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FFrraannccssiiccss KKáárroollyy SSzzôôllôôbbiirrttookkaa AAllmmááddiibbaann
Kevés város dicsekedhet egy olyan, a város életét bizonyos idôszakban le-

író naplóval mint Veszprém,  Francsics Károly  veszprémi borbély naplójá-
val. Francsics 1804 november 30-án született Pápán, 1827 július 27-én érke-
zett Veszprémbe, és  1880 július 4-én bekövetkezett haláláig ott élt. A napló
talán legérdekesebb része, amikor az 1848-as szabadságharc veszprémi tör-
ténéseit rögzíti naplójában. Naplóvezetési módszere elég sajátságos volt,
ugyanis az eseményeket folyamatosan leírta, majd ezt az írást összefoglalva
letisztázta azt végleges naplója számára. Hozzá kell tenni, hogy naplóját
1846-47-ben kezdte el írni, így annak egy része visszaemlékezés, a rövidítést
pedig 1850-tôl kezdve alkalmazta.

Az események, amiket rögzített nemcsak a városra, az ott élô emberekre
vonatkoztak, hanem saját életét is beleszôtte a történésekbe, illetve az orszá-
gos eseményekrôl is  említést tesz. Többek között leírja, miként lett Almádi-
ban szôlôbirtokos. Nem  csupán a birtok nevezését említi, hanem a szôlôbe-
li eseményeket, a pince építést, a szüreteket is részletesen leírja, és  ami a ma
emberének elég meglepô, gyalog járt le szôlejébe Veszprémbôl. 

Néhány Almádira vonatkozó adat, esemény  történés kivonatos ismerteté-
se mindenképpen indokolt, hiszen beletartozik Almádi szorosan vett telepü-
léstörténetébe. Kérdés, hol helyezkedett el a szôlôbirtok, és ki volt a késôb-
bi tulajdonosa, egyáltalán milyen adatokat lehet róla kideríteni. Mint mind-
ég, most is az 1858. évi kataszteri felmérés segít  a kérdés megválaszolásá-
ban. E szerint az alábbi adatok lelhetôk fel:

3909 hrsz. Földes Mihály rét gyümölcsfákkal 166 négyszögöl
3910 hrsz.     “ “     rét 70       “
3911 hrsz.    “ “     52 számú lakóház 30       “
3912 hrsz.     “ “     Szôlô gyümölcsfákkal 1 k. hold 970  “

összesen          1 k. hold 1236  “
(Téves az irodalomban említett adat, miszerint 3 holdas szôlôt vett át

sógornôjétôl, Földes Mihálynétól. A másik sógornôjének Pongrácz
Sámuelnének volt a szomszédban ténylegesen 2 katasztrális hold 432 négy-
szögöl szôleje   az 53. számú házzal .)

A szentkirályszabadjai telekkönyv szerint a 449 telekkönyvi betétszámban
az  1450 helyrajzi szám alatti bejegyzés a következô: “Szôlô pincével a
berényi dûlôben  Francsics Károly (borbély) Veszprém” Ezt követi az 1877
június 26-án kelt bejegyzés, amely szerint Földes Mihály örökölte Jákói Zsó-
fia részét. (Francsics Károlyné leánykori neve Jákói Zsófia volt.) Itt meg kell
jegyezni, hogy Földesné született Jákói Julianna kisebbik fia volt  Földes Mi-
hály, aki örökölte a gyermektelen Francsics házaspár javait.

A szôlô megszerzését így írja le  Francsics naplójában: (1859) “December 1,
csütörtök. Tegnapi nap elmúltával ismét egy évet szolgáltam le életéveimbôl,
melynek utolsó napján Isten 55 évi fáradságomat Almádi-hegyen egy rossz,
igen rossz karban álló szôlôvel jutalmazá meg. Hogy ama szôlô jutalom lesz-
e hû szolgálatomért? Vagy büntetés rossz magaviseletemért? – azt majd a
következô idô mutatandja meg.”

A pince építését a naplóból ismerhetjük meg a következôk szerint: (1862)
“Március 18, kedd. Csikász István kômíves pallér almádi pincém megrakása
végett jött hozzám egyezkedésre. Csakhamar össze is egyezénk, s megalkud-
tunk száz osztrák forint- és egy akó borba…”

(1862) Március 19-én, szerdán délre csakugyan megjöttek két kômíveseim,
kik mindjárt hozzá is fogtak a munkálódáshoz, és oly szorgalmatosan
mûködtek, hogy estére kelve nemcsak hogy az utált  borzas, rongyos nádtetô
eltûnt szemeim elôl, hanem még annak düledezett falai halomban hevertek
elôttem.

(1862) Március 20-án, csütörtökön délután 3 és 4 óra közt tették le kômíve-
seim a szeglet alapkövet, mely egy nagy, vörös kô volt, és amelynek közepe
táján egy olyan két hüvelyk mélységû gödröcske volt. Ezen gödröcskébe tet-
tem én néhány darab kelendô rézpénzt, melyre kômívesem  minekutána egy
másik lapos követ helyeze, kezembe adá kalapácsát ezen mondással: -Ezt már
nemzetes úrnak kell leverni.”

(1862) Április 16-án szerdán délre elfogyott a munka: pincém – melynek
belsô világossága széle-hossza 3 öl – kômívestôl készen volt.”

Francsics gondos szôlôbirtokosnak bizonyult,  rendbe szedte ez igen elha-
nyagolt szôlôt, amit a következôképen írt meg a naplójában:

“…..tesznek azok a hegybeli emberek bolonddá? Valamennyi azt mondja,
hogy az enyimnél szebb-tisztább-gazdagabb szôlô jelenleg egyész Almádiban

nincs. Én meg szívesen el is hiszem. Tegnap nálam voltak a vörösberényi plé-
bános és Horváth József fôhadnagy. Felmentünk a  hegyre, s onnan lenéztünk
a völgybe, s láttuk kis szôlômet egész kiterjedésében. Oly szép volt azt nézni,
oly tiszta volt az egész. Gyönyörû a szôlleje Francsics úr – mond a pap –. Ki-
tetszik, hogy jó szôlôsgazda. Dicséretére mondhatom, hogy jelenleg rende-
sebb és tisztább szôlô a magáénál Almádiban nincs. Osztán még a természet
is kedvez magának, mert elmehet ám itt a hegyben akárhová vizsgálódni, ilyen
tôkehajtásokat nem fog ám találni sehol. Ilyen bolond beszédeket mondanak
nekem, feleségem, nemcsak a pap, hanem minden ember, aki csak odajön
szôlômbe.

– Látom, édes Karim, örülsz szôlôdnek – mond feleségem mosolyogva. –
Én meg neked örülök, hogy van valamid, miben gyönyörûségedet találod.

– Csak haza ne gyalog kellene járnom!” 
Fentiek remélhetôleg képet adnak az olvasónak az 1800-as évek második

felében Almádi szôlôhegy életérôl.
Schildmayer Ferenc

Az 1858-as kataszteri térkép részlete

Francsics naplójának kéziratos lapja
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EEUURRÓÓPPAA ÉÉSS AAMMEERRIIKKAA OOKKTTÓÓBBEERRBBEENN
Nehezebb Európából Ameriká-

ba írni, mint fordítva! Azért nehe-
zebb, mert mindkettôt megpróbál-
tam és onnan -  a honvágytól hajt-
va - könnyebben tudtam írni, mint
innen oda. Egy amerikai valószí-
nûleg fordítva élheti meg ezt az ér-
zést és sokkal jobb amerikai lesz
amikor hazatér, mint ahogyan én is
egy kicsit jobb európainak érzem
magam már öt éve. Sokkal nehe-
zebb Európából Amerikába írni
külösen most, szeptember végén,
mert itt még „nyílnak völgyben a
kerti virágok”, amottan meg a „té-
li világ” fagya dermesztette meg a
lelkeket. Szeptember 11-e óta más
szemmel látjuk Amerikát többmil-
liárd embertársunkkal együtt, mert
a Világ-kereskedelmi Központ  su-
dár ikertornyai és a Pentagon vas-
kos blokkja csak lelki szemeink-
ben állhat össze és ott is opálosan.

Borzongás fog el, ha belegon-
dolok, hogy öt éve hetente elhajtot-
tam a Pentagon elôtt a Magyar
Nagykövetség  felé menet, és csu-
pán egy-egy pillantásra futotta,
mert utána rögtön jött a Potomac
folyó hatalmas hídja. Azon a hídon
pedig nem egyszer elkeveredtem,
ha nem figyeltem a sávokat. Visz-
szatalálni akkor volt könnyebb, ha
a Pentagon hatalmas blokkja , vagy
a Washington Memorial égbe-nyú-
ló oszlopa volt az iránytû. Ebbe a
szupertitkos ötszögletû épületbe, a
világ legnagyobb alapterületû hi-
vatalába könnyû volt ellátogatni,
mert  belépti díj nélkül, azaz telje-
sen ingyen  együtt kalauzoltak a te-
kervényes folyosókon, bár népes
látogatócsoport társaságában és le-
zárt ajtók mellett. Újságíró igazol-
vánnyal felszerelkezve azért rész-
letesebb tájékoztatást kaphatott
bárki. Igaz, a 17 mérföld hosszú fo-
lyosórengetegbôl még 100 yardot
sem mutattak meg, de júniustól-au-
gusztusig fél tíztôl-fél négyig,
szeptember és május között pedig
kilenctôl-háromig oda lehetett állí-
tani minden hétköznap, hacsak
nem volt állami ünnep...

Majdnem nyolcezer ablak volt
azon az irdatlan nagy épületen,
amelyet még a II. világháború
alatt fejeztek be, és 25 ezer ember
nézegetett ki rajtuk hébe-hóba,
amíg azt a repülôgépet meg nem
látták - ha meglátták. Repülôgép-
rajongó Jamie barátom hívott fel
bennünket Arlingtonból azon a
keddi napon, mert nem messze la-
kik a Pentagontól, és szerinte túl
alacsonyan, meg a motorokat túl-
ságosan bôgetve lövik az épületet.
Azt hittük, megháborodott. Iste-
nem, mekkorát tévedtünk!

A Világkereskedelmi Központ
baloldali tornyát (innen Európából

nézve) valamikor ôsszel láttuk,
mert a Newark felôl közlekedô
metrónak ott volt a legközelebbi
megállója a manhattani hajókikö-
tôhöz. Onnan pedig a Szabadság
szoborhoz hajóztunk, meg Ellis
Islandra, ahol a bevándorlási épü-
let komor épület-múzeuma kísér-
tett. Mivel volt még egy óránk a
hajó indulásáig, nem siettünk. A
ménkû hosszú mozgólépcsôn fel-
jôve mindjárt a torony elsô emele-
tén voltunk, ahonnan kisfiam,
András Pál azonnal a tetôre akart
liftezni, legalább ötször. Az exp-
ressz-liftek „bájos” fellövése miatt
egyikünk sem rajongott igazán az
ötletért, mert ha az ember gyomra
a harmincadik emelet táján feljön
a torkunkig, majd pedig a századik
emelet táján , a lassításkor lecsusz-
szan a térdünkig, akkor kevésbé él-
vezzük magát a siklást. Kizárólag
azért tudtuk lebeszélni, mert a fe-
leségem meg a lányom megpillan-
totta a félemeleti kávézót, ahol sü-
temények is tornyosultak, a nagy-
fiammal pedig bevágtattunk a  ká-
vézóval szemközti könyvesboltba,
ahol árleszállítás volt.

Annyira azért nem szállították
le az árakat, hogy egy könyvnél
meg egy CD-nél többet vegyünk,
de a CD, az amerikai idézetekkel,
megvan azóta is. Kifelé sétálva
még megnéztük azt a kis kápolnát
meg az elôtte levô temetôkertet,
ami eltörpült a két torony árnyéká-
ban, pedig magasabb lehet, mint a
vörösberényi katolikus templom.
Öt évvel késôbb, a  televízió elé ta-
padva folyton azt vártuk, hogy va-
jon mutatják-e azt a templomot, de
egészen éjfélig csak a  füstfelhô-
ket, a romokat és a menekülô em-
bereket láthattuk. Úgy hajnali egy
után aztán felvillant a temetôkert,
ahol a régi holland és amerikai te-
lepesek sírkövei fehér porral vol-
tak borítva, a kápolna ajtaja elôtt
pedig iratlapokat sodort a szél.  A
kis kápolna tornya viszont maga-
sabb volt a romok mellett...

Almádiban végzett tanítványa-
im közül a sümegi Stefanics Péter,
aki már neves üzletember, aznap
10 órára volt hivatalos a WTC-be,
azaz a Világkereskedelmi Köz-
pontba, de korábban kiszállították
a metróból és gyalog közeledett.
Elsô dolga volt felhívni tapolcai
osztálytársát, aki tôzsdei tudósító
az egyik hazai angolnyelvû lapnál,
és elhadarta neki, hogy nem látja a
tornyokat. A segítôkész barát pe-
dig egészen addig útba akarta iga-
zítani „révedezônek” hitt padtársát
Budapestrôl, amíg meg nem tudta,
hogy füsttôl nem látni a tornyokat.
No meg, bekapcsolta végre a tele-
víziót!

Egy másik tanítványom Pretz
Rita, azon morfondírozott azon a
héten, hogy a lakóhelyéhez közel,
azaz Manhattanben vásárolgasson,
vagy elutazzon a Niagarához egy
kedvezményes jeggyel. Az utóbbi
mellett döntött, és ha már arra járt
átment Kanadába, hiszen a Lópat-
kó-vízesés onnan sokkal szebb.
Öregedô tanára is folyton azt haj-
togatta, hogy azt a látványt nem
szabad kihagyni, mert az ôslako-
sok nem véletlenül nevezték el
„nagy mennydörgônek”, aztán
meg figyelni kell mennyire más az
angol nyelv a vízesés két oldalán.
Figyelgette is, amíg le nem zárták
a határt, és a világ minden kincsé-
ért sem engedték vissza, hiába kö-
nyörgött, mutogatta a hét végére
szóló repülôjegyét Budapestre, no
meg hiába hivatkozott a szerény-
nél is kevesebbnek mondható ru-
határára.

Náluk jobban csak tiszteletbeli
alpolgármesterünk, Majbó Gábor
lepôdött meg, aki ugyanekkor volt
úton Kaliforniába rég nem látott
testvéréhez, de Grönlandnál úgy
megfordult a gépe, hogy mire fel-
ébredt, megint Európában voltak. 

*
Abban a félemeleti könyves-

boltban vásárolt CD-n tallózgatva
mindenfajta idézet található, is-
mert és ismeretlen amerikaiaktól,
meg európaiaktól, illetve minden
más kontinens írástudóitól, akik
valamit is mondtak az „Új Világ-
ról”. Van egy olyan válogatás is,
amelyik Amerikát veti össze Euró-
pával, pontosan, alaposan, tehát
kíméletlenül. Az egyik neves afró-
amerikai író, James Baldwin, aki
abban az évben halt meg, amikor
mi hazajöttünk Amerikából, egyik
korábbi regényében az alábbit írta
le: „Európa rendelkezik azzal,
amivel mi még nem:  az élet rejté-
lyes és  kérlelhetetlen korlátai irán-
ti érzékkel, egy olyan érzékkel,
amit egy szóval tragédiának ne-
vezhetünk. Nekünk viszont van
egy olyan érzékünk, ami belôlük
fájdalmasan hiányzik: az élet lehe-
tôségeinek az érzéke.” 

Egy másik könyvében arról ír,
hogy „Amikor az amerikaiak kite-
kintenek a világra, semmi mást
nem látnak csak sötét és fenyegetô
idegeneket, akiknek, úgy tûnik,
egyáltalán  nincs ritmusérzékük,
sôt a fehérek iránt sem éreznek
semmi tiszteletet vagy szeretetet; a
fehér amerikaiak pedig semmit
sem tudnak kezdeni ezzel az
egésszel,  kivéve azt, hogy megnö-
velik a honvédelmi költségvetést”.

Fájdalmasan igaz és tragikusan
szép sorok egy igen érzékeny,
afró-amerikai írótól, amelyeknek

az értékébôl semmit sem von le az
a tény, hogy már a múlt század vé-
gén megírta. Talán proféta is volt a
maga nemében. 

*
Veszélyes dolog a történelmet

egyenes közvetítésben látni, sôt
megélni  , mert akkor legtöbben ér-
zésekkel reagálunk, ráadásul ösz-
tönösen, nem pedig az eszünkkel.
Rettenetes elolvasni ezek után
egyes lapokban meg az interneten
azokat a firkálmányokat, hogy a
világvége mégiscsak eljön, vagy
legalábbis a III. világháború, mert
maga Nostradamus is megírta.
Nostradamus ugyanis európai volt,
azon belül is  a 16. századi francia
valóság orvosa és asztrológusa,
akinek rímbe szedett próféciáit
elôszeretettel alkalmazzák a véres
20. századi valóságra. Ha minden-
képpen próféciákra vágyunk akkor
vegyük inkább Nagy Károlyt, akit
a franciák és a németek is maguké-
nak vallanak. A frank uralkodó
ugyanis egységes Európáról álmo-
dozott, és létrehozta azt a  Karo-
ling Reneszánszot, amelyben
Európa kultúrális újjászületése
megvalósult a 9. évszázadban. 

