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

Részlet az 1995-ös év 
természetfotójából, 

amely az Almádiban élő 
Novák László 

fotóművész alkotása.



A L M Á D I RÉGI  É P Ü L E T E I
Zolnay és Jákóy villa

Lapunk elmúlt havi számában a 
Bereczky Boldizsár-féle birtokból 
létrejött telekosztások egyik részét 
ismertettem. Az 1866. január 1-én 
ebből a birtokból Szebenyi Imre 
által megvett 3 k. hold 745 
négyszögöl nagyságú rész sem 
maradt változatlanul. 1889. szep
tember 28-án történt bejegyzés 
szerint, az anyai rész örökösöké 
lett, amit őt 1890. július 24-én 
Tattay Irén székesfehérvári lakos
nak eladtak. Végül az 1891. 
február 3-i bejegyzés szerint a bir
tok kizárólagos tulajdonosa Tattay 
Irén, tehát még maradt a birtok 
egy test.

Az 1866-ban megindult folya
mat nem állt meg, mert 1899. 
január 10-én kelt adat szerint 600 
négyszögölet dr. Zolnay Gyula és 
neje Szladits Ilona megvásárolt 
600,- o.é. forint ellenében. A 
következő adat 1901. május 22-én 
tett bejegyzés, aminek értelmében 
a május 20-án kiállított községi 
bizonyítvány alapján „az újonnan 
épült ház bekebeleztetik” Zol
nayék javára. Az épület sajnos ma 
már nem látható, mert a II. 
világháború alatt bombatalálat 
következtében megsemmisült. 
Egy 1909-ben készült fénykép 
tanúsága szerint, szőlőben épült, 
kisméretű nyaraló volt, a kornak 
megfelelő stílusban építve.

Az eredeti adás-vételi 
szerződésben, szabadkézi vázlaton 
rögzítették a telek fekvését, és 
ebből egyértelműen látszik, hogy 
az egykori Beretzky birtok dél

nyugati szélén, a mai Óvári út 
melletti területről van szó. Még 
egy irat maradt meg, nevezetesen 
egy „hivatalos nyugta” arról, hogy 
40 korona „letelepülési díjat” 
fizetett dr. Zolnay Gyula a községi 
pénztárba. Ebből következik az, 
hogy ha valaki almádi illetőségű 
akart lenni, némi pénzbe került 
annak idején.

1899. február 3-án ugyanebből a 
birtokból Horváth Kálmán és neje 
Ziegler Paula veszprémi lakosok 1 
k. hold 371 négyszögölet megvet
tek 1971 Ft ellenében. Az előbb 
említett -  Zolnay-féle -  vételnél, 
valamint ennél az eladásnál is 1 
Ft/négyszögöl volt a vételár. 1901.

február 15-én, községi bizo
nyítvány alapján a „246 nép
sorszámú” épületet, mint újat a 
telekkönyvbe bevezették. A telek

könyvi adatok szerint „Zalavári 
Antalné építőmester neje, veszpré
mi lakos” javára 2600 korona zá

logjogot je
gyeztek be 1903. 
február 2-án.
Ennek alapján 
feltételezhető , 
hogy Zalavári 
Antal építőmester
-  aki egyébként az almádi 
községházát építette -  volt az 
építője a nagyméretű és a maga 
idejében Almádi legszebb épü

letének.
1918. március 14-i telekkönyvi 

adat arról tanúskodik, hogy 70.000 
koronáért Jákóy Endre erdő
mérnök vásárolta meg az épületet, 
amelyet később „Jákóy-panzió” 
néven jegyeztek, mint almádi szál
láshelyet. Sajnálatosan, ezt az 
épületet is bombakár érte a háború

alatt és a helyreállítás során nem 
volt anyagi lehetőség arra, hogy a 
gyönyörű faverandák eredeti szép

ségükben kerüljenek helyreállítás
ra.

Almádi beépülésének folya
matát ismerhetjük meg a Bereczky 
Boldizsár féle birtok történetéből, 
a Bermüller, Stubenvoll, Zolnay 
és a Jákóy villák adatain keresztül.

A fentiekből következően most 
nem zárhatom az ismertetést 
azzal, hogy megfontolandó az 
épületek helyi védelem alá 
helyezése.

Schildmayer Ferenc

Zolnay villa 1909-ben

Nyugta a letelepülési díj befizetéséről

Zolnay-féle telek vázlata

Jákóy villa képes levelezőlapon 1930 körül



MEGKÉRDEZTÜK...
Megszűnik a helyijárat?!

Válaszol: Gróf Tibor képviselő
-  A képviselőtestület decemberi ülésén három ellenszavazat mellett 

úgy döntött, hogy a Volán vállalat által kért több mint 600.000 Ft-os ön
kormányzati támogatást a járatok kihasználatlansága miatt a jövőben 
nem biztosítja.

-  Ez tehát a helyi tömegközlekedés végét jelenti?
-  Szerencsére nem, mert e döntést követően rendkívüli ülés keretében 

ismét napirendre került a téma, s itt Trosits András képviselőtársammal 
felhatalmazást kaptunk a közlekedési vállalattal való tárgyalásra. A 
megbeszélés eredményeképpen március 1-től a helyijárat ugyan 
megszűnik, ám a Volán vezetői hozzájárultak, hogy további egyeztetések 
és utasszámlálás után, az általunk megjelölt helyközi járatok ezután is 
érintsék a megszűnő helyijárat útvonalát.

-  Mennyivel emelkedik így a tarifa?
-  Az 5 km-es bérletet váltó tanulók és dolgozók olcsóbban utazhatnak, 

a 70  év fölötti nyugdíjasok pedig ingyen vehetik igénybe a szolgáltatást. 
Egyedül a 70 év alatti nyugdíjasbérlet drágul, de az elképzelések szerint 
ezt majd valamilyen formában kompenzálja az Önkormányzat az érintet
teknek.

Élnek-e hajléktalanok 
Almádiban?

Válaszol: Sveicer Vilmos osztályvezető
-  A 1993. évi III. számú szociális törvény a 10 000 fő lélekszám alatti 

településeknek nem írja elő kötelező jelleggel a hajléktalanoknak éjsza
kai szállás biztosítását. Ezért nekünk nincs kimutatásunk a helyi hajlék
talanok létszámáról. Azt viszont tudni kell, hogy a lélekszámból 
következően Veszprém területi jelleggel végzi ezt a feladatot, tehát elvi
leg az almádi rászorultak állampolgári jogukkal élve vehetik igénybe ezt 
a szolgáltatást. Információim szerint 1994/95-ben 2 almádi lakos élt 
ezzel a lehetőséggel.

-  Mit kínálnak Veszprémben a hajléktalanoknak?
-  Éjszakai szállást, meleg élelmet. S mindezt a Jutasi út 18/1. sz. alatt.

Síkosságelhárítás 
-  de milyen anyaggal?

Válaszol: Gertner István, 
a Kommunális Kft. csoportvezetője

-  A szezon elejére Dunaújvárosból kaptuk ezt a vöröses színű 
salakanyagot. Túlzottan nem voltunk megelégedve, a mi munkánkat is 
megnehezítette. Egy viszonylag nehéz anyagról van szó, szóráskor az 
autóink nehezen bírták.

Szerencsére a közelmúltban kaptunk egy jobb minőségű fehér gra
nulátumot, ami -8-10 °C-ig oldja a jeget. Ha szükség lesz rá, az 
elkövetkezőkben már ezzel az érdesítő anyaggal találkozhatnak az autó
sok Almádi utcáin.

Karácsony 
a Klapka utcában

Karácsony Szent estéjének 
napján a Klapka utca 3. számú 
ház lakója arra ébredt, hogy 
megnyílott alatta a föld. Egy 
pillanatig azt hitte, hogy csoda 
történt, de aztán rögtön felis
merte, hogy a természet 
törvényeinek megfelelően 
következett be a hihetetlennek 
tűnő esemény. A víznek pl. az a 
szokása, hogy folyik. Fölülről 
lefelé, utat vágva magának, 
kimosva az útjába kerülő 
földet, követ. Most is ez történt.

Az utcában 5. éve vannak 
menetrendszerű csőtörések. 
Ilyenkor a lakók azonnali beje
lentése ellenére hónapokig 
folyik a víz a föld alatt, 
üregesre mosva az utat, ami 
minden egyes alkalommal ter
mészetszerűleg alaposan meg
süllyed, hepehupássá, bal
esetveszélyessé válik. Leg
utóbb egy álló esztendeig 
leiedzett ilyen állapotban, 
emberek buktak föl rajta, gép
kocsik hagyták ott leszakadt 
alkatrészeiket. A lakók hosszas 
könyörgésére (már újságunk is 
foglalkozott a témával) novem
berben megcsinálták, feltöltöt
ték, leaszfaltozták az utcát. Két 
hét sem tellett bele, újra ömleni 
kezdett a víz a föld alatt. Hogy 
miért nem lehet már kicserélni 
ezt az agyonhasználódott rövid 
csőszakaszt, arra mindig az volt 
a válasz, hogy nincs pénz. Víz 
meg van, rendületlenül folyt is 
a föld alatt, legutóbb csak egy 
álló hónapig. Mígnem 23-áról
24-ére virradólag beszakította 
és beomlasztotta a 3. számú ház

lakója által már régóta nem 
használt, betonnal lefedett kút 
vöröskő bélését, magával rán
totta annak betontetejét, az 
udvar vöröskő kerítését, alá
mosta a kerítés mellett álló vil
lanyoszlopot, kiszabadította a 3 
méter átmérőjű, 8 méter mély 
üreget, amely, mint valami 
hatalmas kráter meresztette 
nyitott száját a házból kilépő 
idős asszonyra. Az utca ijedt, 
felháborodott lakói azonnal 
riasztották a vízművet, ám
25-én reggelig semmi sem 
történt, csak a kráter oldala per
gett alá továbbra is engedelmes 
megadással, szélesítve az 
amúgy is éppen eléggé félel
metes gödröt. Karácsony napjá
nak reggelén a néni idelátogató 
gyerekei intézkedésének kö
szönhetően felvonult a vízmű. 
Lezárták az utcában a vizet, 
ahogyan azt kell, teherautókkal, 
csákányokkal, ásókkal, mar
kolóval fölszerelkezve meg
kezdődött a nagy munka. Föld
hegyek púposodtak, árkok ásí
toztak, közlekedni nem lehetett, 
a karácsonyi vendégek bokáig 
sárosan, a kerítésen mászva 
próbálták elhagyni póruljárt 
vendéglátóikat. Víz természe
tesen nem volt, így a gondosan 
megtervezett ünnepi menüsor 
kurta-furcsa ebédkévé sová
nyodott.

Hogy miért kellett ennek így 
lenni? Ki tudja? Mindenesetre
-  azoknak, akiknek ezt meg 
kell -  köszöni a kellemes 
karácsonyt a

Klapka utca.

Ú J  S O R O Z A T ! ! !
Lapunk következő számától „Mi várható a jövő hónapban?” címmel új sorozatot indítunk. Célja egyrészt az, hogy a Kedves Olvasó átfogóbb 

képet kapjon a városban történt eseményekről, olyanokról, amelyek részletes közlését lapunk terjedelme nem teszi lehetővé. Másrészt talán segít
hetünk ezzel az utókornak, ha majd egyszer az ezredvég eseményeit akarja feleleveníteni.

Ezért kérünk minden intézményt, civil szervezetet, egyházat, öntevékeny kört, aki városunkat érintő rendezvényt, programot szervez, jelezze ezt 
szerkesztőségünknek az Új Almádi Újság címére: Polgármesteri Hivatal Széchenyi sétány 1. vagy Közösségi Házba, Baross G. u. 22.



Néhány sor 
a 62. hónapról

a Városházán

December első szombatján 
felkeresett Csornai Géza, Ott 
Károly és Lőrincz Attila azzal, 
hogy Berényben felvetődött az 
Almáditól elválás gondolata.

A tősgyökeres berényi pol
gárok, így pl. a Csomaiak, az 
Ottok, a Lőrinczek és még több 
százan, az önálló Vörösberény
ben születtek, ott élték le életük 
jelentős részét, aztán megélték a 
háttérbe szorításuk évtizedeit 
Almádihoz csatolásuk után.

