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

A  II. VILÁGHÁBORÚ 
ÁLDOZATAINAK 

EMLÉKMŰVE
1991. május 8-án, az európai béke napján emléktáblát avattunk -  46 éves 

késéssel - ,  és az első világháború 20 áldozata mellé a második világháború 
több mint 120 áldozatának a neve került. Az ünnepi harangszó és az almádi 
vegyeskar fellépése után Czuczor Sándor gimnáziumigazgató mondott ünne
pi beszédet, majd Majbó Gábor és Schildmayer Ferenc városi képviselők 
avatták fel az emléktáblát, ezt követően pedig Csorna János katolikus plébá
nos, Kurucz György református tiszteletes celebrált ökumenikus avatást.

Az ünnepi beszédből idézünk:
800 év tekint le reánk az emlékmű kettős keresztje formájában, amelyet ü l. Bé

la királyunk hozott Bizáncból és tette pénzei hátoldalára. Nem az alárendeltségét 
kívánta kifejezni kora nagyhatalmának, hanem a magyar államhatalom egyenjo
gúságát volt hivatva hangsúlyozni -  messzehangzó üzenettel, amelyből a modern 
Bizáncnak is értenie kell! Az arany kettős kereszt vöröskő oszlopon áll, Vörösbe
rény városrészünk névadó és időtálló kőzetén, ahonnan az áldozatok vétettek és 
ahová visszatértek 46 évvel ezelőtt...

Európa boldogabbik felén a béke napjának nevezik a mai napot és méltóképpen 
megünneplik. Nálunk 46 évig más ünnepet találtak, vagy inkább kényszerítettek 
ránk -  április 4-ét - ,  amit nem csupán május 8-a, hanem március 15-e és augusztus 
20-a fölé is „kellett” emelni, nem beszélve 1944. december 21 -ről, amikor a debre
ceni Ideiglenes Nemzetgyűlés összeült, hogy reményt öntsön egy immár 
sokadszor legyőzött nép szívébe. Börtönbe vetették vezetőit és a vae victis (jaj a le
győzöttnek) elve alapján a civil lakosságot deportálták málenkij robotra. 
Cseberből vederbe került a magyar nép és a vasfüggönynél kezdődött a tajga. A 
kormányok felelősségét gyorsan és ügyesen összemosták a nép felelősségével, 
még az „utolsó csatlós” lélekmérgező és ráadásul hamis címképét is reánk ragasz
totta az a Rákosi-blokk, amelyik szemforgató módon arról panaszkodott, hogy 10 
millió fasisztával kell építeniük a szocializmust. Így lettünk BŰNÖS NEMZET(?) 
Amit egy ország lelke nem fogad be, azt csak ideiglenesen lehet rákényszeríteni -  
és irigyeltük az angolokat, akik, Churchill szavával „ megdolgoztak az útjukért az 
ígéret földjére”, mi pedig a világ legszebb és egyben legszomorúbb himnuszát éne
keltük tovább: „megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt”

Az antik Róma diktátorai ismerték, sőt alkalmazták a legszörnyűbb büntetést, a 
„feledés átkát”, amikor a bűnösök nevét levakarták a szobrokról vagy síremlékek
ről, illetve egyszerűen szétrombolták őket. Fejlődhettek az eszközök azóta, mert 
nálunk már fel sem lehetett írni a nevüket, emlékműről nem is beszélve! Nemes
kürthy tanár úr hőstettet hajtott végre, amikor meg merte írni Requiem egy 
hadseregért című művét, és áldozatoknak merészelte nevezni a Don kanyarba 
meghalni kirendelt honvédeket...

Felemeltük a fejünket Szentmihályi Szabó Péter verssoraiban dübörgő daccal: 
„Letiportak minket? Ez sem tarthat örökké, Százötven év sem tett minket törökké.” 

Kései siratóként mondom el gondolataimat ma, az európai béke napján, mert 
halálba hajszolt halandók emlékét idéztük és temetni jöttünk temetetleneket: van, 
akinek a sírját sem tudjuk, merre kereshetnénk a Don és Dánia között.. Legyen né
kik könnyű a föld: SIT TIBI TERRA LEVIS.

