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Ara: 16 Ft
„ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

Az idő (munkaszüneti nap a nemzeti ünnepen, kellemes őszi napsütésre ébredés) 
ellenére kevés érdeklődő előtt tartották az 1956-os forradalom és a Magyar 

Köztársaság kikiáltása tiszteletére a városi ünnepséget az öregparkban. 
A Himnusz egyre jobban felerősödő éneklését követően dr. Szabó Tamás, a 

privatizációért felelős tárca nélküli miniszter, régiónk országgyűlési 
képviselője mondott ünnepi beszédet. Megemlékezésében szólt sokunk nem is 

oly távoli emlékeiről, arról a sorsdöntő időszakról, amelyet a forradalom
nem egész két hete jelentett. 

A ma korszakát illetően a gazdaság szerepét emelte ki hatásos Széchenyi-
idézetekkel illusztráltan. 

Szentirmai Edit veszprémi előadóművész ünnepi irodalmi betétje 
után koszorút helyeztek el az önkormányzat, az MDF, az

MSZP és az SZDSZ képviselői. 
Balatonalmádi alsó-, közép-, és felsőfokú 

oktatási intézményei közül a 
Vörösberényi 

Általános Iskola, a 
városi zeneiskola 

és a Balaton 
Akadémia 

tanulói, 
hallgatói 

koszorúztak, 
majd a 

lakosság 
részéről 

kerültek a 
megemlékezés 

virágai a 
Batthyány- 
örökmécses 
talapzatára.

K ölcsey Ferenc:

Emléklapra
N égy szócskát üzenek, 
vésd jó l kebeledbe, 
s fiadnak
H agyd örökül ha kih únysz: 
A haza m inden előtt.

Szabó Tamás
ünnepi beszédét mondja

Városunk 
alpolgármesterei 

helyezték el 
a kegyelet koszorúját 

a polgárok nevében 
az örökmécsesnél

Illusztráció: Veszeli Lajos foto: Durst László



ALMÁDI PARKJA
Almádi legnagyobb köz

hasznú zöldterülete a Bajcsy- 
Zsilinszky útnál levő vasúti 
átjárótól, a Wesselényi stran
dig húzódó parkterület, ame
lyet északról a vasútvonal ha
tárol. Szép növényállomá
nya alapján természetvédel
mi területté lett nyilvánítva. 
Sokféle képpen nevezték már 
fennállása óta. Volt Petőfi 
park, korzó, liget, sétány, 
Öregpark, sőt őspark negne
vezéssel is találkozhattunk. 
Ez utóbbi viszonylag újkele
tű, de alapvetően téves, hi
szen az első telepítések alig 
idősebbek 100 évnél. Nézzük, 
mit lehet tudni a létrejöttéről.

A kezdeményezés Véghely 
Dezső alispán, almádi birtokos 
érdeme. Villája a mai Kakas 
csárda volt, amelyet földszin
tes, boltozatos-pincés házból 
építtetett ki a ma is látható, tor
nyos, emeletes szárnnyal bőví
tett épületté. Az időpontot ille
tően egy adatunk van: Véghely 
Dezső Emléklapok rendezett
tanácsú Veszprém város köz- 
igazgatási életéből című köny
vének előszavát így zárja: ír
tam Almádiban, 1886. évi júli
us hó 20-án.

Közvetlenül Véghely 1897. 
évi halála után a megyegyűlési 
jegyzőkönyv szerint belügymi
nisztériumi vizsgálat volt, és 
ennek írásos anyagában talál
hatunk adatokat az almádi 
parkba szállított növényzetről. 
Valamennyi 1890. és 1896. kö
zötti datálású, és facsemeték, 
cserjék, bokrok szállítására, il
letve az almádi ligetben teljesí
tett munkákra vonatkozik. Ér
dekes adat, hogy már 1890-ben 
a bécsi Klittner cég részére az 
Almádiba szállított padokért 
197 Ft 76 krajcárt fizettek ki. 
Lényeges momentum az 1897. 
XII. 11-i megyegyűlési határo
zat, amely szerint „A vármegye 
alispánja jelentést tett az almá
di gőzhajókikötő céljára és sé
tatér létesítésére használatul 
átengedett terület jogviszonyá
nak rendezése tárgyában”. En
nek eredménye, hogy a kápta

lan által átengedett 16 428 
négyszögöl terület „felügyele
tére az Almádi Fürdő Rt. hiva
tott.” Az 1900-ban kiadott Ba
laton-parti fürdők és üdülőhe
lyek leírása című füzetben levő 
térkép szerint ekkor két park 
volt Almádiban.

Egyik a mai Baross Gábor 
út, Széchenyi sétány, Jókai és 
Park utcák közötti terület A 
másik a mai park területéből a 
Remete-pataktól keleti irányba 
a vasúti sorompóig, illetve kis
sé azon túl terjedt Északról 
nagyjából a vasútvonal helyén 
volt a határa. A két területet a 
Remete-patak partján egykor 
volt, védett tiszaháti nyárfasor 
kötötte össze.

A part még nem volt rendez
ve, erre 1902-ben került sor. 
Egy 1902. március 16-i hír így 
szól: „befejezéséhez közeledik 
a fürdőház és a hajókikötő kö
zötti móló építése, mely mint
egy 10 ölnyi tért tölt ki az eddig 
posványos Balaton partjából... 
kellemes sétahely lesz.” Végül 
következzen az 1902. május 4-i 
újsághír: „Almádi fürdő régibb 
vendégei nem fognak az idei 
szezonban ráismerni a mi kis 
Almádinkra. A hajókikötőtől a 
fürdőig gyönyörű esplanadot 
készíttetett a tél folyamán a für
dőigazgatóság, mely gyönyörű 
kiegészítő része a mögötte levő 
parknak, melyben most egy 
csinos pavilon is elkészült —

Óvári dr. áldozatkészségéből
— a zenekar számára.” 

így egészült ki egységes 
parkká a Véghely Dezső által 
megkezdett telepítés, valamint

a kettős fasorból álló új sétány
rész.

Schildmayer Ferenc

1900. év, még nádas mindenütt

A kiépült sétány -1905

A sétányképe 1912 körül



A bauxitkutató természetjáró sportegyesületétől kaptunk levelet, amelyben tudatják, hogy most már ha
gyományaik közé tartozik a nyári szaktáborozás. Idén az almádi önkormányzat támogatásával megismé
telhették ezt, és hogy ígéretüket be is tartották, egy képes beszámolót küldtek lapunknak.

Tanösvényeken az Aggteleki Nemzeti Parkban
Mottó: Csak a természethez kötődő gyermek 

válhat természetszerető felnőtté.

Nem tudom, milyen volt a határőrszolgálat, de annyi bizonyos, 
hogy az egykori szögligeti őrs gyönyörű helyre települt. A Ménes
völgy szabályos derékszögben fordul dél felé, s a kanyar fölött 
magasodó hegyet Szádvár romjai koronázzák. Szemközt, a ka
nyar hónaljában az óvár éles gerince, mintha ez horpasztotta volna 
be a Ménes-völgy addig nyílegyenes vonalát. Kis csapatunk Al
mádiból legelső nap erre a gerincre kaptatott fel az augusztusi al
konyatban, hogy megtekintse, mi maradt meg egy bronzkori erő
dítményből napjainkra. Délután foglaltuk el helyünket a határőr
ségből lassan kibontakozó kemping és motel már működő része
iben, s meghallgattuk Baross Gábor (Balatonalmádiból elszárma
zott geológus igazgató) köszöntő szavait, valamint ismertetését a 
természetvédelem alapfogalmairól, a nemzeti parkok feladatairól 
és az Aggteleki Nemzeti Park (ANP) sajátosságairól. Ezt követte 
az említett túra, az első esti hagyományos összeszoktató séta. Ez
zel elindult a Bauxitkutató TSE tizenegy napos földtani termé
szetvédelmi táborának műsora.

Mit is értünk földtani természetvédelmen? A mi megfogalma
zásunkban ez összetett tevékenység. Jelenti minden olyan földta
ni képződmény védelmét, amely a tudomány számára mint össze
hasonlító alap vagy a földtörténeti múlt emléke, értékes. Jelenti 
olyanokét is, amelyek szépségükkel vagy érdekességükkel válnak 
ki. Végül — s talán ez az előbbieknél is fontosabb — azoknak a 
geológiai képződményeknek, kőzeteknek a védelmét, amelyek 
sérülése vagy szennyeződése ún. környezeti károkhoz (pl. föld
csuszamlás, mélységi ívóvízkészletek megmérgezése) vezethet. 
Meggyőződésünk, hogy ezt nemcsak érteni, hanem érezni is kell. 
Nehezen, talán egyáltalán nem helyettesíthető a személyes él
mény, a tanultakat megelevenítő látvány, a kézzel tapintható igaz
ság. Az ANP területe nagyon alkalmas ilyen élményekre. Sok jel
zett turistaút szeli, köztük az Aggtelekről Jósvafőig húzódó tanös
vény. Amit láttunk, szép, érdekes és tanulságos. Megismerked
tünk az egyik legérzékenyebb kőzetcsoport, a mészkő—dolomit 
viselkedésével, láthattuk az agyagos kőzetek hatását a föld alatti 
vizek útjára, a forrásokra, de a földtörténeti múlt egyes eseménye
it, sőt a mélyben rejtőző sókőzetek távoli hatását is érzékelhettük. 
Láttuk, hogyan változnak a források geológiai események követ
keztében, de láttuk az immár két évtizedes aszály miatt kiszáradt 
forrásokat, eltömődött vízfolyásokat és munkanélkülivé vált víz
nyelőket is. És tudtuk, a felmelegedésért részben az emberiség is 
felelős!

Megfigyelhettük, hogy régebbi korok emberi tevékenysége, az 
erdőirtás, földművelés, szekerezés, szén- és mészégetés is okoz 
évtizedekre, évszázadokra kiható elváltozásokat talajban, kőzet
ben, növényzetben. Persze a program java mégiscsak a vidék 
szépsége, melynek megismerésére kiadós gyalogtúrák szolgáltak. 
Jártunk Szádváron, a bozót-dzsungelből az idén kiszabadított vár
romok között, benéztünk Magyarország legmélyebb barlangja, a 
vecsembükki zsomboly torkába, különféle alakú és méretű töb
rökkel, víznyelőkkel, zsombolyokkal ismerkedtünk. Végigjár
tunk néhány vadregényes mészkő szurdokot, bolyongtunk a tö
rökvész után lengyelekkel benépesített (és 50 éve újra kiürített) 
Derenk község romjai között. Megcsodáltuk a baradlai barlang 
megunhatatlan szépségeit, s eljutottunk a kutatók által rendszere
sen vizsgált Vass Imre-barlang legvégső feltárt pontjáig. Itt gyö
nyörűen megmaradt egy függőleges törési sík, mely láthatóvá tet
te a tektonikai erők hatását Bátrak voltak gyermekeink, de közü

lük is a legbátrabbak külön órát vehettek a barlangi közlekedés 
művészetéből, az alsó és a felső járatokban. Távoli őseinkre emlé
kezve, arcunkat és homlokunkat vörös agyagsávokkal festettük 
be. A nagy szárazságban haza hozott sáros ruha pedig néhány 
anyukát meg apukát gondolkodtatott el, ugyan hol is járt az ő cse
metéje? A hőségben megtett hegyi út fordulópontján a kitűnő 
bódvaszilasi fagylaltot is megkóstoltuk, 10 Ft-ért adagolták... 
Emellett időnként saját főztünket is ízlelgettük, bár konyhaszol
gálatra eleinte nem volt nagy érdeklődés. Meghökkenve tapasz
taltuk, hogy az aggteleki tó és a híres Vörös-tó csaknem kiszáradt, 
de az ördögszántásban most is virul a szárazságtűrő növényzet. 
Nehéz dolga lehetett a sátánnak, amikor a kemény mészkőbe mé
teres árkokat, lyukakat vájt, igaz, a  geológusok szerint a szénsavas 
talaj - és esővíz is segített neki. Az eltűnt turistaút nyomán utat tör
tünk a piticshegyi kilátóba, ahonnan a Baradla tető, a Nagy-oldal, 
az Alsó-hegy és a Szalonnai-hegység tárult elénk, hátrafordulva 
pedig a Bükk tömegét láttuk fölsejleni a párás messzeségben. 
Amikor viszont egészen közelről figyeltük meg a hegyeket felépí
tő kőzeteket (olykor kalapáccsal és nagyítóval), a kőzetben talál
ható ősnövény- és ősállatmaradványokat, ablak tárult a régmúltra. 
Úgy érezzük, hogy a tábor elérte célját, hiszen a tábor eseményeit, 
a túrák látnivalóit a diákok élénk érdeklődése kísérte, sokszor hal
lottuk a fülünknek oly kellemes kérdést: ugye jövőre is lesz ilyen 
tábor?

Reméljük, lesz. A nemzeti park támogatja törekvéseinket, s 
biztosan újra kijön velünk a terepre, elmaradhatatlan távcsövével 
Robi bácsi (Horváth Róbert természetvédelmi felügyelő), hogy 
megmutassa a legérdekesebb és legszebb növényeket, a jellemző 
társulásokat, és ha szerencsénk van -  állatokat is. Bízunk váro
sunk önkormányzatának támogatásában, amely az idén elkerülhe
tővé tette, hogy a megnövekedett költségek többletét a részt vevő 
gyerekekre hárítsuk. Lesz tábor, mert lesznek érdeklődő diákok, 
elszánt tanárok -  mint Tóth Mária a Györgyi Dénes iskolából és 
lesznek segítőkész sporttársaink, akik kiveszik részüket a tábori 
élet tennivalóiból is.

Végül bízunk benne, hogy fennmarad egyesületünk, a Bauxit
kutató Természetjáró SE, amely a környezeti nevelésnek, képzés
nek ezt a kicsiny, de fontos részét szívén viseli.