Vörösberényben szűkös az 
ivóvízbázis, nincs csatorna, nincs 
gáz, hiányos a telefonhálózat, 
rosszak az utak, és legfőképpen 
nincs az évezredes múlthoz 
méltó iskolaépület. Nagyon is 
érthető tehát, hogy a tősgyökeres 
berényiekben él a gondolat, hogy 
nem lenne-e jobb újra önállónak 
lenni.

Ha én csak almádi polgár vol
nék, támogatnám az önállósulási 
törekvést, hiszen nem terhelne 
többé Vörösberény szintre
hozásának erkölcsi kényszere. 
Polgármesterként azonban arra 
esküdtem fel, hogy legjobb tudá
som szerint minden polgár 
érdekét szolgálom, lakjon bár 
Berényben, Budataván, Almádi
ban vagy Káptalanon. Ebből az 
alapállásból kijelentem, hogy 
támogatnám Berény leválását, ha 
ez polgárainak előnyös lenne. 
Ennek azonban pontosan az 
ellenkezője igaz. Vörösberény 
számára a mai gazdasági és 
közigazgatási környezetben kife
jezetten káros lenne a válás.

1990-ben logikus lett volna az 
önállósodás, 1994-ben már 
kevésbé, mára pedig egyál
talában nem az. Felvetődik a 
kérdés: miért éppen most? A tel
jesen természetes berényi ér
zelmek mellett jól definiálható 
egyéni sérelmek is munkálnak a 
háttérben. Igen nagy a kezde
ményezők felelőssége. Önvizs
gálatra kérem őket.

B alatonalm ádi-Ö reghegy,
1995. dec. 27.

Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
December 1-én -  amint arra az 

újság előző számában utaltunk -  
folytatta tanácskozását a 
képviselőtestület

A számos aktualitás közül pl: 
közterület-használati díj tartozá
sok behajtása, elővásárlási jog 
gyakorlása, helyiségbérlet, isko
laegészségügy finanszírozása, 
millecentenáriumi rendezvények
re fedezet biztosítása, egyedi 
méltányossági kérelmek elbírálása
-  feltétlenül megemlítendő, hogy 
a képviselőtestület -  a közelgő 
szeretet ünnepe jegyében -  váro
sunk 70 éven felüli, szociálisan 
rászoruló lakosai részére 1000 Ft- 
os vásárlási utalványt biztosított 
több mint 800 idős korú részére, 
amelyet az érintettek a Szociális 
Boltban válthatnak be.

♦

December 28-án délután 2 
órakor tartotta ezévi utolsó ülését 
a városháza nagytermében a 
képviselőtestület. A megszokottól 
eltérést az indokolta, hogy a 
napirend első pontjaként a 
„Közmeghallgatás” szerepelt.

Ismert, hogy a képviselőtestület 
évente legalább egyszer előre 
meghirdetett időpontban köteles 
ezt a demokratikus fórumot meg
tartani, amelyen az állampolgárok 
közérdekű kérdéseket és javasla
tokat tehetnek. A békés karácsonyi 
hangulatot árasztó teremben nem 
túl nagyszámú, de -  mint később 
kiderült -  annál aktívabb 
választópolgár előtt nyitotta meg 
dr. Kerényi László polgármester 
az ülést.

Elöljáróban utalt rá, hogy az egy 
éve újonnan megválasztott 
képviselőtestület -  melyet egy szál 
égő gyertya is jelképezett -  nehéz, 
de tartalmas időszakot hagyott 
maga mögött. (Beszámolóját -  
melyet „Gyorsmérleg az 1995-ös 
évről” címmel illetett -  lapunkban 
külön közöljük.) A beszámoló 
végeztével átadta a szót a jelen
lévő választópolgároknak, akik 
éltek is a lehetőséggel.

Mézes Gyuláné vörösberényi 
lakos mintegy 50 támogató 
aláírással kérte az egyetlen helyi
járatos autóbusz fenntartását még 
annak tudatában is, hogy az több

mint 600 000 Ft éves támogatást 
ró az önkormányzatra.

A felvetésre Trosits András és 
Gróf Tibor képviselők válaszol
tak. Elmondták, hogy az Önkor
mányzat megbízásából ezügyben 
tárgyalást folytattak a Veszprémi 
Volán vezetőivel, melynek ered
ményeként kompromisszumos 
megoldás született. 1996. február 
végéig egészen biztos, hogy a 
Volán indítja a helyijáratot és ezen 
időszak alatt kell közösen a jövőre 
nézve elhatározásra jutni.

A résztvevők közül többen is 
szorgalmazták a gázvezetéképítés 
gyorsítását.

Tóth György, Dózsa György úti 
lakos értesülése szerint -  szeren
csére hivatalosan nincs meg
erősítve -  a fűtőolaj literenként ára 
1996-ban meghaladja a 100 Ft-ot, 
amit az olajjal fűtő háztartások 
már nem lesznek képesek elvisel
ni. Szancsik Béla a József Attila 
útról ahhoz kért segítséget, hogy 
társasházuk is kapjon gázt, 
tudatában annak, hogy a 71-es 
főúton nem lehet gázvezetéket 
építeni.

Farkas István, Veszprémi úti 
lakos az előtte szólókhoz csat
lakozva a telefonellátás helyzetét 
is felvetette.

Földes Géza, Lehel utcai lakos a 
szemétszállítási díjat sokallta, 
hivatkozva arra, hogy ő már gáz
zal fűt, így kevesebb szemete 
keletkezik.

Balogh Csaba, Káptalanfüredről 
az ivóvízzel, a szennyvízzel és a 
Balatonnal foglalkozott hoz
zászólásában, egyúttal javaslatait 
is megtéve. Kiemelendő ezek 
közül a város ivóvízellátásának 
fúrt kutakból történő megoldási 
javaslata, továbbá a nád aratásá
nak megoldása.

A felvetésekre dr. Kerényi 
László polgármester, dr. Hegedüs 
Tamás jegyző és Szabó Balázs 
városgazda válaszoltak.

Rendkívül kellemes színfoltja 
volt a közmeghallgatás befe
jezésének Koczka Györgyné 
néhány szívből jövő mondata, 
melyben az egymás iránti meg
értésre, türelemre és a sok problé
ma mellett a jó és szép észre
vételére kérte a jelenlévőket és a 
város egész lakosságát.

A képviselőtestület rövid szünet 
után átvonult „megszokott” 
helyére, a kistanácsterembe és 
folytatta munkaülését. Először 
Buda Tibor őrnagy, a városi pol
gárvédelmi parancsnok kapott 
szót, aki megemlékezett a pol
gárvédelem 60. évfordulójáról.

Őt követte a polgármester 
tájékoztatója a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről.

Új fejezetként említette, hogy a 
jövő évben a japán hitelből induló 
beruházások tenderkiírása meg
történt, számos kivitelező nyújtot
ta be pályázatát, melyek közül a 
nagyon szigorú bírálók nyolcat 
tartottak alkalmasnak a tender 
megvásárlására, hogy közülük kik 
lesznek nyertesek, az 1996. már
cius 31-ig eldől. Külön is kiemelte 
és ismételten köszönetét fejezte ki 
dr. Domány Istvánnak, aki -  
felesége, a néhai Váczy Edit 
végakaratát teljesítve -  jelentős 
adománnyal járult hozzá ahhoz, 
hogy a Györgyi Dénes Iskolában 
új tornaszoba avatására kerülhetett 
sor.

Ugyancsak jóleső érzéssel szólt 
a már hagyományos karácsonyi 
ünnepségekről, a színvonalas 
előadásokról, programokról.

A továbbiakban módosította a 
képviselőtestület az 1995. évi 
költségvetését, és átmeneti ren
deletet alkotott -  a végleges költ
ségvetési terv elfogadásáig -  az 
1996. évi gazdálkodásról.

A Honismereti Szakkör 
egyetértő véleményezésével ter
jesztette elő dr. Hegedüs Tamás 
jegyző új utcák elnevezésére 
vonatkozó javaslatát, amint erről 
már a közmeghallgatásról írtak 
keretében említést tettem.

Befejezésül, de nem utolsósor
ban a japán hitellel megvalósítandó 
víz- és csatornaberuházások kér
désében döntött a testület. Egyút
tal felkérte a Balatonalmádi II. sz. 
Csatornamű Társulatot a jövő 
évben induló csatornaépítésben 
való további együttműködésre.

Az ülés zárszavaként dr. Ke
rényi László polgármester a képvi
selőtestület nevében boldog új évet 
kívánt városunk lakosságának.

A képviselőtestület jegyzőköny
vei a polgármesteri hivatalban 
megtekinthetők.

Sz. S.



gen megalakult Városi Polgárőr 
Egyesület máris érezhetően fejti ki 
a közrend és közbiztonság ér
dekében végzett tevékenységét. 
Megalakulásukat követően azon
nal felvették a kapcsolatot a helyi 
rendőrséggel és a környező te
lepülések polgárőr szerveivel. 
Céljuk között szerepel -  a 
klasszikusnak mondható járőrö
zési feladatok ellátása mellett -  
városrészenként polgárőrcsopor
tok kialakítása, s különösen az 
őszi-téli időszakban a tulaj
donosok által ritkán látogatott 
nyaralók őrzésének megszer
vezése. Továbbra is várják azon 
állampolgárok jelentkezését,(lehet 
a polgármesteri hivatalban is), 
akik rátermettséget éreznek ma
gukban a polgárőri feladatok 
ellátására, s önzetlenül kívánnak 
személyes segítséget nyújtani a 
bűnözés visszaszorításához.

A képviselőtestület közel 
kétórás vita, eszmecsere után a 
beszámolót és a tájékoztatót elfo
gadta, egyben köszönetét és elis
merését fejezte ki munkájukért, 
mind a Balatonalmádi Rendőrörs, 
mint pedig a Városi Polgárőr 
Egyesület dolgozóinak, tagjainak.

Kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az 1996. évi költség- 
vetésében minimálisan a tavalyi 
szinten, de ha ennek lehetőségei 
adottak lesznek, azt meghaladóan 
is támogatja tevékenységüket.

Újszerű volt a második fő 
napirendi pont, melynek során a 
képviselőtesület állandó bizottsá
gai számoltak be elmúlt évi 
munkájukról. Általánosan megál
lapítható, hogy a korábbihoz 
képest lényegesen javult bizottsági 
munka nagyban segítette az 
önkormányzat feladatainak ellá
tását. A testülettől kapott ún. 
átruházott hatáskörben eljárva szá
mos döntést hoztak és az külö
nösen megnyugtató, hogy a hozott 
határozatok megfeleltek a jog
szabályi előírásoknak. Bizonyítja 
ezt az is, hogy a Megyei Közigaz
gatási Hivatal részéről törvényes
ségi észrevételre az elmúlt idő
szakban nem került sor. Az ered
ményes munkában nem kis sze
repet játszott a polgármesteri hiva
tal és a bizottságok egyre javuló

együttműködése, munkakapcso
lata.

Az aktualitások között szerepelt 
városunk háziorvosaival 1993-ban 
kötött szerződések felülvizsgálata. 
Sajnos a többszöri egyeztetés sem 
hozta meg a kívánt eredményt. A 
finanszírozási kérdésekben ugyan 
egyes időszakban közeledtek a 
szerződő felek álláspontjai egy
máshoz, közös megegyezés azon
ban mégsem született.

Módosította a testület a kom
munális szilárd hulladékgyűjtésre 
és elszállítására vonatkozó ren
deletét, melynek lényege: a hat
vagy többlakásos társasházak 
tulajdonosai csak kukás vagy kon
téneres szemétszállítást vehetnek 
igénybe a rendelet hatály
balépésétől, 1996. április 1-től.

Minderről az Almádi Kom
munális Kft., mint szolgáltatást 
végző és a társasházi közösségek 
képviselői állapodnak meg. Ha 
közös képviselő nincs, vagy velük 
a megállapodás nem jön létre, úgy 
a tulajdonosok többsége által 
választott mód igénybevétele a 
többi tulajdonosra is kötelező. A 
változásról a szolgáltató az érintet
teket 1996. február 29-ig írásban 
fogja értesíteni.

Szerepelt még az aktualitások 
között a japán hitellel megvalósí
tandó víz- és csatornaberuházások 
tervezési költségeinek biztosítása. 
A valamivel több mint 6 millió 
forintos költségek felét az 1996. 
évi költségvetésből, a másik felét 
pedig az elnyert Központi 
Környezetvédelmi Alap támo
gatásából kell biztosítani.

