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

Esterházy Péter

AZ ÜNNEPRŐL
bekezdések

Ma már! ma már nem tudunk ünnepelni, mondogatjuk, tehát haj
danán tudtunk, csak a mai ember, e rút szibarita váz, hogy beszélget
ni, mulatni, kávéházazni nem tud, ezt se. E szerint az ember afféle 
Krúdy-figura volna, vagy méginkább egy nagyvonalú úr, az élet és 
főként az idő birtokosa, egy kedves ember, aki mindezeket élvezi és 
maga is élvezhető, aki nem ragad le a részleteknél, az egészet akarja, 
és az egésztől sem riad meg, bolond is volna, hisz az egész sem ijesz
tő, az is olyan, mint ő: kellemes, áttekinthető, független és felvilágo
sult.

A „régiek ünnepei” után való sóvárgásban több a gépies, tét nél
küli nosztalgia, mint az értékek elvesztése fölötti kétségbeesés (és 
akkor ennek mélyén: bizonytalan sorsú magzatként: a tetterő). 
Aporpéterezésnek lehetne ezt nevezni: ő tudott kifogyhatatlan lele
ménnyel vágyni a  „rossz” jelenből a  „jó ” múltba.

Az ünneptől főként azt várnánk, hogy legyen! Végre valami ne tő
lünk függjön, ne a jókedvünknek, szerencsénknek, boldogságunk
nak legyen kiszolgáltatva, hanem legyen: mint a természet. Mint a 
napsütés. Mert mintha az ünnep valóban győzelem volna, gondoljuk 
hirtelen, és mi a győztesek. A tündöklő pár, menyasszony és vőle
gény. Az újszülött, a reményteli három kiló. Mi volnánk a nemzet 
maga (azon csodás pillanataiban, melyekből három-négy is akad 
ezerévenként), egyáltalán: nem volnánk egyedül, egy családhoz tar
toznánk. Nem. Mégse így; nem tekinthetünk ellenségként a hétköz
napokra, hiszen az a munkánk, az életünk, több józanság van az ün
nepben, de mégicsak ez által kap amaz értelmet, e csúcspont, fény és 
nyugalom által, ahol közösen, néhány társunkkal együtt, megpihen
hetünk, szusszanásnyi időt kapunk -  nem, így is pontatlan: mert 
messze nem a pihenés a lényeg, az ünnep sem egy laza víkend, nem 
vurstli és nem nyaralás. Számvetés inkább. Ezt cselekedtek szépapá
ink, ekkor meg amakkor, ok a megemlékezésre, az együttlétre, és! és 
mi lesz holnap? Szépapáink mit tennének holnap, egy szürke, raga
csos hétköznapon? Azaz mi mit teszünk, mit tegyünk vagy kéne ten
nünk?! A számvetés az nem vidám dolog. Az ünnep az komoly, ami 
természetesen nem kedvtelenség. Komoly és reménykedő emléke
zés és terv. Elhatározás.... az ünnep sincsen csak úgy, maga-magá
tól, semmiből nem spórolhatjuk ki önmagunkat. Tevékeny részvéte
lünk nélkül az ünnep csak halott forma, merev díszelgés valami 
előtt, ami tiszteletet érdemel, az ünnep mint jólneveltség, mint ima
malom, mint hatalom, mint kötelességtudás (mert rend a lelke min
dennek), elhárítás, elkerülés, megúszás, konzerválás, ilyen az az ün
nep, amelyből elvesszük a személyes tétjeinket. Az ünnephez legel
sőbben talán önmagunk szabad tudomásul vétele kell: kik vagyunk 
(tehát kik voltunk), azaz mit akarunk, mi van és mire támaszkodha
tunk. Nézzünk egészen kicsi ünnepeket. Hol vannak a családi ebé
dek? Hol vannak a baráti vacsorák? Felöltözni valaki kedvéért? Nin
csen idő mondjuk félvállról, technokrata emancipáltak, korunk ro
han. Mennyi alibi, önfölmentés van ebben, fölmentés a formátlansá
gunkra, a zaj osságunkra, a kifosztott időnkre, a személytelensé
günkre, az önámításra, az öntudatlanságunkra, arra, hogy mint a gép 
faljuk föl az életünket, fölmentés a szabadságnélküliségre -  ez az ún. 
rohanó világ. Egy biztos: ünnep nélkül nem lehet élni.

Köszönjük a szerzőnek,
hogy engedélyezte írásának közlését és rövidítésétGrafika: Veszeli Lajos



ÉVFORDULÓ
(90 éve alakult meg az Almádi Kör)

Almádi történetében a két 
fürdő-részvénytársaság mel
lett az Almádi Kör szerepe 
meghatározó volt. A rész
vénytársaságok elsősorban 
gazdasági tevékenységet 
folytattak, az Almádi Kör pe
dig szervezte a fürdőtelep 
társadalmi életét. Az évfor
duló alkalmából tekintsük át 
a kör megalakulásának kö
rülményeit

Az 1880-as évek végén kez
dődött el az a folyamat, aminek 
során Almádi igazi fürdőhellyé 
alakult át. Mind jobban előtér
be került az igény egy olyan 
szervezet megalakítására, ame
lyik szervezi a fürdőhely nyári 
programjait, összefogva a tele
pülés érdekében tenni akaró 
embereket. A századfordulón 
számos újságcikk foglalkozik e 
témával. Így érkezett el 1902. 
december 7-e, amikor „az al
mádi-i nyaralók Almádi fürdő 
emelése céljából társaskört” 
alakítottak. Az alakuló ülés 
jegyzőkönyvének tanúsága 
szerint az eseményre Budapes
ten, a Bristol szálló dunaparti 
éttermében, este nyolc órakor 
került sor.

Dr. Óvári Ferenc ismertette 
a meghívottakkal az összejöve
tel célját, hangoztatta egy kör 
alakításának szükségességét. 
„Ajánlotta, hogy almádi fürdő 
emelése céljából, az almádi-i, 
budapesti és veszprémi, almá
di-i birtokosokból, meg az Al
mádiban nyaralni szokott ven
dégekből alapíttatnék egy Al
mádi Kör.” A jelenlevők nagy 
lelkesedéssel elhatározták a 
kör azonnali megalakítását és 
hozzá is fogtak az alapszabály- 
tervezet megtárgyalásához. A 
jegyzőkönyv tanúsága szerint 
azt általában és részleteiben 
megtrágyalták és csekély mó
dosítással el is fogadták.

Ezután sort kerítettek a kör 
vezetőségének megválasztásá
ra. Elnökül felkérték dr. Óvári 
Ferencet, aki ezt el is vállalta. 
A vezetőség felépítése a követ
kező volt: elnök, elnökhelyet
tes, négy alelnök, pénztáros, 
két ellenőr, két gazda, két előa

dás-rendező, könyvtáros, két 
titkár, két jegyző, továbbá 12 
tagú választmány.

Díszelnökül (akkoriban véd
elnök) dr. Jánosi Ágoston c. 
püspök, dr. Edvy Illés Károly 
jogtudor (almádi birtokos), dr. 
Fenyvesy Ferenc főispán és dr. 
Romy Béla miniszteri tanácsos 
(almádi birtokos) választattak 
meg. Néhány ismert almádi 
birtokos, akik az első választott 
vezetőség tagjai voltak:

Kerényi Andor 
főszolgabíró alelnök

dr. Lenkey Vilmos 
fürdőorvos alelnök
dr. Véghely Kálmán 
főjegyző alelnök 

Óvári Kálmán gazda
Szereday Leó újságíró, 
laptulajdonos, előadás-rendező
Duda Ferenc könyvtáros

dr. Jánosi József ügyvéd titkár
Gecső Lajos jegyző
Joó János Vörösberényi 
plébános válaszmányi tag 

gróf Zichy Hermann 
választmányi tag

Thury Etele vámosi ref. lelkész 
választmányi tag

A megalakuláskor megfo
galmazott alapszabályokat az 
Almádiban 1903. augusztus 
16-án megtartott rendes köz
gyűlés elfogadta. A szabályza
tot, amely 40 §-ból állt, a Ma
gyar Királyi Belügyminisztéri
um 1903. november hó 4-én zá
radékolta jóváhagyólag.

Megalakulásától folyamato
san szervezte Almádi nyári éle
tét, valamint a téli budapesti 
összejöveteleket. A szezon 
programját nyomtatott formá
ban előre kiadták, az egyes ese
ményekre pedig külön meghí
vó is készült. Sajnos nem írhat
juk azt, hogy 90 éves az Almádi 
Kör, mert sok társadalmi szer
vezettel együtt ez is megszűnt a 
zivataros időkben, pedig igen 
hasznos lett volna folyamatos 
működése. Nagyon remény
keltő az almádi baráti körök lé
te, amelyek utódai lehetnek az 
egykori Almádi Körnek, átvé
ve annak nemes hagyományait.

Schildmayer Ferenc

Az Almádi Kör épülete 1910 körül

Anna-báli meghívó



KARÁCSONY AZ ANGOLOKNÁL
Nálunk az adventi koszo

rú, az angoloknál a karácso
nyi puding a legbiztosabb 
jele a karácsony közeledté
nek. A Christmas-puding el
készítése családonként más 
és más, de a hagyomány kö
zös: „ahányszor valaki a ka
rácsonyi pudingból eszik, 
annyi boldog napot tölt majd 
az elkövetkező esztendő so
rán.” Legalább annyi édes
ség és fűszer kell bele, ahány 
nap a Szentestéig (Xmas 
Eve) vissza van, ráadásul 
mindennap van velük valami teendő.

Ősi gyökerek éltetik a szebbnél szebb 
karácsonyi szokásokat tőlünk 2000 km-re, 
mert a brit parlament elődje, az angolszász 
nemesek tanácsadó gyűlése is karácsony
kor gyűlt össze a király szolgálatára. Hódí
tó Vilmos 1055. karácsonyán foglalta el 
Anglia trónját, sőt Szent István is kará
csonykor koronáztatott királlyá az „angol 
ordó”, azaz a régi angol koronázási rend 
szerint. Nem véletlenül keltezték királyok, 
fejedelmek legfontosabb okleveleiket de
cember 25-re vagy 31 -re, mint a veszprémi 
királyné koronázására vonatkozót is, bár 
említhetnénk Ágnesnek, a Veszprém-völ
gyi apácák főnöknőjének 1488. december 
31 -i oklevelét egy szárberényi birtok adás
vételéről...

Ami nekünk a betlehemezés, az náluk a 
karácsonyi daléneklés (carol singing) -  
Dickens lélekmelengető műve is felsejlik 
sokunkban de ott a karácsonyfa helyett 
magyal és fagyöngy van minden lakásban. 
Igazságtalanok lennénk, ha a karácsonyfát 
csak Közép-Európa számára sajátítanánk 
ki -  bár innen ered - , mert hiteles kép ábrá
zolja Viktória királynőt és családját a kará
csonyfa körül 1848-ból. Napjainkban már 
minden üzletben találhatunk egy-egy gyö
nyörűen feldíszített karácsonyfát, a bevá
sárlóutcák pedig tündöklő karácsonyfa
sétánnyá változnak Londontól Belfastig. 
Az angol otthonokban azért még mindig 
népszerűbb a holly, azaz a magyalág, ame
lyet képek, ablakok és ajtók fölé tesznek, 
de a mistletoe-nak azaz a fagyöngynek, 
ami rendszerint az előszobában kap helyet, 
még fontosabb szerep jut: alatta ugyanis 
büntetlenül csókolgathatja a férfinép az 
asszonynépet. Hogy ez a szokás még miért 
nem jutott el hozzánk?

A gyerekek nálunk a karácsonyfa alatt 
találják meg az ajándékokat és alig győzik 
kivárni a Mennyből az angyal vagy a Kis 
karácsony, nagy karácsony végigéneklé
sét, hogy nekieshessenek a boldog kicso
magolásnak. Az angol gyerekeknek a Ka
rácsonyapó (Father Christmas) hozza az 
ajándékot, méghozzá Grönlandból, rén
szarvas vontatja a szánját, amellyel a ház

tetőn landolnak, így aztán a kéményen ke
resztül könnyűszerrel lehozhatók az aján
dékok. De nem a karácsonyfa alá, hanem 
az ágy végébe felkötött zoknikba (remé
lem, senki sem mütyürke titokzoknira gon
dol most!), miközben a kandallópárká
nyon ott várja a püspökkenyér az éhes Ka
rácsonyapót. Leselkedni, kukucskálni 
nagy neveletlenség lenne, így aztán a más
napi karácsonyi reggeli után esnek neki a 
bontogatásnak, már ahol ki tudják várni... 
A háztartási alkalmazottak, a tejesembe
rek, postások és szemetesek pedig még egy 
napot várnak, amikor pénzt vagy kisebb 
ajándékokat kapnak, de mindig dobozba 
csomagolva, ezért nevezik még ma is Bo
xing Day-nek karácsony másnapját.

A szülők pedig átolvassák a karácsonyi 
üdvözlőlapokat: szépeket, díszeseket, e
lőregyártott szövegűeket és a gondosan 
megírtakat, közben nem is gondolnak arra 
a Horsley nevű úrra, aki 1843-ban elsőként 
írt karácsonyi lapot barátjának, Sir Henry 
Cole-nak. Felirata egyszerű volt: „A Merry 
Christmas and a Happy New Year to You”
-  azaz: „Kellemes karácsonyt és boldog új 
évet kívánok.”

Mindenesetre élelmes egy ember lehe
tett ez a Horsley úr, ugyanis ezt az üdvöz
lőlapot mindjárt ezer példányban nyomtat
ta ki!