Knauer József és Knauerné Gellai Mária
táborvezetők



Néhány sor 
a 37. hónapról 
a városházán

1993 október

A Balatoni Szövetség ez év 
júniusában egyhangúan meg
szavazta azt a javaslatomat, 
hogy a partm enti önkormány
zatok vásárolják meg közö
sen a Balatoni Halgazdasá
got. Különben nem tudjuk ér
demben befolyásolni a gazda
ság sokat vitatott tevékenysé
gét. ’93 július 2-án ezt a javas
latot előterjesztettük a Bala
toni Regionális Tanácsnak is, 
ahol csaknem ugyanaz az 
eredmény született. A Balato
ni Szövetség 11 képviselője 
természetesen ismét igennel 
szavazott, hasonlóképpen 10 
minisztérium képviselője, 
egyedül a  11., a  Földművelés
ügyi Minisztérium tartózko
dott, érthető módon. Ott szé
kel ugyanis a halászati lobby. 
Köztük azok az urak, akik az 
elmúlt évtizedekben főleg az 
angolna, de a busa és az amur 
betelepítése által is tönkretet
ték a tó biológiai egyensúlyát. 
Ezek az urak megérezték a 
veszélyt, villámgyorsan át
alakították részvénytársaság
gá a halgazdaságot, ráadásul 
homályos körülmények kö
zött kimondták a 70% feletti 
állami részesedést, amit per
sze ugyanők képviselnek. A 
Balatoni Szövetség csak az e 
fölötti részt vásárolhatná 
meg, ami kevés jogot jelent. 
A manipulációra azonban 
fény derült a Balatoni Regio
nális Tanács újabb, október 8- 
án Fonyódon megtartott ülé
sén. Így aztán megvan a re
mény arra, hogy a Balatoni 
Szövetség kitartó erőfeszíté
seinek eredményeképpen 
előbb-utóbb mégiscsak köz- 
megelégedésre oldódik meg 
ez a probléma. A célunk a kö
vetkező: mesterséges halastó
ból horgászparadicsommá 
„visszafejleszteni” a Bala
tont.

Balatonalmádi -  öreghegy 
1993. október 30.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület október 

14-én rendkívüli ülésen azokat 
az aktualitásokat tárgyalta 
meg, amelyek az előző üléséről 
elmaradtak. Így a többi között 
döntött telekrendezési, telekki
egészítési ügyekben, továbbá 
lakásfenntartási támogatásról.

Nem könnyű választás elé 
állította a testületet a Balaton
almádi, Álmos u. 2. szám alatti
-  volt VÁÉV-telep -  területfel
használási ügye. A mintegy fél 
hektárnyi terület jelenlegi tu
lajdonosa a Resideál Ingatlan
forgalmazási és Befektetési Rt. 
A hatályos általános rendezési 
terv az ingatlant intézményte
rületként jelöli ki kereskedel
mi, vendéglátó, szolgáltató jel
legű hasznosításra. A rész
vénytársaság a területrendezési 
tervben előírt hasznosításra ez 
idáig nem talált befektetési

partnert, ezért a terület építési 
telkekre történő megosztását 
tervezi, és ehhez kérte az ön- 
kormányzat jóváhagyását. A 
kérelmet előzetesen az építé
szeti-műszaki bizottság is 
megvizsgálta és megállapítot
ta, hogy a terület felparcellázá
sával egy potenciális fejlesztési 
területtől esik el a város, 
ugyanakkor a jelenlegi város
képi szempontból rendkívül 
kedvezőtlen állapot legrövi
debben mégiscsak a parcellá
zással szüntethető meg. A kép
viselő-testület -  elfogadva a  bi
zottság álláspontját -  határoza
tában azzal a feltétellel engedé
lyezi a telekalakítást, ha az 
megfelel az eredeti, 1936-ban 
készült parcellázási tervnek, 
amely szerint 7 db építési telek 
alakítható ki a környező tel
kekkel megegyező paraméte
rekkel.

Ugyancsak rendkívüli ülés 
összehívását tette szükségessé
-  október 21 -re -  a város telefo
nellátásának helyzete. Amint 
már többé-kevésbé ismert, a 
veszprémi primer körzetre kiírt 
koncessziós pályázat elnyeré
séért a MATÁV Rt. és a zirci 
központú BAKONYTÁV Rt. 
vetekszik. A képviselő-testület 
hosszas vita után úgy döntött, 
hogy a BAKONYTÁV Rt. 
mellett voksol, és belépett a tár
saságba. A részletekről és 
egyéb, a lakosságot érintő fon
tos tudnivalókról az újságban 
más helyütt Szabó Balázs vá
rosgazda ad tájékoztatást.

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

Sz. S.

TELEFON
Balatonalmádi Város Képvi

selő-testülete október 21-én dön
tést hozott, hogy csatlakozik a 
88-as körzetszámú telefon pri
mer körzet önkormányzatainak 
nagobb részét tömörítő BA
KONYTÁV Rt.-hez. Szakmai és 
pénzügyi befektetőkkel kiegé
szítve ez a társaság megpályázza 
a szolgáltatásra kiírt koncessziót.

A Zircen, Ajkán, Veszprém
ben és az ezen városok környeze
tében alkalmazott gyakorlatnak 
megfelelően Balatonalmádi pol
gárai is lehetőséget kapnak arra, 
hogy egy november 25-i határidő 
mellett teljesített befizetéssel 
garantált feltételek mellett jut
hassanak telefonhoz.

Felvilágosításért vagy szerző
déskötés céljából ügyfélfogadási 
időben keressék fel a polgármes
teri hivatalt.

Szabó Balázs 
városgazda

Az alábbi beszélgetést a Veszprémi 
Hét című újságból vettük át Laki Pál tollá
ból. A riportalany Rigó Barnabás, a BA
KONYTEL Rt. magyar ügyvezető igazga
tója.

— Milyen esélyei vannak a BAKONY

TEL-nek a veszprémi primer körzet kon
cessziójának elnyerésére?

—A miniszter 25 körzetre írta ki a ver
senypályázatot szolgáltatási jog elnyeré
séért, tehát azért, hogy a jövőben ki 
nyújthasson telefonszolgáltatást a lakos
ságnak. Aki nyer, az kizárólagos jogot 
kap arra, hogy a távközlési szolgáltatást 
mint vállalkozást üzemeltesse. Ha a BA
KONYTEL nyeri el a pályázatot, akkor ki
vásárolja vagy be fogja apportálni a MA
TÁV térségben lévő vezetékeit, techni
káját.

A pályázat célja az, hogy országos 
szinten egyes térségekben legyenek a 
MATÁV-nak olyan versenytársai, akik új 
társaságként bizonyíthassák, hogy lehet 
olcsóbban, gyorsabban és magasabb 
színvonalon szolgáltatni.

A BAKONYTEL a US Telecom East 
amerikai telefontársaságok szövetségé
vel olyan szakmai üzlettársra talált, akik 
Amerikában hasonló társaságként, 
1897. óta működtetnek távközlési szol
gáltatást. Így a szakmai hozzáértés és 
tudásbiztosított a BAKONYTEL-nél.

Ez a szakmai tudás a garancia arra a 
világ pénzügyi befektetői előtt, hogy ha a 
veszprémi primer körzetben, mint táv
közlési üzletbe, befektetik a fejlesztés
hez szükséges több milliárd forintot, ak
kor ez nekik meg fog térülni, mert a táv
közlés mindenhol nyereséges üzlet a vi
lágon, ahol ezt hozzáértő szakemberek 
végzik vállalkozásként.

A BAKONYTEL-nek megvan az a 
pénzügyi befektetői kőre, amely hajlandó 
a megcélzott fejlesztéshez szükséges

több milliárd forintot behozni, befektetni. 
Ezen túlmenően a miniszter által kiírt fel
tétel arra, hogy melyik önkormányzati re
gionális társaság nyerheti a pályázatot, 
tartalmaz egy olyan kitételt is, hogy a tár
saság tőkéjében az önkormányzatok 
pénzének, tőkéjének egy mértéket el kell 
érnie. A BAKONYTEL önkormányzati tu
lajdonosai már rendelkeznek azzal az 
összeggel, ami által a pályázat ezen fel
tételét is tudják teljesíteni. Pénzügyi ta
nácsadóként a BAKONYTEL mögött áll 
az amerikai székhelyű Nations Bank, 
amelynek alaptőkéje 200 milliárd dollár, 
és a világon a távközlési üzletágban be
fektető bankok sorában a második he
lyen áll. Szándéknyilatkozata alapján 2 
milliárd dollárt kíván befektetni a magyar 
távközlési regionális társaságokba. A 
pénzügyi szaktanácsadókon túl a BA
KONYTEL egy McKenna nevű nemzet
közi jogi irodát is foglalkoztat azért, hogy 
a pénzügyi befektetőkkel a befektetések
re vonatkozó szerződések gyorsan, zök
kenőmentesen és a külföldi partnerek 
számára elfogadott jogi formában elké
szülhessenek.

A BAKONYTEL ezzel a háttérrel vívta 
ki és szerezte meg a 25 regionális tele
fontársaság közül az első helyet. Így nem 
nehéz megjósolni azt, hogy a BAKONY
TEL el fogja nyerni a koncessziót, a szol
gáltatási jogot.

— Versenyképes-e a 40-45 ezer fo
rint, amit a BAKONYTEL kér?

— Ma a vállalkozóktól 90 ezer forintot 
kér ezen a jogcímen a MATÁV, a BA
KONYTEL ebből a szempontból nem



Dr. Kerényi László 
polgármester úr részére

BALATONALMÁDI

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, fogadd őszinte elisme
résemet azért, hogy létrejön Ba
latonalmádi zeneiskolája, s a ze
nei világnapon a város átadja az 
intézményt a közönségnek.

A város képviselő-testülete 
olyan nagy, kezdeményező dön
téseket hozott, amelyek teljesen 
egyértelműen a jövő meghatáro
zói lesznek, s ez az intézmény 
egyik ezek között.

Kérem, tolmácsold a zeneis
kola ünnepélyes megnyitása al
kalmából elismerésemet az ön- 
kormányzat tagjainak, s ezúton 
is szeretném kifejezni, hogy 
mindenben a képviselő-testület 
rendelkezésére állok, amennyi
ben ezt igénylik.

Üdvözöl: 
Szabó Tamás

közötti különbözet nem igényel további 
magyarázatot. Hogy a magánszemé
lyeknél a 40-45 ezer forint versenyké
pes-e, erre azt tudom válaszolni, hogy ez 
az összeg, ami kevesebb is lehet, mivel a 
lakosság a jelenlegi jogszabályok alap
ján 15% visszatérítést kap belőle. Az 
összeg mellett azonban az értékén túl a 
versenyképességet az is jelenti, hogy ki 
mennyi idő alatt tud ezért az összegért 
telefont adni. Hiába ígérne most akárki 
telefont 10 000 forintért, ha ehhez hozzá
teszi, hogy csak 1997-re tudja biztosíta
ni.

— Ha a BAKONYTEL elnyeri a kon
cessziót, mi lesz azokkal a telefonigény
lőkkel, akik telefonigényüket a MATÁV- 
hoz adták be?

—A telefonigények kielégítéséről kor
mányrendelet intézkedik ma is. Ezzel 
összhangban a BAKONYTEL -  ha ő lesz 
a szolgáltató -  a vele szerződést kötő te
lefonigénylők igényeit köteles elsősor
ban kielégíteni, és csak ezt követően a 
MATÁV-nál bejelentőkét. Ez azt jelenti, 
hogy ha a BAKONYTEL nyeri el a kon
cessziót, és valaki most a napokban 
szerződést köt vele, illetve közvetett mó
don az önkormányzaton keresztül, akkor 
hamarabb lesz telefonja, mint aki ad ab
szurdum 15 éve benyújtotta igénylését a 
MATÁV-nál. Ezért most azt javasoljuk 
mindenkinek, aki telefont szeretne, hogy 
tartson két vasat is a tűzbe. Biztos, ami 
biztos alapon és haladéktalanul kössön 
szerződést az önkormányzatokkal.

Az elmondottakból látszik, hogy ezen 
nem veszíthet, hiszen a megkötött szer
ződés alapján anyagi kár nem érheti, vi
szont biztosítja telefonigényének gyors 
kielégítését akkor is, ha nem a MATÁV, 
hanem konkurense, a BAKONYTEL nye
ri el a pályázatot.

KÖRNYEZETÜNKÉRT

A képviselő-testület első olvasatban 
már tárgyalta a rendelettervezetet, és ha 
még elfogadásra nem is került, kivonatos 
ismertetése tán nem haszontalan.

Ha bárkinek észrevétele, javaslata, ki
egészítenivalója van, jelezze a polgár
mesteri hivatal felé, vagy juttassa el a Vö
rösberényi Polgári Kör, a Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület, a Budatavai Lakóegye
sület vezetőségéhez.

A rendelet Balatonalmádi város köz- 
igazgatási területére terjed ki.

—Azon utcákban, ahol majd csatorna 
épül, egy éven belül minden ingatlant rá 
kell kötni.

— Nyílt vízfolyásokkal és a Balaton- 
parti medrével határos ingatlanok terüle
tén szemetet, hulladékot, lombot elhe
lyezni, illetve égetni tilos.

— A parti ingatlantulajdonosok a víz
parti uszadék szemét összegyűjtését és 
kijelölt lerakóhelyre szállítását el kell vé
gezzék.

— Az árkok tisztítását a part menti in
gatlantulajdonosoknak kell elvégezniük, 
a karbantartás a kezelő feladata.

— Szolgáltatói tevékenység esetén a 
légszennyező forrásra a szolgáltató kö
teles kibocsátási határérték megállapítá
sát kérni.

— Június 1. -  augusztus 31-ig kerti 
hulladékot égetni tilos, az év többi napján 
10-15 óra között lehet.

— Nádast és vízinövényeket égetni 
csak hatósági engedéllyel lehet.

— Ifjúsági táborokban hangosító be
rendezések szabadtéri működtetése ti
los.

— Május 15. -  szeptember 15. között 
az éjjeli időszak 23 órától 7 óráig tart.

— Bármilyen tevékenységgel a mé
réssel megállapított alapzajt kiemelten 
védett övezetben nem lehet növelni, vé
dett övezetben nappal 15, éjjel 5 dB-lel 
lehet megnövelni.

— Amennyiben az ellenőrzés során 
az ellenőrzött szerv részéről a zajkibo
csátási határérték túllépése állapítható 
meg, a mérés költségét meg kell téríte
nie.

— Közterületet rendeltetéstől eltérően 
használni csak engedéllyel lehet.

— Közterületnek minősül minden köz

használatra átadott belterületi földrész
let, tulajdonviszonytól függetlenül.

— Engedély nélküli közterület-igény
bevétel esetén az eljáró hatóság jogosult 
az igénybevevőt a közterület használatá
nak megszüntetésére, az eredeti állapot 
helyreállítására és afelmerült közterület
használati díj háromszorosának megfi
zetésére kötelezni, vagy pedig a közterü
letre helyezett anyagot, eszközt stb. fel
szólítás nélkül a tulajdonos költségére 
azonnal elszállíttatni.

— Nem kell közterület-használati en
gedély:

24 óránál rövidebb területhasználat 
esetén,

őstermelők 1 m2-nél nem nagyobb 
területfoglalásánál.

— 1 m2-nél nagyobb reklámeszköz 
építésiengedély-köteles, 1 m2-nél kisebb 
reklámeszköz közterület-használati en
gedéllyel kitehető.