A Balaton mellékén ősi népszokás, ha a haldokló nagyon szenved, akkor a föld
re fektetik abban a hiszemben, hogy ott kevésbé ártanak neki a rosszak, és a lelke 
könnyebben felszabadul. Tekintsünk a táblára kiterített 128 halottunk nevére és 
adjuk meg nekik is, magunknak is a feloldozást:

A nevek arcélekké formálódnak, legyenek bár gyerekek, mint Szente Laci vagy 
Szerencsés Gyuri, ifjú emberek, akik az életre készültek, a nagybetűsre, mint ifjú 
Somodari, ifjú Simon, ifjú Szomolányi, ifjú Kun, az utóbbi édesapjával együtt, de 
látunk itt édesanyát is, akit a templom előtt ért találat: Nánási Mihálynét.

A vallásuk miatt elhurcolt WOLLNER család vagy a berényi WESSLER csa
lád mellett olvashatjuk a siófoki fronton elesett GYŐRI SÁNDOR nevét, azét az 
emberét, aki az öreghegyi kőbánya mellől származott, a jelen emlékmű köve is on
nan hozatott.

Temetések és újratemetések váltogatják egymást háttérben a mai magyar 
valósággal. De ennyi temetés még egy felemelt fejjel előre néző nemzetet is 
megrendítene, nemhogy egy csüggedni látszó, sok felesleges koloncot is hur
colót. Hazahoztuk zeneszerzőnket, hadügyminiszterünket és 
hercegprímásunkat, de a mai naptól szeretnénk remélni, hogy egyszer az élők 
is hazajönnek. Visszavárja őket a haza a szükebb pátria, Balatonalmádi. 
Mindannyian!

S.P.

Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat,
ezúttal egy tízéves kisfiú írásával

Gazdag vagyok!

-  I me az én gazdagságom:

„Kislányom” -  támaszt keresve nyújtja 
felém karját

„Édesanyám”

„Feleségem”-h ív

„Férjem”

„Anyukánk”-mellettem áll, segít

kettő „Fiam”

„Ildi néni”-  szólít szelíden

„Menyem”

„Mama!” -  Ide nézz! -fu t felém és kacag

„Unokám”

T.Gy-né



Almádi első strandja
Az 1877-ben megnyitott für

dőház sok bővítés és javítás 
mellett 1926-ig működött. Ez 
azonban nem volt igazi strand 
sem funkcionálisan, sem befo
gadóképességét illetően. A 
nyaralóközönség körében 
mind erőteljesebben jelentke
zett az igény egy új, korszerű 
strandra. Az 1918-ban alakult 
Balatonalmádi Fürdő és Építő 
Rt. volt a gazdája a fürdőház
nak, és az 1921. július 25-i 
igazgatói jelentés szerint a 
rossz állapotú fürdő igen sok 
pénzt visz el, ezért szükséges 
egy modem strandfürdő létesí
tése.

Az 1922. május 25-i ülésen 
beszámoltak az elmúlt üzleti 
évről, megállapították, csak sa
ját erőre támaszkodhatnak és 
ezért a sok tervből csupán a 
strandfürdő megépítését vették 
programba. Az alakuláskor el
határozott sok szép tervhez 
szükséges pénz megszerzésére 
mind a budapesti bankoknál, 
mind külföldön eredménytele
nül buzgólkodtak. Az építést 
1921-ben kezdték el és az év 
végéig 804 145 koronát fizet
tek ki a költségekre. Kora ta
vasszal folytatták a munkát és 
remélték a júniusi megnyitást, 
mint ezt olvashatjuk az említett 
beszámolóban. A költségek 
biztosítására az alaptőkét fel
emelték négymillió koronára.

Az 1922. évi szezonra elké
szült a főépület és a tőle jobbra, 
valamint balra lévő kabinsor. 
Természetesen rögtön megje
lentek az első képeslapok, 
amelyek a strandot ebben az ál
lapotban ábrázolták.

1923. május 22-én beszá
moltak a strandfürdő megépíté
séről, „mely a Balaton felső 
partján az első úgy csinosság, 
mint belső tervezésének és be
rendezésének czélszerűsége 
folytán, Balatonalmádinak és 
részvénytársaságunknak díszé
re válik.” Sokba került, 2,5 mil
lió hitelt vettek fel és százmilli
óra emelték az alaptőkét újabb 
részvények kibocsátásával.