Maradtak fenn azonban más szép szoká
sok is, mint például a Sherborne-i karácso
nyi krajcárosztás, ami a legutóbbi időkig 4 
pennyt jelentett a felnőtteknek és 2 pennyt 
a gyermekeknek. Northumberland gróf
ságban fejükön égő kátránnyal (de jó tar
tályban!) vonultak fel az emberek Allenda
le város főterére, ahol örömtüzet gyújta
nak, énekelnek és táncolnak, többek között 
a skót nemzeti dalt: „El szabad-e felejteni a 
régi barátságot...?” -  amelyet mi Gyertya
fény keringő néven ismerünk!

Somerset grófságban a Szentestén kőris
fa ágakat gyújtanak, máshol a karácsonyi 
tuskókat, amely szokás Dél-Baranyában 
még ismerős. A legkülönösebb Glaston
bury város Szent tüskefája, amely minden 
évben karácsonykor virágzik. A fa egy haj
tás formájában állítólag Júdeából került

Angliába, ősét Erimatheai József 
ültette el és azóta minden évben 
kivirágzik Glastonbury-ben is. A 
legszebb virágot a polgármester 
és a főtisztelendő II. Erzsébet ki
rálynőnek küldi el.

Ha majd nálunk is kigyúlnak a 
karácsonyi gyertyák és a család 
összegyűlik a karácsonyfa körül, 
gondoljunk szeretteink után má
sokra is, másokra, akik nem ünne
pelhetnek olyan békében, mint mi 
vagy az angolok, pedig nem is él
nek többezer kilométerre, hanem 
a szomszédban. Ahelyett, hogy a 

Karácsonyapót várják hűséges rénszarva
sával, a landoló élelmiszerszállító gépekre 
lőnek, amelyek belsejében biztos becso
magoltak karácsonyi pudingot is...

Ha a karácsonyi ünnepek után felkere
kedünk és a legszebb fenyőfákat szeret
nénk megmutatni szeretteinknek, akkor 
Badacsonyörsre vigyük el őket. Bada
csonyőrsre a Folly-arborétumba, amelyet 
1905-ben kezdett el felépíteni az angol 
származású dr. Folly Gyula, és hazánk leg
gazdagabb dendrológiai gyűjteményét le
származottai nekünk is szívesen megmu
tatják: a magyaltölgyet, a Douglas-fenyőt 
és a kaliforniai mamutfenyőt. Ha szeren
csénk van, hó is lesz, fehér karácsonyunk 
is, amikor gyönyörű népdalaink és egyházi 
dallamaink közben felidéződik a Jingle 
Bells (Szólj csak száncsengő), John Len
non „So this is Christmas” (Hát itt van a ka
rácsony), nem beszélve Bing Crosby Fehér 
karácsonyokról álmodom című örökzöld 
daláról:

„...WITH EVERY 
CHRISTMAS TIME I WRITE:
... minden karácsonykor csak azt írom: 
MAY ALL YOUR DREAMS 
BE MERRY AND BRIGHT 
hogy minden álmod legyen vidám és szép, 
AND MAY ALL YOUR 
CHRISTMASSES BE WHITE!

és minden karácsonyod legyen fehér!”

Ezután látogassunk csak el Angliába 
first footingra, azaz első látogatásra, mert a 
barna vagy fekete hajú első látogató ott 
szerencsét jelent, de ne menjünk üres kéz
zel: egyik kezünkben legyen egy darab 
szén, ami melegséget jelent, és egy örök
zöld ág a másikban, ami egészséget hoz a 
háznak is, nekünk is.

Békességes karácsonyt 
és Boldog Új Évet kíván:

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 26. hónapról 
a városházán

1922 november
Az októberi derűre no

vemberi ború következett, 
már ami a Balaton Akadé
miát illeti. Októberben a 
megyei közgyűlés 37:2 
arányban úgy döntött, hogy 
belép a vörösberényi kolos
torépület használati jogával 
az alapítványba. November
ben a hivatal megfúrta a 
gyönyörű határozatot. Pon
tosabban három személy: 
Zongor Gábor elnök, Zimo
nyi Péter főjegyző és Vei
land László intézményveze
tő. A jogi csűrés-csavarás 
részleteivel nem untatom 
Önöket. Ilyenekre szokta 
volt mondogatni Csurka Ist
ván, hogy olcsó bolsevik 
trükk. Pedig nincs igaza. 
Nem olcsó, mert nagyon 
sokba kerül ez nekünk, és 
nem bolsevik trükk, hanem 
mensevik terror. Ugyanis az 
alapítványi forma csak a há
rom fent megnevezett úri
ember egyéni és hivatali ér
dekeit sértette, és az akara
tukat rá is kényszerítették a 
nagy többségre. A Balaton 
Akadémia ügyét bérbeadá
sos-versenytárgyalásos útra 
terelték. Nekünk ez ellen 
sincs kifogásunk, feltéve, 
hogy kigyomlálják a megál
lapodás-tervezetükből a 
sztálinista kitételeket. Nem 
kétlem azonban, hogy ha 
ilyetén módon körvonala
zódna a megoldás, újabb 
muníciók fognak előkerülni 
a tarsolyukból, amit jó 
ügyekre is felhasználhatná
nak. Ki tudja, tán még ezt is 
megéljük. A damaszkuszi 
úton bolyongókkal sok min
den megtörténhet.

A novemberi ború után 
karácsonykor is kisüthet a 
nap. Áldott ünnepeket és 
boldogabb új esztendőt kí
vánok kedves mindnyájuk
nak.

Balatonalmádi -  Öreghegy, 
1992. december 3.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület október 22-i ülé

sén ott folytatta, hol korábban abbahagy
ta: nevezetesen a Petőfi Sándor utcai la
kások értékesítésével, valamint a Buda
tavai strandrekonstrukció kérdésével. 
Elöljáróban közölhetem, hogy a késő éj
szakába nyúló ülésen érvényes döntés 
nem született, mindkét téma továbbha
lasztásra került.

Nem kis vitát váltott ki a testületben a 
Baross G. utcai (volt bauxitos) lakótelep 
táv-hőszolgáltatási díjának hatósági ár
megállapítása sem (a megállapított díjról 
szóló rendeletet lapunk külön közli.

A képviselő-testület -  tekintettel az el
maradt napirendek nagy számára -  úgy 
döntött, hogy október 29-én rendkívüli 
ülést tart, s ezzel kezdetét vette az önkor
mányzat maratoni téli ülésszaka.

Az ülés a változatosság kedvéért a bu
datavai strandrekonstrukcióval kezdő
dött. A balatonalmádi Holding Kft. által ez 
ügyben előterjesztett határozati javas
lata kölcsönös kompromisszumok alap
ján akként emelkedett határozattá, hogy 
a rekonstrukció a tőkebefektető kisvállal
kozók beruházásában valósul meg, az 
építmények a beruházók tulajdonába ke
rülnek. Felhatalmazta az önkormányzat 
a Holding Kft-t, hogy a beruházókkal terü
letbérleti szerződéseket az épületekre 
3000 Ft/négyzetméter/év, az előkertre 
pedig 1200 Ft/négyzetméter/év bérleti 
díjjal kösse meg, a terveket pedig a Pollux 
tervező készítse el.

Harmadszori nekifutásra született 
döntés a Petőfi S. utcai önkormányzati 
bérlakások elidegenítéséről szóló koráb
bi rendelet módosítása tárgyában. A kép
viselő-testület, messzemenően figye
lembe véve a lakók kérelmeit, javaslatait, 
a vételárhátralék törlesztésére szavazott 
meg további jelentős kedvezményt (A 
rendeletmódosítást külön közöljük). Ezt

követően módosította a testület az 1992. 
évi költségvetési tervét, majd helytadott a 
köztársasági megbízott azon törvényes
ségi észrevételének, miszerint módosíta
ni kell az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát a zárt ülések tar
tása, a nyílt és a titkos szavazás vonatko
zásában. Ennek következtében az alpol
gármesterek választását meg kell ismé
telni.

Elfogadta a testület az Almádi Holding 
Kft. javaslatát a horgászkikötő és a Túra
vitorlás Sport Klub közötti, mintegy 60 
méter partszakasz rendezésére vonatko
zóan, s az ez évi munkák megkezdésére 
1 200 000 Ft-ot biztosított.

Az aktualitások között egyedi kérel
mek alapján telekrendezési és ingatlan
eladási ügyekben döntött a testület. Hoz
zájárult a képviselő-testület a szlovák 
Nyitragerencsér, valamint Balatonalmádi 
és városkörnyéke polgármesterei közötti 
kapcsolatfelvételhez, és 50 000 Ft pénz
beni támogatást szavazott meg Papp 
Bernadett balatonalmádi lakosnak, Ma
gyarország szépének. Az önkormányzat 
a jegyzői tisztség betöltésére ismételten 
nyilvános pályázatot írt ki.

A november 19-i ülésen Szente Lajos 
a Megyei munkaügyi központ igazgatója 
előterjesztésében tárgyalta a testület Ba
latonalmádi és térsége foglalkoztatási 
helyzetét. A beszámolóból megtudhatta 
a testület, hogy a munkanélküliek száma 
városunkban és környékén is növekedő 
tendenciát mutat, de még mindig az or
szágos átlag alatt van, ami összefügg a 
nyári idegenforgalmi szezonban történő 
alkalmazással. A munkaügyi központ és 
a helyi kirendeltség jelentős erőfeszítése
ket tesz a munkájukat elvesztők átképzé
sére, a közhasznú munkavégzés nép
szerűsítésére, a foglalkozatást elősegítő 
pályázatok finanszírozására. Minden
képpen odafigyelést igényel, hogy ha las

san is, de növekszik azoknak a száma, 
akik már járadékban nem részesülhet
nek, és a polgármesteri hivatal által nyúj
tott 4000 Ft-os segélyre szorulnak.

Nem kisebb érdeklődéssel hallgatta a 
képviselő-testület Czere Józsefnek, a 
balatonalmádi rendőrőrs parancsnoká
nak beszámolóját a közrend és a közbiz
tonság helyzetéről. Terjedelmi okok miatt 
a téma részletesebb elemzésére követ
kező számunkban visszatérünk.

A feszített munka közben mintegy fel
üdülést jelentett a város baráti körei kép
viselőivel történt kötetlen beszélgetés. A 
Káptalanfüredi Baráti Kör, a Vörösberé
nyi Polgári Kör, a Budatavai Lakóegye
sület elnökei nemcsak településrészük 
problémáiról, hanem az azok fejlesztése 
érdekében tett erőfeszítésekről is tájé
koztatták a testületet. Összességében 
megállapítható, hogy a testület egyre job
ban számíthat a megizmosodó egyesüle
tekkel való együttműködésre. Az önkor
mányzat -  az előző évhez hasonlóan -  
ismételten támogatni kívánja a legjobban 
rászorultakat, ezért is alkotta meg a fű
téstámogatásról szóló rendeletét (A ren
delettervezetet a lapunkban külön közöl
jük). Számos aktualitás közül minden
képpen megemlítendő a felnőtt étkezte
tési nyersanyagnorma újbóli megállapí
tása a gyermekintézményekben, továb
bá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény alapfokú oktatási intézmények
ben történő költségvetési kihatásainak 
megtárgyalása és döntéshozatala.

A képviselő-testület december 2-i ülé
séről következő számunkban adunk tu
dósítást.

Az ülések jegyzőkönyvei a polgármes
teri hivatalban és a könyvtárban megte
kinthetők.

Kincs, ami nincs
Múlt havi számunkban Kerényi László polgármester a következőket nyilatkozta a 

Balaton Akadémiáról: „Negyedszeri nekifutásra a megyei önkormányzat nagyon böl
csen úgy döntött, hogy a berényi hotel épületével belép a Balaton Akadémiáért Alapít
ványba. Innentől kezdve már csak rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki belőle." Ám, mint 
tudjuk az élet sokszor produkál meglepetéseket, esetünkben is ez történt. A már egy
szer a közgyűlés által 37:2 arányban elfogadott és az illetékesek aláírásával hitelesí
tett döntést dr. Zimonyi Péter főjegyző utóda törvénysértőnek ítélte, s újra tárgyaltatták 
a megyei képviselőkkel. Ezek után az eredmény már senkit nem lepett meg: az épü
lettel mégsem csatlakoznak az akadémiához, hanem pályázatot írnak ki annak hasz
nosítására. Tehát még japán artistaképző is lehet Vörösberényben.

A kialakult helyzetről kérdeztem néhány illetékes véleményét. Elsőként dr. Zimonyi 
Péter főjegyzőt, aki sajnos a villáminterjúra nem vállalkozott, az általa (készégesen) 
küldött írásos előterjesztés terjedelmi okok miatt nem fér be lapunkba.

Szijjártó István, a Balaton Akadémia megbírált igazgatója:
-  Meglepett a megyei önkormányzat döntése, de alapvetően optimista vagyok az 

akadémia jövőjét illetően. Így most egy kicsit elhúzódik, lassabban megy, sőt nekünk 
is más eszközökkel kell küzdeni érte, de biztos vagyok benne, hogy végül gyökeret 
eresztünk Vörösberényben. Egyébként a napokban találkoztam dr. Zongor Gáborral, 
aki elmondta, hogy változatlanul szeretné az akadémiát, és ez engem is bizalommal 
kell hogy eltöltsön.

Csomai Géza megyei és helyi önkormányzati képviselő, vörösberényi lakos:
-  Azt mindenki láthatja, hogy nagy rendetlenség van az országban politikai és gaz

dasági vonalon, valamint a tulajdonviszonyok területén. Hogy politikai vonalon rendet
lenség van az csak azért érdekel, mert ez kihatással van a másik kettőre.