— Tilos hirdetményt, hirdetést, plaká
tot, reklámcédulát falra, fára, közvilágítá
si oszlopra, jelzőtáblára, ajtóra, ablakra 
és egyéb, e célra ki nem jelölt létesít
ményre elhelyezni. Ezen előírás meg
szegői a szabálysértési bírságon túl kár
térítésre és helyreállításra is kötelezhe
tők.

—Közterületet felbontani csak hozzá
járulással lehet -  kivétel a közmű üzem
zavara.

— Új létesítményhez a norma által 
meghatározott parkolóhelyet meg kell 
építeni.

— Teherautó, áruszállításra szolgáló 
jármű, vontató, munkagép, utánfutó, pót
kocsi, lakókocsi, továbbá más, személy- 
gépkocsinak, motorkerékpárnak, kerék
párnak nem minősíthető jármű közterüle
ten nem tárolható.

— Szabálysértő gépjármű esetén ke
rékrögzítő bilincs alkalmazható.

— Üzemképtelen járművet közterüle
ten hozzájárulás nélkül 15 napig lehet tá
rolni.

—Az ingatlantulajdonosok az ingatlan 
határától az útszegélyig (de legfeljebb 30 
méterig) kötelesek a zöldterületeket tisz
títani, gyomtalanítani, gondozni, kaszál
ni.

—Zöldterületen parkírozni tilos!

— Fát kivágni a gyümölcsfa kivételé
vel tilos!

—Ingatlannal határos járdát tisztítania 
a tulajdonosnak kell.

— Gondozatlan járdaterület hótól 
vagy jégtől való megtisztítását az eljáró 
hatóság a tulajdonos költségére elrende
li.

— Az ingatlanok tulajdonosainak, 
használóinak, gazdasági tevékenységet 
folytató egységeinek egész évben a ház
tartási szemét rendszeres elszállítása a 
kijelölt hulladéklerakóba kötelező.

— Az egyéb (nem háztartási) szemét 
elszállításáról a hulladék keletkezését 
okozó személy köteles gondoskodni.

— Közterületen mindennemű háztar
tási és egyéb szemét elhelyezése tilos.

— Magánszemélyek személygépko
csiból, illetve gépkocsival vontatott után
futóval 1 m3 mennyiségig hulladékot díj
talanul helyezhetnek el a szeméttelepen.

— Tilos fürödni: hajóútban, vízkivételi 
művek 100 m-es körzetében, hajóállo
más területén, parttól1500 m-nél nagyobb 
távolságra, ahol tiltó tábla jelzi.

— Szabad vizek jegén akkor szabad 
tartózkodni, ha mért vastagsága a 12 
cm-t meghaladja.

Várjuk tehát észrevételeiket, kiegészí
téseiket, javaslataikat.

A rendelet elfogadása után teljes terje
delemben hozzáférhető lesz a polgár
mesteri hivatalban, illetve részleteiben, 
de folyamatosan a hirdetőtáblákra ki fog 
kerülni.

A nyár folyamán meghirdettünk egy 
akciót a hipósflakonok gyűjtésére. Nem 
volt pusztába kiáltott szó. Káptalanfüre
den Lengyel Zoltán, a Hóvirág utcában 
felfogta: mindent meg kell tegyünk kör
nyezetünkért, ami tőlünk telhető.

E felfogásában minden bizonnyal köz
rejátszott a megfelelő családi háttér, a 
szép virágos udvar, egyszóval az a miliő, 
ahol átvettük a flakonokat.

„Ketten már vagyunk, ne adjuk fel, le
szünk többen is” -  mondtuk Zolinak.

Bizony, tegyünk meg mindent, ami tő- 
lünk telhető, és Lengyel Zoli lelkesedése 
legyen példa mindenki számára.

Szentesi István



Teniszhírek
Lezajlott a megyei I. osztályú csapatbajnokság döntője Balatonalmádi és a veszp

rémi TOPSPIN csapatai között. 5:1 -re az utóbbi győzött, és így Almádi 2. helyezett lett. 
Egyetlen győzelmünket Rajnai Kálmán szerezte. Dicséret illeti még Rajnai Csabát (13 
éves), aki tartaléksorból előlépve -  nagy küzdelemben (7/6, 7/6) -  maradt alul idősebb 
ellenfelével szemben. A vezetőség köszönetét fejezi ki Kiss Zoltánnak, Mecsnóber 
Péternek és Hitter Csabának, akik vállalták a döntőn való részvételt. Sajnos, most még 
csak ennyire futotta az erőből. Vannak hangok, hogy semmi értelme nem volt a döntőn 
való részvételnek, hiszen kikaptunk! A vezetőség véleménye az a régi sportszerű 
mondás: Nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel, (báró Coubertin). Azért férfia
sán bevalljuk-a szívünk kicsit fáj, de gratulálunk a megyei bajnok TOPSPIN csapatá
nak.

Vége a versenyidénynek, de nincs vége a teniszezésnek. Amíg az időjárás engedi, 
minden pályát üzemeltetünk. A vezetőség most tárgyal az iskolák, a Pirat Klub Hotel, 
valamint a Balatontourist igazgatóival a téli edzéslehetőségek biztosítása érdekében, 
ígéretet kaptunk a megyei teniszszövetségtől is fedett pályára vonatkozóan.

VISSZAPILLANTÁS 1993-RA DIÓHÉJBAN
Versenyzőinket 6 csapatbajnokságba neveztük. Szinte mindegyikben dobogós he

lyen végeztünk. (Az OB ll-es csapat legeredményesebb saját játékosai Szabó Lajos 
edző, ifj. Varga László és Dudás Zsolt.)

Egyéni és páros versenyeken Szabó L. edző, Dudás Zs., ifj.Varga L., Hitter Csaba, 
Rajnai Judit, dr. Farkas Miklósné, id. Varga László, Solymosi László, Bolla Bálint, Mol
nár Viktor, Kerekes András, Ficsor Krisztián, Pók Levente ért el értékes helyezéseket.

Három országos és hat házbajnokságot rendeztünk. Az országos versenyek közül 
kiemelkedik a női I. osztályú, melyen 24-en indultak hazánk legjobb teniszezői közül.

A tömegsportversenyek közül a Challenge Day alkalmával rendezett vetélkedőt, a 
nyolc alkalommal megtartott amatőrversenyeket, valamint az 1849-es és 1956-os vér
tanúk emlékére rendezett házibajnokságot emelnénk ki. A fentieken többszázan vet
tek részt.

Ha nem is könnyen, de ebben az évben megvalósult a folyamatosan működő te
niszovi, teniszsuli és teniszgimi. A résztvevők száma 50-60 között ingadozik. Amellett, 
hogy ennyi gyermeknek ad lehetőséget a hasznos időtöltésre, az egészséges élet
mód kialakítására, gondoljunk bele, micsoda utánpótlásbázisa ez versenysportunk
nak. Ide kívánkozik még, hogy külföldi és fővárosi kluboknak adtunk edzőtáborozási 
lehetőséget. Az újságírók évek óta nálunk rendezik meg bajnokságukat. A leírtakat né
pes tagság, pártolótagság és lelkes mecénások támogatják. Az utóbbiaknak nem 
győzzük elégszer megköszönni anyagi, tárgyi és egyéb segtségnyújtásukat 
(TSZKER, Auróra Hotel, OTP, Balzer Hungária Kft., Fórum, közösségi ház, BAL-BAU 
Kft., Hefa Kft., Bozsó húsbolt, Drahos zöldségbolt, Mészáros vendéglő, Nagy József 
és Madács István gk-vezetők). És nem utolsósorban köszönet az önkormányzati tá
mogatásért is. Egyben tisztelettel kérjük, hogy a jövő évi költségvetés tervezésénél ve
gyék figyelembe a szabadidősporttal kapcsolatos elképzeléseinket (pályavilágítás, 
esetleg klubház), hogy minél többen élhessenek az egészséges életmódot kínáló le
hetőségekkel.

Befejezésül költségvetésünk bevételi részének rövid értékelése. A vezetőséget az 
ésszerű takarékosság és a bizonylati fegyelem vezérelte.

Bevétel Terv Teljesítés
Tagdíj 250 000 Ft 193 000 Ft
Pályakiadás 600 000 Ft 594 000 Ft
Rendezvény 80 000 Ft 90 500 Ft
Városi támogatás 250 000 Ft 250 000 Ft
Reklámszerződés 60 000 Ft 20 000 Ft
(A különbözet megvalósulása még várható)
Mecénások 90 000 Ft 130 000 Ft
(A teljesítésből a tárgyjutalmak, valamint a szállás, étkezési és szállítási 
költségek összege hozzávetőlegesen) 80 000 Ft/
Tanfolyamdíj
30%-a 60 000 Ft 71  000 Ft
Labda és ütő
kölcsönzés 10 000 Ft 4 500 Ft 
Bevételi terv összesen: 1 400 000 Ft 
Teljesítés 93 októberig: 1 353 000 Ft

Varga Lás 
szakosztályvezető

A balatonalm ádi 
labdarúgócsapat eredm ényei

Október 3. Balatonalmádi-Balatonfűzfő 4:0 
G.: Balai 2 , Kovács 2

A szomszédvári rangadón az időjárás nem volt valami kegyes 
hozzánk. Esős, szeles időben kellett játszani a  kevés, de lelkes ha
zai szurkoló előtt. A félidő lefújása előtt sikerült bevenni a Fűzfő 
kapuját. A pihenőt követően fokozatosan kényszerítettük az el
lenfélre az akaratunkat, és szép támadásokból megszereztük a 
megérdemelt győzelmet a valaha szebb napokat megélt Fűzfő el
len.

Október 10. Herend-Balatonalmádi 3:2 
G.: Bogdán 2

Egyenlő erők küzdelmét hozta az első félidő. Rögtön a mérkő
zés elején vezetést szereztünk, amit a hazai csapat a lefújás előtti 
percben egyenlített ki. A második játékrészben a hazai pálya elő
nyét kihasználva győzött a herendi csapat. Amíg hazai pályán 
nem találtunk legyőzőre, addig idegenben igencsak döcögősen 
megy a csapat szekere.

Október 17. Balatonalmádi-Devecser 7:0
G.: Kovács 2, Kálmán, Bódiss, Sóber, Bognár, Selmeczi.

A csúszós, mély talajú pályán már az első félidőben bebiztosí
tottuk a győzelmet. Sok góllal háláltuk meg a szurkolók lelkes 
biztatását. A valaha szebb napokat is megélt Devecser nem bizo
nyult nehéz ellenfélnek.

Október 24. Pápa SE-Balatonalmádi 0:3 
G.: Sóber, Bognár, MIhalecz

Nehéz mérkőzés elé néztünk. Idegenbeli mérlegünk nem volt 
valami biztató. A csapat viszont éhes volt a győzelemre. Mély ta
lajú, de jól előkészített pályán a második félidei teljesítményünk
kel rászolgáltunk a győzelemre.

B.T.

Füred-A lm ádi sporttalálkozó
Sporttalálkozón vett részt a városunk amatőr sportolóiból szer

vezett küldöttség 1993. október 9-én Balatonfüreden.
Csapataink asztalitenisz, sakk, öregfiúk nagypályás labdarúgás 

és kézilabda sportágban mérték össze erejüket Sajnos az ötödik 
sportág, a teniszverseny, a nagy esőzés miatt elmaradt.

A balatonfürediek a három évvel ezelőtti meghívást viszonoz
ták. Az eseményt követő baráti beszélgetésen elhangzott, hogy 
mindkét fél szeremé még rendszeresebbé, évente ismétlődővé 
tenni e kétoldalú találkozót. Horváth József labdarúgó-szakosz
tályvezető, a küldöttség vezetője bejelentette, hogy ez eddig sem 
a mi elzárkózásunk vagy akaratunk függvénye volt, hiszen a ha
gyomány teremtői három évvel ezelőtt városunk sportaktívái -  
Veszeli Lajos, Gróf Tibor- voltak. Ha ehhez az eseményhez kap
csoljuk azt a tényt, hogy 1992 után ez évben is megrendezésre ke
rül a Balatoni Városok Sporttalálkozója is, akkor bízvást kijelent
hetjük, hogy akik szabadidejükben, kedvtelésszerűen akarnak 
sportolni, már csupán ezen a két rendezvényen is találnak lehető
séget a versenyzésre.

A találkozás eredménye:
Kézilabda: Balatonfüred-Balatonalmádi 26:21
Öregfiúk labdarúgás: Balatonfüred-Balatonalmádi 4:1 
Asztalitenisz: Balatonfüred-Balatonalmádi 3:4
Sakk: Balatonfüred-Balatonalmádi 2,5:5,5

F. Gy.



Sakk
Októberi számunkban már jeleztük, 

hogy megkezdődtek a sakkozók küzdel
mei is. A Közösségi Ház SE csapata az 
elmúlt év bajnoki címe után, idén már az 
OB IB-ben mérheti össze játékerejét 
nagymúltú vetélytársaival szemben. Cél 
a biztos bentmaradás, ami nem is kis fel
adat, figyelembe véve, hogy igen erős, 
sokszoros válogatott játékosok találha
tók az ellenfelek között, na és az a tény, 
hogy a bajnokság végén négy csapatnak 
kell búcsúznia a 14-es mezőnytől.

A bemutatkozás jól sikerült:

I. forduló: október 3.
Székesfehérvári Videoton -  Közösségi 

Ház SE 
4,5- 7,5

Győztek: Fáncsy I., Kovács, Vargyas, 
Forgács A., Sulyok, Sárkány P. 

Döntetlen: Orsó M.

II. forduló: október 17.
Közösségi Ház SE. -  Nyíregyháza 

6-6
Győztek: Angyal, Sárkány P. 
Döntetlen: Fáncsy I., Orsó M., Orsó J., 

Horváth., Forgács A., Sulyok, Surányi, 
Kiss.

A bajnokság élcsoportja 
a II. forduló után:

1. Tapolca 15 pont
2. Bp. Postás 15 pont
3. Szombathely 14 pont
4. Közösségi Ház SE 13,5 pont
5. Ajka 13,5 pont
6. Paks 12 pont
7. Bp. Vasútépítők 12 pont
8.MAFC 11,5 pont
9. Nyíregyháza 11 pont
10.Makó 11 pont

Győzelem a Füred-Almádi 
sporttalálkozón

Jól szerepeltek amatőr sakkozóink a 
két város újabb sporttalálkozóján. A két
fordulós mérkőzésen 5,5-2,5 arányban 
nyertünk a házigazdák ellen.

