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

Kemény Géza:

ÉG, 
NE SIRASS MÉG...!
Ég palotáján lendül a kék, 
ablaka lengő, nagy tükörét 
szél nyitogatja, bevágja vihar, 
hasogat hulló szilánkjaival.

Zöldbe a kék ég ahogy lezuhan, 
vörhenyes erdők évada van.
Zöldbe a kék, pirosba a zöld...
Élni szeretnék, míg éltet a föld,

szökni a fénnyel a színeken át...
Vihar, ne vágd be létem kapuját!
Zöld nyit a kékbe, zöldbe veres, 
ég, ne sirass még, föld, ne temess!

Bodosi György:

Óda egy 
balatonfelvidéki kistájhoz
Lelkem sok nehéz kő  közé van rejtve. Ékkő 
csupán te vagy. Ametiszt tiszta. Gyémánt keményen 
villogsz máskor. Mindegy. Nekem csak ez "kő”, 
ez a hazai kistáj. Ragyog opálos fényben. 
Könnyzáporon ál nézem. Topáz—szemében 
annyi jóság. S hamisság — tudom és tettrekészen 
—szolgálatkészen— várom. Szólits! Beérem egész 
kevéssel. Kavics kristály vagy. Ints s jövök.
Boldog leszek, halálomig egészen.

Grafika: Fábián László



EMLÉKHELYEK AZ 
ALMÁDI PARKBAN

Petőfi, Kossuth és Rákóczi 
szobra,  és a 
Batthyány-örökmécses talál
ható a természetvédelmi terü
letként ismert almádi öregpark
ban. Területe már a múlt század 
végén igen szép, kedvelt helye 
volt Almádinak annak ellenére, 
hogy a partvonal rendezése 
csak 1902-ben történt meg. Az 
említett emlékhelyek közada
kozásból, báli rendezvények 
hasznából, továbbá felülfizeté
sekből valósultak meg, és 
mindnek megvan a maga törté
nete, amit a korabeli sajtó bősé
gesen publikált.

A Kossuth-szobor felállítá
sára 1903-ban került sor, így a 
90 éves évforduló aktuálissá te
szi létrehozása körülményei
nek megismerését.

A századforduló körüli 
években számtalan híradásban 
olvashattunk felülfizetésekről 
a szoboralap javára. Az így 
összejött pénzből került sor 
1902-ben a Petőfi-szobor felál
lítására. Az összegyűlt összeg 
bőségesen elég volt rá, sőt rög
tön tervezni kezdték a Kossuth 
-szobor létesítését. 1903. július 
12-én írja a Veszprémi Hírlap: 
„...a fürdői lakosság, a birtoko
sok lelkesedéséből új szobor 
lesz Almádiban. Múlt évben 
Petőfi, most Kossuth. Leleple
zése augusztus 23-án lesz. Az 
ünnepséget 100 tagú bizottság 
rendezi Óvári elnökletével. Az 
ünnepi beszédet Eötvös Károly 
országgyűlési képviselő tartja. 
... az év fénypontja lesz.”

Az augusztus 15-én megje
lent újság közli az ünnepség 
programját. 1. Himnusz 2. Kos
suth-ima 3. Kossuth-dal 4. Ün
nepi beszéd, tartja Eötvös Ká
roly 5. Szoborátadás, átvétele. 
6. Koszorúk elhelyezése. 7. 
Szózat. Az ünnepségen Kos
suth Ferenc személyesen is 
részt vett. A program szerint 
este nyolc órakor társas vacso
ra lesz a két nagyvendéglőben 
— Zsák és a Hattyú —, és a

Hattyú melleti sátorban. A ren
det az almádi, vörösberényi és 
a szentkirályszabadjai tűzoltók 
tartják fenn.

A Veszprémi Hírlap augusz
tus 30-i számában megjelent 
híradás szerint a program rend
ben lefolyt és  „két méter magas 
gránittalapzaton áll Holló Bar
nabás alkotása.” Ez kissé pon
tatlan, mert a szobor almádi vö
rös homokkő talapzatra került, 
A kiadott program 5. pontja 
szerint a szoborbizottság elnö
ke, dr. Óvári Ferenc átadta a 
szobrot Mihalecz József almá
di bírónak, illetve rajta keresz
tül a lakosságnak. A Hattyúban 
tartott 300 terítékes díszlako
mán elhangzott tósztok hossza
san méltatták a szobor létreho
zásában tevékenykedő szemé
lyeket.

Ez a története egy almádi 
szobornak a korabeli sajtó bő
séges híradásait lerövidítve. A 
lakosság, a nyaralók és a birto
kosok hatalmas lelkesedése tet
te lehetővé, hogy ilyen rövid 
időn belül két remek alkotás, a 
Petőfi- és a Kossuth-szobor fel
avattassék.

Schildmayer Ferenc

A park képe 1908-ból

Kossuth-szobor 1904-ben



ALMÁDIBÓL ITÁLIÁBA, 
EURÓPÁBA...

Nem először, és reméljük, nem Is utol
jára látogatnak el Almádiból Itáliába, de 
üdülőváros jellegünkből adódóan még 
jobban örülünk, ha Itáliából is egyre töb
ben látogatnak el hozzánk. A pizzéria, az 
olasz fagylaltozó és Pino Cordella divat
tervező jóvoltából akár itthon is érezhetik 
magukat, mint ahogy mi is ismerősként 
megyünk Velencébe, Torinóba vagy Ró
mába. Igaz, az ide látogató olaszok sem 
itt akarnak igazi pizzát enni, és mi sem a 
római magyar vendéglőben fogunk ba
konyi módra készített fogast ízlelgetni— 
mégis jó otthon lenni nekik is, nekünk is!

Kapcsolataink természetesen jóval ré
gebbiek és mélyebbek, mintsem egy ol
dalon akár csak összefoghatnánk, de ér
demes betekinteni egymásra találásaink 
szövevényes gyökérrendszerébe, mert 
még Balatonalmádi története is legalább 
15 szálon kapcsolódik Itáliához.

Városunk római kori nevét nem ismer
jük, de régészeti leletek garmadája ta
núskodik a virágzó Pannon település lé
tezéséről. Rómer Flóris tudósítása nyo
mán név szerint ismerünk négy itteni pol
gárt: Claudius fiai, Potens és Nigrinus 
ugyanis sírkövet állíttattak 25 évesen el
hunyt Domitinus nevű testvérüknek. A 
romkúti villa és a Lokhegy környéke még 
soktitkot rejteget, csakúgy, mint honfog
lalás kori vitézeink hivatalos és nem hiva
talos látogatásai Itáliába. Államalapítá
sunk korának nagy tanúja a velencei szü
letésű Szent Gellért (Gerardo Sagredo 
980k—1046), első vértanú püspökünk, 
Imre herceg nevelője, aki Bakonybélben 
remetéskedett és Veszprémben is meg
fordult, akárcsak I. Péter király (Pietro Or
seolo, 1011—1046). Ne csodálkozzunk, 
ha az olasz nyelvből többszáz szót köl
csönöztünk a  XII. századtól kezdve—az 
első szó a szerecsen volt, majd a gyü
mölcsnevek, narancs, mandula, vízi jár
művek mint a sajka, gálya és bárka, és 
ételnevek a salátától a makarónin ke
resztül a palacsintáig. Hosszú utat tett 
meg a velencei doge szó, amely a dél
szláv dusán után dús alakban került be 
nyelvünkbe... Olasz és vallon telepesek 
után keletkezett Olaszfalu és Taliándö
rögd nálunk, míg Itáliában Longara és 
Vogarisca, de olasz egyetemek hallgatói 
is szép számmal kerültek ki megyénkből, 
mint Dörögdi Miklós püspök, a bolognai 
egyetem rektora, vagy a Páduában ta
nult Tapolcai Lukács meg Pál püspök 
unokatestvérei. Károly Róbert (Roberto 
d’Angio 1288—1342) királynak sokat kö
szönhet megyénk és fia, I. Lajos (Lodovi
co d’Angio). Az Anjou család nápolyi 
ágának kiemelkedő uralkodója kedvenc 
helyének vallotta Vörösberényt is, ahol 
1368-ban vadászott oklevelek tanúsága 
szerint, mivel a Balaton neki is a tenger il
lúzióját keltette.

Branda da Castiglione 1414—1424 
között piacenzai püspöki székét cserélte 
fel veszprémi adminisztrátorságával, és 
a várfalak megkettőzése és újjáépítése 
után annyira szívéhez nőtt a vidék, hogy 
Castiglione d'Olonában palotája freskója 
ma is őrzi a veszprémi vár legrégebbi lát

képét. A vallásos buzgalom vitte János 
berényi papot és rokonait Rómába, ahol 
3 testvérével és sógornőjével belépett a 
Szent Lélek Testvérületbe. Az ő útjukat 
követhette Szoldatics Ferenc, a vörösbe
rényi születésű művész—akinek műveit 
Felsőörsön, Veszprémben és Kenesén 
csodálhatjuk meg —, mert a híres szent
képfestő 33 éves korában Rómában te
lepszik le és két pápa arcképe mellett a 
Villa Massini freskósorozatát készíti el. 
1916-ban bekövetkező haláláig kizáró
lag egyházi festészettel foglalkozott. 
Olaszhonból is érkeztek betelepülők, 
akik mára már régi almádi családoknak 
számítanak: a Nikoletti család a XVI. szá
zadban, az Olasz család a XVII. század
ban, és herényi bírók is kerültek közülük: 
a Toszkáni család őse pedig a milánói 
egyházmegyéből bevándorló Cosimo 
Toscagni volt, a vasútépítésnél alkalma
zott kőfaragó. Leszármazottaival együtt 
a környékbeli keresztek szinte kivétel 
nélkül az ő keze munkáját dicsérik. Bár 
nem telepedett le, de Almádi szerelmese 
lett a világhírű olasz tragika, Eleanora 
Duse (1858-1924), aki a milleniumi ün
nepségek után két hetet töltött Almádi
ban és Füreden. Hosszabb időt töltött ná

lunk honfitársa, S. L. Mizzi, aki angol dip
lomáciai szolgálatban Konstantinápoly
ból hazánkon át utazva, Balatonalmádi
ba internáltatott 1918-ban. A kényszerű 
pihenőt azonban aktívan töltötte el, mert 
Zolnayné leánynevelő intézetében 
nyelvórákat és előadásokat tartott, töb
bek között Pekingről. Volt persze diplo
mata más is, méghozzá az almádi birto
kos lovag Kövér Viktor, aki hittérítő, pápai 
követ, szőlőnemesítő és vasúttervező 
volt egy személyben, és tényleg 7 nyel
ven beszélt. Leánya ma is köztünk él, 
emlékét külön cikkben szeretném méltat
ni, mert Örményiné Kövér Kármen édes
apja jó közlekedésű üdülővárosról álmo
dozott már 100 éve!

Diplomata és politikus volt Kánya Kál
mán örökös felsőházi tag, aki az egyol
dalú német barátság ellensúlyozására 
az olasz kapcsolat ápolását is szorgal
mazta, de nem kívánt szakítani a francia 
és angol kapcsolatokkal sem. Konzerva
tív politikus volt, aki 1938-ban lemondott 
az egyoldalú elkötelezettségek bekövet
keztekor, és nyugdíjas éveit Almádiban 
töltötte. Nem véletlenül hívtuk az óvoda 
és a könyvtár épületét Kánya-villának, it
teni tartózkodásáról jóval többet illene

tudnunk, mert Almádi fürdő életének jeles 
tisztelője volt.

Aki látta már Telepy Károly Almádi 
napnyugtakor cím ű művét, az össze tud
ja kapcsolni a velencei művészeti akadé
mia és róma festészet örökségét a ma
gyar romantikus hagyományokkal. De 
mindezt leírni, ahhoz egy új Horváth Jó
zsef kellene, a tudós levéltáros, helytör
ténetíró, aki Rómában és Vatikánban is 
kutatta városunk és szülöttei múltját, ma
gas mércét állítva a követők, a város tör
ténetét végre megíró utódok elé. Mert ez 
a várostörténet sem nélkülözheti európai 
kapcsolataink részletes elemzését, ben
ne méltó helyet biztosítva az olasz kap
csolatoknak. Mert van még mit kutatni és 
van mit megírni: a helyi olasznyelv-taní
tást, neves látogatóinkat Lecce tarto
mány és Szardínia szigetének művelő
dési szakembereitől, Pino Cordelláig, a 
neves divattervezőig.

Almádi gimnazisták közül már több 
mint százan voltak Olaszországban, és a 
„népi diplomácia” tekintélyévé nőtte ki 
magát Vizi Balázs, Meszler Lenke vagy 
Iszak Eszter tanítványunk. Tanárnőjük
kel, Ujszásziné Hudivók Erzsébettel, a 
magyar—olasz kapcsolatok lelkes szer
vezőjével együtt vallom, hogy nem elé
gedhetünk meg csupán a nyelvtanítás
sal, országismeretet is kell tanítani, ben
ne jelesül az egymást összekötő szála
kat. Nem lehet az a régió európai, amely 
csak az elválasztó vonásokat látja és en
gedi láttatni.

Ha tudjuk azt, hogy egy adott szituáci
óban mit kell mondani, az nyelvismeret, 
ha viszont azt is tudjuk, hogy mit nem 
szabad mondani, az már országismeret!

Czuczor Sándor
Ui: M indezt e l akarom  mondani Tren

tóban, október elején a z  Európai Régiók 
Konferenciáján, mert ott is el kell monda
ni...