Konkrétan az ügyről. Az, hogy a kolostor a megyei önkormányzat kezébe került an
nak idején, teljesen véletlen. Ennek az épületnek a jogos tulajdonosa igen is Vörösbe
rény, a helyi polgárok. Talán, hogy az állaga így megmaradt, az nem nekik köszönhe
tő? Egy a lényeg, abban a házban csak oktatási intézmény lehet, hisz az volt a múltban 
is. Én úgy érzem, a Balaton Akadémia megnyeri a pályázatot.

Dr. Kerényi László polgármester véleményét hagyományos rovatában találják a 
kedves olvasók! GT.

BALATONALMÁDI 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
26/1992 (XI. 6.) számú 

rendelete

a 14/1992. (IV. 30.) számú rende
lettel módosított, az önkormányzati 
lakások értékesítéséről szóló 
4/1992. (I. 29.) számú rendelet kiegé
szítéséről.

1. §
A 4. § a következő (3) bekezdés

sel egészül ki:
„A lakás jelenlegi bérlője és a jog

szabály szerint vele egy tekintet alá 
eső személy a lakás megvásárlása 
esetén a havi törlesztőrészletre 40% 
kedvezményt kap a vételárhátralék 
kiegyenlítéséig vagy a tulajdonos 
megváltozásáig.

2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján 

lép hatályba.

Balatonalmádi, 1992. október 29.

dr. Kerényi László 
polgármester

dr. Szűcs Sándor 
mb. jegyző



BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
25/1992. (X. 22.) sz. rendelete

az 1992/93-as fűtési idényre érvényes táv-hőszolgáltatási díj megállapításáról.
Balatonalmádi Város Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXXVII. Törvény és annak mellékletében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotta meg:

1. § E rendelet hatálya a Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában álló 
és az Almádi Kommunális Kft. által üzemeltetett Baross Gábor úti távfűtőmű távhő
szolgáltatásába bekapcsolt lakásokra terjed ki.

2. § Az 1. §-ban meghatározott távhőszolgáltatás 1992/93-as fűtési idényre érvé
nyes díja 306 Ft/légköbméter/év.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Balatonalmádi, 1992. október 22.

Dr. Kerényi László polgármester 
Dr. Szűcs Sándor mb. jegyző

Pályázat 
fűtéstámogatásra

Balatonalmádi Város Önkormányzata az 1992. október 15-től december 31-ig ter
jedő időre fűtéstámogatást nyújt a 30/1992. (XI. 26.) sz. rendeletében meghatározott 
jövedelmi viszonyok között élő családok, egyedülállók részére.

A támogatás elnyeréséhez külön adatlapon kérelmet kell benyújtani. A kérelem be
nyújtási határideje: 1992. december 15.

Az adatlapot a polgármesteri hivatal szociálpolitikai csoportjánál lehet beszerezni.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának 30/1991. (XI. 26.) számú rendelete a táv

hőszolgáltatást és egyéb fűtési módokat igénybe vevő fogyasztók részére nyújtandó 
önkormányzati támogatásról.

1. §
A rendelet hatálya kiterjed azokra a magánszemélyekre, akik a rendelet hatálybalé

pésekor, illetve azt követően Balatonalmádiban állandó lakás céljára szolgáló helyisé
gek tulajdonosat, bérlői, használói.

2.  §
(1) Támogatás adható annak a főbérlőnek, illetve annak a tulajdonosnak, akinek a 

lakásegységben élő (állandó jelleggel bentlakó), jövedelemmel rendelkező személyek 
nettó összjövedelmének a lakásfenntartási költségekkel (távfűtés, fűtési költség, me
legvíz, lakbér, közös költség, villany, gáz, lakáscélú kölcsön havi törlesztőrészlete) 
csökkentett egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az 5000 Ft-ot.

(2) A lakásfenntartási költségek meghatározásánál
-  az áramdíjként megjelölt összeg nem haladhatja meg a havi 1500 Ft-ot,
-  a gázfogyasztás megjelölt összege a havi 550 Ft-ot,
-  egyéb fűtési módnál fűtési költségként havi 6000 Ft-ot.
(3) A támogatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott nettó összejövede

lem, valamint az (1) bekezdésben meghatározott egy főre jutó nettó jövedelem külön
bözete, de ez az összeg nem haladhatja meg a fűtési költség, illetve díj 50%-át.

3. §
(1) A fűtésidíj-hátralék megfizetéséhez támogatás adható, ha a 2. §. (1) bekezdése 

alapján számított egy főre eső nettó jövedelem nem éri el a havi 6000 Ft-ot.
(2) A hátralék megfizetéséhez csak akkor nyújtható támogatás, ha a hátralékos vál

lalja, hogy a támogatással csökkentett tartozását legfeljebb 6 havi részletben kifizeti.
(3) A fűtésidíj-hátralék megfizetéséhez nyújtható támogatás mértéke
-  a hátralék 20%-a: 6000 Ft 1 főre eső jövedelem alatt,
-  a hátralék 25%-a: 5000 Ft 1 főre eső jövedelem alatt,
-  a hátralék 30%-a: 4000 Ft 1 főre eső jövedelem alatt.
4 . §
(1) A támogatás elnyeréséhez az igénylőnek külön adatlapon kérelmet kell benyúj

tani a polgármesteri hivatalhoz 1992. december 15. napjáig. Erről az érintetteket köz
szemle és újsághír útján tájékoztatni kell.

A kérelemhez a 2. sz. melléklet szerinti jövedelemigazolást és nyilatkozatot kell csa
tolni.

(2) A támogatási kérelem elbírálását az önkormányzat a polgármesterre ruházza át.
(3) A támogatás 1992. október 15-től visszamenőleg 1992. december 31-ig terjedő 

időre kell megállapítani.
5. §
(1) A támogatás megállapítása esetén -  az igénylő értesítése mellett -  a polgármes

teri hivatal gondoskodik:
-  a távfűtési módnál a támogatás összegének átutalásáról az Almádi Kommunális 

Kft. számlájára,
-  egyéb fűtésmódnál a támogatás összegének kiutalásáról a jogosult részére.
(2) Az Almádi Kommuniális Kft. a jogosult távfűtési díjába beszámítja az átutalt tá

mogatást.
6. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és 1992. december 31-ig érvé

nyes.
Balatonalmádi, 1992. november

Dr. Kerényi László polgármester 
Dr. Szűcs Sándor mb. jegyző

Helyesbítés
Előző havi számunkban a Félidőben az önkormányzat című 

cikkünkből a számítógépes tördelés miatt jópár rész kimaradt, 
illetve összecserélődött. Sajnálattal közli a szerkesztőség, 
hogy a 12 pozitív pont után a 12 negatív pont nem jelent meg, 
így jelen számunkban tesszük közzé.

POZITÍVUMOK

1. Az önkormányzat megérte a 2. születésnapját.
2. Pártharcok nálunk egyáltalán nem voltak, mindenki csak

is a város érdekeit tartotta szem előtt.
3. Az oktatásra sok pénzt fordítottunk, a népszerűséget hozó 

látványos fejlesztések rovására is.
4. Összespóroltunk 17 millió forintot a Vörösberényi új isko

la felépítésére.
5. Áthoztuk a gázt Fűzfőről, és elindult az építés a városon 

belül is.
6. Megkezdtük a zeneiskola kialakítását a régi tanácsháza 

felső szintjén.
7. Épül a gyógyszertár Budataván, így majd a Bajcsy-Zs. úti

ba átjöhet a könyvtár, az óvoda pedig visszakapja a mostani 
könyvtárhelyiséget.

8. Városrészi baráti körök alakultak, és kitűnően szervezik 
magukat, szűkebb pátriájuk társadalmi életét, és markánsan 
képviselik az érdekeiket.

9. Sportéletünk színes, a BSE mellett megalakult a sakk-, a 
Hercules, és legutóbb a kézilabda-egyesület.

10. Kulturális életünk -  sok szomszédos önkormányzat vé
leménye szerint is -  nagyon jó. Kiállítások, koncertsorozatok, 
Almádi Napok, iskolai rendezvények, Cimbora-vakáció, kéz
műves ház, bensőséges ünnepek, és még sorolhatnám.

11. Kilátó megépítése, emlékmű szépítése, temetői kápolna, 
vasúti híd renoválása stb. Majbó Gábor alpolgármester úr meg
ható ügyszeretete eredményeképpen.

12. Vasúti fénysorompók kiépítése Kelemen dr. és Szabó 
Balázs kitartó erőfeszítéseinek köszönhetően.

NEGATÍVUMOK

1. Még mindig nem tudtuk 100%-osan biztosítani az új beré
nyi iskola területét.

2. Sok vízigényt vissza kellett utasítanunk, a vízbázis növe
lésére semmit nem sikerült tenni.

3. Kevesebb csatornát tudtunk építeni a kelleténél.
4. Szemétügyben nem sikerült előbbre lépnünk.
5. Nem tudtunk annyi utat építeni, amennyit kellett volna.
6. Nem tudtuk kiharcolni a Balaton Akadémia végleges el

döntését.
7. Nem tudtuk felállíttatni a Balatoni Regionális Tanácsot.
8. Nem informáltuk eléggé polgártársainkat törekvéseink

ről, harcainkról, sikereinkről, sikertelenségeinkről.
9. Semmit nem értünk el a káptalanfüredi táborok rendezését 

illetően.
10. Minden igyekezetünk hiábavalónak bizonyult a város- 

központ rendezésére, elsősorban a túl vegyes tulajdon miatt.
11. Nem tudtunk kellő erővel mögéje állni kitűnő kezdemé

nyezéseknek, pl. Nikoletti Miklós vízisportcentrum-terve, Bé
lavári János gazdaasszonyképzője, Boros László városszépítő 
javaslatai, Nikolettiné Molnár Erzsébet ráképző iskolája.

12. Nem összegeztük a sokunkat foglalkoztató jövőképet.

A Balatonalmádi Általános Rendezési Terv részleges felül
vizsgálatának és módosításának tervi munkarésze a képviselő- 
testület által megállapított programnak megfelelően elkészült, 
és a városháza aulájában 1993. január 10-ig megtekinthető. A 
tervvel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat kérjük a pol
gármesteri hivatal műszaki csoportjához eljuttatni.



TENISZ

Békésebb utakon 
a megújulás felé

Szakosztályunk 1992. november 14-én tartotta a városházán évadzáró taggyűlé
sét. A vezetőség beszámolóját vita után, 3 tartózkodással a  tagság elfogadta. Bebi
zonyosodott, hogy a jóindulatú, ügyszeretettől átfűtött erők többségben vannak a 
47 tagból álló szakosztályon belül. Ez nagyon jó dolog!

Miután a vezetőség 3 tagja lemondott, a tagság Rajnai Kálmán és Dudás Zsolt 
személyében megválasztotta utódaikat. Személyükkel a vezetőség szakmailag 
megerősödött. Az új összetételű vezetőség feladata, hogy az ésszerűség, igazsá
gosság talaján álló, szakmailag jól felkészült kemény magot megőrizze, gyarapít
sa, a „tévelygőket” meggyőzze, a „meggyőzhetetleneket” közömbösítse.

Legfontosabb feladatainkat továbbra is a fejlesztési tervben megfogalmazottak 
határozzák meg. Ebből talán a tömegsportot és a versenysportot emelném ki.

A tömegsport érdekében növelni kívánjuk az almádi pártolótagok számát (je
lenleg 25 felnőtt és 34 gyermek). Számukra a kötetlen játékon kívül házibajnoksá
gok sorát rendezzük meg, továbbá 1993-ban is 6-7 alkalommal szervezünk sza
badidős versenyeket. A versenysport alapja az időben elkészített versenynaptár 
lesz. Éljátékosaink számára, anyagi erőinkhez mérten, biztosítani kívánjuk a kü
lönböző versenyeken való részvételt (ezt biztosítjuk az utánpótlásnak is). Azon le
szünk, hogy OB Il-es csapatunk benn maradjon a másodosztályban.

Támogatjuk a megyei I. és II. osztályban indítandó utánpótláscsapatokat, de lel
kes támogatói leszünk a tagokból, pártolótagokból verbuválódott veteráncsa
pat(ok)nak is. Nagyon fontos feladatunk -  mert ez a fenti tartalmas munka anyagi 
fedezetét jelenti -  a hatékonyabb pályabérlet megvalósítása is.

Az OB Il-es csapat tagjai és közvetlen utánpótlása a vezetőségtől és az edzőtől 
azt igényli, hogy az edzésre szánt időt hatékonyan -  hétről hétre a fő súlyt az 
erőnléti, technikai, taktikai és küzdőképességben meglévő hiányosságok csökken
tésére fordítsa: és akkor talán még az időközben eltávozott értékes erőket, Kovács 
Lajost és Andó Róbertet is pótolni tudjuk az 1993-as tavaszi fordulóig.

Végezetül, de nem utolsósorban a nyilvánosság előtt is köszönetet mondok az 
OB Il-es csapat tagjainak a bajnokságban elért nagyon értékes II. helyezésért (Sza
bó Lajos játékosedző, Kovács Lajos, ifj. Varga László, Andó Róbert, Dudás Zsolt, 
Rajnai Kálmán, Kalocsa Attila, Hitter Csaba).

A polgármesteri hivatal értékes könyvekkel, a BSE elnöksége a teniszgálára 
szóló tiszteletjegyekkel jutalmazta a fenti játékosokat. Itt fejezem ki elismerése
met a korosztályos utánpótláscsapatok tagjainak is, akik a Veszprémi Városi baj
nokságban a II. és III. helyezést érték el (Rajnai Cs., Bolla B., Szabó Z., Pók L., 
Oláh L., Molnár N., Ficsor K., Szabó M., Kerekes Nagy G.). A közösségi ház Raj
nai Csabának, mint az utánpótlás legeredményesebb játékosának, Molnár Viktor
nak, a Vértanúk emlékversenyén tanúsított sportszerű játékáért (Fair Play) könyv- 
jutalmat adott.

