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

Eltemették 
dr. Jósa Elemér 
alpolgármestert

Mély részvét mellett hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára 
szeptember 10-én, csütörtökön dr. Jósa Elemért, városunk al
polgármesterét, a kisgazdapárti képviselőt, a népszerű orvost, 
közéleti személyiséget.

A katolikus gyászszertartáson az orvos kollégák nevében dr. 
Insperger Antal volt megbízott kórházigazgató, a város nevé
ben dr. Kerényi László polgármester mondott beszédet.

Teste örök nyugalomra szenderült a szeretett Balaton partján, 
a vörösberényi temetőben.

Dr. Jósa Elemértől lapunk hasábjain mindnyájunk nevében 
közeli barátai búcsúznak. Városunk polgárai, s az Új Almádi 
Újság szerkesztősége, emlékét megőrzi mindörökké.

Kedves Elemér barátunk!
Pár nappal halálod után, amikor részvétlátogatáson voltunk, 

úgy éreztük, hogy te is köztünk vagy. Egyszerűen nem tudtuk el
hinni, hogy eltávoztál közülünk, te, aki társaságunk meghatáro
zó egyénisége voltál. Láttad a körülöttünk lévő világot, azt, 
hogy azon jobbítani, változtatni kell. Mindezeket nem rejtetted 
véka alá, amikor eljött az ideje, bizonyítottál közéleti szereplé
seddel, almádi kisgazdapárti enöki tisztségeddel. Meggyőző
désünk, hogy a városban a legnépszerűbb ember voltál, ami a 
választáskor be is bizonyosodott: te kaptad a legtöbb szavaza
tot. Ismertek, bíztak és megbíztak benned, képviselőtársaid is 
egyhangúlag választottak alpolgármesternek. Nagy várakozás
sal néztünk elébe új választott tisztségednek, mert több évtize
des munkásságod alatt mindenki, aki megismert, megszeretett, 
tisztelt, és elismert mint embert és orvost, hitt benned. Sajnos 
ebben a funkciódban nem tudtál kiteljesedni, mert itthagytál 
bennünket. Neved fogalommá vált, mert igazi orvos voltál, aki 
mindenkinek minden baját ismerte, akinek nem számított sem 
idő, sem időjárás, sem karácsony, sem húsvét. Ezt önként vál
laltad, eszedbe sem jutott, hogy másként is lehetne csinálni, 
mint hivatástudattal, türelemmel és sok-sok lemondással. 
Több mint egy évtizedig ketten —  Keszey—Jósa duó —  láttátok 
el Almádiban a körzeti orvosi feladatokat, és volt idő hosszú hó
napokon át, amikor egyedül álltái helyt éjjel— nappal. Mindez 
nem kis megterhelést jelentett szervezetednek. De mindezt nem 
lehetett büntetlenül csinálni. A nagy megterheléssel járó körzeti 
orvosi munkát abba kellett hagynod. Veszprémben újra kezdtél, 
új környezet, második szakvizsga, újbóli helytállás, új elisme
rés, mert te csak így tudtál dolgozni.

Családod és munkádon kívül a Balaton volt a nagy szerel
med. Ha volt egy kis szabadidőd (de erre csak veszprémi be
osztásod után kerülhetett sor), azt a Balatonon töltötted vitorlá
soddal, ahol a barátaidat mindig szívesen láttad. Tiszteltük 
benned a családod iránti szeretetet. Édesanyádért, feleségedért 
és két fiadért mindent elkövettél. Sajnos a sors nem engedte, 
hogy továbbra is támaszuk legyél. Jött életed delén a gyógyítha
tatlan betegség, és téged, aki annyi embert meggyógyítottál, le
győzött.

Elemér, búcsúzunk tőled, életed, munkásságod nem volt hiá
bavaló. Mindnyájan emlékezni fogunk rád, mint emberre, mint 
orvosra, mint barátra.

Emlékezetünkben örökké élni fogsz.
Igaz barátaid

Ui.: Az az ember, aki ennyit tett betegeiért, városunkért, úgy 
érezzük, hogy megérdemli e posztumusz Balatonalmádi Város 
Díszpolgára címet.

Októberi ünnepeink
Mohács után Arad nemzetünk történel

mi gyásznapja, amelyet Trianon követ, de 
emlékezni október 6-án szoktunk, bár 
máskor is nagyon fáj. Almádiban az első 
estén immár 5 éve a gimnazisták kezdték 
a tisztelgést, többnyire némán, olykor sza
valva, de mindenkor mélyen elgondol
kodva. A sötétben ugyanis fel-felparázs
lik a márványtáblával is elfedett felirat, 
amelyet nem kell és nem szabad még egy

szer mindenek fölé emelni — elég, ha
nem felejtünk. Bölcsebb az, ha úgy aka
runk magyarok maradni, hogy mások is 
megmaradhassanak másnak.

Ősz derekán is fel tudjuk és fel tudtuk 
emelni a fejünket, emberarcú, szép, új vi
lágot kérve, követelve magunknak és a 
mieinknek. Se többet, se kevesebbet!

A közeledő, lélekfagyasztó tél előtt 36 
évvel ezelőtt is tennünk kellett, mint 
ahogy tettünk is. Balatonalmádiban októ
ber 27-én, este 8 órakor a Pannónia nagy
termében ezren jöttek össze és első gon
dolatuk a rend és a nyugalom biztosítása 
volt. A Nemzeti Forradalmi Tanács helyi 
szervezete a törvényes keretek messze
menő figyelembevételével új ügyintézőt, 
új igazgatót és új utcanevet választott és a 
Magyar Ifjúság útjához a meggondoltsá
got és a megfontoltságot kérte a szülőktől, 
a pedagógusoktól és az egyházi vezetők
től. Az ülés előtti Himnusz és az ülés utáni 
Szózat visszhangzott mindenki lelkében, 
a nyugalmat és a biztonságot pedig há
romóránként hármas járőrökkel biztosí
tották.

A fenti adatok egy páratlan dokumen
tum révén lehetnek most közkinccsé egy

olyan szemtanú jóvoltából, aki névtelen
ségét kérte az 1956. október 27-i jegyző
könyv átnyújtásakor, mert nem érdeme
ket akar magának az eredeti dokumentum 
megmentéséért, hanem a tisztánlátást 
tartja a legfontosabbnak. Ugyanazt, amire 
az erdélyi írófejedelem is figyelmeztetett 
már nem egyszer: „a múltjától megfosz
tott ember hályogos szemmel tekint a jö
vőbe.” Abba a világba, amely emberar

cúbb, mint a tegnapi, de még nem annyira
bölcs, mint a holnapi.

Öt évvel ezelőtt magas rangú amerikai 
barátunk az épülő gimnázium téglakupa
cai között egy könyvet ajándékozott a jö
vendő könyvtárnak, és abból a könyvből 
az 1956-ra vonatkozó részt ütötte fel. Oda 
merem-e adni majd a diákjaimnak -  kér
désére természetesen igen volt a válasz, 
mert a tények azok tények maradnak, csak 
ideig-óráig lehet eltitkolni őket. 1989-ben 
várost avatott itt az az államminiszter, akit 
nem küldtek, hanem hívtunk, és aki vá
rospolgári vágyainkat is megértette. Alig 
egy évre rá elsőként mondta ki, hogy 1956 
népfelkelés volt, nem pedig az, amit 33 
éven át hazudtak róla. Ma már tudjuk, 
hogy még a forradalomnál és szabadság- 
harcnál is több volt a közeledő tél előtti 
szív- és lélekmelegítő összefogás. Össze
fogás magunkért és a mieinkért.

Száz évvel Arad után George Orwell 
borúsan látta a vészesen közeledő ziman
kót: „Ha a jövőről szeretnél képet alkotni, 
akkor képzelj el egy csizmát, amely egy 
emberi arcon tapos — mindörökre.”

Istennek hála, hogy nem lett igaza.
Czuczor Sándor



A 470-es Mesterek Világbajnoksága 
a Balatonon

A verseny hivatalos angol nyel
vű szövegéből és annak fordításá
ból csak az egyik legfontosabb do
log hiányzott, nevezetesen az, 
hogy ez a világbajnokság Balaton
almádiban volt 1992. szeptember 
15— 18. között.

Azoknak a vitorlázóknak azon
ban, akik itt és mostkötöttek barát
ságot a magyar tengerrel, vélhető
en a Balaton ezentúl már külön 
megnevezés nélkül is egyet jelent 
Balatonalmádival. S hogy ezt a 
cseppet sem szerény mondatot le
írhattam, az a verseny szakmai és 
protokollrendezőinek, a számtalan 
szponzornak, s nem utolsósorban a 
versenyzőknek otthont adó Hotel 
Fregattnak köszönhető.

A kívülálló szemével nézve, a 
három napban minden együtt volt, 
ami csak megillet egy nemzetközi 
versenyt; gyönyörű környezet, 
vendégeknek, sportolóknak egya
ránt ideális időjárás, ünnepélyes 
megnyitó a díszelnök Horn Gyula 
és a neves fővédnökök, a MA
HART vezérigazgatója, Budapest 
III. kerületi önkormányzat polgár- 
mestere, és természetesen a házi
gazda balatonalmádi önkormány
zat polgármestere részvételével. A 
verseny alaphangulatát a köszön
tők elhangzása után a Határőrség 
Fúvószenekara és a Szupernóva 
táncegyüttes bájos és ügyes ma
zsorettcsoportja adta meg, mely 
produkciójukat a díjkiosztó ünnep
ség utáni gálán még megtoldották 
egy kis vidám szteppeléssel is. A 
versenyzáró gála fényét olyan ne
ves művészek szereplése emelte, 
mint Dévai Nagy Kamilla, Béres 
Ferenc és a székesfehérvári nép
táncegyüttes.

És közben volt egy kitűnően le
bonyolított, igazán sportszerű ver
seny, melynek emlékére a sok kü
löndíj mellett minden 470-es mes

ter egy kis emlékplakettel térhetett 
haza.

A díjkiosztó ünnepség után elő
szö r Zilahy Mariann művésznővel, 
a verseny protokollrendezőjével 
szerettem volna beszélgetni, azon
ban az egyébként nemesi szárma

zású művésznőt annyira lefoglal
ták, hogy sajnos többszöri ígéret 
után sem tudtunk néhány percre el
vonulni.

A háromnapos verseny részlete
iről, a vitorlássport rejtelmeiről, a 
470-es mesterekről a világbajnok
ság szakmai rendezőjével, Kovács 
Jánossal, és a verseny főrendezőjé
vel, Lovas Andrással beszélget
tünk.

A 470-es hajóosztályon belül a 
mesterek világbajnokságát, mely 9 
éve minden évben megrendezésre 
került, az olaszok találták ki. Spe
ciális feltétele, hogy a versenyzők
nek a minimális 35 éves korhatárt 
el kell érniük arra tekintettel, hogy 
a 470-es hajóosztály egy végtele
nül sportos és nagyon kemény ha
jónem, mely komoly fizikai erőn
létet és szellemi koncentrációt igé
nyel. E mesterek között nyert Ko
vács János 1991-ben Elba szigetén 
világbajnokságot, de ezt megelő
zően 1990-ben már Spanyolor
szágban is második volt. Így kap
hatta meg ez évben a rendezés jo 
gát a Balaton. S hogy miért pont 
Almádi? Mint általában, most is a 
személyes kötődések, a gyökerek 
befolyásolták a döntést, hisz ahogy 
Kovács Jánostól megtudtam, gye
rekkori nyarait itt töltötte Almádi
ban a MAHART sporttelepén, 
mely jelenleg a Videoton vitorlás- 
telepe. Régi sportbarátság fűzi Lo
vas Andráshoz, aki a Videoton ve
zető edzője — korábban maga is 
több éven keresztül 470-es váloga
tottkeret-tag — így a szakmai se
gítség is biztosítva volt. A Hotel

Fregatt mint helyszín minden te
kintetben alkalmasnak bizonyult a 
verseny lebonyolítására.

