
ÚJ

Almádi Újság
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

1993 II. szám, február

Ára: 9,30 Ft

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

Nagy László

CSÖND VAN
Csönd van, a láp se zizeg, szél ha járja, 
fekszik a nádas: hóbafojtott cicomás ezred. 
Fölötte tépett rucapihe tétova repked 
s piheg, ha ráakad egy bóbitára.

Távol a bazalt-hegy is süket-néma, 
minthacsak mára hűlt volna le benne a láva, 
s letagadná, hogy kövein a bort danolászva 
itta a jó katona, víg poéta.Ráfeszült hidegen a csönd a tájra,hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva.Vadmadár éles riogása fölveri néha,szárnyával megpofozza, de hiába.

Baktat a tehervonat, tűz a csokra, 
mint üvegfalnak, nekimegy a fagynak, a csöndnek, 
s nézd: amik pengve, sisteregve ízekre törnek, 
tüntével felépülnek még nagyobbra.

Szoborrá alkot ez a téli szemle, 
menj haza gyorsan, hivogatnak otthoni fények. 
Asszonyod leste, mint a tavasz kivirul néked, 
tájad lesz, tűz-eged a szív szerelme.

Gyönyörködj s dalaid is megerednek, 
álmodd ki szépen magadat a fagyból, a csöndből, 
lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága Göncöl: 
alma a hóbarekedt szekereknek.

Nagy László halálának 15. évfordulójára
Már fiatal korában ő volt a költő; igaz, 

szándéka szerint is az akart lenni. Még a 
képzőművészetről is — melyet nem min
dennapi tehetséggel művelt— lemondott a 
líra javára. Korán őszült feje, karakteres 
arcéle pedig később valósággal a költészet 
emblémájává nemesült.

Ifjúkori döntése egy életre meghatáro
zónak bizonyult; kevés újkori alkotónk 
van (s ebben epigonjai jelentősen eltérnek 
tőle), aki ennyi energiát fordított a mester
ség elsajtítására, mint ő; minden során ér
ződik a mívesség, a csiszoltság, a kimun
káltság, a versformák fölényes ismerete; 
metaforáinak tömörsége szinte fokozha
tatlan. Mondatai beleivódtak a hazai mű
veltségbe, versolvasók, szavalók és közön

ségük lelkébe, a Nagy László-i „tűz, te 
gyönyörű” sok ifjú ember lelkesültségé
ben lobog, kiolthatatlanul. Az elmúlt rend
szer szónokai mégsem idézték, nem hivat
koztak rá, nem tűzdelték évfordulós zen
geményeiket soraival. Jó okuk volt erre...

E SOROK PÉNTEK IMRE KÖLTŐ 
TOLLÁBÓL VALÓK.

Nagy László megyénk szülötte, Iszkáz 
volt a gyermekkor bölcsője, szárnyalá
sai közben pihenőként a szeretett du
nántúli táj hívogatta vissza-vissza fiát, 
akinek a Bakony-Balaton határolta te
nyérnyi világ a haza e kis szeglete örök 
üdvössége maradt.Grafika: Veszeti Lajos Fotó: Áfrány Gábor



Csoóri Sándor városunkban részt vett január 13-án a városháza ünnepi képviselő-testületi ülésén, majd 
a Balaton Akadémia Tanács megalakulásán nagy érdeklődés mellett tartott előadást az értelmiség mai 
helyzetéről. A helyszíni tudósítást az Új Hírek öt megyében megjelenő napilapjából vettük át.

VADRÓZSABOKORBAN 
A NEMES SZÁNDÉK...?

A Balaton Akadémia alakuló ülése

Ünnepi ülését tartotta Balatonalmádiban a Balaton Akadémia
tanácsa, amelyen részt vett Csoóri Sándor, a Magyarok Világszö
vetségének elnöke, az akadémia kuratóriumának tagja.

Bevezetőül dr. Kerényi László, Balatonalmádi polgármestere 
(az akadémia egyik „szülőatyja”) röviden ismertette a Balaton 
Akadémia létrehozásának viszontagságos történetét, a még ma 
sem egyértelmű és világos helyzetet. Hangsúlyozta nemcsak be
szélni kell az oktatásról, a kiművelt emberfők szükségességéről
— mint megítélése szerint a kormány teszi —, hanem ez a kis kö
zösség tenni is akar érte. A Veszprém Megyei Önkormányzattal, 
illetőleg egyes tisztségviselőivel vívott, legalább féléves harc ma 
már arra szűkült le — mondotta —, hogy van úgymond két jó 
szándékú, de oktondi ember (utalva önmagára és dr. Szijártó Ist
vánra, az akadémia kuratóriumának elnökére), akik nem akarják 
felfogni, hogy törvények is léteznek. Így és ennélfogva (e bélye
get rájuk sütve) kezdett— szerinte — a komoly és nemes ügy ko
molytalanná válni.

Sajnálatos tény, de a megyei közgyűlést senki sem képviselte 
az ülésen. Kerényi polgármester felolvasta dr. Zongor Gábor köz
gyűlési elnök levelét, miszerint köszöni a meghívást, de más, im
máron halaszthatatlan programja nem teszi lehetővé a jelenlétét, 
az ügy fontosságára tekintettel viszont mással nem kívánja képvi
seltetni magát.

Kerényi László szerint ez nem más, mint afféle „gyógyszö- 
veg”, s elmondása szerint ismert az is, hogy a „megyeiek” felkér
ték az Árkádia Kft.-t a Hotel Berény— az akadémiának kiszemelt

épület— szállodai kihasználtságának fokozására, biztosítására.
Csoóri Sándor — hallva az akadémia létrehozását elodázó 

(megakadályozó?) gáncsvetésekről — így szólt az egybegyűltek
hez: „Azt hittem, ünnepi eseményre jövök, s kiderült, vadrózsa
bokorba estünk. Itt egy gyönyörű elképzelés, egy szép épület— s 
végre csinálni kellene (és lehetne is) valamit —, erre még mindig 
gáncsvetések buktatják, tüskék szúrják a nemes ügyet. Naponta 
részese vagyok az országban nagyszerű kezdeményezéseknek, 
van ebben a népben cselekvő akarat, alkotó kedv, de a jó hírek 
nem kerülnek az újságokba, a rádióba és a tv-be. Gerendákkal a 
vállainkon járunk.”

Dr. Szijártó István is azt emelte ki, hogy „végre megfogtuk egy
más kezét”, csak hát iskolát alapítani nem lehet haraggal és rossz 
kedvvel.

A Magyarok Világszövetsége támogatni fogja a nemes ügyet, 
amiről együttműködési megállapodás is született. Az ünnepi ala
kuló ülésen ismertették a tanács tagjait (a hazai és külhoni ma
gyarság ismert és nagyra becsült közéleti személyiségei, a művé
szeti, a tudományos élet kiválóságait; összesen 75-en), köztük 
Benda Kálmán, Borsos Miklósné, Csoóri Sándor, Habsburg Ottó, 
Kerényi Imre, Keresztury Dezső, Lőrincze Lajos, Palotás János, 
Pozsgay Imre, Tőkés László stb. A Balaton Akadémia tanácsának 
elnöke Németh Magda tanár (Németh László lánya), a Magyarok 
Világszövetségének elnökségi tagja.

J.B.



Almádi díszpolgárai
Városunk képviselő-testüle

te a közelmúltban rendeletet al
kotott a díszpolgári cím ado
mányozásának feltételeiről. Az 
eljárás során merült fel a kérdés 
volt-e Almádinak díszpolgára. 
A községi képviselő-testületi 
jegyzőkönyvek nem maradtak 
fenn, Így nem áll rendelkezésre 
eredeti dokumentum.

Eddigi kutatások szerint két 
díszpolgára biztosan volt Al
mádinak. Nevezetesen:

Dr. Óvári Ferenc 1911. júni
us 12-én kapta a címet.

Kánya Kálmán 1939. szep
tember 3-án vette át a díszpol
gári oklevelet a Járossy Károly 
főjegyző és Fejes Ödön bíró 
vezette küldöttségtől.

Ő mint nyugalmazott kül
ügyminiszter és almádi villatu
lajdonos kapta a címet.

Egykori villája ma a Bajcsy- 
Zsilinszky úti óvoda épülete.

A díszpolgári cím elnyerésé
nek feltételei nincsenek ponto
san meghatározva. Viszont jól 
illusztrálja ezt az Óvári okleve
lében olvasható indokolás, mi
ért lehet azt elnyerni.

„Mi, Balatonalmádi község 
képviselő-testülete az egész 
polgárság nevében adjuk tud
tul mindenkinek, akit illet, 
vagy a jövőben illetni fog, 
hogy a mai rendkívüli köz
gyűlésre egybegyűlvén, szá
mos képviselő és polgártársa
ink által elénk terjesztett in
dítvány alapján számba vet
tük és megfontoltuk azt a ritka 
polgári tevékenységet és ön
zetlen munkálkodást, szelle
mi és anyagi áldozatkészsé
get, melyet szeretett polgár-

és képviselőtársunk, úgy orszá
gos képviselőnk,

DR. ÓVÁRI FERENC 
az Almádi-fürdő Részvény- 

társaság elnöke és a Balaton- 
szövetség alelnöke, községünk 
fejlesztése,... Balaton-kultusz 
előmozdítása, ... mindnyájunk 
példaadására, okulására és a 
közérdek javára kifejtett, neve
zett derék polgártársunkat és 
jeles férfiút közlelkesedéssel és 
egyhangúlag a község díszpol
gárává választottuk...