Minden elismerést megérdemelnek a veterán CSB tagjai is helytállásukért (Hu
szár J., Debreceni I., Horváth I., Áfrány M., Gadzojanisz P., Forró V., id. Varga 
L.).

Köszönet a tömegsportversenyek irányítóinak, segítőinek (Bánkúti A., ifj. Var
ga L.).

Most ragadom meg az alkalmat, hogy minden kedves tagunknak és lelkes szur
kolónknak, vezetőtársaimnak, szponzorunknak békés, szeretettel teljes karácsonyt 
és boldog, egészséggel megáldott új évet kívánjak.

Varga László szakosztályvezető

Teniszhírek Almádiból 
című előző cikkünkhöz

Gondolom, értetlenül olvasták, hogy „a cikk megjelenését a vezetőség tagjai 4:1 
arányban döntötték el.”

Röviden. Mi van emögött? Az egy ellenző nem a cikk megjelenését kifogásolta, 
hanem a tartalmát.

A kifogásolt tartalmi részek: az írás nem szólt az emlékverseny hiányos szerve
zéséről (kevés résztvevő), amiért a vezetőség volt felelős.

Az egyik veterán korosztályban csak egy induló volt. Így az illető milyen alapon 
kapott első díjat? Önmagát verte meg?

A Fair Play (sportszerűségi) díjat szorgalmas munkáért ítélték oda (segített a fel
ázott pálya megjavításában), de ezt társai is hasonló buzgalommal végezték.

A fenti okok miatt mondta a szakosztályvezető, ha a cikk írója nem változtat a 
szövegen, akkor a „vezetőség” aláírást mellőzni kell, és írja alá, aki írta!

V. L. szakosztályvezető

Labdarúgás
November 1., Balatonalmádi-Pét 3:0 
Góllövők: 
Selmeczi Balai, Hartmann

Az egész heti esőzések miatt, a hazai pálya előnyét feladva Fűzfőn a salakos pá
lyán fogadtuk a Pét gárdáját. Az első félidőben bebiztosítottuk a győzelmünket. 
Sajnos az első félidőben 10 főre csökkent a létszámunk egy kiállítás miatt. Utána 
az eredmény tartására törekedtünk, de még 10 emberrel is nekünk volt több gól
helyzetünk.

November 7., Várpalota-Balatonalmádi 3:0
A vendéglátók erőteljes, lendületes játékukkal az első félidőben 1:0-ás vezetést 

szereztek. Ezt az előnyt a második félidőben még tudták növelni. Sajnos nem sike
rült a vendéglátók kemény, durva játéka ellenszerét megtalálni.

November 15., Balatonalmádi-Badacsonytomaj 2:1 
Gollövők: Horváth Zs., Selmeczi

Az első félidőben a kapujához szegeztük az ellenfelet, de csak két gólt sikerült 
lőni. A második játékrészben feltámadtak a vendégek, az erejükből viszont csak 
egy gólra tellett. Ha a helyzeteinket kihasználjuk, akár nagyobb arányú győzelem 
is lehetett volna. Az eredmény a vendégekre nézve hízelgő.

November 22., Felsőors-Balatonalmádi 1:0
Sáros, mély talajú pályán inkább küzdelem alakult ki, mint foci. A vendéglátók 

egy szögletből fejelt góllal tudtak győzni. A helyzetek alapján a döntetlen igazsá
gosabb lett volna.

Őszi végeredmény 
1. Elmax Pápa 
2. Várpalota 
3. Fűzfő
4. Balatonalmádi 9 2 4 34:17 20

KÉZILABDA
A Veszprém megyei bajnokságban immár teremben (így idegenben) lép pályára 

a város csapata. Az eredmények önmagukért beszélnek:
-Veszprémi Egyetem-Balatonalmádi Kézilabda Klub 19:18 (11:7)
Góllövők: Csiszár László 8, Faragó György, Árkovics Dezső, Kövessi Péter 3- 

3, Kiss Szilárd 1.
-Veszprémi Egyetem-Balatonalmádi Kézilabda Klub 22:25 (12:18) 
Góllövők: Csiszár László 7, Árkovics Dezső 5, Faragó György 4, Kövessi Péter 

3, dr. Borsi Lőrinc, Hujber Zoltán 2-2, Levelesi Béla 1 (!), Kiss Szilárd 1. 
-Várpalotai Bányász II. -  Balatonalmádi Kézilabda Klub 26:31 (16:14) 
Góllövők: Árkovics Dezső 12, Csiszár László 9, Faragó György 8, Hujber Zol

tán 1,  Tari Tibor 1.
A csapat a továbbiakban is idegenben játssza a sorsolás szerinti megyei mérkő

zéseket, és indul a balatoni városok kézilabdatornáján.

ÚSZÁS
Balatonfűzfőn került meg

rendezésre 1992. november 
28-án, 10 órakor a vármegyei 
utánpótlás csapatbajnokság V. 
fordulója.

a Balatonalmádi Györgyi 
Dénes Általános Iskola úszó
osztályát Henger Mátyás, Ku
cserka Tímea és Somogyi 
Szandra képviselte (50 m pil
langó).

Eredményük nagyon dicsé
retes, főleg, ha hozzátesszük, 
hogy egy hónap alatt tanulták 
meg a pillangóúszást.

Henger Mátyás 9. helyezett, 
ideje 1:05,45 

Somogyi Szandra 12. helye
zett, ideje 0:57,87

Kucserka Tímea 14. helye
zett, ideje 1:14,20

Ezért köszönet Tóth Ferenc 
edzőnek az alapos felkészíté
sért, ami egyébként minden 
óráját jellemzi. A pillangóú
szás alapjait az egész osztály 
elsajátította kitartó, szorgalmas 
munkával.

A versenyen 
még iskolánkat képviseltek: 
Tóth Aranka 
Vajai András 
Novák Ádám 
Szénási Áron 
Madár Szabina 
Mihályfi Gábor



Merry Christmas and a happy new Year! angol

Joyeaux noel! Heureux nouveau année! francia

Buon natale! Felice capo d’anno! olasz

Frohe Weinachten und ein glückliches neues Jahr! német

Kellemes 
karácsonyi 
ünnepeket 
és boldog 
  új évet!

Hyvää joulua ja onnellista uatta vuotta finn

Veselé vianoce! Šta’ astný nový rok! szlovén

Iyi bayramlar! Yeni yilmiz kutlu olsun! török

Maligayang pasko at manigong bagong taoh tagalog



„Egyszer történt, hogy meginogtam, 
s elvesztve egyensúlyomat 
a feneketlen és királyi csöndben 
meg is történt, hogy meginogtam”.

Pilinszky: A hóhér naplójából

EGYÜTT
Családi ünnep, a téli csend ölel. 
Karácsonyi dal, és gyertyaláng tüze. 
Szeretet lángjára révedő szemek, 
és egymást ölelő testvéri kezek.

Hosszú, rögös úton évnyi rohanás. 
Ünnepi csendben boldog kézszorítás. 
Karácsony varázsa, békés szeretés. 
Boldogság könnyek közt, igaz ölelés.

AZI

Anyámért
Anyámért.

Fejem fölött homok.
Ha volt testem, elparázslott.
S kizártak a kolostorok.

Utcák halott farára 
fektettem lüktető fejem.
Próbáltam gyújtani 
a nedves szalmán:

Anyámért.

Anyámért 
meghaltam volna kétszer, 
ha lett volna életem.
Tüzet futottam, mégsem értem. 
Karácsonyt nekem, Istenem!

Hajdú Zoltán Levente

Illusztráció: Fábián László



Ünnep
mélyén
Most ömlik a vágy, 
éjszaka lágy 
dallama csendül, 

reszket a lég 
és táncol az éj 
rajta keresztül.

Kék tüzű láng 
a fény beleszánt 
az éjszakai csöndbe 
szobrok a fák 

mozdulatát 
mind őrzik örökre.

Hallgat a rét, 
őserejét 

rejti az álom.
Lobban a vér 
és tágul a tér 

szikravirágon.
S hallod? A hold!

Fénye mit olt 
a földi anyagba, 
hogy megmerevedett 
egy elfeledett 
ősi alakba.

És ez a hang!
Honnan a tűz 
honnan az élet, 
hogy tajtékzó vággyal, 
vad lobogással 

szállnak az évek. 
Megremegek 

csak meredek 
a csillagos útra 
és zuhanok zajtalan, 

pörögve 
egy időtlen, 

mély vizű kútba.
cius

Szürke
szonett
Reménytelen álltam az utcán,
Szürke szobában galambok 
Sírtak a fákon, zokogtak egyre,
Szürke füstpernye szállt a szívemre.

Eltompult szemmel állom a támaszt, 
Szívélyes mosolyok néznek reám, 
Küllőkön surrogó fekete szellemmel, 
Suhan el reszkedve a szent halál.

Szertelen szürke kabát cikázott,
Mosta az arcom csont őszi szél,
S szürke kabátban rám tört a tél.

Álltam még néhány színtelen órát, 
Nyeltem még néhány szívtelen gúnyt,
S ellepte szívem lassan a dér.

Néma Frigyes

Mosolyod 
sírásom fölött
MOSOLYOD SÍRÁSOM FÖLÖTT 
KÖNNYŰ SZÉL SÁPADT VIRÁG KÖRÜL 
A CSEPPEKET EGYENKÉNT SZÁRÍTVA 
DUDORÁSZVA FELRÖPÜL.
DE ZÁPORKÉNT ZÚDÍTSD VISSZA RÁM
-  MERT SÍRNOM NEM SZABADNA -  
KÖNNYEIM PÁRÁJÁT, HA 
NEM BÍROD TARTANI MAGADBA!

SÍRÁSOD SÍRÁSÓM;
GÖDRÖT ÁS MOSOLYOD SZEGLETÉBEN. 
ODA TEMETKEZEM,
HOGY BELŐLEM FAKADJON 

MAJD AJKADON
M ÚLT GYÖNYÖRÖK TÜNDÉRKACAGÁSA.

Vecsey K. Mária

Templom
A Harangszó c. evang. hetilapban 

megjelent: 1936

Mióta dacol viharral, vésszel, 
hány zápor mosta kopott ős-falát? 
Hányszor virradt rá tavaszi fénnyel, 
s hallotta a táj zsongó, víg dalát?...

Áll a dombtetőn büszke őrtornya, 
múltba révedez vén ablak-szeme, 
a falu felett néz a távolba 
kék hegyek felé, ködös messzibe.

Múlt zsolozsmái benn szunnyadoznak 
ősi, elavult boltívek alatt, 
és közöttük az öreg padoknak 
sóhajunk talán nekünk is marad...

Bognárné Bertalan Jolán 
1935

A szerző magánkiadásban 1991-ben 
megjelentette verseskötetét, későbbi 

számunkban erre visszatérünk

Kegyelem
A születő gyermek ártatlansága. 
Egy f elénk nyújtott kéz, 
mint a Sixtusi kápolnában.
A teremtés gyönyörűsége, 
egy szitakötő szárnyain.
Szemeink ölelkezése 

a szavak helyén.
Ez az, amiért el tudjuk viselni 
a távolságot, 
a magány félelmét, 
a könnyeket 

annak az arcán, 
akit legjobban szeretünk.

Kardos M. Zsöte

A melléklet fotóit 
Áfrány Gábor készítette



ÉJFÉLI MISÉN

Ó, BOLDOG 
GYERMEKKOR!
- A z  idő Tőlem is elorozta -

Amikor a karácsonyfát még a Jézuska hozta,
A csengettyűt angyalok rázták,
És a felnőttek buzgón magyarázták, 
hogy jó  voltam, ezért a szép játék,
Az enyém itt minden ajándék,
És, mint aki csodát lát,
Bámultam a fénylő fát,
A ropogó hóban szüleimtől kísérve 
Boldogan mentem az éjféli misére.

Most megint itt vagyok,
A szívem ugyanúgy dobog,
Mert egyszerre zeng föl száz torok,
És üdvözülten megszólal a „Pásztorok”

Vecsey K. Mária

Az ősi jóslat 
beteljesült

-  Zengjük a dalt. KARÁCSONY van, amikor 
az adventi várakozás után Urunk Jézus Krisztus 
születését ünnepeljük.

Boldog ünnep, amikor minden arc, minden 
szempár a szeretettől ragyog. Az ünnep, amikor 
lelkünk mélyén érezzük az üdvözítő békét, amit 
Tőle kaptunk.

A SZERETET és BÉKE megtestesült Jézus 
Krisztusban.

Jézus születésével egy csodálatos frigy valósult 
meg az istenség és emberség között. Izaiás jöven
dölése beteljesült

Békés szeretetteljes ragyogás, a karácsony 
nemcsak külső jelképrendszerében, de mindany
nyiunknak szóló békeüzenetében is tündöklő.

Ezen a szívet melengető, meghitt ünnepen gon
dolunk a tanításra: „Szeressétek ellenségeiteket, 
és imádkozzatok üldözőitekért.”

Máté 5/44

„Eljött az Istenember Jézus Krisztus. Ő mind
annyiunké. Ő az Út, az IGAZSÁG és az ÉLET.”

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békes
ség a Földön a jóakaratú embereknek.

AZI.

Levél karácsonykor
Hiszem, hogy a béke egyszer beköszönt. Hiszem, hogy a tet

tek és nem a mundér dicséri, fémjelzi a nevet. Hiszem, hogy a 
gyertyafény beviláglik minden ház ablakán. Hiszem, hogy az 
emberi értelem győz minden gyűlölködés fölött.