Arra a kérdésemre, hogy a k í
vülállónak olyan meghökkentő ne
vek, mint a díszvendég spanyol ki
rály, a díszelnök Horn Gyula és a 
protokollrendező Zilahy Mariann 
hogy kerültek egy társaságba, 
megtudtam, hogy a spanyol király 
Kopár Istvánnak köszönhetően fo
gadta el a meghívót. Horn Gyulá
nak ugyan nincs kötődése a vitor
lássporthoz, viszont Kovács János 
szerint a mai magyar közélet em
berileg is szimpatikus politikusa, 
Zilahy Mariannal pedig (aki az 
életveszélyben lévő gyerekeknek 
segítséget nyújtó Zilahy Alapít
vány létrehozója) egy sportalapít
ványon keresztül került kapcsolat
ba.

Lovas Andrástól a verseny lebo
nyolításáról érdeklődtem, aki jóle
ső elégedettséggel nyugtázta, hogy 
sikerült egy jó hangulatú, abszolút 
korrekt versenyt megrendezni, 
ahol mindenki betartotta a játék- 
szabályokat, s a nemzetközi zsűri
nek óvás miatt sem volt dolga. A 
Németországból, Angliából, 
Svájcból, Olaszországból érkezett 
versenyzők, a magyarokkal együtt 
19 páros, a Balaton szinte min
den arcával megismerkedhe
tett. Az időjárás igen kegyes 
volt mind a szélviszonyok, 
mind a hullámok tekinteté
ben.

Sikerült mind a tervezett 
hat futamot teljes 
hosszában lebonyolí
tani, ami a hozzáér
tők szerint a Ba
latonon nagy

szó. Az igen erős északi, északnyu
gati szél mellett, mely inkább a ma
gyaroknak kedvezett, volt déli, 
délnyugati is, úgynevezett „trapé
zos” erősséggel, mely azt jelenti, 
hogy a legénység ki tudott állni a 
hajó oldalára, s ezt inkább a máso
dik helyezést megszerzett olasz pá
ros tudta kihasználni.

A szélviszonyok és hullámok te
kintetében megtudtam, hogy a ver
seny második napjának időjárása 
úgynevezett kaliforniai időjárás 
volt, ami azt jelenti, hogy hatalmas 
hullámok, gyönyörű napsütés és jó 
szél van.

A Balaton e sokféle arca végül is 
megérdemelten a Galgóczy— 
Nyári páros győzelmét hozta, akik 
beszélgetőpartnereim szerint kivá
ló sportemberek. Közülük Gal
góczy Tamás, aki a vitorlássport 
minden hajónemében beküzdötte 
magát válogatott szintre, a rangi
dős, Nyári Gyula pedig testvérével 
együtt kijutott a barceloniai olim
piára is. Róla azt is tudni kell még, 
hogy vitorlázó-pályafutását Almá
diban kezdte.

Azt hogy a következő 470-es 
mesterek világbajnoksága hol lesz, 

még nem lehet tudni, mint 
ahogy azt sem, hogy mikor 
lesz Almádiban legközelebb 
vitorlásvilágbajnokság, de a 
szakemberek véleménye sze
rint éppen ideje, hogy Almádi
ban a vitorlássport elnyerje 
méltó rangját. A városból in
dult, a vitorlázásban már ko

moly hírnevet szerzett 
sportolók mindenesetre 

megteremtették erre 
az alapot.

—em—

A verseny díszvendégei

Az első helyezett Galgóczy-Nyári páros hajója
Fotó: Áfrány Gábor



Tanév — nyári szünet 
— évközi szünetek

A gyerekes családok élete rövid idő után e három periódus 
köré szerveződik. Minden családtag valamilyen módon 
részt vesz abban, hogy az egyes időszakok feladatai megol
dódjanak. A váltás érdekessége mellett is nehéz tud lenni, új 
szokatlan helyzeteket, szerepeket kell kipróbálnunk, át kell 
szerveznünk családunk idő-, munkarendjét. Az iskola-, óvo
dakezdéssel egy időben sokszor mi felnőttek is munkát kez
dünk, váltunk, vesztünk, mintha minden szeptemberre vár
na. Nehéz, na... ha úgy érzi, jól jönne egy kis segítség a gye
rekkel, a családdal kapcsolatban, keressen meg bennünket.

Tölgyesi György 
pszicho-pedagógus

(A nevelési tanácsadó új helyre költözött. Címünk: Bala
tonalmádi, Hadak útja 1. Pf. 126. (a korábbi szemészet épü
lete), telefon: 80/39-083. Nyitva tartás: 9—16 óráig.)

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Fiatal kis városunkban 

létezik egy majd fél évszá
zada fennálló Alma Mater, 
és vannak hagyományai is. 
Az I. sz., ma Györgyi Dé
nes nevét viselő általános 
iskolában 1976-ban vég
zett 8. osztály hívott meg 
bennünket találkozóra a 
Keresztes vendéglőbe.

Kedves Öregdiákok, 
volt osztályunk!

Autót küldtetek öregedő 
volt tanáraitokért, és még 
arra is gondosan vigyázta
tok, hogy egyszerre érjünk 
oda, és közösen köszönt
hessetek bennünket. A kö
szöntő szavak mellett nem 
várt és kellemes megelepe
tésként kaptunk tőletek vi
rágot és ajándékot, amit 
persze annak idején is 
megkaptunk a szüleitek 
pénztárcájából, de ez most 
saját elhatározásotokból, 
hálából és a szívetekből 
jött. Mitagadás, megha
tódtunk. Az asztalon eme
letes torta 16 gyertyával, 
az asztal körül 22 volt ta
nítvány, osztálytárs, akik
től jó volt hallani a pár
mondatos beszámolót sor
suk alakulásáról az eltelt 
16 év alatt. Készültek fo 
tók, előkerültek régi fény
képek és újak a családok

ról, gyermekekről. Szó 
esett régi élményekről, 
sportversenyekről, jogos 
és nem jogos pofonokról, 
intőkről és más emlékek

ről.
Remek volt a hangulat! 

Jó volt köztetek lenni, és 
látni, érezni a munkánk 
eredményét. Ilyen még 
nem volt Almádiban! Ki
derült, hogy a mai rohanó 
pénzvilágban is van még 
idő és lehetőség egymás 
szeretetére, megbecsülé
sére és a közösségi szellem 
ápolására. Ahogy Lő
rinczné Ili néni mondta: 
„Szeressük egymást, gye
rekek”, és ahogy Gyuszi 
bácsi eljátszotta és közö
sen elénekeltük.

Szuper jó csapat volta
tok és vagytok még ma is. 
Köszönjük nektek ezt a 
szeptember 12-i, éjszaká
ba nyúló szép estét, első
sorban a fő  szervezőknek, 
Csali Zsuzsinak, Osváth 
Ibinek és Győri Jancsinak.

Nekünk, nevelőknek kü
lönösen jólesett az, hogy 
megerősítettétek bennünk 
azt az érzést, érdemes volt 
a nevelői hivatást válasz

tani.
Köszönjük.

Magdi néni és Teke papa

NOE-HÍREK
A hosszú, forró nyár 

utáni első NOE-klubnap 
szeptember 17-én volt. A 
kellemes időnek köszönhe
tően szép számban jelen
tek meg a NOE-tagok és 
patronálók. A 64-ből 20 
család jött el 36 gyerekkel. 
A társaságot az elnökasz
szony dr. Péterfia Katalin 
köszöntötte.

A prózai dolgok (jelenléti 
ív, tagdíj) megbeszélése 
után került sor a klubnap 
fénypontjára, a születésna
posok köszöntésére. A nyári 
szünet miatt 62 gyermek 
szülinapja jött össze. Sajnos 
nem mindenki jött el. A 
megjelentek közül a 15 éven 
felüliek a jókívánságon túl 
fülcimpahúzást kaptak. A 
kicsik sok kedves ajándék 
boldog tulajdonosai lettek. 
Macik, babák, mesekönyvek 
és egyéb játékok találtak új 
gazdára. A tinédzserkorúak
nak is jutottak ajándékok: 
kulcstartó, szalag, képeslap, 
írókönyv... Kiosztásra került 
még sok-sok IPM magazin.

A klubnap ünnepi esemé
nye, hogy a NOE almádi 
csoportja 4 éves. A patroná
lótagok jóvoltából torták ke
rültek az ünnepi asztalra. A 
gyertyagyújtásra és a finom
ságok elfogyasztására kelle
mes hangulatú kerti zsúron 
került sor.

Míg a gyerekek az óvoda 
udvarán játszottak, a szülők 
megbeszélték a további te
endőket. Az egyik kellemet
len napirendi pont volt dr. 
Péterfia Katalin elnökasz
szony lemondása. Az elnök
asszony szerint rengeteg a 
munka és a felelősség egy 
személynek. A szülők ezt 
belátva, a probléma megol
dása érdekében és dr. Péter
fia Katalin javaslatára tiszt
ségviselőket választottak. A 
megbízatások egy évre szól
nak.

Titkár: Tóth Szabolcs
Pénztáros: Nagy Ferencné
Levelezés: Alpek Zoltánné

Irattáros: Horváth Istvánné
NOE-képviselő 
a lakáselosztási TB-ban: 
Vecsey Körmendi Mária

Ezek után mindenki örö
mére a doktornő újra vállalta 
az elnöki posztot. A szülők 
nevében Vecsey Körmendi 
Mária megköszönte az el
nökasszony eddigi munkáját 
és további sok sikert kívánt. 
Természetesen voltak hoz
zászólások is. Elhangzottak 
dicséretek és bírálatok egya
ránt.

Az elnökasszony, megkö
szönve a bizalmat, beszélt a 
csoport anyagi helyzetéről. 
Felelőtlen jelentkezések mi
att egy kirándulás alkalmá
ból plusz költséget kellett ki
fizetni. Újra meg kell keres
ni a patronálótagokat és új 
szponzorokat szerezni a cso
port segítségére. Új bevétel
ként szerepel Bendicsek úr 
havi 1500 forintos önkor
mányzati tiszteletdíja, mely
nek felajánlását ezúton kö
szönjük.

Itt megragadva az alkal
mat, kérem a NOE almádi 
csoport nevében, aki tud, se
gítsen akár pénzben, akár 
egyébben. Kétszer ad, ki 
gyorsan ad!

November 7-én NOE- 
közgyűlés lesz Budapesten, 
ahol az almádi csoport is 
képviselteti magát. Szóba 
került az önálló tagegyesü
letté válás lehetősége is, de 
ez még a jövő.

Jó hangulatú, kellemes 
légkörű volt ez a klubnap. 
Köszönet a támogatóknak, a 
Bajcsy úti óvoda vezetésé
nek és Sáriné Marika óvónő 
fáradhatatlan segítségének.

Alpek ZoItánné



Néhány sor 
a 24. hónapról 
a városházán
1992 szep tem b e r

Németországban jártam  az 
elmúlt hónapban egy küldött
ség tagjaként. Az utat dr. Szij
jártó Szabó Antal, a VAT Ön
kormányzati M űködésvizsgá
lati Társulás vezetője szervez
te, mely társulásnak Balaton
almádi is tagja. Baden-W ürt
tembergben, Stuttgart környé
kén, Ludwigsburg kerületben 
tanulmányozhattuk többek 
között a kommunális szemét 
kezelésének ottani módszere
it. Külön gyűjtik a papírt, a 
zöld üveget, a fehér üveget, a 
műanyagot, a komposztálható 
hulladékot és a mérgezőanya
gokat. Az utóbbiakon kívül 
mindent újra felhasználnak. 
Mindez tengersok pénzbe ke
rül. Egy átlagos háztartásban 
évente kb. 1000 márka, azaz 
50 000 forintnyi szemétdíjat 
fizetnek. A vidék rendkívül 
sűrűn lakott, egymást érik a ki
sebb-nagyobb települések, s 
ha nem lennének a szigorú és 
be is tartatott előírások, elönte
né őket a szemét.