Kelt, Balaton-Almádi köz

ség 1911. évi június hó 12. nap
ján tartott rendkívüli közgyűlé
séből.”

Getsmai Mihály községi 
jegyző, Fülöp Mihály községi 
bíró, Max Sándor és Mihalecz 
József községi képviselők, 
jegyzőkönyv-hitelesítők.

Az oklevelet tizenegy, Al
mádi különböző részleteit áb
rázoló kisméretű akvarell dí
szíti. Ezek mindegyike valami
lyen módon kötődik Óvári Fe
renc tevékenységéhez, vagy 
azért, mert ő ajándékozta az 
épület telkét, ilyen az egykori 
elemi iskola, vagy pedig rend
kívüli aktivitást fejtett ki a lét
rehozásában, mint például a 
balatoni vasút.

Az igen szép oklevél, ame
lyik egyedülálló abban, hogy a 
kitüntetetteinek felsorolása 
mellett azokat megfestve is 
tudtunkra adja, a Veszprém 
Megyei Levéltárban található, 
Óvári egyéb címen kapott okle
velei között.

Schildmayer Ferenc

Röviden a földrendezésről
Január közepén élénk for

galmat bonyolított le a város
háza. Egymást követték az em
berek, s majd mindenkit a vár
ható földrendezés érdekelt. Mi
kor lesz az árverés, hol; milyen 
területeket jelölt ki a kárpótlási 
hivatal, lehetséges-e minden 
igényt kielégíteni?

Ezek a leggyakoribb kérdé
sek, amiket mi is feltettünk Pe
thő Lászlónak, a polgármesteri 
hivatal dolgozójának.

— Mi a földrendező bizott
ság feladata?

— A Kárpótlási Törvény 
szerint feladata a bejelentések 
alapján felmérni, egyeztetni, 
összesíteni az igényeket, javas
latot tenni a kárpótlási hivatal 
felé az ütemezésre, a földek ki
jelölésére.

Fontos szerepe van az árve
rést pótló egyezség létrehozá

sában. Ezt az egyeztetést kü
lönben február 12-én, 17 óra
kor tartjuk a vörösberényi mű
velődési házban.

— Mennyi igény érkezett a 
bizottsághoz a felmérések sze

rint?
— Jelenleg 14 726 aranyko

rona-értékre érkezett igénylés, 
de ebben nincsenek benne 
azok, akik a kárpótlási törvény 
alapján még jogosultak az ár
verésen részt venni, de igényü
ket nem jelezték

Ezzel szemben az Almádi
ban érdekelt két tsz, a Nemes
vámosi Balatonfüred—Csopak 
Tája és a Veszprémi Dózsa 
Mgtsz által kijelölt területek 
összesen 2019 aranykorona-ér
téket képviselnek.

— Hol vannak ezek a terüle
tek?

— Döntő többségében a Me
gyehegyen, illetve a Fórum üz

letközpont és Tobruk közötti 
szántóföld.

—Mit kell vállalnia az új tulaj
donosnak, ha történetesen a Fó
rum mögötti területből részesül?

— Kötelezettséget vállal a 
termőföld mezőgazdasági 
hasznosítására, s arra, hogy a 
földet a mezőgazdasági terme
lésből öt éven át nem vonja ki 
(tehát építkezni nem lehet). 
Amennyiben megszegi ezeket 
az előírásokat, a tulajdonjog 
visszakerül az államhoz, és ár
verés útján újból értékesítik.

— Eladható-e a terület öt 
éven belül?

— Igen, de az eladás évében 
a személyijövedelemadó-ala
pot növelni fogja a vételár.

— Mit mond erről a Balaton 
regionális rendezési terve?

Idézzük: előírás szerint „a 
71. sz. út és a vízpart közötti 
sáv mezőgazdasági területeit át

kell alakítani ligetes kaszálók
ká, üdülési célú zöldterületek
ké. Az üdülőkörzet legértéke
sebb területei, ezért további 
felparcellázásuk nem engedhe
tő meg.”

— Érvényt lehet-e szerezni a 
fenti előírásoknak? — A vá
laszt Zana András, a polgár- 
mesteri hivatal műszaki cso
portvezetője adta meg.

— Célunk az, hogy ne épül
jön „bódéváros” Almádi és 
Tobruk között A jogszabályok 
lehetőséget adnak ennek meg
akadályozására. Persze az len
ne az igazi, ha az állampolgári 
fegyelem beláttatná az új tulaj
donosokkal: termőföldet kap
tak művelésre és nem építési 
telket. Egy dolgot mindeneset
re megígérek: a törvényes kere
tek között keményen fogunk 
fellépni.

Nagy Ferenc



Néhány sor 
a 28. hónapról 
a városházán

1993 január

Azt írta a Napló január 30- 
án ’93. évi költségvetésünk
ről, hogy a testületi ülésen 
„többen hiányolták annak 
közérthetőségét és hangoz
tatták előkészítetlenségét. 
Támadták a költségvetés 
egészét, illetve egyes pontja
it.”

A költségvetési vita sosem 
sétagalopp, érdekek, elkép
zelések ütköznek keményen. 
Különösen most, amikor az 
önkormányzat lehetőségei 
tovább szűkültek, az igények 
pedig szinte minden téren fe
szítőek. Éppen ezért termé
szetes, hogy egyesek támad
ták a költségvetést. Hiszen ez 
a dolguk. Mások viszont 
védték. Ha az újságíró kitar
tóbb lett volna, akkor arról is 
beszámolhatott volna, hogy 
végül a jelenlévő 12 képvise
lőből 8 elfogadta városunk 
ez évi költségvetését. E meg
nyugtató többségű döntés 
amellett szól, hogy a költség- 
vetés nem volt előkészítet
len. Mondom ezt mindazok 
képviseletében — képvise
lők, hivatali munkatársak, 
intézmények vezetői —, 
akik időt és energiát nem kí
mélve egész január hónap
ban előkészítették és tető alá 
is hozták a költségvetést.

Ami a nem eléggé közért
hetőséget illeti, az elmond
ható a végösszesítő táblázat
ról. Van azonban mögötte 
egy 100 oldalt meghaladó 
anyag, amiben minden kér
désre megtalálható a válasz. 
Ettől függetlenül az Új Al
mádi Újság következő szá
mában Majbó Gábor alpol
gármester úr, a pénzügyi bi
zottság elnöke, és Szabó Je
nő pénzügyi vezető gondo
zásában közérthetően is le
közöljük, hogy mire költi az 
önkormányzat a város pénzét 
1993-ban.

Balatonalmádi — Öreghegy, 
1993. február 1.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati
HÍREK

Rendkívüli ünnepi üléssel 
kezdte az új évet a képviselő
testületjanuár 13-án. Az ünnep 
apropójául az szolgált, hogy 
Csoóri Sándor, a Magyarok Vi
lágszövetségének elnöke, a Ba
laton Akadémia létrehozásá
nak elkötelezett híve, és mun
katársai tettek látogatást a vá
rosházán. Az ülésen került sor a 
Magyarok Világszövetsége és 
a balatonalmádi önkormány
zat közötti együttműködési 
megállapodás aláírására. Ezt 
követően döntött a képviselő- 
testület arról, hogy lehetőleg 
még ez év végéig kiadnak egy, 
a városunkat bemutató repre
zentatív könyvet. A kiadvány 
költségeinek fedezésére az ülé
sen részt vevő Iványi György, 
az Inter Európa Bank vezér
igazgatója 200 000 forintos tá
mogatást ajánlott fel. A délutá

ni órákban a vörösberényi ko
lostorban megalakult a Balaton 
Akadémia Tanácsa, melyről la
punkban külön tudósítást köz
lünk.

Január 28-i ülésén a képvise
lő-testület első napirendi pont
ként elfogadta 1993 I. félévi 
munkatervét, majd ez évi költ
ségvetését tárgyalta. Elöljáró
jában annyit, hogy hosszantar
tó, szenvedélyes vitát követően 
jóval éjfél után, megismételt 
szavazással végül is a testület 
elfogadta a költségvetést, 
melynek részletezésére követ
kező számunkban térünk visz
sza.

Az aktualitások között mó
dosította a képviselő-testület a 
Baross Gábor utcai lakótelep 
távfűtési díját, melyet elsősor
ban a január 1-től érvényes, 
megemelt energiaárak tettek

szükségessé. A 455 Ft/légköb
méter/év hőszolgáltatási díj fi
zetésre az érintett fogyasztók
— ellentételezésként — jelen
tős támogatást kapnak.

A Balatonalmádi Közbiz
tonsági Alapítvány támogatá
sára 50 000 forintot, a Veszp
rém Megye Tűzvédelméért 05 
Alapítványra pedig 40 000 fo
rint támogatást szavazott meg a 
testület 

A közelgő társadalombizto
sítási önkormányzati választás 
előkészítése során megerősí
tette a képviselő-testület a helyi 
választási bizottságot, melynek 
elnöke ismételten Nikoletti 
Miklós lett.