1926-ra teljesen kiépült a 
strand, állt a főépületen kívül a 
négy további épület, köztük az 
összekötő kabinsorokkal. A 
fellendült forgalom a társaság

számára jelentős tiszta jövedel
met hozott és a strandfürdő 
megnagyobbítása „Balatonal
mádit csonka országunk egyik 
legkellemesebb fürdőhelyévé 
változtatta”, olvashatjuk az 
igazgatói jelentésben. A strand 
előtti partfal, valamint a szép, 
íves alaprajzú terasz építésére 
1928-ban került sor, ezzel el
nyerte a strandépület a végle
ges alakját, csupán a zenepavi
lon építésére került sor 1931- 
ben. A strand sok egyéb ese
mény céljára is szolgált, illuszt
rálja ezt néhány adat:

-1922. V III.  11-13. Demjén 
József festőművész kiállítása 
az új strand halijában. Belépő
díj nincs, a 34 kiállított kép 
többsége balatoni vonatkozá
sú.

-  1924. VIII. 20. Szent Ist
ván napi örömünnep. Szervez
te a Balatoni Szövetség, a 
strandon szépségverseny volt, 
este a hegyen piros-fehér-zöld 
tüzek lobogtak.

-1925. VIII. 15. Kultúrest a 
strandon a templomalapok ja
vára az Almádi Kör rendezésé
ben.

Szinte minden évben egyéb 
programok célját is szolgálta a 
strand épülete.

Az Almádiról szóló, 1933- 
ban kiadott propagandafüzet 
így írja le a strandot: „Balaton

almádi legszebb ékessége a so
mogyi parton is párját ritkító, 
teljesen új, 600 m hosszúság
ban megépített fövenyfürdő. A 
fövenyfürdő kőből épített épü
letében 500 vetkőzőfülke (ka
bin) és 300 fürdőző részére ele
gendő közös vetkőzőhelyiség 
áll a vendégek rendelkezésére, 
s egyben itt vannak elhelyezve 
a különböző gyógyfürdők is. A 
fövenyfürdő emeletes szárnya
iban a különböző szénsavas, 
gőz-, kád- és iszapfürdők van
nak elhelyezve, a kitűnő föve
nyen nap- és hőlégfürdő tartha
tó.” Jelentőségét és látogatott

ságát jól tükrözi, hogy 1922 és 
1943 között több mint 80 képes 
levelezőlap jelent meg róla. 
1943-ban lebontásra került, 
mert túl alacsonyra építették az 
épületek padlószintjét, ezért 
nem lehetett rendezni a terüle
tet sem. Az esősebb tavaszo
kon a víz elárasztotta a kabino
kat a területtel együtt, és csak 
alapos takarítás után lehetett 
használatba venni, nem kevés 
költség árán. Helyette azonnal 
megépült a mai nagystrand, de 
ez már egy külön történet.

Schildmayer Ferenc

A strandépület zenepavilonnal (1931)

Hangverseny (1926)



FELKÉSZÜLÉS 
A NYÁRRA

A nyári szezon intenzívebb 
munkát vár el a Balaton partján 
szolgálatot teljesítő rendőrök
től.

Az idei évben tovább nőtt a 
bűncselekmények száma. Nőtt 
annak ellenére, hogy a rendőri 
intézkedések száma nem csök
kent. A bűncselekményt elkö
vetők nem félnek a következ
ményektől. E megállapításomat 
bizonyítja az a személy, aki bör
tönből való szabadulása más
napján már nyaralót tört fel, 
vagy azok, akik ellen betöréses 
lopás miatt folyik nyomozás a 
szomszédos megyében, és sza
badlábra helyezésük után nyara
lókat törtek fel, kölcsönvett gép
kocsival szállították el a lopott 
tárgyakat. Az ilyenek megelő
zésére, elfogásukra a meglévő 
rendőri létszám többszöröse 
sem lenne elég.