Ezek a gondolatok hirtelen csaptak agyamba, talán olyan hir
telen, ahogy annak idején egy névtelen írástudó, „mószerolta” 
újságunkat, -  amelyre előző számunkban polgármesterünk rea
gált. Talán a lényeg az lett volna, hogy aki véleményt mond, ne 
bújjon meg. Már azért sem, mert demokráciában élünk. Így joga 
van lapunkban véleményt alkotni mindenkinek, ahogy azt elöl
járónk is tette. Az sem baj, ha fedi a valóságot. Az sem baj, ha 
nyílt. De arra is kell gondolni: lehet, hogy minderre az olvasó 
nem kíváncsi. Már arra gondolok, hogy ki volt pirosba vagy fe
ketébe öltözve. Úgy érzem, ezen már túl kellene lennünk. Építe
ni kell a szellemet, a hazát, a szíveket. Megérteni és meghallgat
ni kell egymás véleményét. Előre kell néznünk, nem hátra. Igaz, 
az eredet mindig fontos. Nos hát, az Új Almádi Újság eredetét 
már többször elmondtam. De most talán summáznám. Amikor

megyénkben elsőként szerveztem városi lapot a felhős időkben, 
embereket, alkotó, írástudó lokálpatrióta embereket kerestem 
magam köré. Nem érdekelt és nem is érdekel, kinek milyen 
könyve volt és milyen mundérja van. Ha tisztességesen tud tenni 
a közért, idejét, energiáját nem sajnálja, itt a helye. Azok, akik 
szerkesztik ezt a kis vidéki lapot, őszintén és jó szándékkal te
szik. Úgy tudjuk, az újság nem elfogult, nem részrehajló, s re
méljük, nem befolyásolható. Az vagyon kiírva: Almádi város 
lapja. Ez engem és barátaimat is kötelez. Természetesen addig, 
ameddig ezt mindenki tiszteletben tartja. Mert mindenki megje
lenhet itt, aki jó ügyet képvisel, aki tenni akar, és nem utolsósor
ban, aki vállalja önmagát.

Boldog, békességben együtt töltött karácsonyt 
és új esztendőt kíván a felelős szerkesztő:



A legnagyobb ajándék
Beszélgetés Isó Zoltán és Isó Dóra evangélikus tisztelendőkkel

Három éve településünk legidősebb 
tisztelendője, dr. Kubinyi Györgye, es
peres plébános úr fogalmazta meg 
mondanivalóját a karácsonyi ünnep
körről.

Elgondolásunk szerint most az egyik 
legfiatalabbat kívántuk megkérni, 
ossza meg velünk gondolatait a közel
gő ünnepről, aztán a beszélgetés során 
nemcsak az ünnepkör témája bővült ki, 
hanem a beszélgetők köre is, mert egy 
még fiatalabb ember, Isó Dóra tiszte
lendő asszony is hozzánk ült, de aktív 
szereplő volt még egy aprócska szösz
keség is, a másfél éves Gergő, kinek lé
tét először egy játékkocka tette nyil
vánvalóvá számomra, amiben mindjárt 
a szobába lépéskor elbotlottam.

A két fiatal tisztelendőt a veszprémi 
evangélikus parókián kerestem fel, de 
természetes volt, hogy a szót először 
Almádira fordítottuk.

-  Almádiban most 90-100 fő között 
van a gyülekezet létszáma. A vasárnapi 
istentiszteleteken azért nem vagyunk 
ennyien, de ünnepnapokon, vagy vala
milyen különleges eseménykor tele 
van az imaház. Pl. tavaly az elektromos 
orgona avatásakor megtelt a templom. 
S ez a legjobb érzés mindannyiunknak, 
mert érezzük, hogy együtt vagyunk. 
Mostanra már szépen összerázódott a 
gyülekezet. Közös erővel kicsinosítot
tuk a Bajcsy-Zsilinszky imaházat fá
kat, virágokat ültettünk, kerítést festet
tünk.

-  Tisztelendő úr! A karácsony meg
ítélése, ünneplése eltérő az egyes egy
házaknál?

A karácsonyi ünnepkör ökumenikus 
jellegű, a történelmi egyházaknál nincs 
különbség. Karácsonykor az Ige meg
testesülését (latin elnevezéssel inkar
natio Verbi), Isten fia emberré születé
sét ünnepeljük, erre emlékezünk. Ha
gyományokban van eltérés, így a kato
likus egyháznál éjféli mise is van, ná
lunk szentesti istentisztelet. Ilyenkor 
váltakozva karácsonyi énekeket éneke
lünk, bibliai történeteket olvasunk fel.

Az idén ez az ifjúság szolgálatával tör
ténik, lesz néhány vers is és bemutatko
zik a nemrégiben alakult gyülekezeti 
énekkar is.

-  Kapcsolódik-e valami aktuális tár
sadalmi témához a szentesti prédiká
ció?

-  Nem feltétlenül prédikációról van 
szó. Lehet rövid meditáció vagy igema
gyarázat is, de lényegében mindenhogy 
az élő Ige hangzik és hallatszik, ami
ként olvassák, ahogy éneklik. És, jólle
het, a karácsony jellege nem változik, 
az ember mégis mindig másképp be
szél ugyanarról. Az Isten üzenetének 
átadása, azt hiszem, éppen az embertől 
mindig más. Attól, aki mondja, s attól, 
aki hallgatja. Változik attól, hogy pilla
natnyi benyomásaitól, helyzetétől fog
va más-más mondanivalót ragad meg 
benne. És az sem mindegy, hogy Jézus 
születésének történetét honnan vesz
szük. Lukács evangéliumából, Jánosé
ból vagy éppen Máté evangéliumából. 
Ők maguk is különbözőképpen látják a 
helyzetet, de mindannyian Jézus testet 
öltését mondják el.

-A z egyházi ünnepek között holfog
lal helyet a karácsony?

-A z  egyház legnagyobb ünnepei 
a húsvét, pünkösd és a karácsony. A vi
lági életben a karácsony ünneplése 
emelkedik ki. Érdekes módon a nyugati 
egyházban viszont csak a 300-as évek
ben kezdődött megünneplése. Először 
az is vitatott volt, hogy mikor is szüle
tett Jézus, tehát az ünnepnap maga is 
kétséges volt. Végül is az a felfogás ter
jedt el, hogy tavasszal (március 25-én), 
amikor a fű kisarjad a földből, ez Mária 
fogantatásának napja. Kilenc hónappal 
később, december 25-e pedig Jézus 
születése.

-  Volt szó már arról, hogy a szent esti 
istentiszteleten a fiatalok szolgálnak. 
Hogy készülnek a gyerekek?

-  A szokások szerint december 20- 
án tartjuk a gyermekek karácsonyát -  
veszi át a szót Dóra. Erre minden gye
reket hivunk, s itt a gyülekezeti terem

ben kis műsort, betlehemes játékot ad
nak elő. Az egész összejövetel szeretet
vendégség keretében folyik, van egy 
kis tea, sütemény és együtt, egymás
közt vagyunk.

-  Mit jelent az, hogy szeretetvendég
ség?

-  A szeretetvendégség akkor töltené 
be igazi értelmét, ha a gyülekezet a rá
szorulóknak rendezné a vendégüllá
tást. Most ezt itt, gyülekezeten belül, 
egymásnak csináljuk. Évente 3-4 alka
lommal, a kialakult hagyományok sze
rint kerül rá sor. Sajnos a gyülekezet a 
saját megélhetésével, fenntartásával 
küszködik, így nem nagyon gondolhat
nak arra, hogy támogassák az elesette
ket. Persze az egyházon belül van erre 
külön szervezet.

-  Önöknél hogyan telik a kará
csony?

-  Mi már azért most is karácsonyban 
élünk, hisz a gyerekekkel elkezdtük a 
készülődést. Sőt, a november végén 
megjelent karácsonyt köszöntő gyüle
kezeti körlevelünket szeptemberben ír
tuk, így hangulata már akkor megérin
tett bennünket. Itthon Gergővel énekel
getünk, s jövőre már együtt készíthe
tünk egy adventi házikót, s naponként 
az Ő szintjén érhetünk el karácsonyhoz 
továbbmenve egy-egy bibliai idézettel.

-  A szentesti istentisztelet után itt
hon, a szüleimmel együtt ünnepelünk. 
Ugyanabban a szellemiségben, csak a

család meghitt körében. És persze aján
dékozunk is. Mi Istentől kaptuk a leg
nagyobb ajándékot, és ha ezt megérez
zük és átérezzük, ebből fakad az az örö
münk, ami akkor tölt el bennünket, 
amikor megajándékozzuk azokat, aki
ket szeretünk.

Már csak beszélgetünk, s nemcsak 
ünnepi dolgokról: az emberek hangula
táról, a lelki szolgálat szerteágazó ten
nivalóiról, melyek mind-mind külön 
embert kívánnak, arról, hogy miért is 
dönt úgy egy fiatal ember húszas évei
nek derekán, hogy az Életről, a Hitről 
szerzett felismeréseit át akarja adni az 
embereknek. Még akkor is, ha neki ma
gának is újra, és újra meg kell küzdenie 
azért, hogy megértse, hogy biztosan jól 
értse az igét, még akkor is, ha tudja, „a 
munkád igenis verejtékes”. Azután 
minden egy könyv fölé hajolunk, s Dó
ra mutatja, hogy külön is berajzolták, 
hogyan is kell pontosan hajtogatni az 
origami betlehemes figurákat, mert az 
ábra nem teljes. Hirtelen ünnepélyes 
harangzúgás tölti be a szobát. A gyö
nyörű antik óra jelezte méltóságtelje
sen, hogy kicsit sokáig maradtam ven
déglátóimnál.

Vagy inkább nagyon is kevés időt 
töltöttem Velük...

Boldog, békés karácsonyt kívánok 
mindannyiuknak!

M.H.E.

SAKK OB II.
A gyengébbre sikeredett kezdés után végre magára talált sakkcsapatunk, s az el

múlt két forduló után máris dobogós helyre küzdötte fel magát.
Nov. 1., Sopron
Sopron-Közösségi Ház SE 2:10
Győztek: Fáncsy, Surányi, Kovács, Forgács A., Vargyas, Kisházi, Huszár, For

gács M.
Döntetlen: Sulyok, Angyal, Sárkány P., Kiss A.
Fölényes győzelem az újonc otthonában. Az eredmény értékét növeli, hogy ez

zel megkezdtük a felzárkózást, s külön öröm, hogy senki nem vesztette el a játsz
máját.

Nov. 15., Balatonalmádi
Közösségi Ház SE-Keszthely 8:4
Győztek: Orsó, Kovács, Forgács A., Sulyok, Kisházi, Kiss.
Döntetlen: Fáncsy, Angyal, Forgács M., Huszár.
Nem várt biztos győzelem a listavezető ellen. A szakemberek szerint e két csa

pat közül kerülhet ki a feljutó.
*

Ebben az évben még egy fordulót rendeznek. A KHSE csapata Nagyatádra láto
gat, s egy esetleges „soproni” eredménnyel átveheti a vezetést csoportjában.

GT.

A balatonalmádi városháza padlásgalériájában 
nagyszabású kiállítás látható, ahol Veszprém megye 

amatőr képzőművészeinek alkotásai tekinthetők meg

A tárlatot Hegyeshalmi László festőművész nyitotta meg

Felvételeink a padlásgalériában készültek a megnyitó pillana
tairól

Fotó: Durst László



IFJÚSÁGI
DEMOKRATA

FÓRUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Ifjúsági Demokrata Fó
rum irodalmi-hírlapírói pályá
zatot hirdet középiskolások ré
szére.

A pályázat célja: A pályázat 
alapgondolatát Kossuth Lajos szü
letésének 190. évfordulója adja. 
Felhívásunkkal Kossuth Lajos hír
lapírói tevékenységének kívánunk 
emléket állítani a jelenleg folyó 
rendszerváltás közepette úgy, 
hogy felkeltsük a fiatalok érdeklő
dését a közélet, az ország politikai, 
gazdasági, társadalmi átalakítása 
iránt.

Pályázati feltételek: A pálya- 
műveket a Milyen M agyarorszá
gon élni? témakörben kell elkészí
teni min. 5, max. 10 gépelt oldal 
terjedelemben. Az írások műfaja 
elbeszélés, riport, karcolat, esszé 
lehet.

Beküldési határidő 1993. febru
ár 1.

A pályázatokat a pályázó nevé
nek, korának, lakcímének, vala
mint a középiskola pontos címé
nek megadásával az IDF-székház
ba, 1066 Budapest, Ó u. 8-10. 
szám alá kell küldeni.

Díjazás:
Díjátadásra 1993. március 15- 

én kerül sor.

Fődíjak:
I. hely 30 000 Ft
II. hely 20 000 Ft
III. hely 10000 Ft
Különdíjak: minden pályázó ér

tékes könyvjutalmat kap; a nyertes 
pályázók iskolái külön díjban ré
szesülnek csakúgy, mint az a kö
zépiskola, ahonnan a legtöbb pá
lyázat érkezik.

A pályaművek publikálási jogá
val az IDF rendelkezik. A pályáza
tokat neves publicistákból álló 
zsűri bírálja el.