Mindez lehetővé teszi Vörös
berény északkeleti részén mintegy 
5500 m csatornahálózat megter
vezését a balatonalmádi részre, a 
Dózsa Gy. u. környékének csa
tornázási terveit, a megyehegyi 
kút tervezését, valamint a vörös
berényi szennyvízátemelő kivál
tásának tervét.

Befejezésül egyedi ügyben 
beadott fellebbezést bírált el a 
képviselőtestület, melynek kisebb 
részben helyt adott, nagyobb részt 
elutasított.

Az önkormányzati ülések 
jegyzőkönyvei a polgármesteri 
hivatalban megtekinthetők.

Sz. S.

Rendőrségi
hírek

1996. január 15-én a késő esti 
órákban a Balatonalmádi 
Rendőrörs járőrei Káptalanfüre
den felfigyeltek egy Trabant 
típusú személygépkocsira, mely
ben horgászfelszerelések voltak. A 
gépkocsihoz két fő érkezett, akik a 
rendőröket meglátva a jégen 
keresztül a nádasba menekültek. 
Kilétük nem sokáig maradt 
ismeretlen, mivel pár óra múlva 
már az egyik a rendőrörsön 
melegedhetett, míg társa délutánra 
szintén előkerült. A menekülés 
oka az volt, hogy az elhagyott 
horgászbódékat törték fel 
lakatlevágás módszerével. Ellenük 
jelenleg is folyik az eljárás. A 
történetnek csak az a szépséghibá
ja, hogy a felkeltett halellenőrünk 
sem tudta megmondani a bódék 
tulajdonosainak nevét, mivel 
engedélye sincs mindegyiknek. Jó 
lenne felülvizsgálni ezeket az épít
ményeket.

Sajnos a betörések még mindig 
nem csökkennek. Betörést követ
tek el ismeretlen tettesek a 
Pinkóczi úton, a Rezeda utcában, a 
Lozsántai úton. Az utóbbi helyszí
nen az elkövető igencsak jól érezte 
magát a nyaralóban, hiszen a 
sértettnek közel 40.000 forintos 
telefonszámlát rendezett. A lopott 
tárgyak listáján található gáz
palack, ágynemű, televízió, ROBI 
52-es típusú kapálógép. A 
vízműtől ismeretlen tettesek 
rézkábeleket vittek el.

Gépkocsifeltörést követtek el a 
Verseny utcában és a Kölcsey 
utcában. Mindkét esetben 
okmányokat, illetve telefont vittek 
el. A Verseny utcai lopásból szár
mazó tárgyakat megtalálták.

Baleset ~
Sajnos nem alkalmazkodunk a 

téli utakhoz. A város területén 
kettő ízben a kerítés bánta a koc
canást, egy alkalommal a jobbra 
tartás okozta az ütközést. A 
Haraszt utcában munka közben 
leesett egy tetőfedő a háztetőről, 
melynek következtében kórházba 
szállították a sérülések miatt.

Egyéb

A gépjármű és személyi iga
zolvány ügyintézésének meg
gyorsítása érdekében február 1-től 
tájékoztatót helyezünk el a pol
gármesteri hivatalokban és a 
körzeti megbízottaknál. Ennek 
alapján, ha lehet, ügyintézés előtt 
tájékozódjanak.

_________ Traffipax_________
Februárban 13-án és 20-án lesz 

műszeres sebességmérés a 71-es 
számú főútvonalon. 

Balatonalmádi, 1996. január 20.
Újvári Attila

A Közösségi Ház számítógép-kezelőitanfolyamot indít március elejétől.

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás 
az intézményben 

(Baross G. u. 22.) vagy a 338-011-es telefonon



Összegzés az 1995. évi 
sportmunkáról

A folyamatokat teljes egé
szében megérteni akkor áll 
módunkban, ha azoknak 
tevékeny részesei vagyunk. Az 
egyesületek belső életéről, 
majd a most következő köz
gyűlések adnak számot. 
Határozott szándékunk volt -  
amit a sportvezetőkkel folyta
tott egyéni beszélgetések után 
célul tűzhettünk ki - , hogy két 
irányvonalon kell továbbhalad
nunk.

Az egyik a szabadidősport, 
melybe akár az iskoláskorúak, 
akár az azon túliak is bevon
hatók. A másik, a minőségi 
sport, főképpen azokban a 
sportágakban, melyeknek ha
gyománya van, illetve amely jó 
menedzseléssel színvonal
emelkedést eredményezhet. Az 
értékelést a két szegmens men
tén szeretném elvégezni. Az 
elmúlt évben is részt vettünk a 
Balatoni Városok Sportbajnok
ságán. Hat sportágban indítot
tunk csapatot: sakk, teke, női- 
férfi kézilabda, kispályás lab
darúgás és asztalitenisz. A 
résztvevő nyolc város közötti 
pontversenyben Siófok mögött 
a második helyen végeztünk.

A tavaszi-nyári sportidény 
szinte állandóan biztosított 
lehetőséget az érdeklődők 
igényeinek kielégítésére. 
Szerveztünk tavaszi gyalog
túrát, buszos kirándulást 
Sárvárra a thermálfürdőbe idős 
korúaknak, húsvétkor tojás

kereső túrát rendeztünk kis
gyermekes családoknak. Ma
jális keretében kispályás foci
tornát, duatlonversenyt, női 
kézilabda-mérkőzést és fekve
nyomó versenyt rendeztünk. 
Volt a nyáron kétnapos vitor
lás-, horgász-, strandröplabda-, 
triatlon-, távúszó-, éjszakai 
futó-, amatőr sakk-, tenisz- és 
lábteniszverseny, serdülő, 
ifjúsági és felnőtt labdarúgótor
na. Túráztunk Várgesztes és 
Szilvásvárad környékén. Volt 
nyári napközis tábor és több 
túraverseny. A Balatonfü
red-Balatonalmádi sporttalál
kozót 5:2 arányban meg
nyertük. A „minőségi” sport 
kategóriában értékelem a 
bajnoki rendszerben indult 
csapatok szereplését.

A BSE labdarúgó szak
osztálya a kiesés ellen küzdött 
a megyei bajnokságban, ma 
sem áll olyan helyen, ami meg
nyugtató lenne. Amit min
denképpen pozitívan kell 
értékelni, az az utánpótlás- 
nevelés „szintrehozása”.

A BTC tenisz szakosztálya 
tavaly élte önálló életének első 
évét. Megszilárdult belső vi
szonyok után szintén az után
pótlásnevelésben értek el szép 
sikert, emellett az NB III-ban 
sikerült stabilizálni helyüket. 
Szerintem rövidesen megcéloz
zák a feljebblépést, amit a 
megyi bajnokságban elért si
kereik is előrevetítenek.

A Herkules SE-n belül önálló 
szakosztályként működik a női 
és férfi kézilabdacsapat. Mind
két szakosztály a megyei 
bajnokságban szerepel, a férfi
ak az első, a nők a harmadik 
helyen zárták az őszi idényt. 
Férfi szakosztályunk a sikerte
lenül megcélzott magasabb 
osztály kudarcát követően 
megszilárdította helyzetét, ami 
fenyegetett, az esetleges 
szétesés nem következett be. A 
hölgyek váltakozó sikerrel 
szerepelnek, nagy győzelmek 
éppúgy előfordulnak, mint a 
várt siker elmaradása. A múlt 
évben megalakult női kosárlab
dacsapat szerepléséről nemrég 
beszámoltam: a siófoki városi 
bajnokságban az első helyen 
áll. (Megyei bajnokság sajnos 
nincs.)

A legnagyobb fegyvertényt a 
Közösségi Ház SE sakkcsapata 
vívta ki: tavaly feljutott az NB 
I-be, ahol eddig nagyszerűen 
állta meg a helyét. E tény 
értékét növeli -  amit már elég 
gyakran hangsúlyoztunk -, 
hogy Balatonalmádi legelső 
NB I-es szereplését köszön
hetjük nekik.

A Shotokán Karate Klub 
tovább folytatta utánpótlás
nevelő, elismerésre méltó 
tevékenységét. Beszámolójuk 
szerint néhány klubtagjuk 
kiesése folytán minősített 
versenyzőjük jelenleg nincs. 
Végre a korábbi években nagy 
hagyományokai, sikerekkel 
rendelkező vitorlássportunk is 
kezd magához térni. Eszes Béla 
legnagyobb örömünkre újra 
ringbe szállt, az ÉDÁSZ 
Üdülőben új szakosztályt 
hozott létre. Elsősorban OPTI
MIST kategóriában értek el 
elismerésre méltó sikert. A 
Sport Horgász Egyesület ver
senyzői országos és megyei 
bajnokságok megnyerésével

hívták fel magukra a figyelmet. 
Ami a feltételek megteremtését 
illeti, a múlt évben ezen a téren 
is volt fejlődés.

Január 14-én új edzőtermet 
avattunk, a BSE sporttelepén, 
négy új strandröplabdapálya 
készült el. A város sportja mind 
igény-, mind lehetőségszinten 
közelít a megvalósíthatóság 
határáig. Önkormányzatunk 
minden erejét megfeszítve 
próbál ehhez anyagi támogatást 
nyújtani. Lassan be kell lát
nunk, hogy a torta tovább nem 
szeletelhető, illetve szeletel
hető, de akkor mindenkinek 
kevesebb jut.

Sportrendezvényeink 1996- 
ban tovább bővülnek: ezek 
közül a Nemzetközi Gyer
mekjáték Fesztivált (United 
GAMES) az augusztus 21-25. 
között rendezendő Balatoni 
Sporthetet és a nemzetközi 
sakkversenyt emelem ki.

Sokan nem tudják, ezért 
ismertetem működő egye
sületeinket és azok szak
osztályait:
-  Közösségi Ház SE:

sakk;
-  Balatonalmádi SE:

labdarúgás;
-  Shotokan Karate Klub:

karate;
-  Bauxitkutató SE: 

természetjáró;
-  Sport Horgász SE: 

sporthorgász;
-ÉDÁSZ SE: 

vitorlázás;
-  Balatonalmádi Tennis Club: 

tenisz;
-Herkules SE: 

testépítés, tájfutás, duatlon- 
triatlon, női és férfi kézilab
da, női kosárlabda.

Felber Gyula 
sportszervező



Horgászsarok
Ötéves választási ciklus zá
róakkordjaként tartotta köz
gyűlését az Almádi Sporthorgász 
Egyesület február 3-án.

Az elnöki beszámoló ezt az 
elmúlt öt évet tekintette át sike
reivel és kudarcaival együtt, és itt 
nemcsak a halfogás mennyiségére 
gondolok. Nehéz egy olyan, kb. 
400 fős egyesületet eredményesen 
irányítani és működtetni, amely
nek tagsága zömében nem helyi 
lakos. Az, hogy mégis sikerült, 
nagyfokú ügyszeretetnek köszön
hető. A közös rugó, a horgászat, 
kellően erősnek bizonyult ahhoz, 
hogy az egyesület átvészelje az 
elmúlt évek zavarait és változá
sait. Megtartotta tagságunkat 
annak ellenére hogy jelenleg már 
állampolgári jogon, horgászvizsga 
letétele után bárki, bárhol ki
válthatja az engedélyt. Mi to
vábbra is tagjai maradtunk a 
MOHOSZ-ból lett Horgász
egyesületek Veszprém megyei 
Szervezetének.

Az egyesületi élet egyik fontos 
színtere, a kikötő és horgásztanya 
már 1990-ben elkészült hideg- 
meleg vízzel, csatornával. Közben 
a Balatonalmádi Vízmű 300 eFt-ra 
emelte a terület használati díját. 
Nem tudjuk kifizetni. Szerencsére 
a megoldást tálcán kínálta a város 
önkormányzata. A kikötő mellett 
feltöltött partszakaszt ingyen

használhatjuk, az 
engedély vissza
vonásig -  
határozatlan időre szól. Következő 
feladatunk egy új tanyaépület 
építése lesz, amit kizárólag külső 
támogatással oldhat meg az 
egyesület. Egyszer már sikerült, 
reméljük, most sem lesz másként. 
Öröm és megnyugvás a budatavai 
horgászoknak, hogy kikötőjük 
bővítése és felújítása a vezetőség 
terveiben kiemelt fontossággal bír.