Néhány sor 
a 36. hónapról 
a városházán

1993 szeptember

Még a barátaim is nehezmé
nyezték, hogy tavaly levébétit
károztam Müllerné dr. 
Hradszky Erzsébetet, mert le
köszönése után nem ment ki a 
lakásából. Kérésére a testület 
emberbaráti okból egy évvel 
meghosszabbította a lakhatá
sát. Már akkor gyanakodtam, 
és ezért mondtam, hogy aki ki
megy a határozott időre kiutalt 
lakásából az jegyző, aki nem 
megy ki, az vébétitkár. Általá
ban ugyanis a vébétitkárok 
meg szokták szerezni a múlt
ban a lakásukat, kivéve azok, 
akik már akkor is jegyzői titu
lust érdemeltek volna. A  gya
núm beigazolódott. Müllerné, 
két nappal azelőtt, hogy le kel
lett volna adnia a lakás kulcsát, 
kérvényt adott be újabb hosz
szabbításra. Erről aznap érte
sültem, amikorra napirendre 
tűztem a lakás kiutalásának 
kérdését, mert öt tanár és sok 
többgyermekes almádi család 
várt és vár rá. Kikértem a testü
let véleményét: egyhangúan 
nem támogatták Müllerné 
hosszabbítását. Ő azonban fel
lebbezett a köztársasági meg
bízotthoz. A hercehurca köze
pette egy háromgyermekes al
mádi asszony feltörte a kérdé
ses lakást. Ellene eljárást kel
lett indítanunk. Hogy aztán a 
lakást végül ki kapja, az a köz
társasági megbízott úr döntésé
től függ. Tegnap Müllerné egy 
„közérdekű” bejelentésben 
pert helyezett ellenem kilátás
ba. Nyugodtan állok elébe. Én 
ugyanis a közérdeket szolgá
lom, nem pedig Müllerné egyé
ni érdekét.

Volt azért öröm is e hónap
ban. Beindult a Balaton Akadé
mia, csodálatos szüreti felvo
nulással ajándékozták meg a 
várost a berényiek, házi 
szennyvíztisztítót telepítettünk 
az Öreghegyen (ld. külön 
cikk), és felavattuk ma délután 
az új zeneiskolát. Soha rosz
szabb hónapunk ne legyen.
Balatonalmádi-Öreghegy 
1993. október 1.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület szep

tember 30-i ülése — a szoká
soknak megfelelően — dr. Ke
rényi László polgármester tájé
koztatásával kezdődött, mely
ben az elmúlt időszak fonto
sabb eseményeiről informálta a 
testületet.

Örömmel nyugtázta — töb
bek között —, hogy a nem ré
gen megvásárolt vörösberényi 
magtár és környékének már 
van gazdája, a tereprendezési 
munkák elkezdődtek. A köszö
net és elismerés hangján szólt a 
Vörösberényi Polgári Kör, a 
Kertbarát Kör által szervezett 
színvonalas, nagy sikerű szüre
ti felvonulásról.

Bejelentette, hogy október 
1-jén a Zenei Világnapon kerül 
sor a városi zeneiskola ünnepé
lyes átadására a zeneiskola 
épületében.

Ugyancsak napirend előtt dr. 
Kelemen László képviselő kért 
és kapott szót, aki a városi gáz
program 2/C (Baross G. u. és 
környéke) a 2/D (Martinovics 
u., Hunyadi u. és környéke) 
ütemének befejezéséről, üzem
be helyezésének várható idő
pontjáról kért tájékoztatást a 
városgazdától. Szabó Balázs 
válaszában megnyugtatta a 
képviselőt, hogy az üzembe he
lyezés a fűtési szezon kezdeté
ig, de legkésőbb október 20-ig 
megtörténik.

Az első fő napirendi pont — 
a telefonellátás helyzete, fej
lesztésének lehetőségei váro
sunkban — sürgősségi tárgya
lását a Napló szeptember 27-i 
számában megjelent, az illeté
kes miniszter által a helyi köz
célú távbeszélő szolgáltatás 
nyújtására kiírt koncessziós pá
lyázat tette szükségessé.

A veszprémi primer körzet 
elnyeréséért az eddig ismeretek 
szerint a MATÁV Rt. és a zirci 
központi BAKONYTÁV Rt. 
biztosan pályázik, ezért mind
két szervtől tájékoztatást kért a 
testület. A MATÁV Rt. ezirá
nyú szándékát a polgármesteri 
hivatal jegyzőjének küldött te
lefaxban megerősítette. Igaz
gatója sajnos egyéb irányú el
foglaltsága miatt személyesen 
az ülésen nem tudott megjelen
ni. Részt vett viszont a BA
KONYTÁV Rt. képviselője, 
Rigó Barnabás, aki a koncesz
sziós pályázati elképzeléseik
ről írásban és szóban is tájékoz
tatta a testületet. A BAKONY
TÁV Rt. a koncesszió elnyeré
se esetén a térség önkormány
zatainak bevonásával a tele
fonigények kielégítését 1995. 
december 31-ig vállalja. Az rt- 
hez történő csatlakozás esetén 
önkormányzatunknak a lakos
sági létszám alapján kimutatott 
200 Ft/fő alaptőke-részesedés
sel, a szolgáltatást igénylő la
kosságnak pedig belterületi la
kóingatlan esetén 40 000 Ft-tal, 
üdülők és külterületi ingatla
nok esetén 45 000 Ft-tal kelle
ne hozzájárulni. Az önkor
mányzat vállalná továbbá az 
ezzel kapcsolatos szervezési 
feladatokat, viszont a befolyt 
pénzt elkülönített számláján 
tarthatja a kivitelezésig.

A kép viselő-testület a csatla
kozás ügyében ezen az ülésén 
még nem döntött, egyelőre vár
ja más pályázók ajánlatait is.

Ezt követően — első olva
satban — tárgyalta a testület a 
környezetvédelemről, vala
mint az ebtartásról szóló ön- 
kormányzati rendelet terveze
teit. Az előterjesztéshez a kép

viselők már ebben a fordulóban 
is megtették észrevételeiket. 
Egyetértettek abban, hogy 
mindkét rendelettervezet olyan 
nagy mértékben érinti a város 
lakosságát, ami szükségessé te
szi azok társadalmi vitára bo
csátását.

Az aktualitások között kelle
metlen hírt közölt a képviselő- 
testülettel a BAL-BAU Kft. vé
gelszámolója, miszerint a tár
saság végelszámolási eljárás
sal történő megszüntetésére 
már nincs mód, felszámolási 
eljárást kell megindítani.

Élénk vita alakult ki az Al
mádi Kommunális Kft. fel
ügyelőbizottságának ügyrendi 
szabályzata körül is. A testület 
végül is az ügyrend átdolgozá
sát javasolta a felügyelőbizott
ságnak, amelyre a bizottság ok
tóberi ülésén sor kerül.

Egyetértett viszont a testület 
Veszprém Megye a Világkiál
lításért Alapítványhoz történő 
csatlakozással, melynek kura
tóriumába tagként Kovács Pi
roska hivatali referenst dele
gálta. Az 1996. évben Buda
pesten megrendezésre kerülő 
világkiállítással összefüggő 
párhuzamos vidéki rendezvé
nyekre kiírt pályázati szándé
kát is kinyilvánította a képvise
lő-testület.

Az idő előrehaladtával már 
csak az ez évi költségvetési 
terv évközi módosítását tár
gyalta és fogadta el a testület. A 
napirenden még szereplő más 
aktuális témák megvitatására a 
következő ülésen kerül sor.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a polgármesteri hiva
talban és a városi könyvtárban 
megtekinthetők.

Sz.S.

Szeptember 25-én a városházán bensőséges ünnepség keretében dr. Tóthné dr. Kóger Er
zsébet, az iskolaügyi, művelődési és sportbizottság elnöke emlékdiplomát adott át nyugdíjas 
pedagógusainknak.

50, illetve 60 éve megszerzett tanítói oklevele s 
a pedagógus pályán eltöltött áldozatos munká
ja elismeréseként

ARANYOKLEVELET KAPOTT:
Dr. Drong Mihályné, Rédai Istvánné,

Zsolnainé Örvendi Katalin, Visy István.

GYÉMÁNTOKLEVELET KAPOTT:
Balázs János

Gratulálunk, s elkövetkező éveikhez erőt, 
egészséget kívánunk.



HÁZI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 
AZ ÖREGHEGYEN

A Balaton környéki települések csator
názottságának mértéke alig 40%. Emésztő
gödrök ezreiből szivárog a szennyvíz a ta
lajba, veszélyeztetve az ivóvízbázist és a 
Balatont. Szinte minden, a Balaton térségé
ről írt tanulmány, koncepció, javaslat a csa
tornázottságnak legalább a megduplázását 
tekinti elsődleges feladatnak. Ehhez óriási 
pénzek kellenek. S ha lenne is pénz, ritkáb
ban lakott területeken és nehéz terepviszo
nyok mellett még gazdag országok sem en
gedhetik meg maguknak a csatornaépítést.

Zsigmond László (Leslie Siegmund) úr, 
1956 óta Amerikában élő magyar mérnök 
és hazai munkatársa, Majoros István mér
nök úr egy, az államokban kifejlesztett be
rendezés hazai gyártásával és forgalmazá
sával megoldhatónak tartja a házi szenny
víztisztítást. Közös cégük, a Háziforrás Kft.

az Alföldön már kb. 200 ilyen berendezést 
telepített. Balatonalmádi városnak is fel
ajánlottak egyet ingyen, referenciaként. A 
testület köszönettel elfogadta a berende
zést, és tulajdonosának kiválasztotta Hor
váth István urat (Balatonalmádi—öreg
hegy, Pacsirta u. 2.), aki családja segítsé
gével maga építi a hazát, és két kiskorú 
gyermeke van.

Amint a mellékelt kép tanúsítja, a beren
dezés telepítése megtörtént. A kilépő, öntö
zésre alkalmas víz perforált alagcső segít
ségével egy kis kertet fog alulról locsolni. 
Horváth István úr a kilépő vezetékbe minta
vételi helyet létesített, így időnkénti vizánalí
zissel ellenőrizhető a berendezés működé
se. Az eredményekről beszámolunk az Új 
Almádi Újságolvasóinak.

A berendezés neve SINGULAIR, amiből

a SINGUL az egyedi (családi háznál) 
szennyvíztisztítási megoldásra, az AIR pe
dig a levegőztetésre utal. Beruházási költ
sége ma kb. 250 000 Ft, ami hamar megté
rül.

A Háziforrás Kft. nemcsak a házi szenny
víztisztításra, hanem kisebb-nagyobb fal
vak, településrészek közösségi szennyvíz- 
tisztítására is ajánl a jelenlegieknél lénye

gesen olcsóbb megoldást. Mind a SINGU
LAIR-ről, mind a közösségi szennyvíztisztí
tóról magyar és amerikai szakemberek tar
tanak tájékoztatót 1993. október 27-én, 10 
órakor a városházán, amire minden érdek
lődőt tisztelettel meghívunk.

Dr. Kerényi László 
Szabó Balázs

Majoros István és Horváth István a SINGULAIR beemelését 
végzi 7 tonnás daruval

Fotó: Durst L.

Részlet a SINGULAIR 
berendezés gépkönyvéből

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A Singulairt az Amerikai Egyesült Államokban fejlesztették ki a rendkívül költséges csator
názás, illetve a környezetszennyező ún. szikkasztó használatának kiküszöbölésére.

Egyszerű szerkezete, alacsony ára és használatának állami támogatása miatt rendkívül 
elterjedt napjainkban közel 300 000 Singulair működik az USA-ban.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 285. sz. alatt kiadott alkalmazási engedélye 1993. ja
nuár 6-tól Magyarországon is lehetővé tette használatát.

A Singulair a háztartási szennyvizet biológiai úton tisztítja meg nagy hatásfokkal és meg
bízhatósággal. Szerkezeti kialakítása biztosítja a szennyvíz mennyiségi és minőségi kiegyen
lítését, a levegőztető és keverő berendezés a magas szabad oxigéntartalmat és az iszap ki
ülepedésének megakadályozását, utóülepítő része pedig az állandó és külön berendezést 
(szivattyút) nem igénylő iszap-recirkulációt.

A Singulair hidraulikusterhelhetősége i ,9 m3/nap, ebből adódóan csatornázatlan területe
ken családi házak, kisebb társasházak szennyvizeinek tisztítására alkalmas.

Működése szagmentes és zajtalan, ezért lakóépületek közelében is elhelyezhető.
Szippantást csak takarításjelleggel, évi egy alkalommal igényel. Szerkezeti kialakítása biz

tosítja a szippantás időszaka alatt is a szagmentességet.
A tisztított víz öntözésre történő felhasználásával értékes ivóvizet lehet megtakarítani.
A Singulair által megtisztított szennyvíz a hatályos jogszabályokban előírt módon öntözés

re felhasználható, elszikkasztható vagy alkalmas befogadóba engedhető.

Rendőrségi hírek
Balatonalmádi város területén szeptember hónapban személy elleni erőszakos bűncse

lekmény nem történt. A közrendre, közbiztonságra kifejezetten káros, a lakosság nyugalmát 
zavaró erőszakos bűncselekményről nem szereztünk tudomást.

Az augusztus 20-át követő héten még tömegesen követtek el ismeretlen tettesek va
gyon elleni bűncselekményt, főképpen külföldiek sérelmére besurranásos lopás módszeré
vel, ami szeptemberben már egyáltalán nem jelentkezett. Ez a bűncselekményfajta azon
ban csak területünkön szezonális jellegű, és a jövőt tekintve előrejelzés lehet. Szeptember
ben mindössze (figyelemmel a nyári három hónapra) 16 vagyon elleni bűncselekmény tör
tént, amelyek közül egy kivételével valamennyit ismeretlen tettes követett el. Hét nyaralóé
pületet törtek fel, ahonnan különböző értéktárgyakat loptak el. Kettő esetben szereztünk tu
domást kerékpárlopásról, mindkét helyen közös tárolóból tűnt el a kerékpár. Gépjárműfeltö
rés nem történt, egy gépkocsiról loptak el tartozékokat, ami a strand előtti parkolóban állt. 
Három alkalmi lopásról szereztünk tudomást, amelyek közül egynek lehet nagyobb jelentő
séget tulajdonítani. A Fórum üzletközpontban ismeretlen tettes 60 000 forint értékű arany
lánctekercset lopott el az árusítótól. Az Aranyhíd sörözőben őrizetlenül hagyott kabátokat 
loptak, és itt történt még egy bűncselekmény, egyik éjszaka zárás után betörtek, erősítőt, 
magnetofont hangfalakkal loptak el. Több nyaralóbetörő került elfogásra, köztük H. Vilmos 
és társa, akik szervezetten követtek el ilyen jellegű bűncselekményeket. Itt fogták el a cso
paki illetőségű K. Jánost, aki az elmúlt években is rendszeres látogatója volt káptalanfüredi 
nyaralóépületeknek. Elfogásakor tíz ilyen bűncselekményt ismert be. Az intézkedést a rend
őrök állámpolgári segítséggel hajtották végre.