Történt mindez úgy 1200 évvel
ezelôtt , de gyümölcsei mégiscsak
a 20. századra értek be, amikor Sir
Winston Churchill  az „Európai
Egyesült Államok” megterem-
téséért száll síkra már 1945-ben.
Három évre rá arra kérte „Európa
nemzeteit, akik között vérfolya-
mok folytak, hogy felejtsék el ezer
éves küzdelmeiket”. És kezdték el-
felejteni, hiszen Robert Schuman
francia külügyminiszter az Euró-
pai Szén és Acél Únió létrehozásá-
val megalapozza a Közös Piacot,
amely az Európai Únió közvetlen
elôdjének tekinthetô. A német-
francia megbékélés után a maas-
trichti szerzôdés tette fel a koronát
arra a folyamatra, amelynek ma
már részesei szeretnénk lenni mi
magyarok is. 

Itt a Balaton északi partján ezért
tett valami fantasztikusan nagysze-
rüt öt település, amikor szeptem-
ber végén Európa Napot tartott a
fiatal, a felnôtt és a még tapasz-
taltabb nemzedék. Valami egység
körvonalai kezdenek derengeni a
Balaton-felvidéken is, amelyet
éles szemmel vett észre a Balaton-
almádiba látogató Jim Flavin, az Ír
Köztársaság budapesti nagyköve-
te. Köszönetnyilvánítását azzal
zárta, hogy megjegyezte:
”Higgyjék el, Magyarország nél-
kül szegényebb lenne az Európai
Únió”.

Czuczor Sándor
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Egy kisebb delegációval
Nyitragerencséren, egy nagyob-
bal pedig Eggenfeldben jártunk
a minap testvértelepüléseink
meghívásainak eleget téve.
Nyitragerencséren – a Nyitra
Környéki Régió kulturális talál-
kozója alkalmából – megcsodál-
hattuk az ottani magyarok és
szlovákok dalait, táncait, verses-
ritmusos produkcióit. Megható
volt tapasztalni – talán egyszer a
nagypolitikusok is észreveszik –
az együtt élô szlovákok és ma-
gyarok egymás iránti figyelmét,
tiszteletét, sôt a szeretetét is.
Utóbbit jól példázza az egyik ge-
rencséri képviselô, a szlovák
nemzetiségû, ám a magyart is
ízes felvidéki tájszólásban
kitûnôen beszélô Mirko Marik 14
éves lányának, Máriának a rajza
(ld.: 10. old.). 

Eggenfeldenben ünnepélyes
keretek között írtuk alá a hivata-
los testvérvárosi szerzôdést. Az
aktust megtisztelte jelenlétével
és felszólalásával a müncheni
magyar generálkonzul, valamint
számos országos és helyi politi-
kus. A rá következô rendezvénye-
ken kirobbanó sikert arattak a
berényi néptáncosaink, az Almá-
di Vegyeskar, és a Kéttannyelvû
Gimnáziumunk “németes” diák-
jai német nyelven elôadott
mûsorukkal, s jól helytálltak a
focista általános iskolásaink is,
akiket a fizikailag sokkal
erôsebb eggenfeldeni juniorok
csak nehezen tudtak legyôzni
2:1-re. Köszönet mindnyájuknak
és a felkészítôiknek! 

Üröm az örömben, és ezt sem
hallgathatom el: az egyik megté-
vedt focista gyerekünk az utolsó
napon elemelt egy 16 márkás
mûszaki cikket egy áruházban.
Remélem, többet ilyent nem tesz. 

Balatonalmádi-Öreghegy,
2001. szeptember 30.

Néhány sor
a 131. hónapról
a Városházán
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Kerényi László
polgármester

Meglehetôsen sûrû programot
tudhat maga mögött a város
képviselô-testülete. Szeptember 27-én
együttes ülésen vettek részt a szakbi-
zottságok tagjai,  majd az ezt követô
testületi ülésen 11 napirendi pontot
tárgyaltak meg, hoztak határozato-
kat. Végül 16,00 órai kezdettel köz-
meghallgatáson találkoztak váro-
sunk polgáraival.

Dr. Kerényi László polgármester
távollétében, (aki éves szabadságát
tölti) Pandúr Ferenc alpolgármester
vezette ülésen elôször a Kommunális
Kht-vel kapcsolatos teendôk kerültek
terítékre. Az egyhangúlag elfogadott
határozat szerint az önkormányzat
2002.01.01-i hatállyal jogutód nél-
kül, végelszámolással megszünteti.
Kerekes Csaba képviselô több ponton
változtatást javasolt a megalapítandó
Balatonalmádi Kommunális és Szol-
gáltató Kft. szindikátusi szerzô-
désében. A Kft. alapítói: Balatonal-
mádi Város Önkormányzata, a pol-
gárdi székhelyû Vertikál  Építôipari
és Kommunális szolgáltató Rt és a
Veszprémi Kommunális Rt. a változ-
tatásokat elfogadták. A testületi dön-
tés szerint az önkormányzat nem kí-
ván a Felügyelô Bizottságban részt
venni.

Ezt követôen a Humánpolitikai
Bizottság határozati javaslatára
egyöntetû szavazással ítéltek el “min-
denfajta kényszerítést, gyûlöletkeltést
és terrorcselekedetet”. Az ülés
résztvevôi egy perces felállással adóz-
tak az Egyesült Államokban történt
esemény áldozatainak emlékére.

A Pénzügyi Bizottság javasolta a
2001. évi költségvetési rendelet módo-
sítását, mely a helyi testületi döntések
és a különbözô pályázatok adta
lehetôségek kapcsán elnyert pénzesz-
közök miatt vált szükségessé. Több
kérdés vetôdött fel az egyes tételekkel
kapcsolatban, amelyekre a Pénzügyi
Bizottság tagjai adták meg a válaszo-
kat. Ezeket elfogadva hagyta jóvá a
Testület az elôterjesztést.

A Városi Zeneiskolában rézfúvós
tanszak indítására adták áldásukat a
képviselôk. 

Schildmayer Ferenc és Pandúr
Ferenc alpolgármesterek elôter-
jesztésében tárgyalta a Képviselô-
testület a Wesselényi-strandrekonst-
rukció folytatását. Az idei szezonkez-
detre megépült a fôbejárat melletti vi-
zesblokk, és a város pályázatot nyúj-
tott be a folytatás támogatására a Szé-
chenyi-terv keretében. Az  50 millió
Ft-ról szóló szerzôdés folyamatban
van. A határozati javaslatot, mely sze-
rint az elôterjesztést elfogadja, az I.
ütem megépítésére a közbeszerzési el-
járást megindítja, a Testület egyhan-
gúlag  jóváhagyta. Az un. PHARE
“árnyékprogram” pályázat benyújtá-
sára tett javaslatot dr. Szûcs Sándor
városunk jegyzôje. Fenti pályázatot a
környezeti állapotot javító fejlesztések
támogatására írták ki, s ebbe besorol-
ható az információs  táblarendszerek
kialakítása is. Az elôterjesztést, melyet
a GTB és a PEB már megtárgyalt, a
Testület elfogadta. A pályázaton a Ke-
let-balatoni Területfejlesztési Társu-
lás települései közösen vesznek részt.

Az önerôs útépítésekkel kapcsola-

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii hhíírreekk
tos határozati javaslathoz Zana And-
rás fûzött kiegészítést. Mivel a
Vöröshegyi utca alsó  szakaszán, és a
csatlakozó mellékutakon a terepszint
alatti közmûépítmény a helyére ke-
rült, nincs akadálya az utak végleges
helyreállításának és a csapadékvíz-el-
vezetés megoldásának. A kivitelezés-
hez az önkormányzat 64 %-os támo-
gatást nyújt, a fennmaradó összeget
lakossági befizetés fedezi. A testület a
PEB által is támogatott javaslatot el-
fogadta. A szavazáson Balogh Csaba
képviselô úr erkölcsi aggályait han-
goztatva nem vett részt.

Következô napirendi pontként Ba-
latonalmádi Város Kulturális Köz-
pont ajánlati felhívása szerepelt,
melynek jóváhagyása a Képviselô-
testület hatáskörébe tartozik. A beru-
házás lebonyolítását végzô
Veszprémber Rt. által összeállított
anyagot a Testület elfogadta, és felha-
talmazta Pandúr Ferenc alpolgár-
mestert, hogy a döntésrôl a lebonyo-
lítót tájékoztassa. 

Az augusztusi ülésen már napi-
renden szerepelt a MAHART részvény
átruházási szerzôdés tervezete. A kor-
mány – elôzô döntésétôl eltérôen – a
térítésmentes  vagyonátadás feltétele-
ként szabta meg az érintett önkor-
mányzatok kötelezettségvállalását ar-
ra, hogy 600 millió forint összegben
alaptôke emelést hajtanak végre a ba-
latoni Hajózási Rt-ben. Ebbôl Almá-
dira 30 millió forint jutna, melyet két
részletben kell teljesíteni. A szükséges
forrás biztosítása  nem érinti  az idei
költségvetést, mivel az elsô részlet be-
fizetése – minden valószínûség sze-
rint – áthúzódik a 2002. évre. A tes-
tületi döntés szerint Almádi kötele-
zettséget vállal arra, hogy kezdemé-
nyezi az alaptôke emelését. 

Napirenden kívül tárgyalta a tes-
tület Kerekes Csaba indítványát a
Széchenyi-terv lakásprogramjára be-
nyújtandó pályázattal kapcsolatban.
A Képviselô-testület döntô többségé-
nek tartózkodása miatt a módosító ja-
vaslat nem kapta meg az elfogadás-
hoz szükséges szavazatot. 

Az ülést követôen csak pár percnyi
idejük maradt a képviselôknek egy
szusszanásnyi pihenôre. A városháza
nagytermében már ott várakoztak a
közmeghallgatásra kíváncsi almádi-
ak. Pandúr Ferenc alpolgármester
bevezetôjében hasznos ötletnek
minôsítette a szeptemberi közmeg-
hallgatást a decemberi idôpont he-
lyett, mert így a lakossági vélemények
és javaslatok beépíthetôek a következô
évi tervekbe. 

A város környezeti állapotáról szó-
ló jelentésében többek között megem-
lítette, hogy az életbelépett Balaton-
törvény  számos javaslatunkat figye-
lembe vette. A környezetvédelmi célú
szabályozás mellett az építési feltétele-
ket is meghatározza. Helyi szabályo-
zás körében vizsgálta felül az önkor-
mányzat a Környezetvédelemrôl és
Városüzemeltetésrôl szóló rendeletét.
Minden tervezetrôl megkérték a civil
szervezetek véleményét, javaslataikat
a rendeletek jóváhagyása során figye-
lembe vették.

Súlyos kötelezettséget rótt a város-
ra a Közép-dunántúli Környezetvé-

delmi Felügyelôség. Határozata sze-
rint a Megye-hegyen lévô hulladékle-
rakó telepet be kell zárni, a települési
szilárd hulladék elhelyezését abba
kell hagyni, és gondoskodni kell a te-
rület rekultivációjáról, (területrende-
zés, növénytelepítés) valamint ki kell
alakítani, és 20 éven át üzemeltetni
kell egy talajvíz megfigyelô kutat. 

A már említett Balaton-törvény
következtében megszigorodott az in-
gatlantulajdonosok kötelezettsége a
meglévô szennyvízcsatorna hálózatra
való rákötést illetôen. Szó esett még
környezetvédelmi célú fejlesztésekrôl,
tájrendezésrôl, nyári zajártalomról
is. 

Számadatokkal zsúfolt költségve-
tési tájékoztatójának végén az alpol-
gármester úr megállapította, hogy az
intézmények zavartalan mûködését a
költségvetésben tervezett kiadások biz-
tosítják, és az önkormányzat által
2001. évre meghatározott fejlesztések
döntô többsége megvalósul. Elmond-
ta, hogy négyféle helyi adó került be-
vezetésre (építmény, telek, iparûzési és
idegenforgalmi adó). Jelentôsebb
adóemelés évek óta nem volt, sôt eb-
ben az évben a kereskedelmi szállás-
helyek esetében adót csökkentett (900
Ft/m2-rôl, 700 Ft/m2-re) az önkor-
mányzat. 

A 2001. évi beruházások jelen-
tôsebb tételei: Városi Kulturális Köz-
pont (a volt Auróra étterem belsô
bontási  munkáival a kivitelezés
megkezdôdött), a három általános is-
kola különbözô mértékben ugyan, de
tovább fejlôdött, közmûépítésekkel
kapcsolatban megjegyezte, hogy az
elôzô idôszakhoz képest szerényebb
mértékben, de tovább épülnek a
közmûhálózatok. Örvendetes, hogy
pozitívan változott a közterületek ál-
lapota, rendezettebb, tisztább lett a
város. 

A beszámolót követôen a jelenlévô
almádi polgárok tették fel kérdéseiket
a Képviselô-testület tagjainak. Az
érintett problémák közül az egészség-
üggyel kapcsolatos felvetések; téli
gyógyszertári ügyelet, sebészeti rende-
lés megoldatlansága és az egészség-
ügyben dolgozók iparûzési adó men-
tessége váltott ki indulatokat. Immár
sokadszor került asztalra a volt
Nevelôotthon területének hasznosítá-
sa, a városi piac kaotikus állapota,
valamint a reklámok, hirdetmények
elhelyezésérôl szóló rendelet betartá-
sa. Többen nehezményezték az illegá-
lisan lerakott – és a város szinte min-
den területén megtalálható - háztar-
tási szemét elszállításának megoldat-
lanságát. A káptalanfüredi lokálpat-
rióták felvetették annak lehetôségét,
hogy a Határ út kapja vissza a Római
út elnevezést. A városi úthálózat álla-
potát a hozzászólók egyöntetûen
rossznak tartják, mielôbbi változta-
tást várnak. A képviselôk, illetve a hi-
vatal dolgozói adtak választ a kérdé-
sek egy részére. A megválaszolatlan
felvetésekre a Polgármesteri Hivatal
írásban válaszol az érdekelteknek.

A nyilvános ülésrôl szóló önkor-
mányzati jegyzôkönyvek a Városi
Könyvtárban, ill. a Polgármesteri Hi-
vatalban megtekinthetôk.

N. F.
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Rendôrségi hírekRendôrségi hírek
Vége az elsô ôszi hónapnak, így ebben

a lapszámban már lehetôségem nyílik arra
is, hogy néhány gondolattal visszatérjék a
nyári szezon történéseire. Általában el-
mondható, stagnáló bûnözésrôl beszélhe-
tünk, ami azt jelenti, hogy a statisztikai
adatok tekintetében nem történt számszerû
növekedés, azonban megvizsgálva azokat
az összefüggéseket, amelyek e számok mö-
gött vannak, úgy vélem, néhány következ-
tetés, tanulság levonása mindenképpen in-
dokolt. A legfontosabb mégallapitás lehet-
ne az, hogy a bûnözés szerkezetében bizo-
nyos hangsúlyeltolódások figyelhetôk meg,
amely figyelmeztetô lehet az idegenforga-
lommal foglalkozó, minden szereplô szá-
mára is. Dinamikusan növekedett a külfö-
di bûnelkövetôk száma, elsôsorban a fiatal
korosztály, a húsz éven aluliak körében.
Adataink vannak arról, és ez a
Balatonpart más területein is így volt,
hogy elsôsorban a német nyelvterületrôl, a
volt NDK-ból kialakult német tartomá-
nyokból szervezetten, vagy egyéni turista-
ként nagyon sok, hazájában is deviáns
magatartású, hátrányos helyzetû, fiatalok-
ból álló csoport jött hazánkba, azért, hogy
itt levezesse az otthon felgyülemlett feszült-
séget, azaz, szabadon kitombolhassa ma-
gát. Ennek a következményét aztán a kem-
pingek, a közterületi létesítmények látták,
amelyekben tetemes kárt okoztak a része-
gen, és nem egyszer kábítószer hatása alatt
álló és tomboló fiatalok. Ôk voltak azok,
akik különbözô vagyon elleni bûncselek-
ményeket követtek el a gazdagabb turisták
sérelmére, az áldozatok többször éppen sa-
ját honfitársaik voltak. Hosszú oldalakon
lehetne ismertetni azokat az eseményeket,
melyek az eddig elmondottakat alátámaszt-
ják, de egy rövid cikkben erre nincs
lehetôség. Komoly rendôri erôfeszítést igé-
nyelt, hogy a nemkívánatos eseményeket a
legrövidebb idôn belül megszakítsuk, an-
nak érdekében, hogy a pihenni, nyaralni
vágyók körében ne okozzanak riadalmat,
ijedtséget.

Még egy tapasztalatot szeretnék kiemel-
ni és megosztani Önökkel. A korábbi lap-
számokban is sokat foglalkoztam azzal,
hogy nagyon könnyelmûek általában az
emberek, és ezen a tulajdonságon nem haj-
landók változtatni semmilyen figyelmezte-
tés, felhívás kedvéért sem. Sajnos csak
bûncselekmény áldozataként döbbentek rá
sokan, hogy egy minimális odafigyeléssel
mindez elkerülhetô lett volna. A strandi lo-
pások területén jelentôs növekedést
„könyvelhettünk“ el, éppen a fentiek miatt.
Ezen a területen hiába volt a strandot
mûködtetôk jó szándékú figyelmeztetése, a
rendôrök, polgárôrök erôfeszítése, hogy ne
történjenek ilyen bûncselekmények, még-
sem múlott el úgy egyetlen nap sem, hogy
ne kaptunk volna ilyen eseményrôl bejelen-
tést. Nem akarom most ragozni, hogy mi-
lyen jellemzô események történtek, a ta-
pasztalatok alapján azonban nekünk is át
kell gondolni a jövôbeni rendôri fellépést,
stratégiát, azonban bármilyen erôfeszítés
felesleges lesz, ha Önöktôl nem kapjuk
meg a támogatást, együttmûködést.

