F .

A COLUMBUS Kft. üzletei Balatonalmádiban
Ruházat, Jókai u. 7. (Kisiparos szolgáltatóház)

Cipő, Baross u, 43, (a Szabó pékség mellet!)
Kiváló minőségű árukkal,  állandóan rendkívül kedvezményes árakkal várja 

 kedves vásárlóit

A törz svásárlóknak 5-10% kedvezmény!!!



Ki is volt Kompolthy Tivadar? 1.
Nagyapám, Kompolthy Ti

vadar, 1852. április 19-én szü
letett Szomolnokon, Szepes 
megyében.

Az ősi magyar családhoz, a 
Kompolthyakhoz azonban 
nem nagyapai, hanem nagya
nyai ágon kapcsolódunk. Ami
kor a magyarországi zsidótör
vények miatt be kellett szerez
nem a származási okmányokat, 
leveleztem a szomolnoki 
(Smolnik) plébánossal. Ő kö
zölte velem, hogy a keresztel
tek anyakönyvében 1852. ápri
lis 19-én „Theodorus Schreiber 
cognomen Kompothy” áll. Az 
apa (tehát az én dédapám) neve 
Schreiber Ferenc bányatisztvi
selő, az anya neve „Kompoty 
Mária, szül. 1830. május 21.” 
Mária keresztlevele szerint ap
ja  Kompoty József hivatalnok 
volt, anyja Osterham Karolina. 
A fentiek szerint vagy a Schre
iber család, de inkább a Kom
poty család akarata volt, hogy a 
Kompolthy név folytatódjék és 
az újszülött (nagyapám) vegye 
fel a Kompolthy nevet, azaz 
anyja családi nevét. A helyesí
rással azonban valami baj volt, 
vagy nem túl sokat adtak rá. A 
család másik, „szárazföldi” ága 
ugyanis a Kompolty nevet vi
seli (ma is), holott ősük szintén 
Kompoty Mária volt. Nagya
pám azonban mindig követke
zetesen Kompolthy-nak írta 
nevét.

Nagyapám gyermekkoráról 
és ifjúkori éveiről középiskolá
inak befejezéséig nem tudok 
sokat. Egyik könyvében van 
egy hosszú, érdekes, egyes 
szám első személyben írt öné
letrajzi írása. Eszerint életének 
már ez az első szakasza is na
gyon kalandos és hányatott 
volt, azonban az írás voltaképp 
szépirodalmi jellegű,„hetyke” 
stílusa Petőfi útinaplójára em
lékeztet, és így egyáltalában 
nem számíthat hitelességre. 
Nagyapám nem is említi, hogy 
az írásban őróla magáról van 
szó, de bizonnyal sok epizód 
vele történt meg, és az is biztos, 
hogy már tanulóként, diákként 
az ország sok iskolájában meg
fordult

Itt, Budapesten a közel 
szomszédságomban lakik a 
Közlekedési Múzeum egyik 
munkatársa, aki szenvedélye
sen gyűjti az adatokat a hazai 
közlekedés, így a hajózás múlt

járól is. Őtőle tudom, hogy a  ré 
gi tengerészeti főiskolát 1870. 
július 28-án királyi rendelettel 
kivették a közvetlen horvát 
fennhatóság alól, modernizál
va újraszervezték. Az új tenge
részeti főiskola első hallgatói
nak a névsora a következő volt: 
Bánó Jenő, Garlatly (Gar
lathy?) Géza, Jeszenszky Imre, 
Kompolthy Tivadar, Kovács 
Károly, Messey Alfréd gróf, 
Nagy Lajos, Németh Aladár, 
Nyirő Gábor, Perczel Dénes és 
Peterdy István. A főiskola ve
zetését 1871-től Comte de Do
mini Vince vette át (1893-ig), 
és a kiképzési időt kettőről há
rom évre emelték.

Nagyapám eszerint a főisko
lát 1875-ben fejezte be és szer
zett tengerésztiszti képesítést.

Már főiskolai hallgató korá
ban is több utat tesz meg a ten
geren. Ezeknek az utaknak az 
emléke a Tengeren és száraz
földön című írói műve, amely 
Nagyváradon jelent meg 1875- 
ben.

Ezután a nagy tengeri utazá
sok, hajózás korszaka követke
zik, amelynek során a világ jó 
részét bejárta, valószínűleg túl
nyomórészt vitorlás hajókon.