Ha összességében vonom meg az idegenforgalmi szezon mérlegét, azt kell megállapíta
nom, hogy a nyár három hónapjában a rendőrörs egész területén 44-gyel több vagyon elleni 
bűncselekményben kellett intézkedni, mint az elmúlt évben. Ezen belül a bűncselekmények 
számszerűen csökkentek Balatonvilágostól Balatonkeneséig, de ugyanakkor Balatonalmá
di városban és Alsóörsön növekedés volt. Az elkövetett bűncselekmény több mint 80%-a 
vagyon elleni, ezenbelül lopás és betöréses lopás.

A városban hat esetben kezdeményeztünk szeptember hónapban büntető eljárást közle
kedési bűncselekmény elkövetése miatt. Ez mind ittas járművezetés vétsége. Az intézke
dés alá vontak olyan mértékben fogyasztottak szeszes italt, hogy ügyükben szabálysértési 
eljárást már lefolytatni nem lehet. Az ittas járművezetést mindenki bocsánatos bűnnek tartja 
addig, amíg saját maga szenvedő alanya nem lesz egy ilyen járművezető által okozott köz
lekedési balesetnek.

A jövőre vonatkozóan elmondhatom, hogy Balatonalmádiban nemcsak 1993 lesz a köz
lekedés éve, az ellenőrzéseinket folyamatosan fogjuk végezni.

Három közlekedési balesetet jelentettek be, amiből kettő eset súlyos sérüléssel járt. A 
71-es főútvonalon figyelmetlenül közlekedett személygépkocsijával egy fiatalember, és az 
úttestet elhagyva az Aranyhíd parkolónál lámpaoszlopnak ütközött, súlyos fejsérülést szen
vedett. A Veszprémi út27. szám előtt egy budapesti nyugdíjas hölgy figyelmetlenül lépett az 
úttestre, és az ott haladó jármű elgázolta. Sérülése szintén nyolc napon túl gyógyuló. Egy 
koccanásos baleset volt a posta mögötti parkolóban, ami szabálytalan tolatás eredménye.

A rendőr járőrök a város területén személyes szabadság korlátozása mellett 31 sze
méllyel szemben intézkedtek, amiből 19 eset különböző jogsértések miatti elfogás. Ebben 
több más hatóság által körözött és itt menedéket kereső bűnöző is volt.

Megköszönöm mindenkinek az idegenforgalmi szezonban nyújtott segítségét, támoga
tását, ami bármilyen formában érintette munkánkat. Kérem, hogy a jövőben is segítsenek a 
közbiztonság szintentartásában!

Traffipax-ellenőrzés a város területén:
Október 10-én, 20-án, 23-án és 27-én.

Czere József



A képen a dobogós csapat és vezetői láthatók. (Balról jobbra: 
id. Varga László szakosztályvezető, Tilly B., Hitter Cs., Rajnai 
K. csapatkapitány, vez. tag, Dudás Zs. vez. tag, ifj.Varga L., 
Sári Z., Szabó L. játékos-edző. Szép Tamás külföldi útja miatt 
hiányzik a képről.)

Fotó: Durst László

Tenisz
Befejeződött az OB Il-es csapatbajnokság. Almádi gárdája az őszi forduló

ban jelesre vizsgázott. (Jó felkészülés, kitűnő csapatszellem.) Öt mérkőzésből 
négyet megnyert, és ezzel az igen értékes második helyet szerezte meg, öreg
bítve ezzel a város teniszsportjának hírnevét. Gratulálunk!

A vezetőség a versenyzők nevében is köszönetét fejezi ki a csapat mecéná
sainak (TSZKER, Auróra Hotel, OTP helyi fiókja, Balzer Hungária Kft., Bo
zsó húsbolt. Mészáros vendéglő, Drahos zöldségbolt, Fórum üzletközpont, 
közösségi ház, Nagy József). A szakosztálynak a versenysport mellett a tö
megsport is szívügye. Az előző számban már jeleztük, hogy a nyári szabadi
dőversenyek legnépesebb mezőnyei éppen Almádiban gyűltek össze. Ugyan
akkor jól szervezett házi bajnokságokat is rendeztünk. Talán a legsikeresebb 
az idényzáró vértanúk emlékére (1849. október 6., 1956. október 23.) rende
zett vetélkedő volt. Ezen a 6 évestől a 70 éven felüli tagokig vettek részt a több 
napig tartó versenyen. A résztvevők száma megközelítette a 80-at. (A tavalyi 
rendezvényünkön 19 induló volt.)

Eredmények:
A 12-14 évesek között (16 induló) I. lett és a Fórum üzletközpont által fel

ajánlott BMX kerékpárt nyerte: Molnár Viktor, II. Kerekes A., III. Ficsor K. 
és Pók L. Vigaszág: I. Nagy G., II. Murgás N., III. Hollósi Z., Szénási A.

A 9-10  éves lány-fiú csoport (20 induló) győztese és a Fórum üzletközpont 
által felajánlott BMX kerékpárt Kovács Zsombor nyerte. II. Erdélyi T., III. 
Makray R. és Wagner N. Az egyéb gyermekcsoportok (mintegy 30 induló) 
győztesei és helyezettjei: K ocsis D., Boros G., Nagy B., Vizli G., Levelesi Sz., 
Boros A., Csapiár K., Futó K., Vajai P., Zsirai P., Szentpéteri Z., Sörös M., 
Makray R., Réti Zs., Konkoly G., Csizmadia B.,

Felnőtt versenyzők csoportjában: I. Dudás Zs., II. Hitter Cs., III. Bolla B., 
IV. Pfenning B.

A veteránok egyik (5 induló) csoportjában: I. Kutics B.—  Szabó L., II. Hu
szár J.— Áfrány M. (Debreceni I.)

A veteránok másik csoportjában: (6 induló) I. Huszár J.-né— Vastagh Gy., 
II. Vendely L. —  Bánkuti A ., III. Csabay Z. —  id. Varga L.

A vezetőség szerény vendéglátásban részesítette a győzteseket és a résztve
vőket.

Köszönetemet fejezem ki a házi bajnokságon indulóknak. A valamilyen ok
ból távol maradókat arra buzdítom, hogy a következő évadban igyekezzenek 
szabaddá tenni magukat a házi versenyekre, hogy a teniszsportból sugárzó 
örömérzés még közelebb hozza egymáshoz szakosztályunk tagjait.

Varga László 
szakosztályvezető

Labdarúgás
Augusztus 29.

Malomsok-Balatonalmádi: 1:1. G.: Kovács Z.

A vendéglátó csapat pályája valósággal sokkolta a mieink játé
kát. Folyamatos játék nem alakulhatott ki, mivel a játéktér talaja 
volt a főszereplő. A lelkes vendéglátó csapat szerezte meg a veze
tést büntetőből. Perceken belül válaszoltunk a góljukra, utána vi
szont nem tudtuk bevenni a Malomsok kapuját. Közelebb álltunk 
a győzelemhez!

Szeptember 5. Balatonalmádi-Gyulafirátót: 4:0.
G.: Tiszai, Bognár Kovács 2.

A kezdő rúgást a Lokomoti v Étterem üzletvezetője, Kovács 
Gyula végezte el, aki a mérkőzés után vendégül látta egy vacsora 
erejéig a csapatot. Köszönjük!

A most felkerült vendégek az első félidőben igen nagy gondot 
jelentettek a számunkra. Gól nélküli félidő után a csapat megrázta 
magát és nagyobb sebességre kapcsolt. A győzelemhez nem fért 
kétség, ami gólokban is megmutatkozott.

Szeptember 12.
TIAC-Balatonalmádi: 2:1. G.: Selmeczi.

Az őszi forduló eddigi leggyengébb játékát nyújtottuk. Az első 
félidőben sorra hagytuk ki a helyzeteket, ami megbosszulta ma
gát, és az ellenfél talált a mi kapunkba. Második félidei játékunk
ból csak egy sovány gólra tellett. A helyzetek alapján gólokkal 
kellett volna nyerni csapatunknak ezt a mérkőzést.

Szeptember 17. Balatonalmádi-Csabrendek: 6:3.
G.: Balai 2, Kovács 2, Bognár, Selmeczi.

Egy már visszavonult játékos, Rendes Ferenc végezte el a kez
dő rúgást, majd a mérkőzés után vendégül látta a PRIMA étterem
ben a csapatot. Köszönjük!

A játék nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, sőt a vendégek 
szereztek vezetést. A félidő lefújása előtt sikerült egyenlíteni, és 
így nyugodtabban mehettünk a pihenőre. A második játékrészben 
pedig beindult a gépezet. Jobbnál jobb támadásokat vezettünk, 
ami gólokban is megmutatkozott. Ha az ellenfél kapusa nem véd 
ilyen jól, az eredmény akár kétjegyű is lehetett volna.

Szeptember 26. Várpalota-Balatonalmádi: 4 :2.
G.: Kovács 4.

Nagyszerű, változatos mérkőzést láthatott a palotai közönség. 
A mérkőzésen kétszer is vezettünk. Először 0:1-re, majd 1:2-re. 
Utána viszont, gyermeteg hibáink miatt, elhúzott a Várpalota. Ké
sőbb tizenegyest is hibáztunk, így elmondhatjuk, ezt a mérkőzést 
mi nyertük meg az ellenfélnek. A legfontosabb pillanatokban nem 
tudtunk helytállni. Így történhetett, hogy a vezető gól(ok) után az 
ellenfél perceken belül ki tudott egyenlíteni.

Találkozás
Szeptem ber 5-én, vasárnap m egkeresett lakásom on M arosi István 

úr. Elnézést kért a zavarásért és elm ondta jö v e te le  célját. Kaposvárról 
jött fe leségével a szeptember 2 - i  Unokáink is látni fo g já k -R á d a y  M i
hály -  tv-műsorában látott almádi képektől indíttatva. Könnyes 
szem m el m esélte el, hogy a fenti műsorban eg y  pillanatra látta a II. v i
lágháborús emléktáblán W eszler Som a, fe le ség e  és két gyerm eke ne
vét az áldozatok sorában. A z egyik  gyerm ek —  a leány — , R ózsa az 
ő fe lesége volt. Ő mint a családnál do lgozó  hentes, eredeti nevén W e
isz István, rövid házasélet után, behívót kapott és 1942 decem berében



m unkaszolgálatra kellett bevonulnia. 1943-ban Lengyelországban  
esett fogságba és 1948-ban került Kaposvárra. Sikerült neki a zsidó
ság sorsát elkerülni. Tudott a család teljes pusztulásáról, így Kapos
váron nősült újra. M ost fél évszázad után a különös véletlen hozta  
m eg számára könnyes örömét, és lett lehetősége volt fe lesége  és csa
ládja em lékére valahol illetékes helyen a fájó m egem lékezés virágait 
elhelyezn i, szem besülni a múlttal.

—  N em  volt a férjemnek maradása, se éjjele, se nappala, neki sür
gősen A lm ádiba kell jönni -  mondta a fe ls é g e .  A  nevem et is m egje
gyezte, így  került hozzám , majd az em léktáblához régi sebeit fe l
szaggatva, m egnyugodni. A  régi Vörösberényiek bizonyára felism er
ték.

Majbó Gábor

Üdvözöljük Almádiban!
A Kézművesház meghívásá

ra augusztusban az ország kü
lönböző tájairól érkezett fafa
ragók népesítették be a strand 
előtti házat és kertjét. Munká
juk eredményeképp hamarosan 
a város bevezető útjain szépen 
faragott táblák üdvözölték az 
ide érkezőt és az innen távozót.

A tábor vezetője Nagy Jó
zsef veszprémi fafaragó volt. A 
táblák elhelyezését az Almádi 
Kommunális Kft. munkatársai 
végezték.

EPILÓGUS:
A füredi úti táblát harmad

nap vajon ki rombolta széjjel!?

Fotó: Áfrány Gábor

EGY SPORTNAP 
APROPÓJÁN

Barátaim m ég az időpont k ije lö lése  előtt értesítettek, hogy  október  
elején Balatonfüreden sportnap m egrendezésére kerül sor, melyre  
Balatonalmádit hívják m eg vendégszereplésre.

Ez az esem ény jószerivel v isszavágónak is tekinthető, h iszen B ala 
tonfüred 1991-ben szerepelt már Balatonalm ádiban, nem  is rosszul, 
de a hazaiak jobbnak bizonyultak.

Ö sszességében  a rendezvény jó l sikerült, m elyre sz ívesen  gondolt 
vissza a szervező, a résztvevő és a néző  egyaránt. A  sportélm ényen túl 
ism eretségek, későbbi barátságok kötődtek a két város lakói között.

N em  sokkal az almádi sportnap után, annak apropóján, felvetődött 
a két város között a kérdés: hogyan lehetne a kapcsolatot más területre 
is átvinni, rendszeresebbé és szorosabbá tenni?

Szám os javaslat hangzott el, s az érdeklődés egyre jobban a m osta
nában finanszírozási gondokkal küszködő kultúrára, közm űvelődés
re terelődött.

A választás végül is a m űvelődésre esett, mert a két városnak kap
csolata ebben a vonatkozásban szinte nem  is volt, így  kívánnivalókat 
hagyott maga után.

A tervezgetéseket tett követte, m elynek eredm ényeként m eghívót 
hozott a postás: a Balatonalm ádi K özösség i Ház a barátság jegyében  
olyan estélyre hívja m eg a Füreden é lő  m űvészeket, ahol bemutat
kozhatnak a helyi közönség előtt 1992. január 24-én  az almádi k özös
ségi házban.