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

Sz.S.

A városgazda 
közműfejlesztési koncepciója

Az éves költségvetés elké
szítésénél a legélesebb viták 
mindig a fejlesztési elképzelé
sek körül bontakoznak ki. Vá
rosunk — üdülőváros jellegé
ből következően — nemcsak 
életterünk, de közterületei, 
közművei a legfontosabb kö
zös termelőeszközünk is. Az 
elmúlt évek politikai változásai 
a korábbi kényelmes piaci po
zíciónk alapjait megrengette. A 
térvesztést megfordítani csak 
jelentős beruházásokkal lehet. 
Az alapokkal kell kezdeni, és 
ez egy városi infrastruktúrában 
a közmű és az út. E téren legle
maradottabb terület a jövede
lemtermelő képességéhez és 
lakottságához képest a Vörös
berény városrész. A város köz
műveinek kiegészítésére ked
vezményes hitel felvételének 
előkészítése folyik. Ennek 
kondíciói a régi 3%-os építési 
kölcsön feltételeihez hasonlít
hatók. A mintegy 3 millió dol
láros hitel a vörösberényi vízel

látás, teljes csatornázás, vala
mint az egész város (Vörösbe
rény is) gázellátása meggyorsí
tását teszi lehetővé. Az induló 
feltételek egy 1994-es beruhá
záskezdést prognosztizáltak. A 
Vörösberényi Polgári Kör ezt 
úgy értelmezte, hogy a berényi

városrész mostoha gyerek, fi
gyelmen kívül hagyva január 
6-i tájékoztatásomat, mely sze
rint a hitel több mint fele a vö
rösberényi közműlemaradás 
felszámolására fordítódik.

Szabó Balázs 
városgazda

Szereti Ön Mozartot?
... és az ÉDESSÉGEKET?

Ha csak az utóbbit, akkor is érdemes 
felkeresnie a Fórum melletti (Szabolcs u. 21.) 

MOZART CUKRÁSZDÁT!

SÜTEMÉNYEK, TORTÁK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN!

Alkalmi rendezvények teljes 
édességkínálatának elkészítését is vállaljuk. 
Nyitva: a hét minden napján, 10— 18 óráig

Szóládi Ferenc cukrász



Rendőrségi hírek
Januárban a város terü

letén 17 bűncselekmény 
elkövetéséről szereztünk 
tudomást bejelentések és 
rendőri intézkedések so
rán. 80%-a vagyon elleni 
bűncselekmény, nyaraló
betörés, alkalmi lopások, 
valamint gépkocsi-feltö
rések és rongálások. A va
gyon elleni bűncselekmé
nyekkel okozott kár 240 
000 forint. A betörések 
döntő többsége Káptalan
füred területén, a számot
tevő gépkocsi-feltörések 
az Aranyhíd diszkó par
kolójában történtek.

Rablásként indult an
nak a veszprémi nőnek a 
bejelentése, aki január 4- 
én este rablótámadást kre
ált két helyi fiatalember
rel azért, hogy más bűn- 
cselekményt legalizáljon. 
Az ügy többek között ha
tóság félrevezetése, ha
mis vád bűncselekmé

nyek megállapításaként 
kerül a bíróság elé.

Az óévet súlyos testi 
sértéssel búcsúztatták az 
autómosónál, ahol a sér
tett előbb barátnőjét akar
ta jobb belátásra bírni ve
réssel, majd ő lett mások 
tettlegességének szenve
dő alanya, amitől nyolc 
napon túl gyógyuló sérü
léseket szenvedett.

A rendőrök különböző 
okok miatt 25 személyt 
kísértek be, állítottak elő, 
illetve fogtak el a város
ban, akik közt tolvaj, kö
rözött, másokra veszélyes 
elmebeteg és több erősen 
ittas állapotban járművet 
vezető is volt.

A gyér forgalom elle
nére három közlekedési 
baleset történt, amiből 
kettő gyalogos elütése. 
Kijelölt gyalogos-átkelő
helyen ütött el egy helyi 
fiatalember egy ugyan
csak Balatonalmádiban

lakó hölgyet, akinek 
könnyű sérüléssel sikerült 
átvészelnie az ütközést. A 
Rákóczi utcában azonban 
a gyalogosgázolás már 
súlyos sérüléssel járt. Az 
utak még le sem fagytak, 
de már sorozatban történ
tek koccanásos balesetek 
a főútvonalon, amelyek
ből egy a városban történt, 
ahol az anyagi kár 600 
000 forint. Mindhárom 
eset a figyelmetlenségre 
vezethető vissza.

1993-ban folyamato
san és fokozottan ellenő
rizzük a közlekedésben 
részt vevőket, amit a kö
zelmúltban történt balese
tek, közlekedési bűncse
lekmények és szabálysér
tések, valamint a gépjár
művekkel kapcsolatos va
gyon elleni bűncselekmé
nyek indokolnak.

Traffipax: február 9- 
én, 15-én, 21-én, 27-én.

Czere József

856 vörösberényi aláírás
1992 novembere: a Vörösbe

rényi Polgári Kör megkapja Ba
latonalmádi város 1993. évi költ
ségvetés-tervezetét. Konstatál
juk nem kis szomorúsággal: vá
rosrészünk nem szerepel a fej
lesztési tervekben. Döntésünk: 
levélben keressük fel a polgár- 
mester urat, melyben kérjük, 
hogy településrészünk nagyság
rendjének megközelítő súllyal 
szerepeljen lehetőség szerint a 
továbbiakban. December 7-i kel
tezéssel íródik dr. Kerényi Lász
ló válasza, melyben bizottsági 
ülésekre invitálja a polgári kör 
képviselőit. 1993. január 6. Pol
gári kör vezetőségi ülése, ahol 
Szabó Balázs képviselő úr, vá
rosgazda újra megerősíti a szo
morú hírt: a költségvetés-terve
zetben nem szerepel Vörösbe
rény. A vezetőség döntése: 
mondjuk ezt el a berényieknek.

Január 8., szombat délután 4

óra, vörösberényi művelődési 
ház. Mintegy 100 ember vitatko
zik, beszél és segíteni kíván Vö
rösberény gondjain dr. Tóthné 
dr. Kóger Erzsébet képviselő
asszony jelenlétében. A 18 fel
szólaló szóba hozza a gázprogra
mot, az új iskolát, az utcán testne
velés órán részt vevő gyermeke
ket, a Pince utca környékén lakók 
krónikus vízhiány-gondját, a fe
lületi vízelvezetés hiányát, a vilá
gítás, az utak állapotának elmara
dottságát, a csatornázás szüksé
gességét. S folyik-folyik szaka
datlanul, végeláthatatlanul a pa
naszok özöne, mígnem megálla
podásra jut a sokaság: újra írjuk 
le, hogy mit is tartunk fontosnak, 
és igazoljuk, adjunk nyomatékot 
aláírásainkkal mindennek. S 
mindez végbement az elhatáro
zásunk szerint: január 14-én,csü
törtökön átadtam a fontossági 
sorrendet tartalmazó levelet és a

856 aláírást a polgármesteri tit
kárságon.

Nem titkolt izgalommal vár
tam, hogy segíthetünk-e Vörös
berényen. A válasz nem váratott 
sokáig magára, s meghívást kap
tunk a pénzügyi bizottság ülésé
re. Elmentünk, nem örültek alá
írásainknak, aláírásgyűjtésünk
nek. Mindenesetre a költségve
tés-tervezetbe bekerült a Pince 
utca környéke vízhiány-gondja, 
megoldásának pénzügyi fedeze
te. Újból vártunk, most a költség- 
vetést tárgyaló önkormányzati 
ülésre. Szóba sem került aláírás- 
gyűjtésünk... Márciusban dönt a 
Tisztelt Testület a felhalmozás 
jelentős részéről...

Mi várunk türelemmel, izga
lommal, várakozással...

Németh Ervin 
Vörösberényi Polgári Kör 

elnöke

Jótékonyság
felsőfokon
1992. november 27-re 

virradó reggel szomorú 
hír futotta körbe Vörös
berényt: betörtek az isko
lába.

Érdeklődő, ám lehan
golt gyermektekintetek 
kísérték végig a nyomo
zókutyákat vezető rendő
röket.

A pici elsősök még az
nap lerajzolták az elkép
zelt betörőket. A felnőt
tek törték a fejüket, hogy 
miképpen pótolhatnánk a 
mai áron kb. félmillió fo
rint értéket.

Az ötlet nem új, de 
eredményes, állapította 
meg az iskola szülői 
munkaközössége, mikor 
belefogott a jótékonysági 
bál megszervezésébe.

S szívet melengető ér
zéssel tapasztalta a szer
vező, szülő és pedagógus 
egyaránt: a jóakarat nagy 
erő. S segített, felajánlott, 
pénzt és egyéb értékeket 
adott, s ami nagy dolog, 
munkát vállalt ki a jóté
konysági bál hírével ta
lálkozott. Felajánlásokat 
tettek a környékbeli vál
lalkozók, a kereskedők, a 
művészek, a borkereske
dő. A bál estéjén — talán 
ennyien itt még sohasem 
— 210 ember ült az aszta
lok körül, s szórakozva, 
kedvét töltve pótolta a hi
ányzó forintokat.