Minőségi változást hozott az 
elmúlt öt év a versenyhorgászat
ban is. 1993 óta a Balzer, a 
Sporthorgász Újság, a Közösségi 
Ház és egyesületünk versenyt ren
dez Almádiban, mely rövid idő 
alatt országos hírnevet vívott ki 
magának. (Az eredményekről pár 
hónappal ezelőtt már részletesen 
beszámoltunk a „Horgászat"-ban.)

Versenyzőink jó szereplését 
sajnos a tagság fogási eredményei 
nem nagyon követik. Míg 1992- 
ben az egy főre jutó fogás 26 kg 
volt, 1995-ben csak 22,4 kg. A 
beszámoló szerint a szomszéd 
egyesületekhez viszonyítva jónak 
mondható. Ez persze csak az átlag. 
Vannak, akik ennél sokkal több 
halat fogtak, mint például 
Csongrádi Attila 280 kg, Verner 
Ferenc 256 kg, Horváth Győző 
222 kg-os éves zsákmánnyal 
büszkélkedhet. Gratulálunk. Bí

zom benne, hogy sikerül valame
lyiküket rávenni arra, hogy ossza 
meg velünk titkát, ha van. Az átlag 
tízszeresét produkálni, bizony 
szép teljesítmény.

Az új vezetőség fontos feladata 
lesz az ifi horgászok létszámának 
növelése és az egyesületi munka 
hatékonyabbá tétele.

Egyesületünk működésének 
érdekében szükségessé vált a 
tagdíj és a kikötési díjak emelése: 
felnőtt tagdíj 500,- Ft, ifi tagdíj 
100,- Ft, nyugdíjas tagdíj (12.000 
Ft nyugdíj alatt) 100,- Ft. Csónak
tárolásért évi 4000,- Ft, Bu
dataván ezért 1000 forintot kell 
fizetni.

Engedélyt továbbra is Nagy 
Jánosnál válthatnak a Petőfi u. 11. 
sz. alatt, az INSZORG Kft. 
irodájában, minden szerdán 13-16 
óráig és szombaton 9 -12-ig. Az új 
árak: éves felnőtt engedély 4300 
Ft, ifi 1620,- Ft, gyermek 400,- 
Ft.

A taggyűlés megválasztotta az 
új vezetőséget, amely a következő 
öt évben irányítani fogja az 
egyesület életét. Elnök: Horváth 
György, alelnök Kertész Tamás, 
titkár Kiss Tibor, gazdasági vezető 
Vendeli Lajos. A fegyelmi 
bizottság elnöke dr. Szűcs Sándor.

*

A közgyűlésről részletes beszá
molót márciusi számunkban 
olvashatnak.

Nagy Ferenc

CLUB ARAMIS 
BISZTRÓ

JÁTÉKTEREM
NYERŐGÉPEK
Cherry Master • Super Bank • Bally 5000 • 

Magic Card • Biliárd

BALATONALMÁDI BUSZPÁLYAUDVAR

SAKK
Január közepén folytatta a pont- 

vadászatot a Közösségi Ház Se 
sakkcsapata a Nemzeti Bajnokság 
első osztályában és az utánpótlás
gárda a megyei bajnokságban. A 
tavaszi (januárban!) szezonkezdet 
igazán jól sikerült mindkét osz
tályban, hisz magabiztosan győz
tük le vetélytársainkat. A jó ered
ményeknek köszönhetően a 
nagycsapat feljött a közvetlen baj
nokesélyesek közé, míg a tarta
lékok megszilárdították helyüket a 
középmezőnyben. A hónap híre 
még, hogy a Tolnai-Grábics 
házaspárnak köszönhetően megol
dódni látszik utánpótlásunk, hisz 
kitűnő játékosunk, Grábics Móni
ka gyönyörű kisbabának adott 
életet. Édesanyának és kisfiának 
jó egészséget kívánunk, reméljük, 
Mónikát mihamarabb a tábla mel
lett is üdvözölhetjük. 

EREDMÉNYEK:
1996. január 14. Budapest 
Mat(t)ador SC-Közösségi Ház 

SE 3,5:8,5 
Magabiztos győzelem a fő

városi sereghajtó otthonában. Ez a 
győzelem talán erőt ad majd a 
csapatnak a bajnoki címre aspiráló 
Zalaegerszeg ellen is.

Nyert: Adorján, Tolnai, Izsák, 
Kovács, Horváth, Forgács.

Döntetlen: Fáncsy, Galyas, 
Grábics, Sulyok, Angyal.

A bajnokság élcsoportja:
1. Miskolc 59 pont
2. Bp. Honvéd 58
3. MTK 56
4. Zalaegerszeg 51
5. Statisztika 43,5
6. Közösségi Ház SE 43 

Megyei bajnokság:
1996. január 21. Balatonalmádi 
Közösségi Ház SE II.-Balaton

füred 8:4 
A mérkőzés legnagyobb pozi

tívuma, hogy a 9 éves Koch Janka 
és a 11 éves Koch Kata is meg
verte ellenfelét. Ezzel a testvérpár 
már 50%-os eredménnyel dicse
kedhet a megyei felnőtt bajnok
ságban.

Nyert: Hegedűs, Fáncsy L., dr. 
Varjú, Cseh B., Koch J., Koch K.

Döntetlen: Horváth, Sulyok, 
Angyal, Egyed.

A tartalékcsapat pillanatnyilag a 
6. helyen várja a folytatást.

Gróf Tibor



Bözsi néni
Bözsi néni csodálni való asszony. 
78 éves létére olyan aktív az élete, 
hogy sokan megirigyelhetnék. 
Tesz-vesz, jön-megy, érdeklődik- 
elújságol, és mindezt oly módon 
és olyan modorban, hogy minden
ki szereti érte. Sok barátja van, 
idősek, fiatalok járnak hozzá 
naponta. Háza, kertje, mindig 
rendben, festet, mázoltat, takarít, 
piacra jár, bevásárol, beteg barát
nőket látogat, frizurákat készít 
nekik, temetőben sírokat ren
dezget, ünnepi ebédeket főz, 
süteményt süt, hogy megven
dégelhesse népesedő családját, de 
időnként fölül a buszra, vonatra is, 
és ő látogatja meg őket.

-  Hogy tetszik azt csinálni, 
hogy Bözsi nénit mindenki 
szereti?

-  Talán úgy, hogy én is szeretek 
mindenkit. Az életem során, a 
munkám révén nagyon sok 
emberrel kerültem kapcsolatba -  
köztük sok érdekes, különleges 
emberrel is - , és mindig nagy 
érdeklődéssel, szeretettel fogad
tam őket. Lehet, hogy édes
apámtól örököltem, hogy ilyen 
vagyok, ő egy rendkívül közked
velt, víg kedélyű ember volt. Neki 
aztán tényleg rengeteg barátja 
volt, nagyon szerette az embe
reket, máig őrzött, megsárgult le
velek tanúskodnak erről, és a 
Veszprém Vármegyei Újság 1927. 
augusztusi száma, amely arról 
tudósít, hogy Németh József, a 
népszerű „Csocsó bácsi” -  édes
apám -  élete kockáztatásával 
fiatal embereket mentett ki a 
vízből. Egyébként nagy Balaton
imádó volt, évente lejárt Bu
dapestről Budatavára, és az egész 
nyarat itt töltötte a strandon nyi
tott fodrászüzletében, ami mellett 
még vitorlásoktatással, úszómes
terkedéssel is foglalkozott. 1934- 
ben aztán végleg ideköltözött a 
család, Vörösberényben laktunk a 
kastély oldalépületében. Édes
anyám is áldott jó asszony volt, ő 
volt Berény Szentantalkája, mert 
mindenkinek segített, ha csak 
tehette. Tőle örököltem meg a 
városszerte ismert Kompolthy 
Bobyka patronálását is, mert ő 
kezdte ezt el, én csak folytattam 
az ő halála után a város nagyon 
tisztességes segítségével. Hát, így 
kerültem én le Pestről ide. 1943-

ban házasságot kötöttem Henn 
Ferenccel, ‘45-ben beköltöztünk 
Almádiba, és ‘48-ban vettük meg 
ezt a házat, amiben most is lakom. 
Ez volt a legelső eladott ház 
Almádiban.

Amíg beszélgetünk, Bözsi néni
hez hárman is betoppannak, 
közöttük Henn Sárika néni, Bözsi 
néni néhai sógorának a lánya. Ő 
segít elmesélni a Henn család

történetét, mert az is nagyon 
érdekes.

-  Édesapa hozta ide a 
gyerekeket -  kezdi Sári néni. Ő 
volt ugyanis a legidősebb testvér, 
és miután a szüleik elváltak, az 
édesanyjuk korán meg is halt, őt 
nevezték ki négy testvére gyámjá
nak. Édesapám -  Henn Antal -  
nagyon tisztességesen el is látta 
ezt az igen nehéz feladatot, mind
egyik testvére kezébe szakmát 
adott. Szorgalmas, iparos család 
volt a Henn család. Bözsi férje;

Feri a legfiatalabb volt köztük. 
Édesapa 1920 körül került ide, a 
Rózsakert környékén volt az a 
szabóság, ahol először dolgozott, 
aztán több költözés után 1926-29- 
ig saját házat építtetett id. Schild
mayer Ferenc legelső terve 
alapján (a régi gyógyszertár 
épülete a Közösségi Házzal szem
ben), ott alakított ki magának saját 
üzletet. A testvérek közül már 
senki sem él.

-  Bözsi néni, milyen volt az élet 
akkoriban?

-  Az emberek jól érezték 
magukat egymással. Gyakran ren
deztek szép, tiszta légkörű össze
jöveteleket, amelyeknek édes
apám is nagy szervezője és gyako
ri szereplője volt, mert bizonyos 
színészi hajlamokkal is ren
delkezett. Nagy bálok voltak a 
Zsák-vendéglőben, a Hattyúban, 
neves művészek, bűvészek léptek 
fel. Nagy dalárdája volt Be
rénynek, ami gyakran szerepelt. 
Karácsonykor, húsvétkor szín
darabokat is adtak elő, és nem 
múlt el jeles ünnep méltó megem
lékezés nélkül. Személyesebb és 
kedélyesebb volt az élet, mint 
most.

-  Pedig akkor is sokat kellett 
dolgozni a megélhetéshez.

-  Hogyne! Csak más légkörben, 
mint ma. Én is dolgoztam, női 
fodrász a szakmám. A volt 
Abbázia Szálloda (ma Tulipán) 
épületében szereztem Klemis 
Gyula úri és női fodrászatában. 
Dolgoztam édesapám üzletében, 
Budapesten, Galyatetőn, Fűzfőn,

míg a gyermekeim meg nem 
születtek, itthon maradtam nevel
ni őket. Később megint el kellett, 
hogy helyezkedjek, és 15 évi ott 
töltött munka után a Pápai Női 
Fodrász Szövetkezettől mentem 
nyugdíjba. Nagyon jól éreztem én 
ott is magam. Almádiba az ország 
minden részéből jöttek emberek, 
mint a gombák, nőttek ki a házak 
a földből, sokan megfordultak a 
fodrászüzletben is, sok barátra tet
tem szert.

-  Bözsi néni mindenhol jól 
érezte magát, mindenkivel tudott 
jó  kapcsolatot létesíteni.

-  Igen, ez így van. Életszem
lélet kérdése az egész, én úgy gon
dolom. Még a nehéz, rossz éveket 
is könnyebb elviselni így, mert 
voltak ilyenek is. Emlékszem arra 
az időre, amikor az uram már az 
öngyilkosság határán állt az 
erőszakos szövetkezetesítés 
éveiben. Addig gyötörték, amíg 
kénytelen volt belépni, beadni a 
közösbe az összes, nehezen 
megszerzett szerszámot, az 
egyetlen varrógépét, aztán egy év 
után a szövetkezet szétesett, min
den elúszott, és ő semmijét nem 
kapta vissza. Újra kellett kezdeni 
mindent, új szerszámokat, új 
gépet venni, azután meg megint 
csak piszkálták, mert újra maszek 
lett. Nagyon sokat dolgozott, 
sokan jártak hozzá, jó férfiszabó 
volt.