Az elmúlt években a Balaton
parti ember megszokta már a 
nyári idényben a fiatal rendőrök 
jelenlétét, akik gyakorló szolgá
latukat töltötték. Az idei nyáron 
is ők lesznek segítőink, valószí
nűleg nagyobb létszámban, 
mint az előző években. Elméleti 
felkészültségükről most adnak 
számot. A gyakorlati intézkedé
seket sajnos az iskolában nem 
lehet megtanulni.

Az önkéntes rendőri szolgálat 
szinte teljesen megszűnt. Újsze
rű formában szükség van tevé
kenységükre, segítségükre. An
nál is inkább szükség van, mert 
az önvédelmi csoportok nem 
alakultak meg, társadalmi segít
ség így erről a részről nem vár
ható.

A technikai eszközök ma már 
nálunk is jelen vannak. Újszerű 
a munkánkban a számítógépes 
feldolgozás, ami pontosabbá, 
gyorsabbá teszi a körözött sze
mélyek, gépjárművek felderíté
sét.

A rendőri intézkedések szá
mának növelése, az alkalmazott 
technika azonban nem helyette
síti a körültekintést, az óvatos
ságot, a figyelmességet.

Kérek mindenkit, értékeik 
megóvására fordítsanak az ed
digieknél is nagyobb figyelmet. 
Jogsértő cselekmények észlelé
se esetén jelzéseikkel segítsék 
munkánkat.

- K B -

Az egészséges gyermekekért
A Rolitron-alapítvány, az Egészséges gyer

mekekért a Danubius Rádió közvetítésével já
tékos, sportos, vidám rendezvényt szervez a 
Wesselényi strand területén június 9-én.

A tanévzárón, amely egyben a gyerekeknek 
balatoni szezonnyitó is, a sportos programokon 
kívül a nyári egészséges szabadidőtöltés propa
gálására és a szezonális veszélyekre vonatkozó 
figyelemfelkeltésre is sor kerül.

A Danubius Rádió által is közvetített hatórás 
rendezvényen 5 iskola 16 fős csapatai mérhetik 
össze erejüket. A korosztályi megkötés figye
lemben tartásával minden csapatban 8 fiú és 8 
lány szerepelhet. A versenyszámok könnyen 
érthető, szárazföldi és vízi ügyességet igénylő 
feladatok lesznek (pl. mini triatlon, csónakver
seny, kötélhúzás, vízi váltóverseny stb.). Az 
időjárás és a vízhőfok bizonytalansága miatt ví
zi és szárazföldi versenyszámokat tartalmazó 
programváltozatokról is gondoskodnak a szer
vezők.

Az résztvevőket a Nemzeti Sportban közzé

tett felhívásra jelentkezőkből választják ki, de 
az már biztos, hogy valamelyik almádi iskola 
csapata is rajthoz állhat.

A hivatalos program 11 órakor kezdődik és 
17 óráig tart.

Az iskolák versenye mellett a partra látogató 
családok is vidám próbákon mérhetik össze 
ügyességüket.

Az egész napos program szervezésébe az al
mádi sportegyesület, a közösségi ház és a pol
gármesteri hivatal is besegít. A Danubius Rádió 
jelentkezéseiben lehetőség nyílik arra, hogy az 
Almádiért alapítvány is bemutatkozzon.

A Rolitron-alapítvány az ideihez hasonló 
nagyszabású gyermeknapját tavaly a Népstadi
on szoborparkjában tartotta nagy sikerrel, ahol 
a győztesnek járó díjakat Egerszegi Krisztina 
adta át.

Almádinak a vendéglátás mellett legna
gyobb feladata még a jó idő szállítása lenne, s 
ha ez sikerül, a kellemesnek ígérkező naphoz az 
alaphangulat már adott lesz.

Tájkép csata előtt?

A Mátyás király úti vegyesbolt területét annakidején Kőfalfi 
János ajándékba adta Öreghegy népének, akik jórészt maguk épí
tették fel. Sajátjuknak érezték, és örültek neki. Nem kellett többé 
a Sterlik-saroktól cipekedniük.

Az első bérlő, boldog emlékű Péter bácsi, mindenki megelége
désére üzemeltette a boltot Halála után többen próbálkoztak vele, 
de nem sok sikerrel. Nehéz volt az áru felhordása és kicsi a forga
lom. Mintegy másfél évtizede Horváth Dezső és Dezsőné a bérlő. 
Kezdetben nem is volt baj.