Hogyan is köszönhet
ném meg mindezt a fel
ajánlóknak, szülőknek, 
pedagógusoknak, önma
gunknak?

Ha gyerekszájjal tehet
ném, a válasz így szólna: 
Tök jó buli volt...

Ha felnőttként kelle
ne megválaszolnom a 
kérdést, akkor e címmel 
ismételném önmagam: 
Jótékonyság felsőfo
kon...

Polyák István 
igazgató



Fáncsy Imre az év 
ifjúsági sportolója 

Veszprém megyében
Amiről eddig többen csak 

sugdostak, január utolsó szom
batja óta valóság, Fáncsy Im
rét, a Közösségi Ház SE 18 
éves sakkozóját választották 
1992 legjobb ifjúsági sporto
lójának Veszprém megyében. 
A sporthivatal ünnepségén ad
ták át neki a kitüntető címet a 
szakemberek szavazásának 
eredményeként. Elismerték ez
zel a közelmúlt kimagasló sike
reit, ambiciózus hozzáállását, s 
talán azt is, hogy ez a törekvő 
fiatalember, dacolva a nagy

múltú fővárosi egyesületek 
csábításaival, szülőhelyén pró
bálja meg felvenni a versenyt a 
mienknél sokkal jobb anyagi
akkal rendelkező csapatok ver
senyzőivel.

Reméljük, hogy minél előbb 
találunk mi is egy olyan szpon
zort, aki fantáziát lát ebben a 
sportban, s tovább egyengeti 
éljátékosunk pályafutását!

Gratulálunk Imre, büszke 
rád egyesületed és lakóhelyed, 
Balatonalmádi is.

Gróf Tibor Fotó: Áfrány Gábor

Kiemelkedő sakksikerek
Mint ahogy a főcím is mutatja, egy sor kiemelkedő eredmény

ről számolhatunk a fekete-fehér sport szerelmeseinek az újév kez
detén.

Országos és megyei lapok írtak az elmúlt időszakban a Közös
ségi Ház SE sportolóinak sikereiről, bizonyítva ezzel is a szakosz
tály (többek által firtatott) létjogosultságát. S reméljük, ez még 
csak a kezdet...

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI EGYÉNI BAJNOKSÁG

December hónapban Sárkány Petra, a KHSE 13 éves verseny
zője Pakson, az országos ifjúsági bajnokságon korcsoportjában 3. 
helyezést ért el. Petra ezzel az eredménnyel esélyes az Európa baj
nokságra való kiküldetésre. Gratulálunk neki és mesterének, Ku
rucsai Istvánnak.

FIDE 4. KATEGÓRIÁJÚ NEMZETKÖZI VERSENY 
FŰZFŐGYÁRTELEP, JANUÁR 9—17.

Fűzfőgyártelepen rendeztük azt a 9 fordulós nemzetközi ver
senyt, melynek tétje nem volt más, mint hogy fiatal éljátékosunk, 
Fáncsy Imre teljesíti-e harmadszor is a nemzet mesteri normát. 
Ezt kellett elérni ahhoz, hogy FDDE-mesterünk a svájci központú 
Nemzetközi Sakkszövetségtől is megkapja a magasabb minősí
tést. A feladat nem tűnt egyszerűnek, mert az induló 10 versenyző 
közül élő pontszámait tekintve Imre csak a 6. volt. A görög, orosz, 
osztrák és magyar mestereket felvonultató mezőny aztán hamar 
megtanulta megbecsülni a remek formában versenyző Fáncsytól 
szerzett esetleges félpontokat, ugyanis ő volt az egyetlen, aki ve

retlenül fejezte be a versenyt. A győzelemhez sajnos ez sem lett 
elég, a jóval rutinosabb, magasabb minősítéssel rendelkező egri 
Mészáros András vitte el a nyertesnek járó 15 000 forintos díjat, 
Imre holtversenyben a 2—4. helyen végzett, teljesítve a nemzet
közi mesteri normát, s most már csak néhány élő pontot kell sze
reznie ahhoz, hogy ez álljon a sporthíradásokban: Fáncsy Imre 
nemzetközi mester!

A VERSENY VÉGEREDMÉNYE:
1. Mészáros András Eger 7 pont
2—4. Kaleszisz görög 6 pont

Izsák Gy. Statisztika 6 pont
Fáncsy Imre KHSE 6 pont

5. Burmakin orosz 5,5 pont
6. Stajcic osztrák 5 pont
7. Fehér Gy. Törekvés 4,5 pont
8. Kofidisz görög 3 pont
9. Forgács A. KHSE 2 pont
10. Kurucsai I. KHSE 0 pont

S hogy miért Fűzfőgyártelepen rendeztük a versenyt? Az ok 
egyszerű: ezúttal az ottani önkormányzat tudta szponzorálni a tor
na (nem kevés) költségeit. Dr. Varjú Lajos polgármester (nagy 
sakkbarát) többször is utalt rá, hogy jó együttműködést kívánnak 
kialakítani az almádi Közösségi Ház SE-vel. Örülünk neki, és ter
mészetesen támogatunk minden ilyen törekvést.

Ezúton mondunk köszönetet még a verseny szervezéséért és 
anyagi támogatásáért Orsó Miklós nemzetközi nagymesternek, a 
fűzfőgyártelepi művelődési háznak, a papírgyárnak, a MENTOR 
Kft.-nek és Vajda József almádi lakosnak.



Úszás

Ez a hónap az úszóosztály 
munkáját tekintve kiemelkedő 
esemény nélkül zajlott. Az 
órák eredményesek, a tanulók
nak edzettségük védelmet 
nyújt a betegségekkel szem
ben. A kismedencés foglalko
záson Tóth Ferenc edző a fel
merülő hibákat javítja, az új 
technikákat tanítja. Ehhez 
nyújt segítséget a videófelvé
tel, melyet visszanézve még 
jobb, eredményesebb a tanítás. 
Teljes energiával készülnek a 
február 27-én megrendezendő 
versenyre.

Ez lesz a Vármegye Után
pótlás Csapatbajnokság ’93 el
ső erőpróbája Veszprémben. 
Ezt követi még 4 forduló, ebből 
májusban kettő. Mindegyiken 
11 egyesület vesz részt. Most 
csak néhányat említve: 

Dunaferr SE 
Nitrokémia Fűzfői AK

Pécsi csapatok 
Veszprémi Úszó Klub 
Szombathelyi VSE 
Egy fordulóban csapaton

ként 50 gyermek versenyez, a 
11 egyesületnél 550 úszó méri 
össze teljesítményét. Az első 
forduló versenyszámai 100 m 
gyors, 50 m mell, a ’84-85-ös 
fiú, leány korcsoportban. Ter
mészetesen részt veszünk a 
DIÁKOLIMPIÁN és az ORV 
versenyein is.

Örömmel közöljük, hogy 
februárban az első osztály is 
megkezdi az úszást, szintén 
Tóth Ferenc keze alatt. Az óvo
dai csoport indítása is rövide
sen megszerveződik.

Itt köszönjük meg, és kérjük 
továbbra is mindazok támoga
tását, segítését, akik munkánk 
eredményességéhez eddig is 
hozzájárultak: önkormányzat, 
iskolavezetés, szülők.

Tenisz-hírek

Erről-arról
— A szakosztályvezetőség, már október végén megteremtette a téli 

edzések tárgyi és személyi feltételeit. Az utánpótlás és a versenyzők szor
galmasan készülnek a tavaszi idény versenyfeladataira. Köszönetet mon
dunk a Balatontourist (műanyag pálya), a gimnázium és az általános isko
lák igazgatóinak a tornatermi lehetőségekért; valamint az Ottília étterem 
tulajdonosának az anyagi támogatásért.

— Az iskolák igazgatói időben értesítették a szakosztályvezetőt, hogy 
a téli szünetben nem tudják rendelkezésünkre bocsátani a tornatermeket, 
mert nincs felügyelet. A vezetőség ezt megértéssel fogadta, és időben tá
jékoztatta az illetékest arról, hogy a téli szünetben csak a Balatontourist 
pályája, a honvédségi fedett pálya, esetleg a Balaton jege áll rendelkezé
sünkre. Sajnos erről az illetékes megfeledkezett, és így fordulhatott elő, 
hogy az edzésre érkező gyerekek zárt ajtókat találtak. A kellemetlen 
„meglepetésért” sem az iskolák igazgatói, sem a szakosztály vezetősége 
nem tud felelősséget vállalni!

Engedtessék meg, hogy ezúton kérjem teniszpalántáink szüleit, ha a jö
vőben bármi rendellenességet észlelnek a teniszügyekkel kapcsolatosan, 
forduljanak bizalommal a szakosztály-vezetőséghez (Rajnai Kálmán, 
Dudás Zsolt, Varga Laci bácsi), megígérhetem, hogy panaszaik meghall
gatásra, orvoslásra találnak. Régi jó szabály, hogy a dolgokat ott kell szó
vá tenni, ahova első fokon tartoznak.