Minket is fenyeget ez a ve
szély. Évtizedek óta a saját fe
jünkre hordjuk, a Berény felet
ti nyitott karsztra a válogatat
lan szemetet. Az eső minden 
oldhatót belemos a talajba, 
tönkre téve ezáltal ivóvízbázi
sunkat. Túl vagyunk a 24. órán 
is. A szomszédainkkal, Kene
sétől Alsóörsig már megkeres
tük a Környezetvédelmi M i
nisztériumot, mert saját erőből 
lehetetlen megoldani a problé
mát. A segítséget megígérték. 
Elengedhetetlen azonban a mi 
hozzájárulásunk is. Amit 
azonnal megtehetünk, és 
pénzbe sem kerül: csökkent
sük a kidobott szemét mennyi
ségét. Akinek kertje van, ké
rem, komposztálja a komposz
tálható ételmaradékot, fűka
szálékot, bokornyesedéket, fa
hulladékot. Ezek teszik ki a 
szemét 40— 50%-át. Máris 
sokkal kevesebb konténerrel 
kell végigdöngetni az utat a 
szeméttelepig. Így pénzt is 
spórolhatunk, ami ugyan csak 
töredéke annak, amibe a prob
léma generális megoldása ke
rül, de mégis elkezdtük vala
hol.

Balatonalmádi —  Öreghegy, 
1992. szeptember 30.

Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A részvét pillanataival kez

dődött az önkormányzat szep
temberi ülése. Dr. Kerényi 
László polgármester méltató 
mondatai után egyperces néma 
felállással adóztak a képviselők 
dr. Jósa Elemér alpolgármester 
emlékének.

Dr. Jósa Elemér megürese
dett képviselői helyére az 1990. 
évi választási eredményeknek 
megfelelően a következő leg
több szavazatot elért jelölt lé
pett Martin Gábor személyé
ben. A képviselői megbízóle
velet Szapáry Béla, a választási 
bizottság titkára adta át az új 
képviselőnek.

Ezt követően a polgármeste
ri hivatal távozó jegyzőjének 
Szabó Balázs képviselő nyúj
tott át egy csokor rózsát az ön- 
kormányzat nevében, majd a 
tisztséggel járó feladatok véte
lével dr. Szűcs Sándort bízták 
meg az új jegyző kinevezéséig.

Első napirendként a kommu
nális szolgáltató üzemből ala
kult három kft. első félévi tevé
kenységét tekintette át az ön- 
kormányzat. A cégek beszámo
lóit — különösen a Szállítási 
Kft. működését — hosszas vita 
kísérte, melynek lényege — a 
fél évvel ezelőtti értékeléssel 
összecsengően —, hogy a kft-k 
gazdasági tevékenységét, illet
ve annak eredményeit társada
lompolitikai szempontból vagy 
piacgazdasági szempontból kö
zelítse meg a testület.

Összességében végül is a be
számolókat elfogadták, ugyan
akkor egy szakértői vizsgálat 
szükségessége fogalmazódott 
meg a kft-k eredményes üzlet- 
politikájának felvázolására.

Jóváhagyta a testület a Kom
munális Kft. még ez évre vo
natkozó lakóház-felújítási ter
vét, valamint döntöttek a nem

lakás céljára szolgáló helyisé
gek (üzeletek, garázsok stb.) 
bérleti szerződéseinek felül
vizsgálatáról.

A helyiségek és lakások ke
zelője az idén még a kft., és vár
hatóan a bérleti díjak is csak a 
jövő év elejétől változnak.

Megállapította az önkor
mányzat az 1992. október 15- 
től érvényes távfűtési és meleg
víz-díjat. Az önkormányzat a 
döntését végül is a tárgyban lét
rehozott ad-hoc bizottság véle
ményére alapozta, melynek ér
dekessége, hogy a meleg víz dí
ját magasabb áron javasolta, 
mint maga a szolgáltató. Mi
után azonban a döntés ellenére 
maradtak vitás kérdések, a kép
viselő-testület nem zárkózott el 
az elől, hogy a bizonyos szakér
tői vizsgálat eredményeként a 
fűtés és meleg víz díját később 
korrigálják. A megállapított dí
jakról szóló rendeletet lapunk
ban külön közöljük.

Az előző témakörökhöz kap
csolódik még, hogy 1992. júli
us 1-jével visszamenőleg a kft- 
k vezetőinek 20%-os béreme
lést adott az önkormányzat 
(1991 júliusi kinevezésük óta 
bérük nem változott).

A pénzügyi ellenőrző bizott
ság javaslatára megállapították 
az Almádi Holding vezetőjé
nek 1991. évre még esedékes 
prémiumát, amit a holding ve
zetője közérdekű célokra aján
lott fel.

Következő napirendként a 
költségvetési terv évközi mó
dosításáról döntöttek a képvi
selők.

A Geoprospect Kft-től meg
vásárolt budatavai sportlétesít
ményeket az önkormányzat 
ideiglenesen a Hercules SE 
használatába adta. A sporte
gyesület, ugyanúgy, mint az

újonnan alakult kézilabda
szakosztály, a polgármesteri 
keretből 50—50 ezer forintos 
támogatást kapott.

Egyedi kérelmekben idegen
forgalmiadó-mérséklésről és 
építési telek elidegenítési tila
lom alóli felmentésről döntött a 
testület.

A Szerencsejáték Felügyelet 
kérelmére hozzájárult a játék- 
kaszinó üzemeltetésére vonat
kozó nyilvános pályázat kiírá
sához.

Foglalkozott az önkormány
zat a Helios Kft. hidroplánle
szállására irányuló kérelmével 
is, azonban elégséges informá
ció hiányában határozat nem 
született.

Elvileg támogatta a képvise
lő-testület az Óvári Ferenc ut
cai Mini bolt bérlőjének bővíté
si kérelmét (a Váci Mihály is
kola területét érintően), a tény
leges megvalósítás azonban 
még több egyeztetést igényel.

A városi főorvos előterjesz
tésére elfogadták a háziorvosi 
(felnőtt és gyermekorvosi) 
szolgálat ún. kártyapénzbeli 
juttatásának felhasználási ará
nyát. Eszerint a TB által folyó
sított pénz 90%-át az egészség- 
ügyi dolgozók kapják, 10% fej
lesztési tartalékba kerül.

A késő éjszakába hajló ta
nácskozást zárt ülésen folytat
ta az önkormányzat, ahol sze
mélyi ügyek keretében egye
bek mellett megválasztották a 
város két új alpolgármesterét, 
Majbó Gábort és Schildmayer 
Ferencet. Megválasztásukhoz a 
szerkesztőbizottság gratulál.

Az ülés jegyzőkönyvét az ér
deklődők a polgármesteri hiva
talban és a városi könyvtárban 
megtekinthetik.

M.H.E.

Balatonalmádi város polgármestere

PÁLYÁZATOT HIRDET 
A VÁROSGAZDA MUNKAKÖRÉNEK 

BETÖLTÉSÉRE
Az állás elfoglalásának ideje: 1993. január 1. 

Pályázati feltételek: szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi végzettség

Előnyben részesül a városgazdálkodási gyakorlattal, 
valamint idegennyelv-tudással rendelkező pályázó.
A pályázatokat a polgármesterhez kérjük benyújtani 

1992. október 30-ig 

Az elbírálás határideje: 1992. november 30.

A balatonalmádi 
polgármesteri hivatal 
munkatársat keres 
lakás- és lakáscélú 

támogatásokkal 
kapcsolatos ügyek 

intézésére

Szakirányú vagy egyéb 
felsőfokú képzettséggel 

és helyismerettel rendelkező 
almádi lakos előnyben 

részesül 
A jelentkezést írásban kérjük 
benyújtani a polgármesterhez 

1992. október 20-ig.



A VAGYONNYILATKOZATRÓL
Ha már egyszer vagyonnyilatkozatot kell tenni, felkészülten te

gyünk eleget! — vallják az APEH megyei igazgatóságának veze
tői, és ehhez kérték a sajtó segítségét is azon a tájékoztatón, melyet 
1992. október elsején tartottak a megyei igazgatóságon a va
gyonnyilatkozatról.

A minél több irányú tájékozódásra, az alapos felkészülésre 
szüksége is lesz a megyében mintegy 130 ezerre becsült kötele
zettnek, mert a nem körültekintően kitöltött nyilatkozatok javítása 
bizony már nem egyszerű eljárás. A vagyon tekintetében született 
bármilyen utólagos pótlásnál ugyanis a tulajdonosnak kell bizo
nyítania, hogy az már a nyilatkozat beadásának határideje előtt, 
azaz 1992. november 30. előtt is megvolt, az övé volt.

Mindenesetre a november első hetében szinte valamennyiünk 
postaládájába érkező csomagocska a kitöltésre váró 3 színes adat
lap mellett tartalmaz egy 31 oldalas kitöltési útmutatót is, melynek 
elrettentő terjedelmét szellemes, vidám rajzokkal igyekeztek ol
dani a szerkesztők. Akik postai úton nem kapják meg a nyilatko
zathoz szükséges papírokat, azokat arra kérik, hogy november kö
zepétől érdeklődjenek az ügyfélszolgálatoknál.

A vagyonnyilatkozatra kötelezettek köre igen széles, hisz min
denkinek meg kell tenni, aki

— 1988. január 1-jét követően adóköteles bevételt szerzett és
—rendelkezik olyan vagyonnal, amelyre a vagyonnyilatkozat

tételi kötelezettség vonatkozik.
A vagyon között számot kell adni az ingatlanról, a vagyoni érté

kűjogról (mint pl. a lakásbérlet), ingóságok közt pl. a gépjárműről 
értéktől függetlenül, értékpapírról (kárpótlási jegyről is!) tétele
sen, pénztartózásainkról, de követeléseinkről is. Az APEH véle
ménye szerint a kötelezően feltüntetendő vagyontárgyak mellett 
biztos ami biztos, célszerű felsorolni azokat is, amelyeket nem kö
telező. Mindemellett megkülönböztetett figyelmet ígérnek az ada
tok titkosságának megőrzéséért.

Az almádiakat érintő veszprémi ügyfélszolgálat helye: Veszp
rém, Brusznyai Á. u. 22., tel.: 24-219; 26-055. Ügyfélfogadás: 
1992. november 9-től december 4-ig: hétfő—csütörtök 8—12-ig 
és 13—16.30-ig, pénteken 8—12-ig.

Kezdődhet a leltár!
M.H.E.

BALATONALMÁDI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

22/1992. (X. 1.) 
SZÁMÚ RENDELETE

az 1992/93-as fűtési idényre 
érvényes táv-hőszolgáltatási 
díjak megállapításáról.

Balatonalmádi város önkor
mányzata az árak megállapítá
sáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. Törvény és annak 
mellékletében kapott felhatal
mazás alapján a következő ren
deletet alkotta meg: 

1.§
E rendelet hatálya az Almádi 

Kommunális Kft. által szolgál
tatott távfűtés- és melegvíz-el
látásba bekapcsolt önkormány
zati és személyi tulajdonú laká
sokra teijed ki.