A zsúfolásig m egtelt rendezvényterem  nézői előtt a fürediek jó l  
szerepeltek. Öröm  volt látni a gratuláló kézszorításokat, látni a kép
zőm űvészeti alkotásokat, dalt, verset és novellát hallgatni, és érezni, 
hogy valami elkezdődött, és —  optim istán várni a folytatást.

Köszönjük a lehetőséget.
Ú gy hírlik, lesz folytatás, az időpont —  várhatóan 1994. január —  

m ég távolinak tűnik.
A füredi m űvelődési központ vezetése  és  munkatársai m éltó körül

m ények között kívánják fogadni a kultúra Alm ádiban élő  képviselőit 
és az érdeklődőket. N agy  várakozással tekintenek a rendezvény elé.

Egyrészt: Alm ádi város közm űvelődése, színvonala dinamikusan  
fejlődött, országos hírű rendezvényeket szervezett vagy adott azok
nak otthont sikerrel.

Másrészt: A  két város között ilyen  vagy  hasonló kultúr-sport kap
csolat kialakítása —  am ely nem csak pénz kérdése— -nagyon hasznos 
dolog, hiszen az embereket közelebb hozza egym áshoz, ami mások  
előtt példa értékű lehet.

Szeretném, hogy az legyen!

Birkás Gyula igazgató

Sakk
A Balatonalmádi Közösségi Ház SE OBI-B-s sakkcsapatának 1993/94. évi 
sorsolása.
Október 2. 10 óra: Videoton —  B.almádi
Október 17. 8 óra: B.almádi —  Nyíregyháza
November 21. 10 óra: Tapolca —  B.almádi
December 5. 10 óra: B.almádi —  Haladás
December 19. 10 óra: Bp. Vasútépítő —  B.almádi
Január 16. 10 óra: B.almádi —  Makó
Január 30. 9 óra: Szeged —  B.almádi
Február 13. 10 óra: B.almádi —  Ajka
Febuár27. 10 óra: Győr— B.almádi
Március 20. 10 óra: Paks —  B.almádi
Március 27. 11 óra: B.almádi —  MAFC
Április 10. 10 óra: Postás —  B.almádi
Április 24. 10 óra: B.almádi —  Szekszárd

A hazai mérkőzések helyszíne a közösségi ház (Baross G. u. 22.), minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.
Jól sikerült a Közösségi Ház SE OB I/B-s csapatának bemutatkozása 
a magasabb osztályban. A hónap elején a székesfehérvári Videoton 
otthonában 7  1/2 :  4  1/2 arányban diadalmaskodott. A részletekről 
következő számunkban olvashatnak.



... AHOGY ŐK LÁTJÁK

Gondolatok október 23-án
Almádiban is vegyes érzel

mek dúltak a lelkekben: a re
mény a bizonytalansággal, a 
tenni akarás a fásultsággal ha
dakozott. Lestük a rádió min
den híradását, és egyre jobban 
elhatalmasodott az emberben a 
tenni akarás szándéka... Hogy 
valamivel tanújelét kellene ad
ni annak, hogy mi is azonosu
lunk azzal, ami elindult a fővá
rosban. Nem a hősködés, nem a 
mindenáron való szereplési 
láz, de valami belső indíttatás 
kényszerített arra, hogy a ta
nácsházára menjek. Nagyon 
örültem és megelégedve ta
pasztaltam, hogy nem én vol
tam egyedül ezzel az indíttatás
sal. Kreutzer Vilmos, Moldo
vány László, Fráter I., és sok 
más ismerős arcot fedeztem fel, 
szorongva vártuk az eligazí
tást. Egy kicsit kapkodó volt a 
szervezés — ahogy vissza em
lékezem —, de egyszer csak ar
ra eszméltem, hogy puska volt 
a kezemben egy csomó töl
ténnyel. A nagy jóindulattal

annak nevezhető „levente-pus
kát” sokan visszaadták. Nem 
volt ez szégyellni való, ezek
nek az apró momentumoknak 
is a tanácstalanság és a mögöt
tünk lévő évtizedek nyomasztó 
eseményei voltak az okozói. 
Éjszakai szolgálatra osztottak 
be ugyancsak a Nitrokémiánál 
dolgozó Moldovány Lászlóval. 
A feladat a község éjszakai 
nyugalmának biztosítása volt. 
A körülmények ezt nagyon in
dokolták, mert a renitens cse
lekmények ugyancsak elszapo
rodtak. Mozgáskörletünk a 
vasútállomás előtti szakasz és a 
fő utca volt.

Egy kicsit félelmetes volt 
egy ilyen kezdetleges szer
számmal a vállunkon, a nagy 
éjszaka csendjében bandukolni 
föl s alá. Mint kiderült, ez volt a 
vihar előtti csend utolsó éjsza
kája. Az ezután következő na
pokban már az erőszak és az 
akkori szemszögből nézve kor
szerű pusztító fegyvereké volt 
a szó, és ezen fegyverek meg

szólaltatói a szovjet megszálló 
csapatok voltak, akik azzal az 
indíttatással jöttek, hogy Szu
ezt kell elfoglalniuk...

Mint a Nitrokémia dolgozó
ja, megrendülve hallottam, 
hogy azon az éjszakán a szovjet 
csapatok megszállták a vállala
tot, és egyik portai kapunál fel
adatvállalás közben Balogh 
Ferenc munkatársamat két tár
sával agyonlőtték. Ami ezután 
történt, az már a véres történe
lem! Visszatért a lelkekbe a fé
lelem. Jelképes lőfegyveremet 
a a lőszerekkel együtt a tanács
házán hiánytalanul leadtam. 
Almádiban csend és nyugalom 
volt, de arra tisztán emlékszem, 
hogy az akkor még meglévő je
genyefasoron haladva egy ide 
tévedt harckocsi dübörgött vé
gig a 71-es úton, ahol még pár 
nappal előtte mi teljesítettünk 
járőrszolgálatot. A búvónyílás
ból bárgyú fürkésző arcok és 
fegyverek meredtek felém. El
terjedt a hír, hogy zsebre tett 
kézzel nem célszerű járni-kelni

szovjet katonák jelenlétében, 
mert hát minden gyanús!..

Visszatért az emberekbe a 
keserű valóság latolgatása. 
Moldovány Laci, Fráter Imre 
és sokan mások elhagyták az 
országot. Én és feleségem úgy 
döntöttünk, maradunk. Almá
diban is kezdődött minden elöl
ről. A Nitrokémiánál is bein
dultak az üzemek, a szorongó 
érzés akkor fogott el, mikor pár 
hét után a személyzeti osztály
ra hívattak. A tárgyilagosság
hoz tartozik, Balatonalmádi
ban a forradalom kritikus nap
jaiban tanúsított magatartásom 
miatt semilyen megtorlást a 
Nitrokémia nem alkalmazott 
velem szemben.

A legfájdalmasabban a fo
lyamatos munka újbóli beindu
lása után az tartott fogva, mikor 
a főmechanikusi irodán íróasz
talommal szemben Balogh Feri 
asztala üres volt. Egy esztelen 
golyó oltotta ki életét.

Buday Miklós nyugdíjas

Október
A természet az elmúlás felé 

közeledik, a fák levelei pirosra, 
sárgára változnak az őszi nap 
alatt. Az iskolapad megszokot
tá válik, s a tanulás is a minden
napi élet kikerülhetetlen része. 
A nyáron magunkba szívott 
energiától telítve építjük a tu
dás megdönthetetlen épületét.

Álljunk meg azonban egy 
pillanatra és adjunk helyet az 
emlékezésnek, hiszen nem sza
bad megfeledkeznünk a múlt
ról sem, ápolnunk kell a nagy 
történelmi események és sze
mélyek emlékét is. Ez ebben a 
hónapban különösen aktuális, 
mert két dátumot is piros be
tükkel írunk: október 6. és ok
tóber 23. Bár a két esemény 
között időben nagy a távolság
— egy évszázad —, de szí
vünkben szorosan egymás mel
lett állnak, és a legnagyobb 
tisztelettel gondolunk az igaz
ságtalanságok elszenvedőire.

A két időpont az akkori re
zsimek ellen irányuló harc 
mérföldkövei, melyben az (ak

kori) ifjúságnak is nagy szerep 
jutott.

Az 1848-49-es magyar for
radalom és szabadságharc szo
morú záróakkordjára 1849. ok
tóber 6-án került sor, amely — 
mint tudjuk — a 13 aradi vérta
nú kivégzésének időpontja. 
Még sokan vannak ugyan, akik 
nem tudják a kivégzettek ne
vét, de Damjanich János, Au
lich Lajos, Dessewffy Arisztid 
neve bizonyára mindenki szá
mára ismerősen cseng. A pél
dátlanul kegyetlen megtorlás
nak azonban számos más áldo
zata is volt (hiszen a megtorlás 
október 6-ával nem ért véget), 
több száz honvédtisztet és egy
szerű népfölkelőt végeztek ki. 
Róluk sem szabad megfeled
keznünk, mert ők ugyanúgy a 
magyar nép névtelen vértanúi.

De más népek is joggal le
hetnek büszkék: 1848. a forra
dalmak éve volt. Ez a hullám 
azonban Magyarországon tel
jesedett szabadságharccá, eb
ben az országban, melynek sok 
nemzetiségéből adódóan más 
népcsoportok is harcoltak váll
vetve a függetlenségért, az 
egyetemes jogokért, s ez példa
értékűvé emeli nemzeti ünne
pünket, ha az bukással végző
dött is.

Az ezt követő viharos száz 
év megviselte a magyarságot, 
új elnyomókat hozott, de ez a 
maroknyi nép újramegpróbálta 
lerázni az igát, és 1956-ban for
radalommal kisérelte meg 
visszaszerezni függetlenségét. 
Ez a szovjetek által uralt Kö
zép-Európában egyedülálló ki
hívás volt, október 23. megmu

tatta a világnak, hogy egy nép 
sem tűrheti az elnyomást. Az 
ifjúság, az egyetemek, főisko
lák hallgatói mindig érzéke
nyek voltak az igazságtalansá
gokra, s azon a napon is nekik 
jutott a kezdeményező szerep. 
Ez a harc is sok áldozatot köve
telt, s a robbanásszerűen kitört 
indulatoknak nem volt akkora 
erejük, hogy győzzenek. Akkor 
a kísérlet eleve kudarcra volt 
ítélve. Még 33 évet kellett vár
nunk ahhoz, hogy az ’56-os ok
tóberi forradalom előtt tiszte
legve kikiálthassák a szabad 
Magyar Köztársaságot. Ne
künk, fiataloknak október az 
emlékezés idejét is elhozza te
hát, amikor magunkban fejet 
hajtva köszönhetjük a hősök
nek, hogy megpróbálták kihar
colni azt, ami mostanra már 
megvalósult: szabad ország
ban, szabad iskolában, szabad 
gondolatokat tanulhatunk.

Szász Andrea 
diák



OKTÓBER Fotó: Áfrány G.

Tamási Áron

Magyar fohász
Az idők gyógyító lázában él a magyar. Tör

ténelmünk ezer évén átlobog az emberi Géni
usz üzenete, mely nemzeti hőseink példáit 
emeli elénk és költőink fénylő szavait idézi.

Nincs módunk kitérni a hűség elől.
Tizenegy éve élünk őrhelyünkön: ezen a 

földön: szomjazva az emberi és a nemzeti lét 
igaz voltára. Éltünk vágyakozásban az eny
hület után, de szomjúságunkban itthon a ha
zugság italát nyújtották nekünk, a világ pedig 
vegyes főzetekkel kábított minket. Ebben a 
zavaros veszélyben, a hosszú sóvárgás után, 
emberi és nemzeti létünkben tehettünk-e 
mást, mint amit tettünk?

Magunk főztünk enyhítő és éltető italt ma
gunknak. A kor, melyben élünk s amelynek 
ablakán a jövőbe nézünk, vért csordított eb
be az italba. Örök intelem ez, mely egyfor
mán szól nekünk magunknak és a világnak. 
Minket arra int, hogy a kor forradalmát ma
gunknak kellett volna végbe vinnünk. Mivel 
nem ezt tettük, hanem ajándékba fogadtuk el, 
olyan esztendők rakódtak történelmünkre, 
amelyek hagyományainkat elferdíteni töre
kedtek, természetünket gúzsba kötötték és 
jövendőnk felől kétségekkel kínoztak. Ebben 
a hamis és igaztalan állapotban a nép nem ta
lálhatta meg nyugodalmát, és alkotó erejét 
bénaság fenyegette.

Ezért kellett megtörténnie annak, ami tör
ténik.

A kehely, amelyben magyarok vércsepp
jei szentelik meg az éltető italt, a világot arra 
inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélek
kel őrködjék az emberi lét méltósága fölött. 
A hatalmak, melyek a maguk rendszerében 
élni jónak és helyesnek látják, adják meg ne
künk a lehetőséget, hogy mi is a magunk em
beri és nemzeti formánkban élhessünk. Ez a 
forma nem más és nem is lesz más, mint a tár
sadalmi demokrácia és a nemzeti független
ség formája. Ezt a formát, kormányzás dolgá
ban, egy nemzeti kormány tudná a nép akara
tával megtölteni: a művelődés szellemével 
pedig a magyar léleknek azok a mesterei, 
akik az elmúlt évtized alatt is a nép hűségé
ben éltek.

Szenvedő lélekkel áhítjuk, hogy a rontó 
harcok megszűnjenek: s kérjük az emberi 
bölcsesség szellemét, hogy e harcok küzdőit 
igazságtalan ítélet ne érje.

Méltó életünkért szóban és cselekedetek
ben a történelemhez fohászkodunk. Fohász
kodunk mindnyájan, munkások, parasztok és 
ifjúság, nemkülönben jövőt álmodó költők, 
akik mind és mindig rendületlenül hívei va
gyunk hazánknak.

Juhász Gyula

Októberi 
ünnepeink

Vértanúink 
1918. október 6.

A föld alól, a magyarföld alól,
A vértanúk szent lelke földalol:

E nagy napon, hol emlék
s béke leng, 

A bús bitókra hittel nézzetek!

Hittel, reménnyel,
mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb

és szabadabb!