-  Feri bácsi ‘92-ben meghalt.
-  Szegény uramat eltemettem, 

de azóta sem vagyok egyedül. 
Mindig van nálam valaki, a 
gyerekeim folyton látogatnak, az 
unokáim minden nyáron itt 
nyaralnak, és a Jóisten olyan 
szomszédokkal áldott meg, akik 
már akkor rám zörgetnek, hogy 
nincs-e valami baj, ha a redőnyt 
nem a megszokott időben húzom 
fel reggel. Olyan jó, hogy ez így 
van.

-  Bözsi néni gyerekei diplomá
sok, szép, okos unokái vannak

-  Nagyon büszke is vagyok 
rájuk. Péterék Pesten laknak, 
Veráék Veszprémben, de folya
matosan látom őket a távolság 
ellenére. A hétvégén például 
biokémikus unokámat várom 
Szegedről. Elmondhatom magam
ról, hogy szép életem volt, és 
mindig nagyon szerettem élni.

-  Bözsi néni, adja Isten, hogy 
még nagyon sokáig így legyen!

Vecsey K. Mária 
Portréfotó: Durst LászlóBözsi néni (középen) a hajdani fodrászüzlet előtt (archív)



RENDELETMÓDOSÍTÁS
Megszületett és hatályba lépett 

az 1995. évi LIII. törvény a 
környezet védelmének általános 
szabályairól

Az önkormányzat is kénytelen 
volt módosítani a 21/1993. (XI. 
25.) sz. rendeletét a környe
zetvédelemről és a városüzemelés
ről, ezt a 22/1995. (X. 26.) sz. ren
deletével tette meg. A régi rendelet 
(mely teljes terjedelemben közzé 
lett téve 93-ban) gerince meg
maradt Néhány igen fontos rész
letét tesszük most közzé, 
melyeknek betartása hozzájárul a 
Balaton megóvásához és elősegíti 
a konfliktusmentes egymás mellett 
élést:

-  Nyílt vízfolyásokkal és a bala
ton-parti medrével határos ingat
lanok területén szemetet, lombot 
elhelyezni, illetve égetni tilos.

-  A közvetlen tóparti ingatlanok 
tulajdonosai, használói, bérlői 
kötelesek minden év december 
1-február 28. közti időszakban 
levágni vagy levágatni az illetékes 
szakhatóság felügyelete mellett.

-  Kútba szennyvizet vezetni, 
vagy káros anyagot önteni tilos.

-  A városban kerti hulladékot 
égetni június 1 -  augusztus 31-ig 
tilos! Az év többi napján 10-15 
óra között lehet égetni!

-  Szabadtéren, illetve kerthelyi
ségben zenét szolgáltatni csak a 
polgármester engedélyével lehet, a 
kibocsátási határérték betartása 
mellett. Az engedély visszavonás

ra kerül, ha kibocsátási ha
tárértéket három esetben túllépi az 
üzemeltető.

-  22 órától 6 óráig, illetve május 
25.-szept. 15-ig 23 órától 07 
óráig, valamint egész évben vasár- 
és ünnepnapokon 13 órától 16 
óráig tartó pihenőidőben minden
nemű zavaró zajt okozni tilos!

-  A közterületek eredeti rendel

tetésétől eltérő használatához 
engedély szükséges, és a jegyő 
engedélyezi, a használatért díjat 
kell fizetni.

-  1 m2-nél nagyobb rek
lámeszköz elhelyezéséhez építési 
engedélyt kell kérni, az ennél 
kisebb elhelyezéséhez közte
rülethasználati engedélyt kell 
kérni.

-  Tilos hirdetményt, hirdetést,

plakátot, reklámcédulát falra, fára, 
közvilágítási oszlopra, jelzőtáb
lára, ajtóra, ablakra és egyéb már -  
e célra ki nem jelölt -  létesít
ményre elhelyezni. Ezen előírás 
megszegői a szabálysértési bírsá
gon túl kártérítésre és helyreál
lításra is kötelezhetők.

-  Cigaretta és alkohol reklá
mozása a város területén tilos!

-  Aszfaltozott úton vagy járdán 
tüzet rakni tilos!

-  Üzemképtelen járművet 
főútvonalon, járdán, járdaszigeten, 
erdőben, zöldterületen egyáltalán 
nem, más területen pedig hoz
zájárulás nélkül tárolni legfeljebb 
15 napig lehet.

-  Teher- és áruszállításra szol
gáló jármű, vontató, munkagép, 
utánfutó, pótkocsi, lakókocsi

közterületen nem tárolható, ilyen 
célra közterülethasználati enge
dély nem adható.

-  Az ingatlanok tulajdonosai 
kötelesek ingatlanukat folyama
tosan gyommentesen tartani úgy, 
hogy az ne szolgálhasson kár
tékony állatok búvóhelyéül, meg
feleljen az üdülő- és városképi 
szempontoknak.

-  Az ingatlantulajdonosok köte
lesek az ingatlanuk határvonalától 
az útszegélyig -  de legfeljebb 30 
méterig -  a zöldterületeket 
gondozni (kaszálás, gyomta
lanítás, tisztítás).

-  Allergiás megbetegedéseket 
kiváltó növényeket (pl. parlagfű 
stb.) virágzás előtt magán- 
területről és közterületről egyaránt 
el kell távolítani.

-  Nyomvonalas vezetékek 
üzemképes állapotát veszélyeztető 
fák, valamint közterületre kihajló 
ágak esetén a tulajdonos köteles a 
gallyazást elvégezni.

-  Az ingatlannal határos járda 
tisztán tartása az ingatlan tulaj
donosának kötelessége (gyomta
lanítás, hóeltakarítás stb.).

-  A szemétszállítás igény- 
bevétele kötelező (lásd előző 
számban a teljes rendeletet).

-  Szabad vizek jegén tartózkod
ni akkor szabad, ha mért vastagsá
ga a 12 cm-t meghaladja, kellő 
szilárdságú, nem olvad, illetve 
nem mozog!

Szentesi István 
környezetvédelmi referens

Szépek a hattyúk, kár, hogy szemét közt kell kotorászniuk

Kertészkedjünk télen 
a szobán belül is

A növények mesterséges 
környezetben is az embert szol
gálják és szépítik az életet.

A lakásban nevelt növények 
jelképek, az élő természetet 
idézik. A lakás növényei hangulat
ra is hatnak. Egy-két kedvenc 
szobanövényt bemutatok.

Mikulásvirág
Euphorbiacae -  kutyatejfélék -  

Mexikó a hazája.
Közepes fényigényű, változó 

vízigényű. Florasca B típusföldet 
szereti. Novembertől tavaszig 
folyamatosan kapható a virág
boltokban. Díszét a virágot övező 
nagyméretű piros fellevelek adják. 
Május közepén átültetjük friss 
tápdús földbe. Új levelek megje
lenése után kéthetenként tápoldat

tal öntözzük. Fokozatosan szok
tatjuk a külső levegőhöz. Decem
ber elején várható a virágok és 
piros fellevelek megjelenése. 
Rövidnappalos növény, akkor 
virágzik, amikor a napi 
megvilágítás 8-12 óra.

Begónia. 
Eliator virágos begónia.
Közepes fényigényű, vízigé

nyes. A Florasca A típusú földet 
szereti. Közismert gumós begónia, 
angol kertészek állították elő. 
Nálunk ősszel és tél elején

kínálják a virágboltokban. Kb. 2 
hónapig virágzik.

Azálea
Közepes vízigényű, az A típus

földet szereti. Számtalan faj és 
fajta keresztezéséből keletkezett. 
Egyik ősét 1808-ban hozták be 
Angliába Rhododendron sinensii 
néven. A fajták között vannak 
egyszerűek és teltvirágúak. Lilák, 
rózsaszínűek, pirosak, fehérek. 
Víz- és páraigényes, meleg 
szobában tönkremegy. Tavasszal

elvirágzás után kertünkbe ültessük 

el. Az erős napsütéses helyet nem 

szereti. Lágy vízzel öntözzük 

(gyűjtött esővíz). Virágboltjaink

ban novembertől a téli hónapokig 

kapható.

Javaslat:
A virágok a fényt szeretik. Ha 

szellőztetjük a lakást, a növé

nyeinket tegyük huzatmentes 

helyre.

Öntözés:
A növények kevés kivétellel 

jobban elviselik, ha kissé száraz

abban tartjuk őket, mintha túlön

tözzük.

„Gyopár”



Millecentenárium magunknak

A milleneumi ünnepségek 
„előestéjén” a Magyar Tudomá
nyos Akadémia történészei nem 
tudták eldönteni, hogy 1895-ben 
vagy 1896-ban ünnepeljék-e a 
honfoglalás ezredik évfordulóját. 
Gazda István kultúrtörténeti 
kutató gondos munkával ki
derítette, hogy a fontos kérdést 
Lukács Béla közlekedésügyi mi
niszter döntötte el, méghozzá 
egyetlen mondatban. Hosszúra 
sikerült mondat volt, de mindenkit 
meggyőzött: a megkezdett építési 
munkálatok 1895-re nem fejez
hetők be és még a történelmi 
hűséget sem sértik, ha 1896-ot 
választják, tartassék tehát akkor, 
amikor jelentőségét már komoly 
művekkel is fokozhatják!

A fentiektől vezéreltetve 
veszem a bátorságot, hogy Bala
tonalmádi város és környéke ezer
egyszáz évét úgy tekintsem át, 
hogy a tudományosság mellett a 
közérthetőség és a gyakorlatiasság 
se szenvedjen csorbát. Városunk 
területe már a római idők előtt is 
lakott volt, legfeljebb a későbbi 
korokhoz arányosan viszonyítva 
annyian élhettek itt, mint ahogy a 
mai állandó lakosok viszonyulnak 
a nyári csúcsforgalomhoz.

Árpád fejedelem főserege 895 
tavaszán kelt át a Vereckei-hágón 
és legalább négy évet vett 
igénybe, amíg a Dunántúlon, az 
egykori Pannóniában is megtele
pedett a magyarság. Az egyesült 
besenyő-bolgár hadak elől 
menekülve követték őket az 
Etelközben maradtak, akik Erdély 
hágóin és szorosain özönlöttek az 
új hazába. Nem véletlen tehát, 
hogy először Erdély és az ország 
keleti fele települt be, míg az itt 
talált lakosság egy része tőlünk 
délre, a mai Bulgária felé húzó
dott. Az itt élő keresztények 
védelmére kötnek egyezséget a 
bajorok a magyarokkal és ezután 
inkább Itáliára támadnak. 899-ben 
Velencét nem tudják bevenni a 
dózse hajóhada miatt, de 90 kilo
méternyire, a Brenta folyónál 
legyőzik I. Berengár király 
seregeit. 900 tavaszán térnek visz
sza Itáliából, valószínűleg a Bala
ton partján is portyázhattak, de a 
teljes Dunántúl meghódítása és 
betelepítése csak az év végére 
fejeződött be.

Ha hihetünk Anonymusnak, a 
névtelen jegyzőnek, a jobbszárny 
Szent Márton hegye (ma Pannon
halma), a balszárny pedig 
Baranyavár (ma Branjin Vrh) felé 
tört előre. Ősbő és Őse vezérek 
középen Veszprém felé indultak és 
a várat egyheti ostrom után 
foglalták el, majd pedig egészen 
Vasvárig üldözve az ellenséget, 
visszafordultak, és Tihany érin
tésével zsákmánnyal megrakodva 
tértek vissza Veszprémbe. Árpád 
fejedelem Ősbőnek adományozta 
a meghódított területet és tőle 
származik a Szalók nemzetség. 
Mellettük, első foglalók jogán, a 
Katapán és a Vérbulcsú nemzetség 
szállásbirtokai terültek el. A 
legkorábbi környékbeli helység
neveink Tevel, Jutas, Fajsz és Vá
szoly mégis arról tanúskodnak, 
hogy a terület hamarosan a 
fejedelmi törzs birtokába került.