A csapat eredményei:
Fáncsy László: 2 győzelem.
Egyed Ernő: 1 győzelem, 1 döntetlen. 
Borsos György: 1 győzelem, 1 vere

ség.
Mengyi László: 1 győzelem, 1 vere

ség.

Fáncsy Imre a világbajnokságon.
Nagy megtiszteltetés érte Fáncsy Im

rét, a Közösségi Ház SE éljátékosát, 
mert a Magyar Sakkszövetség benevez
te a novemberben Indiában megrende
zésre kerülő 20 éven aluliak világbajnok
ságára. Az elmúlt időszak kiemelkedő 
eredményeinek köszönheti a kiküldetést, 
ám legalább ekkora elismerést érdemel 
az a megyei összefogás is, amelynek se
gítségével összejött a kiutazás feltétele
ként megszabott (nem kis) költségek fe
dezete.

Köszönet a támogatóknak: Molnár Pál 
magánvállalkozónak, a Fórum bevásár
lóközpontnak, a fűzfői Nitrokémiának a 
veszprémi Komfort Rt.-nek és a megyei 
sporthivatalnak.

Ők jelképesen elindították Imre óráját, 
reméljük, fiatal játékosunk megszolgálja 
a bizalmat.

G.T.

Dr. Kardos Józsefné:

Humuszgyár — házilag
A Balaton és környéke ha

zánk legnagyobb üdülőterüle
te. Az üdülőterület, övezet más 
értelmezésben családi házak és 
üdülőtelkek kertjeinek együt
tese. Hatalmas talaj felületről, 
termőterületről van tehát szó, 
ami megfelelően kezelve és 
hasznosítva meghatározó té
nyező lehet az élet minőségé
nek az emelésében. Ugyanis 
virágzó kert- és gyümölcskul
túra újrateremtésének lehető
ségét hordozza magában. Újra
teremtésről, újjászületésről, re
neszánszról kell szólnunk, hi
szen a helybéli polgárok közül 
még sokan emlékeznek a régi, 
50-60 évvel ezelőtti állapotok
ra, amikor árasztásos paprika-  
és paradicsomtermesztés folyt 
Almádiban olyan területeken, 
ahol ma a legegyszerűbb virág 
is alig él meg. És beszélnek a 
híres őszibarackosokról meg a 
zamatos kajsziról, körtéről, al
máról, hogy messzire vitték a 
táj gazdáinak jóhírét. És jutott 
belőlük bőven az almádi piac 
széles kőasztalaira, mert azok 
valamikor a kertek hasznára 
készültek, és nem a kelet-euró
pai bóvli számára.

Ha manapság kimegyünk a 
hajdanvolt híres almádi piacra, 
zöldséget, gyümölcsöt mutató
ba ha látunk. A háziasszonyok 
panaszáradata elvághatatlan:
„Almádiban a legdrágább a 
zöldség és a gyümölcs az egész 
környéken”! És ez így is van. 
Jön az áru a Bosnyákról meg az 
alföldi élelmes gazdáktól. 
Szeptemberben a 178 Ft-os 
szőlő, a berakni való paprika 80 
Ft-ért, 90 Ft-ért a vegyszeres 
uborka!

Mi hát a megoldás? Egysze
rű és kézenfekvő. Vonjuk ki 
magunkat ennek a piacnak a 
hatása alól, teremtsünk új lehe
tőséget magunknak, és szab
junk új piaci törvényeket mi 
magunk!

Ehhez azonban új természet- 
szemléletre, világlátásra, felfo
gásra van szükségünk, és sok 
negatív tulajdonságunkkal le 
kell számolnunk. Ide sorolhat
juk a kényelemszeretetet, a lus
taságot, az unatkozást, a mának

élést, a pazarlást. És tisztában 
kell lennünk a minőségi élet 
alapelveivel, a korszerű, zöld
ségre, gyümölcsre alapozott 
táplálkozással, a tiszta, vegy
szermentes kertészeti eljárá
sokkal, amelyek valójában 
nem egyebek nagyapáink föld-  
és kertművelési gyakorlatánál. 
És nem utolsósorban a termőta
laj épségének, egészségének 
újrateremtésével.

A következőkben erről lesz 
szó, mint minden élet és életmi
nőség alapjáról, édes anyaföl
dünkről.

Elfeledkeztünk róla, haszon
talan, tékozló gyermekei va
gyunk. Sovány lett, szegény és 
ráncos, hatalmas repedéseket 
vágott rajta az elmúlt 40 esz
tendő. Mi magunk vonjuk meg 
tőle naponta eleven táplálékát, 
mert tonnaszámra szállíttatjuk 
a szemétbe éltetőjét, a szerves 
anyagot. 10 év múlva megtölt
jük azzal a szeméttelepet, és az
tán elönt bennünket a hulladék, 
megfulladunk a kényelemsze
retet és a nemtörődömség mi
att. Jelenleg a szemétnek el
szállított hulladék 60%-át teszi 
ki az a szerves anyag, ami a ta
lajerő visszapótlására van hi
vatva! És mit teszünk a mara
dékkal, ami ott marad a ház, a 
nyaraló körül? Azt szépen elé
getjük, rend a lelke minden
nek! Októbertől városunk és 
környéke ősi indián település 
képét ölti magára. Eleinte őrtü
zek a dombokon — majd min
den családi „tipi” előtt, mögött,

mellett hatalmas füstáldozat az 
Öreghegy szellemének... Két 
hónapra füstbe burkolózik a 
város, mint az Olympos! A la
kosság fele füstöl (a szerves 
anyag jó erős, alacsony füstöt 
ád), a másik fele meg cikákol és 
füstölög, s kisebb-nagyobb 
csetepaték adódnak a szomszé
dokkal.

Hogy a szemétbe dobott meg 
elégetett ág, venyige, lomb, fű
kaszálók, száraz gyom, kerti 
szármaradvány, hervadt virá
gok, konyhai hulladékok 
együttesen jólétünk és egészsé
günk forrása lehetne, nincs 
benne a köztudatban.

Talajaink leromlottak. 50 
évvel ezelőtt még bőven volt 
istállótrágya, amivel a helyi, 
köztudottan sovány, köves, 
agyagos talajokat javítani lehe
tett. A kemizálás 40 esztendeje 
alatt a szerves anyag visszapót
lása helyett bevetettük a műtrá
gyákat és a különféle növény
védő mérgeket, ezek pedig ki
lugozták és lerontották a talajt 
és tönkretették szerkezetét. A 
nagyüzemi gazdálkodás mód
szerei erre a tájra különösen al
kalmatlannak bizonyultak, 
megindult a karsztosodás, a  ter
mőréteget az időjárás is mál
lasztotta és mi itt maradunk el
porosodott felületű, élettelen 
terciáinkon. A huszonnegyedik 
órában vagyunk. Emelkedjünk 
fel, induljunk el és tegyük meg 
föld-édesanyánkért, amit elvár 
tőlünk!

(Folytatása következik)



RENDŐRSÉGI 
HÍREK

A város területén az elmúlt hónapban egy erőszakos bűncselek
mény történt. A Mandula utcában ismeretlen tettesek álarcban be
hatoltak egy lakásba, ahol az egyedül lévő sértettet megtámadták, 
bántalmazták, tőle a lakásból háromszázezer forint értékben ér
téktárgyakat vettek el. Az ügyben rablás bűntette miatt folytat el
járást a rendőrkapitányság. A felderítés érdekében bármilyen ér
demi információt szívesen veszünk. Egyéb, a közrendre, közbiz
tonságra, a lakosság nyugalmára kifejezetten káros jogsértésről 
nem érkezett bejelentés.

Az elmúlt időszakban tömegesen jelentkező vagyon elleni bűn- 
cselekmények után e hónapban viszonylagos nyugalom köszön
tött a városra. A rabláson kívül mindössze kilenc kisebb bűncse
lekményről érkezett bejelentés.

Dr. Gulyás Éva ellen tettek többen feljelentést csalás miatt, hi
telfelvétel ürügyén nyújtott jogi segítség helyett az ügyfeleket 
megtévesztve saját hasznára tevékenykedett. Tudomásunk van 
arról, hogy a városban másokat is megkárosított, ezért várjuk a 
sértettek jelentkezését.

Két nyaralóépületbe törtek be, egyik sértett a Vécsey utcában 
károsodott televíziókészülékkel, rádióval és mikrohullámú sütő
vel, a másik a Bercsényi utcában ruhaneműkkel. Alkalmi lopást 
ugyancsak kettő esetben jelentettek. A Mátyás K. u. 53. sz. alól el
loptak egy alumíniumvázas sátrat, a Csóka köz egyik lakásának 
nyitott alsó részéből pedig kettő darab mountain bike kerékpárt. 
Két gépjárművel kapcsolatos bejelentés is volt, az egyik egy szán
dékos rongálás, ami a hajóállomásnál történt, a másik a Bajcsy- 
Zs. utcában egy gépkocsi feltörése, amiből rádió-magnót lopott el 
a tettes.

Ebben az évben már többször törték ki a városház téren az újsá
gospavilon ablakát, ami ebben a hónapban is bekövetkezett.

A város területéről az eltelt egy hónapban közlekedési balesetet 
nem jelentettek be. Az ellenőrzéseink során viszont tizenegy eset
ben kellett ittas járművezetés bűncselekménye miatt intézkedni. 
A vért vevő orvos elsődleges szaktanácsadói nyilatkozata súlyos 
alkoholos befolyásoltságról szólt. Nehezen értem meg az elköve
tők magatartását, hiszen az ennyire ittas állapotban lévő gépjár
művezető lehet potenciális gyilkos is, mert csak hiszi, hogy ura 
gépjárművének. 1993-ban e jogsértésekért már tízezrekben méri a 
bíróság a büntetést, nem beszélve az utánképzés költségeiről. 
Tisztában vagyok vele, hogy durva és súlyos ez a megállapítás ré
szemről, de mindenki gondoljon a saját hozzátartozójára, akit 
esetleg egy ilyen baleset ér, és mindez az ital miatt van.

A rendőrök a város területén tizenhat személlyel szemben in
tézkedtek a személyes szabadság korlátozása mellett. Volt itt be
törő, a közbiztonság miatt előállított, valamint csavargó gyermek, 
de magatehetetlen részeg is.

Többen megint félreértelmezték a demokráciát, és csak a joga
ikról voltak hajlandóak tudni. Ezeket saját biztonságunk érdeké
ben bilincselve kellett a közterületről eltávolítani. Csak tájékozta
tásul közlöm, hogy jelenleg érvényes szolgálati szabályzatunk 
nyilvános BM-rendelet, ami a Magyar Közlönyben található, és 
egyelőre nem vita tárgya, az abban foglaltak szerint, aki a jogsze
rű rendőri intézkedésnek nem engedelmeskedik, el kell fognia a 
rendőrnek.

A traffipax november hónapban 5-én, 11-én, 17-én, 21-én és 
25-én lesz városunkban.

Czere József

Az aradi vértanúkra emlékeztek városunkban október 
6-án. A Váci iskola komoly műsorral tisztelgett a hősök 

emléke előtt.

Németh Béla igazgató ünnepi beszédét mondja

A Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
Balatonalmádi Rákóczi u. 39. sz. 

alatt lévő 200 férőhelyes kollégiumának 
BÉRLEMÉNYKÉNT! 
HASZNOSÍTÁSÁRA 

az 1994. július 1. és augusztus 15. 
közötti időszakra

Feltétel: vállalkozási engedély 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó elképzeléseit 
és a versenytárgyalás alapját képező bérleti díj összegét

Benyújtandó: Czuczor Sándor igazgató 
Balatonalmádi Rákóczi út 39.
Határidő: 1993. november 20.

A VERSENYTÁRGYALÁS IDŐPONTJA:
1993. DECEMBER 1., 9 ÓRA

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad 
Berecz Jánosné gazdaságiigazgató-helyettes 

a 88/338-888-as telefonon



Együtt a jövőért!
Elmúlt számunkban olvashatták Polyák István is

kolaigazgató beszámolóját a magtár környéki terep
rendezésről. Írását egy felhívással fejezte be. „Tegyük 
rendbe: együtt!!!” Most már egyértelmű, az igazgató 
úr óhaja értő fülekre talált, és a gondos kezeknek kö
szönhetően nemzeti ünnepünkre befejezték a vállalt 
munkát. Brenner Kálmánné, a Vörösberényi Iskoláért 
Alapítvány gazdaságisa számolt be a fejleményekről.

—  Vörösberényben több eredményesen működő 
kör tevékenykedik. Miért pont az alapítvány vállalta 
fe l ezt a munkát?

— Mint köztudott, az önkormányzat távlati elkép
zelései között szerepel, hogy ezen a  kb. 6 hektáros te
rületen egy oktatási-kulturális központot alakítson ki. 
Ennek érdekében jött létre az alapítvány is, amelynek 
tőkéje mára meghaladj a a 20 millió forintot. Úgy pon
tosítanám, hogy a munka szervezését vállalta az ala
pítvány, a kivitelezést társadalmi munkában vagy cse
kély tiszteletdíjért helyi emberek végezték.

—  Mi motiválta önt, hogy e nemes kezdeményezés 
élére álljon?

— Az új iskola építésének lelkes híve vagyok, de a 
személyes indíttatás mellett két okból is fontos volt a 
területet rendbe tenni. Először is az a gaztenger nem 
volt méltó Vörösberény központjához, esztétikailag 
igencsak rontotta az összképet. Másrészt ahhoz, hogy 
itt valamikor beruházás kezdődjön, előtte a múzeum
nak kell ásatásokat végezni. Mivel mi nagyon szeret

nénk már az iskolát, hát előkészítettük a terepet a régé
szeknek.

— Mennyi pénz állt rendelkezésükre?
— Az alapítvány betétállományának kamatát, tehát 

nem egészen egymillió forintot költhettünk a terep
rendezésre és a magtár állagmegóvására. Úgy érzem, 
jól gazdálkodtunk ezzel az összeggel, hisz az előzetes 
árajánlatoknál találkoztam 3,9, illetve 15 milliós aján
lattal is.

— Ennyit ért a helyi összefogás. . .

— Így van, és ezúton szeretném külön megköszön
ni id. és ifj. Toronyi Béla, Csalló Róbert, Tóth Gábor, 
Ungi József, Horváth György munkáját. Jó érzés volt 
látni Borbély Zoltán lelkesedését és a közhasznú mun
kások segítségét. Megható volt, amikor az idősebb 
kertbarátok -  akik a gyakorlati munkából már nem 
tudták kivenni a részüket -  20 000 Ft-ot ajánlottak fel 
az alapítványnak.

— A nagy mű elkészül, az alkotó pihen?
— A tereprendezéssel egy lépéssel közelebb kerül

tünk célunk megvalósításához. Továbbra is gyűjtjük a 
pénzt, tervezgetjük a jövőt.