A nap, melyért mi vérben esve el, 
Nyugodtan haltunk ama reggelen.

Szemünk nem látta,
lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak:

Hisz onnan árad, új világ felett, 
Szentháromságunk,

mely jövőt teremt:

Szabadság minden népnek, aki él,
S halni tudott egy megváltó hitér,

Egyenlőség, hogy Ember ne legyen 
Mások szabad prédája, becstelen.

Testvériség, mely át világokon 
Kézt fog a kezébe,

hisz mind, mind rokon.

Ó magyarok, ti élő magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog

Rátok, ha az egekbe lobogón 
Igazság leng a lobogótokon,

Az Igazság, mely tegnap még halott, 
Világ bírájaként föltámadott.

A népek szent szövetségébe ti 
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.

A föld alól, a magyarföld alól,
A vértanúk szent lelke így dalol.



Diáksarok
Úgy indultam, mintha táborba jönnék... s minél közelebb kerül

tem Almádihoz, annál jobban vegyült bennem az az érzés, amit 
felvételi előtt éreztem. Mi lesz velem?

Az épület és az ismerős tanári arcok láttán már nem éreztem 
magam olyan elveszettnek. És minél több időt töltöttem itt, annál 
jobban tetszett minden. A kollégiumi folyosók és lépcsők útvesz
tőjében eleinte bizonytalanul jártam, és irigykedve néztem a ná
lam idősebb diákok magabiztosságát. Már az ajtón belépve is ba
rátságosnak tűnt a szoba, s mikor berendezkedtem, egész otthonos 
lett. Nagyon örültem, hogy a szobatársaim között van olyan leány, 
aki szintén Tabról jött, akárcsak én. Így a beilleszkedés is köny
nyebb volt. Kellemesen csalódtam a felsőbb évesekben, mivel 
megvetésünkre ők kezdték az ismerkedést és megosztották ve
lünk tapasztalataikat.

Az évnyitón az igazgató úr diákokkal szembeni közvetlensége 
nemcsak nekem, hanem — gondolom — sok más új tanulónak is 
elnyerte a tetszését.

Később megismerkedtünk a kollégiumi tanárnővel, akivel 
hosszan elbeszélgettünk. Ekkorra már elég későre járt az idő, s az 
eseménydús nap után fáradtan dőltünk az ágyba.

Az első tanítási napon végre találkozhattunk az osztályfőnö
künkkel és osztálytársainkkal. A délelőtt folyamán az igazgató úr 
bemutatta az új tanárokat, s ezt követték az osztályfőnöki órák.

Pár hét múlva már úgy éreztem magam, mintha rég ide járnék 
iskolába. Itt mindig történik valami újdonság. Megvoltak az első 
felelések, sőt már pár tesztet is írtunk, amelyeknek az eredménye 
zömében olyan, amilyet el is vártam magamtól. Az újdonságok 
pedig: a Suli-tv, amelyben jópofa dolgokat állítottak össze, a sok
féle sport és szakkör, ezek közül én is alig tudok választani. Vala
mint a nulladikos avató, amit, azt hiszem, nemcsak mi, hanem a 
felsőbb évesek is vártak, és szerintem nagyon jól sikerült.

Komolyra fordítva a szót, úgy gondolom, nagy dolog, hogy eb
be az iskolába járhatok, és ezért mindent megteszek, hogy jó ered
ménnyel zárjam az évet.

Horváth Kitti 
két tannyelvű gimnázium

FELÖLTÖZÖTT 
A VEGYESKAR

Ezúton tudatjuk Almádi polgáraival, hogy az ez évi Hattyú 
bál bevételét, melyet a kuratórium köztudottan a vegyeskar ré
szére ajánlott fel, az alapítvány kívánsága szerint egyenruha 
vásárlására költöttük.

A Rába Kereskedelmi Vállalat veszprémi lerakatánál történt 
kedvezményes vásárlás alkalmával a kórus férfi tagjai öltönyt, 
hölgy tagjai pedig szoknya-blúz összeállítást kaptak, mely, re
méljük, megnyeri majd tetszésüket.

Megköszönjük mindenki segítségét, aki hozzájárult az 
összeg gyarapításához, melyet a város érdekében végzett kul
turális tevékenységünkkel igyekszünk majd viszonozni.

Külön köszönet a Rába Kereskedelmi Vállalatnak, akik ked
vezményes áron adták a ruhát.

Vegyeskar

A zeneiskola megszépült épülete Fotó: Áfrány G.

A zene iskolája
Kicsit megkésett az esemény, de végre 

hírt adhatunk róla: 1993. október 1-jén, a 
Zene Világnapján ünnepélyesen átadták 
Balatonalmádi zeneiskoláját.

Dr. Kerényi László polgármester meg
nyitó szavait az óvodások műsora, a zene
iskoladiákjainak hangszeres bemutatója és 
a városi vegyeskar fellépése követte. A 
bensőséges hangulatú ünnepségre meghí
vót kaptak a zeneiskola szponzorai is, így 
különösen az 1992. évi Hattyú bál támoga
tói, hisz a bál rendezői e nemes célra kérték 
akkora segítségüket.

A zeneiskola hivatalos megnyitója adta 
az apropót, hogy rövid interjút kérjek Huiber 
Gabriella igazgatónőtől, akit egyébként ez 
év áprilisában nevezett ki az önkormányzat.

— Mennyire elégedett az igazgatónő az 
elkészült épülettel, mikorra sikerül belakni?

—Az iskolát már belaktuk, hisz szeptem
ber 13. óta itt folyik a tanítás. Az évnyitó még 
a Györgyi Dénes általános iskolában volt, 
aztán egy hét alatt megcsináltuk, ami a leg
szükségesebb volt ahhoz, hogy az évet már 
itt kezdhessük. Az épületben vannak még 
hiányosságok, nincs bekötve a telefonunk, 
a fűtés sem startra kész, hiányzik néhány 
tábla, az épület előtti útszakaszról a zebra. 
Mindemellett köszönet illeti mindazokat, 
akik tettek azért, hogy elkészülhessen a ze
neiskola.

— Hány tanulójuk van, milyen az iskola 
felszereltsége?

—Az idei tanévre 180 gyermek iratkozott 
be, ebből 60 fő előképzős, a többiek már 
hangszeres tanulmányokat folytatnak. A le
hetőségek közül a gyerekek választhatnak 
zongorát, hegedűt, csellót, fuvolát, furulyát, 
klarinétot és gitárt. A meglévő hangszereink 
a gitárt és a klarinétot kivéve megfelelő 
számban állnak rendelkezésünkre, persze 
a jövőben bővítenünk kell a hangszerállo
mányt. A tanítást segítendő lesz könyvtá
runk, lemez- és kottatárunk, csak idő kell a 
rendezésükre. A zenetanításban 6 főállású 
és 4 félállású tanár vesz részt.

— A fentieket hallva és az épület adott
ságait ismerve, meddig fémek itt el?

—  A gyereklétszám maximális, tehát a 
mostaninál több jelentkezőt nem tudunk fo
gadni. A tanítás öt tanteremben folyik, de 
mára nagyteremhez tartozó ún. múvészbe
járó funkciójú kis szobában is oktatunk. Saj
nos úgy tűnik, hogy fűtési szezonon kívül 
egy termünk használhatatlanná válik, ha
csak a tavaszra nem történik valami, ugyan
is az alattunk lévő pékség tevékenységéből 
adódóan a szigeteletlen kéményfal olyan 
meleget áraszt, hogy lehetetlenség ott dol
gozni. Egyébként az épület bővítésére a te

tőtér beépítése adhatna lehetőséget, de ez 
elsősorban pénzkérdése.

— Az iskola után hadd tudjunk meg vala
mit az igazgatónőről, kérem, mutatkozzon 
be az olvasóknak!

— A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis
kola Debreceni Zeneiskolai Tanárképző In
tézetében végeztem 1988-ban, zeneelmé
let—szolfézs szakon. Három évig a duna
pataji zeneiskolában dolgoztam. Az 1991- 
92-es tanévben pályáztam Almádiba, több 
Veszprém megyei álláslehetőség mellett 
választottam ezt a várost. Egyébként ajkai 
születésű vagyok, szüleim itt élnek. Kine
vezésem előtt szolfézst—zongorát taní
tottam.

— Milyen tervekkel indítja a z  új iskolát?
— Elsősorban azt szeretném elérni, 

hogy minél több gyermek tanulhasson ze
nét a városban. Ezért pl. Berénybe kijárunk 
az 1-3. osztályosokat tanítani. Új szakként 
most indult a gitár, melyre igen komoly volt 
az érdeklődés, s idővel szeretnénk egy vo
nószenekart alakítani.

Építgetjük a kapcsolatot más zeneisko
lákkal, így érintkezésbe szeretnénk lépni 
egy burgenlandi intézménnyel, itthon pedig 
a dunapatajiaktól olyan szakok tapasztala
tait szeretnénk átvenni, ami nálunk nincs, 
pl. népzene, rézfúvós tanszak. Fontosnak 
tartom, hogy tanítványaink gyakran eljussa
nak hangversenyekre, operába, ezért ilyen 
irányú kirándulásokat szeretnénk továbbra 
is szervezni. És természetesen a helyi isko
lákkal is napi kapcsolatban kívánunk lenni, 
nem utolsósorban azért, hogy az iskolai ün
nepélyeken, kulturális szemléken diákjaink 
felléphessenek,bemutatkozhassanak.

— Az iskolavezetői teendők, gondolom, 
rengeteg energiát igényelnek, kevesebbet 
is tanít. Nem hiányzik?

— Az igazgatói munka nagyon szerteá
gazó, elsajátításával megkínlódik az ember. 
Szerencsére nagyon sok segítséget kap
tam és kapok Lovas Józseftől, aki most az 
iskola igazgatóhelyettese, Kovács Piroská
tól az önkormányzat szakreferensétől, és 
az általános iskolai igazgató kollégáktól, de 
összességében is pártoló figyelem kísérte 
eddig ténykedésemet. Mint igazgató, való
ban csökkentett óraszámban tanítok. A na
gyobb óraszámú tanítás pedig tényleg hi
ányzik, mert a pedagógia a legfontosabb, s 
ezen belül is a zene megszerettetése, a te
hetséges gyerekek felkészítése a zenei pá
lyára, de ezért mint igazgató is tehetek, 
megfelelő körülmények között, remélem, 
minél többet.

M. H.E.



Jankó János-díjas néprajzkutatók találkozása Balatonalmádiban
1993. szeptember 25-én Ba

latonalmádiban találkoztak a 
Magyar Néprajzi Társaság Jan
kó János-díjjal kitüntett kuta
tói. A díjat 1970 óta adomá
nyozza a társaság választmá
nya, az alapító okirat szerint 
évenként olyan fiatal kutató
nak, aki ígéretes pályakezdésé
vel és már elért eredményeivel 
méltó a díj névadója emléké
nek további örökítésére.

A találkozó létrejötte és 
helyszíne mögött több — ob
jektív és szubjektív — tényező 
található. Mindenekelőtt az, 
hogy a Magyar Néprajzi Társa
ság ez évben ünnepli — többek 
között jubileumi Ethnographia 
számmal— Jankó János szüle
tésének 125. évfordulóját. A 
fiatalon elhunyt Jankó János 
meghatározó egyénisége volt a 
magyar néprajztudománynak, 
és mind gyakorlati, mind elmé
leti téren kiemelkedő, mara
dandó teljesítményt nyújtott, s 
ilyenformán példaként állítha
tó a mindenkori fiatal generá
ció elé. Jankó János sokirányú 
tevékenységének körében 
több témában (embertan, népi 
építészet, halászat) végzett ku
tatást és feldolgozást a Balaton 
körzetében, Veszprém megyé
ben. 1902-ben jelent meg A Ba
laton melléki lakosság népraj
za című kötete, mely máig for
rásértékű műve a táj néprajzi 
leírásának. Munkásságáról a 
Néprajzi Lexikon az alábbiakat 
írja: „Korának egyik legsokol
dalúbban képzett, nagy nem
zetközi tapasztalattal és jó te
repismerettel rendelkező ma
gyar etnográfusa volt. Megala
pozta a tudományos igényű

mo.-i néprajzi múzeológiát”.
A Jankó János-díjjal kitünte

tett kutatók köréből Gráfik Im
re, aki pályakezdésétől hosszú 
évekig a Budapesti Néprajzi 
Múzeum munkatársa volt, s je
lenleg a Vas megyei múzeumi 
szervezet igazgatója, sok szál
lal kötődik Balatonalmádihoz. 
Az ő kezdeményezése és szer
vezése nyomán gyűltek össze a 
díjazottak Almádiban. Gráfik 
Imre Balatonalmádiban szüle
tett, elemi iskolai tanulmányait 
a Györgyi Dénes általános is
kolában végezte. Gyermekkora 
Almádihoz, a Balatonhoz, a 
Remete patak völgyéhez köti. 
Elhunyt szülei a vörösberényi 
temetőben nyugszanak. Szak
mai tevékenysége több vonat
kozásban is kötődik a dunántúli 
régióhoz, a pannon tájhoz, mint 
pl. az MTA VEAB magyarság
kutató munkabizottságának el
nöke, valamint a MNT Ethnog
raphia Pannonica szakosztá
lyának elnöke. Az utóbbi évek
ben többnyire már csak rövid 
nyarakat tölt Almádiban, a Re
mete közben található nyaraló
jában pihenve, kikapcsolódást 
keresve, néhány hetet, napot, 
hétvégét. A Jankó János-díjas 
kutatók találkozójának is nya
ralója adott otthont a szép szep
tember végi, kora őszi hétvé
gén. A díjazott kutatók min
tegy harmada tudott személye
sen megjelenni, ám így is el
mondható, hogy személyükben 
a magyar néprajztudomány, 
antropológia érdemes képvise
lői gyűltek össze kötetlen bará
ti, szakmai beszélgetésre, kon
zultációra Almádiban. A házi
gazdán kívül jelen volt: Barna

Gábor, a Magyar Néprajzi Tár
saság főtitkára, Baráth János, a 
Bács-Kiskun megyei múzeumi 
szervezet igazgatója, Fejős 
Zoltán, a Közép Európa Intézet 
tudományos munkatársa, 
Knézy Judit, a Magyar Mező
gazdasági Múzeum osztályve
zetője, Kunt E rn ő , a Miskolci 
Egyetem kulturális és vizuális 
antropológiai tanszékének ve
zető docense, Liszka József, a 
Szlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság elnöke, Lukács Lász
ló, az Ethnographia főszer
kesztője, Pozsony Ferenc, a 
Kriza János Néprajzi Társaság 
elnöke, Szarvas Zsuzsa, a Ma
gyar Tudományos Akadémia 
Néprajzi Kutatóintézete tudo
mányos munkatársa, és Var
gyas Gábor, az MTA Néprajzi 
Kutatóintézete tudományos 
munkatársa. Amennyiben a 
megjelentek s az elfoglaltságuk 
miatt magukat kimentő kutatók 
tevékenységét áttekintjük, 
megállapítható, hogy a Jankó 
János-díjjal honorált kutatók 
munkásságukkal részben to
vább örökítik a magyar nép
rajztudomány legnemesebb 
hagyományait, részben kezde
ményezői az antropológiai tu
dományok elméleti és mód
szertani megújulásának.