Történészek arra következtet
nek, hogy a bizánci és német- 
országi háborúk során meg
erősödött fejedelmi törzs éppen a 
Dunántúlon, a „fehér magyarok” 
országában kezdte meg a törzsi- 
nemzetségi hatalmi viszonyok fel
számolását. A kalandozások nem 
szüneteltek, mert Karantániába 
(osztrák Karintia tartomány) és 
Itákiába szinte menetrendszerűen 
indultak különböző seregek, sőt az 
Enn folyón túli területeket is láto
gatták -  innen őrizhették meg 
népmeséink az „Óperenciás ten
geren is túl”, azaz Ober-Enns kife
jezést, ha távoli tájakról beszéltek. 
Sorozatos magyar támadások 
nyomán foglalják el a nagy morva 
fejedelemséget, amelyből gyepű
elve, azaz lakatlan határterület 
lesz. Azért fontos ezt hangsúlyoz
nunk, mert a határokon belül is 
voltak, sőt maradtak szláv hely
nevek. Gondoljunk csak Veszprém 
(békétlen), Paloznak (szőlőskert, 
amellyel rokon tőről származik a 
helyi Lozsánta dűlőnév!), Tihany 
(csendes ember) vagy Tapolca 
(meleg víz). Amíg a horvát, szerb, 
szlovén és szlovák történészek 
azon vitatkoznak, hogy melyik 
nyelvből is származnak ezek a 
helységnevek, nekünk az jut 
eszünkbe, őseink tisztelték annyi
ra az itt talált lakosságot, hogy 
megtartották a régi helynevet, még 
ha magyarosítva is. Balatonkenese 
nevében (Knesa) ugyan ki ismeri 
ma már fel, hogy eredetileg egy 
kenézé lehetett a birtok és ez a 
töve a Kanizsa helynevünknek is? 
Bár Veszprém és Jutas személy
névi eredetű, de a szláv „békétlen”

mellett egy magyar „torkos, 
ínyenc”, azaz Jutas foglalt bir
tokot. Ne csak azt kutassuk, hogy 
melyikőjük volt előbb, mert ez ma 
már idejétmúlt okoskodás, hanem 
örüljünk a változatosságnak és az 
egymás mellett élni-tudás minden 
írásos vagy íratlan bizonyítéká
nak.

Balatonalmádi településrészei
nek okleveles említései nem fel
tétlenül jelentik azt, hogy előtte 
nem laktak itt, vagy netán nem 
nevezték másképpen. Meggyő
ződésem, hogy már a rómaiak is 
adtak neki nevet, de mivel a ma
gyarok legalább 400 évvel később 
jöttek, még a közbenső nevek sem 
maradtak fenn. Legősibbnek -  és 
ezáltal a folyamatos letelepedés 
bizonyítékának -  Lokhegy tűnik, 
azaz ahol laktak. Akár hon
foglaláskori település lehetett 
Lozsánta is, amely a Balaton- 
felvidéken elterjedt lugasos 
szőlőművelésre utal (még akkor 
is,  ha a berényi jegyző helyi 
mondának ismerte), de nem 
sokkal fiatalabb az Öreghegy név 
sem. Vörösberény, a helyben talál
ható jól bányászható kőzet után 
lett vörös, amelyet eleink még 
„szágár”, azaz vörösessárga néven 
emlegettek. A Berény név törzsi 
eredetre utal és jelentése „ma
radék”, vagy „aki megadta ma
gát”, akárcsak a történeti Ma
gyarország területén található, 
száznál több másik településnek. 
Ugyanez a szó rejtőzik Berhida 
(Berenhyda) és Berend, valamint 
az Ajkába olvadt Tósokberény 
nevében is, de nem rokon a tőlünk 
északra volt Bere településsel, 
amely a török hódoltságig állt 
fenn.

Almádi neve többféleképpen 
magyarázható és az útikönyvekből 
ismert „kiterjedt vadalmás- 
terület” kivételével minden szó- 
magyarázatnak vannak harcos 
hívei. Az még elképzelhető, hogy 
egy kiemelkedő tereptárgy, azaz 
egy derék vadalmafa ihlette az 
első névadót, mint ahogy a Szilvá
di dűlőnév ma is megvan Salföld 
és Balatonrendes határában. 
Nekem mégis inkább a törzsnév 
eredet tetszik jobban, mert az 
Atyusz (Ogyuz) nemzetség ősi 
birtokai Zala megye északkeleti 
részében feküdtek és másik nevük 
Almád volt. Amikor a nemzetségi 
monostorukat a mai Monos
torapáti határában felépítették, 
akkor több birtokukat is fel

sorolták a Balaton-felvidéken. 
Hozzánk legközelebb Pesze bir
tokuk feküdt, amelyet 1282-ben 
adtak el, éppen a szerzetesek fenn
tartása és a monostor javítási költ
ségei érdekében. Ez a Pesze birtok 
pedig Veszprém és Felsőörs, illet
ve Romkút és Baláca között 
feküdt...

Ennyi helytörténeti és néverede
ti kitekintés után ideje visszatérni 
a magyarok lotharingiai, thürin
giai és vesztfáliai kalandozásaira, 
amelyek változatlan hevességgel 
folytak 933-ig. Bár Szalárd veze
tésével időközben még az Atlanti- 
óceán partjáig is elmerészkedtek, 
sőt a Szent Gallen-i kaland tovább 
növeltek hírünket, de Merseburg 
közelében I. Henrik, akit Mada
rász Henriknek is neveznek a 
krónikák, alaposan megfutamítot
ta őseinket. 933 után pedig 955 
vonult be a „magyar fekete króni
kákba”, amikor I. Ottó német ki
rály az Augsburg melletti Lech 
mezején súlyos vereséget mért a 
Bulcsú, Lél és Súr vezérek által 
vezetett seregekre, őket pedig 
Regensburgban felakasztatta.

Súlyosan érinthette ez a balaton
melléki lakosságot, mert seregük
ben, birtokaikból gyaníthatóan, 
sok itteni harcos esett el. Míg a 
nyugati gyepűelve a bécsi meden
céig zsugorodott, további kalan
dozások inkább déli irányban 
indultak Bizánc ellen és csupán 
Botond vitéz párviadalban aratott 
sikere vigasztalhatta a magyar 
regősöket és igriceket.

Nyugat felé inkább küldött
ségek indulnak, ahonnan keresz
tény térítők érkeznek és a 973 évi 
quedlinburgi követjárás után 
véglegessé válik a kereszténység 
térhódítása a Kárpát-medencében, 
mert még Géza fejedelem és vele 
együtt 500 magyar előkelő is 
megkeresztelkedett. Géza fia Vajk, 
a későbbi Szent István király, 995- 
ben feleségül veszi II. (Civakodó) 
Henrik leányát, Gizellát, aki 
rövidesen Veszprémben rendezi be 
udvartartását. 997 előtt Pannon
halmán, a Szent Márton hegyen 
megkezdődik az első bencés 
monostor építése, és ezek a 
szerzetesek tanítják meg őseinket 
a korszerű földművelés mellett a 
betűvetésre.

Ha hevenyészve is, de ennyi 
azért jusson eszünkbe az első száz 
évről, azaz a 896-996 közötti 
időszakról.

Czuczor Sándor



Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.
Ingatlanokat Hasznosító Ügyvezető Igazgatóság

„Auróra Csoport” Konzorcium képviselője 
Dr. Hegedüs Tamás részére
Polgármesteri Hivatal

Balatonalmádi 
Széchenyi sétány 1.

Tisztelt Hegedűs Úr!
Tájékoztatom, hogy a balatonalmádi Auróra Szálló (irodaépülettel és a 

stranddal) és az Auróra Étterem ingatlanokra kiírt egyfordulós privatizá
ciós pályázat eredményesen zárult. Mindkét ingatlanra az Ön által 
képviselt „Auróra Csoport” nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, 
melynek eredményeként a pályázat feltételei szerint a Konzorcium 
köthet szerződést az ingatlanok megvásárlására legkésőbb 1996. március 
5-ig, az ajánlati kötöttség határidejéig.

A szerződés lényeges feltételei az alábbiak:
1. A balatonalmádi Auróra Szálloda ingatlancsoport, valamint az 

Auróra Étterem tekintetében a pályázat nyertese és így a vevő: az 
„Auróra Csoport” Konzorcium.

A konzorcium tagjai:
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.;
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata 
8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér;
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Almádi Fürdő Részvénytársaság 
1012 Budapest, Attila u. 131.

További részletekre a szerződés aláírása után lapunkban visszatérünk.

V öröskereszt-  
hírek

Kellemes hangulatú jótékonysá
gi bált rendezett a Magyar 
Vöröskereszt Lakóhelyi Alap
szervezete 1996. január 20-án a 
Budatava Étteremben. Köszönjük 
mindazoknak, akik a belépőjegy 
megvásárlásával, értékes tombo
latárgyakkal támogatták alap
szervezetünket:
POPEYE Sport Horgász,
Koktél Video Shop,
PAX Gyógyszertár,
György Patika,
COLOMBUS Kft.,
D és P Ker. Szolgáltató Bt.,
Baby Shop,
Porció Étterem,
Budatava Étterem,
Almádi Húskoktél Kft.,
Ottilia Vendéglő,
Dávid Cukrászda,
PROFIL Üzletház,
Budatava ABC,
Julius Meinl Csemege, 
Vöröskeresztes Szociális Bolt, 
Romi mini ABC,
OGA-RO Bt. Élelmiszerbolt,
FESS Vegyiáru Kert. Kft. Orosz
lány,
Szabolcs úti könyvesbolt,
Tóth István műszerész,
ELKÓ Kft.,
PERGOLA,
HERBÁRIA,
Cigaretta Center,
Éles Albert fényképész,
Kopár Attila Ajándékbolt,
Boglárka Gyógynövény- és Illat
szerbolt,
Illatszer-ajándék Baross G. u., 
MANNA TOURIST,
Balogh Jánosné vegyeskereskedés, 
Weszely Endréné ajándék,
Nyul Csabáné kiskereskedő,
Doma Tamásné papír-írószerbolt,

Varga Péter ABC,
Kerekesné Kozmetika,
Tóth Lászlóné kiskereskedő,
IBI Élelmiszerbolt,
Betty Élelmiszerbolt, 
Zöldség-gyümölcsbolt Baross G. 
utca.

Tőke Emilné 
titkár

❖

Ez év január 27-én rendezte meg 
a Vörösberényi Vöröskereszt 
Alapszervezet hagyományos 
bálját, amely harminc éve immár a 
farsang kezdetét is jelenti Vörös
berényben. A mulatságon szép 
számmal vettek részt a szórakozni 
és jótékonykodni vágyók -  a zord 
időjárás és nehéz közlekedés 
ellenére. A jó hangulat, a kitűnő 
zene -  Németh Tamás barátunk -  
megtette a magáét! Reggelig ropta 
a táncot öreg és fiatal.

Az önerőből megrendezett bál 
bevételét jótékony célra fordítjuk -  
hagyományaink szerint.

Itt mondanék köszönetet áldo
zatos-önzetlen munkájukért az 
alapszervezet vezetőségének, min
den közreműködő tagtársunknak, 
segítő barátainknak -  valamint a 
minket anyagiakkal, ajándékokkal 
segítő intézményeknek, mesterek
nek, kereskedőknek, iparosoknak, 
vállalkozóknak. Elnézést kérek, 
hogy neveiket nem sorolom fel -  
ez a teljesség igényével szinte 
lehetetlen -  nem lenne elég rá az 
újság terjedelme...

Tisztelettel: 
dr. Tóth József elnök

Rendezvények, társas összejövetelek, konferenciák rendezése,
szervezése a Balaton Akadémián.

Ugyanitt vállaljuk esküvők, bankettek lebonyolítása mellett 
különféle hidegtálak, saláták, pogácsák, félkész torták készítését.

É R D E K L Ő D N I  L E H E T :  

Balaton Akadémia 
Balatonalmádi-Vörösberény Veszprémi út 83. 

Tel.: 06/88 338-254 v. 338-255 • Fax: 06/88 338-256



Novák László természetfotói
Csöndben nézegetem a 

Közösségi Ház termének falán 
sorakozó varázslatos fotókat és 
azon töprengek, mi késztet egy
-  különben igen elfoglalt -  
embert arra, hogy hónapokig 
üljön, hasaljon, kuporogjon 
görcsberándulásig azért, hogy 
egy madár szorgos tevé
kenységét megörökítse.