—  Hol fogadják az adományokat?
— A helyi OTP-nél vezetik az alapítvány számláját, 

száma: 872-000681. Ide várjuk mindazok támogatá
sát, akiknek lehetősége van hozzájárulni egy korszerű 
oktatási központ kialakításához. Gyermekeink nevé
ben előre is köszönjük!

G.T.

Horgászsarok
Ilyenkor november tájékán 

az ember már egyre ritkábban 
kísérti meg a szerencséjét egy- 
egy süllő reményében. Túl hi
deg van már esténként, pláne a 
vízen. Így aztán marad —jobb
híján — a mólón való ácsorgás, 
és mivel igazán csak elvétve 
akad néhány kapás, az is kősül
lő, amelyik órák hosszat felfek
szik a horgon, nyugodtan tu
dunk társasági (természetesen 
horgásztársasági) életet élni a 
többi fagyoskodó, de kitartó -  
spori”-val. Miről is lenne szó, 
ha nem az elmúlt idény sikerei
ről vagy kudarcairól. Mostan
ság az utóbbi a sokat emlege
tett. Igazolódni látszik szegény 
jó Nagy Géza bácsi (a Báger) 
mondása: „Nincsen hal a Bala
tonban”. Legalábbis egyre ke
vesebb.

Sajnos erről a horgászok is 
tehetnek. Szeptemberben ko
moly mennyiségű pontyot tele
pítettek Almádiban. No, akkor 
volt kapás a 4 m-es és a móló 
környékén. Volt, aki egy hét 
alatt — saját bevallása szerint

— 35 db-ot fogott a kis móló
ról. Erre mások legyintettek, 
mondván: csak ? Persze, sze
rintük mind méretes volt. Cso
dálatos, hogy néhány nap alatt 
a 23-25 cm-es pontyok meny
nyit fejlődtek. Azért csendben 
hadd kérdezzem meg: kinek és 
mire jó ez? Milyen sportél
ményt nyújt egy alig arasznyi 
ponty kifogása 4-5 kg szakító
szilárdságú zsinórral? S ha va
laki hazaviszi, mit lehet készí
teni egy halból, amely testré
szének egyharmada fejből áll? 
Jövőre aztán méginkább lehet 
panaszkodni és mérgelődni.

A válasz persze mindig kész 
és mindig ugyanaz: ilyen enge
délyárak és ilyen felszerelésá
rak mellett az ember (?) akkor 
és azt fogjon, amikor van mit. 
Méret- és mennyiségi korlátok 
figyelembevétele nélkül. Való 
igaz, hogy az árak a horgászat
ban is (mint mindenütt) mere
deken emelkednek. Október
ben vettem süllőzőhorgokat 12 
Ft/db áron. De azért úgy érzem, 
mégiscsak sántít ez az érvelés.

Ha valaki erre a horgászetikát, 
akár az írottat, akár az íratlant 
emlegeti, számíthat rá, hogy — 
jobb esetben — csak szóban 
küldik el melegebb éghajlatra.

Egyre többen vannak hor
gásztársaink közül olyanok, 
akik nem szabadidejükben ül
nek a parton, vagy csónakban, 
hanem — munkájukat elveszt
ve — kényszerűségből korlát
lan idővel bírnak. Ebben az 
esetben a horgászat és a kifo
gott hal már nemcsak a sportot, 
a szórakozást szolgálja, hanem 
— igen gyakran — a megélhe
tési gondok csökkentését is. 
Magyarázatnak magyarázat ez 
is, csak... úgy gondolom, nem 
elfogadható, mert az erkölcsök 
teljes elvetése — bármilyen ne
héz helyzetben legyen is az em
ber —  jóra soha nem vezet, és 
nagyon sokan vagyunk, akik 
még jövőre és évek múlva is 
horgászni szeretnénk a Balato
non. Csak legyen mire!

Nagy Ferenc

AZ ALMÁDI 
KÖNYVRŐL

a fotózás ugyanúgy er
kölcsi, érzéki és esztétikai dön
tés, mint bármilyen más emberi 
tevékenység. Mert fényképez
ni annyit jelent, mint szeretni, 
annyit jelent, mint gondolkod
ni, kezdeményezni, kutatni, ra
jongani, kétségbeesni, tiltakoz
ni, beszorulni a világ esendő 
dolgai közé.”

(Csoóri Sándor)

Fény, víz, levegő, föld... tavasz, nyár, ősz, 
tói... Almádi, Budatava, Káptalanfüred, Vörös
berény...

Az őselemek, a természet örök körforgása, 
s a négy városrész háromszor négyes moza
ikjaiból Milos József fotóművész személyisé
gén és kameráján átszűrődve megszületik a 
város, Balatonalmádi arca, egyik arca, talán a 
legszebb.

Csoóri Sándor szavaival: „mert fényképez
ni annyit jelent, mint szeretni”. Ez az album 
szeretetből született. Abból a gyermekkorban 
fogant szeretetből, ami Milos Józsefet úgy köti 
e tájhoz, hogy általa képes kifejezni a mi, az itt 
élők kötődését, szeretetét is.

Itt van mindjárt a tó. Akkor is jelen van éle
tünkben, ha nem látjuk. Ám valami ősi erő ál
landóan látni, érezni hív a Balaton partjára. 
Néha csak rápillantunk, néha odaülünk hozzá, 
sokszor megmerítkezünk benne. Ismerjük 
megannyi színét, fényét: tiszta tavaszi kékjeit, 
nyári viharban haragos zöldjeit, morcos sárgá
ját. S a hajnali vagy kora esti sima víztükröt bá
mulva valami atavisztikus nyugalom áraszt el: 
jelen vagyok, része vagyok, itt a helyem a vi
lágban.

S a föld... A föld szelíd, ölelő karú dombok
ká lett itt, az északi part e kicsiny csücskében. 
A permi vörös homokkő is azt jelenti: itthon va
gyok.

A levegő pedig bársonyos, mediterrán mó
don télen-nyáron emberbarát. S e természeti 
elemek csodáját talán egy téli, magányos éj
szakán az Öreghegy csúcsán állva élheted át 
legteljesebben. A tág tér, a csillagfényes ég
bolt, a feszített jégtükör s az éjszaka csendjé
ben feloldódsz, érzed, hogy egy vagy a termé
szettel, s az egy veled.

„...mert fényképezni annyit jelent, m int... 
gondolkodni, kutatni, rajongani... tiltakozni, 
beszorulni a világ esendő dolgai közé.”

Milos József szorgalmasan kutatja, hogyan 
él ebben a tájban az ember. Mit hoz létre, mi
vel veszi körül magát, hogyan fogalmazza épí
tett környezetébe vágyait.

Talán paradoxon, de a kimerevített pillanat 
művésze kérdezgeti a múltat is, a fotó által 
megfogható múltat: az elődök jövőnek küldött 
üzenetét, a vörösberényi műemlék templomo
kat, egy-két faragott verandás épületet az al
mádi fürdőélet kezdeteiből, néhány vöröskő 
faragványt, lépcsőt. Képeivel hidat teremt 
múlt, jelen és jövő között. Hiszen a jelen fel
mutatása dokumentum is. Az exponálás pilla
nata már rögzített múlt, az emlékeket emléke
zetté változtató megőrzés nagy kísérlete.

Ha címet kellene adni ezeknek a gondola
toknak, azt mondanám: szubjektív ajánlás. 
Szubjektív, mert a művészi befogadás mindig 
az. Bennem így folytatódnak, így kelnek élet
re, így válnak személyes élménnyé ezek a képek.

És ajánlás. Ajánlom ezt a könyvet a helybé
lieknek, s a települést ismerőknek. Kívánom, 
hogy e képek segítségével éljék át újra ide kö
tődő életélményeinket, éljék meg az identitás 
felemelő, semmivel sem helyettesíthető érzé
sét.

S ajánlom ezt a könyvet a vándoroknak, az 
utazóknak. Kívánom, hogy e könyvet forgatva 
ébredjen bennük kíváncsiság: megismerni e 
kicsi város természeti szépségeit, az itt élők 
tetteit és vágyait.

Kovács Piroska Rózsa



Almádi arcél

PISTA BÁCSI, A 
FESTŐMESTER

„A mesterség tisztelete az 
iparos becsülete” -  olvastam 
egy oklevélen, amelyet Kovács 
Pista bácsi kapott még 1930- 
ban. A kedves kis Arany János 
utca ilyenkor ősszel még job
ban kínálja magát. A sárguló 
bozótok, gyümölcsfák között 
szerényen húzódik a kis ház, 
nyitott ablaka jelzi, hogy gaz
dája itthon van. Vagy mégsem? 
Hiszen köszöntésemre egy lé
lek sem jön elő. Nocsak -  a fás
kamra felől mégiscsak ismerős 
hang köszönt rám. Pista bácsi 
ősz bajuszát, apró alakját, hun
cut szemét ki ne ismerné meg e 
városban! Már régen szerettem 
volna írni róla, de nehezen si
került vele találkozni. Nyaran
ta sármos szalmakalapjában 
naponta lejár esténként a tóhoz, 
lassan sétálva, meg-megállva 
köszönti az ismerősöket, egy- 
egy tréfát elsüt és körbetekint
ve ballag tovább. Jöttömkor 
nagy munkában volt, télireva
lót hasogatott és rendezte a fa
házba. Beinvitált takaros laká
sába, s megelevenedett nyelve, 
a múlt feltárult előttem. Huncut 
szeméből kihalt a mosoly, és 
opálos fény ült 80 éves baráz
dái között. Igen, az almádi fes
tőmester 80 éves. A fiókból 
megsárgult papirok kerülnek 
elő 1930-ból, Goldmann Ká
roly mesternél alkalmazott Ko
vács István tanuló elismerő ok
levele, s a másik felirat: munka 
és szorgalom az ipari fejlődés 
alapfeltétele.

No nézze, ki is az a Kovács 
Pista-mondja, és egy 1988-as 
díszoklevelet tesz elém, ame
lyet a Kisiparosok Szabadszak
szervezete ajándékozott neki.

*

Hát hogy is volt? 1939-ben 
jöttem Almádiba vándorle
gényként munkát keresni. Kü
lönben vas megyei vagyok, já
nosházi. Bejutottam a gyárba,

mármint Fűzfőre, de mivel so
rozatosan behívtak katonának, 
41-ben el is bocsátottak. Az 
Öreghegyre kerültek apóso
mékhoz, aki almádi bíró volt 
hosszú ideig. Drága feleségem
mel, Horváth Piroskával 41- 
ben volt az esküvőnk. Jól indult 
volna minden, de ha valami 
megmozdult, beráncigáltak a 
katonasághoz. A tapolcai repü
lőtéren szolgáltam, fegyver- és 
bombaszakértő műszerész
ként. Érdekes volt ám ott, még 
az arany sast is én készítettem a 
nagy hangár elé betonból, az
tán lebronzosztam, szép szobor 
lett belőle. Tábori misével 
avatták, ettől kezdve nagy res
pektem volt az alakulatnál. Az
tán jött a háború, hol behívtak, 
hol elengedtek, s tartalékos
ként ’44. augusztus 6-tól végig 
katona voltam. Budaörsön a 4. 
dandár nehézbombázóknál, ké
sőbb Aggtelek, Ökörmező 
rögtönzött repülőtér követke
zett. Éldegéltünk ott és közele
dett a front, a németek futkozni 
kezdtek, hát nekünk is elkezdő
dött a visszavonulás. A hadtest 
Várpalotára igyekezett, és kép
zelje, engem meg nyílt pa
ranccsal ott hagytak 320 értel
miségivel, ki tudja, kik voltak 
ezek, mi úgy mondtuk munka
szolgálatosok.

Élelem nem volt, a front mi
att a szállás is bizonytalan, így 
egyszer mondtam nekik, ki 
merre lát, menjen haza. Én 
Debrecenbe keveredtem, élel
met kerestem. Mindenhol gya
núsan fogadtak, azt hitték, ka
tonaszökevény vagyok.

A nyílt parancsot nem adtam 
ki a kezemből, nagyon jó volt 
az akkor.

Hosszú huzavona után Pest, 
Székesfehérvár következett, s 
gondoltam ha már itt vagyok, 
beugrom a családomhoz Almá
diba. Ahogy éppen ebédeltem, 
már jött is értem a csendőr.

Mondtam engem ne kísérjen, 
mert repülősparolinom nem 
engedi. Azt válaszolta: majd 
leverik azt. Húha -  gondoltam 
ezek megint azt hiszik szöke
vény vagyok. Mondhattam én, 
hogy indulok én már Várpalo
tára a hadtestemhez, nem hittek 
nekem. Szerencsémre a volt 
parancsnokom valahogy ide
keveredett a csendőrőrsre, így 
elengedtek. Várpalota, aztán 
Sopronba visszavonulás követ
kezett. Felesleges volt ez, mert 
már se gépeink, semmink nem 
volt. A németek mindent elvit
tek. Ja igen, amikor Székesfe
hérvárt bombázták a németek, 
nekem kellett a bombákat elő
készítenem. Megmozdult ben
nem valami: nem szabad, hogy 
az a szép város elpusztuljon. 
Így ledöglesztettem a bombá
kat, úgyhogy nem robbantak. 
Borzasztó világ volt, s pláne, 
akkor, ha rájöttek volna. Ké
sőbb Sopron környékén értek 
bennünket az oroszok. Fogság
ba estem. Odaállítottak a ga
néjdombhoz, hogy agyonlő
nek.

Mintha az égből pottyant 
volna egy ejtőernyős tiszt, aki 
megálljt parancsolt Kérdezte, 
hova való vagyok, mondtam 
egyből a Balatont. Á -  da Fi
red? Mondom nem, Almádi. Ó
-  ismered a Veres Jánost? Gon
dolkoztam.

Aztán rávágtam, igen isme
rem, hát a feleségem Veres Pi
roska, füllentettem. Csuda tör
tént, adott egy gumi nélküli bi
ciklit, és elengedett. Jöttem is 
végre haza '45. húsvétkor, hi
szen vége a háborúnak. De nem 
így történt. Jöttek értem me
gint. Most már az új rendőrség.

Bevittek az orosz katonai pa
rancsnokságra, Veszprémbe. 
Ledobtak egy pincébe, 14 na
pig éhen, tetűk között rohad
tam. Valamire emlékszem,

amikor két rendőr végighúzott 
a gabonapiacon. Én csak sír
tam, sírtam. Agyba-főbe verés 
volt a kihallgatás. Egy cellatár
samnak a felesége tejet juttatott 
be. Megitattak a csöbörrel -  
uram, az mentette meg az éle
tem.