Jelentôs sikernek tartjuk, hogy a nyári
szezon alatt nem történt személy elleni
erôszakos bûncselekmény, az emberek biz-
tonságban érezték magukat, hiszen még
késô éjszaka, vagy éppen kora hajnalban
százak voltak a közterületen, élvezték a
nyár, a pihenés örömeit. Jóval kevesebb

gépkocsit vittek el a területrôl, de ezeket is
döntôen nem a közterületrôl, hanem zárt
udvarokból, nem egyszer úgy, hogy a kerí-
tést kellet kibontaniuk, vagy a kaput lesze-
relni, de ennek ellenére soha senki sem lá-
tott semmit, legalábbis az ilyen ügyekben
indított eljárások során soha sem kaptunk
értékelhetô adatokat, információkat.

A betörések száma is a felére esett visz-
sza, bár az ismertté váltak esetében is meg
kell osztanom Önökkel egy rossz tapaszta-
latot, nevezetesen azt, hogy nagyon sok
esetben csak egy sötétítô függöny, vagy egy
szúnyogháló volt a „biztonsági“ zár, ami
azért könnyelmûségre utal, talán egyetér-
tenek velem. Volt ismét csak olyan esetünk
is, amikor a szomszéd akkurátusan végig-
nézte a betörést, de a kisujját sem mozdí-
totta, és hát sajnos ez a fajta közömbösség
is jellemzôje volt a nyári szezonnak. A ká-
bítószer fogyasztása, birtoklása is soha
nem látott csúcsokat döntött, azonban eb-
ben a külföldi állampolgárok voltak az
elkövetôk döntô többségben, szeretnék itt
visszautalni a cikk elején leírtakra.

Hosszú oldalakon lehetne folytatni a
szezonnal kapcsolatos tapasztalatok sorát,
azonban azt gondolom, hogy a legfonto-
sabb jellemzôkrôl szóltam, és bármilyen
hosszan is elemeznénk az egyes bûncselek-
ményfajtákat, mindig oda lyukadnánk ki,
hogy csak Önökkel együtt, az Önök érdeké-
ben, összefogással lehet bármilyen ered-
mény, vagy siker reményében felvenni a
küzdelmet a bûnözéssel szemben.

Ami az elmúlt hónap történéseit illeti,
jellemzôen a késô nyári, kora ôszi állapot
a jellemzô. Töredékére esett vissza a nyári
hónapokhoz képest az ismertté vált bûn-
cselekmények száma. Betöréses lopást hatot
jelentettek be, ezek közül kettô ötmillión fe-
lüli kárral járt, ezen kívül négy lopást, va-
lamint két gépkocsifeltörést regisztráltunk.
Sajnos egy újabb Audit is elvittek, ezúttal
is zárt udvarból. A kocsi egyébként annyira
új volt, hogy a tulajdonos még a rendszá-
mot sem tudta megjegyezni, ugyanis mon-
danom sem kell, hogy a kocsiban marad-
tak a papírok, személyes iratok, sôt a tar-
talék kulcs is a tolvaj „rendelkezésére“ állt.
Több akciót is tartottunk, melyekhez a me-
gyei, valamint a Készenléti Rendôrség be-
vetési csoportjainak segítségét is megkap-
tuk. Ezen akciók során is többen kerültek
kábítószer-fogyasztás miatt elôállításra, és
indult meg velük szemben az eljárás. Ezek
a személyek elsôsorban a különbözô szóra-
kozó helyek ellenôrzése során kerültek lá-
tókörünkbe.

Mivel minden esetben közlekedésel-
lenôrzési célokat is meghatároztunk, en-
nek köszönhetôen nyolc esetben kellett it-
tas jármûvezetés miatt eljárást indíta-
nunk, közöttük két almádi polgárral szem-
ben. E témánál maradva, megállapítható,
hogy a hirtelen beköszöntött rossz idô mi-
att ugrásszerûen megnôtt az anyagi károk-
kal járó, szak-zsargonnal, a koccanásos
balesetek száma. A bekövetkezések fô oka-
ként a figyelmetlenség, a nem a látási és út-
viszonyoknak megfelelô, helytelen sebes-
ség-megválasztás a jellemzô. Csak
emlékeztetôül, közeleg az ôszi szüretek
idôszaka, és csak remélni merem, hogy
nem kell ittas vezetés miatt eljárni egyetlen
almádi polgárral szemben sem.

Balatonalmádi, 2001. szeptember 27.
Grúber Sándor r.alezr.

Rendôrkapitány

FFIIGGYYEELLÔÔ::
• Balatonalmádiban 1990 óta csaknem 300 fôvel csökkent a lakosság lét-

száma, állapította meg az elôzetes adatok összevetése alapján a 2001. évi
népszámlálás. A 8055 lakosból 3835 férfi és 4220 nô él városunkban.

• Tihanyt és Alsóörsöt megelôzve Balatonakali lett “A legnépszerûbb
üdülôhely“ verseny elsô helyezettje. Veszprém megye napilapja, a Napló
által kezdeményezett megmérettetésben 13 Balaton-parti helység vett
részt. Balatonalmádi a 9. helyezett lett.

• 99 pályázó 180 versét értékelték a füredi Salvatore Quasimodo költô-
versenyen, melynek gyôztese idén “A mészáros” címû versével Orbán
Ottó lett.

• 1940-ben építették azt a hajót, amely az elsô helyen végzett a világon
elôször nálunk megrendezett internetes vitorláshajó-szépségversenyen. A
– legutóbb egy balatonalmádi hajóépítônél felújíttatott – “Tabu”
nevû 40-es cirkálót “A Balaton legszebb vitorlása” címmel tüntette ki
a nemzetközi zsûri.

• Mézes Rudolf, a CSEMADOK galántai területi titkára zárta be azt a fel-
vidéki nép-viseleti kiállítást, amelyet a Magyar-Angol Tannyelvü
Gimnázium Kollégiumában láthattak az érdeklôdôk szeptember végé-
ig. A Szobiné Kerekes Eszter vezetésével megvarrt felvidéki ruhák a
Pozsonytól-Királyhelmecig húzódó tájegységek jellegzeteségeit villan-
tották fel, mentve a magyar örökség megmaradt emlékeit. Az elsô kiállí-
tás Komáromban volt, de megcsodálták a frankfurti Expo látogatói csak-
úgy mint a nyitragerencséri falunap küldöttei, ahonnan Budafok és Bala-
tonalmádi után Ajkára kerül a csodálatos összeállítás.

• Catie Thorburn, a Generation Europe ifjúsági diáknaptár brüsszeli elnök-
asszonya és Tom Glaser az Európa Tanács brit delegációja vezetôjének
meghívására a Külügyminisztérium Bem-rakparti székházában fogadá-
son látta vendégül az Európa Ház a Magyar-Angol Tannyelvü Gim-
názium négy naptárszerkesztô diákját. Rozsos Petra, Sôth Veronika,
Tenk Dóra és Várkuti Boglárka a 2001-2002 évi diáknaptár szerkesztési
munkálataiért dícséretben részesült és meghívást kaptak a Civiliáda 2002
budapesti rendezvényeire is.

• 15 gimnazista tanuló kapott felkérést a Balatonalmádi, Alsóôrs, Cso-
pak, Balatonfüred és Tihany által rendezett Európa Nap hostessi felada-
tainak ellátására. Az eseményre érkezô nagykövetek és az Európai Únió
vezetôi mellett láttak el fordítói, idegenvezetôi és protokolláris feladato-
kat. Balatonalmádiba ôexcellenciája Jim Flavin, az Ír Köztársaság nagy-
követe látogatott, el és beszédet mondott a Magyar-Angol tannyelvû Gim-
náziumban, valamint a Hotel Aurórában a Civil Szervezetek tanácskozásán.

MMeeggkkéésseetttt nneekkrroollóógg
BBúúccssúú ddrr.. KKaalliicczzkkaa LLáásszzllóóttóóll
A döbbenet erejével hatott ránk a hír azon az

április végi hétfôn, hogy a sokak által szeretett és
tisztelt Kaliczka László, Laci bácsi nincs többé. A
halál mindig kegyetlen, de ha ennyire váratlanul
érint bennünket, még nehezebben feldolgozható.

Végzettségét tekintve földmérô mérnök volt,
de egész életét és munkásságát a vízügynek szen-
telte. Hosszú idôn át dolgozott a székesfehérvári,
majd a veszprémi vízügyi igazgatóságnál vezetô
beosztásban. Számos cikk és kiadvány bizonyít-
ja, hogy  munkáját hivatásnak érezte. A reá bízott
feladatokat mindig maximálisan megoldotta.
Munkássága a vízügyön belül sokrétû és szerte-
ágazó volt. Többször volt kiváló dolgozó, háromszor kapott “Árvízvéde-
lemért” emlékérmet, 1993-ban megkapta a “Vízügyért” kitüntetést.

Számos tervet készített a Bakony és környéke kisvízfolyásainak sza-
bályozására – doktori disszertációját 1981-ben is e témakörbôl írta –, víz-
elvezetésének megoldása. Lakóhelyén, Balatonalmádiban is az ô tervei
alapján valósult meg Kelet-Berény csapadékvíz elvezetô rendszerének
egy része. Ô tervezte és felügyelte a berényi temetô környékének rende-
zését, járda és csapadékvíz elvezetô árok készítését. Aváros mûszaki osz-
tályának felkérésére több beruházásnál is ellátott szakértôi feladatokat.

Közéleti tevékenységét fémjelzi, hogy két éven keresztül volt a
Vörösberényi Polgári Kör elnöke. Ez idô alatt szorgalmazta a díszkút –
amihez már tereprendezési tervet is készített – és egy helytörténeti
gyûjtemény létrehozását. Sajnos ezen elképzeléseit már a jelenlegi
vezetôségnek kell megvalósítani.

Emlékét megôrizzük, küzdelmes, tevékeny élete után nyugodjon bé-
kében. Vörös Lajosné

A Vörösberényi Polgári Kör
Vezetôségi tagja
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OOkkttóóbbeerrii eemmlléékknnaappjjaaiinnkk
1849 október 6. és 1956 október 23.

Minden erônkkel megvédjük ezt a
csodálatos népet; hatalmas ez a
nemzet; tisztelgünk a hôsök elôtt, büszkék vagyunk magunkra, mert nagy-
szerûek vagyunk – hangzik folyamatosan az amerikai médiából a tragédia
után, miközben magyarjaink hétrôl-hétre azon az Országimázs-Központon

“poénkodnak” a televízióban, amelyik
a Millennium évében megpróbált

néhány magyarság-öntudatot szárba szökkentô magot elhinteni a jól termô,
mégsem túl termékeny hazai földbe. Remélhetôleg nem a tragédia elôtt.

VKM

Október hatodika és huszonhar-
madika egyaránt a szabadságért, a
nemzet függetlenségéért folytatott
fegyveres küzdelmeinkre emlékeztet
bennünket. A két dátumot az is ösz-
szekapcsolja, hogy mindkét szabad-
ságharcunkat ugyanaz a nagyhata-
lom fojtotta vérbe – 1849-ben
kisegítôként, 1956-ban önállóan -,
amelynek legfontosabb célja - állam-
rendjétôl függetlenül - a terjeszke-
dés, a minél több ember feletti kor-
látlan uralom megszerzése volt. Az
is közös a két a küzdelemben, hogy
a harc végén – bírósági komédia után
– mindkét esetben miniszterelnököt
gyilkoltak meg, gróf Batthyányi La-
jost és Nagy Imrét. 

Október hatodikán az aradi vérta-
núkra emlékezünk. 1849 október 6-
án hajnalban, az aradi vár tövében
elôször Kiss Ernô, Schweidel József
és Dessewffy Arisztid tábornokokat,
és Lázár Vilmos ezredest vezették
elô. Ôket golyó általi halálra ítélték.
Kiss Ernôt nem találta el halálos lö-
vés, hát saját maga vezényelt újra tü-
zet a tanácstalan kivégzôosztagnak.
A többi tábornokot a közönséges
bûnözôknek járó bitófára ítélték.
Elsônek Pöltenberg Ernôt akasztot-
ták fel, aki minden társával kezet
szorított, és megcsókolta ôket. Má-

sodiknak Török Ignác következett,
azután Lahner György, Knezich
Károly, majd Nagy-Sándor József,
aki, amikor nyakába tették a kötelet
így kiáltott: Éljen a haza!. Ezután
következett Leiningen-Westerburg
Károly, aki ezekkel a szavakkal kö-
szönt el társaitól: Isten veletek baj-
társak! Nemsokára más, igazabb bí-
ró elôtt fogunk állani! A következô
Aulich Lajos, majd a törött lábú
Damjanich János volt. Ezután az a
Vécsey Károly került sorra, aki egy
korábbi összeszólalkozásuk miatt
hónapokig nem beszélt Damjanich-
csal. Az a Vécsey, akinek büntetésül
végig kellett néznie bajtársai halálát,
s akinek apja azt üzente, örül, hogy
kivégzik a fiát, mert a császár ellen
lázadt! Gróf Vécsey Károly császári
és királyi kamarás, dúsgazdag ma-
gyar fônemes kivégzése elôtt odalé-
pett a szerb születésû, egyáltalán
nem gazdag és republikánus érzelmû
Damjanich János holttestéhez, letér-
delt, és kezet csókolt neki. A tábor-
nokok holttestét ezután elrettentésül
közszemlére tették, aminek az lett az
eredménye, hogy a környékbôl ezrek
és ezrek jöttek Aradra leróni kegye-
letüket a hôsök elôtt. Kevesen tud-
ják, hogy napra pontosan egy héttel
a kivégzések után kényszersorozott

egykori honvé-
dek felrobbantot-
ták az aradi vár
központi pa-
rancsnoki épüle-
tét, s a robbanás-
ban halálát lelte a
k ivégzéseké r t
felelôs várpa-
rancsnok. A hôs
tábornokok mel-
lett október hato-
d i k á n
emlélkezünk a
Pesten kivégzett
gróf Batthyányi
Lajos miniszter-
elnökre, Kazin-
czy Lajos tábor-
nokra, s Haynau
vérszomjas ter-
rorjának más ne-
ves és névtelen
hôseire is. Béke
poraikra!

Október 23-
án 1956 magyar
csodájára emlé-
kezünk. Annak a
fegyveres sza-

badságharcnak a kirobbanására,
amelyet a világon mindenki hitetle-
nül és csodálkozva fogadott, s
amelynek aztán mindenki bámulat-
tal adózott. Hiszen alig egy évtized
telt csak el a ránk nézve mérhetetlen
pusztulást és szenvedést hozó világ-
háború befejezése óta, s a magyar
nép ismét, ezúttal önként fegyver
után nyúlt. Évszázadok szenvedése
sûrûsödhetett össze abban a tizen-
egy évben, hogy a robbanás ilyen
nagy erejû, és váratlan volt! És ép-
pen tizenegy napig lehetett megint
felemelt fejjel és egyenes derékkal
járni Magyarországon! Ez a tizen-
egy nap csak arra volt elég, hogy
megmutassuk, mit nem akarunk. A
fennálló rend tagadása egységbe
forrasztotta a magyarokat. A novem-
ber harmadikai kormány névsorá-
ban ott volt a kommunista Nagy Im-
re, a szociáldemokrata Kéthly Anna
és a kisgazda Kovács Béla, de ott
volt Kádár János is, aki ekkor már a
szabadságharc leverésén fáradozott
a Szovjetunióban. A 11 nap alatt
csak odáig tudtunk eljutni, hogy ki-
léptünk a Varsói Szerzôdésbôl, és
kimondtuk Magyarország semle-
gességét, ami nem kevés. Hogy
hosszabb idô alatt meddig jutottunk
volna el, arról találgatni ugyan le-
het, de nem érdemes. A rendszer ta-

gadásában kialakult egység a ma-
gyarázata annak, hogy ma is olyan
sokan vallják magukat ’56 örökösé-
nek. Ez addig nem baj, amíg ôszin-
te, amíg nem a többiek ellen irányul,
és nem törekszik kizárólagosságra,
mert minél többen vallják maguké-
nak a jót, annál jobb az a közösség-
nek!

A dicsôséges napok mellett a so-
ha nem látott véres megtorlásra is
emlékeznünk kell. Nagy Imre mi-
niszterelnök áldozatára, aki a forra-
dalom elárulása árán megmenthette
volna saját életét, de nem tette! Em-
lékeznünk kell a hôsként elesett
vagy kivégzett ezrekre, a bebörtön-
zött és megkínzott tízezrekre! Mind-
azokra, akik nélkül ma egészen más
lenne Magyarország! Az emlékezés
mellett tennivalónk is van még!
Hadd idézzük itt Szabó Lôrincnek az
Irodalmi Újságban 1956 október 31-
én megjelent, ma is idôszerû sorait:
“Sok jóvátennivaló vár még ránk,
sok becsületes igazságtétel, aminek
szüksége csak ezután fog kiderülni.
S ami nélkül nem nyugodhatnak
meg igazán a lelkek. Magyarorszá-
got a fiai, a szenvedése és a kétség-
beesése szabadították fel. Váltsa
meg most a szent munka és valami
hasonlata a mennyei igazságnak a
földön.”