2.  §
(1) Balatonalmádi város 

közigazgatási területén a szol
gáltatás megkezdésétől, illetve 
legkésőbb 1992. október 15-től 
az alábbi fűtési hődíjat és hasz

nálati melegvíz-díjakat állapít
ja meg:

(2) fűtési hődíj lakossági 
energiaárral 84,30 Ft/lm3 /év

használati melegvíz hődíj la
kossági energiaárral 53 
Ft/lm3 /év

fűtési alapdíj 139,40 
Ft/lm3/év

használati melegvíz-szolgál
tatás alapdíja 39,40 Ft/lm3 /év

(3) A mérés alapján történő 
elszámolásnál a hődíj az alábbi:

hődíj lakossági energiadí
jakkal 359 Ft/GJ.

3. §
E rendelet a kihirdetés nap

ján lép hatályba.
Balatonalmádi, 1992. szep

tember 17.
Dr. Kerényi László 

polgármester 
Dr. Szűcs Sándor mb. jegyző

Megköszönöm...
...a Budai Nagy Antal úti vasúti felüljáró helyreállítása céljából 

hozzám érkezett önkéntes pénzadományokat:
Vastagh György 1000 Ft 
N. N. adománya 4500 Ft 
Felber Gyula 2000 Ft.
Tájékoztatásul: a munka megkezdődött, az eltulajdonított vöröskő 

lépcsők ügyében a rendőrségi eljárás folyamatban van. Az emiatt hi
ányzó kövek pótlása gondot okoz.

A folyamatos helyreállításhoz szükség lenne további pénzügyi tá
mogatásra. Ezúton is kérem Balatonalmádi lakóinak segítségét.

Majbó Gábor

Kivonat egy levélből
A vízmű melletti szemétte

lep megszüntetésének kérel
mével, sok budatavai polgár 
aláírással ellátott levelet ka
pott a polgármesteri hivatal 
városgazdasági csoportja.

A levelet valószínűleg 
egy budatavai polgár írta, 
semmi olyat nem tartalmazott, 
amit ne vállalhatott volna tel
jes névvel. Az egész levél tar
talma közérdeket szolgál, de 
hely hiányában nem közölhet
jük teljes terjedelemben, egy
ben elnézést kérve a szerzőtől, 
hogy a válogatást akadályoz
tatásunk miatt nem beszéltük 
meg személyesen vagy írás
ban.

1989-ben a Balaton Rádió
hoz írtunk panaszt a vízmű 
melletti szemétdomb meg

szüntetése tárgyában, amit dó
zerolás követett Két nap múl
va megjelentek a szemétkupa
cok. Azóta ez így megy egyre 
beljebb, beljebb a Balaton 
felé! Az igazi megoldás a sze
méttelep megszüntetése kell 
hogy legyen. Nem húzni és 
nyújtani kell a gondokat ha
nem sürgősen megoldani. Va
laki vagy valakik nem végzik 
el rendesen munkájukat de 
ennek a környéken lakók, üdü
lők, dolgozók nem láthatják 
kárát sőt egészségük romlását 
sem. Nincs azzal sem megold
va semmi, hogy naponta szál
lítják a konténereket.

Tessék felhívást tenni, szi
gorúan megbüntetni azokat 
akik a tilos tábla ellenére is 
odahordják a szemetet.

A sok budatavai polgár alá
írással ellátott levélben felve
tett problémákkal a városgaz
dasági csoport egyetért. Te
kintettel arra, hogy Budatava 
városrész teljes területén a 
háztartási szemét elszállítása 
kukás hulladékgyűjtővel meg
oldott a vízmű mellett találha
tó 2 db 5 köbméteres konténert 
1992. október 15-től meg
szüntetjük.

Megjegyzés: a konténer 
környékén tapasztalható álla
potból egyértelműen kitűnik: 
az a hulladék nem Káptalanfü
reden és nem is Vörösberény
ben képződött...

Városgazdasági csoport

Méteráru, 
rövidáru 
a Varia 

üzletben
Balatonalmádi, 

Vörösmarty u. 44.

Mindenkit
szeretettel

várok!
Nyitva tartás: 

hétfőn, szerdán, 
csütörtökön, pénteken: 

10-18 óráig, 
szombaton:
8-12 óráig



SPORT

SAKK

Teljes siker
Kimagasló eredményeket 

értek el a Közösségi Ház SE 
sakkozói a Sümegen rende
zett megyei felnőtt női, ifjú
sági és serdülő lány, vala
mint ifjúsági és serdülő fiú 
egyéni bajnokságon.

Fiúk eredménye:
1. Fáncsy Imre, KHSE 4,5 
pont
2. Bodnár Attila, Balatonfü
red 4,0 pont
3. Fábián Zoltán, Ajkai Bá
nyász 4,0 pont

Női bajnokság 
eredménye:

1. Sárkány Petra, KHSE 4,5 
pont
2. Kiss Hajnalka, KHSE 
4,5 pont
3. Tötös Imola, Sümeg 3,5 
pont

Petra és Hajni ezzel az 
eredménnyel valamennyi 
korcsoport versenyét meg
nyerte. Gratulálunk!

***

A kockás tábla híveinek 
jelezzük, hogy a KHSE 
sakkszakosztálya szeptem
ber végén megtartotta sze
zonnyitó összejövetelét, 
amelyet megtisztelt díszel
nökünk, Portisch Lajos 
nemzetközi nagymester is. 
Az előttünk álló bajnokság 
feladatait, céljait tárgyalta 
meg a szakosztály, ezt köve
tően élménybeszámolót tar
tott a magyar sakksport 
egyik legeredményesebb 
versenyzője.

TENISZ
SZAKOSZTÁLY-HÍRADÓ

A vezetőség nevében értesí
tem tagjainkat, hogy a munka
tervben szereplő szakosztály 
gyűlésünket október utolsó heté
ben tartjuk meg. A pontos idő
pontról és témáról írásos meghí
vót küldök.

Tisztelettel kérem tagjainkat,

hogy a fent jelzett gyűlésen jelen
jenek meg, és aktivitásukkal, jó 
zan ítélőképességükkel segítsék 
elő szakosztályunk szakmai és 
szervezeti továbbfejlődését!

Varga László 
szakosztályvezető

Tenisz-mérleg
Befejezte OB Il-es csapatunk az országos bajnokság őszi forduló

ját, miután Pápát és Nagykanizsát 5:4 arányban győzte le itthon és 8:1- 
re kapott ki Keszthelyen a Helikontól. Így 3 győzelemmel és 2 vere
séggel zárta a 2. fordulót a csapat, ami azt jelenti, hogy csoportjában a 
tavalyi évhez hasonlóan a II. helyen végzett.

A teniszcsapat névsora, akik elérték e szép helyezést: Kovács La
jos, ifj. Varga László, Andó Róbert, Szabó Lajos, Dudás Zsolt, Rajnai 
Kálmán, Kalocsa Attila, Hitter Csaba.

Komoly eredménynek tartjuk ezt, mivel a ’92-es idényben kizáró
lag saját nevelésű játékosok játszottak a mérkőzéseken, és így a II. 
hely kivívása nagy előrelépés.

A versenysportnál maradva: további örömünkre szolgál, hogy míg 
’91-ben a magyar ranglistán 6 játékosunk neve volt jegyzett, addig az 
új, ’92-es listán 19 játékosunk neve olvasható, ezek közül 3 az első 
200-on belül.

Mindez azt jelenti, hogy beért néhány teniszező a városban, akik or
szágos viszonylatban másod-, harmadosztályú szinten vannak, illetve 
egy gyerekcsoport, akik biztosítani tudják ezt a színvonalat.

Szeptember 18-án két gyermekcsapatunk vett részt a Veszprém 
megyei utánpótlás bajnokságon, ahol a II. és III. helyet szerezték meg. 
A veszprémi évadzáró egyéni versenyt Andó Róbert nyerte.

Októberben négy versenyt rendezünk: október 6. és 23-án. Október 
23. emlékére egy gyermekversenyt, egy veterán- és pártolótag-ver
senyt, majd egy évadzáró házi versenyt a versenyző és rendes tagok 
számára. A pontos időpontokat hirdetőtáblánkon, illetve plakátokon 
közöljük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
vezetőség

Helyesbítés
Előző, szeptemberi számunkban a teniszhírek között az almádi 

csapat tévesen OB III. osztályban lett feltüntetve. Olvasóinkkal kö
zöljük, hogy az almádi teniszezők OB Il-es osztályban szerepelnek, 
méghozzá nagyszerűen. (Szerk.)

Labdarúgás
Ismét elkezdtünk egy bajnok

ságot. A ’92/93. évi célkitűzé
sünk az első öt hely valamelyiké
nek a megszerzése. Hogy a ter
vünk valóra is váljon, egy új 
edzővel, akit Zaharovics Sándor 
személyében tisztelhetünk, vala
mint új játékosokkal erősítet
tünk.

08. 17. Almádi—Pápa Elmax 
1:3

Góllövő: Balai
A jó l felkészült vendégekkel 

szemben megilletődve és gyá
moltanul játszott a csapat. Meg
érdemelt vendéggyőzelem szüle
tett.

08. 23. Tapolcai Honvéd—Al
mádi 0:1

Egyenlő erők küzdelméből mi 
kerültünk ki győztesen. Egy sza
badrúgásból beívelt labdát Jakab 
Tamás fejelt a hálóba.

08. 30. Almádi—Csabrendek 
4:0

Góllövő: Kovács Z. 3, Balai 
Első félidei erőtlen játékunk 

után, a második félidőben egy 
célratörőbb csapat jö tt ki az öltö
zőből. M egérdemelt győzelem!

09.06. Almádi—Devecser 3:0
Góllövő: Balai 2, Bogdán 
70 percig jó l tartotta magát az 

ellenfél, de utána a nagyobb 
erőnlét és győzni akarás döntött a 
mi javunkra.

09.13. Tihany FC—Almádi 2:0
Az egész csapat álmosan, 

enerváltan játszott, és az ellenfél 
két ellentámadásból rúgott góllal 
győzött.

09.20. Almádi—TIAC 3:2
Védelmünk két óriási hibájá

ból kétszer is vezetést szereztek a 
vendégek, de sikerült egy huszá
ros hajrával a magunk javára for
dítani a mérkőzést.

09.27. Révfülöp—Almádi 1:4
Góllövő: Balai, Horváth Zs. 

Vincze, Hartmann
M ár az első félidőben bebizto

sítottuk a győzelmet. A csapat
nak ez a mérkőzése kötelező győ
zelem volt.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Közel egy hónapos előkészí

tés után 1992. szeptember 30-án 
kezdetét veszi a városi kispályás 
labdarúgó-bajnokság az alábbi 
nyolc csapat nevezésével:
1. Lokhegy SC (balatonalmádi 
öregfiúk)
2. Budatava SC
3.TRA D EO RG  SE
4. Óvári SC (volt nevelőotthon, 
illetve tanulói)
5. Petőfi SC (Petőfi u. és környé
ke)

6. Önkormányzat és intézményei
7. Két tannyelvű gimnázium
8. Bugovics és társai 

Hetenként egy fordulóra kerül
sor, a tervezett helyszínek:

1. Városi sportpálya (vagy a pá
lya melletti füves kispálya)

2. Gimnázium (aszfaltburkolat)
3. Nevelőotthon (aszfaltburko
lat, kivilágítható)
4. Budatava (volt Bauxit sportte
lep, salakos)

Játéknap: szerda és csütörtök, 
rendkívüli esetben közös meg
egyezéssel péntek. Játékidő 
2x25 perc. A mérkőzésekre 
15.30-as kezdettel kerül sor. A 
fordulók pontos menetrendjét az 
érdeklődők megtekinthetik a vá
ros hirdetőtábláján.