Az IDF országos pályázatát ed
dig a következő szervezetek támo
gatják:

-  Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium

-  Lakitelek Alapítvány
-  Haza és Haladás Alapítvány
-  Magyar Út alapítvány
-  Euro-Hungaria Alapítvány
-  Pesti Hírlap szerkesztősége
-  Magyar Fórum szerkesztősé

ge
-  Nemzeti Társaskör
-  Széchenyi Társaság
-  Magyar Könyvklub
-1 5 0  év Alapítvány
Budapest, 1992. október hó
Ifjúsági Demokrata Fórum 

elnöksége

Rendőrségi hírek
Balatonalmádi város területén ok

tóberben és novemberben egy erő
szakos bűncselekményről szerez
tünk tudomást. Egy fiatal lány sérel
mére követett el erőszakos közösü
lést egy veszprémi fiatalember Vö
rösberényben egy családi háznál. Az 
elkövető ellen őrizetbe vétele mellett 
folytat eljárást a Veszprémi Rendőr- 
kapitányság vizsgálati osztálya.

Októberben mindössze négy va
gyon elleni bűncselekmény történt a 
városban, novemberben viszont már 
ennek kétszerese. A bűncselekmé
nyek kétharmada nyaralóbetörés, 
ahonnan a tettesek műszaki cikkeket, 
ruhaneműket és többnyire háztartási 
gázpalackot lopnak el. Az összes 
nyaralófeltöréssel és egyéb lopással 
sem okozott viszont akkora kárt az 
ismeretlen elkövető, mint a vörösbe
rényi általános iskola kifosztásával, 
ahonnan ellopták szinte az összes 
műszaki cikket, ami az oktatást szol
gálta, kb. félmillió forint értékben. 
Ezen túlmenően a tettes vandál pusz
títást végzett az épületen belül.

Tudjuk, hogy a Balaton-part min
den évszakban veszélyeztetett. A vá
ros területén 50 személlyel szemben 
hajtottak végre személyes szabadsá
got korlátozó intézkedést a rendőrök. 
Az intézkedés alá vontak között van
nak körözött bűnözők és bűncselek
ményt elkövetők. Itt fogták el K. Pé
ter budapesti lakost, akivel szemben 
14 rendbeli vagyon elleni bűncselek
ményt bizonyítottak a nyomozók, és 
az ugyancsak budapesti Cs. Lászlót, 
akit társaival együtt nyaralóban értek 
tetten betörésen. Az elkövetésekből a 
helyi fiatalkorúak is kiveszik részü
ket. J. A. és társai 15 rendbeli bűncse
lekmény elkövetésével alaposan

gyanúsíthatok.
A városban 11 személlyel szem

ben kezdeményeztünk büntetőeljá
rást ittas járművezetés miatt, ezen 
túlmenően szabálysértések is történ
tek. Az elmúlt 11 hónapban 178 eset
ben kellett ilyen jogsértést elköve
tőkkel szemben intézkedni.

A város bel- és külterületén októ
ber és november hónapban kilenc 
közlekedési baleset történt. Az ok 
minden esetben a közlekedési szabá
lyok szándékos megszegésére vezet
hető vissza.

Traffipax: december hónapban a 
városban 14-én, 21 -én, 29-én lesz se
bességmérés.

Október 19-én számoltam be a 
képviselő-testület előtt a közbizton
ságról, ahol kérdésként hangzott el a 
város kábítószenei kapcsolatos ve
szélyeztetettsége. Az mindenki előtt 
ismert, hogy egyre több ilyen jellegű 
bűncselekmény történik. Annak reá
lis veszélyét nem látom, hogy a vá
rosban a kábítószer-fogyasztás elter
jedjen, mert ez a bűnözés nem kisvá
rosokra jellemző, viszont vannak, 
akik árusítják, és van olyan szórako
zóhely, ahol nagyobb odafigyelésre 
lesz szükség. A gyermekeinket a ter
jesztőktől akkor tudjuk megvédeni, 
ha a veszélyére felhívjuk a figyelmü
ket, ismerjük a baráti kört, ahová el
járnak. A kíváncsiságon túlmenően 
bűncselekmény alanyává válhatnak. 
A városban ma nem ez jelenti a leg
nagyobb gondot, hanem az eseten
ként tapasztalt mértéktelen alkohol- 
fogyasztás, a fiatalkorú elkövetőknél 
a családi háttérben meglévő problé
mák, amelyek megoldása nemcsak a 
rendőrség feladata.

Czere József

80 éves a Balatoni Yacht Club
1912. december 17-én alapították elődeink a BYC-ot, 

mely -  a vízisportok elterjesztésén túl -  jelentős hatás
sal volt a Balaton térségének alakulására is. A BYC 
megalakulásának körülményeiről (a 25. évfordulóra 
megjelent könyv bevezetőjében) Véghely Dezső társel
nök ezt írta „... sem egészségügyi, sem sportbeli, sem 
idegenforgalmi jelentőségének megfelelően a Balatont 
nem értékelték, a Balaton kultusza gyermekkorát él
te...”, majd az első negyed századot így jellemezte: „... a 
lelket és testet nemesítő vitorlás sportot bekapcsolta a 
nemzetnevelő tömegsportok közé, fürdőhelyeinken 
megszervezte az ifjúságot a vízisportokra és négy he
lyen: Siófokon, Balatonalmádiban, Lellén és Balaton
füreden ... hajóteleltetővel egyesített klubházakat 
emelt.” A történelem viharai ellenére meg-megújult a 
BYC és volt mindig ereje, lelkesedése a tagságnak arra, 
hogy a nemes, tiszta sporterkölcs jegyében folytassa kö
zös életét.

A múltban sem volt gondtalan a BYC fenntartása: a 
két világháború között kifejezetten kedvező szelek segí
tették a BYC céljainak megvalósítását, ami a klub to
vábbi kiépítését, a Balaton sport- és társadami életébe 
vitt kezdeményező szerepét eredményezte (pl. a MV(Y) 
Sz megalakítása, a Magyar Yacht folyóirat kiadása, a 
Balatoni Szövetség munkájában való közreműködés).

Mai lehetőségeinkről, a BYC támogatottságáról már

jelent meg tájékoztatás e  lapban: „zátonyon van” a helyi 
újrakezdés, holott igen nagy szükség lenne az életünk 
minőségét befolyásoló társadalmi összefogásra, a bizo
nyított erölcsi értékek átadására gyermekeinknek, a ter
mészet megbecsült szeretetére és így a lelki-testi har
móniát segítő közösségi életet „megtestesítő” egyesület 
aktív működésére.

Nem lenne illendő a BYC 80. születésnapján sérel
meinket felpanaszolni. Okkal vagyunk -  mindennapi 
gondjaink súlya alatt -  borongós és bosszús hangulatú
ak, de talán nem kell kilátástalanoknak lennünk; bízha
tunk abban, hogy megtaláljuk a módját az egymást segí
tő, az utódjainkat irányító közösségi élet megteremtésé
nek. Le kell tisztulnia hirtelen megváltozott világunk
nak és akkor ismét lehetőség lesz olyan ideák megvaló
sítására, melyek 80 éve a Balatoni Yacht Clubot létre
hozták és tagjait ma is összetartják.

Tisztelettel adózunk az alapító és fenntartó-fejlesztő 
elődeinknek, a Balatoni Yacht Club minden régebbi 
tagjának. Mi azt az ígéretet tudjuk most csak Balatonal
mádi fenyőfája alá tenni, hogy -  amint lehetőség van rá 

a város sport- és társasági életét gazdagítva fogjuk 
méltó gyakorlattá tenni a BYC örökséget.

Meghitt karácsonyt és boldog új évet kívánok minden 
olvasónak!

Mikoletti Miklós

KARÁCSONYI 
VÁSÁR

JÁTÉK kicsiknek 
NAGYOKNAK

MÉTERÁRU

RÖVIDÁRU

DIVATÁRU

VÁSÁROLJON
AJÁNDÉKOT

BALATONALMÁDI 
-VÖRÖSBERÉNY, 

KODÁLY ZOLTÁN U. 
21. SZÁM 

ALATT (temető mellett)

MÉTERÁRUÜZLETBEN



NOE-HÍREK

KRAMPUSZBAL 
1992. dec. 12.

Soros klubnapunkat november 27-én tartottuk. Most a közösségi ház 
adott otthon a NOE-csoportnak. Szokásunkhoz híven először a születés
naposokat köszöntöttük meleg szeretettel. Azután az elmúlt egy-két hó
nap jelesebb eseményeiről számolt be elnökasszonyunk. Ezek az esemé
nyek a család-kongresszus és a NOE tisztújító közgyűlése. Hozzánk a 
NOE-ban történt dolgok állnak közelebb. Kissé felkavart kedélyállapot
ban és hosszas vita után megtörtént a tisztújítás. A Nagycsaládosok Or
szágos Egyesületének új elnöke: Benkő Ágota. Munkájához újfent sok si
kert és kitartást kívánunk.

A NOE közgyűlésének másik napirendi pontja az alapszabály módosí
tása volt. Sajnos a tisztújítás elhúzódása miatt erre már nem került sor. Le
hetőséget kaptunk ezenkívül spontán kérdések felvetésére. Ilyenek vol
tak páldául a főállású anyaság -  amely még csak tervezet-, a gyes és gyed 
kérdése, családi pótlék megadóztatása, országos kedvezményes vásár 
mindennapos dolgokra-kifejezetten nagycsaládosok részére. Sajnálattal 
kell itt megjegyeznem, hogy bár a NOE lehetőségeihez mérten próbál 
enyhíteni a nehézségeken, nagycsaládosnak lenni nem könnyű.

A közgyűlésen történtek beszámolója után a legfontosabb megbeszél
ni valónk a Krampuszbál volt. Ez a jeles esemény december 12-én, dél
után 4 órakor lesz a vörösberényi művelődési házban. Ezúton szeretettel 
meghívunk minden szórakozásra és kikapcsolódásra vágyó családot. Az 
egyesületünk magáénak érzi a bált, és mindent megteszünk, hogy emlé
kezetes és sikeres legyen.

Terveztük még a család-kongresszusról készült videófelvétel érdeke
sebb beszámolóinak megnézését is, de erre sajnos nem jutott idő. Elhatá
roztuk, hogy a jövőben nem tartunk havonként klubnapot. Erőinket a ren
dezvényeinkre koncentráljuk. Természetesen bárki felkeresheti problé
májával elnökasszonyunkat vagy az ő munkáját segítő tisztségviselőket.

Fontos információ: december hónapban megjelenik Péterfia Karola 
Egyéves háború című családregénye 195 forintos áron. A csoport 150 
példány eladására vállalkozott. A terjesztési haszon a csoporté lesz. A 
könyv szép ajándék a karácsonyfa alá.

A NOE almádi csoport ezúton kíván kellemes ünnepeket és boldog új 
évet az Új Almádi Újság olvasóinak.

Alpek Zoltánné

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztőség!

Az Új Almádi Újság novemberi számában olvastam Czuczor Sándor 
úr írását Balatonalmádi és Anglia múltbeli kapcsolatáról. Ezeknek a kap
csolatoknak újkori létezéséről szeretnék hírt adni. Nem az angol nyelvű 
iskolával kapcsolatos ez az újkori történet.

1945. február 28-án éjjel Balatonalmádiban a nyilasok és csendőrök 
razziát tartottak az Öreghegyen. Tíz levente korú fiatalt szedtek össze, 
akik nem tettek eleget a  16 évet betöltött leventék bevonulási kötelezett
ségének. A községházára, majd gyalog Veszprémbe vitték őket, ahol ka
tonai bíróság vonta felelősségre őket. Önként kellett jelentkezni németor
szági hadi munkára, amelyből nem lett semmi, mert Wermacht-egyenru
hába öltöztetve, Hamburg és Hannover között vitéz Grassy vezérőrnagy 
vezetésével ment magyar hadosztály bevetésre került az amerikai hadse
reg ellen. Mi tízen, almádi fiatalok is ott estünk az amerikaiak fogságába. 
A tíz közül egy megsebesült, négyen pedig átkerültünk az angol hadse
reghez mint hadifoglyok. Az angolok 600 magyar, Osztende kikötőjéből 
Angliába vittek május 8-án. A háború végét, 1945. m ájus 9-ét Londonban 
értük meg.

Másnap Liverpool és Black pool között, egy kisvárosba, Kirkhambe 
kerültünk, Brook Mill Camp volt a négyemeletes épület neve. Másfél 
évig voltam Angliában. Én másodmagammal egy farmer családhoz já r
tam ki dolgozni. Máig el nem múló szeretettel gondolok rájuk, mert nem 
mint hadifoglyot néztek, családtagnak fogadtak be. Hazainduláskor bi
zony könnyes szemmel búcsúztunk el. Életem legnagyobb élménye volt 
ez a hadifogság. És az is nagy élmény volt, hogy a Qeen Mary hajóval jö t
tünk vissza Európába, Rotterdamba.

1946. október 10-én értem Almádiba, de a kapcsolat megmaradt ve
lük. Rendszeresen leveleztünk 1949 végéig, mikor is az akkori almádi 
párttitkár és a rendőrőrs parancsnoka figyelmeztetett, hogy szakítsam 
meg a kapcsolatot velük, mert bajom lehet belőle.

1958-ban küldtem egy almádi képeslapot nekik, válaszoltak, és azóta 
a mai napig levelezünk. Karácsonyra, újévre, húsvétra küldünk képesla
pot néhány sor írással, nyaranta almádi képeslapot küldök.

Így ez a történet is Balatonalmádi és Albion, Anglia kapcsolatához tar
tozik. Ennek a történetnek azonban volt egy szépséghibája: itthon nyuga
tosnak tartottak, ezért nem tudtam a gimnáziumot befejezni, sehol nem 
tudtam érvényesülni.