Tengeri életének élményeit, 
költői és írói gondolatait a már 
említett nagyváradi kiadvá
nyon kívül az alábbi írásai örö
kítik meg:

Új Guinea és népe. Földrajzi 
közlemények, 1879

Dalok a tegerről, Budapest, 
1880

Amerikában. Budapest, 
1885

Hajózási korszaka eleinte 
rövid, később hosszabb meg
szakításokkal körülbelül 1885- 
ig tartott Azért nem lehet a ha
táridőt pontosan megvonni, 
mert mint lányaitól tudom, 
nem egyszer megtörtént -  már 
veszprémi hírlapíró korában -

rapszodikus és romantikus ter
mészetének megfelelően, hogy 
hirtelenül eltűnt hazulról és va
lahonnan Alexandriából vagy 
Rotterdamból értesítette fel
eségét, hogy most ott van, és 
néhány hét vagy hónap múlva 
hazaérkezik.

Először hosszabb időre 
1875-ben jött haza. Másfél 
évig szerkesztette a Veszprém 
című hetilapot. 1876 végétől 
azonban újra a tengeren van, 
megfordul Philadelphiában, 
mint az ottani kiállítás tudósí
tója, aztán New Yorkba utazik. 
1878 első napjaiban hazaérke
zik és megnősül. A házasságle
vél kelte: Budapest, 1878. ja 
nuár 15 . Felesége a veszprémi 
születésű Liedl Teréz, Liedl Li
pót veszprémi székesegyházi 
karnagy és Stradl Philippina lá
nya. A Liedl család azonban 
minden bizonnyal osztrák ere
detű. Liedl Lipót testvére vagy 
unokatestvére a bécsi operaház 
zenekarának elismert első he
gedűse volt.

Házasságkötése után ismét a 
tengeren látjuk, de 1879-től 
külföldi útjai egyre rövidülnek.

Első gyereke, Jób (apám) 
Budapesten született 1879. ja 
nuár 23-án, akit aztán 1887-ig 
további négy gyermek köve
tett. Érdemes neveiket felsorol
ni, mert jellemzik nagyapám 
egyéniségét, azt t. i., hogy nem 
tisztelte az állam és egyházak 
társadalmilag kötelező szoká
sait. Tehát a nevek: Jób, Bolo
fornes, Fatime, Szolima, Edit. 
Közülük Fatime nagyon hamar 
meghalt, Holofornes még lát
ható az 1887-88-ban készült 
családi képen, de röviddel ez
után ő is eltávozott az élők so
rából. A többiek 60-73 éves 
kort éltek meg. Apám és nagy
nénéim mindig rajongással be
széltek nagyapám szeretetre
méltó és érdekes egyéniségé
ről. Nagyapám szeretetéről 
gyermekei iránt legtöbbet 
mond egyik bűbájos költemé
nye, a Karácsonyest. Ennek 
négy sora megmaradt emléke
zetemben. Idézem, ha nem is 
egészen pontosan:

„Kis Szelimám, galambom, 
tiéd a nagy baba,

Szép haja van és
Sírni is tud nagyon.
A felnőtt babák is sírnak szá

mos napjokon.”
(folytatjuk)

Mint már visszatérően min
den év augusztus 20-án, benső
séges ünnepség színhelye volt 
Balatonalmádiban a Vegyész 
Üdülési Kft. Lóczy téri strand
ja.

A kft. vezetői és dolgozói fá
radságot nem ismerve szervez
ték és bonyolították hazánk 
nemzeti ünnepének méltó meg
emlékezését.

A program az István, a király 
rockopera dallamaival kezdő
dött, mely alatt mintegy 30 vi
torláshajó felvonulását is figye
lemmel kísérhették a nézők.

Ezután este 9 órakor Kállai 
Ferenc tolmácsolásában el
hangzott a Szózat, majd a Him
nusz hangjai csendültek fel.

Az ünnepélyes pillanatok 
után színpompás tűzijátékban 
gyönyörködhetett a több mint 
2000 néző.

H.Zs.

É rtesítem  a vá ros lakos
ságát, hogy a B alatonal
m ádi városi piac területén 
N ándori Gyula gom ba
vizsgáló szakellenőr meg
kezdte tevékenységét. Az 
igényeknek megfelelően 
szerdán és szom baton 6 és 
7 óra között a lakosság ré 
szére ingyenes gom bavizs
gálatot végez.

Méteráru, 
rövidáru 
a Varia 

üzletben
Balatonalmádi, 

Vörösmarty u. 44.

Mindenkit
szeretettel
várok!