Az eredményekről folyama
tosan tájékoztatjuk kedves olva
sóinkat.



Újabb sportág 
a kézilabda 
Almádiban!

Ma, amikor sok sportág szakosz
tályainak nincs pénze, s emberfe
letti küzdelmeket vívnak a fennma
radásért, ekkor Almádiban alakul 
egy csapat, egy új együttes

Minek köszönhető ez a siker?
Annak, hogy a tenniakarás, a 

sportág szeretete alapján Faragó 
György, Veszeli Lajos és Bartalos 
Béla elkezdték szervezni a kézilab
dát Almádiban. A hívó szóra a rég
múltban kiemelkedő játékosok 
(Levelesi Béla, dr. Borsi Lőrinc, 
Csiszár László, Árkovits Dezső, 
Palotás Miklós, Kiss Szilárd), is
mét csatasorba álltak, a fiatalokat 
kiegészítendő. Az utánpótlás alap
ját a volt nevelőotthon és a Györgyi 
Dénes általános iskola diákjai ad
ják, de a város oktatási intézménye
inek testnevelői (Tóth Csaba, Ha
zuga Nándorné, Halmai György, 
Limperger Ferenc, Dergez 
György) is ígérték segítségüket. 
Sőt, a bejelentés alapján már a  lány- 
vonallal is lehetne számolni. No, de 
maradva a férfiszakosztálynál, 
döntöttek a legfontosabb kérdések
ben. Az együttes neve Balatonal
mádi Kézilabda Klub lett, színe 
kék-fehér, emblémája a város cí
mere, elnök Bartalos Béla, az ügy
vezető Tari Tibor, a játékos-edző 
pedig Faragó György.

Segítséget már a megalakulás 
pillanatában kapott a kézilabda a 
polgármester úrtól, az oktatási, mű
velődési és sportbizottság egyik 
tagjától, a Fórum Rt. igazgatójától, 
Polyák Sándortól, Barcza Imrétől, 
a hazai szövetség elnökétől, a kö
zösségi háztól és a megyei kézilab
da-szövetségtől.

A csapat hetente kétszer gyako
rol a peremartoni csecsemőotthon 
támogatásával a volt nevelőotthon 
villanyfényes pályáján, és készül a 
megyei bajnokság mérkőzéseire, 
nemcsak edzőmérkőzésekkel, ha
nem a várpalotai szuper kupa te
remtornán való részvétellel is.

Hogy mire képes a megalakult 
együttes, az kiderül a hétköznapi 
fordulókban, melynek hazai mér
kőzésein a nevelőotthon pályáján 
kerülnek megrendezésre (A pontos 
időpontok plakátokon lesznek ol
vashatók!). Mindenesetre a sport
ág, melynek mérkőzésein általában 
állandó a feszültség, a bizonytalan
ság és többnyire élvezetes a játék, 
reméljük színesíti a sportéletet és 
örömet fog nyújtani. Hívunk és vá
runk minden sportbarátot!

HAJRÁ ALMÁDI!

Tari Tibor

Még egyszer a fogszuvasodás 
megelőzéséről

Kedves Szülők!

Az iskolák jelzései alap
ján jutott tudomásomra, 
hogy sok szülőben kételyek 
merültek fel a Dentocar tab
letta hasznosságát, esetleges 
ártalmait illetően. Ezért sze
retnék egy rövid ismertetést 
adni a szakma mai állásfog
lalásáról.

Mindnyájan tudjuk, hogy 
a fogszuvasodás népbeteg
ségnek számít, ezért nagyon 
fontos mindent megtenni ke
letkezésének megakadályo
zására szülőknek, pedagó
gusnak, orvosnak egyaránt.

A fogszuvasodás keletke
zésében több tényező hatása 
játszik közre. Ezért a meg
előzése is különféle módsze
rek kombinációjával lehet
séges. Három fő támadási 
irány, lehetőség adódik a 
fogszuvasodás kialakulásá
nak megakadályozására.

1. A fluoridok alkalmazá
sa a fogzománc ellenállóbbá 
tételére.

2. A táplálkozás befolyá
solása, a szénhidrátok fo
gyasztásának mennyiségi 
csökkentése.

3. Szájhigiénés módsze
rek a foglepedék eltávolítá
sára.

A megelőzés leghatáso
sabb és kulcsfontosságú lé
pése az egyéni szájhigiéné, a 
rendszeres fogmosás. Lega
lább napi kétszeri igen ala
pos fogmosással tudjuk eltá
volítani az ételmaradékokat, 
a foglepedéket és az ezekben 
már a szájban meginduló 
emésztés savas termékeit. 
Nagyon fontos a megfelelő 
fogmosási technika elsajátí
tása, megtanítása. A fog
krém megválasztásánál fő 
szempont annak fluorid tar
talma (Blend-a-Med, Col
gate, Elmex stb.).

A következő lehetőség a 
táplálkozás megfelelő átala
kítása. A fogszuvasodás ke

letkezésében a legnagyobb 
szerepet a szénhidrátfo
gyasztás játssza, azonban 
nem az elfogyasztott cukrok, 
édességek mennyisége a 
döntő, hanem az étkezések 
gyakorisága. Leginkább ká
ros a főétkezések között fo
gyasztott édesség, üdítők, 
mert a  bomlásuk során kelet
kező savak kikezdik, felold
ják a fogzománc felületét. 
Nagyon veszélyes a fogakra 
nézve a túlzott üdítőfogyasz
tás. A kisgyermeküket sétál
tató anyukák önkéntelenül 
ártanak a cumisüvegből ap
ránként adott üdítővel, 
szörppel.

A harmadik lehetőség a 
fluoridok bevitele a szerve
zetbe, és azok helyi alkalma
zása.

Mindenki tudja, hogy az 
elemek különböző vegyüle
tekben különböző hatásúak, 
Így pl.: a fluor a hidrogénnel 
az üveget is maró fluorsavat 
adja, ahogyan a klór a hidro
génnel a sósavat. Ha azon
ban a hidrogént nátriummal 
helyettesítjük a vegyületben, 
egyik esetben megkapjuk a 
Dentocar tablettát, másik 
esetben az asztali sót.

Ki kérdőjelezi meg a só 
mindennapi használatát? A 
Dentocar tabletta -  nátrium- 
fluorid -  fogszuvasodást 
megelőző hatása évtizedek 
óta ismert. Megfigyelték, 
hogy ott, ahol az ivóvíz fuor
tartalma alacsony, ott sokkal 
több a lyukas fogú ember. 
Kézenfekvő volt az ivóvíz 
fluordúsítása. Pl. az Egye
sült Államokban 1945 óta 
mintegy 105 millió lakos 
számára biztosítják az ilyen 
vizet, az ’50-es évektől kez
dődően másik 26 országban 
kb. 120 millióan. Az eltelt 
időszakban sehol nem ta
pasztaltak károsító hatást A 
fluoridokat más módon is be 
lehet vinni a szervezetbe, pl. 
asztali sóval (Svájc), tejjel

(Angliában az iskolatejet 
dúsítják), vagy tablettával 
(Európa számos országá
ban, Magyarországon is).

A tabletta bevezetése előtt 
hazánkban is elkészült az or
szág fluortérképe. Ennek is
meretében jelölték ki azokat 
a területeket, ahol tablettá
val kell pótolni a vízből hi
ányzó fluort Vizeink fluor 
tartalmáról a megyei, városi, 
Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat inté
zetei tudnak tájékoztatást 
adni.

Higgyék el, az intézmé
nyes fluoridadagolás beve
zetését igen alapos szakmai 
megfontolások előzték meg 
mind a gyermekgyógyá
szok, mind a fogorvosi szak
ma legkiválóbb szakembe
rei részéről. A fluoridpre
venció bizonyítottan jó hatá
sú. A  12 éves gyermekek fo
gazatát szokták vizsgálni 
(akiknél befejeződött az ún. 
fogváltás) a kezelés eredmé
nyessége szempontjából.

Ahol nincs plusz fluorid 
bevitel, ott a gyermekeknek 
6-7 rossz foguk van már eb
ben az életkorban, de pl. 
Svájcban, ahol fluorozott sót 
és tablettát fogyasztanak, ez 
a szám 1,4!!!

Nálunk 1985 óta a  bölcső
dés korú gyermekektől 
kezdve 10 éves korig adják a 
Dentocar tablettát. Ezen idő
szak alatt már látható kb. 
20-25%-os eredmény.

Ezen információk alapján 
megnő a szülők felelőssége, 
dönteniük kell, hogy meg
fosztják-e gyermekeiket egy 
hasznos gyógyszer kedvező 
hatásától, vagy meggyőző
déssel részt vesznek a prog
ram folytatásában.

Kérem a szülőket kérjék 
gyermekeik számára to
vábbra is a Dentocar tabletta 
adását.

Dr. Kelemen László 
fogszakorvos



Nehéz volt, de ha lehetne, 
újrakezdeném!

BESZÉLGETÉS SZABÓ GYULA PÉKMESTERREL

Volt a Magyar Rádiónak 
egy népszerű sorozata Szabó 
család címmel, amelyben vé
gigkövethettük egy család 
életét, megismerhettük napi 
problémáit, s ezen keresztül a 
nagy magyar valóságot. Hir
telen ez jutott eszembe, mi
kor felkerestem az Almádi 
arcélek sorozat e havi inter
júalanyát, Szabó Gyula pék
mestert és feleségét, röviden 
városunk Szabó családját. 
Otthonukban készült az 
alábbi beszélgetés.

-  Gyula bácsi! Önöket szinte 
mindenki ismeri városunkban. 
Ugye itt született Almádi

ban?
-  Nem, nem! Sárváron szü

lettem 1916-ban, s hogy Almá
diba kerültem, az a véletlennek 
köszönhető. Vándor pékle
gényként munkát kerestem, és 
már négy vármegyét kerékpá
roztam végig, mikor meghal
lottam az itteni lehetőséget. 
Nem sokat gondolkodtam, jöt
tem, s ahogy a volt tanácsháza 
előtt gurultam le, tudtam, ha itt 
napszámos leszek, akkor is ma
radok. Mintha egy ékszerdo
bozt láttam volna magam előtt. 
Kevés ház, de mind rendezett, 
takaros és mindenhol virág. 
Ekkor 1936-ot írtunk.

-  Hála Isten sikerült elhe
lyezkedni a szakmájában.

-  Igen, az Albrecht pékség
hez kerültem. Nagyon kemé
nyen kellett dolgozni, de iga
zán szép időszak volt. Két év 
múlva aztán a bátyámmal sike
rült kibérelnünk a Hattyú pék
séget a hozzá tartozó épülettel. 
Lerobban állapotban volt, a na
pi munka mellett a két kezem
mel hoztam rendbe. S mit ad a 
sors? ’45-ben bombatalálat ér
te, nem maradt semmi sem a 
műhelyből, sem a lakásból. 
Még szerencse, hogy nem volt 
itthon a család, mert pont ott 
csapódott be a bombán, ahol 
addig a legnagyobb biztonság
ban érezte magát a feleségem. 
Az élet persze nem állt meg, s 
büszkén mondhatom, hogy

1946. december 
25-én, tehát ka
rácsonyra már 
ismét sütöttem a 
kenyeret.

-  Következtek 
a kemény ’50-es 
évek, melyek 
nem igazán ked
veztek a masze

koknak.
-  Így van!

1952-ig tarthat
tam fenn a mű
helyt, majd el
vették, azaz 
„bérbe vették”.
A sors fintora, 
hogy ezután a 
saját helyemen 
mint vállalati 
munkás dolgoz
tam. Innen men
tem nyugdíjba 
1978-ban.