De most már nem bánom

Tisztelettel:

Kerti János

Minden kedves
vásárlómnak 

kellemes karácsonyi 
ünnepeket,

boldog új évet, 
eredményes vásárlást 

kívánok:

VARIA 
MÉTERÁRU, 
RÖVIDÁRU 

ÜZLET
Balatonalmádi, 
Vörösmarty u. 44.

Nyitva:
Hétfőn 10-18 
Kedd: szünnap 
Szerdán 10-18 
Csütörtökön 10-18 
Pénteken 10-18 
Szombaton 8-12

IZRAELI TELJES 
KÖRÚT

1992. máricus 4-11. 
és március 18-25-ig

Balatonalmádiból autóbusszal Budapestre,
onnan repülővel Tel-Avivba. Jeruzsálem-Tiberias-Akko 
-Haifa-Caesarea-Tel-Aviv
és a szent helyek látogatása, majd repülővel vissza
Budapestre, onnan autóbusszal Balatonalmádiba

Papi vezetéssel és idegenvezetővel 
3 csillagos szállodai elhelyezéssel, félpanzióval 
Részvételi díj: 73 800 Ft + költőpénz 
1 fakultatív kirándulás: Jerico-Qumra-Massada 
-Holt-tenger: 3840 Ft

Érdeklődés és jelentkezés: BUDATOURS (06-1) 1331-585 
vagy dr. Grundtnerné T. Saroltánál (06-1) 118-34-95

Jó utat, maradandó élményt kívánnak a szervezők.

SZERETETTEL VÁRJUK 
KEDVES 
VÁSÁRLÓINKAT

Balatonalmádiban 
a Baross G u. 37. sz. 

alatti cipőboltban

AJÁNLATUNK: 
Gyermek vászoncipők, 

sportcipők, bőr félcipők, 
bundás cipők, bundás 
csizmák, hótaposók 

Női vászoncipők, 
sportcipők, olasz, brazil, 

spanyok bőrcipők, 
bundás cipők, csizmák, 
posztócipők, hótaposók 

Férfi vászoncipők, 
sportcipők, bőr félcipők, 

bundás cipők, 
posztócipők, hótaposók

Nyitva tartás: hétfűtől 
péntekig 8-12 és 13-18, 
szombaton 8-12 óráig



Eltemették 
Szabó László volt tanácselnököt

Kis városunk, Balatonalmádi életében egy korszakot jelentett Sza
bó László a kormányrúdnál. 1950-től 1962-ig egymásnak adták a ki
lincset elődei. Ő volt az, aki 1962—1976-ig, 14 éven át szolgálta szű
kebb pátriáját. Ő valóban hazájának tekintette Almádit, hisz nyugdíj
ba vonulása után is -  időközben felépült házában -  itt élte le életét csa
ládja körében -  haláláig.

Megrendülve fogadtuk a hírt. Munkatársai szerint jó vezető és jó 
munkatárs volt a nehéz időkben is. Városszerte szerették, tisztelték, 
persze haragosai is akadtak. Az ő szolgálati idejében kellett többek kö
zött végrehajtani egy olyan népszerűtlen feladatot, mint a magántulaj
donban levő többletingatlanok elidegenítési kötelezettsége. Elnöksé
ge időszakában az ugyancsak szűk pénzügyi lehetőségek komolyabb 
beruházás megvalósítását nem tették lehetővé. Ebben az időszakban 
főként emiatt csupán infrastrukturális fejlesztésekre tellett.

Almádi Város Önkormányzata képviseletében búcsúztatták Szabó 
László elnököt. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében.

Isten veled Gombolai Józsi bácsi!
Itt hagytál minket csendesen, Káptalanfüred tölgyfái között. Elkezdtem 

visszapergetni az éveket. Mióta ismertük egymást? Talán 8 éves voltam, alig 
fejeződött be a háború, Te nálunk a konyhakert kerítését csináltad és én csodál
tam szakértelmedet.

Majd jöttek az ötvenes évek, Te szorgalmasan kertészkedtél Ági nénivel, de 
csak nyáron találkoztunk, mert én távolabb középiskolás voltam. Ezekben a 
hónapokban mindketten talicskát toltunk, Te a szebbnél szebb zöldségfélét, vi
rágokat, én az édesanyámnak segítve a postakézbesítésben.

1956. november 4-én, vasárnap megjelentél a káptalanfüredi kápolna ajtajá
ban Berárd atya szentmiséjén és intettél nekünk, menjünk Almádiba, mert a 
forradalom veszélyben van. Almádiba már késve érkeztünk, az akkori tanács
házán nekünk már nem jutott semmi, amivel védekezhettünk volna. Vezeté
seddel hazamentünk, de éjszakánként felváltva együtt maradtunk, hogy őriz
zük Káptalanfüred közrendjét. Ez is a Te érdemed. A későbbi években tanács
tagként képviselted Káptalanfüredet bölcs egyszerűséggel kamatoztatva élet- 
tapasztalatodat, eloszlatva Káptalanfüredről a megbélyegző „urak települése” 
kifejezést. Ez idő tájt szorgalmaztad szeretett településünk ivóvízellátását, ha
sonlóan a korábbi villamosítást, melyet az itt élő gondolkodó és alkotni vágyó 
magadfajta állandó lakosokkal és nyaralókkal megvalósítottatok. Köszönet ér
te.

Eljöttek a ’80-as évek, segítségemre voltál helytörténeti munkám összeállí
tásában is. Ha utcánkban jártál, néhány szóra beköszöntél a szülői házunkhoz, 
érdeklődve valamennyiünk után. Így maradtál meg emlékezetünkben.

A káptalanfürediek és az ismerősök nevében búcsúzunk. Nyugodjál béké
ben.

Polniczky József

A BALATONTOURIST 
balatonalmádi 
utazási irodája

új helyen folytatja 
tevékenységét 

Balatonalmádiban,
a Petőfi Sándor u. 6-ban

Az új iroda ünnepélyes megnyitása 
1992. december 1-én, kedden, 

10.30-kor volt

Szilveszterezzen 
a közösségi házban

vacsora -  élőzene -  tombola

Asztalfoglalás a helyszínen 
dec. 19-ig, 14—20 óráig

Ár: 650 Ft

EREDETI AMERIKAI 
LEE FARMERVÁSÁR

A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
dec. 16-án, 10—18 óráig

INGEK -NADRÁGOK-DZSEKIK

Egy pályázat elnyerése kapcsán...

Save Our Souls
Vagyis: „Mentsétek meg lelke

inket” -  ahogy a hajótörést szenve
dett egykori derék hajósok leadták 
jelzésüket. S. O. S. -  mindenki tud
ja, mit jelent.

A három betű fent idézett erede
ti jelentése jutott eszembe, mikor 
ez év közepén kezembe került a 
Társadalombiztosítási Főigazga
tóság Egészségügyi Mentalhygié
nés Kuratóriumának pályázati fel
hívása. A magyar népesség ka
tasztrofális egészségi állapotán ja
vító, segítő és hatékony módszerek 
kidolgozására szólított fel és ígért 
ehhez anyagi támogatást. Eszembe 
jutott az is, hogy a XX. század má
sodik felében a lelki bajok milyen 
félelmetes mértékben megszapo
rodtak! Ugyanakkor a szabadság, a 
demokrácia lehetősége nyílt meg 
előttünk! Úgy gondolom: e de
mokrácia az információ és a cse
lekvés jogát és egyben kötelessé
gét jelenti. Azonban a hatalmas in
formációözön kellős közepén egy
re kevesebb információval rendel
kezünk a saját helyzetünk, sorsunk 
alakulását befolyásoló tényezők
ről! Itt az összefüggés a rossz 
egészségi állapottal! A leírt helyzet 
szorongást, az ember és környeze
te közötti egyensúlybomlást okoz 
és betegségekhez vezet. A járóbe
teg-ellátásban jelentkező betegek 
25-60%-a lelki zavarokkal küzd 
(kimerültség, depresszió, neuró
zis). Az ilyen természetű bajok 
gyógyítása hagyományos módon 
nagyon nehéz. Ez indított arra, 
hogy kollégáimmal kidolgozzunk

egy -  a címben jelzett nevű -  új tí
pusú modellt, programot, ami a 
probléma sikeres megoldását se
gítheti. Programunk a fent említett 
pályázaton elismerést, és egy je
lentősebb anyagi támogatást nyert. 
Modellünket két év alatt szeret
nénk megvalósítani -  egyelőre a 
budatavai lakótelep és Vörösbe
rény 14 év feletti lakóival. A ké
sőbbiekben a módszert az egész 
városra ki lehetne terjeszteni.

Munkánk kérdőíves felmérés
sel kezdődik (a jövő év elején) -  
kérjük ezúton is a felkeresendő 
polgárokat munkatársainkkal való 
együttműködésre. A felmérést kö
vető kiértékelés után szeretnénk 
segíteni jó egészségi állapotuk, 
„jól létük” megteremtésében, 
fenntartásában. Hitünk szerint az 
alapellátást végző háziorvos fő fel
adata az egészség megőrzése, nem 
csupán az orvosi beavatkozás.

Szükségünk van aktív közre
működésükre, segítségükre. A 
részletekről további információkat 
kapnak az Új Almádi Újság követ
kező számaiban (reményünk sze
rint), valamint munkatársainktól és 
szórólapjainkból.

A „Save Our Souls” -  új típusú 
komplex mentálhgiénés gondozási 
modell (program) megalkotói (dr. 
Eisler Olga, dr. Kóger Erzsébet, dr. 
Tóth József) nevében kegyelettel
jes karácsonyt és együttműködő, 
munkában és egészségben gazdag 
új évet kívánok:

dr. Tóth József



Almádi arcélek

MAGDIKA
Így szólítja majd mindenki. 

Mosolygós lénye, szolgálatkész
sége, embersége, oly természetes 
velejárója Almádi életének. 
Hosszú ideig mozgatórugója volt 
a városi hivatalnak, az idegen
forgalmi, üdülési, kulturális ese
ményeknek, eligazodást, hiteles 
tájékoztatást igazán csak tőle  le
hetett kapni. Jelenleg nyugdíjas
ként is tevékenyen segít és dolgo
zik szeretett városa, Almádi nép
szerűsítésén, amely ma már 
olyan számára, mint az el nem 
apadó szerelem.

Magdikát, vagyis Schildmayer 
Ferencnét otthonában kerestem 
fel, ahol jóm agam is oly sokszor 
nyugalmat, hitet, szellemi feltöltő
dést kaptam, ahol elcsitultak a kül
világ viharai, és egy szent téma le
hetett csak, a jobbító szándék kis 
városunkért, az itt élő emberekért. 
Meglepedőve szabadkozott.

-  Nem, nem kell rólam írni, 
mert nem is vagyok tősgyökeres 
almádi, s vannak, akik jobban 
megérdemelnék a dicsfényt.

Majd lassan kissé szomorúan 
maga elé néz, s megelevenedik a 
múlt.

-  Nem Almádiban születtem, de 
életem nagyobbik részét itt éltem 
le. Miskolc szülővárosom, iskolái
mat is ott jártam. ’ 43-ban édesapá
mat Budapestre helyezték. Kato
natiszt volt, a Bolyai Műszaki Ka
tonai Főiskola harcászattanára. Mi 
is költöztünk. 1944-ben őt a frontra 
vezényelték. A háború végén isi
ászt kapott, megmerevedett, úgy 
vitték amerikai fogságba nyugatra. 
Amikor bombázték Pestet, min
denki menekült. Nagy rábeszélés
re mi is elindultunk Ausztriába, 
vándoroltunk egyik helyről a m á
sikra. Riedben a Vöröskereszt se
gítségével tudomást szereztünk 
apánkról. Ő előbb visszajött, rom
eltakarító lett. Mi is megérkez
tünk Pestre, ahol a Széna-téri ki
bombázott lakás várt bennünket. 
Nagynéném fogadott be társbérlő
nek. Akkor még divattervező sze
rettem volna lenni, de pénzünk 
nem volt, hogy tanulhassak. Bel
városi divatszalonokban tanultam, 
dolgoztam hol kevéske pénzért, 
hol ingyen. -  Nagyot sóhajt, ahogy 
megelevenedik a kép.

-  Egy szétbombázott városban 
egy fiatal lány kereste a jövőt, az 
életet. És megtalálta?

-  Szerencsémre egy partizán nő, 
akinek varrodája volt, alkalmazott. 
A szalonjában egyben próbababa 
is lehettem, hiszen majd minden

ruha jó  volt a méretemre. ’48-49- 
ben jö tt az államosítás, megint el
szállt a szép remény, de képesítést 
szereztem, mint varrónő. Mivel el
helyezkedni nem tudtam, apám ta
nított könyvelni. Ez az időszak 
sem tartott hosszú ideig. ’51-ben 
kitelepítettek bennünket Kun
szentmártonba. Földes szoba, és 
téglagyári állás, ez járt nekünk. -  
Ismét sóhaj, majd a megszokott 
mosolygós arc.

-  Talán életemben a legbüsz
kébb arra vagyok, hogy a téglagyá
ri lányok akkor és ott munkám 
alapján bevettek a brigádjukba. 
Majd megszakadtam a munkában, 
mégis azt a jelzőt kaptuk „bugyli
bicskás hortysta elemek” .

-  S a nap, az Isten adta nap, még 
mindig nem sütött a számkivetett 
családra?