Felvillan előttem egy több 
mint tíz évvel ezelőtti kép: 
nyakigláb fiatalember rohan
gált Almádi utcáin, kezében 
egy véres, nyers májdarabot 
lóbálva. A járókelők, ki-ki vér- 
mérséklete szerint, fejcsóválva, 
vagy elborzadva nézte a pro
dukciót. Pedig nagyon is 
logikusan tette, amit tett: 
„magánkórházából” megszö
kött betegét, egy ölyvet kere
sett. Meg is fogta az Árnyas 
Panzió égig érő fáinak tetején. 
Lehozta! Az ördög tudja, 
hogyan mert felmászni, de 
megtette! Mi adott erőt hozzá? 
Talán a természet szeretete. Bár 
azt hiszem, ez több annál. 
Novák László nem egyszerűen 
szereti a természetet, hanem 
része annak. Nem átalakítja, 
nem próbálja saját képére for
málni, hanem azonosul vele. 
Benne él.

A gyökerek messzire nyúl
nak. Egészen a Káli-me
dencéig, Kővágóörsig, ahol

gyermekkorát töltötte az őszi 
reggelek ballagó tehéncsordái 
körül hosszú, fényes szálakon 
utazó kis pókok bűvöletében. A 
mindent eldöntő élmény itt érte 
tizenkét éves korában. Egy 
tavaszi felhőszakadás után 
megáradt patak, a szederbokor 
féltve őrzött poszátafészkét is 
elérte. A kihűlt fiókák fölé 
borult, kiterjesztett szárnyú, 
halott anyamadár látványa vég
leg a madarak felé fordította. 
Persze még nem fényképe
zőgéppel a kezében. Erre csak 
később került sor, amikor úgy 
tíz év múlva Kecskeméten 
főiskolásként a Madártani 
Egyesülettel járta a Kiskunsági 
Nemzeti Parkot. A madár
gyűrűzések szó szerint test
közelbe hozták a park világát, 
és ezt már -  úgy érezte -  meg 
kell örökítenie. Az első gép egy 
Practica, bár zajos volt, 
megfelelt az akkori célnak.

Dédelgeti az ötletet, finomít
ja, a legapróbb részletekig 
kidolgozza. Ezután már 
„egyszerű” a dolog. Csak meg 
kell találni a helyszínt, a mo
dellt, és kivárni a megfelelő 
pillanatot. A türelem és kitartás 
néha meghozza az eredményt, 
néha nem. Ez benne van a pak
liban. Lehet két hónapot várni 
egy harkályra, hogy a reggeli 
ellenfényben jól látszódjon az

odúkészítés közben szét
szóródó faforgács, mint az 
„Asztalos” címet viselő díj
nyertes képen. Bejött. De lehet 
a „belőtt” gép mögött ülve 
várni, a másodpercre kiszámí
tott napfogyatkozásra, s amikor 
már csak kattintani kéne, 
beúszik egy vacak kis felhő a 
képbe. Csak annyi időre, hogy 
eldöntse: a kép elkészültére 
még tíz évet kell várni. 
Ilyenkor vagy nagyon erős, 
vagy hívő lélekre van szükség, 
hogy az ember ne törje össze 
mérgében a drága masinát.

Sok, nagyon sok munka van 
egy látszólag könnyedén elka
pott pillanatban. Megtalálni 
egy ritka madár pár száz 
négyzetméteres revirjét, elérni, 
hogy megtűrje maga körül pár 
lépésnyire, a környezet ré
szének, tereptárgynak tekintse 
az embert. Nem könnyű dolog. 
Vagy mégis? Egész egyszerűen 
úgy kell viselkedni, ahogy ott 
illik? Nem belegázolva, hanem 
odafigyelve környezetünkre? S 
akkor Almádi határában, szinte 
karnyújtásnyira a dübörgő 
nyári forgalomtól meg lehet 
találni -  csak úgy mellékesen -  
Európa (nem túlzás) legna
gyobb leánykökörcsines 
mezőjét, mint Novák László 
tette. Azóta már védetté nyil

vánították a domboldalt, mint 
az Észak-Balatoni Nemzeti 
Park kiemelt részét.

A január 22-én megnyitott 
term észetfotó-kiállításnak 
„csupán” ennyi az előzménye. 
Most itt sorakoznak a képek. A 
falon lévő huszonegy alkotás
ból hat díjnyertes. Kategóra
győztesek, és az 1995-ös év 
természetfotója, a „Tánc”, 
amelyen a cankópár násztáncát 
légies könnyedséggel, a vizet 
alig érintve, méltósággal lejti. 
A gyurgyalag esőverte, csillogó 
tollruhája, a pókhálón sorakozó 
harmatcseppek, vagy a cser
szömörce fekete háttérben 
vörösen izzó levelei (amelyek 
furcsa módon mégsem az égető 
tüzet, hanem a napsugarak 
melegét idézik fel az ember
ben) a hópehely szigorú mér
tani rendje, a bükkfa sima 
törzsén fakadó kis élet, mind itt 
van körülöttünk. A minden
napok mindennapos kis csodái. 
Csak közel kéne hajolni a 
„Gombák” című képhez, és 
elolvasni az alatta lévő felira
tot: „nem jellemző, hogy a 
gombázók esztétikai élménye
ket gyűjtenének a kosaraikba. 
Ennek ellenére jóleső érzés 
tölthet el bennünket, ha nem
csak a gyomrunka, hanem a 
jövőnkre is gondolunk. Kezd
jük azzal, hogy néhány szép 
példányt meghagyunk magnak, 
és akkor jövőre is érdemes lesz 
idelátogatnunk.” Úgy érzem, a 
képek pontosan erről szólnak. 
Az ember -  hála Istennek -  tö
kéletlen. Minden igyekezete 
ellenére megmaradt még vala
mi a természetből „magnak”, a 
jó az, ha valaki -  mint Novák 
László -  rádöbbent minket 
arra, hogy észrevegyük és 
megőrizzük a magokat. A 
vendégkönyvet lapozva talál
tam egy mondatot, amely így 
szól: Tiszta, mint a csend, 
köszönöm...

Nagy Ferenc 
Fotó: Durst LászlóA természetfotó-kiállítás megnyitójának közönsége



Közlemény
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 1996. február 2-án 10 órakor 

tartja vezetőségválasztó közgyűlését a Váci M. Általános Iskola tor
natermében.

Kérjük az egyesület tagjait, hogy az ügy fontossága miatt minél na
gyobb számban jelenjenek meg.

Hagyományos horgászvacsoránkat 1996. február 3-án, 19 órai kezdet
tel tartjuk a Budatava Étteremben.

A Castor Természetvédelmi Alapítvány helyi balatonalmádi képviselete fel
hívja a B.-fűzfő-B.-almádi Fórum Üzletközpont közötti ún. magas parton és 
lankán, a kárpótlás során termőföldhöz jutott tulajdonosokat, hogy 
előreláthatólag egy májusi időpontra lakossági fórumot szervez. Figyelje a lap 
idevonatkozó, rendszeres híreit!

A tenger ékszerei
Kiállítás a Kéttannyelvű Gimnáziumban

A címből is sejthetően, rendhagyó kiállítás megnyitóját 
láthatták az érdeklődők december elején a gimnázium 
aulájában. Festmények, szobrok helyett a tengerek élővilágá
nak csodáit mutata be Hári  Ilona és Terleczki József, akik 
hosszú évek óta hódolnak eme gyűjtőszenvedélyüknek. Ők 
azok -  ahogy Fábián László megnyitó gondolataiban fogal
mazott -, akik a tengerparton sétálva, a mások által értékte
len, félredobott csigaházakat is észreveszik, értékelik, s mint 
ahogy a tárlat is bizonyítja, ékszert varázsolnak belőlük. A 
bemutatott kagylók, csigák, korallok, egyéb tengeri 
élőlények látványa valamennyi jelenlévőt maradandó él
ménnyel gazdagította.

Fotó: Durst László

H O R G Á S Z S A R O K

Nádkévék, vagy hólabda
Mióta a gőzmozdonyokat 

kivonták a forgalomból -  és 
ennek már jó ideje -  majd’ min
den évben lábon marad a nád, 
néhány ezer tonna rothadó anyag
gal dúsítva az amúgy sem jó 
minőségű vizet. Praktikus dolog 
volt a gőzmozdony. Biztosra 
lehetett venni, hogy előbb vagy 
utóbb a jég vastagságától füg
getlenül egy kipattanó szikra fel
gyújtja a száraz, avas nádast. 
Igaz, néha félelmetes látvány 
volt, de nem emlékszem, hogy 
valaha is kárt okozott volna az 
akkori faluban, viszont határozot
tan környezetkímélőbb volt a mai 
állapotnál. Most van gazdája a 
nádnak -  elvileg. Mert a gyakor
latban nem találunk olyan anya
gilag is érdekelt szervezetet, 
amely rendszeresen és minden 
szempontból megnyugtatóan ol
daná meg a problémát. A nád az 
állam tulajdona, kezelője a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igaz
gatóság. Pár éve varrták a 
nyakukba, a nádgazdaságok meg
szűntével. Igyekeznek is szaba
dulni, és szorgalmasan, minden 
évben megkeresik az önkor
mányzatokat: segítenék-é a 
nádaratást. Szervezésben, kivite
lezésben egyaránt. Vállalkozót 
nem egyszerű találni. Nagyon 
rossz a nád minősége, eladhatat
lan, így nem éri meg levágni, és 
mivel az avas nád alól egyre 
rosszabb új nádas nő ki (ha egyál
talán kinő) bezárul az ördögi kör. 
Nem vágják, mert rossz, és egyre 
rosszabb, mert nem vágják.

Mi a helyzet Almádiban? Lát
tuk az elmúlt néhány évben. 
Kikötőtulajdonosok, horgászok, 
strandbérlők dicséretes módon -  
kisipari módszerrel -  itt-ott le
vágták a nádat. Néhány helyen, 
ami az egészhez viszonyítva 
elenyésző. A város partszakaszán 
46 hektár (közel félmillió 
négyzetméter) nádas van. Ezt a 
mennyiséget csak nagyüzemi 
módon, gépekkel lehet 
hatékonyan learatni. Persze 
akkor, ha van jég. Városgazdánk
-  Szabó Balázs -  információja 
szerint az utóbbi pár évben éppen 
a jég hiánya hátráltatta a munkát. 
Vízről használatos aratógép nincs

se közel, se távol. Részmegoldá
sok születtek: önkormányzati ren
delet írja elő, hogy „a közvetlen 
tóparti ingatlanok tulajdonosai, 
használói, bérlői kötelesek a 
nádat minden év dec. 1. és febr. 
28. közötti időszakban levágni, 
vagy levágatni”. Mert ha nem, 
„szabálysértést követ el, és 
10.000 Ft-ig terjedő pénzbírság
gal sújtható”.

(Repül a ... repül a ... labda. 
Persze van benne logika: az ön
kormányzat is kapta a labdát, 
mint tudjuk, a VÍZIG-től, tehát 
megpróbálja továbbadni azok 
felé, akik közvetlenül használják 
a nádas partot.)

A külterületi nád aratására, 
amelynek jó ha 40%-a iparilag 
hasznosítható (ez derül ki a 
VÍZIG 1995. 09. 22-i leveléből) 
egy alföldi céggel tárgyal a pol
gármesteri hivatal. Elvi megál
lapodás már született, amennyi
ben a jég vastagsága eléri a 15 
cm-t, napok alatt felvonulnak és 
elvégzik a munkát. Jó sok pén
zünkbe kerül majd, mert igaz, 
hogy a rossz minőségű nád levá
gásáért -  számla ellenében -  
hektáronként 10 000 Ft-ot fizet a 
VÍZIG, a tényleges költség ennek 
kb. háromszorosa. Ilyenkor lehet 
fejet vakarni, káromkodni -  vér- 
mérséklet szerint -, de muszáj 
lenyelni a békát, hiszen a VÍZIG 
széttárja a kezét, nincs eszköze. A 
nád pedig itt megy tönkre nálunk. 
Azon is érdemes gondolkodni, 
hogy ez a nádas Almádi 
pénzének, szervezésének köszön
hetően -  adja Isten -  javulni fog 
(tessék megnézni a Neptun strand 
előtti nádat három év rendszeres 
vágás után!), ha nem kerül a mi 
tulajdonunkba, mi fogunk ke
mény pénzeket fizetni azért, hogy 
levághassuk.