-  Ezzel azonban nem fejezte 
be aktív ténykedését, hisz 15 
évig egy reggelizőt is üzemel

tettek.
-  A három gyerekünk egye

temre járt, muszáj volt a kere
setet kiegészítenünk. Emellett 
rengeteg kellemes embert is
mertünk meg. A népszerű tévés 
Tamási Esztertől a finn faipari 
miniszterig. Jó érzés volt meg
tudni, hogy a szegedi egyetemi 
docens így üzent a bátyjának: 
ekkor és ekkor találkozunk a 
Szabóéknál. S minderről a ven
dégkönyvünk tanúskodik.

-  Gyula bácsi! Pékség volt 
is, lesz is! De a Szabó pékség
nek híre és hagyománya van. 
Ön szerint mi ennek az oka ?

-  Nekem van egy alapelvem. 
Amit én higiéniailag, minősé
gileg nem fogadok el, magya
rul nem ennék meg, azt nem 
adom el másnak sem. A másik: 
mi foglalkoztunk a vevőkkel. 
Mindenkihez volt egy jó sza
vunk, ha másért nem, hogy leg
közelebb is bejöjjenek egy üd
vözlésre. Sose voltunk gazda
gok, de arra büszkék vagyunk, 
hogy a menekültek nálunk 
mindig kaptak élelmet. Mikor a 
háború alatt bejött a jegyrend

szer, ebből sokan meggazda
godtak. Mi a maradékot kiosz
tottuk a zsidóknak és a lengye
leknek. Emlékszem, 1942-ben 
Balatonfűzfőre, házakhoz 
hordtuk a kenyeret. Akkora hó 
volt, hogy szekérrel nem tud
tunk az úton tovább menni. Rá
hajtottunk a Balaton jegére, és 
így mindenhol ott volt a friss 
kenyér. S hogy megérte, arra 
bizonyíték, hogy a feleségem 
mind a mai napig délelőttön
ként „fogadóórát” tart. Beugor
nak hozzá, elmondják gondjai
kat, örömüket, s mennek to
vább.

-  Több mint fél évszázada 
Almádiban él. Kérem, hasonlít
sa össze az 1936-os ékszerdo
bozt a maival!

-  Óriási a fejlődés, hiszen 
1938-ban például csak a főut
cán volt vízvezeték, az utcák 
zöme sáros, kiépítetl en volt. 
Viszont eltűnt azóta a virág, s 
ami a legrosszabb: a családias
ság, bensőséges hangulat. Al
mádiban úgy éreztük magun
kat, mint egy nagy család. A ré
gi Hattyú vendéglőben egy-egy 
batyus bál olyan volt, mint egy 
lakodalom. Vagy említhetném 
a Majbóék moziját. Előadás 
után átalakult étteremmé, és so

káig elbeszélgettünk. De hát, 
úgy látszik, ez már a múlté. 

-M i lehet az oka?
-  Igen nagy gondok vannak 

a neveléssel. Az elmúlt 40 év 
kiölte a hit- s erkölcstant. Az 
sem igaz, hogy ma olyan elfog
laltak az emberek. Régen is so
kat dolgoztunk, mégis volt 
időnk egymásra. Nekem egy 
évben két szabadnapom volt 
karácsony és húsvét másnapja. 
Életemben egyszer voltam 
üdülni, 7 napra Hajdúszobosz
lón.

-  Pedig ha valaki, Gyula bá
csi megérdemelné a pihenést! 
De ugye megérte!

-  Persze, hogy megérte! Ne
héz volt, de békés öregséget ér
tünk meg. Feleségemmel 50 
éve vagyunk házasok, örö
münk van gyermekeinkben. 
Megtalálták helyüket az élet
ben. Mondtam nekik mindig: 
tanuljátok meg a munkát, ha 
legfeljebb nem lesz szükség rá, 
szerencsétek lesz. Úgy érzem, 
mindhárman megfogadták az 
intelmeket. S ami végül még 
nagyon fontos! Nehéz életem 
volt, de ha lehetne, újrakezde
ném.

-  Köszönöm a beszélgetést!
Gróf Tibor



Szobrok, plasztikák, jelek
A Lenti Fafaragó Művészte

lep munkájából kapott ízelítőt, 
aki augusztusban a városháza 
padlásgalériájában kiállított 
szobrokat, plasztikákat megte
kintette.

A lenti művésztelep néhány 
éve működik, de máris az or

szág egyik legrangosabb fafa
ragó alkotótáborává vált, ahol a 
magyar művészek mellett igen 
sok külföldi szobrász is rangos 
alkotásokkal gyarapítja a máris 
jelentős kiállítási anyagot.

A fa az egyik legősibb, leg
természetesebb anyag, évezre
dek óta szolgálja az embert. 
Szolgálja használati eszközök, 
szerszámok anyagaként, de a 
faragott képmás létrehozásá
hoz is a legkézenfekvőbb 
anyag.

Közkeletű szólásunk, a „fa
képnél hagy” arra utal, hogy a 
kapuban várakozó legényt (a 
kapufélfa faragványát nevez
ték faképnek) a házba beszala
dó menyecske magára hagyta.

A faoszlop mint jel, jelkép 
ott sorakozik az útkeresztező
désekben, utalva a keresztrefe
szítés kétezer éves útmutatásá
ra, de a végső jelet is fából for
málták évszázadokon keresztül 
az ügyes kezű falusi emberek.

A fejfák, kopjafák országré
szenként változó formájukkal, 
jelképrendszerükkel, nemes 
egyszerűségükkel őrizték a te
metők csendjét.

A kiállításon láthatóak vol
tak ezeknek az oszlopoknak a 
mai kor szellemében fogant 
társai, nyersen, egyszerűen, de 
mély gondolati tartalmat hor
dozva. Mellettük a természetes 
formákat idéző plasztikák íves, 
domború felületükkel vallottak 
a természet és az ember egyete
mességéről.

A kiállítás már sok európai 
városban látható volt, Balaton
almádi után Bécs közönsége 
gyönyörködhet bennük.

A tárlat az SZDSZ anyagi tá
mogatásával, a közösségi ház 
és a polgármesteri hivatal hat
hatós segítségével jött létre.

F. L.

Fotó: Durst L.Erasmus Walenta: Szélhárfa

Kétéves az unokám, kétéves az önkormányzat
A mi önkormányzatunk épp any

nyi idős, mint a kisunokám. Bálint 
egyéves korára kezdett akaratos len
ni, ez a viselkedés kétéves korában 
tetőzött.

Eddig ellentmondott az édesany
jának, most, kétéves korára, ellent
mond saját magának, érthetetlen 
módon megváltoztatja elhatározá
sát. Zsarnokoskodik, ragaszkodik 
hozzá, hogy bizonyos dolgokat min
dig csak egy bizonyos módon csi
náljon, az ő sajátos eszközeivel, 
úgy, ahogy eddig csinálta. Az lát
szik, mintha parancsoló szükségét 
érezné, hogy mindent maga döntsön 
el és ellenálljon minden másoktól 
jövő kényszernek. Ez a harc, ame
lyet kellő élettapasztalat nélkül kell 
megvívnia, belső feszültséget kelt 
benne. A szülőktől, nagyszülőktől 
nagy megértést kíván. Ne csügged
jünk: ezután könnyebb lesz. Persze 
ne keverjük össze a dolgokat, az 
unokám az gyerek, az önkormány
zat önkormányzat, akkor is, ha két
éves.

Az önkormányzat valóban két
éves. Ilyenkor mindig fellép a mér
legkészítés reflexe, melyet én 
igyekszem a lehető legjobban elfoj
tani magamban.

Sokféle mérleget lehet készíteni, 
abszolút igaz tényekből, tendenci
ákból -  csoportosítás kérdése az 
egész.

Ki tud például belekötni ebbe a 
felsorolásba:

-  Két évvel ezelőtt jobb kedvű 
volt a lakosság

-  Két évvel ezelőtt egységeseb
bek, lelkesebbek, bizakodóbbak 
voltunk

-  Jobban hittünk abban, hogy a 
változáshoz közünk van, közünk 
lesz.

-  Jobban hittünk az alulról építke
zők lehetőségében és az önrendelke
zésben.

Ez valahogy elsikkadni látszik.
Az itt élők abban vesztik el újra a 

bizalmukat, hogy állandó és „élő a 
kapcsolat a lakosság és a hatalom
gyakorlók” között. A közömbös la
kosság úgy érzi, hogy eddig alattva
lók voltak, most csak választóknak 
kellenek -  négyévenként egyszer, s 
aztán a felhatalmazottak négy évig 
intézkednek, vezetnek, beleszólás 
nincs. Ha van, nincs foganatja. Ez a 
fölséges lakók akarata -  mondják a 
fölséges lakóknak.

Bármilyen banálisan hangzik, az 
itt lakók ezreinek aktív munkája, 
részvétele nélkül nem lesz előbbre
jutás. Természetesen nem arról van 
szó, hogy a testületi üléseken min
denki közvetlenül belebeszéljen a 
helyi törvények megalkotásába 
vagy a helyi irányításba, de köze
lebb kellene kerülni a képviselők
nek az itt élő emberekhez. Próbálja
nak az itt élők között úgy járni, az ő 
szemükkel látni, a problémákat fel
mérni. Akinek több van a zsebében, 
másként lát, mint aki a napi megél
hetésért küzd.

Számomra ez a lényeg, nem az, 
hogy milyen konkrét hibákat, mu
lasztásokat lehet az önkormányzat 
nyakába varrni, illetve milyen eré
nyekkel ékesíthető fel.

Bármilyen önkormányzat lenne, 
ugyanaz a súlyos örökség nyomná 
lefelé, s ugyanolyan szűk lenne a 
mozgástere. Szemére lehetne vetni, 
hogy több éve megoldatlan a vörös
berényi iskola kérdése, a gyerekek 
különböző helyen, sötét, ablak nél
küli tantermekben tanulnak. Megol
datlan az ivóvízellátás, korszerűtle
nek a vezetékek. Ihatatlan a víz még 
ott is, ahol van. Amikor a kisgyer
mekes anya nem tud vizet adni gyer
mekének, mert nincs víz, az élet leg
alapvetőbb feltétele hiányzik. De 
lesz gáz, csatorna, ugyan nem min
denütt. Van kábeltévé. Fontos, de 
rangsorolni kellene.

Mondani persze lehet, de a való
ságnak nincs alternatívája, amivel 
érdemben egybe lehetne vetni. Biz
tosan lehetett volna jobban csinálni, 
kevesebbet vitatkozni, többet hall
gatni (másokra) és cselekedni. Nem 
pótcselekedni, másként beszélni. A 
második két évben együttműkö
dőbb és együttérzőbb önkormány
zatot szeretnénk. Talán még nem 
késő.

Nem vontam mérleget az önkor
mányzat két évéről, nem soroltam 
fel hibáit. Különben is, azokat nekik 
jobban kell tudniuk, végtére is ők kö
vették azokat el.

Brenner Kálmánné

Üzenet 
a tanévnyitó 

ürügyén
Tisztelt igazgató úr, 

kedves pedagógusok!

Azt már régen tapasztaltuk, hogy 
nem tudják a pedagógusok, hogy 
hova járnak diákjaik vasárnap 9 
órakor. Nem tudhatják, mert egy
szer sem találkoztunk ebben az idő
pontban, de ez magánügy. Az már 
viszont nem, hogy a tanévnyitót fi
gyelmeztetés ellenére erre az idő
pontra tették. Ez már nemcsak hiba, 
ez már több annál.

Bár volt idő, amikor az évnyitót 
a diákmise időpontjára tették, de 
akkor a füzetbe még beírtuk „Isten 
nevében kezdem el” .