*

A bűnöm? Fogalmam sincs. 
Valamit mondtak, hogy agyon
lőttem egy elvtársat Almádi
ban. Én csak mondtam: nem, 
nem, hát itthon sem voltam ak
kor. Nem voltak kíváncsiak 
ezek a válaszomra. Itt nem ítél
kezett senki, csak kínoztak. 
Május 3-án hozták be a várfog
dába a Mindszenthyt, arra tisz
tán emlékszem. Később a leg
vadabb dolgokat tették velem, 
lenyomták a fejemet az asztal
ra, kiverték a fogaimat. Máskor 
a kezeimet az asztalhoz csatol
ták és egy csapdával roncsol
ták. Üvöltöttem, sírtam. Csak 
annyit hallottam, igen, nem. A 
lábujjaim közé rakták az újság
papírt, azt égették és úgy ütöt
tek. Tantos Mihály nevű volt a 
főkolompos, aki a legvadabb 
volt. Ugye megérti, azóta is re
megek, ha Veszprémet meglá
tom. Később csendesedtek a 
napok, a gondnok megengedte, 
hogy a várkápolnába Mind
szenthynek ministráljunk. 
Egyszer a Mindszenthyt is ki 
akarták vinni, hogy meglin
cseljék. Nem adták ki. A Buda 
alispánt viszont elvitték és 
agyonverték.



Rohadt kínzók voltak, főleg 
a Vágó rendőri párttitkár, meg 
a Lengyel János politikai biztos. 
Á, nem jó rá visszagondolni.

No aztán egy napon jöttek 
értem. Borotváltak, megmos
dattak, vittek kihallgatásra, egy 
belügyminisztériumból jött 
ember elé. Ahogy meglátott, 
cigarettával kínált és kérte 
mondjam el mit tettek velem. 
Én nem tudtam, mi lesz ebből, 
de mégis elmondtam. Ő azon
nal rendelkezett, behívatta a 
parancsnokot, és üvöltötte: 
olyan embert vernek, aki jót 
tett Azok meg csak néztek. 
Aztán hozzátette, én ott voltam 
a 320 munkaszolgálatos kö
zött, akiket ő elengedett. Papírt 
kaptam, hazajöhettem. El akar
tam kezdeni a munkát, mint ki
siparos, de megint jöttek értem. 
A rendőrségen eltépték a pa
pírt, amit kaptam és REF alá 
helyeztek. 1964-ig rendőri fel
ügyelet alatt álltam, minden 
reggel 7 órakor és este jelent
kezni kellett a rendőrségen.

Közben egy szép kis rajzra 
esik a tekintetem. Az unokám 
rajzolta, mondja Pista bácsi, 
ugye milyen tehetséges. Min
denki rajzolt, festett a család
ban. Hát igen. Nehéz volt, de 
lassan-lassan lett munkám, s 
dolgoztam látástól vakulásig. 
Ötödmagamat kellett eltartani. 
Festettem a strandon, dolgoz
tam az üdülőknek, a tudomá
nyos akadémiának. Mindent 
szerettem, örültem annak, ha 
szépet csináltam. A városnak a 
térképeit is én festettem. Még
is, ahol lehetett, belémkötöttek. 
Soha egy fillérrel sem tartoz
tam adóval, mégis letiltották a 
számláimat. Aztán meg ’74- 
ben a nyugdíjam, 840 Ft-ot 
mertek adni. Mentem én min
denfelé. Szegény drága felesé
gem mondta is: nem volt még 
elég? De nem adtam fel. Aztán 
tudja, amikor Káptalanban a 
csatornát festettem, énekelget
tem a létrán. Jött arra egy em
ber és amikor elhallgattam, 
megszólalt. Az a madár miért 
nem énekel? Mondtam: mert 
tele van a torkom rozsdaporral. 
Azt mondja erre: öblítsük le a 
rozsdaport. Így is történt, aztán 
ő segített intézni, hogy kaptam 
valami ráadást visszamenőleg. 
De nem baj ám, még most is 
csinálgatok egy-egy címtáblát. 
Muszáj is, mert ezek az új

„mesterek” még árnyékolni 
sem tudják a betűket. Jönnek 
most is hozzám a kuncsaftok, 
de mondom nekik, ott a fiam, 
az az utód, menjenek hozzá A 
Pista tudja ám a szakmát, min
denki ismeri Almádiban. Örö
költe tőlem, meg aztán nagy 
kutató is, helytörténész. Em
lékszem, amikor gyerekkorá
ban a felsőörsi templomot raj
zolta. Szombathelyről díjat is 
nyert. Meg is mutattam a Györ
gyi Dénesnek. Tudja, mit mon
dott? Hol van az a gyerek, hadd 
öleljem meg. Mégsem enged
ték továbbtanulni. Az igazga
tóhelyettes nagy pártember 
volt tudta az én múltamat Sze
gény Fekete Pali bácsi az igaz
gatók szemétkosarából mentet
te ki az összetépett rajzot Ipar- 
művészetire szeretett volna 
menni a gyerek, de nem mehe
tett. Az MTH-igazgató a felvé
teli után lejött Almádiba, le
hordta őket, hogy lehet ilyen je
gyeket adni annak, aki 38 fel
vételiző közül az első lett. A le
ányom? Füredre járt a  gimnázi
umba, tornaversenyeket nyert 
sorba. Ruhatervező akart lenni, 
ő is jól rajzolt. Megbélyegez
ték, úgy hogy Sümegen kellett 
érettségiznie. Ezek a gyerekek 
mindig a vörösberényi mű
vésztelep körül lebzseltek, 
mentek a művészek közé néze
lődni a kutyájukkal. Edit le
ányom a legkisebb, Veszprém
ben van üzlete, őneki már sike
rült elvégezni a vendéglátó
ipari főiskolát.

*

Nem volt könnyű életem, de 
szeretem Almádit, a Balatont, 
és sokat viccelődök az embe
rekkel. Igaz, ma már nem szí
vesen megyek a partra, mert 
ezek a gaz kölkök a szép lám
pákat is kidobálják.

Ja, majd elfelejtettem, az 
unokáim. Hát ha azokat látná. 
Hatan vannak, és a 21 éves, ő 
akar grafikus lenni. A Pista fia 
is rajzol. A kis tücsök 5 piros 
pontot kapott a rajzmunkájáért. 
Ballagunk a kertbe, Pista bácsi, 
a régi mester szeméből lassan 
eltűnik a szomorúság, visszatér 
a huncut mosoly, majd meg
jegyzi. -  Ugye azért most már 
megkóstolja a boromat Köszö
nöm Pista bácsi, mossuk le a 
rozsdaport és a „díszes” múlt 
minden szomorú emlékét.

Veszeli Lajos

Aranydiplomás 
pedagógusok

Kevesen tudtak arról a kedves és meghitt ünnepségről, amit a 
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal rendezett szeptember 29-én 
az arany-, illetve gyémántdiplomás pedagógusoknak.

Mi, akik 50 évvel ezelőtt, 1943-ban repültünk ki friss tanítói, 
kántortanítói, tanári oklevéllel a Szegedi Kir. Kát. Tanítóképző, a 
nagyváradi, a pécsi, kalocsai képzők kapuján, előttünk az ELET, 
a háború, de tele bizakodással, tervvel, erős, elszánt akarattal, el
hivatottsággal, hogy a „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen 
föld!” Részünk volt a háború, az újjáépítés, a nyomorúságos esz
tendők, a „sorban koszt” megalázottsága. De lobogott bennünk a 
lelkesedés lángja.

Világítani, mint a fáklya, de közben önmagunk égetve, hogy a 
ránk bízott apróságok előtt kinyíljon a világ. A távoli kis falvak 
mindenesei voltunk. Orvos, patika közel-távol sem volt. Mi láttuk 
el a faluban a sérülteket Kérvényt, levelet írtunk, könyvtárat ve
zettünk. Téli estéken Szabad Föld téli előadásokat tartottunk. Az 
iskolásokkal, felnőttekkel színdarabokat tanítottunk be. Tv még 
nem volt (villany sem!), egyetlen szórakozás volt a faluban éven
ként az az 5-6 színdarab, amit előadtunk. A 40-50 év őrlő munkája 
rajtunk is meglátszik már. De soha nem felejtettük el iskolánknak 
emberformáló parancsát. Pedig sokszor hallottuk: „Quem dü or
deunt” akiket az istenek gyűlölnek tanítóvá teszik. Mi vállaltuk az 
istenek gyűlöletét, mert bennünk volt iskolánk lelkesítő hivatástu
data, kötelesség- és felelősségérzete.

Köszönjük az Apáczai Csere János Főiskola aranydiplomáját a 
polgármesteri hivatal kedves ünnepségét és vendéglátását amin 
sajnos a polgármester úr bokros teendői miatt nem vehetett részt. 
A pedagógus szakszervezet részéről Botos Ernőné meleg szavak
kal és virággal köszöntötte az ünneplőket.

Az igazi elismerés tanítványaink hálás szeméből sugárzik fe
lénk.

Visy István

TÖRÖK RUHANEMŰK

• ÉS CIPŐK VÁSÁRA

a Közösségi Házban

IDEJE: 1993. nov. 18-án 

9 -17 óráig

Olcsó árakkal,
széles választékkal várunk
minden kedves vásárlónkat!



In memoriam Lőrincze Lajos

„Azt a lelket és nyelvet, me
lyet rövid időre örökbe kap
tunk, új szellemmel fényezve, 
csorbítatlanul át kell adnunk 
utódainknak: Ez a küldeté
sünk -  áldjon vagy verjen sors 
keze -: ez a mi küldetésünk. 
Kissé lehajtani a fejet. De a 
szívet, azt föl, föl, barátaim!”

Kosztolányi Dezső sorait 
Lőrincze Lajos mottóként 
használta, s a Küldetést teljesí
tette. Szomorúságunkra már 
csak múlt időben mondhatjuk. 
A nemzet magyartanára, min
den magyar anyanyelvű em
ber Lajos bácsija (megyénk 
szülötte) meghalt.

Megint kevesebb azok szá
ma, akik példát adtak, tanítot
tak, s tudásukon kívül emberi 
tartásukkal is neveltek.

Kevéssel halála előtt jelent 
meg Megnől az ember szíve c. 
könyve, ami most vigaszt 
nyújt kicsit számunkra.

Barátok -  emlékek -  talál
kozások témakörökben olvas
hatjuk írásait, köztük az utol
sókat, kórházi jegyzeteket, 
gondolatokat.

A könyvet olvasva szinte 
halljuk ízes-egyéni kedves 
hangját, s már ettől is ... meg
nől az ember szíve.

HBA

LŐRINCZE LAJOS

MEGNŐL AZ EMBER SZÍVE
BARÁTOK -  EMLÉKEK- TALÁ LKOZÁSOK

A kötetet szerkesztette: Balogh Ferencné Kolczonay Katalin 
és Raffai István. Kiadta az Új Horizont Folyóirat és Könyvkiadó 
Alapítvány, Veszprém. Megvásárolható a városi könyvtárban.

NOE-HÍREK

Veszprémben voltunk
A Nagycsaládosok Orszá

gos Egyesülete régiónkénti ta
lálkozókat szervez a NOE tag
jai részére. A legutóbbira októ
ber 9-én Veszprémben került 
sor. Fejér, Zala és Veszprém 
megye képviseltette magát. A 
találkozó célja a kölcsönös is
merkedésen túl a helyi állami, 
illetve önkormányzati vezetés 
figyelmének felkeltése a nagy- 
családosok iránt. A Veszprémi 
Egyetem tágas előadóterme az 
esős időjárás ellenére megtelt 
az érdeklődőkkel. A balatonal
mádi csoport dr. Péterfia Kata
lin vezetésével vett részt a ta
lálkozón, lelkes, nagy csapatot 
alkotva. Szép számmal jöttek 
az önkormányzatok képviselői. 
Képviseltette magát a Köztár
sasági Megbízotti Hivatal is, 
ami azt mutatja, hogy ebben a 
régióban figyelnek a NOE-re. 
Itt jegyzendő meg, hogy Bala
tonalmádi önkormányzatát

senki nem képviselte, pedig 
több településről maga a pol
gármester jött el. Ott voltak 
például Veszprém, Dudar és 
Keszthely polgármesterei.

A NOE tevékenységéről dr. 
Benkő Ágota asszony, az egye
sület elnöke számolt be. Fel
adataink: a közösségépítés, az 
értékfelmutatás, a helyi és or
szágos érdekvédelem. Sajnos 
vannak olyan önkormányza
tok, amelyek érzéketlenek a 
nagycsaládosok problémáira. 
Elhangzott, hogy nem kiváltsá
gokat kérünk és várunk, hanem 
arányos közteherviselést. Ne 
kelljen heroikus küzdelmet 
folytatni nap mint nap azok
nak, akik több gyermek felne
velésére vállalkoztak. Az el
nökasszony után a különböző 
helyi csoportok vezetői szá
moltak be az elmúlt időszakban 
történtekről, a csoportok életé

ről. Sok a kérdés a gyermekne
velési támogatás körül. Ez is az 
önkormányzatok kezében van. 
Szó esett a hivatásos nevelő
szülőkről, az állami gondozot
tak örökbefogadásáról.

Reménykedünk, hogy mi
előbb lesz korszerű törvény a 
családba fogadásra. Sokan 
vannak, akik szívesen befogad
nának állami gondozott gyere
keket is. Nemcsak pénzért, ha
nem mert sok gyermeket nevel
ni ugyan nehéz, de szép, öröm
teli és nemes feladat. A közhie
delemmel ellentétben a nagy- 
családosok is normális embe
rek. Érthető, hogy szeretnénk 
gyermekeinket szépen, nyu
godt körülmények között, biz
tonságban felnevelni. Beszél
tünk még azokról a családokról 
is, ahol beteg, sérült gyermeket 
nevelnek. Az ő küzdelmük 
még fokozottabb. Köztudomá
sú, hogy a gyermekek megnő

nek. Ha már felsőfokú taninté
zet hallgatója a gyermek, a csa
lád több kedvezménytől elesik. 
Ilyen pl. a családi pótlék. Itt 
már a lakáshoz juttatás is elő
térbe kerül, ami újabb erőpróba 
a család részére. A közelgő vá
lasztásokkal kapcsolatban a 
NOE -  bár nem politikai szer
vezet -  célul tűzte ki, hogy tag
jai közül a lehető legtöbben 
jussanak be a helyi önkor
mányzati testületekbe. Ezzel 
lehet még hatékonyabbá tenni a 
NOE-t. Külön elismerés illeti a 
fiatal veszprémi csoportot a 
szervezésért és a kedves ven
déglátásért. Nemúgy a sajtó né
hány képviselőjének érdeklő
dését, akik az egész napos 
programról harmincperces je
lenlétük tapasztalatai alapján 
tudósítottak.