Panaszkodunk horgászok, bio
lógusok, hozzáértők és műked
velők, hogy kevés a nádas, s ez 
így igaz. A Balaton 600 km2 
területéből mindössze 11,4 km2, 
alig 2%. Mégis így télen, a nád
vágás idején bosszantóan soknak 
tűnik. Már ami a problémákat 
illeti.

Nagy Ferenc

Balatonalmádi és Vidéke Ipartestülete 1996. január 18-án 17 órakor tartja szokásos tanácsadását az 1995. évi adóbevallással kapcsolatban, valamint az 1996. évi adótörvények ismertetését és magyarázatát tagjai 
részére az APEH szakembereinek közreműködésével. Ipartestületi
tagok részére az előadás ingyenes. 

Helyszíne a Szolgáltatóházban, az Ipartestület irodája (Jókai u. 7.)
Ipartestület Elnöksége



KERTBARÁTOK
A Balatonalmádi Kertba
rátkör tájékoztatója az 1995. 
évi tevékenységéről és az 
1996.I. félévi programról.

Az 1995-ös évet a decem
ber 20-án megtartott össze
jövetelünkkel zártuk. Témá
ja az 1995. évi tevé
kenységünk értékelése, az 
1996. I. félévi program el
készítése, valamint a hozott 
új borok kénessavszintjének 
megállapítása volt.

Megállapítást nyert, hogy 
az 1995-ös évben előrelépés 
történt a létszám alakulá
sában, az összejövetelek 
látogatottságában. A tagok 
borainak minősége javult a 
rendszeres mérések ered
ményeként. A további minő
ségjavítás érdekében folya
matban van egy korona
kupakzáró berendezés be
szerzése, ezzel, mint a sört, 
palackozni lehet bort, ször
pöket, gyümölcsleveket, pa
radicsomot stb.

Rendezvényeink jól si
kerültek. Hagyományos

„Kertbarátbál” (Budatava 
Étterem), borverseny, ma
jális (Alukohó Üdülő). Első 
esetben megrendezett „Kata
lin-bál” (Paprikacsárda). 
Szakmai továbbképzésben 
vettünk részt Alsóörsön a 
falugazdák által szervezett 
előadássorozaton. Közös 
összejövetelt szerveztünk a 
Diabétesz Klubbal. Témája 
fűszer- és gyógynövények a 
kertben, az előadást gyógy
növényvásár követte.

Meg kell oldanunk a nyári 
kapcsolattartást pinceszeri 
látogatásokkal. A taglétszám 
növekedése szükségessé 
tette az összejövetelek 
áttételét szerdáról keddre. 
Az 1996-os évben az össze
jöveteleinket ezért havonta 
második és negyedik kedden 
tartjuk 17 órai kezdettel, 
melyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt a Bala
tonalmádi Közösségi 
Házban.

Téli fotóinkat Dévényi Vera készítette, aki tavaly az Almádi 
Alapítványtól ösztöndíjat kapott. A képzőművészeti gimnázium 
elvégzése után, jelenleg fotóriporterként dolgozik.
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Su p e r  Bank 

B ally  5000 • M agic 
Card
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Walesi vendégelőadás a gimnáziumban

Don Quijote angolul Almádiban
Tapsorkán jutalmazta a cardiffi 

színjátszók február 1-i bemutató 
előadását a kollégium aulájában. Jöt
tek, láttak és meggyőztek bennünket 
játékukkal. Jövőre újra várjuk őket!

Nem lehet halott az a spanyol drá
maíró, akinek világhírű műve újra és 
újra mond valamit minden generáció
nak. Lexikonok és kézikönyvek 
bizonygatják, hogy Cervantest 400 
éve temették el Madridban, ráadásul 
egy jeltelen sírban, miután katona
ként, túszként és adószedőként (!) túl 
emberarcúnak bizonyult már saját 
korában és századok múltán is.

A Don Quiote első része 1605-ben 
jelent meg, és az európai siker 
nyomán sem segített az író állan
dósuló pénzzavarában. (Menynyire 
kortársunk még ebben is!) A szerző 
haláláig 16 kiadást ért meg spanyol 
nyelven, amelyek között már angolul 
is megjelent Thomas Skelton 
jóvoltából. Neki 8 évre volt szüksége 
a teljes fordításhoz, magyarra már hét

év alatt fordította Győri Vilmos, igaz 
százhetven évvel később. Nagy-Bri
tanniában Henry Fielding, Magyar- 
országon Mikszáth Kálmán vitte 
tovább a témát (gondolunk csak a 
Beszterce ostroma című regényére).

A tíz nyelven tudó és fordító Győry 
Vilmos alaposságát mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a későbbi átdolgozások, 
rövidítések és ifjúsági kiadások is 
mind tőle indultak ki. Igaz, Karádi 
Ignác, Kossuth fiainak nevelője már 
készített 1848-ban egy rövid, nevelő 
célzatú fordítást, sót Horváth György 
két évvel később Kecskeméten 
kiadott egy másik ifjúsági fordítást 
„Flórián után", de Radnóti Miklós 
ifjúsági átdolgozása 1943-ban már 
jóval alaposabb és művészibb volt.

Keith Dewhurst Nagy-Britanniában 
Henry Fielding, Samuel Butler és 
Henry Purcell művei után közeledett a 
témához, és az általánosan ismert 
kalandregény ízű első rész helyett az 
igazi Don Quijotét mutató második

részt kívánta érvényesíteni. Kissé le
egyszerűsítve, az idealista Don és a 
realista Sancho Panza párbeszédén és 
egymásra hatásán túl a korábbi útitár
sak fokozatos elidegenedését, „a 
képzelet, az igazság és az identitás 
kétértelműségét” kutatja inkább.

A Balatonalmádiban is bemutatásra 
kerülő adaptáció a két rész közötti 
különbségekre helyezi a hangsúlyt és 
Don Quijote erkölcsi fejlődését 
térképezi fel, még akkor is, ha 
kényszerű tömörítések és drámai 
vágások miatt az Árkádia jelenet átke
rül a második részbe. Keith Dewhurst 
1982-ben elámult átdolgozása átütő 
sikerén, amelyet Paul Scofield és 
Tony Hayes főszereplése után nem is 
csodálunk. Ezt a hangulatot és ezt a 
felfogást örökítették át a cardiffi 
Zene- és Színművészeti Főiskola hall
gatói, akik Anthony Hopkins 
intézményében Fekete Péter igazgató- 
főrendező vezetésével és rendezé
sében készültek fel a magyarországi

turnéra. A január végi Merlin-színházi 
előadás után február 1-én este hét órai 
kezdettel léptek fel a balatonalmádi 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimná
ziumban. Az előadást a T.I.E., azaz 
„Angolnyelvű Színház a Magyar Fel
sőoktatásban” projekt keretén belül a 
British Council, a Brit Nagykövetség, 
a Művelődési és Közoktatási Minisz
térium, valamint a Merlin-színház tá
mogatta. (Ami viszont semmiféle tá
mogatást nem kapott, az a díszletek 
ideszállítása vonaton, repülőn -  kézi- 
poggyászként -  és autón, egyenesen 
Walesből!) Ezért lehetett az almádi 
előadás ingyenes, amelyre minden 
érdeklődőt szeretettel fogadtunk, mert 
az almádi gimnazisták és a veszprémi 
egyetemisták mellett még sokan van
nak angolul is tudó műértők a 
megyében.

Nemcsak mi tartunk az európai 
intézmények felé -  ők is megtalálják 
az utat ide. A cardiffi színjátszók 
bizonyítják.

Cz. S.

A falugyűlésről képekben
A közelmúltban Vörösberényben nagy számú érdeklődő volt jelen 

azon a falugyűlésen, ahol megtárgyalták a településrész Almáditól való 
leválásának lehetőségeit. Mérlegelték a feltételeket. A falugyűlés úgy 
határozott, hogy Vörösberény továbbra is városunk része és annak 
történelmi magja marad.

Fotó: Durst László



Autóbuszmenetrend-változás
Mint erről már beszámoltunk, márciustól megszűnik a kis kihasználtságú 

balatonalmádi autóbusz helyijárat. Ugyanakkor a Balatonalmádi és Veszprém 
között Budataván át közlekedő helyközi járatok száma bővül. Ezzel remél
hetőleg a helyi közlekedési lehetőségek színvonala nem romlik, a Budataván 
élők, tanulók közlekedési lehetőségei Veszprémbe viszont jelentősen javul
nak.

A március 4-től érvényes menetrendet ismertetjük részletesen. 
Amennyiben a tapasztalatok alapján a menetrenden finomítani szük
séges, erre az éves szokásos menetrend-felülvizsgálat alkalmával sor 
kerül.

Szabó Balázs 
városgazdálkodási osztályvezető

B.ALMÁDI, 6 SZ. KOCSIÁLLÁS

VESZPRÉMBE VÖRÖSBERÉNYEN ÁT: m4.55, z5.10, m5.15, m5.50, 6.02, m6.15, 
6.30, m6.45, m6.50  i7.05, 7.02, x7.15, i7.45, 7.55,
8.10, 8.52, 8.55, 9.27, x10.05. +10.05, 10.25, 10.36, 10.50, 
11.27, m11.50, 12.20, m12.50, 13.22, m13,30, m13.50, m14,20, 
14.22, m14.50. 14.50, 15.27, m15.50, m15.40, m15.50, +16.00, 

16.15, 16.32, m16.40. m17.00, z17.10, m17.37. 17.52, m18.00, 
%18.17, x18.20. 18.40, x19.00, 19.20, 19.50, 20.19, 20.30,

21.25, m21.50, +22.15, x22.40, r23 . 10
VESZPRÉM, VÁ.-RA VÖRÖSBERÉNYEN ÁT: 6.02,7.02,7.55,16.32,17.52 

AZ ALÁHÚZOTT JÁRATOK BUDATAVÁN ÁT KÖZLEKEDNEK.

5 SZ. K O C S I Á L L Á S

BALATONALMADIBA +5.05, m5.25, t5.35, 5.50, m6.10, m6.20, i6.48, 6.57, m7.00, 
i7.05. 7.20. E7.45, D7.50, 7.52, 8.22, 8.50, z8.55, m9.15, 
9.35. 9.50, 10.10, 10.40. m10.50. 11.20, m11.50, 12.20, 
12.50, m13.00. m13.10, 13.25, m13.45, m13.55, m14.15. 14.30, 

14.50, m15.00. m15.10, 15.30, m15.50, m16.05. 16.15, G16.20, 
+16.30, m16.40, x16.45. 16.55, m17.30, z17.50, m18.10.

18.30, 18.52, 19.30, 19.50, 20.30, 21.20, m22.10, x22.40, 
r22.40
AZ ALÁHÚZOTT JÁRATOK BUDATAVÁN ÁT KÖZLEKEDNEK.

m = HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG x =  HÉTKÖZNAPOKON
t = SZOMBATON + = MUNKASZÜNETI NAPOKON
c = SZABADNAP KIV. NAPONTA z = SZABAD ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON 
i = ISKOLAI ELŐADÁSI NAPOKON
r = NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS TARTAMA ALATT MUNKASZÜNETI NAPOKON 
E = TANÉV TARTAMA ALATT MUNKANAPOKON 
D = NYÁRI TANSZÜNETBEN NAPONTA
G = NYÁRI TANSZÜNETBEN PÉNTEKI ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON

Vásárlással egybekötött bútorvásárt tartunk 1996. 
február 1-től március 30-ig az Auróra Étteremben min
dennap 11h-tól 17h-ig, szombaton 8-12h-ig. 

Franciaágyak, heverők, ülőgarnitúrák, sarok ülőgar
nitúrák, többféle színből és anyagból. Szekrénysorok, 
konyhabútorok, székek, asztalok, több kiegészítő bútor.

U t o l j á r a  még a k c i ó s  áron!
Minden kedves vásárlót és érdeklődőt sok szeretettel 

várunk. 

Telefon: 06/60  460-370.

A Polgári Védelem 

Balatonalmádi Kiren-

társat keres, felsőfokú 

műszaki végzettséggel 
(vegyész, gépész, épí
tész) rendelkező férfi 
személyében.

A szakmai pálya
futással kibővített

címezni.
A pályázatok be

nyújtási határideje: 
1996. február 20.
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