Ennyit a toleranciáról.
A tanévnyitó kapcsán szóvá kell 

tennünk még a hazafiasságra való 
nevelés ügyét is.

Siralmas évek óta az az állapot, 
ahogy diákjaik részt vesznek, illet
ve nem vesznek részt a március 15- 
i, augusztus 20-i, október 6-i, októ
ber 23-i ünnepségeken tanáraik 
nélkül. Nem az a pár diák a felelős 
a méltatlan, alacsony színvonalú 
szereplésért, hanem azok a pedagó
gusok, akik nem készítik fel őket 
megfelelően és nem biztosítják a 
kellő létszámú részvételt.

Még él bennünk az emlékezet, 
amikor május 1-jén osztályaik élén 
az osztályfőnökök, iskoláik élén az 
igazgatók végighajtották a fiatalo
kat a Lenin-i úton, és a parkban le
pényevéssel és zsákbafutással csi
holtak jókedvet.

Ennyit a hazafias nevelésről.
Az a tény, hogy egy pedagógus 

sincs városunk képviselő-testületé
ben, a város társadalmi, kulturális 
életében a pedagógusok nem vesz
nek részt, már eleve elszomorító ál
lapot.

Az, hogy az ifjúság iskolán kívü
li nevelésében sem vesznek részt, 
ez is több, mint hiba. Előszeretettel 
hívják a pedagógusok magukat a 
nemzet napszámosainak.

Kedves napszámosok!
Azt a napszámot is el kell végez

ni, amiért külön nem jár fizetség, 
mint a „boldog úttörő világban”. Ez 
is benne van a pakliban.

Aki ezt nem érti, az nem pedagó
gus, hanem csak tanerő.

Ennyit a gyermekeink és ember
társaink iránti kötelességről.

Egyébként az új tanév kezdetén 
kevesebb tanerőt és „sok pedagó
gust” kívánok gyermekeinknek.

Tisztelettel:
Egy többgyermekes 

gyakorló szülő



Kompolthy Tivadar -  2. rész
Nagyapám rövid ideig —  va

lószínűleg 1879-ben —  szer
kesztője volt a Váczi Közlöny
nek. 1880-ban leköltözik Veszp
rémbe.

1880— 81-ben a Veszprém cí
mű lapot szerkeszti, majd 
1881— 1896 között a Veszprémi 
Független Hírlap kiadója és szer
kesztője lesz. Valóban független 
lap volt, erősen Habsburg-, kor
mány- és egyházellenes irányza
tú. Volt is sok baja az állami és 
egyházi személyiségekkel. 
Egyízben kéthetes sajtófogságra 
ítélték (megörökítette Sajtófog
ságban című versében).

Idejének egyre nagyobb ré
szét azonban nem Veszprémben, 
hanem Balatonalmádiban töltöt
te, végül is végleg kiköltözött 
Almádiba. Almádi régebben 
csak földrajzi megjelölés, név 
volt, 1877-ben alakult kisköz
séggé, és az 1880-as évben indult 
meg fürdő- és üdülőteleppé való 
fejlesztése. Hosszú évekig tartott 
a 40 katasztrális holdat kitevő in
goványos nádas ligetesítése, par
ti sétány, fürdőház, úthálózat lé
tesítése. Ebben a munkában 
nagyapám Véghelyi Dezső alis
pánnal együtt vezető szerepet 
játszott. M ikor 1883-ban meg
alakult az Almádi Fürdő Rt., an
nak jegyzője lett. Almádit hírlapi 
cikkeivel is népszerűsítette, és az 
almádi fejlesztési, parkosítási 
munkák mellett irányítója (és fő 
tréfamestere) volt a műkedvelő 
előadássorozatoknak. Egy ilyen 
előadást követő táncmulatságon 
történt, hogy -  alighanem nagya
pám biztatására -  a kistermetű, 
100 éves bakonyi táj szólásban 
beszélő vörösberényi plébánost 
föltették az asztal tetejére, aki ott 
hosszan tartó, lendületes táncbe
mutatót tartott, reverendájával 
szerteszét verve le az asztalról a 
tányérokat és poharakat.

Ez volt tehát az az időszak, 
amikor nagyapám végképp a 
szárazföldre költözött. Egyik 
epigrammájában -  amit szintén 
csak emlékezetből, nem ponto
san idézek -  így jellem zi ezt a 
helyzetet:

„ Tengerészből újságíró... piha, 
megesett énvelem...
Bár egyszerű e minta,
Egyaránt keserű a tenger és a 
tinta. ”

Nagyapám maga is almádi 
föld- és háztulajdonossá válik. 
Telkeket vesz a Remete-patak 
mentén. Ez a patak (a helybéliek 
csak Sédnek nevezik) kb. 4 és fél 
kilométer hosszú, és Szentki
rályszabadja és Felsőörs között 
ered a Vödör-völgyben. Festői 
tájon, a völgy mélyén kanyarog
va ju t a lassan szélesülő völgy
ben Almádi közepéig, onnan az

tán a lapályos téren átjutva folyik 
a vasútállomás alatt a Balatonba. 
A patak alsó 2 és fél kilométeres 
szakaszát nagyapám által ültetett 
pompás jegyenyefák szegélye
zik (mindkét partját), és adnak az 
Almádi fürdőtelepnek egyedül
álló látványosságot. (A jegenyék 
most kezdenek kipusztulni. Nem 
látom semmi nyomát annak, 
hogy pótolnák őket.)

A nagyapám által megvásá
rolt telkek a pataknak azon a sza
kaszán vannak, amelyen az még 
az Öreghegy csererdővel sűrűn 
borított, meredeken emelkedő 
oldala alatt kanyarog. Hat házat 
(télen-nyáron lakhatókat) épített 
nagyapám a völgyben a patak két 
partján, egymástól 100-200 mé
ter távolságra. A házak az akkori 
szokások szerint két vagy három, 
kivételesen négyszobásak, 
mindegyik előtt tágas, félig zárt 
veranda van, konyha és éléskam
ra. A fáskamra, illetve egyikben 
a pince (borospince) különálló 
épületet, létesítményt képez. Az 
elnevezésük szintén jellemzi 
nagyapámat: Szelima-lak, Re
mete-lak, Jób-villa, Aczél-villa, 
Papa-kedvence, Fecskefészek. 
Közülük három a Remete-patak 
jobb oldalán a domboldalon fek
szik. Valódi romantikus környe
zet létesült körülöttük. A pata
kon átvezető, rácskerítéssel sze
gélyezett híd, a házak előtti szí
nes ablakos veranda, amely vö
röskővel szegélyezett udvartérre 
néz, az udvarteret alátámasztó 
bástyafal, a bástyafalat megkerü
lő feljáró lépcső, a bástyafal alatt 
pincebejárat és fülke a falban 
szoborral. S mindez cserfenyő-  
és jegenyefák alatt, tujabokrok
kal teleültetett környezetben. A 
házak közül három apámé lett, 
mivel felépítésük költségeihez 
Kínából jelentős összegekkel 
hozzájárult. Másik három épület 
megoszlott apám húgai között. A 
Szelima-lakban (amely azóta el
pusztult) én is laktam 4 éves ko
romig. Ez a kényelmes lakóház a 
községházával átellenben állt 
ott, ahol a veszprémi főútvonal
ból kiágazik az út a Remete-pa
tak mentén Sárkuta vasútállomás 
felé. A Szelima-lak alatti bástya
falban volt a fáskamra. Volt 
azonban a ház előtt a leghivalko
dóbb helyen még egy árnyékszék 
is, jó l látható a községházából és 
a két útról is. Hatszögletű, tiszte
letet parancsoló fabódé volt, a fe
kete-sárga császári színekkel ki
festve, tetején a kétfejű sas dísz
lett. A világ akkoriban elég tole
ráns volt, de ha nem az, nagya
pám valószínűleg akkor is felál
líttatja a bódét, ha egyszer eszébe 
jutott.

Volt még egy nevezetes léte
sítmény a Remete-lak alatt: egy

kút. Almádinak rossz volt a víz
ellátása. Egy vízzáró agyagréteg 
terül el alatta. Ez a réteg a Reme
te-patak forrásánál bukkan a fel
színre, aztán a Balaton felé egyre 
mélyebbre süllyed. A Balaton
parton van egy ártézikút, ott a víz 
100 méter mélységből tör fel. 
Nagyapám házai közt az agyag
réteg 30 méter mélyen van. Hogy 
házainak és a környezetében fel
épült házaknak legyen vize, nagy
apám kutat ásatott. A kút díszes, 
farácsos építményének oldalfa
lára a következő verset iratta:

Nagy huncut volt, aki azt mondta, 
Vízzel főzzön a szegény.
Bár főztem volna tejjel-borral, 
Míg ez a kút elkészült,
Sokkal olcsóbban éltem volna én.

A kút vize jéghideg, ragyogó
an tiszta és rendkívül jóízű volt. 
Azóta elpusztult, a tanács betö
mette, pedig idegenforgalmi lát
ványosság volt; a Szelima-lakot 
apám hadikölcsönbe fektette, 
majd a második világháború után 
elpusztult; apám a Remete-lakot 
és a Papa-kedvencét hajózási 
vállalatának csődbejutása miatt 
kénytelen volt eladni; a Fecske
fészket és az Aczél-villát az uno
kák sorsukra hagyták, a háború 
után külföldre távozván. Egye
dül a Jób-villa áll még Edit nagy
néném unokáinak tulajdonában, 
nagyjából megőrizve a múlt szá
zad romantikus emlékét. A töb
bit az új tulajdonosok átépítették, 
részben ízlésesen, nagyrészt íz
léstelenül helyet adva a rideg 
vasbetonnak. A házak közötti tá
gas területeket telezsúfolták a 
parcellákra osztott területek tu
lajdonosai semmitmondó nyara
lókkal. A Remete-patak is el
apadt. Elviszi forrásának vizét a 
községi vízmű és a dunántúli ba
uxitbányászat katasztrofális 
karsztvízpazarló hatása. 

(folytatjuk)

A M agyar Laboratóriumi 
Diagnosztikai Társaság III. 
asszisztensi nagygyűlését Ba
latonalmádiban tartotta. A vá
rosháza adott otthont a ren
dezvénynek, ahol az ország 
különböző részeiről számos 
neves szakember vett részt. 
Lapunk hasábjain közzétesz
szük köszönőlevelüket.

Polgármester Úr!
Ezúttal is köszönöm neked 

és kedves munkatársaidnak, 
hogy lehetővé tettétek a labo
ratóriumi nagygyűlés kereté
ben az asszisztensi szekció 
rendezését a városháza dísz
termében, és a poszterbemu
tatóra lehetőséget nyújtotta
tok az állandó kiállító terem
ben. A kongresszus résztvevői 
igen élvezték ezt a ritka elhe
lyezést, a kiállítást, a városhá
za dolgozóinak vendégszere
tetét, amelyért külön is köszö
netet mondok.

Köszönjük az üdvözlő soro
kat, melyeket Kelemen doktor 
a megnyitásnál felolvasott. 
Amennyiben a rendezvény 
kapcsán valami károsodás 
történt, szíveskedjél jelezni. 
Ha valamely dolgozókat a 
rendezvény előkészítése kap
csán pénzjutalomban szeret
nél részesíteni, szíveskedjél 
ezt is jelezni. Megpróbáljuk 
hálánkat esetleg anyagiakban 
is kifejezni.

Őszintén sajnálom, hogy 
nem tudtál személyesen is 
részt venni a rendezvényen, 
mert a lelkes hangulatot ma
gad is élvezhetted volna, és a 
megjelent laborvezetők sze
mélyesen is kifejezhették vol
na véleményüket.