Alpek Zoltánné



Könyvtár új helyen
Október. A szőlő mellett be

érett két önkormányzati 
(alap)vetés is. Az elsejei zene
iskolai avató után 8-án a régi 
városi könyvtár új helyének 
ünnepélyes átadására gyűltek 
össze az almádi olvasók, a 
könyvtár helyi és vidéki támo
gatói, vendégei és barátai.

A könyvtár dolgozói nevé
ben Hollóné Behring Anikó 
könyvtárvezető köszöntötte az 
egybegyűlteket. Aki figyelem
mel kísérte a könyvtár hányat
tatott sorsát 1985, a földrengés 
óta, el tudja képzelni, hogy 
mennyire várták már a könyv
tárosok és az olvasók e néhány 
mondatot, ami jelképesen egy 
új korszak kezdetét nyitotta 
meg a könyvtár életében.

Az önkormányzat nevében 
Majbó Gábor alpolgármester 
üdvözölte a vendégeket. Majd 
szólt arról, hogy az almádi pol
gárok már a század elején fon
tosnak tartották a közös könyv
tári gyűjtemény fenntartását, s 
e folytonosság őrzője a most 
méltó helyre költözött könyv
tár.

A megnyitó ünnepi beszédet 
Czine Mihály irodalomtörté
nész tartotta, a tőle megszokott 
derűlátó, baráti szellemben. El
mondhatjuk, hogy nemcsak mi 
ismerjük őt, hanem ő is ismeri 
Almádit. A könyvtárat és ’60- 
as, ’70-es évekre visszanyúló 
tevékenységét a kortárs ma

gyar irodalom iránt talán legér
zékenyebb intézményként 
méltatta Beszélt a könyvtár ki
emelt szerepéről a település 
életében, a helyi önigazgatás 
fontos részeként, visszaható 
eszközeként értékelve azt. 
Legnagyobb dolog egy telepü
lésen, ha templomot, iskolát 
vagy könyvtárat építenek -  
mondotta. Az avató jókívánsá
gok után értő, érző, áhítatos 
csöndet teremtett Hegyeshalmi 
László előadóművész Illyés 
Gyula verseiből szőtt összeállí
tása. Felidézte bennünk a régi 
könyvtár által szervezett iro
dalmi estek hangulatát: s magá
ban hordozta az új irodalmi él
mények ígéretét.

Befejezésként a társművé
szet, a zene köszöntötte új he
lyén a könyveket Huiber Gab
riella (zongora) és Varga Jó
zsef (cselló) előadásában. 
Meglepetésként dr. Zongor 
Gábornak, a megyei közgyűlés 
elnökének üdvözlő sorait és egy 
ajándékba küldött grafikát vehe
tett át Hollóné Behring Anikó.

Jólesően sokan voltunk ezen 
az ünnepen. Megtelt az elegáns 
olvasóterem, a fogadótér, az 
otthonosan berendezett gyer
mekkönyvtári rész, birtokunk
ba vehettük a felnőtt válogatót.

A gyógyszertár gyors és jó 
minőségű átalakítása Bolla 
Kálmánt és csapatát dicséri.

Köszönet illet mindenkit, 
aki az átköltözés és berendezés 
szó szerint súlyos munkájában 
segített: a teljesség igénye nél
kül: köszönet a Falansz Kft. 
munkatársainak, Nánási Mi
hálynak, egy kedves olvasónak 
a virágokért.

A szakmai segítségért kö
szönet Balogh Ferencnének, a 
Megyei Könyvtár igazgatóhe
lyettesének. S nem utolsósor
ban köszönet a könyvtár dolgo
zóinak, akik feszített tempóban 
dolgoztak a mielőbbi nyitásért. 
Sietniük kellett. Az olvasók 
sürgető igényét mi sem bizo
nyítja jobban, mint a következő 
adat: az ünnepélyes megnyitó 
előtti 5 hét alatt 1552 ember járt 
a könyvtárban, s közel 4000 
dokumentumot kölcsönzött.

Nos, elkészült.
Sokezer könyv, közel 100 

fajta újság, folyóirat, lemeztár, 
videotéka várja az olvasókat, 
az összegyűjtött tudásra, isme
retre szomjazókat. Várja a gye
rekeket, akik előtt a könyvek 
által világok, titkok tárulhatnak 
fel, s várja a felnőtteket, akik 
eligazodni segítő információ
kat, nemes szórakozást, évszá
zadok halmozta bölcseséget s 
az emberiség történetének 
okulni való kínjait, egyszerűen 
az olvasás gyönyörűségének 
tárházát lelhetik meg itt.

KPR

J&G
Videotéka

Balatonalmádi Petőfi S. u. 8.
nyitva: 14-20 óráig, vasárnap zárva. 

Tekintse meg ötszáz filmből 
álló kínálatunkat! 

négyet fizet - ötöt kap!



APÁCÁK ALMÁDIBAN
William Wordsworth az an

gol romantika koszorús költő
jének áhítatos hasonlata „a 
szent idő csendes, mint az apá
ca”, mélyebb értelmű, mintsem 
gondolnánk. Anglia történel
mének ismeretében biztosan 
állíthatjuk, hogy az ottani apá
cák sorsa sem volt sokkal ró
zsásabb magyar rendtársaiké
nál. Így aztán forrásaink is 
csendesek, és idők távolában 
kell kutatgatnunk, ha többet 
szeretnénk tudni a magyar apá
cák életéről. Alig egy évtizede 
gyűjtötték össze a veszprémi 
járás földrajzi neveit, és ha 
megjelenik -  tényleg nem sza
badna már tovább várni! ak
kor tizenegy apáca előnevű 
földrajzi névre bukkanhatunk, 
köztük hárommal Vörösbe
rényben. Évszázadok üzennek 
ezekkel a helynevekkel, nél
külük sem megyénk, sem vá
rosunk történelme nem lehet 
teljes. Puskely Mária könyvé
ből tudjuk, hogy hatvanhat 
apácarend működik ma Ma
gyarországon, és szinte ábécé
rendben követhetnénk megyei 
működésüket angolkisasszo
nyok, ágostonrendiek, bencé
sek, ciszterciek, domonko
sok..., akárcsak vörösberényi 
és almádi jelenlétüket.

A veszprémvölgyi görög 
apácáknak köszönhetjük, hogy 
településünk neve elsők között 
került bele okleveleinkbe 
SZÁRBERÉNY néven már a 
990-es évek táján (mások 
1109-re esküsznek), amikor 48 
füsttel és 6 halásszal említik. 
Ez mindenképpen 54 családot 
jelent, azaz tekintélyes falura 
vall még a XII. században is! 
Én már egyetemista koromban 
is a X. századi eredet mellett 
kardoskodtam, Így történésze
ink egy részével együtt hiszem, 
hogy a koronázási palást is a 
veszprémvölgyi kolostorban 
készült, és még akár szárberé
nyi dolgos kezek is hímezhet
ték...

Idők homályába vész, hogy 
pontosan mikor telepedtek 
bencés apácák Veszprémbe, de 
talán eligazíthat bennünket az a 
tény, hogy Boldog Gizella,

Szent István királyunk felesége 
bencés apátnőként hunyta le 
szemeit Passauban. A Szent 
Benedek húga által alapított 
rend a keresztény Európához 
való csatlakozásunk idején ke
rülhetett hazánkba, és a szem
lélődő, szigorú klauzúrában élő 
apácák kolostort birtokoltak 
Veszprémben és Somlóvásár
helyen. Később mindegyikük 
ciszterci közösség lett, akik az 
irodalom művelése mellett a 
kertészetben is jeleskedtek, és 
éppen Vörösberény szolgáltat 
adatot arra, hogy a konyhakert 
milyen fontos volt számukra. 
Minden itteni határjárásnál 
ugyanis rögzítették a „konyha
erdőt”, és emiatt több mint 
százéves pereskedésbe bonyo
lódtak a káptalannal a XIV- 
XV. században. (Almádi és 
Vörösberény határa még ebben 
a században is az említett perek 
nyomonkövetését teszi lehető
vé!) Tanúskodtak mellettük és 
ellenük Szőke Miklós feleségé
től Pál majorosig a helybéliek, 
de hol a nádor, hol a püspök 
volt kénytelen engedni a ki
rálynői vagy királyi „eligazí
tás” nyomán. A pereskedések
nek köszönhetjük egyébként, 
hogy Viola apátnő, Somvirágh 
István leánya, Judit, vagy Őrsi 
Miske leánya, Erzsébet neve 
fennmaradt. V. László kirá
lyunk még pallosjogot is adott 
a kolostornak, ami akár halál- 
büntetés kiszabását is megen
gedte a birtok jobbágyai felett, 
amit akasztófa jelzett a birtok 
határán...

Nem véletlen tehát, hogy 
akasztófa-humorra gyanakod
tak egyes tudós történészeink, 
amikor a városunk határában 
lévő APÁCAFARA földrajzi 
név eredetét kutatták. Elmés 
elődeink bizony nem átallot
ták, hogy profán magyarázato
kat ne fűzzenek népi etimoló
gia gyanánt az említett határ
részhez. Horváth József tudós 
levéltáros-helytörténész bará
tom nem győzte megcáfolni a 
huncut berényiek hiedelmeit a 
teherbe esett apácáról vagy a 
szelídebb utazókocsi-karam
bolról. A „zamatos” népi szó

fejtés ellensúlyozásaként ve
tette fel a PFARREI, azaz 
„egyházi terület” magyarázat 
lehetőségét, és így az APÁCA
FARA, a szomszéd fárához 
tartozó földet jelölte volna. Az 
elegáns névfejtésének csak egy 
1339. évi hatáijáró oklevél 
mond ellent, amikor a Balaton 
mellett a káptalan földje OBB
SADIREKA nevű földnél hatá
rolódott el az apácák birtoká
tól.

Tisztelve tudós barátom ma
gyarázatát, respektálva nemes 
igyekezetét, mégis hadd pró
bálkozzam egy újabb variáns
sal, méghozzá a határrész ter
mészetes magyarázatának fel
vételével: OBBSADIREKA -  
APÁCADEREKA! Ismerve 
latin nyelvű okleveleink ne
hézkes átírásait a lefordíthatat
lan magyar birtokneveknél, el
képzelhetőnek tartom azt a 
földhözragadt értelmezést, 
amelyhez a birtoktest fogalma 
vezetett el. Ha ugyanis a birtok 
az test, akkor van feje, fő (mint 
FŰZFŐ), nyaka (mint FE
NYÉRNYAK), dereka (mint 
APÁCA DEREKA -  OBBSA
DIREKA vagy DEREKMU
RA) és fara (mint APÁCAFA
RA vagy HEGYFAR), sőt 
még lába is (mint TELEK
LÁBRÉT vagy HOMOK
LÁB). Ezzel elestünk egy ízes 
népi etimológiától és tudós két
nyelvű magyarázattól, és talán 
ráleltünk az igazira, amely ter
mészetes...

Apácákról írva persze nem 
feledkezhetünk meg a Veszp
rémben nevelkedett az árpád
házi Szent Margitról, vagy Ma
gyar Boldog Ilonáról és árpád
házi Boldog Erzsébetr ől, akik a 
Domonkos rend tagjai voltak, 
lelküket és testüket az Úristen
nek ajánlották, miközben 
imádkoztak, igét hirdettek és 
jótékonykodtak. Igaz, a kolos
torukból nem mozdulhattak ki, 
mint az irgalmas nővérek, akik 
a betegápolás, árvák istápolása 
és a  börtönpasztorizáció terüle
tén jeleskedtek, a misszionári
us munkát nem is említve. Bir
tokuk volt Vörösberény és 
Szentkirályszabadja között, de

ne hagyjuk ki a felsorolásból az 
angolkisasszonyok oktató-ne
velő munkáját sem, akikkel 
már több cikkben foglalkoz
tunk almádi Stella Mare (Ten
ger Csillaga) pihenőházuk ürü
gyén. Telekessy Dorottya, 
Mindszenthy Veronika vagy 
Bötsvöldgyei Borbála apátnők 
nevét is illene ismernünk, akik 
szőlőleveleket (azaz szőlőbir
tok-adásvételi iratokat) állítot
tak ki a berényiek több nemze
dékének, amikor még egy hold 
ára 32 forint volt...

Téved, aki azt hiszi, hogy 
csak a régmúltból tudunk ada
tokat felhozni az apácák hely
béli tevékenykedéséről, mert 
az 1954. július 10-i rendőrségi 
körözési értesítő azonnali elő
állítási kötelezettséggel elfo
gatóparancsot közöl Fejes Ro
zália hajadon, volt apáca ellen. 
Annyi vádat akartak a fejére ol
vasni, hogy meggyőződéssel 
írom le, egyik sem lehetett 
igaz. Ha ma él Fejes Rozália, 
akkor 74 éves, és nagyon sze
retném tudni, hogy megalapo
zott volt-e a közölt feltalálási 
helyek között Balatonalmádi.

13413 Fejes Rozália, Szé
kesfehérvár, 1915. I.31. Haja
don, volt apáca, Atyja: Fejes 
Péter, anyja: Gindli Rozália. 
Szl: 160 cm, haja őszesbarna, 
szeme barnás.

U. lakh: Veszprém Tatarozó 
Vállalat tömegszállója, Val. 
felt. helye: Veszprém, Balaton
almádi, Siófok. Csalás, lopás 
és közveszélyes munkakerü
lés. Sz: 9/1954. BM. Veszprém 
megyei főosztály balatonfüre
di járási osztály. /ORK. 9283- 
F-111/1954./

Tudni persze többet kellene 
és illene nem csupán az üldö
zött apácáról, hanem az itt mű
ködött apácarendekről. Nem 
elég ugyanis annyit mondani 
általánosságban, hogy a görög 
bazilita apácáktól abban tért el 
az összes későbbi, hogy ők 
imádkozás mellett a munkára 
is hangsúlyt helyeztek. A ke
resztény hittérítő feladatokat 
ellátó bencések korszerű gaz-



daságokat is létrehoztak, még
hozzá a kevésbé lakott területe
ken, és az ő munkájukat folyta
tó ciszterciek valóságos minta
gazdaságokat létesítettek, ahol 
önellátásra rendelkeztek be. A 
domonkosok pedig az eretne
kek elleni harc mellett tanítot
tak és misszionárius feladato
kat is vállaltak, az ágostonren
deiek viszont szigorú klauzú
rában éltek, azaz a kolostort

nem hagyhatták el, mégis a kö
zösség értékeit ápolták. Az ő it
teni birtokaik életéről, tevé
kenységükről egy újságcikk 
keretén belül lehetetlen írni, 
akárcsak az irgalmasok vörös
berényi birtokáról. Ez a feladat 
is a megírás alatt álló helytörté
neti monográfiára vár.