Bálint Sándor

KKééttmmoonnddaattooss gglloosssszzaa
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MMeeggkkéérrddeezzttüükk……
A Gazdasági, Településüzemelési

és Településfejlesztési Bizottság el-
nökét, Kerekes Csabát, hogy a Szé-
chenyi Terv lakásprogramjának pá-
lyázata kapcsán az önkormányzat
miért a költségalapon meghatározott
lakbérû lakások építésének
lehetôségét választotta?

- Amint az már a múlt havi újság-
ban is olvasható volt, a testület négy
lehetôség közül választhatott: fiata-
lok részére építhetô garzonház,
idôsek háza, szociális bérlakások és
költségalapon meghatározott bérû
lakások építése.

Garzonház építése mellett azért
nem döntött a testület, mert kevés
olyan fiatal felelt volna meg azoknak
a feltételeknek, amelyeket a pályázat
kikötött: 35 év alatti, önálló ingat-
lannal nem rendelkezô, házastársi
vagy élettársi kapcsolatban élô pár,
maximum 5 éves bentlakással.
Külsô szakértôk véleménye is az
volt, hogy sajnos Almádiban nincsen
annyi mobilitása ennek a konstrukció-
nak, hogy biztosítva lenne az ötéves
ciklusonkénti csere. Ráadásul a laká-
sok nagysága maximum csak 40
négyzetméter lehet. 

A nyugdíjasház építésének feltéte-
lei: csak olyan idôs személyek vehe-
tik igénybe, akiknek sem önkor-
mányzati lakásra vonatkozó határo-
zatlan idejû bérleti jogviszonyuk,
sem lakásra vonatkozó tulajdonjo-
guk nincs. Az önkormányzatnak pe-
dig gondoskodnia kell az ehhez kap-
csolódó állandó orvosi ellátásról,
étkeztetésrôl, szükség esetén beteg-
ápolásról. Ezekrôl gondoskodik a
városban már mûködô Idôsek Klub-
ja, ezt a napközi otthont kell tovább-
fejleszteni, hogy minél jobban eleget
tehessen a feladatának. 

Azonkívül, nem hiszem, hogy
Balatonalmádiban az lenne jellemzô
az öregekre, hogy nincsen ingatlan-
juk, és nem valószínû, hogy ettôl jó
szívvel megválnának. Úgy vélem,
lehetne annak egy rossz hangulati ér-
téke, ha arra sarkallnánk az idôs em-
bereket, hogy váljanak meg – esetleg
egy élet munkájából származó – Ba-
laton-parti ingatlanjaiktól, és költöz-
zenek be az öregek házába. Érzé-
keny dolgok ezek, jobb  azt a csalá-
dokra bízni, hogy ingatlanvagyonuk
dolgait hogyan intézik egymás kö-
zött. Segíteni természetesen kell, de
erre, mint már említettem, mûködik
a városban intézmény, azt kell támo-
gatni.

Szociális bérlakásra páran szorul-
nának rá. Egy 3775 négyzetméteres

ingatlan hasznosításának lehetôségét
nem egy szûk réteget megcélozva
kell kihasználni. Szociális segítséget
a költségalapon meghatározott lak-
bérû lakásokban is lehet nyújtani.
Ezt ki is mondtuk: ha az önkormány-
zat úgy ítéli meg, hogy erre adott
esetben szükség van, lakbérfizetés-
hez  támogatást adhat. Egy városve-
zetés feladata azonban nemcsak szo-
ciális jellegû. Csak egy példát mon-
dok: a városi rendôrkapitányság
több, mint 70 fôs munkatársi lét-
számmal dolgozik, ebbôl talán hár-
man laknak Almádiban. Azért ne-
künk ilyesmire is gondolni kell.

Ezeket a kérdéseket alaposan át-
rágtuk, áttanulmányoztuk a feltétele-
ket, és egy elôzetes felmérést is ké-
szíttettünk. Ennek eredménye az,
hogy a költségalapon meghatározott
lakbérû lakásokra - nem kétséges -
van igény. Ezek mobilitása jó, ha el-
távozik egy bérlô, jön helyette má-
sik, teljes a kihasználtság. Az épí-
tendô lakások zöme 50 négyzetmé-
ter alapterületû, szolid, de a mai kor
követelményeinek hosszú távon
megfelelô lenne. Lennének ennél ki-
sebb (36 négyzetméteres) és na-
gyobb (83 négyzetméteres) lakások
is. A lakbért majd úgy kell megálla-
pítani, hogy az üzemeltetési, fenn-
tartási, felújítási költségeket fedezni
lehessen belôle. Éves szinten a beke-
rülési költség 2%-ánál nem lehet
több. Ezt kiszámolva alacsonyabb
összeg jön ki, mintha valaki ingat-
lantulajdonos személytôl bérelne pi-
aci áron lakást. Balatonalmádiban
nem olcsó az ingatlanok bérleti díja,
azt gondolom, hogy az ilyen lakások
építésével is segíthetünk például a fi-
ataloknak abban, hogy ezekben lak-
va hosszabb távon, szorgalmas mun-
kával tudjanak annyi pénzt össze-
gyûjteni, hogy önálló ingatlanhoz
juthassanak.

- Abban mi az ésszerûség, hogy
míg a város a ’90-es évek elején
igyekezett megszabadulni az önkor-
mányzati lakásoktól – legalábbis úgy
tûnt, hiszen potom pénzért eladta
azokat -, most újakat épít?

- Ez most itt egy egészen más
helyzet. Annakidején az önkormány-
zatok döntéskényszerben voltak.
Rendelet volt arra, hogy, ha az ott la-
kók bizonyos százaléka ezt kérte,
kötelezô volt eladni a lakásokat.
2001 január 1-tôl a Széchenyi Terv
alapján  lépett életbe az új lakásépí-
tési rendszer. A vissza nem térítendô
80%-os állami támogatáshoz 20%
önrészt kell tenni. A Hadak útjai in-
gatlan tökéletesen megfelel ennek

kihasználására, a végleges vagyon-
növekmény az eredeti állapot ötszö-
röse, hiszen a kiszámított 300 millió-
ból 240 millió lenne a támogatás és
60 millió a saját forrás. Az önkor-
mányzatnál meglévô lakásalapból
felhasznált összeggel – aminek for-
rása az értékesített lakások bevétele,
amit csakis lakáscélra lehet fordítani
– ezen nagy területû ingatlanon any-
nyi lakást kell építeni, amennyit csak
lehet, a pályázati lehetôségbôl azt
kell kihasználni, amit csak ki lehet.
A hosszú idô óta kihasználatlan in-
gatlan értékével és a lakásalapból
hozzátett összeggel számolva, most
lehetôség nyílt 16 lakás megépítésé-
re. A Hadak útjai ingatlant háromfé-
leképpen lehet hasznosítani: vagy
saját erôbôl létesíteni rajt valamit
vagy értékesíteni vagy igénybe ven-
ni valamilyen lehetôséget a haszno-
sításra. Az utóbbival megépíthetô la-
kások hosszú távon (20 évig nem le-
het elidegeníteni), kellô mobilitással

jól kihasználhatóak, a lakbérek  - ha
kell, szociális segítséget is igénybe
véve - megfizethetôek lesznek. 

A pályázatot befogadó nyilatko-
zatot még nem kaptuk meg, tehát
nem is biztos, hogy érvényes. Nem
tudni, lesz-e belôle valami, ezért is
tartom fölöslegesnek az ellene irá-
nyuló hangulatkeltést, aminek alap-
jai még nem is igazak.

- Milyen a város szociális hálója?
- Számadatokat mondani most

nem tudok, mert arra nem készül-
tem, de azt tudom, hogy Balatonal-
mádi minden olyan szolgáltatást, el-
látást biztosít, amelyet az önkor-
mányzati törvény elôír. Sôt, nem ke-
vés olyan intézményünk van, ame-
lyet a város önszántából, saját elha-
tározásból vállalt és mûködtet, ami
nem kis erôfeszítés egy ekkora hely-
ség számára.

Vecsey Kiss Mária

Szeptember utolsó hétvégéjén egésznapos polgárôr-találkozót rendezett a

Balatonalmádi Polgárôr Egyesület és a Megyei Polgárôr Szövetség. Ez volt

a második alkalom, hogy a városban egyszerre ilyen sok polgárôr tartózko-

dott. Az elsô összejövetelt két évvel ezelôtt szervezték a helyiek. 

A programokon 25 egyesület tagjai vettek részt, akik közül többen család-

jukkal együtt érkeztek. Így összesen több százan népesítették be a sportpá-

lyát és közvetlen környezetét. Délelôtt kezdôdött a kispályás labdarúgótorna,

amelyre 12 polgárôrökbôl álló csapat nevezett be. A körmérkôzésekbôl

gyôztesként a kolontáriak kerültek ki, megelôzve ezzel a második helyezett

fûzfôieket. Az almádi polgárôrök nem fociztak, hiszen a lebonyolítás rájuk

hárult, de a városi rendôrkapitányság felállított egy csapatot. Ôk sajnos nem

bizonyultak eredményesnek, még az elôdöntôbe sem kerültek be.

Mindeközben a pálya mellett illatfelhôk kezdtek terjengeni, köszönhetôen

annak a 15 alkalmi szakácsnak, akik fôzôversenyre adták a fejüket. A tûz fö-

lött többek között halászlé, birkapörkölt rotyogott a bográcsban, azonban a

hagyományos, mégis kissé egyedi fûszerezésû gulyásleves váltotta ki a zsûri

tagjainak ízlelôbimbóiból a legkellemesebb ingereket. A rendezvény rangját

emelte, hogy jelen volt Kuti Csaba, a Megyei Közgyûlés elnöke, Kiss Mi-

hály, megyei rendôrfôkapitány, Cseh István, az Országos Polgárôr Szövetség

alelnöke és hét Veszprém megyei városi rendôrkapitány. Ôk is részt vettek

azon a fórumon, amelyen a polgárôrség jelenérôl, jövôjérôl ejtettek szót a

meghívottak. Ismertették azokat a pályázati lehetôségeket, amelyeken az

egyesületek támogatást nyerhetnek tevékenységükhöz. A megyei

rendôrkapitány elmondta, hogy megyénkben a polgárôrség komoly elisme-

rést vívott ki magának. Ez a kijelentés is alátámasztotta, hogy az önkéntes

“rendfenntartók” rászolgáltak erre a jóhangulatú találkozóra, amely remek ki-

kapcsolódást nyújtott számukra.

JÓPÉ

PPoollggáárrôôrröökk aa ppáállyyáánn
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Jó néhányan még ma is szemé-
lyes emlékeket ôríznek Almádi-
ban a csendes magányt kedvelô
festômûvészrôl. 1888-ban szüle-
tett Veszprémben, ahol a gimnázi-
umot is végezte. Budapesten jogot
hallgatott, közben a képzô- és
iparmûvészeti fôiskola elôadásait
látogatta. A nagybányai
mûvésztelepen Réthy István,
Kecskeméten Révész Imre volt a
mestere. 1926-tól Bécsben élt,
hosszú ideig dolgozott a grinzingi
mûvésztelepen. Többször szere-
pelt a Mûcsarnok és a Nemzeti
Szalon kiállításain, 1931-ben cso-
portos tárlaton Veszprémben is.
1947-ben hazatért, s 1956 szep-
temberében bekövetkezett el-
hunytáig Balatonalmádiban élt.

Éles megfigyelô képességrôl,
kiváló karakterérzékrôl tanúskod-

nak mûvei. Munkásságát bölcs élet-
szemlélet, filozófikus szellemiség, a
gondterhes élet adta szûrt derû hatot-
ta át. Vázlataiban, rajzaiban, tábla-
képeiben a táj valóságát, szépségé-
nek színbeli megjelenését ragadta
meg. Figurális alkotásaiban, portréi-
ban, zsánerképeiben az ember bensô
világát kutatta érthetô, avatott festôi
közlésmódban.

1988-ban szeretett lakhelyén, Ba-
latonalmádiban rangos, nagysikerû
emlékkiállítást rendeztek köz- és
magángyûjteményekben ôrzött
mûveinek bemutatásával. Munkás-
ságát több sajtóközlemény méltatta.
Ismertetést közölt róla a Mûvészeti
Lexikon 1968-ban, a Veszprém me-

gyei Életrajzi lexikon 1998-ban, s
többször lapunk, az Új Almádi Új-
ság. Külföldre került képeit 1972-
ben bemutatta a bécsi Schönburg
Galéria. Egy-egy mûvét ôrzi a Ma-
gyar Nemzeti Galéria, a veszprémi
Laczkó Dezsô Múzeum, a szombat-
helyi képtár, a várpalotai mûvészeti
különgyûjtemény.

Permi vörös homokkôbôl fara-
gott, emlékezô figyelmünkre is érde-
mes síremléke a vörösberényi
temetô keleti oldalában áll. Néhai
mûvészünk nevét ecsettel és palettá-
val díszes márványtábla ôrzi.

Albrecht Sándor

4455 éévvee hhuunnyytt eell DDuukkaaii TTaakkááccss JJeennôô

AA BBaallaattoonn kköönnyyvvee
Ez a könyv nem csak Közép-Európa legnagyobb tavának vizérôl szól,

hanem irodalomról, festészetrôl és történelemrôl – tehát a hely szellemérôl is
– olvasható a Nôk a Balatonért Egyesület kiadásában megjelent “balatoni
olvasókönyv” borítóján, e szavakkal ajánlva magát mindazoknak, akik
tavunkat még jobban szeretnék megismerni.

A kiadók úgy gondolják, hogy a Balaton mellett élô gyerekeknek illene
többet tudniuk a tóról, mint amennyit az iskolai tankönyvek kínálnak, mert a
tó szeretete és a vele kapcsolatos ismeretek teszik az embert igazi balatoni
polgárrá. Az egyesület balatonalmádi csoportjának asszonyai - lányok, éde-
sanyák, nagymamák – fontosnak tartanák, ha az almádi iskolások is örömmel
használnák e hasznos olvasmányt.

A könyv csöppet sem száraz tudományos és gazdag irodalmi anyagát
fotók, festmények, illusztrációk teszik még színesebbé, gyerekek számára
könnyen “fogyaszthatóvá”. Elsôsorban nekik készült ez a munka. De persze
nemcsak nekik, mert “ A Balaton könyvébôl minden magyar gyerek és fel-
nôtt tanulhat, okulhat, s gyönyörködhet a képekben, irodalmi szemelvények-
ben”.

A Balaton könyve Almádiban a Fórumnál és a Hattyú ABC-nél lévô
könyvesboltokban kapható.

Vecsey Kiss Mária

A Nôk a Balatonért
Egyesület Balatonalmádi
Csoportjának szokásos
városszépítô bálja 2002
január 26-án szombaton

lesz, belépôjegyek
illetve támogató jegyek
az Ottilia Étteremben

kaphatók.
Használt háztartási olajat

továbbra is átveszünk
(Ottilia Étterem), ezzel

nemcsak a környezetünket
védjük, hanem minden
leadott 5 literért 1 liter
friss olajat kaphatunk!

NABE Balatonalmádi
csoportja

MMeegghhíívvóó
A Baranyi Ferenc, Kemény Géza, Vecsey Kiss Mária köl-

teményeibôl összeállított zenés irodalmi esten - november 15.

(csütörtök) este 6 óra, Aurora szálló - Vidovszky Béla munkáiból

kamarakiállítás lesz látható.

Szeretettel várjuk!



Egy kis közvéleménykutást vé-
geztünk Almádiban – igaz, szûk kör-
ben. Azt kérdeztük: hallották-e
Vidovszky Béla festômûvész nevét.
Néhány idôsebb emberen kívül a vá-
lasz nemleges volt. Magam, mint a
mûvész életének és munkásságának
több évtizeden át kutatója – nem vol-
tam meglepve. Ugyanis a mûvész
köztudottan utálta a kommunizmust,
nem volt “megvásárolható” szocreál
témákra, ezért a rendszer elnézett fe-
lette; a mûvészeti világ pártirányítói
hallgattak róla. A fiatalabbak tehát
aligha ismerhették meg.

Nekem kell a címbeli kérdésre
válaszolnom.

Vidovszky 1883-ban a Békés
megyei Gyomán született, igazi pol-
gár családból; minden fiútestvére
egyetemet végzett (orvos, gyógy-
szerész, pap, mérnök). Ô maga rajz-
tanári oklevelet szerzett, majd a ta-
nítványait igen megválogató
Ferenczy Károly vette pártfogásba,
olyan eredménnyel, hogy a mûvész-
palánta egy tájképét már 1905-ben
befogadta egy rangos, országos ki-
állítás. Állami ösztöndíjjal Párizs-
ban és Münchenben folytathatta ta-
nulmányait. Hazatérve hamarosan
két emlékezetes, önálló kiállításán
imerhették meg a nevét; Aradon,
majd Békéscsabán állított ki olyan
sikerrel, hogy 1912-ben meghívták
a szolnoki mûvésztelepre, amelynek
egy emberöltôn át a törzstagja lett.
Itt születtek híres alföldi képei tájak-
ról, kúriákról. Aztán bejárta az or-
szág legszebb vidékeit; kedvelt té-
mája lett a Balaton. Egry Józsefével
együtt jelentették meg e tájról ké-
szült festményeit levelezôlapon. El-
mondható, hogy Almáditól Keszthe-
lyig sokfelé letette az állványát. (Az
ötvenes években Sümegre járt ismé-
telten vissza.)