Baráti szeretettel üdvözöl
lek:

dr. Német-Csóka Mihály 
laborvezető főorvos

MEGNYÍLT A m e r t  c e n t r u m , 
Balatonalmádi, Baross G. u. 33.
— univerzális svájci takarítógépek kölcsönzése
— kilós ruha, vegyi áru
— gáz-, olajégők, tüzeléstechnikai berendezések javítása
— élelmiszerbolt, büfé

Nyugdíjasoknak: 2000 Ft feletti élelmiszervásárlásnál 
engedmény, házhoz szállítás

Későbbiekre tervezett profilbővítés:
— olcsó méteráru, Burda-szabásminta értékesítése
— természetgyógyászat

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA, OLCSÓ 
ÁRAK, GYORS KISZOLGÁLÁS! 

VÁRJA ÖNT A MERT 
KÖZKERESETI TÁRSASÁG



Német vegyeskar 
városunkban

Népes küldöttség járt Almádiban október első hetében. A 
közösségi ház és néhány vörösberényi család meghívására 
látogatott el hozzánk Németországból Laichingen város 70 
fős vegyeskara.

A jó hangulatú társaság koncertet adott a padlásgalériá
ban, s ez mellett ismerkedett városunk és Budapest neveze
tességeivel. A búcsú pillanataiban valamennyien így kö
szöntek el: Auf wiedersehen!, amellyel kifejezték, hogy jól 
érezték magukat és máskor is szívesen jönnek Almádiba.

Durst László felvétele

Bő választékkal 
várjuk 

vásárlóinkat 
Kisberényi út 

5/B szám alatti

barkács 
és import 
bálaruha

boltjainkba

(Könnyen meg
közelíthető!)

ELVESZETT 
EGY KARÓRA

Helye: a strand 
főbejárata, az Óvári út 
és az Aranyhíd előtti 

feljárat környéke

Időpont:
1992. szeptember 21.

Márkája: Junos + 
(hagyományos 

felhúzós), sötétsárga 
szíj található rajta, 
számlapján arab 

számok

Kérem a becsületes 
megtalálót, 
hogy az órát adja le 

az Új Almádi Újság 
szerkesztőségében

Aruba Balatonalmádiban
Az egyötöd 

Veszprém me
gyényi sziget
csoportot nem 
könnyű felfe
dezni Venezue
la északi partja
inál, de ha rále
lünk a Holland 
Antillákra, 
azon belül is a 
Szélcsendes 
szigetekre, ak
kor Curacao 
mellett feltűnik 
Aruba, a Bol
dog-sziget. A 
papiamento és 
holland nyel
ven beszélő la
kosság 75 szá
zaléka római katolikus, akik 
a hajógyártás, olajfinomítás, 
foszfátbányászat mellett a 
cukornád-feldolgozásból és 
újabban az idegenforgalom
ból élnek, különösen Aruba. 
A hollandok az idő tájt fe
dezték fel, amikor a jezsuita 
rend győri kollégiuma meg
örökölte az apácák vörösbe
rényi birtokait, és akkor lett 
autonóm közigazgatású te
rület, amikor Budatavát Al
mádihoz csatolták.

Városunk alpolgármeste
re az ’50-es években még 
magyarázkodni kényszerült 
a helyi postán, amikor bé
lyeggyűjtési hevületében 
Arubába adott fel levelet, de 
Szerémi Péter a londoni szó
nokversenyen már jól meg
érttette magát a közeli Suri

name-ból származó Shaira 
Shahebával, a rokonszenves 
holland versenyzőtárssal. 
Az olimpiamegnyitón mind
anyian felfigyelhettünk az 
arubai zászló mögött tarka 
ruhákban felvonuló sporto
lóikra, és ha valaki netán fel
sóhajt, hogy vajha mikor jut
hat el oda, akkor csak a ne
gyedéves Molnár Mónikát 
említem, aki egy évig a 
„szomszédos” Bermuda- 
szigeteken tanult...

Nem az első és nem is az 
utolsó almádi polgár va
gyok, aki KLM-járaton uta
zott, és így külön megtisztel
tetés, hogy Gerald Huijs
mans úr, a KLM magyaror
szági igazgatója nyitotta 
meg a kiállítást azokból a 
képekből, amelyet Horling

Róbert társaságában készí
tett Arubán. Szomorú aktua
litása a megnyitónak, hogy a 
váratlanul elhunyt kiváló 
MH-fotóst és nagyszerű új
ságírót a megnyitó előtt 3 
órával temették Budapesten. 
Így lett posztumusz tisztel
gés a megnyitó pillanata, 
amely egyben varázslatos 
trópusi turistaparadicsomot 
tár fel egy balatoni kisváros 
idegenforgalomra beren
dezkedett polgárai előtt. 
Mert lehet és mert kell fej
lődni, szépülni és magunk
ról méltó hírt adni többezer 
mérföldnyi messzeségbe is. 
Vajon mi nem érdemeljük 
meg, hogy „Boldog-sziget” 
lehessünk?

Cz.S.
Fotó: D. L.



RENDŐRSÉGI HÍREK
A város területén szeptem

ber hónapban élet elleni, sze
mély elleni, illetve a közrendre, 
közbiztonságra és a lakosság 
nyugalmára, hangulatára ve
szélyt jelentő, kiemelt bűncse
lekmény nem történt.

Az augusztusban tömegesen 
jelentkező vagyon elleni bűn- 
cselekmények után ez a hónap 
viszonylagos nyugalmat jelen
tett, mert ismeretlen tettes által 
elkövetett lopásról, betöréses 
lopásról mindössze nyolc eset
ben kaptunk bejelentést. Há
rom gépkocsilopás történt, egy 
a Rákóczi utcából, egy a Fórum 
parkolójából és egy az OTP 
mögötti parkolóból. Az elvitt 
gépjárművek tulajdonosait a 
nappali órákban károsították 
meg. Egy nyaralóbetörés tör
tént a Pinkóczi utcában, ahon
nan gázpalackot, plédeket, po
harakat loptak. Betörő járt a 
Vadvirág presszóban, és besur
ranó tolvaj a Kőrösi Csoma ut
cában, valamint Vörösberény
ben, a Magtár utcában. Az 
előbbi helyről készpénzt, utób
biról arany ékszereket lopott el.

A rendőrök négy ittas jármű
vezető ellen kezdeményeztek 
büntetőeljárást, valamint egy 
román állampolgár ellen csem
pészet miatt, aki 280 garnitúra 
ágyneműt hozott az országba 
értékesítés végett, a vám kike
rülésével.

Hat személyt fogtak el a vá
ros területén különböző bűn- 
cselekmények elkövetése mi
att, valamint többeket más ha
tóság által kiadott elfogatópa
rancs alapján, köztük a Sziget
várról jött Szegedi Istvánt, vala
mint a Pápáról jött Kolompár

Árpádot. A két személy elfogá
sában a lakosság is segített, 
amit ezúton megköszönök. 
Szegedi István a Határ csárdá
ba tört be, Kolompár pedig egy 
butikba. Mindegyikük ellen 
őrizetbe vételük mellett indult 
eljárás.

A városban öt balesetet je
lentettek, amiből kettő esetben 
súlyos sérülés történt, három 
eset koccanással, illetőleg csak 
anyagi kárral járt. A Deák F. ut
cában egy kerékpáros gyermek 
hajtott a betonfalnak. A „négy
méteresnek” nevezett partsza
kaszon ugyancsak kerékpáros 
esett el, akinek a lába lecsúszott 
a pedálról. Combnyaktörést 
szenvedett. Az Óvári utcában 
német állampolgár közlekedett 
figyelmetlenül és álló járművel 
ütközött, a Mátyás király és 
Deák F. utca kereszteződésé
ben elsőbbségadás elmulasztá
sa volt az ok, míg a József Atti
la utcában követési távolság be 
nem tartása, ahol a tilos jelzésre 
megálló járműbe hajtott bele a 
másik személygépkocsi veze
tője.

A gyakorlószolgálat szep
tember első napjaiban befejez
te működését, de más szervek
től kapott segítséggel október 
hónapban fokozottan ellenőriz
tetni fogom a gépkocsival köz
lekedőket, különös tekintettel a 
szüretekre, valamint az ősszel 
már igencsak szükséges kötele
ző felszerelésekre és műszaki 
állapotra.

A traffipax október 12-én, 
18-án, 22-én és 26-án végez se
bességmérést a városban.

Czere József

Balatonalmádi város önkormányzata -

PÁLYÁZATOT HIRDET 
a Balatonalmádi Nevelési ..

Tanácsadó 
VEZETŐI ÁLLÁSÁNAK 

BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek: pszichológus 

szakképesítés, ötéves szakmai gyakorlat
A pályázatokat 

a  polgármesterhez kérjük benyújtani  
1992. október 30-ig

Az elbírálás határideje: 1992. november 15.

A közösségi ház október havi
programja

13-án, 9-17 óra között kedvezményes vásár (cipőbörze, mo
sószer, öblítő, habfürdő, sampon)

16-án, 18 órakor irodalmi est. Vendég: Vermes Éva írónő, a 
Családi Lap főszerkesztő-helyettese, Miilei Ilona költő a Kurír 
újságírója. Vendéglátó: Veszeli Lajos, az Új Almádi Újság fe
lelős szerkesztője

17-én, 15 órakor játszóház. A programra a gyerekek szüleit is 
várják.

23-án, 10.30 órakor Nemzeti Ünnep. Emlékezés az 1956. évi 
forradalom 36. évfordulójára, valamint a Magyar Köztársaság 
1989. évi kikiáltására. Műsort adnak a vörösberényi általános 
iskola tanulói

28-án, 18 órakor a természetgyógyászati sorozat 1. része: A 
kézírás az egész személyiség tükre. Előadó: Szabó Mária grafo
lógus

TEMETŐI JÁRAT
A Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 

hogy az idei évben is autóbuszjáratot indít az autóbusz-pályaud
varról a Pinkóczy úti köztemetőbe.

A járatok menetrendje az alábbiak szerint alakul: október 24— 
25-én (szombat—vasárnap), valamint 31-én és november 1-én 
(szombat—vasárnap)

Indulás az autóbusz-pályaudvarról 14.00—15.30-kor 
Visszaindulás a temető parkolójából: 15.15—16.45-kor 
A járatok az utazóközönség részére DÍJMENTESEK.
A temetői különjáratra a vörösberényi városrész lakói a közben

ső szakaszon lévő autóbusz-megállóban, valamint a Kisberényi út 
felső végén fel- és leszállhatnak.

városgazdálkodási csoport

Előfizetéses ebéd a Cementipari Üdülőben 
(Balatonalmádi, Jókai u. 8., telefon: 38-827) 
Befizetés október hónaptól: 85 Ft/ebéd/nap

KÖZLEMÉNY
Az MDF balatonalmádi 

szervezete értesíti a város la
kosságát, hogy a jövőben min
den hó első és harmadik szerdá
ján a Györgyi Dénes általános 
iskolában délután 4—6 óra kö
zött ügyeletet és önkormányza
ti képviselői fogadóórát tart, 
melyre minden érdeklődőt szí
vesen várnak.

Az almádi kertbarátok dr. 
Fülöp Lajos kertészmérnök ve
zetésével ausztriai tanulmány
úton vettek részt. Megtekintet
ték a többezer hektáros szőlő
kultúrát, a borászati felszerelé
sek boltját, s végül a házigazda 
pincéjébe mentek le borkósto
lásra.

Sin József 
klubelnök

Balatonalmádi 
város lapja

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Behring Anikó, 
Müllerné 

dr. Hradszky Erzsébet, 
Nagy Ferenc, 

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