-  Még kevés fénycsóva világí
tott. Budapestre nem mehettünk 
vissza. Így jö tt szóba Almádi. Én 
’48-ban voltam itt először nagyné
némnél nyaralni, a mostani MÁF
KI  üdülő volt az övé. Nagyon sok 
barátunk volt itt a Balaton partján. 
Igen, aztán ők segítettek Almádi
ban letelepedni. A családból én jö t
tem előre, lakást, állást keresni. A 
családból mindenki elhelyezke
dett. Talán akkor érintett meg elő
ször a hely szellme. A kisvasút 
(amelyre még most is nosztalgiá
val gondolok) a társadalmi élet 
központja volt, főleg az ingázók 
körében. Megszokott kupé, meg
szokott szimpatikus társaság, ba
rátságok, szerelmek szövődései. 
Szép időszak volt, és úgy éreztem, 
kisüt a nap. De nem így történt. 
Mint osztályidegent elbocsátottak. 
Aztán bárhova mentem, rövid időn 
belül utolért a hírünk. Senki nem 
mert kiállni mellettem. De aztán 
mégis volt egy nyomorék zsidó

ember a Textil-nagykernél, aki 
meg merte kérdezni, hogy mi a bű
ne voltaképpen ennek a családnak. 
Hagyjátok békén dolgozni őket -  
mondta feletteseinek, és így végre 
nyugalom lett körülöttem. 1961- 
ben házasságot kötöttem. Hát igen, 
összeutaztuk egymást, mert Feri is 
a baráti társaság tagja volt a vona
ton. Esti tagozaton sikerült érettsé
giznem. Munkámat lassan elismer
ték, áruforgalmi előadó lettem, és 
talán itt kerültem legközelebb ere
deti álmomhoz, mert konfekcióval 
foglalkozhattam. Sokat jártunk 
Pestre divatbemutatókra, amelyek 
csodálatos szép élmények. ’64-ben 
született a fiunk, és egyre nehe
zebb lett volna a bejárás. Baloghné 
Marika hivott a helyi könyvtárhoz. 
A tanácselnök nem könyvtáros
nak, hanem az akkor induló (talán 
Zákonyi Feri bácsi által megálmo
dott állás) üdülőhelyi előadónak 
nevezett ki. Nagyszerű környezet
be kerültem, ahol e kis település 
szeretetét plántálták belém. Külö
nösen nagy szeretettel emlékezem 
Mihály Rudolf bácsira, aki egyben 
művészember is volt, és nagyon 
sokat tett Almádiért, egyszerűen 
imádta. Itt hasznát vettem a nyelv
tudásnak, az apámtól megtanult 
precizitásnak, az emberekkel való 
kapcsolatteremtésnek. Nagyon él
veztem és szerettem a munkámat. 
Mindennap biciklivel végigjártam 
a területet, ismertem az üdülőket, a 
helyi lakosokat, az utcákat és a te
lepülést. Éreztem, hogy tudok ten
ni valami keveset a fejlődésért is. 
Akkor fektettem fel az első utca
jegyzéket. Még ma is szinte min
denkit ismerek névről. Az akkori 
tanácselnök, Szabó László is sze
rette Almádit, elfogadta vélemé
nyemet, úgy érzem, mindez nem 
volt kevés. Érdemes volt. Sok sze

retet és hála azért, amit az embe
rektől kaptam. ’69. március 1-jétől 
’89. december 1-jéig, nyugdíjazá
somig munkával szép éveket hagy
tam a hátam mögött.

-Jelenleg?
-  Most is bejárok néha, tartom a 

kapcsolatot, a nyugdíjas szakszer
vezet bizalmija vagyok. Nagy 
megtiszteltetés volt ’9 1 májusában, 
hogy engem kértek fel az Almádi
ért Alapítvány elnökének. Élve
zem és szeretem a helytörténeti kör 
tevékenységét, és úgy érzem, még 
hasznára vagyok városomnak. Saj
nos Almádinak van egy nagy hibá
ja, hogy a lakosság heterogén 
összetételű. Így sokan nem érzik 
magukénak a várost. Emberi, tár
sadalmi kapcsolatok megszűnnek 
a fránya tévé miatt. Ha egyszer va
lakit ki lehet mozdítani, az akkor 
már máskor is eljön rendezvénye
inkre. Ó, vágyaim? A jövő? Szeret
ném, ha béke lenne, a zsörtölődé
sek helyett egymás megértése, se
gítése lenne a fő feladat. Megkez
de tt elképzeléseink (múzeum, kéz
művesház, zeneiskola, vörösberé
nyi iskola) megvalósulhatnának. 
Talán a legnagyobb vágyam, hogy 
aki ide jön, otthont, megértést ta
láljon.

-  Ilyen zaklatott élet után hon
nan ez az optimizmus ?

-  Nagyapámtól talán, aki refor
mátus püspök volt, s jó példával 
já rt elő. Apámtól, aki azt mondta: 
„amit nem kívánsz magadnak, 
mással se cselekedd azt” .

*

Becsapódik mögöttem a kerti 
ajtó. Borongós téli este van. 
Eszembe ötlik egy élet, amelyből 
csak villanásokat kaptam, de egy
ben erőt és hitet egy asszonytól, aki 
mindezt lelke mélyén hordozza.

Veszeli Lajos



EURÓPA FELÉ...
Atyánkfiai élénken tanakodnak 

azon, hogy Európa felé megyünk, vagy 
Európában vagyunk. Jómagam nem kí
vánnám eldönteni e kérdést, hiszen mi 
itt, a vörösberényi általános iskolában 
csupán Európa része szeretnénk lenni 
(...így egyszerűen...)

A magyar nyelv nem tartozik a nagy 
világnyelvek közé ezért tanulnak a vö
rösberényi gyermekek minden évfo
lyamon német nyelvet. Mondhatnók, 
hogy szép-szép, de a nyelvet gyakorol
ni is kellene idegen nyelvű környezet
ben, ha már tanuljuk. Örömmel jelent
hetem, hogy ennek a törekvésnek 
tesszük most az első lépéseit: 1992 áp
rilisában tantestületünk látogatást tett 
Burgenland egyik kis városkájának is
kolájában, Oberpullendorfban (Felső
pulyán).

Az iskolával és tanórákkal való is
merkedést követően Kulmann polgár
mester úr fogadott bennünket, s hall
hattunk Felsőpulya gondjairól, örömei
ről. Búcsúzóul meghívtuk vendéglátó
inkat Balatonalmádiba. Október 6- 
(mely egyébként is nevezetes dátum) 
lett a viszontlátogatás időpontja. Déle
lőtt tíz órakor érkezett az osztrák iskola 
tantestülete Vörösberénybe (31 fő), ki
ket városunk polgármestere, dr. Keré
nyi László fogadott, s vendégelt meg. 
Ezután osztrák tanár barátaink iskolánk 
két épületét keresték fel. Kíváncsiság
gal néztek be egy-egy tanórára, s isko
labelsőnket barátságosnak, kedvesnek 
találták.

Az iskolalátogatás alkalmával adta 
át Bemard Beckmann úr, iskolaigazga
tó azt a praktikus ajándékcsomagot, 
mely 300 német nyelvű, különböző té
májú tankönyvből állt össze. A kegyes 
időjárás jó hangulattal ajándékozta 
meg a balatoni hajókirándulást, melyen 
kísérőnk volt Szabó Balázs képviselő 
úr is.

Rövid pincelátogatás, majd a napot 
egy kedves vacsora zárta, ahol az oszt
rák és a magyar tantestület tagjai ismer
kedtek egymással. Az osztrák igazgató 
úr így köszönt el tőlünk: Auf Wiederse
hen im April...

Persze, persze, mondhatná a tréfás 
diák, a tanároknak már van kapcsola
tuk, de hol maradnak a diákok?

Ime a válasz: Személyes kapcsolat 
fűz Bemard Beckmann úrhoz, a Né
metország délnyugati részén fekvő kis
város, Rhede iskolájának igazgatójá
hoz. Így vetődött fel a gondolat egy 
diákcsere megvalósítására, mely mind
két félnél kedvező fogadtatásra talált. 
Örömmel írom le, hogy családok kö
zötti cserekapcsolat formájában 22 vö
rösberényi diáknak lesz lehetősége 
1993 áprilisában ismerkedni német 
anyanyelvű környezettel, s Hollandiá
val is, hiszen Rhede 15 km-re található 
a holland határtól.

A német gyermekek júniusban tesz
nek viszontlátogatást, melytől azt re
mélem, hogy a két iskola kapcsolata a 
jövőben még sok vörösberényi diáknak 
adhat lehetőséget a nyelvgyakorlásra.

Természetesen „Európa felé halad
ni...” további pénzbe, fáradságba is ke
rül. Köszönöm dr. Kerényi László pol
gármester úrnak, Csomai Géza és Sza
bó Balázs képviselő uraknak hathatós 
támogatásukat.

Polyák István igazgató

November 4-én az ’56-os forradalom mártírjai emlékére az 
SZDSZ, MDF és a FIDESZ helyi szervezetei emlékfát ültettek 
Balatonalmádiban. Az emlékfát Wolf Márta helyi díszfake
reskedő ajánlotta fel.

Fotó: Durst László

Megköszönöm...
...a  Budai-Nagy Antal úti vasúti 

felüljáró helyreállítása céljából a 
hó folyamán befolyt önkéntes ado
mányokat:
W olf Lajos 1000 Ft
Englert Sándor 3 0 0  t
Keszthelyi György 500 Ft 
Képviselő T .L . 1000 Ft
Képviselő F. K. 1000 Ft
Képviselő O .K . 1000 Ft
Képvis.test-ből K. L. 1000 Ft 
Képviselő S .F . 1000 Ft
Horváth Ferenc 1000 Ft

W olf Lajos 1000 Ft
Englert Sándor 300 Ft
dr. Grundtnerné Tocsik S.1000 Ft 

Horváth István úr Kanadából 
hazalátogató a helyreállítást látva 
50 kanadai dollárt adományozott.

Az elvégzendő munkák előre
haladott állapotban vannak, előre
láthatólag december első felében a 
járműforgalom a híd alatt lehetsé
ges lesz.

Majbó Gábor

A közösségi ház december havi programja
12-éig, 10-18-óráig, naponta a 
Megyei Amatőr Művészek tárlata. 
Megtekinthető a padlásgalériában.
11-én, 17 órakor A természet cso
dái sorozat: A kézírás a személyi
ség tükre. Előadó: Szabó Mária 
grafológus
12-én, 17 órakor a Zirc városi ve
gyeskar koncertje a városházán

14-én, 18 órakor Irodalmi est. Köl
tőkkel egy asztalnál. Meghívott 
vendégek: Furmann Imre, Vader
na József, Péntek Imre, Fenyvesi 
Ottó költő. A beszélgetést vezeti: 
Veszeli Lajos
dec. 18-án, 16-18 óráig karácsonyi 
játszóház gyerekeknek

de. 22-én, 17 órakor városi kará
csonyi műsor a városházán

VÁSÁROK

Dec. 2., 10-18 óráig cipővásár 
Dec. 3., 10-18 óráig ruhavásár 
Dec. 8., 10-18 óráig karácsonyi 
könyvvásár
Dec. 11., 10-16 óráig SZETA-vá
sár (jelképes összegért)
Dec. 16., 10-18 óráig farmervásár 
(eredeti, amerikai Lee farmerek) 
Dec.. 17., 10-18 óráig bálásruha
vásár
Minden kedves látogatónknak kel
lemes karácsonyi ünnepeket.

A balatonalmádi FIDESZ-csoport IRODALMI 
PÁLYÁZATOT ÍR KI MODERN IDŐK címmel 

a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
tanulói és a városunkban élő középiskolások részére

Pályázni lehet bármilyen műfajú, kötetlen terjedelmű prózai vagy verses művekkel.
Egy pályázó több pályázatot is beküldhet.
Megfelelő mennyiségű és minőségű pályázat esetén egy újság megjelentetését is 
tervezzük.
I. díj: 5000 Ft
II. díj: 3000 Ft
III. díj: 2000 Ft
+ a zsűri különdíja
A pályázatokat március 31 -ig a következő címre küldjétek:

Szabó Jud it, 1112 Budapest, Tömös u. 18/a

FID ESZ balatonalmádi csoportja, 8221 Balatonalmádi Pf. 82

Diabétesz klub 
Balatonalmádiban
56 fővel alakult ez év január 27- 

én Balatonalmádiban a diabétesz 
klub. Foglalkozásainkat minden 
hónap utolsó szerdáján 17 órakor 
tartjuk a közösségi házban. Jelen
leg 85 fő a tagságunk száma.

Céljaink: a cukorbetegek össze
fogása annak érdekében, hogy mi
nél jobban megismerjék saját be
tegségüket. Korszerű diétás és te
rápiás tanácsokkal kívánjuk ellátni 
klubtagjainkat. Propagandát fej
tünk ki a cukorbetegek helyes élet
módjának kialakításához.

Szeretnénk megvalósítani -  ha a 
gazdasági helyzetünk megengedi -  
a klub részére vércukormérő ké
szülékeket, vérnyomásmérőket 
beszerezni, hogy azokat kölcsö
nözni tudnánk tagjaink részére. Így 
azzal otthonukban a megszokott 
életmódjuk mellett készíthessenek 
vércukorprofilt, melyben szerepel
hetne az éjszakai vércukorszint 
meghatározása is.

Az otthon készített eredmények 
a kezelőorvosnak is több informá
ciót tudnak nyújtani. A fentiek 
megvalósítását egyedül a klub tag
sági díjából nem tudjuk megolda
ni. Számítunk balatonalmádi intéz
ményeinek, lakosságának támoga
tására. Kérjük mindazokat, akik a 
fenti cél megvalósítása érdekében 
segítségünkre vannak, adományai
kat a Veszprém Megyei Bíróság
nál bejegyzett
Alapítvány a Cukorbetegekért 
Agrár Innovációs Bank Rt.
960-50003-41/489-98512 
számra szíveskedjenek eljuttatni. 
Köszönettel:

Szancsik Béla klubevezető

Balatonalmádi 
város lapja 
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