*
— Örvendetes, hogy szépen terebélyesedik az almádi sportélet (testé

pítés, úszás, kézilabda, sakk, labdarúgás, vitorlázás, tenisz). Az asztali te
niszezők is bontogatják „megtépett” szárnyaikat. A fejlődéshez az Almá
di Újság is hozzájárult rendszeres tudósításaival.

— Közeleg a Kihívás Napja (CHALLANGE DAY), a kanadaiak felhí
vására világszerte milliók mozdulnak meg egészségünk és környezetünk 
védelmében legalább 15 percre. Szakosztályunk felhívással fordul az is
kolák tanárai és tanulói felé, hogy mozduljunk meg mi is!

Kérjük a különböző munkahelyek dolgozóit, hogy minél többen kap
csolódjanak valamilyen formában május 26-án a kihívás napján a nagy 
megmozduláshoz. A fenti napon a teniszezők 4 pályát arra biztosítanak, 
hogy almádiak mozogjanak a vörös salakon. Ütőt, labdát és szakembert 
biztosítunk a tenisz iránt érdeklődőknek.

Jelszavunk: Mozogni jó ! A mozgás egészség!!!

Varga László 
szakosztályvezető

Töredékek 
régi képeslapokból, 
Balatonalmádiban

„Kedves Gunkim! E hó elsején érkezünk ide anyuskám
mal a szép fénylő Balaton partjára... A fürdés nagyon kelle
mes. Írjon, mi hír arrafelé.”

„Kedves Iloczi! ... a vízben délszaki növények nőnek 
úgynevezett lótusz virágok, háromféle színűek, lila sárga és 
rózsaszín, valami szépek”

„Édes öregem, holnap, 31-ikén a délutáni hajóval me
gyünk. Kéretik a déli vonathoz kijönni értünk, jeget hozzon. 
Németiné”

Régi képeslapokból nyílt kiállítás a Magyar—Angol 
Tannyelvű Gimnázium aulájában Schildmayer Ferenc 
gyűjteményéből. A kiállítás megtekinthető február 14-éig. 
Ezt követően a honismereti kör rendezésében helytörténeti 
érdekességekből nyílik tárlat. A kiállítások hétköznap 12— 
13 óra között látogathatók.

*

Részletek a gimnázium igazgató megnyitójából.
„Százötvennégy képeslap, és ráadásul mindegyik Almá

diról? Városunk bennszülöttei, betelepültjei és nyaralóven
dégei meghökkenve állnak meg, mert ha négy-öt különböző 
képeslapot találnak Almádiról, akkor a bőség zavarával 
küszködő pavilon jelenik meg lelki szemeink előtt, méghoz
zá a főidényben. Pedig egyszerre hatot is lehet vásárolni 
több helyen is, amelynek ízléses borítóján Balatonalmádi 
Anno... felirat áll, és utolsó oldalán pedig Schildmayer Fe
renc neve. Szerényen, ahogy egy deltiológushoz illik, saját 
maga rendezte be kiállítását, immár a másodikat, és nem az 
udvarias érdeklődés, hanem az őszinte kíváncsiság miatt 
hívtuk meg hozzánk, mert az előző kiállítás időpontjában a 
gimnázium még nem létezett. Talán még a szerencsi képes
lap-múzeum is alig nyílt meg akkor, csak egy másik deltio
lógus—orvos álmodozott róla. Én mégis az építész—deltio
lógus Schildmayer Ferencre nézek fel inkább, mert ő kizá
rólag Almádival foglalkozik, és témája szakember-szerel
meseként, helytörténészként is jegyzik a nevét. Nem csoda: 
1898-tól napjainkig hatalmas és gazdag gyűjteményt őriz 
pedánsan és szépen rendben tartott albumaiban.

*

Itt a szónok kitért részletesen Almádi történelmet formá
ló múltjára, az itt élt lokálpatriótákra, és mindez tükröződik 
a kiállításon bemutatott anyagon.

Majd így folytatta: „Nos, ezért van itt ma nálunk ez a ki
állítás 500 évvel Almádi okleveles említése és 1000 évvel 
Vörösberény első okleveles említése után.

Itt van és nem máshol, mert Almádit és Vörösberényt az 
iskolái tehetik majd naggyá és híressé, legyen az általános 
iskola, gimnázium vagy akadémia. Akik ma itt tanulnak, 
nem tudják nem megszeretni a várost, és a maguk lehetősé
geihez mérten tesznek is érte. Most is és a jövőben is. Anya
gi, szellemi és erkölcsi filoxéravészből is ki lehet lábalni.

Ki lehet, mert ki kell lábalni. Hiszem az értelmemmel és 
hiszem a szívemmel a jelen képek láttán, ezért is köszönöm 
meg Schildmayer Ferenc alpolgármesternek, hogy kiállítá
sával hitet, tudást és tenniakarást csepegtetett mindannyi
unkba”.



Sajnos rossz hírrel kell kez
denem beszámolómat. Ami a 
múlt hónapban csak kósza hír 
volt, mostanra valósággá vált: 
emelték a horgászengedélyek 
árát. Nem 300, hanem 600 Ft- 
tal. A sokat emlegetett áfa elér
te a horgászokat is. Így 1993-ra 
a balatoni területi jeggyel 
együtt 2300 forintot kell befi
zetni. Az egyesület vezetősége 
úgy döntött, nem javasolja a 
küldöttgyűlésnek a tagsági díj 
emelését, bár a működési költ
ségek jelentősen változtak. A

kisnyugdíjasok továbbra is 
csökkentett tagdíjat fizetnek.

Híreket kaptunk a MO
HOSZ megyei küldöttértekez
letéről is. A tavalyi adatokat a 
horgászok fogásáról még nem 
sikerült összesíteni, a Halászati 
Vállalat eredményei viszont 
már megvannak: 716 tonna ha
lat vettek ki a Balatonból ösz
szesen, ennek több mint fele 
(kb. 400 tonna) angolna. A fel
mérések szerint még 4—5 ezer 
tonna „kígyóhal” vár lehalá
szásra. Úgy tűnik: pár éven be

lül megszabadulunk tőlük. 
Egyre égetőbb viszont egy má
sik probléma — amit Nemcsó 
professzor úr, a Szegedi József 
Attila Tudományegyetem tan
székvezetője előre jelzett. A 
szintén mesterségesen telepí
tett busák megoldatlan lehalá
szása. Ezekből a nagytestű ha
lakból (magam is láttam a vi
torlás mögött kiugráló 20— 40  
kiló körüli példányokat) kb. 
7— 8000 tonna van a tóban. Ha 
— ne adj Isten— valami beteg
ség ütné fel közöttük a fejét, 
nos, még rá gondolni is rossz.

A MOHOSZ, a vízügyi igaz
gatóság és az önkormányzatok 
elhatározták, hogy rendet te
remtenek az engedély nélküli 
stégek, csónakkikötők körül. 
Csopak és Alsóörs között még 
ezen a télen valamennyit fel
szedik. A kinnhagyott karók 
gazdái is komoly büntetésre 
számíthatnak, ami az egyesü
letből való kizárás is lehet. Al

mádi két és fél kilométeres 
partszakaszán is megkezdődik 
az egyesület környezetvédelmi 
felelősének, a társadalmi ellen
őröknek és az önkormányzat 
megbízottjainak közreműkö
désével — a stégek feltérképe
zése és az engedélyek ellenőr
zése. Nem irigylem magunkat. 
Kemény munka lesz, és a min
denki számára elfogadható 
megoldást megtalálva, nagyfo
kú türelmet és megértést kíván. 
Remélem, sikerül.

A balatoni nád pusztulása 
miatt— ki tudja, hányadszor— 
új vizsgálat indult.

Szerettem volna jó hírt is ad
ni Önöknek. A Balatonon 
azonban újból beállt a  jég, így 
ez sem sikerült. Pedig a néhány 
jégmentes napon fogták ám a 
bodorkákat a vízmű kifolyójá
nál és a móló mellett is. Talán 
majd a következő hónap barát
ságosabb lesz.

Nagy Ferenc

Értesítjük tisztelt 
meglévő és leendő 

ügyfeleinket, 
hogy 1993. január 15-től 

10 éves szakmai gyakorlattal 
önálló

vállalkozásként végezzük 
fűtés- és tüzeléstechnikai 

szolgáltatásunkat

Vállaljuk:

— gázbekötések tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

— gázkazánok, gázégők beüzemelése, javítása

— olajégők, kazánok javítása, beszerelése

— tüzelőberendezések karbantartása, vegyszeres tisztítása, 
bojlerek vízkőtelenítése

— környezetvédelmi és tüzeléstechnikai műszeres mérések

— fűtés- és technológiai szerelések

— Carborobot széntüzelésű kazánok komplex szerelése

— kereskedelmi tevékenység, gázégők—kazánok—olajégők 
beszerzése, értékesítése kiskereskedelmi ár alatt

GÁZBEKÖTÉS, -TERVEZÉS 
ÉS -KIVITELEZÉS ESETÉN 
10—10% árkedvezmény!

THERMONETT FŰTÉS
ÉS TÜZELÉSTECHNIKA

Balatonalmádi, Taksony u. 45.
Telefon: 80/39-129

ELKO
villamossági 

szaküzlet
Telek, lakás, üdülő 

és üzlet villanyszerelése 
Bojler, hőtárolós kályha 

szerelése, javítása 
Villamossági cikkek 

árusítása

Megrendeléseknél 
kedvezményt adunk

VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 11. 