Czuczor Sándor

DIÁKSAROK
A mi sulink

Verőfényes őszi reggelen zsúfolt autóbuszon robogunk a 
71-es úton. Aki távolabbról lát bennünket, azt gondolhatja, 
hogy iskolai kirándulásra megyünk. Sajnos nem, csupán a reg
geli iskolabuszon ülünk, amely közvetlenül a Váci Mihály ál
talános iskola előtt tesz le bennünket. Kezdődik a szokásos 
reggeli kavalkád: tülekedés a büfében, cipőváltás, a hiányzó 
házi feladatok gyors lemásolása, felelési esélyek mérlegelése, 
előpakolás az első órára (lehetőleg a csengetés előtti utolsó 
percben). Nyolckor elcsendesedik az épület. Tanáraink napi 6- 
7 órában ecsetelik számunkra az általuk tanított tantárgyak 
szépségét és rejtelmeit. Alig várjuk a tanítás végét jelző csen
getést, ám ekkor sincs megállás. Rohanás ebédelni, s vissza az 
iskolába.

Délután is hangos a ház. Ki felvételi-előkészítőre jön vissza, 
ki korrepetálásra, mások szakköri vagy délutáni tömegsport
foglalkozásra.

Nincs könnyű dolgunk, mikor mindezeket időben egyeztet
nünk kell a zeneiskolával, hittannal, tenisszel stb. Szerencsére 
a zsúfolt iskolai hétköznapokat egyéb érdekes programok is 
színesítik: tanulmányi és sportversenyek, színházlátogatások, 
klubdélutánok, kirándulások.

Idén például lehetőségünk volt egy „pótnyaralásra”, mely
nek keretében három csodás napot töltöttünk Borgátán. Az 
uszodai foglalkozások mellett Ság-hegyi gyalogtúrán és sárvá
ri városnézésen is részt vettünk. A táborozásból hazatérve lel
kesen készültünk október 6-ra, amikor a városi ünnepségen 
irodalmi színpadunk és énekkarunk szerepelt. Október köze
pén környezetvédelmi napot tartottunk a Köcsi-tónál. Az iz
galmas akadályverseny győztesei jutalomként banánt, naran
csot és gyümölcslevet kaptak, a többi résztvevő pedig 60 kg al
mán osztozott.

Nagyon örülünk neki, hogy iskolatársaink közül többen 
szerepelnek a tv Angolka c. műsorában.

A közeljövőben papírgyűjtésre, kulturális seregszemlére, sí
táborra készülünk.

Szóval zajlik az élet ...
VÁCISOK

Tarokkozok köre A lm ádiban

Ha e fotót megtekinti az olvasó, nosztalgia-kártyajátéknak is nevezhet
né a tarokkot, mivelhogy e gondolkodó logikai játékot körünkben az 
„idősödő”— és akkor még igen szépen fogalmaztam -  generáció játsza. 
Ez a kis beszámoló olyan célzattal is íródott, hogy felkeltsük a fiatalok ér
deklődését, mert szomorú lenne, ha velünk e szép logikai játék kihalna 
városunkban, amit hajdan Jókai Mór is a kártyák királyának nevezett. Ha 
hétfő és csütörtök délután 4 óra, akkor télen, nyáron, esőben, hóban leg
kevesebb négy, tarokkot szerető játékos mindig találkozik a megkedvelt 
és városunk minden kényelmet biztosító közösségi házában. Egy-egy já
tékot különböző értelmezés miatt szenvedélyes viták tesznek emlékeze
tessé, ami sokszor még hetek múlva is beszédtéma. Ugyanis az a cél, 
hogy egy-egy játék keretén belül a lapból a maximumot hozza ki a két-két 
játékos. Ebből már egyértelmű, hogy a tarokk kollektív játék, és általában 
két játékos kerül szembe a másik kettővel, de úgy, hogy a párosítás a játék 
folyamán derül ki a legtöbb esetben. Két-két játékos egymásrautaltsága 
nagyon lényeges momentum. Hiszen nem mondok újságot azzal, ha már 
két embernek szinkronban kell lenni egy cél eléréséhez, a vélemények 
sokszor nem találkoznak, annál nagyobb az öröm viszont, mikor úgy 
minden összejön! Az emberi magatartás azokban a szituációkban megha
tározója annak, hogy e logikai, de a szerencsét se nélkülöző játék szóra
koztató is legyen. Azonban, mint a legtöbb játékban, veszteni is tudni 
kell. Minden vita magában hordozza a szubjektivitást, s az e vitákban való 
emberi magatartás elengedhetetlen feltétele a közösségi játéknak és meg
kockáztatom azt, hogy e játéknak így emberformáló ereje is van.

A játék jutalmazásánál nagy tétek forognak kockán: egy egység 10 fil
lér, és a legeslegnagyobb összeg, amit egy partin nyerni lehet, úgy egy fél 
gombóc fagylalt ára. Nálunk aztán fölértékelődik a forint -  hát valahol el 
kell kezdeni... -  pénzügyminiszterünktől biztos vállveregetést kapnánk, 
hogy e pár órára ilyen becsben tartjuk— bár szoktuk ezt is mondani, mi 
nem pénzben játszunk, hanem forintban...

A tarokk játéknak van egy kiemelkedő figurája, ez a huszonegyfogás. 
Röviden ez akkor következik be, mikor a XXI-es római legnagyobb ta
rokk-számú lapot a legnagyobb ütőerőt képező lap, a Skíz (amit a römi
ben ismert dzsókerhez lehet hasonlítani) üt le. Ilyenkor a szenvedő fél 
nyakába akasztunk egy nyakláncot, melynek láncolata 10, 20 , 50 és 1 fo
rintosokkal van díszítve, a nyaklánc végén pedig egy súlyos, 10 cm átmé
rőjü érme, egyik felén a huszonegy-fogás tényének rajzolata, a másik fel
én egy békegalamb rajza annak jelképeként, hogy harag nincs... Ettől 
kezdve -  régi hagyomány szerint -  ő a mi polgármesterünk és „csupán” 
az a körülmény különbözteti meg dr. Kerényi Lászlótól, városunk polgár- 
mesterétől, hogy neki nem kell a város ügyeivel foglalkoznia, csupán arra 
kell törekednie, hogy minél előbb más nyakába kerüljön a díszes nyak
lánc. Körünk tagjai között elsőnek kell említeni Gubicza Feri bátyánkat, 
aki korát meghazudtolva, fáradságot nem ismerve Szentkirályszabadjá
ról jár be közénk, Jandrasics Gábor a vasútnál a fárasztó munkája után jön 
egy kis szellemi kikapcsolódásra. Dr. Pintér Lajos csak kéthetenként lá
togat el hozzánk. Legfiatalabb és saját nevelésű játékosunk, már ami a ta
rokkjátékot illeti, Csapiár Attila. Dr. Verebélyi László főleg a nyári idő
szakban rendszeres játékosunk. Az Almádi Újságban közölt felhívás 
kapcsán többen meglátogatták körünket, sajnos sokan lemorzsolódtak. 
Azonban biztos tagjai azóta is körünknek: Csetényi János és Szekér Zol
tán, akik sajátos játékstílusukkal és emberi magatartásukkal gazdagítják 
körünket. A közelmúltban csatlakozott hozzánk Csomai Zoltán, aki ki
fogyhatatlan anekdotáival új szinfoltja társaságunknak.

Végezetül, ahogy a bevezetőben is írtam: várjuk a fiatalokat!!!
Buday Miklós, 

az egyik tarokkjátékos



Almádi játékos Veszprémben
Jól szerepel a megyei baj

nokságban a BSE labdarúgó- 
csapata. Köszönhető ez többek 
között Kovács Zoltánnak is, 
aki ebben a szezonban már 18 
gólt szerzett, vezetve ezzel a 
góllövő listát. Ám, hogy nagy 
valószínűséggel még sem ő 
lesz a megyei gólkirály, azt ép
pen kimagasló teljesítményé
nek köszönheti, hisz október 
közepétől a tavaly még NB I-es 
Veszprém csapatát erősíti. Vil
lámátigazolásáról kérdeztem a 
fiatal játékost.

—  Zoli! Mi motivált a klub
cserére, hisz az NB II. sereg
hajtójához szerződtél?

— Tény, hogy eddig nem 
szerepelt fényesen a csapat, ám 
ennek számtalan oka van. So
kan elmentek a nyáron, s a he
lyükre került fiatalok még nem 
tudják pótolni az eltávozotta
kat. Személy szerint az én fej
lődésemnek jót tesz a maga
sabb osztály, hisz itt sokkal 
erősebb ellenfelek ellen kell

játszanom. Gyorsabban kell 
cselekedni, nincs annyi idő a 
gondolkodásra, keményen 
odalépnek. Persze a szakmai 
kérdések mellett az anyagiak is 
motiváltak, munkanélküli-se
gélyből (ami rám is vár hama
rosan) nehéz manapság megél
ni.

— Mit kapott érted a BSE?
— Az anyagiakról nem tu

dok azt nélkülem intézték. Vi
szont a 20-22 fős veszprémi ke
retből azokat a játékosokat, 
akik nem kerülnek a kezdő csa
pat közelébe, kölcsönadják a 
BSE-nek. Ez mérkőzésenként 
2-3 fiút jelenthet. Úgy tudom, 
hamarosan készül egy szerző
dés is, ami alapján Almádi fi
ókcsapata lehet a VFC-nek.

—  Szakmailag mekkora erő
sítést jelenthetnek az érted ka

pottjátékosok?
— Erőnlétük alapján szerin

tem bármelyik megyei csapat 
tárt karokkal várná őket. Kér
dés: mivel Veszprémben edze

nek, mennyire tudnak beillesz
kedni.

—  Milyen a hangulat az új 
csapatodban, hogy fogadtak a 
volt NB I-esek?

— Annak ellenére, hogy ide
iglenes edzővel dolgozik a tár
saság, bizakodó mindenki. Ér
ződik ez az edzések hangulatán 
is. Az utóbbi idők eredményte
lensége nagyon felpaprikázta a 
társaságot, most fűt minket a 
bizonyítás vágya. A régi NB I- 
esekkel jó a kapcsolatom. Cso
mai Józsi például, amikor elő
ször beléptem az öltözőbe, 
mindjárt helyet csinált maga 
mellett, azóta is mellette öltö
zöm. Kelemen Miki is nagyon 
biztatott, gólokat vár tőlem.

—  Nemcsak a Kelemen Mi
ki, egész Almádi szurkol érted. 
Kívánom, hogy új csapatodban 
találd meg a számításodat, s 
minél eredményesebb legyen

sportpályafutásod.

G.T.

Közösségi ház 
programja

November

12., 17.00: A horgászegyesület 
összejövetele
18., 9-17.00: Török ruhane
műk és cipők vására
19., 17.00: Milos József fotó
művész kiállítása
24., 17.00: A Diabétesz Klub 
foglalkozása
27., 19.00: Katalin-bál 

Asztalfoglalás naponta, 14
órától az intézmény Kis-Bala
ton eszpresszójában.

A Télapó 
házhoz megy?!

A télapó az idén is házhoz 
megy, ha ezt a szülők igénylik.

A közösségi házban 8Baross 
Gábor u. 22., telefon: 338-011) 
lehet kérni a szolgáltatást, hogy 
december 3-4-5-6-án a tarisz
nyájában ajándékokkal váhas
sák a családok a Mikulást.

Fotó: Áfrány Gábor

KÖZLEMÉNY
A Magyar Madártani Intézet és a Duna Pack Kft. országos 

természetfotó-pályázatának anyagából kiállítás nyílik novem
ber 18-án, 17 órakor a Balaton Akadémián.

A Castor Természetvédelmi Alapítvány korábbi felhívására 
ezen a napon tartunk összejövetelt az akadémián.

Előadást tart Novák László A természetfotózás és madár
hangok címmel.

A tárlatot megnyitja a Magyar Madártani Intézet igazgatója.

November 14. 
DIABÉTESZ 
VILÁGNAP

Az országban mintegy félmillió ember cu
korbeteg. Ez már önmagában döbbenetes 
szám, pedig ehhez hozzá kell tenni: újabb fél
millióan vannak azok, akik úgynevezett poten
ciális diabéteszesek, tehát bármelyik percben 
kiderülhet róluk, hogy cukorbetegek. Két típu
sa van a diabétesznek. A  II. típusú diabétesz 
kialakulása az életmódunktól függ: rendszer
telen étkezés, sok zsíros, nehéz étel fogyasz
tása, túlsúly, kevés mozgás, idegeskedés, 
mind-mind egy lépcsőfok a cukorbetegség 
felé. A  I. típusú diabétesz oka a hasnyálmirigy 
béta sejtjeinek károsodása, amelyek ezután 
nem tudnak inzulint termelni, így azt mestersé
gesen kell a szervezetbe juttatni. Azt, hogy a 
béta sejtek mitől károsodnak, az orvostudo
mánynak még nem sikerült kiderítenie.

A húszas évek elején Prederic Banting ka
nadai orvos talált rá az inzulinra. Addig a cu
korbetegség halálos kórnak számított. (No
vember 14. Prederic Banting születésnapja, 
ezért választották a diabéteszesek ezt a dátu
mot a világnap számára). Alig több mint 70 év 
alatt a diabétesz kezelése hatalmasat fejlő
dött, ma már Magyarországon is hozzáférhet
nek a diabéteszesek a legkorszerűbb eszkö
zökhöz, inzulinokhoz, hogy jó életminőséget 
biztosító kezelésben részesülhessenek.

Veszprém megyében -  a Veszprém Me
gyei Diabétesz Egyesület és a megyei szak- 
rendelés jóvoltából a cukorbetegek nagy ré
sze jól képzett, önmagát és betegségét jól is
meri. A Diabétesz Világnap alkalmából nem is 
elsősorban önmagukra akarnak figyelni, in
kább azokra az embertársaikra, akik tudatlan
ságból, a szükséges információk hiányában 
szinte rohannak a cukorbetegség felé. Pedig a 
diabéteszt könnyebb megelőzni, mint kezelni, 
elviselni. Ma még elegendő egy kis odafigye
lés. Ne sajnálják ezt önmaguktól ma még 
egészséges embertársaink.

A Diabétesz Klub Balatonalmádi legköze
lebbi programja: november 24-én 17 óra: a kö
zösségi házban beszélgetés dr. Vándorfi Győ
ző diabetológus főorvossal.
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