1913-ban elnyeri a rangos
Wahrmann-féle díjat, és ettôl kezd-
ve töretlenül ível fölfelé a pályája.
1914-ben a magyar király számára
vásárolják meg egy szobabelsôjét;
1916-ban a király hadifestôvé neve-
zi ki; a frontokon készült festménye-
it a budapesti és a bécsi Hadtörténe-
ti Múzeum vásárolja meg. 1920-ban
alapító tagja a legjobbakat tömörítô
Szinyei Társaságnak. 1922-ben az
olasz király veszi meg egy enteriôr-
jét a velencei kiállításon. Ezt
követôen is minden olyan külföldi
kiállításon szerepelnek vásznai,
ahol a magyar pikturát bemutatják.
A honi kiálíltásoknak is a legnép-
szerûbb résztvevôje; pályázatokat
nyer, kitüntetéseket kap… Gerevich
Tibor mûvészettörténész professzor

szerint Vidovszky kora Európájának
legkiválóbb enteriôristája!

Kutatásaim során mintegy 500
sajtóhelyen találkoztam a nevével;
ha a cikk nemcsak felsorolta egy ki-
állítás résztvevôit, akkor mûveinek
kiemelése, dicsérete nem maradt el.
Népszerû folyóiratok gyakran – oly-
kor címlapon – közölték alkotásai-
nak reprodukcióit. Mûvészeti folyó-
iratok többoldalas ismertetésben és
sok illusztrációval mutatták be
mûveit…

Amikor betört a kommunizmus,
a párt döntötte el, ki lehet hazánk-
ban elismert mûvész. Vidovszky
élesen szemben állt a rendszerrel,
ezért persona non grata lett. Örültek
volna, ha disszidál, ezért már az öt-
venes években kapott útlevelelt. Ô
azonban hazatér, és hozza csodála-
tos festményeit Ausztriából, Ola-
szországból, Svájcból, a Dalmát
tengerpartról. És továbbra is megél
alkotásaiból, mert tisztelôi megma-
radtak.

1961-ben – 78 évesen! – leg-
újabb képeibôl nyílik kiállítása a bu-
dapesti Csók Galériában. A siker le-
írhatatlan! A kritikusok is kénytele-
nek elismerni, hogy az idôs
mûvésztôl tanulhatnának a fiatalok.
Pátzay mellszobrot, Reményi em-
lékplakettet készít róla… A rendszer
is érzi, hogy a mûvész hatalmas tá-
bora vár valamiféle elismerést. A
mûvésztársak Munkácsy-díjra ter-
jesztenék fel, de 1964-ben “csak” a
Munka érdemrend arany fokozatát
kapja. El sem megy átvenni – a la-
kására viszik…

Amikor 1973-ban Budapesten el-
hunyt, egy szaklap kivételével a saj-
tó csak az MTI pár soros nekrológ-

ját közli.
Tisztelôi kellô idôben felhívják a

Magyar Nemzeti Geléria figyelmét
a mûvész születésének közeledô
centenáriumára, de a kulturális éle-
tünknek ez a pártirányítású, megha-
tározó intézménye az emlékkiállítás
megrendezése elôl elzárkózik. Szé-
kesfehérvár lép a helyébe – mint
már nem egyszer —, és rendez sike-
res tárlatot. Az anyagot viszik to-
vább Gyulára, Békéscsabára, Szol-
nokra, Gyomára… A Fôváros VI.
Kerületi Tanácsa emléktáblát helyez
el volt lakóháza falán; Szolnok
bronzba önteti a Pátzay-alkotta
mellszobrot, és fölállítja
mûvésztelep parkjában; többfelé ne-
veznek el utcát róla; levelezôlapra
viszik néhány alkotását, az
idôközben Endrôddel egyesült
Gyomán pedig a nevét viselô múze-

um nyílik, néhány festményének
állandó kiállításával.

A Galéria 20 alkotását ôrzi, de
amikor nemrég kiállítást nyitott a
XX. század magyar képzômû-
vészetének bemutatására, erre
Vidovszky képet nem tett ki! A rend-
szerváltás itt elmaradt…

Szöveggel nem lehet egy fes-
tômûvészt bemutatni: látni kell az
alkotásokat! Ezt némileg pótlandó, a
Mûvészetbarátok Egyesületének he-
lyi csoportja november 22-i és de-
cember 20-i klubdélutánján (17 órá-
tól a Közösségi Házban) diaképeket
mutatok be a mûvész munkáiból.
Erre az alkalomra is szeretettel vá-
rok minden érdeklôdôt!

Almádiban is ismerjék meg mi-
nél többen a XX. század jeles fes-
tômûvészét, Vidovszky Bélát!

Láng Miklós
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KKii vvoolltt VViiddoovvsszzkkyy??

TTeelleeppüüllééssttöörrttéénneettii  úújjddoonnssáágg
Ez év júliusában hézagpótló

munka jelent meg a Káptalanfüredi
Fürdôegyesület kiadásában, mely
a  “Káptalanfüred évtizedei

1930-2000” címet viseli. Szerzôje
Polniczky József.

A 236 oldalra kiterjedô munka
felöleli Káptalanfüred teljes
történetét az elsô parcellák
kialakításától az elmúlt év decem-
beréig bezárólag. A szerzô hatal-
mas, több évtizedre kiterjedô
munkája testesül meg a mûben,
amelynek igen jelentôs része
személyesen átélt eseményeken
alapul. A Polniczky család ma is
álló háza a legelsôk között épült
Káptalanfüreden.

Külön értéke a kiadványnak a
23 oldalra kiterjedô fényképanyag
több mint 60 képpel, valamint a
gazdag, közel 50 oldalnyi mellék-
let, amelynek mindegyike történeti
dokumentum. Valamennyien, kiket
érdekel a város múltja, köszönettel
tartozunk a szerzônek évtizedes
kutató, gyûjtômunkájáért, aminek
megjelentetésével az utókor
számára felbecsülhetetlen értéket
nyújt át.  Ugyancsak köszönet illeti
azokat, akik a kiadást anyagilag
támogatták.

Figyelmébe ajánlom a mûvet
városunk minden lakójának és
nyaralójának.

SF

Vidovszky enteriôr (Urbán kastély, csarnok)
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Mária Mariková 14 éves nyitragerencséri szlovák kislány rajza az Új Almádi Újság egy 2000 májusi példányának nyomdahiba folytán üresen maradt 8.

és 9. oldalán. Az újságot édesapja, Mirko Marik képviselô úr vitte magával Szlovákiába, amikor a tavalyi horgászversenyünk alkalmából Almádiban járt. Ô

is csak otthon vette észre, hogy a kollégái példányában a 8. és 9. oldalon a Szent Jobb Kápolnáról szóló cikk és a Szent Istvánt ábrázoló mozaikkép van. A

kislánya azonban elkérte tôle a nyomdahibás példányt, és kitöltötte az ûrt.

Tisztelt Fôszerkesztô Asszony!

Amennyiben egyetért, kérem a szlovák kislány rajzát színesben lehozni, esetleg együtt az eredeti tartalommal. Fenti kísérôszöveget információnak szán-

tam, Önre bízom, hogy leközli, vagy ír helyette jobbat. A színes miatt felmerülô többletköltséget a polgármesteri keretbôl vállalom.

Tisztelettel: Kerényi László

Sajnos a kért színes nyomtatás a felmerülô plusz költségek átgondolása miatt elmaradt, így csak fekete-fehérben tudtuk lehozni a rajzot. A színeket olvasóink

képzelôerejére bízzuk, csakúgy mint a kislány ragyogó ábrázatát, csillogó szemeit, piros pofiját, ahogy szlovák-magyar barátságot rajzol nekünk. Így legyen!

(Szerk.)
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EEGGGGEENNFFEELLDDEENNBBEENN JJÁÁRRTTUUNNKK......
Szinte biztos vagyok benne, hogy

az eggenfeldeni esernyôkereskedôk
fülig érô szájjal fogadták a hírt: hi-
vatalos delegáció érkezik Balatonal-
mádiból. Az oka pofon egyszerû, rit-
ka az az alkalom, amikor a magyar
vendégek legfontosabb öltözéke ne
az esôkabát, kiegészítôként ne az
esernyô lenne.

Így volt ez szeptember elején is,

amikor a bajor kisváros a testvérvá-
rosi szerzôdés aláírására látta vendé-
gül népes küldöttségünket. Bár a két
busz jó két órát késett az elôzetesen
megbeszéltekhez képest, öröm volt
látni és ismét találkozni a magyar
zászlókkal „felfegyverkezett“ házi-
gazdákkal. Karl Riedler polgármes-
ter kedves szavakkal köszöntötte az
utazástól kimerült vendégeket, akik
közül sokan elôször jártak e kedves
kisvárosban. S ez elsôsorban

Gottfried Anders úrnak köszönhetô,
aki lehetôvé tette, hogy ifjú futballis-
táink, táncosaink, a gimnázium ta-
nulói az ottani baráti kör támogatá-
sával élvezhették a programokat.
Mert abban nem volt hiány! Vendég-
látóink igazi németes precizitással
gondoskodtak arról, hogy ne legyen
üres járat a négy nap során. Alig fog-
laltuk el szállásunkat, s máris az al-

mádi festôk kiállításának megnyitó-
jára invitáltak minket, s igazán jó ér-
zés volt látni az eggenfeldeni város-
háza falain egy-egy itthon is meg-
csodált „veszelit, ságit, hunyadyt“ !
Közben a téren elkészültek a fok-
hagymával, paprikával, néhány
Milos fotóval díszített magyar pavi-
lonok, ahol az almádi ipar- és nép-
mûvészet bemutatója mellett egy po-
hár bor és házi sütésû pogácsa várta
német barátainkat. Derülten hallgat-

tuk a borkostoló mel-
lett Zaharovitsné
Márti lelkes tájékoz-
tatóját városunkról,
mintha Accapulcoról
beszélt volna.

A programok csú-
csa természetesen a
másnapi testvérvárosi
szerzôdés aláírása
volt, ahol az ünnepé-
lyes külsôségek mel-
lett a két polgármes-
ter szentesítette az
okmányokat, mind-
ketten kiemelve, mi-
lyen jó döntés volt
négy éve a kapcsola-
tok hivatalos felvéte-
le. Ekkor már örültek
az esernyôke-
reskedôk, ám az esôs
idô sem gátolta meg
fiataljainkat, hogy
egy jó meccset vívja-
nak az eggenfeldeni
serdülôkkel, s talán
az egy gólos vereség
is csak annak tudható

be, hogy az elején a pazar sportléte-
sítmény egy kicsit elbizonytalanítot-
ta a mieinket. Hat füves pálya vil-
lanyvilágítással, „Úristen, mit tud-
hatnak ezek !“ Aztán kiderült, nem
sokkal többet, és ha mindenki csak a
focival lett volna elfoglalva, talán
fordított eredmény születik. A prog-
ramba iktatott gyárlátogatások után a
Bajor-Magyar est várta a meghívot-
takat, ahol a gimnazisták mûsora, a
Városi Vegyeskor produkciója mel-
lett a vörösberényi néptáncosok bra-
vúros szereplése emelte az est han-
gulatát. Aztán ki-ki felkérte vendég-
látóját, hogy a bajor zene ritmusára
táncot ropva köszönje meg a házi-
gazdák kedvességét, figyelmessé-
gét.

A vasárnap reggeli ünnepi szent-
misén Matthias Kienberger tisztele-
tes külön is köszöntötte a magyar
vendégeket, és ha Isten házában ille-
ne tapsolni, a Városi Vegyeskar bi-

zonyára tapsvihart kapott volna.
Dr. Bogdany, a helyi gimnázium

igazgatójának elôadása után a kül-
döttség buszra szállt, s egy közeli
skanzen megtekintésével múlatta az
idôt a búcsúestig. Mert sokak bána-
tára ez is elérkezett. A városháza té-

ren felállított sátrakban (szükség is
volt rá, mert ekkor az esernyô-
kereskedôk már nagyon boldogok
voltak) alkalmi zenekarok alakultak,
s jócskán fogyott a fehér kolbász és
a jófajta német sör.

A hétfôi indulás elôtt értékelték
még a testvérvárosi találkozót, to-
vábbi célok megfogalmazására ke-
rült sor, majd vendéglátóink sorfa-
la mellett buszra szállt az almádi
küldöttség. Hogy egybôl le is száll-
jon, mert a négykerekûnek esze
ágában sem volt indulni. Talán ne-
ki is jobban ízlett a német olaj. Karl
Riedler polgármester vezetésével
azonban eggenfeldeni barátaink ezt
a problémát is megoldották, vállu-
kat megvetve bírták jobb belátásra
a csökönyös járgányt. Hazaindult
tehát a 100 fôs küldöttség azzal a
tudattal, hogy jó barátokat hagy-
tunk Eggenfeldenben, akiket szere-
tettel várunk mi is Balatonalmádi-

ban. Még a városhatárt sem értük
el, mikor az esernyôkereskedôk
morózusan húzták össze szemöldö-
küket. Ragyogott a nap
Eggenfeldenben.

Gróf Tibor

A testvérvárosi szerzôdés aláírása

A belvárosi tábla is az almádiakat várja

Az eggenfeldeni polgármester feleségével a magyar pavilonnál

Az “aranylábúak”
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Az „Almádiért“ Közalapitvány Kuratóriuma  nevében  örömmel értesítem városunk polgárait,
hogy szeptember elején megkaptuk az APEH-tól az értesítést, miszerint  a céljainkkal szimpatizáló
adózók által felajánlott SZJA 1%-ok összege ebben az évben várhatóan 604.016 Ft lesz.

Ezúton mondok köszönetet a kultúrát szeretô és pártoló névtelen támogatóinknak, akik az idén
is megtiszteltek bizalmukkal, és ránk bízták jövedelemadójuk 1%-át. Célunk továbbra is
Balatonalmádi kulturális, irodalmi és zenei életének gazdagítása, fiatal tehetségek, mûvészek pár-
tolása, valamint a lakosság és az ideérkezô vendégek széleskörû tájékoztatása az “Új Almádi Újsá-
gon” és más kiadványokon keresztül. Részt veszünk Balatonalmádi vonzóbbá, “otthonosabbá”
tételében környezetünk szépítése, virágosítása, régi mûvészeti-építészeti értékeink felújítása,
valamint új értékek létrehozása révén.

E fenti célok megvalósítása érdekében az alapítványunk által 2000. évben szervezett ill.
támogatott jelentôsebb eseményekrôl már az “ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG”-on keresztül folyamatosan
beszámoltunk Önöknek. Most részben törvényi kötelezettségünknek is eleget kívánunk tenni,
amikor 2000. évi gazdálkodásunkat számokkal  is bemutatjuk.

Tevékenységünket az elôzôekben leírtak szellemében tovább folytatjuk, melyhez továbbra is
számítunk az Önkormányzat támogatására, valamint az Önök  önzetlen adományaira (beleértve a
felajánlott SZJA 1%-ot is). A befolyt pénzeszközök felhasználásáról a jövôben is az “ÚJ ALMÁDI
ÚJSÁG” hasábjain tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat.