Telefon: 39-058



A cserkészek nagy nyári portyájáról, a budapesti kirándulásról, a Mikulás-túráról, a széntesti betlehemes játék
ról Mesterházy Andreától hallottam, aki maga is cserkész. Minderről és még számos más vidám pillanatról, ünne
pélyes percről már abból a 12 órás videóanyagból kaptam ízelítőt, mely a fiatal közösség élményeit őrzi. Korombe
liek, akik voltak valaha egy Bakony-beli táborozáson, egy csillagtúrán, megértik feltámadó nosztalgiámat az esti tá
bortüzek melletti vidám dalolással, életre-halálra szövődő barátságokkal teli, gondtalan, nyüzsgő úttörőévek után. 
Aztán beszélgetőpartnereimet, Bánkuti Antalt és Gáli Istvánt hallgatva rá kellett jönnöm, hogy itt másról van szó, 
és ők megfogalmazták: a cserkészet nem az úttörőt helyettesítő ifjúsági tömegmozgalom. Vallásos szellemiségű el
itet nevel.

ÍGY, VAGY SEHOGY
Bemutatkozás

A Magyar Cserkészszövetség megalaku
lásától számítja fennállásának időszakát, így 
tavaly ünnepelte 80. születésnapját. A kény
szerű 42 évi szünet után ma Magyarorszá
gon 462 csapat működik 25 ezer cserkésszel. 
(A háború előtt 45 ezren voltak.)

A CSERKÉSZET:
— valláserkölcsi alapon nyugvó, ökume

nikus szellemű, felekezeti, faji, származási 
megkülönböztetés nélküli lelki mozgalom, 
ami ifjú kortól a sírig elkíséri tagjait

— ideológiáját a 10 pontba szedett tör
vény adja, melynek megtartására fogadal
mat kell tenni

—  törvényeik nem tiltanak, egyszerűen 
megmondják, hogyan kell élni

Balatonalmádiban soha nem volt cserké
szet. A mai csapat 1991 decemberében ala
kult, s az 1992. május 3-i csapatzászló-szen
telésen 21 cserkész tett fogadalmat. A csapat 
neve: 1409. sz. Szent Jobb Cserkészcsapat.

A cserkészképzés próbarendszerben tör
ténik (újonc; I—II—III. cserkész; rover 
öregcserkész). A próbák anyaga 5 tárgykör
be rendezhető: jellemnevelés, cserkésztu
dás, embertárs-szolgálat, magyarságisme
ret, testi teljesítmény.

Csapat- és őrsi összejöveteleiket heten
ként tartják. Az ismeretek zömét kirándulá
sokon, táborozáson sajátítják el. A természet 
megismerése, az ahhoz való alkalmazkodás 
mellett állóképességet szereznek, megtanul
ják az egymásért való küzdést, kialakul (erő
södik) a felelősségérzet. Jól igazolta ezt a ta
valy nyári kerékpártúra, ahol a részt vevő 18 
fő 560 km-t tett meg az Almádi — Fadd- 
Dombori — Dunaszekcső — Mohács —  
Baja — Simontornya — Almádi útvonalon. 
Napi 50—70 km nyeregben, felkészülés — 
ismeretszerzés a látnivalókból — igazi em
bert próbáló teljesítmény volt, különös te
kintettel a csapat egy részének átlagéletkorá
ra.

A cserkészet az újrakezdés után vezetőhi
ánnyal küszködik. Az almádi csapat tavaly 6 
cserkészt küldött örsvezetőképző táborok
ba. Az idén szintén 6 főt terveznek oda, s to
vábbi két cserkészt segédtiszti táborba. 
1993-ban 16 újoncot fogadtak, akiket Szent 
György napjára (április 24.) szeretnének fel
készíteni a fogadalomtételre.

— Legelőször arra kell rákérdezzek, hogy mit 
értenek az elit nevelésen?

— Alapvetően, amit már a bemutatkozásban 
is említettünk, hogy a cserkészet nem tömeg- 
mozgalom. Egy szűkebb magot ölel fel, azokat 
a fiatalokat, akik valláserkölcsi nevelést kap
nak, vagy fiatalemberként, fiatal felnőttként lel
kigyakorlaton vesznek részt. Elit annyiban, 
hogy a próbatételek komoly fegyelmet, kitartást 
követelnek meg, kötöttséget jelentenek, aminek 
nem mindenki képes alávetni magát, akkor sem, 
ha vallásos. És elit annyiban is, hogy aki egy
szer igazi cserkésszé válik, abban kialakul az 
összetartozás szelleme, az egymás iránti tiszte
let, megbecsülés igénye. Nem túlzás, de például 
a régi öreg cserkészek, ha korábban soha nem is 
találkoztak, mégis barátként, régi ismerősként 
köszöntik egymást.

—  A hittanra járókból tehát nem lesz auto
matikusan cserkészjelölt. Hogy kapcsolódnak 
be a fiatalok a mozgalomba?

— A hittanórákra eljárunk, beszélünk a cser
készetről, de nem toborzunk. A gyerekek ön
ként jelentkezhetnek, de szülői hozzájárulással, 
hisz komolyan beavatkozunk a gyermek neve
lésébe. A gyakorlatban inkább barátok útján 
szerveződik a csapat. S bajban is lennénk, ha 
hirtelen megnőne a létszámunk, hisz pillanat
nyilag csak ketten vagyunk, akik a parancsnoki 
tisztet betölthetjük. Noha a cserkészet alapvető
en alulról szerveződő mozgalom, most mégis 
vezetők és vezetettek kategóriájáról kell beszél
ni, mert a vezetők képzése a hosszú szünet miatt 
kimaradt, így most kell kinevelni őket.

—  Milyen a kapcsolatuk az iskolákkal?
— Nincs kapcsolatunk velük, s gyakorlati 

szempontból sincs miért, hogy legyen, hisz pl. 
éppen Almádiban nem is az iskolákban folyik a 
hittanoktatás. Igaz, a háború előtt sem volt jel
lemző, hogy az iskolán belül alakult volna meg 
a cserkészcsapat. Egyértelműbb az, hogy a 
mozgalmat az egyházak ölelik fel. Nálunk zö
mében katolikus fiatalok vannak, de van két re
formátus tagunk is, s ilyen szempontból remél
jük, hogy más felekezetből is többen csatlakoz
nak hozzánk.

—  Önök nem pedagógusok, s itt többféle kor
osztállyal kell megtalálni a közös hangot. Sike

rül ez?
— Abban biztos egyetértünk, hogy nem attól 

lesz valaki jó pedagógus, amit megtanul a főis
kolán. A készségnek, a pedagógiai érzéknek az 
emberben kell lennie. Cserkészként élni, az 
meghatározza az ember egyéniségét. Akik al
kalmasak a vezetői tisztségek betöltésére, azok

a különböző vezetőképzési formákon a szüksé
ges ismeretanyagot, tudnivalót elsajátítják. A 
háború előtt pl. a legkisebb korcsoporttal — a 
farkaskölykökkel— , akik 4 éves gyerekek vol
tak, is foglalkoztunk. A legfontosabb az, hogy a 
fiatalnak itt esélye van, hogy megtanuljon vala
mit, van sikerélménye, amit az iskolában is ka
matoztathat, s megtanul egy életformát.

—  Miből gazdálkodik a csapat?
— Adományokból, s elsősorban a katolikus 

egyház által biztosított lehetőségekből. A kato
likus egyháztól kaptuk a csapatzászlót, ők fizet
nek elő a különböző szakkönyvekre, folyóira
tokra, s támogatták a nyári túránkat is. Helyi ösz
szejöveteleinket a plébánia oktatótermében 
tartjuk. A cserehegyi kilátónál tervezett cser
késztanya kialakításához is ígéretünk van a püs
pök úrtól 1 millió forint támogatásra, sajnos 
azonban az alsóörsi önkormányzattal, aminek 
közigazgatási területén található az építmény, 
még nem tudtunk megegyezni. Egyébként az 
esetenként felmerülő költségeket a tagok vállal
ják, a táborozáshoz szükséges felszereléseket 
pedig kölcsön kapjuk. Ezért, akik szinpatizál
nak a cserkészmozgalommal, azok adományait 
köszönettel várjuk a Veszprémi Szeminárium 
Alapítvány címére, Veszprém, Vár u. 16., az 
OTP 489-98000/863-005842-3 sz. számlára.

—  Önök már nem fia ta l emberek. Hadd kér
dezzem meg: miért csinálják, miért szívügyük 
annyi idő  után ma is a mozgalom ?

Válaszuk egybehangzó volt, bár megítélésem 
szerint Bánkuti Antal és Gáll István két teljesen 
különböző egyéniségű, mentalitású ember:

Meggyőződésük, hogy az az életrenevelés, 
amit ők kaptak, meghatározta pályafutásukat, 
életüket, sok olyan nehézségen keresztülsegí
tette őket, amivel egyébként talán nem tudtak 
volna megküzdeni. Egyszerűen csak azt szeret
nék továbbadni, amit ők is kaptak.