Az egybegyűlteket megláto
gatták Balatonalmádi város ön
kormányzatának képviselői is. 
A kutatók érdeklődtek a helyi 
önkormányzat különböző el
képzelései, szándékai iránt. 
Szóba kerültek a Balaton térsé
ge regionális és helyi hagyo
mányainak, valamint a belföldi 
és nemzetközi idegenforgalom 
igényeinek összekapcsolási le

hetőségei is. Figyelmet keltett 
a Balaton Akadémia program- 
tervezete. Ez utóbbival kapcso
latban felvetődött annak lehe
tősége, hogy a Jankó János-dí
jas kutatók bekapcsolódhatná
nak egy a Balaton Akadémiá
hoz kötődő néprajzi-népművé
szeti, illetve kulturális antropo
lógiai kurzus előkészítésébe, s 
ez mindenképpen új eleme le
het Balatonalmádi mind job
ban és erőteljesebben kibonta
kozó kulturális életének.

A helyi közösségi ház jóvol
tából stílusosan balatoni ha
lászlé volt az ebéd, melyhez 
Balaton-felvidéki borkóstoló 
kapcsolódott, s ilyenformán a 
szellemi javak mellett a test 
táplálása sem maradt el. A jó 
hangulatú, tartalmas beszélge
tések arról győzték meg a je
lenlévőket, hogy szükség és 
igény van a kötetlenebb együtt
lét módjaira és formáira is, ahol 
és amikor kiváló lehetőség kí
nálkozik a társadalom és a kul
túra kérdéseit, összefüggéseit 
és néprajzi, antropológiai vi
szonylatait elemző vélemény- 
cserékre. Ezt felismerve tette 
meg ajánlatát Gráfik Imre a kö
vetkező évek találkozásaira, 
kiegészülve az újabb Jankó Já
nos-díjas fiatal kutatókkal. Fel
vetette továbbá a díjazottak kö
rében, egy a tudományos fel
dolgozást szolgáló, alkotói mű
helymunkát biztosító vendég- 
fogadás gondolatát is.

Kívánjuk, hogy valósulja
nak meg a Magyar Néprajzi 
Társaság Jankó János-díjas ku
tatóinak szándékai, elképzelé
sei.

NYÚLYORK-NYÚLYORK...
Az úgy kezdődött, hogy tavaly már volt egy: tudniillik könnyű

zenei koncert a nagy strand előtti színpadon, almádi amatőrök köz
reműködésével. Az még csak amolyan kicsike volt, barátoknak. 
Aztán kipattant a szikra, hogy ugyan már, miért ne, még egyszer, 
de nagyobbat. Viszont egy fesztiválnak cím is kell, így — egy ré
gebbi, az előző koncerttel összefüggő eset kapcsán — a Helló 
Nyúlyork nevet választottuk. Szeptember 10-re össze is jött, még
hozzá tíz lelkes amatőr együttest sikerült beszervezni, akik az or
szág minden részéből jöttek, bár egy gitárosnyi, egy nagymamá
nyi, esetleg egy osztályfőnöknyi közük mégiscsak volt (van) Al
mádihoz. Az idő ugyan klafa volt, de valahogy a dolog nem akart 
beindulni. Így aztán négy helyett hatkor kezdődött, viszont a srá
cok szuper jól nyomták. A gond csak az volt, hogy idő szűkében,

mindenki csak fél órát tudott játszani. A program azonban igazán 
változatosra sikeredett: A dzsesszrocktól a punkig majd minden 
stílus képviseltette magát. És ami a legszuperebb, hogy nemcsak 
az ifjúság volt jelen, hanem 30-as, 40-es, 50-es „fiatalok” is fel
bukkantak.

Összegezve az egészet, igazi rock and roll buli volt, és tuti, 
hogy lesz jövőre is.

Köszönjük az Almádiért Alapítványnak, a Borkertnek, Otti né
ninek, Behring Bazsinak, a SZEM-A-FOR-nak, a gombáknak, a 
könyvesboltnak, a közösségi háznak, a Wesselényi strandnak, no 
meg azoknak, akik eljöttek és jól érezték magukat.

Viszlát jövőre.

Róbert Gida



M E G K É R D E Z T Ü K . . .

...Hollóné Behring Anikót, hogy 
állnak a könyvtár költöztetésével
Nehéz pár mondatban örömeinkről és gondjainkról beszámol

ni.
A hónapokig tartó kemény fizikai munka után kinyitottunk, 

mert, hál’ Istennek, ostromoltak bennünket az olvasók. Kellemes 
ostrom volt, mert azt jelezte, hogy hiányoztunk. (Augusztus 9-től 
napjainkig 1552 látogatónk volt, s 3871 darab könyvet, folyóira
tot stb. kölcsönöztek.) Remélem, nem tűnik telhetetlenségnek, de 
egy hibája van az új könyvtárnak: sajnos nem gumiból vannak a 
falai — nem tudtunk mindent elhelyezni. Szükség lenne egy rak
tárra is, de ez már semmiség az eddigiekhez képest. Az új helyen 
nem csak  olvasóink, mi is igen jól s egyre otthonosabban érezzük 
magunkat: rendezzük, szépítjük, bár már így is szépnek, s ami 
még fontosabb, jól használhatónak látjuk. Hogy milyen a város 
könyvtára — bármikor megtekinthető —, de az ünnepélyes meg
nyitóra (amit Czine Mihály tart) október 8-án, 17 órára szeretettel 
hívjuk—várjuk minden kedves létező és leendő olvasónkat.

...Borbély Zoltánné óvodavezetőt, 
a könyvtár elköltöztével 

mit terveznek 
a felszabadult helyiségekkel

Az 1985-ös földrengés okozta súlyos károk nagy gondot okoz
tak városunknak. Nagyon megsérült óvodánk épületének átépíté
se után úgy döntött a város akkori vezetése, hogy a szintén gond
ban lévő könyvtárat 1987-ben ideiglenesen itt helyezi el. 1988- 
ban a magas gyermeklétszám szükségessé tette a csoportok szá
mának bővítését, melyet a már nálunk üzemelő könyvtár miatt 
csak az 1/Á tagegységünk tornatermében tudtunk elhelyezni. 
Bíztunk abban, hogy rövid idő alatt lesz megoldás, de ez az ideig
lenesség mindkét intézménynek 6 év társbérletet jelentett, 1993 
szeptemberéig.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkormányzat képvise
lő-testületének, hogy lehetőséget találtak az intézmények gondja
inak megoldására.

— A könyvtár elköltöztével, a tatarozás után lehetővé vált az 
óvodák meglévő helyiségeinek rendeltetésszerű használata, a 
megfelelő körülmények biztosítása.

— Az 1/Á óvoda visszakapta tornatermét.
— Az I. sz. óvodában beindítottuk az 5. csoportot esztétikus és 

biztonságos környezetben, melyet jelenleg az újonan érkező kis
csoportosok vesznek birtokukba.

— Az alagsori helyiség átadása után (melyet a könyvtár gyer
mekkönyvtárként használt) tornaszobát szeretnénk berendezni, 
ahol ideális helyet találtunk a tornaszerek elhelyezésére. Az óvó
nők nagy öröme, hogy nagyobb mozgásteret tudunk biztosítani a 
gyerekeknek a téli időszakban történő testneveléseknél, mint a 
csoportszobákban, ezúton is növelve a mozgás hatékonyságát, 
sokféleségét a testi nevelés érdekében.

...dr. Tóth József háziorvost 
az egészségügy átszervezéséről

Léptünk... Hogy merre? Az idő majd eldönti. Hitünk szerint 
előre, a jövő útjára léptünk. A balatonalmádi egészségügyi alapel
látás orvosainak lépéséről van szó. Ugyanis ez év szeptember el
sejétől az alapellátás három felnőtt- és kettő gyermek-háziorvosa

magánorvosként, valamilyen egészségügyi vállalkozási formá
ban folytatja tovább a munkáját szerződésben az önkormányzat
tal. (Az ötből egyik kolléga technikai okokból két hónappal ké
sőbb).

Mit jelent ez? Az orvosoknak és alkalmazott munkatársaiknak 
még több sokrétű feladatot, tisztes kockázatot, izgalmas, nehéz, 
szép munkát. Önkormányzatunk törvény szerint és messze azon 
túl is részt vesz közös feladatunkban, az alapellátás mind maga
sabb szintű biztosításában. Köszönet érte, egyéb településeken ez 
nem egészen így történik...

Pácienseinket a változással semmi hátrány nem éri, még foko
zottabban próbáljuk megőrizni -  védeni egészségüket, orvosolni 
bajaikat -  természetesen minden biztosítottnak továbbra is ingye
nesen. A változás lényege: az Egészségbiztosítási Pénztár az or
vosokkal egyénenként kötött szerződést a praxisfeladatok ellátá
sára, és a praxisukra jutó (nagyrészt a biztosítási kártyák alapján 
számított) pénzösszeget az ő bankszámlájukra utalja. Nekik kell 
ebből a pénzből a praxist működtetni, maguknak és alkalmazotta
iknak megélni. Nem lesz könnyű feladat, de izgalmas, és szerin
tünk ez a jövő!

Továbbra is készen állunk kedves pácienseink egészségének 
megőrzésére, testi-lelki problémáinak istápolására.

...Polyák István iskolaigazgatót, 
a magtár környéki 
tereprendezésről

A szomszéd kertje mindig zöldebb -  szól a mindenki által is
mert mondat. De ki a szomszéd? Kérdezhetné a kedves olvasó, ha 
mostanában a magtár (volt Bortár) mellett sétál el. Ha arra járt, ak
kor jól látható volt az ön számára is, hogy GAZDÁJA van ennek a 
korábban igen árva területnek. Emberek sürögnek-forognak min
denféle szerszámmal, erőgépek egyengetik a terepet, s egyre in
kább új arca lesz ennek a „földrésznek”.

Mondhatnók, „emberi arca”, hiszen kirajzolódik a gyönyörű 
mandulás, a gaztengert eltüntetve látható nagy tavunk csillogó 
kék vize is.

Ki próbál itt emberarcú tájat teremteni? -  kérdezte tőlem arra 
jártamban a Balaton Akadémia egyik neves professzora. A válasz 
nagyon egyszerűen adódott.

Miután Balatonalmádi Önkormányzata sikeres döntését köve
tően megvásárolta e gyönyörű helyen fekvő telket, a Vörösberé
ny i Iskoláért Alapítvány vette át a jó gazda szerepét. A Csoma Gé
za képviselő úr által vezetett kuratórium döntött úgy, hogy „ne a 
szomszéd kertje legyen zöldebb”.

Felmérte a munka költségeit, tervezett, szervezett, bevonta 
Vörösberény szervezeteit, s az eredmény már ma jól látható. Ám 
nincs még vége a munkának. Az eddig társadalmi munkában ott 
dolgozottakon túl (iljú és id. Toronyi Béla, Veinland Béla, ifjú és 
id. Földes Károly, Csalló Róbert) a közhasznú munkások is na
ponta tevékenykednek ezen a tájon.

A munkákat irányitó Toronyi Béla és Csalló Róbert nagy szere
tettel várják reggelente 7 órakor a munkaerejüket felajánló, Bala
tonalmádiból és a közeli Vörösberényből érkező segítő munkás
kezeket (a magtár előtt).

A terület közös, mindenkié, aki Balatonalmádiban lakik. Te
gyük rendbe: EGYÜTT!!!

Összeállította: Gróf Tibor



Vannak, akik korabeli öltözékben várják az indulást.. ... és elindul a menet...

...síppal, dobbal, karikás ostorral

SZÜRETI 
FELVONULÁS

Szeptember 18-án, 14 órakor a Juventus rádióban elhangzó riport 
hangjaira indult a szüreti felvonulás Vörösberényből. Elöl Csalló Róbert 
mint kisbíró, majd a gyermekek háza fúvószenekara és mazsorettcsoport
ja. Következett a színes forgatag: lovasok, hintók és a lovas betyárok 
Csomai Géza képviselő úr, valamint Németh Ervin elnök úr jóvoltából. S 
hogy mi minden volt még ezen a napon? Engedje meg a kedves olvasó, 
hogy ezt kérdezz-felelek formában mondjam el önnek:

Kik voltak még a menetben? Daloló felnőtt- és gyermekcsoport, Fó
rum Rt., színes, feldíszített kerékpárosok és kismotorosok, a néptánce
gyüttes Litérről, iskolai gyermekcsoportok, kosztümös tanárnők a vörös
berényi általános iskolából, berényi polgárok sokan-sokan.

Kik voltak a legérdekesebb résztvevők? Képviselőasszonyunk és az is
kolaigazgató-helyettes asszony cigányasszonyként.