Nyitva: hétfőn, 
szerdán 10-18-ig, 

csütörtökön, 
pénteken, 
szombaton 

8-12-ig



Zeneiskola
A vártnál kicsit jobban elhú

zódott a volt régi tanácsháza 
felső szintjének zeneiskolává 
történő átalakításához szüksé
ges tervezői munka, amit az 
épület alapos statikai és más 
szakértői vizsgálata indokolt.

Az eredeti 6,5 milliósra ter
vezett felújítási költség helyett 
a beruházási javaslat áfával 
együtt 12,5 millió forint. E 
költség magában foglalja a kör
nyék lakóinak már nagyon hi
ányzó külső átkötő lépcső 
visszaállítását fedett formában, 
valamint a tetőtér későbbi be
építési lehetőségének kialakí
tását is. A Bajcsy-Zs. utcai 
szinten egy 30 fős nagyterem, 
három tanterem, 12 főrőhelyes 
szolfézsterem, tanári szoba és a 
szükséges vizesblokkok épül
nek meg.

A kivitelezés szeptember
ben indul és a jövő év tavaszán 
fejeződik be.

Szabó Miklós történész, a de
mokratikus ellenzék repülőakadé
miájának rektora tart előadást az 
1945-50-es évek történéseiről 
szeptember 9-én, délután 3 órakor 
az almádi gimnáziumban. Ezután 
18 órakor a közösségi házban Poli
tika és erkölcs címmel tart előa
dást

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Az ÁRT-programhoz kapcsolódóan az önkorményzat megalkotta 

20/1992. sz. rendeletét az általános rendezési terv részleges felülvizsgá
latának és módosításának átmeneti szabályozási előírásairól.

A rendelet 1992. szeptember 4-én lép hatályba, a rendelet a polgármes
teri hivatalban megtekinthető.

Beiskolázási támogatás
Az önkormányzat által biztosított összesen 400 ezer forint beiskolázá

si támogatás felosztásáról az iskolák döntenek. A rászoruló gyermekek 
körét a kiválasztás után az iskolák igazgatói egyeztetik a polgármesteri 
hivatal szociálpolitikai csoportjával, s ezek után juthatnak a szülők a 
gyermekenként adható 3000 forintos juttatáshoz.

FŰTÉSI DÍJ
Az 1992/93. fűtési idény táv-hőszolgáltatási díját hamarosan 

meg kell állapítania az önkormányzatnak.
A Kommunális Kft. a díj megállapításához szükséges előter

jesztést elkészítette. A Szolgáltató Kft. által készített árvetés véle
ményezésére az önkormányzat ad-hoc bizottságot hozott létre, 
melynek tagjai:

-A z  önkormányzat részéről dr. Tóth László, Ott Károly képvi
selők, Szabó Balázs városgazda, Bélavári János szakértő.

-  A Budatava Lakóegyesület részéről Nagy Ferenc, Kovács Pi
roska, valamint az egyesület által felkért külső szakértő; a Kom
munális Kft. szakemberei.

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Az Új almádi Újság augusztusi számában érdeklődéssel olvastam Halász István 
levelét. Az ötlete, hogy világítsuk ki a parkot, szerintem nagyszerű!

A park nappal is gyönyörű. Esti, éjszakai hangulata olyan különleges lenne, 
hogy véleményem szerint komoly vonzerőt jelentene az itt nyaralóknak!

Ezért ezennel csatlakozom a felhíváshoz, és erre a célra felajánlok a városnak 
egy festményt. Adandó alkalommal árverezzék el vagy sorsolják ki. A befolyt 
összeggel kívánok hozzájárulni a megoldáshoz.

Tisztelettel: Dobos Lajos festőművész, Katona József u. 12.

Horgászsarok
Csak mondja még nekem vala

ki, hogy a horgászok megrögzött 
nagyotmondók! Ez év júniusában 
ugyanis beszámoltam egy -  a 
szemtanúk által -  15 kg-ra becsült 
budatavai pontyról, amelyik elej
tőjével együtt most a Magyar Hor
gász lapjain köszönt vissza, és a 
pontos mérlegelés után 19.1 kg- 
nak bizonyult.

Mivel a tudósítás meglehetősen 
szűkszavú volt, megpróbáltam a 
szerencsés horgász -  Szabó Sán
dor -  nyomába eredni, és kissé 
részletesebben ismertetni a történ
teket. Nem sikerült. A keresgélés 
azonban nem volt hiábavaló, mert 
közben jött a hír: Az is valami? 19 
kiló? Fogtak ott azóta nagyobbat 
is.