Schildmayer Ferencné
a kuratórium elnöke

2000. ÉVI NYITÓ PÉNZKÉSZLET 1835 eFt

Alapítványi célú bevételek 2474 eFt
Kapott támogatások 1690 eFt

Magánszemélyektôl 254 eFt
Társaságoktól 52 eFt
Más társadalmi szervezettôl 150 eFt
Megyei Közmûv. Intézettôl 25 eFt
Önkormányzattól 1209 eFt

Kapott bankkamat 121 eFt
Egyéb  bevételek 663 eFt

SZJA 1% 495 eFt
Rendezvények bevétele (jegyárbev.) 168 eFt

Vállalkozási bevételek 2433 eFt
Értékesítési tev. árbevétele (újság,könyv,térkép, képeslap) 1398 eFt
Hírdetési és reklámtevékenység árbevétele 1001 eFt
ÁFA visszatérítés 34 eFt

2000. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4907 eFt

Alapítványi célú kiadások 1299 eFt
Rendezvények támogatása 742 eFt

„Régi Zene“  rendezvény 448 eFt
Millenniumi ünnepség 10 eFt
Szent István napi ünnepség 30 eFt
Kéttannyelvû Gimnázium „Lôrince Napok“ 30 eFt
Balaton Tárlat 51 eFt
Veszeli Görögo.-i kiállítás 130 eFt
Karácsonyi ünnepség 43 eFt

Városi Vegyeskar támogatása 202 eFt
Váci M. Általános Iskola  kerékpártúra támogatása 14 eFt
Öböl TV 100 eFt
Városszépítô tevékenység kiadásai 91 eFt

Óvári Kilátó  karbantartás 91 eFt
Egyéb kiadások 150 eFt

Vállalkozási kiadások 3751 eFt
Anyagköltség (papír ) 173 eFt
Munkabérek és járulékai 560 eFt
Nyomdaköltség, kiadványszerkesztés
- Új Almádi Újság 2212 eFt

Ügyviteli szolgáltatás 410 eFt
Postaköltség 197 eFt
Egyéb költség 199 eFt

2000. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5050 eFt

2000. ÉVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 1692 eFt

BBeesszzáámmoollóó aazz
““AALLMMÁÁDDIIÉÉRRTT”” KKöözzaallaappííttvváánnyy

22000000.. éévvii ggaazzddáállkkooddáássáárróóll Hozzászólás a Balatonalmádi településfe-

jlesztési koncepciója címû cikkhez:

Balatonalmádi csodálatos fekvésének köszön-
hetôen az északi part egyik gyöngyszeme lehetne, de
ezért sokat kellene tenni. Amennyiben vonattal
érkezik az ember Almádiba, szép, gondozott pályaud-
var és felújított díszburkolat fogadja, viszont a le- és
felvezetô lépcsôk elhanyagoltak, töredezettek, szinte
járhatatlanok. Az aluljáró falát minôsíthetetlen,
ocsmány feliratok és rajzok borítják. A korábbi évek-
ben legalább a szezon elején letisztították, idén még
ez sem történt meg. Az utcákra kihelyezett hulladék-
gyûjtôket szinte sosem ürítik. Még a Hôsi emlékmû
melletti árok is tele van szeméttel. A város központ-
jában is nagyon sok az agyontöredezett út, pl.: az
önkormányzat felé vezetô, az autóbusz-pályaudvar
mellett, a Jókai utca, Kossuth Lajos utca…

A park és a parti sétány – amely adottságaiban a
füredi Tagore sétányhoz hasonló – szintén
elhanyagolt, gondozatlan. Virágágyások és padok
alig találhatóak. A Schildmayer Ferenc által összeál-
lított régi képeslapgyûjteményben meg kell nézni,
hogy már 1904-ben milyen volt ez a sétány és nagy-
jaink szobrai körül a virágdíszítés. (A könyv 50-56.
számú képeslapjai alapján). A parkban pár éve
zenepavilont építettek, de ott soha nincs mûsor, vagy
egyszerûen csak nem hirdetik. A Panoráma az
építéskor kulturális célokat szolgált, elôadásokat tar-
tottak, ma csak disco van. A Balaton felé esô terasz
alkalmas lenne délutáni kávézásra, fagylaltozásra, de
sajnos ez sem mûködik. Nagyon szép a parkban
felépített új játszótér – igaz olyan félreesô helyen van,
hogy mindig üres –, viszont a régi játszótér veszélyes
vas és fémmaradványai a park másik felén nem kerül-
tek elbontásra. Az egész város piszkos,
kutyaürülékes, seperni, árkot tisztítani sosem látni
senkit. A strand fôbejáratához vezetô út göröngyös,
hiányos a kockakövezet, a füves rész és a virágágyás
elhanyagolt, piszkos. A “gombáknál” lévô játékautó-
maták és a körülötte lévô asztalok elfoglalják a járdát,
és így nehéz megközelíteni a strandot. A mólóról
élvezhetô leginkább a panoráma szépsége, de itt
egyetlen pad sincs, még a hajóra várakozók is csak a
kikötésre szolgáló tûzforró vasra ülhetnek le.

Kevés a kulturális program, de ami van az is csak
az információs füzetbôl tudható, vagy a helyszínen
hirdetik. Például a Balaton tárlat plakátja csak a pol-
gármesteri hivatal ajtaján található, természetesen így
a látogatottság is csekély. Megérdemelné ez a nívós
kiállítás, hogy a város több, forgalmas helyén plaká-
tok hirdessék.

Rendezhetnének a parkban például bornapokat a
füredihez, csopakihoz hasonlóan. Jó lenne körülnézni
néhány balatonparti városban, például Lelle,
Szántód, Tihany, Siófok, Szepezd vagy Balatonfüred,
hogy milyenek az utcák, hogy vannak kezelve az
utak, és milyen pompásak a parkok. Mitôl mûködik
ez ott jobban? Honnan van rá ott pénz? Mitôl

OOOOllllvvvvaaaassssóóóóiiii     ✉✉
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Ki ne érezte volna már úgy, hogy nem képes gond-
jait megoldani? Hogy reménytelenül egyedül ma-
radt? Hogy jó lenne, ha valaki segítô kezet nyújtana?
A városban mûködô Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai ilyen krízishelyzetek megol-
dásában nyújtanak segítséget a rászorulóknak a töb-
bi számos szociális ellátás mellett. 

A balatonalmádi Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat 1998 decembere óta létezik, azonban tör-
ténete évekkel korábbra nyúlik vissza. 1994 októbe-
rében alapította meg a városi önkormányzat az
Idôsek Klubját, amely a következô év elején kezdte
meg mûködését. Egy évvel késôbb az intézmény
Gondozási Központtá bôvült azáltal, hogy a polgár-
mesteri hivataltól átvette az étkeztetés és a házi se-
gítségnyújtás szolgáltatásait. Három évvel ezelôtt
két újabb szakmai csoporttal bôvült, ekkortól látja el
a védônôi, családsegítô és gyermekjóléti szolgáltatá-
sokat is. Az intézmény dolgozói a szociális ellátás-
ról szóló 1993. évi III. törvény és az 1997. évi gyer-
mekvédelmi jogszabályok alapján végzik munkáju-
kat. Ez utóbbi törvényt várhatóan 2002-ben módosít-
ják, így a szakembereknek újabb feladatokra kell
majd felkészülniük – tájékoztatta lapunkat Himáné
Matula Klára intézményvezetô-helyettes.

Ezt a sok feladatot huszonegy munkatárs látja el,
akik közül egy polgári szolgálatos sorkatona. Ebbôl
heten dolgoznak a gondozási csoportban. Ôk olyan
személyeknek nyújtanak mentális, fizikai segítséget,
akik egészségügyi állapotuk miatt nem képesek ma-
gukról gondoskodni, vagy nem tudják biztosítani
maguknak a napi egyszeri meleg étkezést. Az utób-
bi idôben nôtt Almádiban az idôskorúak aránya, va-
lamint a gondozási szolgáltatás ismertsége is. Ezek
azt eredményezték, hogy a gondozási csoport mára
teljesítôképességének határára került. A gondozottak
száma jelenleg 54 fô, azonban ez folyamatosan nô.
Ráadásul, ahogy korosodnak a kliensek, úgy egyre
többféle ellátásra szorulnak rá. A problémát átmene-
tileg társadalmi tiszteletdíjas kisegítôkkel oldja meg
az intézmény, de hosszú távon még egy fôállású dol-
gozót szeretnének felvenni, amelyhez a fenntartó ön-
kormányzat hozzájárulása is szükséges. A gondozá-
si csoport tagjai közül ketten az Idôsek Klubját szer-
vezik. Ôk elsôsorban étkeztetéssel segítenek idôs
embertársaiknak, programok szervezésével próbál-
ják a magányt (ha csak idôlegesen is) feledtetni az
egyedülállókkal, valamint higiéniai szükségletek ki-
elégítésében nyújtanak segítséget.

Az intézményen belül a családsegítést és a gyer-
mekjóléti szolgáltatást két külön szakmai csoport lát-
ja el. A két tevékenység sok mindenben kapcsolódik,
mégis különválasztandók egymástól, hiszen az utób-
bi kimondottan a kis- és fiatalkorúak védelmére irá-
nyul. Ebben a feladatban nagy szerep jut a
megelôzésnek. Mindennél fontosabb a gyermekek
testi, lelki egészségének megôrzése, a rájuk
leselkedô veszélyek elhárítása. Tavaly legnagyobb
számban magatartási problémákat kellett kezelnie a

jóléti szolgálat három munkatársának. Sok esetben

családi konfliktusokban kerestek megnyugtató meg-

oldást, valamint iskolai magatartási és teljesítmény-

zavarok okainak megszüntetésében mûködtek közre.

Munkájukat pszichológus segíti, aki rendszeresen

tart tanácsadásokat. A kliensek nagy száma miatt ma

már hetekig kell egy-egy tanácsadásra várni. A

családsegítôk legtöbbször megélhetési, lakhatási

problémákkal szembesülnek munkájuk során (így a

tartós munkanélküliséggel). Kiemelkedô még azok

száma, akiknek életvitele saját magukra vagy gyer-

mekeikre káros. Ilyen esetekben az intézmény ta-

nácsadással segíti a bajok orvoslását, valamint kez-

deményezheti az önkormányzatnál új szociális ellá-

tások bevezetését. 

A szolgáltató központ nagyon jó kapcsolatokat

ápol a társintézményekkel, orvosokkal, civil szerve-

zetekkel. Nekik kulcsszerepük van a problémák jel-

zésében, legtöbbször nekik köszönhetik a rászoru-

lók, hogy tudomást szereznek helyzetükrôl a

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-

sai. Elôfordul, hogy valaki magától fordul segítsé-

gért a szakemberekhez, akik minden esetben környe-

zettanulmányt készítenek, és feltérképezik, milyen

szolgáltatásokkal lehet az adott problémát orvosolni.

Errôl tájékoztatják a klienst, aki dönthet arról, hogy

elfogadja-e azt vagy sem. Fontos tehát kihangsúlyoz-

ni, hogy mindenki önkéntes alapon részesülhet ellá-

tásban (a gyermekek veszélyeztetettségének néhány

hatósági esetét kivéve).

Védônôi, anya- és csecsemôvédelmi feladatokat

hárman látnak el, ôk a háziorvosok munkáját segítik.

Nekik csupán munkáltatójuk az almádi szolgálat, hi-

szen az ô szakmai felügyeletüket az ÁNTSZ füredi

kirendeltsége végzi. A családsegítô intézménynek

egy technikai csoportja is van, amely nem szakmai,

de mindenképpen nélkülözhetetlen feladatokat lát el.

A városban folyó magas szakmai színvonalú mun-

ka elsôsorban a munkatársak képzettségének

köszönhetô, hiszen már mindegyikôjük szerzett,

vagy most szerez szakirányú végzettséget. Napra-

készségüket a havonta egyszer megrendezett tovább-

képzésnek köszönhetik, amely alkalmával a Veszp-

rém megyei intézmények szakemberei gyûlnek ösz-

sze, és konzultálnak egymással aktuális kérdésekrôl.

Kedvezôek a  munkakörülmények is, amelyet a

vörösberényi volt iskolaépület biztosít, ahol

lehetôség van a diszkrét ügyfélfogadásra. A

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat (Ady u. 2.,

telefon: 430-274) munkatársaihoz bárki bizalommal

fordulhat segítségért, ha úgy érzi, hogy magának

vagy a környezetében valakinek szüksége van rá. 

Józsa Péter

VAN SEGÍTSÉG!
fontosabb az ott élôknek a váro-
suk? Vagy csak Almádiban rossz a
város vezetése? Akkor talán nem a
legmegfelelôbb emberek irá-
nyítják, ha csak elmaradott balkáni
állapotokat tudnak tartani a város-
ban. Hová tûnik az adófizetôk
pénze?

“A jövôkép kialakítása
közmegegyezésen kell, hogy ala-
puljon, mert csak így képes a civil
társadalomban a megvaló-
síthatóság érdekében felszabadí-
tani azt a szellemi energiát, szo-
ciális ösztönt, mely nélkül város-
ról, városi életrôl nem beszél-
hetünk.”

Tisztelettel válaszra várva:
Jákói János, Budapest + 7 aláírás 

Balatonalmádi adófizetô pol-
gárai

Tisztelt

Szerkesztôbizottság!

Szeptember 7-én az almádi
“TEMPO élelmiszerüzletben” a
“Bakony dobozos tejet”  a mellékelt
számla szerint – “189,-Ft”-ért árusí-
tották. Az árcédulán a régi ár volt.
A TEMPO üzlet vezetôje szerint:
“ezen a napon a tej ára valóban 189,-
Ft volt a megszokott 169,-Ft he-
lyett”.

-  A TEMPO-ban árusított tej amúgy
is  a legdrágább a városban, árdrá-
gítása erkölcstelen és jogtalan ha-
szonszerzés.

-  Hány ilyen nap volt, ha egy, akkor
érdemes volt?

Kérem megjelentetni, hogy a város
polgárai szerezzenek tudomást a jog-
talan haszonszerzésrôl.

Balatonalmádi, szeptember 24.

Nagy Zoltán
Balatonalmádi, Kisfaludy köz 6.

Ui.: balatonalmádi Városháza Sza-
bálysértési Osztályán jegyzôkönyv
felvéve, és számlamásolat leadva.

lllleeeevvvveeeelllleeeekkkk
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Közzétették a 16. NIKE Nemzetközi Félmaratoni eredménylistáját.
A 21 km-es távot teljesítôk között több balatonalmádi sportember nevével

is találkozhattunk. A nôk mezônyében
Aggné Maász Rita, Felber Orsolya, Czeglédi Gyuláné
a férfiakéban:
Kun Zoltán  és Felber Gyula  teljesítette sikerrel a távot.

A szeptember 9-én Sóskúton rendezett MOM kupa tájfutó versenyen
Felber Orsolya elsô, Bikki Sándor harmadik helyet szerzett kategóriájában.

Sóskúton van Habsburg Ottó  kastélya, aki Ausztria magyarországi
nagykövete.

A versenydíjak átadói és a verseny védnökei között láthattuk ôt.
Az október 13-án Balassagyarmaton megrendezésre kerülô Országos

Normáltávú Tájfutó Bajnokságon résztvevô versenyzôink: 
Bikki Sándor, Bacsó Attila, Andrási Lajos, Gáncs Kálmán, Dr. Nagy

Zsuzsa, Felber Orsolya, sárkány Balázs, Felber Gyula, Kaszás Szilvia, Tóth
Károly Tóth Károlyné, Tóth Krisztina, Ifj. Tóth Károly.

A Veszprémben szeptember 26-án megrendezett Parktájfutó versenyen a
Herkules SE versenyzôi egy elsô, négy második és egy harmadik helyet
szereztek.

A Sólyi-erdôben szeptember 27-én rendezett Megyei Tájfutó
Diákbajnokságon Számfira Gergô, Számfira Balázs, Felber Orsolya elsô,
Csizmadia Bernadett harmadik helyezésével  jogot szerzett az országos diák-
bajnokságon indulásra. Ezt a versenyt október 27-én Egerben rendezik meg.

A városi kispályás labdarúgó bajnokságban három fordulót bonyolítottak le.
Eredmények:
Zánka borozó – Trükkösök: 8 : 1
góllövôk: Balogh, Kovács Z. (2), Fehér, Jakab Cs, Kovács L,  Solymosi

(2), ill. Oláh
Ászok – Miki büfé: 7 : 0
góllövôk: Kalocsa Z (4), Lattenstein, Boros (2)
Ászok – Trükkösök: 4 : 4
góllövôk: Dornfeld (2), Kalocsa I, Kalocsa Z. ill. Oláh, Szalai L. (2)

Molnár P.
Soprano’s – Zánka borozó: 1 : 0
góllövô:  Kocsárdi.
Soprano’s – Miki büfé: 2 : 0
góllövôk: Kocsárdi, Nagy A.

Új sportág, a tájékozódási kerékpározás mutatkozott be Veszprém
megyében.

A Péti-helyekben lebonyolított versenyen a tájfutáshoz hasonlóan, a
térképen kijelölt pályát a versenyzô saját maga által választott útvonalon tel-
jesíti:

A magyarok mellett, szlovák, cseh, litván, osztrák, finn, észt, spanyol, brit,
német, olasz, ír, izraeli, belga, francia és orosz versenyzôket mozgósító
három napos versenyen a Herkules SE Bacsó Attila révén volt érdekelt, aki
az F50 kategóriában a normál távú versenyen elsô, a pontbegyûjtô versenyen
pedig harmadik helyet szerzett.

A Nagyatádon a 11. alkalommal megrendezett IRON-MEN triatlon
versenyen SZAPÁRY BÉLA a 11. helyet szerezte meg. A gyékényesi bánya-
tóban 3800 m úszás után 180 km kerékpározás és ezt követôen a maratoni táv
lefutása volt a feladat. Kétszázan vállalták a 32 fokos hôségben a megméret-
tetést, közülük harmincan a verseny feladására kényszerültek.

A negyven éves sportember fiatalabb korában vitorlázott, atletizált, kézi-
labdázott és focizott. Mindezen sportágakat jobbára középiskolában ûzte,
megközelítôleg az érettségiig. A sporttól sohasem szakadt el, mindig jó kondí-
cióban tartotta magát. 

Az IRON-MAN verseny teljesítésének ötlete onnan származik, hogy már
mindegyik sportág követelményét teljesítette külön-külön, elhatározta hát,
hogy megpróbálkozik egymás után mindhárommal. Erre a triatlon Hawai táv
adott lehetôséget.

Valójában a keményebb edzéseket akkor kezdte újra, amikor a Herkules
SE-ben megalakult a  mountain-bike szakosztály, ez 5-6 éve történt. 

A leghosszabb táv kerékpározásban 200 km, úszásban a Balaton-átúszás,
futásban a maraton volt, melyet teljesített.

A nagyatádi versenyre több mint félév kemény edzéssel készült fel. Heti
80-100 km-t futott, havonta 2000 km-t kerékpározott. A fûzfôi uszodában
készült fel az úszásra, és próbaként átúszta a Velencei-tavat. 

Megpróbált tudatosan készülni, ami a lelki-pszichikai felkészülést is
magába foglalta. Elmondása szerint ennek az összetett munkának az ered-
ménye, hogy ilyen kiváló eredményt ért el. Meg kellett küzdenie a verseny
közbeni energia-visszapótlás problémájával, mely a tudatos felkészülés és  a
versenyzés szerves részét képezte. Verseny közben szendvicset, müzlit,
banánt szôlôcukrot, megfelelô ásványi sókat tartalmazó folyadékot folyama-
tosan fogyasztott.  A még jobb eredmény elérésében balszerencse akadá-
lyozta, ugyanis 70 km után kiszakadt  a küllôje, ezért állandóan fékezett
kerékpárral versenyzett egészen 160 km-ig, itt tudott kereket cserélni.