Mit kaptak a menet nézői? 160 liter bort és 60 kg szőlőt kínáltunk fel.
Kik voltak a szervezők? Vörösberényi Kertbarát és Polgári Kör, a vö

rösberényi általános iskola.
Kik fizették a költségeket? A Vörösberényi Polgári Kör, valamint a 

polgármester úr járult hozzá.
Idén miért vonult a menet Balatonalmádi központjába: A polgármester 

úr kérésére.
Mivel zárult e szép nap? Szüreti bállal a vörösberényi kultúrházban, 

melyet a Kertbarát Kör szervezett.
Kit támogattunk a nap bevételével? A Vörösberényi Kertbarát Kört.
Ki érezte jól magát ezen a napon? Aki nézte, s aki részt vett a menetben, 

egyaránt. S reméljük: önök közül sokan.
Polyák István főszervező

Egy igazi szőlősgazda párjával és portékájával
Fotó: Durst L.



Fórum-aktualitások
A hirtelen időjárásváltozással az idei szezon hamarabb véget ért, mint a korábbi 

években. Ez azonban nem jelenti azt, hogy vásárlóinkat ne várnánk mindig valami ak
tuális akcióval, meglepetéssel. Szupermarketünkben most kedvező áron kaphatók ru
házati cikkek. Farmernadrágokat 990 Ft-ért, gyermek hímzett farmerruhákat 390 Ft
ért, felnőtt sportcipőket 990 Ft-ért kínálunk. Rövid ujjú színes póló 99 Ft-ért, selyeming 
1490 Ft-os, selyemdzseki 2900 Ft-os reklámáron kapható. Fürdőlepedőket 299 Ft he
lyett most 209 Ft-ért lehet vásárolni. Pamut sportzoknit 89 Ft-ért kínálunk, 5 pár vásár
lása esetén azonban már csak 79 Ft-ba kerül egy pár. Hasonló kedvezménnyel kap
ható damaszttörölköző, 1 db 89 Ft, míg 5 db ára 395 Ft, tehát 79 Ft darabja. Rendkívüli 
fonalakcióval is várjuk vásárlóinkat szupermarketünkben, a 10 dkg-os gombolyag ára 
30 Ft, az 5 dkg-os gombolyag 15 Ft. Csodálatos olasz üvegárukat (pohárkészletek, 
kompótos és whiskyskészletek) kínálunk rendkívül kedvező áron, de most érdemes 
vásárolni zománcozott edényt is szupermarketünkben, 50 féle edény szenzációs Fó
rum áron kapható. Most indult májkrém- és löncsakciónk. A sertés-, marha- és szár
nyasmájkrém ára 21,90 Ft, 5 db ára már csak 99,50 Ft, 19,90 Ft darabja. A 400 g-os 
marhalöncs 79 Ft, míg 5 db ára 345 Ft, azaz 69 Ft/db. Iparcikkáruházunkban MTB ke
rékpárok 16 900 Ft-os Fórum-áron kaphatók, használt japán kismotorokat 49 900 Ft- 
os reklámáron kínálunk. Az ősz beköszöntével is a FÓRUM EGY UTAT MINDENKI
NEK FELTÉTLENÜL MEGÉR!

Faragó Zsoltné marketingmenedzser 
Fórum Rt. Balatonalmádi

Horgászsarok
Egy hónapja dúl a süllőcsata, meglehetősen változatos eredménnyel. A résztvevők 

közül eddig a halak a nyerők. Adogatják ugyan a vámot, de nem igazán nyüzsögnek. 
A halászok eredményéről sajnos nem tudok beszámolni, mert a fogást féltékenyen tit
kolják. Ami minket, horgászokat illet: szorgalmasak próbálkozunk. (Egyik barátom az 
Auróra szálló tetejéről több mint hetven hajót és csónakot számolt össze). Fognak is 
naponta néhányat, de kapitális példányokról eddig nem érkezett hír. Azért aki olyan 
szerencsés, hogy naponta kimehet a vízre (már ha az idő engedi), kapásra biztosan 
számíthat; az már más kérdés, hogy kifogja-e a halat. Úgy érzem, most kezdenek visz
szaütni azok az évekkel ezelőtt (persze csak szűk baráti körben és lehalkított hangon) 
mesélt rekordfogások, amikor zsákszámra vitték haza a fogasokat egy-egy szeren
csésebb éjszaka után a „horgászok” Ha csak negyed része volt igaz a mesének, az is 
sokat ártott.

Nekem nehezen jönnek össze a dolgok. Pedig egy remek kis társasággal, viszony
lag sűrűn járunk ki a nyílt vízre, a  hajón ugyan nincs motor, így aztán szélcsendes idő
ben elég körülményes mozogni vele. Aki próbált már egy kb. kéttonnás vitorlást eve
zővel behozni másodmagával úgy éjfél körül, az tudja, miről beszélek. Ha pedig fúj a 
szél, nem érdemes horgászni a hullámok miatt. Néha azért összejön a dolog. Olyankor 
még horgászunk is. Süllőre, gardára. Ehhez mérten összeállított szerelékkel. Vékony, 
érzékeny, 2-3 méteres botokkal, 20-25-ös zsinór, tirolifás, parafával könnyített horgok, 
hogy a csali ne üljön le az iszapba. Szóval rengeteg fondorlatot bevetünk, hogy lega
lább egy-egy tapasztalatlan süllőt elkapjunk. Az eredmény—számunkra— lehango
ló. Velünk van egy remek cimboránk, aki már a parton eredményesen használja a hor
gait. Mivel rendszeresen szabadon lógnak, valamit mindig fog. Többek között a muta
tóujjamat is. Az ordítás kissé meglepte, azóta megpróbál vigyázni. A hajón aztán 
azonnal védőitalt követel, és amíg mi megpróbálunk kicsorogni a horgászhelyre, neki
lát „balint fogni”— ahogy ő mondja. Blinkerezve. A csalikat teljesen egyéni ízlés szerint 
állítja össze. Nem részletezem, mert lehetetlen. Elég legyen annyi, hogy igen komoly 
fantáziája van. A horgonyra állásnál aztán lemegy a kajütbe és csendben van. Nem 
önzetlenül. Egyszer a fejére ejtettük a bumot (a vitorla alsó rúdja), azóta jobbnak látja, 
ha nincs láb alatt. Botokkal, különféle csodacsalikkal, dobozokkal képes a fél decket is 
elfoglalni és tavasszal keszegezésre szerelt, önetetős botjai bevetése után következik 
a kosztolás. Erre nagy súlyt fektet ( bevallom, mi is ). Közben felborítja a dobozokat, 
belelép a kishalas vödörbe. A vacsora utáni kisfröccsöket már a fardecken fekve fo
gyasztja, a csillagokat szemlélve, s közben előadást tart arról, hogy négy embernek 
mennyire össze kell hangolni a mozgását, hogy ne zavarják egymást, és még emellett 
is milyen nagy toleranciára van szükség. Ilyenkor az eget nézzük és a csillagokat, de 
azok valami csoda folytán a helyükön maradnak. (Lehet, hogy arrafelé is van egy-két 
jó ismerőse?) Hogy ezek után mi történik? Gondolom, kitalálják. Neki van kapása. Mit 
kapása! A jelző úgy megy fel a botig, mint egy rakéta, és már tekeri is kifelé a kapitális 
gardát. Ezt később megismétli egy süllővel is. Én pedig negyed órát kínlódom egy va
cak elemlámpa fényénél a nyavalyás kis keszegezőhoroggal, ami mélyen a hal torká
ban akadt meg, mert én kiválóan értek az ilyesmihez. Szerinte. Azért a dicséret— még 
ha célzatos is—jólesik. A műtét után jutalmaz. Olyan ritka, csodálatos italokat tud elő
varázsolni, amivel — ezt nagyon jól tudja — mindig levesz a lábamról. Így horgászga
tunk aztán órák hosszat, s közben remek történeteket mesél utánozhatatlan humorral. 
Mi hallgatjuk és a hébe-hóba jelentkező kapásokat szépen el is szúrjuk. Persze ez 
nem az ő hibája. Amikor végül elunjuk a fogyoskodást, és indulunk a kikötőbe, levonul 
újfent a kajütbe, mondván: horgászni jött, nem vitorlázni. Az evezők hangjára nem, a 
kikötőlánc csörgésére viszont azonnal felébred.

Másnap, amikor újra toborozzuk a társaságot, elsőnek hozzá megyünk. Mert ki
hagyni a buliból teljességgel lehetetlen, hiszen—összes viselt dolgaival együtt (vagy 
talán éppen azért) a BARÁTUNK.

Nagy Ferenc

Bemutatkozik a Castor 
Természetvédelmi Alapítvány
Az alapítvány kuratóriuma és a magam nevében tisztelettel kö

szöntöm a lap olvasóit és Balatonalmádi lakosságát. Alapítvá
nyunkat azzal a nem titkolt reménnyel mutatom be, hogy az fel
kelti a természet és környezet védelme iránt érdeklődők figyel
mét. Alapítványunk nevében az európai hód — castor fiber tudo
mányos latin elnevezését viseli. Hódmezővásárhelyen 1989. au
gusztus 17-én jött létre. Szegeden 1990. évben lett cégnyilvántar
tásba véve 91/1990/4. szám alatt. Számláját Hódmezővásárhe
lyen a MKH Bank Rt. a 281-00414-0015 szám alatt vezeti. Az ala
pítvány nyílt. Tevékenységét működési alapszabályzata értelmé
ben szervezi. Fő hatósága a hódmezővásárhelyi városi ügyészsé
ge. Munkáját éves terve alapján végzi, melyet évente egy nyílt 
munkaértekezlet alkalmával vitat meg. A munkaértekezletről azt 
megelőzően fizetett közhírt ad ki a városi napilapban.

Kuratóriumunk társadalmi munkában végzi feladatát. Bős- 
Nagymaros, valamint a szigetközi problémák elfajulására és az 
elsőnek megismert nagymérvű balatoni angolnapusztulásokra va
ló tekintettel az alapitvány előbb Veszprém városban, később,
1992. december 15-től dunántúli képviseletet nyitott Balatonal
mádiban. A dunántúli képviselet feladatául jelölte meg még a ku
ratórium a vízi és nádi élőhelyek védelmét és az azzal kapcsolatos 
tevékenységet.

A dunántúli képviselet munkájából említést érdemel az 1992. 
évi Madarak és fák napja ’92 című rendezvények eseménysoroza
ta Veszprém és Balatonalmádi városokban, és programszervezés
1993. évben az MTV Cimbora-tábora számára Balatonalmádi
ban, illetve Szentkirályszabadján. 1992. évben az ENSZ Rio de 
Janeiróban tartott ÖKO ’92 tanácskozására tekintettel láttuk ven
dégül Aurelio Afranio Garda Avelinót, a Brazil Köztársaság kö
vetségi titkárát.

Felhívással fordulunk mindazokhoz, akik Balatonalmádiban 
érdeklődéssel fordulnak a környezet- és természetvédelmi gon
dok megoldhatósága felé, és szívesen vállalnának érdemi munkát 
egy létrehozandó ún. zöld klub tagjaként: Kérjük, tiszteljenek 
meg bennünket jelentkezésükkel.
Címünk: Castor Természetvédelmi Alapítvány 
8220 Balatonalmádi, Tass u. 35.

Horváth László ügyv. titká

Szigma Gmk 
8227 Felsőörs 
Úttörő u. 19. 

Tel.: 86/347-364
Transzportbetont a Szigmától
Murvabeton C8 B 100 3125 Ft/m3 
CIO 3375 Ft/m3 
C12 3625 Ft/m3 
Kavicsbeton esetén + 400 Ft/m3

M ixer-kiszállítás 10 m3 felett kedvezményesen

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL 
ÉS SZOMBATI KISZOLGÁLÁSSAL



Egy név, s aki mögötte van

WOSSALA
—Az Ön nevét sokan ismerik Al

mádiban, de azt valószínűleg keve
sen tudják, hogy Almádiban vá
lasztópolgár, itt van az állandó la
kóhelye.

—  Ez a dolog még arra az idő
szakra vezethető vissza, amikor 
egy családnak csak egy lakóháza 
(lakása) lehetett, s miután az almá
di házam egy nagyobb értékű in
gatlan, az illeték szempontjából is 
célszerű volt ezt lakásnak kijelölni. 
S hogy azért ennél szimpatikusab
bat mondjak, gyerekkoromban 
májustól szeptemberig itt voltunk, 
s én tényleg úgy érzem, hogy almá
di vagyok. Itt vitorláztam az Épí
tőkben (s kicsit sajnálom, hogy az 
anyaegyesületemből az lett, ami 
lett) most egyébként Füreden 
a BK V-Előrében sportolok.

—  Azt hiszem, nem szokványos 
dolog, hogy valaki 52 évesen válo
gatott szinten vitorlázzon.

—  Ez egy életen át tartó szere
lem lehet, s kevés olyan sport van, 
amit ilyen hosszú ideig lehet c si
nálni. Igaz, erre van a legkevesebb  
időm, edzésre nem járok, de min
dig azzal biztatom magam, hogy 
majd a következő olimpia előtt már 
jobban ráérek. Egyébként a vízen 
kívül is foglalkozom  ezzel a sport
tal, a Magyar Vitorlás Szövetség  
ügyvezető elnöke vagyok, s a ko
rábbi végrehajtó bizottsági, alelnö
ki tisztem mellett m ost kértek fel, 
hogy vállaljam el a Nemzetközi 
Soling Hajóosztály Szövetség e l
nöki pozicióját.

—  Civilben valójában mivel fog - 
lakozik?

— Elég sok mindenbe belekezd
tem, amire a rendszerváltáshoz 
kapcsolódó piacgazdaság adott le
hetőséget. Miután ez nálunk a ko
rai kapitalizmus időszakaként je 
lentkezik, engem úgy ért, hogy 50 
éves koromban kellett a legvadab
búl dolgoznom. A W ossala és társa 
céghez tartozik Budapesten a Nor
mafa szálló és az almádi Panorá
ma. A Normafa szálló Pesten az 
egyik legjobban kihasznált szállo
da, s miután valamikor szállodás
ként kezdtem, ma is ezt szeretem a 
legjobban. A Panorámát pedig már 
nosztalgiából viszem. Van egy in
gatlan-tanácsadó cégem, az EUR 
Bt. pedig vámtanácsadással vám
tranzittal foglalkozik, és abszolút 
többségi tulajdonomban van a Ju
ventus rádió. Egyelőre még min
den cégemnél közreműködnöm  
kell, amíg a menedzserek profi 
szintre nem jutnak.