Cserkészmozgalmat csinálni tehát így (kell) 
vagy sehogy. S hogy még miért így, ahhoz áll
jon itt a cserkészmozgalom alapítójának, Lord 
Baden Powel szellemiségében megfogalmazott 
„12 jó ok, hogy gyermeke cserkész legyen” 
üzenetből néhány kiragadott idézet: ...jellemet 
ad gyermekének, amely nélkül..., jó alkalmat ad 
a szolgálatra,... egészséges társaságban hasznos 
elfoglaltság..., egyéniséget ad, mert... A dön
tést, végül is hogy gyermekeink nevelésének 
ezernyi örömét és gondját miképp osztjuk meg, 
magunknak kell meghozni.

M. H. E.



IRODATECHNIKA-SZAKÜZLET 
NYÍLT BALATONALMÁDIBAN

Kínálatunk:

• Irodagépek

• Fénymásolók, faxok, üzenetrögzítős telefonok, írógépek, szalagos 
számológépek, vakuvizsgálók, iratmegsemmisítők stb.

• Zsebszámológépek, tudományos és menedzserkalkulátorok

• Író-és irodaszerek

• Ceruzák, tollak, kapcsok és egyéb irodai segédeszközök

• Irodai kellékanyagok: fénymásolófestékek, cartridge-ek, írógépfesték 
és -javítószalagok, számológép-festékhengerek, mágneslemezek stb.

• Irodai és iskolai papíráruk

• Fénymásolópapír, faxpapír, számítógép-leporelló, iratrendezők, 
füzetek, borítékok stb.

• Tervezői rajzeszközök

• Standardgraph sablonok, vonalzók, tuskihúzók, tusok, körzők stb.

• Casio asztali, fali- és karórák

• Casio szintetizátorok

Kezdje nálunk irodaszer-vásárlását, 
nálunk a ceruzától a számítógépig beszerezhet 

mindent egy helyen, 
Írásban leadott irodaszer-igényét egy héten belül összeállítjuk!

CASIO IRODATECHNIKA
Balatonalmádi, Jókai u. 7., szolgáltatóház Nyitva: hétfőtől péntekig, 8.30—17 óráig

Tel.: 38-054

A berényi borbély

BÉLA BÁCSI
Kicsit hajlott, szikár, jelleg

zetes alakját, mindig sietős já
rását, vagy kismotoron ülő, há
tára szíjazott műhelytáskás fi
guráját ki ne ismerné városunk
ban. Süvegelik, köszöntik nap 
mint nap. Ő a Béla bácsi — tu
dod, a borbély: mondják.

Papp Bélát, a  köztiszteletben 
álló idős fodrászmestert a kö
zelmúltban a helyi ipartestület
ben tüntették ki kisipari mun
kásságának 50 éves jubileuma 
alkalmával, és aranygyűrűvel 
jutalmazták.

*

— Mindszentről, Csongrád
ból indultam — kezdi mondó
káját vékonyra borotvált kis 
bajusza alól. — Úgy ám, hatan 
voltunk testvérek, szüleim gaz
dálkodók voltak. ’29-ben men
tem inasnak, aztán mint segéd 
’32-ben Hódmezővásárhelyt 
dolgoztam. Abban az időben az 
iparosok vándoroltak az or
szágban; hát én is nekiindultam 
biciklivel a Dunántúlnak. Egy 
kis szentgáli kitérővel ide sze
gődtem, Vörösberénybe. Majd 
a Nánási Miska bácsinál Almá
diban lettem segéd. Neki öt üz
lete is volt. A mesternél laktam, 
meg az ellátást is megkaptam.

’39-ben katonának hívtak, 
két évre. Október 5-én be is vo
nultam Keszthelyre, majd Sá
toraljaújhely következett, és 
1940-ben Erdélybe indultunk a 
IX. határvadász dandárral. Én 
híradós rádió rajparancsnok 
voltam, akkor még az R8-as 
nagyrádióval. Gyergyószent
miklós, majd Csíkszereda lett 
az állomáshelyünk. 1941-ben 
aztán leszereltem, és hazajöt
tem. Itt mestervizsgát tettem, 
’42 márciusában viszont ismét 
bevonultattak. Akkor már öt 
éve, hogy udvaroltam, hát az
tán augusztusban meg is lett az 
esküvő, fél évre haza is enged
tek. Itthon azért az üzlet ment, 
volt egy rokkant segédem, aki 
az én iparengedélyemmel üze
melt. 1944-ben közeledett a 
front, mi Erdélyből az utánpót
lást biztosítottuk.

Aztán jött az az átkos vissza
vonulás, amely Kárpátalján, 
Egeren keresztül történt. 
Ausztriában ’45. május 20-án 
kerültem fogságba. Láger,

orosz fogság, egy egész nyá
ron. Úgymond szerencsémre 
haskéregrepedésem volt, igaz, 
nem számítottam sebesültnek, 
de nem voltam egészséges. 
Amikor kimentünk a szégyen
padra, az orosz felcsernők úgy 
csipkedték a fenekünket, hogy 
csak na Ha kemény volt a hú
sa, mondták karasó — alkal
mas a munkára, irány kelet 
felé. Később már a Nemzetközi 
Vöröskereszt beleszólt, s a be
teg foglyokat nem engedték el
vinni. Azok azért csak mond
ták a magukét, hogy összerom
boltuk az országukat, építsük

csak föl. Én mindig bíztam 
benne, hogy hazakerülök. Ké
sőbb sikerült is, és sok ezren el
indultunk a táborból gyalog ha
zafelé. Higgye el nekem, ami
kor a magyar határt Sopronnál 
elértük, lehasaltunk a földre és 
megcsókoltuk azt. Sopronban 
két napig nem engedtek tovább 
bennünket, mert azt mondták, 
jön a Rákosi és beszél hozzánk.

— Hol aludtak?
— Hát hol, a szabad ég alatt, 

amikor megesteledett, mint a 
nyúl, meghúztuk magunkat va
lahol. Az a kopasz meg azt ma
gyarázta, hogy őneki köszön

hető, hogy mi hazajöhettünk. A 
fene megette. Tudtuk mi azt, 
hogy nem így van. Én meg azt 
mondtam, csak legyen vége az 
egésznek. A feleségem otthon 
betegen, várandósan. Arra ér
tem haza, hál’ Istennek, hogy 
lett egy fiam.

— Hogyan indult akkor az 
élet?

— Hát tűzkővel.
— Tűzkővel?
— Hát persze, a zubbo

nyomba varrtam vagy ezret is. 
Valuta volt kérem az akkori
ban, méghozzá jó valuta. Lisz
tet kaptam érte, meg sok min-



dent. A borbélyüzlet is csere út
ján működött. Sóért, cukorért 
nyírtam, borotváltam. Az oro
szok benzint adtak, sót tettünk 
bele és azzal világítottunk. A 
református papiakban lakott a 
Major, az őrnagy parancsnok. 
Egyszer annak a csicskása jött
— mondja ám, davaj robot. Én 
mutattam neki, cukrot adjál, 
akkor majd borotvállak. Ő meg 
csak úgy ingyen akarta a mun
kát. Hát kérem, kilöktem az aj
tón kívülre. Féltem is aztán, de 
jött a politikai tiszt borotvál
kozni, valahogy elmondtam 
neki, ami történt, és ő rendezte 
el a dolgot Jól kezdett akkori
ban menni az üzlet. A szabadi 
repülőtér felújításán sok ember 
dolgozott. Itt laktak Berény
ben, jöttek is az üzletbe. Hát 
kérem így éltünk.

Hát hogy gazdálkodtam-e? 
Hogyne, voltak állataim, no 
meg a föld. Hajnali háromkor 
kezdtem az etetéssel, elláttam 
mindent a ház körül, utána 10- 
ig az üzlet, majd két óráig a föl
deken dolgoztam, délután 
megint az üzlet, este későig 
meg a gazdaság. Volt olyan is, 
hogy Kisbányán vertem a szo
tyolát, hogy olajunk legyen. Ej
— az életem egy rohanás volt. 
Takarmányt is lehetett akkori
ban szerezni, a parlag földet a 
téesz odaadta kaszálásra. Ott 
kaszáltak az ő embereik is, az
tán mondták is: az istenit ennek 
a borbélynak, ez jobban tud ka
szálni, mint mi. Akkoriban 
még üszőim is voltak. Aztán 
’56 után nem győztem a föl
dekkel, a feleségem apja el is 
adta egy részét.

— Nem akarták elvenni az 
üzletét?

— Molesztáltak eleget, Al
mádiban nekem kellett volna 
átvenni az Abáziában a fodrá
szatot. De valahogy mindig si
került kitérnem.

Nyugdíjba? 1978-ban men
tem el, most már 75 éves va
gyok, de még mindig iparenge
déllyel dolgozom. Igyekszem 
úgy dolgozni, hogy jöjjön a 
kuncsaft. Azt mondják, olcsó 
vagyok? Nyugdíjasok majd 
mind, sajnálok tőlük többet 
kérni. Betegekhez is kimegyek 
majd mindennap, muszáj meg
szépíteni őket. A szórakozás? 
Az nekem sosem volt. Azért ré
gen néha elmentünk moziba, 
meg a berényi ipartestületbe is.