Szapáry Béla nôs, két fia van, Szabolcs és Zsolt. Szabolcs karatézik, Zsolt
teniszezik, tehát az alma nem esett messze a fájától. Mindehhez a hátteret a
feleség és édesanya biztosítja számukra.

Megint egy olyan sportembert mutathattam be a T. Olvasóknak, aki min-
dennapi munkája mellett volt képes hatalmas teljesítmény elérésére.

Az IRON-MEN-t ugyanis nem teljesítik: túlélik.
Szapáry Bélára büszke lehet Balatonalmádi minden polgára, aki értékelni

tudja az akaraterôt, kitartást és a céltudatosságot. 
Felber Gyula

Focisuli!
Még várjuk a 6-12 éves focizni szeretô és mozogni akaró fiúk jelent-

kezését a több, mint két éve mûködô “Almádi Focisuli” edzéseire, ame-
lyek két korcsoportban zajlanak a BSE füves sportpályáján.

A kicsik (6-9 évesek) foglalkozásai hétfôn, szerdán és pénteken 17
órától, míg a nagyobbaké (9-12 évesek) kedden, csütörtökön és pén-
teken 14.45-kor kezdôdnek. A rossz idô beköszöntével az edzések tor-
nateremben folytatódnak.

Érdeklôdni a 06/20-985-9871 és a 06/20-9365-365-ös telefon-
számokon lehet. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

AZ ALMÁDI VASEMBER:

Szapáry Béla

Személyszállítás 13 személyes Minibusszal.

Fix és alkalmi fuvarok kedvezô

feltételekkel.

SSSS AAAA LLLL ---- XXXX     KKKK ffff tttt ....

Tel.: 88/596-196, 06-20/943-6037.

A beteg gyermekekért
Az idén is indul akció a “Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány”

támogatására. A 2001 november 30-ig beérkezô, legalább 3.000,- forintos
adomány küldôje – a Láng-akció feltüntetése esetén – nevére dedikált
könyvecskét kap ajándékba. Az akció szervezôje a magánszemélyektôl
érkezô adományokat 5 %-kal kiegészíti.

Az adomány 30 %-a az adóból levonható, ehhez közölni kell a befizetô
adóazonosító jelét. Az Alapítvány közhasznú szervezet, számlavezetôje az
OTP, folyószámlalszáma:  11709002-20065829.

Az Alapítvány a legszerényebb hozzájárulást is köszönettel nyugtázza.
Láng Miklós

az akció szervezôje
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TTáánnccoolljj vveellüünnkk!!
Balettiskola mûködik a balatonalmádi Közösségi Házban, ahol ered-

ményes munkájához minden segítséget meg is kap. Június 29-ei évzáró
elôadásán a pici és kicsit nagyobb növendékek hihetetlen fegyelemmel,
figyelemmel, munkabírással és belsô tartással szerepeltek. Csodálatos volt a
hangulat, a szülôk, vendégek arcán, tekintetében végtelen a szeretet,
meghatódottság.

– Állandóan keressük a szebb, jobb életfeltételeket, boldogságot, a
tökéletességre törekszünk és arra, hogyan tudunk úrrá lenni a nehézségeken,
hogy még teljesebb életet élhessünk, pedig nem ez a legfontosabb – ma-
gyarázza Vízhányó Katalin tánctanár, a gyerekek szeretett Kati nénije -,
hanem az egyenes tartás, a hit önmagunkban, a szeretet és a kitartás.
Akarunk, teljesítünk, és sikert érünk el. Ha ez megvan, nem kell tovább keres-
nünk. Ezen az estén mindezt átérezhettük, minden pillanatunk ünnepi volt.

A meglévô csoportok szeptember 10-én új tanévet kezdtek, és szeretettel
várják a többi táncolni vágyó gyereket is. 4-14 éves korig lehet jelentkezni
OKTÓBER 15-én, hétfôn 16-17 óra között.

Gyerek-dzsessztánc csoport is indul - minden hétfôn 14.15 – 15-ig - 8-14
éves korig.

Hogy teljes legyen a korosztályi paletta, az “asszonytorna” újraindítása is
folyamatban van.

VKM

Tenisz sportcsoportunk tömegsport tevékenységét lelkes mecénások támo-

gatják. A nyári szünetben heti több alkalommal 20-30 fiatal élt a lehetôséggel,

hogy térítésmentesen kellemes órákat töltsön el a vörös salakon.

Gondolkodunk azon, hogy a Bíró János emlékére rendezett országos

versenyünk ne csak egy hétvégére korlátozódjék, hanem a különbözô

korosztályok részére tavasztól ôszig tartó versenysorozat keretében emlékez-

zünk a MESTERRE, személyén keresztül hirdetve a sportszerûség

elsôdlegességét. Melyet a költô így fogalmaz meg: “… Az jó hírért névért /

S az szép tisztességért /Ôk mindent hátra hadnak…” Úgy gondoljuk, ezzel a

módosítással is megerôsítjük néhai Bíró János tömegsporttal kapcsolatos

nemes gondolatait.

A megyei csapatbajnokságban szereplô nôi és férfi csapatunk az eddig

szerzett pontjaival megkapaszkodik a mezôny második felében. Nem voltak

vérmes elképzeléseink! Az vezérelt bennünket, hogy minél több fiatalnak

teremtsünk lehetôséget a rendszeres, folyamatos megmérettetésre. Ezért is

választottuk címadó mottóként a Balassi idézetet.

A Vértanúk emlékére rendezett versenysorozat elsô eseménye a nôk

vetélkedése volt. 1.  helyen végezett Csizmadia Bernadett, 2. Szénási Péterné,

3. Dr. Farkas Miklósné és Mágori Erzsébet. 

Októberben kerül megrendezésre az általános- és középiskolások,

valamint az “öreg fiúk” páros versenye. Reméljük a Vénasszonyok nyara is

támogatja elképzeléseinket.

Varga László

DSK sportcsop. vez.

“… Csak jókedvébôl is / Vitéz próbálni indul…”

MMOORRZZSSÁÁKK  AA   DDIIÁÁKK

SSPPOORRTTKKÖÖRR  ÉÉLLEETTÉÉBBÔÔLL

Munkában a versenybíróság
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Balatonalmádi Kertbarátkör:
2001. szept. 11-én: Nyári tapasztalatokról számolt be Kiss Béla elnök. A

nyári szárazság, majd az azt követô jégverés fôleg a szôlôkben tett jelentôs
kárt. Hiába volt meleg nyár, az esô hiányában nem tudott megfelelô cukor-
képzôdés kialakulni. Az alacsony cukorfok végett savszegény borok lesznek.
A cukorfokot 19-20 mustfokig javíthatjuk. 

A borbetegségek megelôzésére borként használjunk.
2001. szept.25-én: Szôlô és gyümölcsfák telepítése, utánpótlása. E.a.: Kiss

Béla. A telepítési munkákhoz készítsünk elôtervet. Lehetôleg olyan fajtákat
válasszunk, ami a talajuknak megfelelô, betegségeknek ellenálló. A sortávol-
ságot és a tôtávolságot a megmunkálás szempontjából (kézi vagy gépi) alakít-
suk ki. Gyümölcsfák telepítésénél figyelembe kell venni a kerítéstôl elôírt
távolság betartását, valamint a fajtáknak megfelelô távolságokat, tulajdonság
szerint porzókat, önporzókat. Oltványokat és csemetéket megbízható helyrôl
vásároljuk.

A kertbarátkör kirándulást szervez Villányba.
A tervezett idôpont 2001. október 11.

“Fábián József” Kertbarátkör:
2001. szept. 3-án: Megemlékezés Domján Lajos kertbarátkör tagunkra, aki

tragikus körülmény következtében 59 évesen elhunyt.
A vezetôség a tagság egyetértésével a három legidôsebb tagot, tisztelet-

beli tagnak jelölte:
Zombor Kálmánt 92 éves
Mezei Lajost 91 éves
Oszkó Gézát 90 éves.

Zombor Kálmán a “Fábián József” Kertbarátkör alapító tagja volt, 2001.
szeptemberben elhunyt. 

A következô napirend: a szüreti felvonulás megbeszélése. E.a.: Horváth
József, Polyák István.

A szervezôk az eddigieknél színvonalasabb, nagyobb létszámú
közremûködôre számítottak. Sajnos az idôjárás végett csak részben valósult
meg. A fenti megbeszélésen részt vett az Almádi Kertbarátkör részérôl Kiss
Béla elnök és Farkas István titkár, akik 1 hl borral járultak hozzá a rendezvény
támogatásához. Polyák István megköszönte a felajánlást.

2001. szept.8-án: Kirándulás volt Tamásiban.
2001. szept. 17-én: Szüretre való felkészülés és bor készítés: E.a.:

Árkovics József. Az elsô munka a hordók elôkészítése, mosás után többszörös
hideg vizes öblítést kell végezni, kénpróbával ellenôrizni. A szüret idôpontját
tartsuk be, ne hagyjuk túlérni a szôlôt, mert az minôségromlást okoz. A szüret-
nél vasedényt és szerszámot ne használjunk. A préselést minél elôbb végez-
zük el, kivéve a vörös szôlôt, az 8-10 napig legyen a törkölyön. A must
hômérséklete 25 C° fölé ne menjen. Ha nem akar forrni a must, indítsuk be.
A hordókat rendszeresen ellenôrizzük, legalább 10 naponként utántöltést
végezzünk. Forráskor csak égô gyertyával menjünk le a pincébe (ha a gyertya
elalszik, ott már súlyos gázveszély van.) Kerüljük el a tragédiát!

A két kertbarátkör nevében:
Durst László

Esôben is “Szüret”!
Már a Szüreti felvonulás délelôttjén – az ég ólomszürke, az esô kitartóan

zuhog – kerestek az Ajkai fúvósok, jöjjenek-e a Szüreti felvonulásra?!
A válaszom igen volt, hiszen optimista vagyok, s számítottam minden ígért

résztvevôre.
Az égi áldás közepette délután 13 órakor megérkezett Lovasberénybôl a

tánccsoport, kiket már várt kísérô zenekaruk. Idôközben sokasodott a
felvonulók száma. Az esô zuhogott, a szél fújt, de a Kertbarát kör tagjai szor-
galmasan díszítették a lovakat, a jármûveket. A hihetetlenül rossz idô ellenére
egyre többen és többen lettünk, lovak és emberek dagasztották a sarat a
magtár melletti téren, s kísérô rendôreink is készültek az indulásra. Nehéz
volt ebben a helyzetben a menetnek a sorrendjét kialakítani, ám ennek
ellenére jókedvûen, derûsen elindultunk röviddel 14 óra után.

Színes esernyôk tömege az út mellett, erkélyekrôl, s kapualjakból integet-
nek az emberek. Új színfoltként lisztszóró gyerekek “ munkája” nyomán
fehérednek ki a nézôk színes ruhadarabjai. A borosztó “cigányasszonyok”
fürgén osztják a finom nedût. Vörösberényben a Templom téren a táncos lábú
lovasberényiek örvendeztetik az összegyûlteket, míg a kísérô cigányzenekar
zenéje esernyôk tömege alól hallatszik ki.

A Veszprémi út lejtôjén sokasodik a kísérôk tömege, s kisebb sebességre
kérjük a felvezetôket is.

A Polgármesteri Hivatal elôtti téren minden elôkészítve. A Balatonalmádi
Kertbarát Kör tagjai egy szépen feldíszített 100 literes teli hordó mellett már
kínálgatják az általuk felajánlott borocskát. A teret hamar megtölti a
nagyszámú felvonuló. A színpadon jelmezes dámák, a bíró és bíróné valamint
a szôlôkosárt vivô legények karéjában elôbb Kiss Béla úr a Balatonalmádi
Kertbarát Kör elnöke, majd Pandúr Ferenc alpolgármester úr köszönti a
menetet. Szívet melengetô az esôben fellépô Lovasberényi Tánccsoport, és
az igen picike gyermekeket is felvonultató Hattyú mazsorett csoport váro-
sunkból. Ôk külön köszönetet érdemelnek. A mûsorok közben már valóban
bôrig ázva tanakodnak a Polgári Kör elnökségi tagjai, hogy vállaljuk-e még
a Fórum parkoló meglátogatását. A válasz sajnos egyértelmû, hiszen az esô
vigasztalanul zuhogott tovább. Így innen már hazafelé indultunk, s elsô
búcsúajándékként városunk képviselôi osztották a finom perecet a Városháza
elôtt a felvonulóknak. Mi tagadás, nagyon jólesett.

Visszaérve az indulási helyre  mosolyogtunk egymáson, hiszen jókedvû,
és igencsak ázott emberek kászálódtak le a jármûvekrôl, a kocsikról, a
lovakról.

Az esti bálban, ahol közel kétszázan ropták a táncot, már nem is
emlékeztünk az esôre.

Tiszta szívembôl köszönöm a rendezôk nevében  MINDENKINEK, a
kitartását, a jókedvét.

Polyák István
a Vörösberényi Polgári Kör

elnöke

Kocsi tetején, esernyô alatt a szüretelôk
Fotó: Durst László

„Vörösberény kulturális múltja fotókon“ címmel állandó kiállítás nyilt a
Vörösberényi Kulturházban. A kiállítás megnyitójának, a helyi közélet egyko-
ri szervezôjének, Dalányi József volt igazgatónak nyújtják át a Kertbarátkör
képviselôi fotóalbumukat megtekintésre. Fotó: Durst
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Bár még éppen csak elkezdôdött
a süllôszezon, úgy gondolom
érdemes egy kicsit visszanézni az
idei horgászévad eredményeire,
tapasztalataira. 

Tavasszal ugye korán kezdtük a
horgászatot, hiszen egész télen egy
centit sem fagyott be a Balaton, és
még viszonylag magas víz volt a
mederben. Szokás szerint jöttek a
bodorkák, itt-ott néhány csuka és a
móló mellett a returpontyok. Ez
utóbbiak már évek óta rendszeresen,
igazolva a véleményeket, miszerint a
Halászati Rt. ôsszel a lehalászott
Somogyi-tavakból, mintegy
teleetetônek használva a Balatont,
áttelepíti a pontyállományát, majd a
kora tavaszi jégveszte után visz-
szafogja azokat. Megspórolva ezzel
a halastavak téli üzemeltetését, ami
nem kis pénz, sôt még melldöngetve
jelenti be, hogy mennyi halat telepít
ôsszel. És még csak nem is hazudik,
csak féligazságot mond, bár a
féligazságok ilyetén való tálalása
rosszabb a hazugságnál. Visszatérve
a tavaszi halakhoz. Feltûnôen
elmaradt a nagy kárász invázió.
Elvétve lehetett csak hallani kilós
példányok csapatos megjelenésérôl.
Ugyanez a helyzet a Balaton szerin-
tem legszebb halával, a
vörösszárnyú keszeggel. Hol van
már az a régi szép nádi “hal-
vadászat” amikor az alig térdigérô
vízben lépten-nyomon 80 dekás
halakból álló rajokra bukkant az
ember. Most ott tartunk, hogy alig
arasznyi példányok akadnak horog-
ra, és magára valamit adó horgász
már ki sem fogja ôket. Vajon hova,
és miért tûntek el?

Júniusban végre elmozdultunk a
holtpontról. Nem túl gyakran, de
azért igazán szép, szemet-
gyönyörködtetô, horgászszívet meg-
dobogtató 10 kiló feletti pontyokat
mérlegeltem a szerencsés horgá-
szoknak. Általános szabályt   nem
lehetett felállítani.  Fogtak nyílt
vízen  bojlival egy éjszaka  3 db 6 és
10 kiló közötti tükröset, de a
legszebb mégis egy – klasszikus
módszerrel, kukoricával – nádban
akasztott nyúrgaponty volt, ame-
lyiknél a mérleg hajszálpontosan
14,7 kg-ot mutatott. Július közepétôl
aztán megint csak eltûntek a halak,
persze elôfordult néha-néha egy
szép zsákmány, még 10 kiló feletti
amúr is a strand elôtti nyílt vízen, de
a horgászatba befektetett idô, ener-
gia és etetôanyag nagyon rossz
hatásfokot mutatott. Megszállott

horgászok tûntek el hetekre a
kikötôbôl, feladva a reménytelen
keresgélést. A szeptember aztán –
talán az esôzéseknek köszönhetôen
- újból jobb kedvre derített minket.
Érdekes módon a balinok indultak
be elôször. Naphosszat locsogott a
víz a rablásoktól, két kilós
példányok akadtak szép számmal a
kemping melletti vitorláskikötô
kôszórásánál. Egy-egy csukát is
akasztottak, a legszebb egy 4 kilós
“krokodilpofájú” volt, 25-ös zsinór-
ral fogták drótelôke nélkül. Aztán
rövid idôre ugyan, de megjelentek a
kárászok is, a nádas helyett a nyílt
vízen. Magam láttam két horgászt,
akik csónakból fenekezve gilisztával
annyit fogtak, hogy alig tudták
kicipelni a stégrôl, s mint kiderült a
legszebb  példány 1,6 kg-ot
nyomott. Érdekes és felettébb örven-
detes, hogy a káptalanfüredi par-
tokon szép számmal – én kb. 25-30
esetrôl tudok – akasztottak kis har-
csákat (bizonyítottan nem törpehar-
csák voltak) – akik – a horogról
leakasztva mentek is azonnal vissza
a vízbe, hadd nôjenek még. Sok
halevô horgásszal ellentétben, én
kifejezetten  szeretem a tûpárnának
titulált sültgardát, de az idén vala-
hogy kevesebben vannak. Ha meg is
jelenik néha egy raj, csak megtép-
kedett halszeletek jelzik, hogy arra
jártak. Tartok tôle, hogy az idén nem
fogok barátaimnak egy vacsorára 50
sültgardát feltálalni. 