Így igaz. Az almádi egyesület 
légi tagja, Mittelholtz László au
gusztus 22-én, délután négy órakor 
22 kg-os pontyot akasztott meg a 
vízmű előtti nádasban lévő etetett 
helyén, és tízperces fárasztás után 
meg is szákolta (magyarul: kifog
ta). Az, hogy ilyen rövid ideig tar

tott a küzdelem, nem véletlen. A 
felszerelés igazi profi horgászra 
vall: 3,5 m-es Silstar teleszkóp bot, 
150-300 gramm a dobósúlya, (a 
fenti márka legerősebb készítmé
nye) Daiwa 7000-es típusú, hátsó
fékes orsó, ami egy rendesebb cápa 
kifárasztásához is megfelelne. 
0,40-es zsinór és 2-es számú kar
bonhorog. Mindez feltolós úszóval 
felszerelve, és főtt krumplival csa
lizva. Az összeállítás stílusa azt 
mutatja, hogy horgászunk tudato
san vadászik a nagy halakra. Mint 
mondja, csak a bevágás utáni első 
kirohanást kellett keményen kivé
deni -  két-három métert húzott le a 
hal a zsinórból -  utána már idő kér
dése volt, hogy mikor kerül a háló
ba. A jó szereléken kívül a tapasz
talat is segítette a sporttársat. Az 
előző évek fényképei tanúsítják: 
nem ez volt az első kapitális ponty, 
amit a budatavai nádasból kiemelt. 
Szép számmal akad köztük 10-16 
kg-os. A beszámoló szerint lehet, 
hogy a nagy meleg miatt, ez a hal 
nem védekezett olyan keményen,

mint „kisebb” fajtái. Nem produ
kált bukfenceket, váratlan megug
rásokat, hagyta magát egyenlete
sen vezetni a nádcsomók között. A 
pontos méreteket sajnos nem je
gyezték fel. A hal hossza és körmé
rete is a kilencven centi körül volt. 
Óvatos becslés szerint.

Az őszinte gratuláció mellett 
hadd jegyezzem meg: a kósza hí
rek alapján, nehezen találtam meg 
Mittelholtz urat. Talán nem kelle
ne ennyire szerénynek lenni. Ha 
valamelyikünknek sikerül egy iga
zán szép halat kiemelni, mutassa 
meg, kérjen róla az egyesülettől 
igazolólapot, hiszen ezek a sikerek 
nemcsak a horgász, de Almádi jó
hírének is sokat jelentenek.

Kedvenc „becsületvesztőmben” 
persze elmondtam a hírt -  sok és 
komoly horgász jár oda. Tudják mi 
volt a válasz? Az is valami? Kápta
lanfüreden a napokban fogtak egy 
24 kg-os pontyot.

Tessék! Most kezdjem elölről? 
Már így is lekéstem a lapzártát.

Nagy Ferenc

A Balatonalmádi 
Közösségi Ház 

az alábbi 
tanfolyamokra, 

szakkörökre várja 
a jelentkezőket 

szeptember 20-ig
TANFOLYAMOK:
-ném et (kezdő, középhaladó)
-  angol (kezdő, középhaladó)
-  társastánc (gyermek, felnőtt) 
-szabás-varrás

SZAKKÖRÖK:
-fo tó
-  díszítőművészeti 
-sakkiskola 
-vegyeskar 
-bélyeggyűjtő
-  művészeti mozgásstúdió
-  honismereti kör

KLUBOK:
-kertbarát
-tarokk
-nyugdíjas
-  nyugdíjas pedagógus 
-irodalm i

Jelentkezés és bővebb felvilágosí
tás a közösségi házban (Baross G. u. 
22.) vagy a38-011-es telefonon.

Balatonalmádiban kézilab
da-szakosztály alakul. Az első 
megbeszélés szeptember 11- 
én, pénteken, 18 órakor lesz a 
városházán. A településen élő 
minden kézilabda-rajongóra 
számítunk. Érdekelődni Fara
gó Györgynél lehet a 39-044-es 
telefonszámon.

Balatonalmádi 
város lapja

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Behring Anikó, 
Monse Zsuzsanna, 

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet, 

Schildmayer Ferenc, 
Veszeli Lajos 

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos 

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 06/80/38-444 
Nyomta a Tradeorg Kft., 

Balatonfűzfő 
Eng. szám: 005-18/1989 

ISSn 0864-7860