— Mire emlékszik szívesen 
vissza Béla bácsi?

— Roppant küzdelmes élet,

megállás nélkül dolgoztam. 
Kérdezgetik is mostanság: 
nem unom még? Nem, kérem, 
én csinálom tovább. Sosem ér
tem rá beszélgetni, még most is 
10—15 perc alatt levágom a 
hajat. Megbecsültem a kun
csaftokat, tiszteltem őket, en
gem is tisztelnek. Mikor jött az 
új idős katolikus pap, annak is 
azt mondták: csak hívja a Béla 
bácsit, kiszolgálja az magát. A 
református pap is az én kun
csaftom, nagyon jó ember az is. 
Múlt év augusztus 20-án vol
tunk 50 éves házasok a felesé
gemmel. Sajnos a legnagyobb 
csapás fiunk halála, akit 1989- 
ben elvesztettünk, és ez már 
minket elkísér.

Terveim? Nekem már na
gyon nincsenek. Úgy vagyok, 
mint a Titanic hajó, olvastam 
valahol, ahol már csak azt mon
dogatták: „Uram, tehozzád 
mindig közelebb.”

Szikár, hajlott alakja, adja 
Isten, még hosszú ideig legyen 
jellegzetessége Vörösberény
nek. Beretválja még hosszú 
ideig a tehetetlen betegeket, 
üdvözölje nap mint nap az övé
it, hiszen itt, ebben a barátságos 
szegletben mindenki tiszteli és 
szereti, itt van Ő otthon, itt az Ő 
világa. Hiszen egész életében 
nem tett mást, dolgozott becsü
lettel és szolgálta a „kuncsaf
tot”. Az ilyen ember előtt meg
hajtom fejemet, és tisztelgek 
magam is.

Veszeli Lajos 
Fotó: Áfrány Gábor

M egkérdeztük

Az ünnepek előtt és alatt sokan panaszkodtak, hogy az 
idetévedt vendégnek nincs szálláslehetősége, így elment 
Füredre. A Berény Hotel bezárt, szilveszterkor nyitott 
zárt körű rendezvénnyel. A Pirátot tatarozták. Hát, hogy 
is van ez egy fiatal városban? Elviszi jóhírünket a világ
ba? Mit tehet ez ellen az idegenforgalmi bizottság? Boros 
László, az idegenforgalmi bizottság elnöke az alábbiak
ban válaszol:

A puszta télen
Nem véletlenül jutott eszembe e kedves Petőfi-vers címe, 

pedig a téli Almádiról kívánok néhány sort írni. A nagy nyári 
nyüzsgéshez képest ilyenkor, tél víz idején szinte kihalt a város; 
csak a téli ünnepek táján s a jeges időszakokban mozdul meg 
valami. Ilyenkor tűnődik el az ember azon, vajon mit is kezd az 
ide tévedt látogató magával. Talál-e meleg szállást, étkezési, 
szórakozási lehetőséget?

Lássuk hát. Hajdanában, amikor még az adósságállomány 
gyarapításában voltunk „érdekeltek”, egész évben vendégeket 
várt a Tulipán szálló, meg valamelyik nagy étterem. Vendég 
ugyan ritkán tévedt ide akkor is, de nem jött senki zavarba, ha 
az utcán megkérdezték szállásügyben. Mostanában nagyot 
változott a világ. A régi üdülők jó része is szállodaként üzemel, 
sok jó új étterem nyílt, ám komoly szórakozási lehetőség to
vábbra sincs, de ami késik... Néhány ismerősöm szerint ez idő 
tájt nem lehet szálláshelyet találni Almádiban, nem tudni, me
lyik étterem üzemel, s hogy tart nyitva. Kis utánajárással egyet 
s mást meg lehet tudni. Például hogy a Tulipán szálló téli nyitva 
tartása biztos ráfizetés, és technikailag sem megoldható (nincs 
fűtése). A Múzeum Hotel Berény főleg csoportok számára 
vagy rendezvényekre étkezéssel együtt igénybe vehető. A víz
parton karácsony óta átalakítva várja  a vendégeket az Inter Eu
rópa Bank szállodája (volt Pirat Hotel). Az éttermek közül 
egész télen nyitva tart az Ottília, a Berény és a Budatava, pén
tek-szombaton az Aranyhíd is üzemel, és egyfolytában várja a 
vendégek „rohamát” a Porció.

Hát ilyen a puszta télen. Nem árt, ha tudjuk, mi vár a téli ven
dégre, de jó lenne, ha már azt is tudnánk, mivel lehetne vonzób
bá tenni egész évben Almádit.

B.L.



Köszönjük
A pedagógus legkedvesebb 

jutalma, ha idők múltán felke
resi volt tanítványa, s immár 
egyenrangú felnőttként mond 
szívmelengető szavakat a TA
NÍTÓNAK.

A könyvtáros „szakma” nem 
hasonlítható az előbbihez — 
bár rokonok —, de pl. könyv
tárba járni nem kötelező. Talán 
ezért is nagy-nagy öröm, ha a 
nem kötelező kategóriában kap 
az ember— s még inkább az in
tézmény — váratlan köszöne
tet.

Ebben volt részünk a minap.
A könyvtár hajdan volt, 

mondhatni törzsolvasója kb. 15 
év után toppant be hozzánk. 
Nevén szólította a könyvtárost, 
aki kis zavar után ismerte csak 
fel rég nem látott olvasóját. 
Vendégünk ma egy térképké
szítő és -értékesítő egyéni cég 
tulajdonosa, akitől rendeltünk 
egy (nem kis értékű) térképet. 
Elmondása szerint örömmel fe
dezte fel az almádi könyvtár 
rendelését. Személyesen hozta 
le a térképet, s ajándékként adta 
át.

Kedves HADNAGY KÁ
ROLY! Nagyon köszönjük, s 
kívánjuk, hogy cége, az Antik 
Atlasz (Veszprém) sikeres le
gyen!

A „megszólított” könyvtá
ros:

Hollóné Behring Anikó

Megnyílt a Budatava Gyógyszertár. A gondolattól a megvaló
sulásig alig egy szűk esztendő telt el. Budataván a Rákóczi úton 
február 2-án megnyílt az új gyógyszertár. A Fórum bevásárlóköz
pont környéki városrész közel 3000 fős lakosságának ellátására 
szolgál. Korábbi helyén, a Bajcsy-Zsilinszky úton, talán egy fél 
szűk esztendő múlva a városi könyvtár rendezkedhet be új, végle
ges otthonába.

Fotó: Á. G.

Az Almádiért Alapítvány hirdetménye
A polgármesteri hivatal helyiséget biztosított az alapítványnak, 

melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Ez a városháza 17-es 
számú szobája, ahol az alapítvánnyal kapcsolatos ügyekben min
den szerdán a 9— 18 óra közötti időszakban személyesen állunk 
az önök rendelkezésére. Az Almádi Újság — mint az alapítvány 
kiadványa — ügyintézését is itt végezzük, így pl. személyes hir
detésfeladásra is ott, a fenti időben van lehetőség, a tárgyhónap 
előtti szerdáig.

Nikoletti Miklós intéző

A Balatoni Yacht Klub szervezésében január 23-án vitor
lásbált rendeznek Balatonalmádiban, a közösségi házban. 
Asztalfoglalás a helyszínen vagy a 38-011-es telefonszámon.

Megalakult 
a KDNP helyi 

szervezete
A Berény Hotelben— népes 

érdeklődő jelenlétében — teg
nap este tartotta alakuló ülését 
a KDNP helyi szervezete. 
Könnyid István, a párt Veszp
rém megyei társelnöke üdvö
zölte a megjelenteket, majd a 
kereszténydemokrata érték
rend fontosságáról, annak helyi 
élesztéséről szólt.

Ezután Forró Pál, a párt má
sik megyei társelnöke adott tá
jékoztatót a KDNP aktuálpoli
tikai feladatairól, s szólt arról 
is, hogy minden embernek iga
zán fontos küldetése lehet; dol
gozni a  közjóért. Ezután dr. Pe
kő Edit főorvos beszélt az ala
kuló ülésen, kiemelve: nem 
csupán családban kell gondol
kodni, hanem szélesebb kör
ben; a társadalomban, a jelen
ben, s mindenképpen a jövő
ben. A diófát, amit ápolunk, 
nem magunknak, hanem uno
káinknak neveljük — mondot
ta. Köszöntötte az alakuló párt
szervezetet Pleva László, a 
Veszprémi Egyetem tanára is, 
hangsúlyozva a KDNP ökume
nikus eszmeiségét.

Az alakuló ülésen végezetül 
megválasztották a KDNP helyi 
szervezetének tisztségviselőit. 
A KDNP alakuló ülésén, a he
lyi szervezet egyhangúlag Tro
sits András tanárt választotta 
meg elnökké.

Rendkívüli kedvezmény 
a FÓRUMBAN

• amerikai műpadlók (180 cm széles) 

1390 Ft helyett 690 Ft/m

• Siesta gázkályha

15 900 Ft helyett 11 900 Ft

• Univerzális szeletelő 

1390 Ft helyett 930 Ft

A FÓRUM MINDIG MEGÉR EGY UTAT!
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