Szóval itt tartunk jelenleg.
Pontyozni még kijár néhány
elvetemült nádihorgász, de már csak
úgy mellékesen.  A csuka várat
magára, bár néha akad egy-egy a
horogra, a süllô viszont hál’Istennek
beindult. Ahogy lement a víz hôfoka
16 C°-ra, érezhetôen megnôtt az
étvágyuk. Esténként csónakok,
hajók rajai indulnak a “titkos, tuti”
helyekre, és a horgászok egy kis
része rázza csak a fejét (vagy az
öklét) a kérdésre: akadt valami? A
többség csak hümmög. Bíztató jel. 

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK OOSSZZKKÓÓ GGÉÉZZAA 9900 ÉÉVVEESS
EGY ÉLETÚT KAPOLCS ÉS

BALATONALMÁDI KÖZÖTT

A monarchiában született, amikor még Ferenc József volt a császár és
király, aki éppen ebben az évben tiltotta meg a nôk éjjeli munkavégzését
az ipari üzemekben.  Amikor megszületett, akkor jelent meg  Lóczy La-
jos vezetésével írt „A Balaton tudományos tanulmányozásának eredmé-
nyei” címû sorozat elsô kötete. Ebben az évben, azaz 1911-ben,
Kapolcson  a lakosság fele mezôgazdaságból, a másik fele pedig iparból
élt és a Völgyi Napoknak még híre-hamva se volt. Oszkó Géza is a Kecs-
kekô alatt, a Balatonhenye felé vezetô út szélsô házában látta meg a nap-
világot egy módos gazdaságban.  Mielôtt a nagyapa minden pénzét elvit-
te volna a hadikölcsön, édesapja kivette a jussát, amibôl cséplôgépet és
malmot vásároltak Kôvágóôrsön. Bevált a „lisztcsere” üzlet még a hábo-
rú utáni években is, mert a molnár általában lisztben vette ki a vámot,
nem pedig a rohamosan elértéktelenedô pénzben. Rangos ember volt a
molnár akkor, de többet akart. Családot!

A kis Géza után még kilenc testvér született és a nazarénus szülôk min-
den igyekezete arra irányult, hogy akkora birtokot szerezzenek, amelyi-
ken mindegyik gyermek boldogulhat majd. A Somogy megyei Kôkúton
lakó anyai rokonság hívására egy nagybirtokra költöztek, és teljes hajó-
rakomány vitte a cséplôgépet meg a bútorokat  a Balatonon át délre. Az
újonnan jötteknek mégsem osztottak földet, így elôbb Nagycsepelre,
majd Kötcsére költöztek, pénzük elfogyott, és darálásból éltek meg úgy-
ahogy. Hiába béreltek 70 holdas birtokot Sümegen, az a köves talaj a Bár-
diótagon a bérleti díjat sem termette meg, nemhogy a tizenkettôre növe-
kedett családot eltartotta volna. Mindent eladogattak, csak a két ló ma-
radt amivel fuvaroztak. A két legnagyobb fiú mészkövet fejtett, amit ap-
juk  fuvarozva árult a környéken, de annyi hasznuk se lett, hogy az el-
használódott szekeret javíttatni tudták volna. Hát ezért szegôdött el titok-
ban öccsével együtt Mosonszentjánosfára, ahonnan az épülô fûzfôi Pa-
pírgyárba került, ahol édesapja már csapágykezelô volt. Szorgos munká-
val egyre feljebb került a gépkezelôi ranglétrán, csak az apa hagyta ott ôt
is meg a gyárat is, mert neki küldetése volt. Addig hiányzott nazarénus
hittérítô útjai miatt, míg egyszer már nem vették vissza. A család is fel-
bomlott, és Oszkó Géza segítette édesanyját meg kistestvéreit, amíg ere-
jébôl telt. Közben tanult és a gépkezelôbôl villanyszerelô lett, olyan nél-
külözhetetlen szakember, aki mesterével együtt az új gépsorokat már há-
zilag szerelte össze.

Olyan neve lett a saját lábra állt fiatalembernek, hogy 1929-ben átcsal-
ták a Nitrokémiához. Nagyobb fizetést is kapott, meg a katonaságot is el-
intézték neki, hiszen hadiüzemben dolgozott. Munkával telt el a háború
nem pedig fegyverviseléssel, és az újjáépítés már az EMAG-ban, az Elsô
Magyar Gazdasági Gépgyárban érte. Értett a malomipari gépekhez, talán
kisgyermekkora óta vonzódott hozzájuk, amikor még saját malmuk is
volt.

1949-ben egyszerre kereste meg a füzfôi Papírgyár meg a Nitrokémia,
mert kellett a sokoldalú szakember mindkét helyre. A felajánlott lakás mi-
att a Papírgyárat választotta, mert a család már Vörösberényben volt.
Együtt akartak lenni a magukéban, és ez olyannyira sikerült, hogy 43 évi
munka után a Papírgyárból is vonult nyugalomba. Három unoka és egy
dédunoka várta, meg a vörösberényi barátok, akikkel együtt lehetett iga-
zán elénekelni a „Várjatok még ôszirózsák” illetve „Megáradt a patak, el-
mosta a partot”  sorokkal kezdôdô dalokat.

Amikor arról kérdeztem, hogy mi volt a legnagyobb öröme az életben,
akkor Oszkó Géza büszkén a szakmáját nevezte meg. ”Csak jó munkát
adtam ki a kezembôl”, jegyezte meg csendesen, de büszke arra az
acélpáncélcsôre is amely robbanásmentes volt. Legnagyobb bánata, amit
még mára sem emésztett meg igazán, a szülei válása volt, és csupán az
vígasztalta valamelyest, hogy  édesanyját támogathatta, amennyire csak
tudta.

Nem maradhatott el a hosszú élet titkának a megbeszélése sem, mert
ha valaki hitelesen tud errôl nyilatkozni, az éppen ô: „Az a hosszú élet
titka, hogy ki kell bírni az egészet. Kibírni meg úgy lehet, ha normálisan
élünk sem az evést, sem az ivást nem visszük túlzásba”. Hamiskásan azért
gyorsan hozzátette, hogy maga például annyit sohasem ivott, hogy feküd-
ni ne tudott volna...

A sok almádi, meg vörösberényi civilszervezet vezetôsége és tagsága
mellett megtiszteltetésnek tartottam, hogy jómagam is köszönthettem az
örökifjú és mosolygós Oszkó Gézát, akinek egészségét, bölcsességét, no
meg dalos kedvét  megirigyelheti minden fiatalabb. A 100. születésnap-
jáig már csak 10 évet kell várni!

Czuczor Sándor
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Szeretettel hívja, várja Önt a

((((ÁÁÁÁggggnnnneeeessss ))))   BBBBeeeerrrréééénnnnyyyy   RRRReeeessss ttttaaaauuuurrrraaaannnntttt

kiváló konyha, udvarias kiszolgálás,

alacsony árak.

Csoportos és családi rendezvények egész éven át!

Élôzene Pénteken és Szombaton

Jöjjön és legyen a vendégünk!

Ezen kívül közétkeztetéssel is foglalkozunk

Hétfôtôl-Péntekig helyben fogyasztható  és elvihetô.

Balatonalmádi-Vörösberény,  Veszprémi út 106.

T.: 88/432-267, 438-225;  06-30/9169-313.

HHHH OOOO TTTT EEEE LLLL AAAA UUUU RRRR OOOO RRRR AAAA

Örömmel tájékoztatjuk Önöket:
- szeptember 17-tôl elôfizetéses ebédet biztosítunk elvitelre vagy helyben fogyasztással

350 Ft-ért (szombat, vasárnap desszerttel)
- étlapunk továbbra is fél áron áll rendelkezésükre pl. rántott szelet vagy cigány-

pecsenye körettel 490 Ft-ért
November 1-tôl
- téli italárak

pl. csapolt sör (Dreher) egy korsó, 0,5 l = 190 Ft
palackos üdítôk, kávé = 120 Ft

- pénteken és szombaton gyertyafényes vacsoraestek élôzenével, fenti árakon este
hattól minimum éjfélig (asztalfoglalás az 543-200-es telefonon)

- uszodánk pénteken és szombaton 22.00 óráig várja kedves vendégeit
teke, billiárd, csocsó, játékgépek…
sütemények reklámáron…

- rendezvényekre új különtermeink is rendelkezésre állnak (20 fôs és 30 fôs)
Szilveszterre is!
December 28, 29, 30, 31 kivételt képez

Balatonalmádi, Bajcsy Zs. U. 14.
Telefon: 88/543-200 • Fax: 88/543-201 • E-mail: aurora@vnet.hu
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BBaarroossss GG..  uu.. 1199..
TTeell..//ffaaxx:: 8888//443399--005588,, 3300//227777--44448822

Villamossági szaküzlet
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

➽ Telekvillamosítás

➽ Épületek villanyszerelése

➽ Villamos fogy. mérôhelyek átszerelése

➽ Hibaelhárítás

➽ Bojlerjavítás

➽ Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körû ügyintézés!
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PÁSZTI AUTÓSZALON
mester

AA mmii aauuttóónnkk
SUZUKI

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40. Tel: 88/426-985, 429-788  Szerviz: 88/421-280

Nyitva: 8.00–12.00, 12.45–17.00 • Szo: 9.00–12.00 www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

Konyha-, szobabútor, üzletberendezés,
egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás,
mûanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,

hôszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.,

Építôk u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fûtés-
szerelô mester

8220 Balatonalmádi,

Rákóczi u. 37.

Fax: 88/438-910

Tel.: 88/439-213,

30/9384-453
IInnffoorrmmáácciióóss zzöölldd sszzáámm::

8800//994499--001199

TTeerrvveezzééss,, kkiivviitteelleezzééss
MMáárr 2200 éévvee a lakosság szolgálatában!

2001 október a meglepetések és a szerencse hava

Egész októberben SUZUKI-NAPOK
Tesztutak

Megismerkedhet egy vadonatúj modellel a Suzuki Liana családi autóval.
Ha a Suzuki-napok keretében teszteli a Wagon R+-t és a próbaút után
kitölti a nálunk kapott kérdôívet, máris az Öné egy Suzuki ajándék, és

automatikusan részt vesz a sorsolásokon, melyeken értékes
nyereményekhez juthat.

T E S Z T E L J E

A Pászti Autószalon kollektívája mindent megtesz azért, hogy a

kedves látogatóink jól érezzék magukat.

A mi kis vendégeinket várja a “Brumi land”

ezenkívül sütemény és üccsi!

SUZUKI-NAPOK Sütkérezzen Ön is!

Elérhetôségünk:
Személyesen Veszprém, Almádi út 40.

Telefonon: 88/426-985, 429-788
Interneten: www.paszti-suzuki.hu

e-mail: info@paszti-suzuki.hu

Októberi meglepetés

Liana
A Suzuki legújabb modellje az új kor autója.

Biztos, hogy az egész család beleszeret.

Jöjjön el hozzánk, mi bemutatunk

egy olyan autót, amely megállja

a helyét mindenféle szempontból.

Pászti Autószalon
Veszprém, Almádi út 40.

Teszt vezetésre jelentkezni lehet:

88/426-985-ös telefonszámon
vagy e-mail-ban

info@paszti-suzuki.hu
www.paszti-suzuki.hu
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Október 5. 18.00, péntek
Megemlékezés az Aradi Vértanukról
Helyszín: Öregpark, Örökmécses

Október 13. 14-18.00, szombat
Családi délután a Közösségi Házban
Szórakoztató programsorozat az egész családnak!
Felnôtteknek aktuális és a gyermekeket érintô elôadások, viták, teaház, büfé
Gyermekeknek játszóház, színes mûsorok, érdekes játékok, 4 éven alu-

liaknak játszószoba
Helyszín: Közösségi Ház

Október 18. 19.00, csütörtök
Filmklub: Ripacsok címû film vetítése
Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

Október 19. 17.00, péntek
Jáger István grafikusmûvész kiállításának megnyítója
Megnyitja: Fábián László a Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója
Helyszín: Közösségi Ház

Október 23. 11.00, kedd
Megemlékezés az 1956-os Forradalom tiszteletére
Helyszín: Világháborús Emlékmû (Baross G. u.)

Október 27. 14-18.00, szombat
Családi délután a Közösségi Házban
Szórakoztató programsorozat az egész családnak!
Felnôtteknek aktuális és a gyermekeket érintô elôadások, viták, teaház, büfé
Gyermekeknek játszóház, színes mûsorok, érdekes játékok, 4 éven alu-

liaknak játszószoba
Helyszín: Közösségi Ház

November 3. 21.00, szombat
Peter & Pan koncert
Simon & Garfunkel, Police, Beatlis, Eric Clapton, Sting stb. két gitár-

ra és két énekre hangolva
November 8. 19.00, csütörtök

Filmklub: Húsz óra címû film vetítése
Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

November 10. 14-18.00, szombat
Családi délután a Közösségi Házban
Helyszín: Közösségi Ház

A Balatonalmádi Közösségi Ház  programjából:

Apróhirdetés
„dr. Wilde,  bôrgyógyász, 424-383„

Mûvészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Októberi program
Klubdélután 25-én, csütörtökön a Konzervatív Körrel közös ren-
dezvényen emlékezünk meg az 1956. évi forradalom és szabad-
ságharcról. Ünnepi beszédet mond

dr. Kahler Frigyes
A mûsor fényét emelik Hegedûs Zsuzsa dalai, melyeket zongorán
Szelényi Pál karnagy kísér.
Az ünnepi alkalomra szeretettel várjuk az egyesület és a kör tag-
jait, továbbá minden érdeklôdôt, vendéget! Különösen örülnénk a
fiatalok megjelenésének; ôk nem voltak tanúi a sorsfordító
történelmi eseménynek.

Láng Miklós

Családsegítô és Gyermekjóléti szolgálat felhívása

A nagy sikerre és érdeklôdésre való tekintettel ebben az
évben is megrendezésre kerül a Családsegítô és

Gyermekjóléti szolgálat szervezésében a

“KEZEM  NYOMÁN”  címû  kiállítás.

A településünkön élô ügyes kezû emberektôl várjuk 
mindazt, amit szeretnének megmutatni (rajzokat, 
festményeket, metszeteket, kézimunkákat, kötést, 
horgolást, fafaragást, fém, ill. egyéb munkákat).

Kérjük a névvel, címmel ellátott munkákat 2001. október
24 és 31-e között az Idôsek Klubjába (Balatonalmádi,

Györgyi Dénes u. 11.) eljuttatni szíveskedjenek.

Jelentkezési korhatár nincs! AAzz AAllmmááddii KKoommmmuunnáálliiss kkhhtt..
ttáájjéékkoozzttaattóójjaa

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy november 1-tôl a téli szállítási napokra
állunk át, mely több utcánál módosítja az elszállítás idôpontját. Az év elején
kiküldött tájékoztató jelzi a szállítási napokat.

Kérjük a lakosságot, hogy a 2001. év IV. negyedéves szemétdíját csekken
vagy cégünk pénztáránál szíveskedjenek befizetni (díjbeszedô nem megy).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2001. évet érintô díjfizetést  lehetôleg
december  31-ig tegyék meg, tekintettel cégünk 2002 január 1-vel történô áta-
lakulására.

ÖÖrröömmhhíírr
A Balatonalmádi  Hattyú Mazsorett csoport elsô megmérettetésén,

a Magyar Kupáért meghirdetett Országos Mazsorett Bajnokságon,
Budapesten

az I. kategóriában – Tradicionális fúvószenei induló egy bottal – III.

helyezést ért el.

Gratulálunk a lányoknak!

Vörösberényi Nyugdíjas Klub

2001.  október – november eleji programja

Október 17-én “Zöld esték” keretében elôadás
24-én Klub-nap
31-én Születésnapi köszöntések

November 7-én Klub-nap
Boros Gyula

elnök

BALATONALMÁDI  VÁROS  VEGYESKARA

várja új tagok jelentkezését.

Érdeklôdni a próbák ideje alatt, szerdai napokon

este 18.00 – 20.00 óra között a

Balatonalmádi Közösségi Házban.
(Zenei elôképzettség nem szükséges.)

Demel Eszter, karnagy

Helyreigazítás
Az Új Almádi Újság szeptemberi számában megjelent “Meghívó népszavazás
kezdeményezés” címû magánközleménnyel kapcsolatban szükségesnek tartom a
Tisztelt Olvasó számára az alábbi helyreigazítást közreadni.
A 2002. évben esedékes országgyûlési képviselôválasztást az Országos Választási
Bizottság még nem írta ki. Hivatalosan tehát még senki nem tekinthetô jelöltnek,
ahhoz a kiírásban és a törvényben meghatározott feltételeknek meg kell felelni, és
csak a hivatalos elfogadás és közzététel után lehet bárkit képviselôjelöltnek tekinteni.
Szerencsére nem mûködik már cenzúra a helyi sajtóban sem, ezért mindenkinek saját
felelôssége és érdeke, hogy az ilyen apró, de lényeges tisztátalanságoktól óvakodjon.
Balatonalmádi, 2001. október 1.
Boros László