—  Igaz, hogy megveszi a Pano
rámát?

—  Szeretném, vételi szándéko
mat bejelentettem a m egyei önkor
mányzatnak, ahol most kalkulálják 
az árat.

—Úgy tudom, a Panorámának

komoly konkurenciája támadt Al
sóörsön.

—  Tavaly nyáron, amikor m eg
nyitottak, tényleg így nézett ki, 
mert azzal indítottak, hogy szinte 
lemásolták a Panorámát és annak 
stílusát. Azt én is csak az idén tud
tam meg, hogy pénzügyileg volt 
jóbarátaim állnak az üzlet mögött. 
Idén tavasszal elég sokat költöt
tünk a diszkóra, változtattunk a 
műsoron is, s miután az alsóörsi 
társaság egy kezdő vállalkozás, így 
a nyáron már nem tudtak bennün
ket követni. Tudomásom szerint az 
idei szezonjuk már nem is volt 
olyan kedvező, ezzel szemben a 
Panoráma igen jó l ment. Persze 
azok az idők már nem jönnek 
vissza, amikor 1987-es megnyitás
kor a Panoráma a maga nemében 
újdonság volt, s még az ország má
sik feléből is jártak hozzánk rend
szeresen.

—  Hogy látja Almádi fejlődését, 
min változtatna?

—  Alapvetően én is amellett va
gyok, hogy ne váljon egy Siófok
ká. Talán arra kellene törekedni, 
hogy jobban bevonják a polgáro
kat a döntésekbe, az elképzelések  
kialakításába. Úgy látom, hogy az 
önkormányzat önmagába fordult, 
belterjes életet él. Vannak bizo
nyos korporatív kapcsolatai külön
böző kreált cégeken keresztül, s bi
zonyos vállalkozásokat helyez ma
ga és a gyakorlat közé. Most öröm
mel hallom, hogy végre megszün
tették az Almádi Holdingot. V éle 
ményem szerint meg kell becsülni 
azokat, akik a saját területükön 
tesznek valamit és személyes 
ügyükké kell tenni a város sorsát, 
be kell vonni őket a stratégiai dön
tésekbe.

Sokat vitorlázom nyugaton 
ilyen kis helyek környékén, mint 
Almádi, s irigykedem, hogy ott 
mindenki saját ügyének tekinti pl. 
azt, hogy a szomszéd kertje is szép 
legyen, az út ne legyen hepehupás, 
és sorolhatnám. Erre a mentalitásra 
épül rá az a hihetetlenül szisztema
tikusan folytatott gyakorlat, ami a 
szezon meghosszabbítására irá
nyul.

Ehhez rendkívül átgondolt ren
dezvényeket szerveznek elő- és 
utószezonban, számtalan tradíció
hoz visszanyúlva. Ezekből az ötle
tekből nálunk is lehetne meríteni. 
Ez egyébként nemcsak Almádi, 
hanem az egész Balaton problémá
ja. Itt a Balaton körül nagyon sok

vállalkozó van, s ha az önkor
mányzatok összefognak a vállal
kozók is segítenének. Ennek per
sze nem az a módja, hogy egy-egy  
levélben pénzt kémek, hanem  
rendszeres kapcsolatra van szük
ség, a vállalkozónak éreznie kell, 
hogy igénylik a véleményét, hogy 
beleszólhat a dolgok menetébe. 
Tudomásul kell venni, hogy a piac- 
gazdaság motorja a vállalkozó. Ez
zel szemben sajnos sokszor még 
mindig az van, hogy ha valaki kita
lál valamit, a döntési pozícióban  
lévő emberek igyekeznek megaka
dályozni az érvényesülését.

Tulajdonképpen egy polgári ér
dekszövetség hiányzik, amiben 
mindenkinek fontos, hogy a másik 
rendesen dolgozzon, mert esetleg 
pl. az idegenforgalmat csak így le 
het fenntartani. Fel kell ébreszteni 
az emberekben az aktivitást, és ezt 
lehet úgy is csinálni, mint ahogy 
Németországban —  ahol a felesé
gemnek van egy háza — , s ahol az 
ember szavának súlya nagyjából 
ahhoz igazodik, hogy mennyi adót 
fizet. Ott például engem meg szok
tak kérdezni egy-egy dologról.

—  Vannak politikusi ambíciói?
—  Nincsenek, és később sem  

lesznek. Ez az álláspontom egy tu
lajdonképpeni önzés, ugyanis a 
normális demokráciákban politi
kusnak lenni egy rendkívüli alázat
tal teljesített pozíció. Nálunk ez 
csak a szocializmusban volt bolt. 
Ha akkor nem lettem politikus, 
most biztos nem leszek az. Ettől 
függetlenül a véleményem elm on
dom, mert érzek egyfajta felelőssé
get a politika iránt, de politikusnak 
nem vagyok alkalmas.

—  Jó, akkor hadd kérdezzem 
meg a véleményét a kormányról.

—  A kormány rengeteg hibát e l
követ, de mindannyian tudjuk, 
hogy politikusi gyakorlatuk nem  
volt. M eggyőződésem, bárki ke
rült volna a kormányra, senki sem  
csinálta volna jobban.

A legnagyobb hibát abban lá
tom, hogy a médiák jelentőségét 
nem ismerték fel időben, s egyálta
lán: rossz volt a médiapolitikájuk. 
Ugyanakkor a médiák egy rosszul 
értelmezett szolidaritásba tömö
rültek a kormányzat ellen, úgy be
állítva, mintha az egy teljesen al
kalmatlan kormány lenne. Ezzel 
szemben nem beszélnek arról, 
hogy az ún. szakértői kormányok 
43%-os inflációval adták át a bol
tot a történelemtanároknak és uro

lógusoknak, s eddig ritkán sikerült 
a világtörténelem során egy ekkora 
inflációt visszaszoritani a mostani 
nagyságrendre. Persze ez is sok. 
Vagy mondhatnám azt, hogy átad
ták 22 milliárd dolláros adósság
gal és egy teljesen kiürített nemzeti 
bankkal az országot. Ehhez képest 
ma mintegy 6 milliárd dollár devi
zatartalékunk van. Tehát ezekről 
és ehhez hasonló dolgokról nem 
esik szó, viszont hallunk a komoly 
költségvetési hiányról, ami példá
ul Japánban és az USA-ban ará
nyaiban több, mint nálunk.

Végül is minden országnak el 
kell döntenie, hogy mit akar; egy 
biztos, hogy szocialista demagógi
ával piacgazdaságot kormányozni 
még nem sikerült sehol.

—  Hallani olyanokat is Önről, 
hogy köze van a kábítószer-keres
kedelemhez és a maffiához.

—  Kábítószert soha életemben 
nem láttam, ezenkívül a maffiához 
sincs semmi közöm. Nincs kap
csolatom bűnözőkkel és az alvilág
gal. Tény, hogy nagyon nehéz er
ről bárkit is m eggyőzni, és ez ellen 
nem is lehet védekezni. Minden
esetre állami szállodás koromban 
sem volt soha egy fegyelmim sem, 
nem voltam rendőrségen, bíróság 
előtt.

—  Jövedelem szempontjából a 
felső  tízezerhez sorolja magát?

—  Amikor az életem egy idő
szakában cipzáros voltam, jobban 
álltam a társadalmi ranglétrán. A 
magánvagyonom ez az almádi ház, 
egy nyolcéves Mercedessel járok, 
a jövedelm em et a vállalkozásaim
ba forgatom vissza. Nem  sorolom  
magam a felső tízezer elejébe , vi
szont mindent magam csinálok, s a 
cél nyilván megelőzni az előttem 
állókat.

—  Mit csinál, amikor nem vál
lalkozik és nem vitorlázik?

—  Ebből az időből van a legke
vesebb s miután a családom lega
lább akkora, mondjuk, mint egy 
maffiavezéré, a szabadidőmet ve
lük töltöm. Több házasságomból 5 
gyermekem van, a legnagyobb 22 
éves, a legkisebb 8 hetes, s a kicsi
ket különösen élvezem.

—  Mit fog csinálni, ha nyugdíj
ba megy?

—  Nem hiszem, hogy valaha is 
nyugdíjba megyek. De amikor már 
kevesebbet kell majd foglalkoz
nom az üzlettel, akkor a meglévő 
társadalmi funkcióimra több időt 
tudok szentelni, nyárra leköltö
zöm ebbe a házba, télen elmegyek  
Németországba síelni. Az üzletet 
átadom a gyerekeimnek, a mene
dzserek referálását pedig itthon a 
karosszékben fogom várni.

M. H. E.



KEDVES 
SZÜLŐK!

A tavaszi GORDON tréning sikerére 
és az érdeklődők nagy számára való te
kintettel, a balatonalmádi nevelési taná
csadó új GORDON-csoportot indít gya
korló és leendő szülők számára.

A tréning szerda délutánonként 6x5 
óra időtartamú, amit Sallai Éva Gordon
instruktor vezet.

Helye: a városháza nagyterme.
Kezdő időpont: november 3.
A részvétel díjtalan, csupán a kötelező 

munkafüzetet kell kifizetni (700 Ft). A je
lentkezéseket a korlátozott létszám miatt 
érkezési sorrendben fogadjuk el.

Max. létszám 15 fő.
Jelentkezni a 700 Ft-os munkafüzet ki

fizetésével a nevelési tanácsadóban le
het Tölgyes Györgynél hétfő, kedd, csü
törtök délután,13-16 óráig.

Cím: Balatonalmádi Hadak u.1.
Telefon: 339-083.

ÚJRA SZÜRET 
VÖRÖS

BERÉNYBEN
A munka, kétkezi munka elismerése 

akkor igazi, ha valaki már megtapasztal
ta azt. Ennek okán hirdettük meg isko
lánkban a szüreti munkán való részvétel 
lehetőségét a tanévnyitó ünnepélyen, s 
beszélték meg az érintett szülőkkel a 
nyolcadik osztályok osztályfőnökei.

Az egyetértés (szülő-iskola) megszü
letése után két napig szüreteltek nyolca
dikosaink. A jó hangulat, a kellemes fá
radtság mellé üdítőt, ebédet, pogácsát 
és pénzt (munkadíjat kaptak a tanulók.

Polyák István igazgató

A KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HAVI PROGRAMJA

Október

13. 17.00 A Kertbarát Kör összejövetele
14. 9-17.00 Kedvezményes török ruhavásár

(árusítás gyerekek, felnőttek számára)
15. 10-17.00 Látásvizsgáló autóbusz a közösségi ház

udvarában (komputeres vizsgálat 
és azonnali szemüvegkészítés!)

17. 8.00 Balatonalmádi Közösségi Ház SE — 
Nyíregyháza OB I/B sakkmérkőzés 

23. 10.30 Városi ünnepség a nemzeti ünnep
alkalmából a Batthyány-örökmécsesnél 

26. 10.00 A három kismalac és a farkas 
A Győri Városi Bábszínház 
marionett-előadása 
a Györgyi Dénes általános iskolában 

29. 9-18.00 Újra kedvezményes cipővásár!
Ezenkívül öblítők, mosószerek is kaphatók! 

29. 17.30 Kiállítás Simonyi Zoltán hologram
gyűjteményéből 
a két tannyelvű gimnáziumban

Az intézmény pótfelvételt hirdet az alábbi tanfolyamokra: 
— számítógép-kezelő, -felhasználói
— szabás-varrás
— angol középhaladó.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás október 30-ig 
a közösségi házban vagy a 338-011-es telefonon.

A Petőfi-szobor a helyére kerül
Nem egy képviselőtársam 

nyilatkozott már Almádi lakos
ságának óhaját továbbítva, mi
ért áll még mindig a fenti em
lékmű az öregpark perifériáján 
kiközösítetten, amikor az felál
lításától — 1902-től eredeti he
lyén a partmenti kávéháztól 
nyugatra — mindenkor a már
cius 15-i ünnepi megemlékezés 
színhelye volt. Az ötvenes 
évek után ismeretlen okból ke
rült jelen méltánytalan helyre.

A közakarattól indíttatva ké
relemmel fordultam az ilyen 
ügyben egyedül illetékes Kép
ző- és Iparművészeti Lektorá
tushoz a szobor visszahelyezé
se céljából.

A lektorátus szeptember 29- 
én a megjelent szakértőkkel 
egyetemben, a bemutatott do
kumentációk alapján a kére
lemnek helyt adott, így hozzá
járulásuk szerint a szobor ere

deti helyére visszaállítható.
A visszahelyezés tárgyában 

előterjesztésemmel a képvise
lő-testület egyetértett már az 
augusztus havi ülésen.

Amennyiben a továbbiak
ban is úgy élvezném a lakosság

segítő támogatását, mint eddig, 
1994. március 15-én — fél év
század után — ismét itt tarthat
nánk ünnepi megemlékezésün
ket.

Majbó Gábor

Petőfi szobra Balatonalmádiban
( Korabeli felvétel a Pesti Hírlap 1903. évi évkönyvéből)

A 713. sz. PAX 
gyógyszertár várja 

vásárlóit 
Balatonalmádi-Budataván 

a Szabolcs u. 25. sz. alatt. 
Telefon: 338-545.

A közösségi ház várja mind
azok jelentkezését, akik 50 
órás PC-adatfeldolgozó 
(könyvelés, bérelszámolás, 
táblázatkezelés, levelezés stb.) 
tanfolyamára kívánnak jelent
kezni.

Jelentkezés, bővebb infor
máció október 30-ig a helyszí
nen vagy a 338-011-es telefo
non.

Az októberben induló bili
árdklubba várják a jelentkező
ket a közösségi házban.

Bővebb felvilágosítás a 
helyszínen.

Török
ruhavásár
kedvezményes árakkal 

a Balatonalmádi 
Közösségi Házban 

október 14-én, 
9-17 óráig

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA
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