Csakély bérleti díj ellenében a házaspár vállalta a külterületi el
látás nem könnyű feladatát Cserébe -  bár szabályellenesen -  be is 
költöztek a raktárba, fürdőszobát is létesítettek. Mindenki megta
lálta a számítását 

Időközben azonban a viszony súlyosan megromlott Horváthék 
és az őslakosok között. Nagy részük hosszú évek óta be sem lép a 
boltba -  a saját boltjába. Hogy miért, annak elmondása nem a kró
nikás tiszte, tegyék meg az érdekeltek, az Új Almádi Újság bizto
san leközli. Lényeg a végeredmény: 1990. december 31-én Hor
váthék bérleti szerződése lejárt, és az őslakosok jó kétharmada be
adványban kérte az önkormányzatot hogy másnak adja ki a bol
to t Két-három család Horváthék mellett foglalt állást.

Az önkormányzat kiírta a pályázatot Öten jelentkeztek, s közü
lük a Bugovics testvérek nyerték el a bérleti jogot 

Lassan két hónapja alapos a gyanú, hogy Horváth Dezső és De
zsőné rosszhiszemű, jogcím nélküli lakás- és bolthasználó. 
Ugyanis nem hajlandók kimenni a boltból. Az önkormányzat nem 
rakja ki őket erővel, mert tiszteli a jogot miszerint ehhez jogerős 
bírói ítélet kell. A per időbe telik. Az öreghegyi őslakosok radiká
lis megoldást fontolgatnak és sürgetnek. Az egyik jogsértést azon
ban nem lehet másik jogsértéssel orvosolni. Buják ki azt a kis időt 
ha 10 évet már kibírtak. Legyen tájkép csata nélkül.

KLpm

Balatonalmádi város 
önkormányzata építé

szeti, műszaki 
bizottsága kéri a város 

lakosságát, hogy akinek 
tudomása van hajdani 
ívóvízkutakról, melye

ket időközben 
szennyvíz befogadására 
fogtak, tegyék meg köz
érdekű bejelentésüket 

a polgármesteri 
hivatalban

Csepel-
Pannonglas

kupa
(Bieber Attila és Szili 
Krisztián emlékére)

A Csepel Sport Club szak
osztálya május 11-12-én Al
mádiban rendezi meg a két fia
talon elhunyt sportoló emlékét 
idéző kerékpárversenyt több 
korosztály részére.

A verseny útvonala a fiatalok 
részére Almádi belvárosa, a fel
nőttek részére almádi rajttal és 
célponttal egy kör (180 km) a 
Balaton körül.



Néhány sor a 7. hónapról 
a városházán

1991 április

Az almádi önkörmányzat 
csomagját feladta... Tartalma: 
1554 petíció és egy ellenvéle
mény. Címzett: dr. Antall Jó
zsef és Szabad György, Or
szágház, Budapest. Előző lap
zártánk óta tehát újabb 560 te
lepülési önkormányzat csatla
kozott a kezdeményezésünk
höz. Remélem, az Új Almádi 
Újság következő számában a 
reflexióról is beszámolhatunk.

Földes Jenő tanár úr, bará
tunk, képviselőtársunk lemon
dott a mandátumáról. Kisebb 
részben egészségi okokból, na
gyobb részt azért, mert a törvé
nyi szabályozatlanság hovato
vább lehetetelenné teszi a mun
kánkat. Túl sok az üresjárat, az 
árnyékbokszolás, a terméket
len vita és a felesleges erőpo
csékolás, amire kény
szerülünk. Köszönöm Földes 
Jenőnek, hogy eddig is kitar
tott.

Végül, rendhagyóan néhány 
előzetes sor egy e havi rendez

vényünkről: május 17., Bala
tonalmádi, Orvos Nap ’91. 
Vendégeink lesznek: profesz
szor dr. Csanda Endre, a Sem
melweis Orvostudományi 
Egyetem neurológiai klinikájá
nak igazgatója és munkatársai, 
akik négy előadást tartanak vá
rosunk egészségügyi dolgozói
nak és a megye neurológus 
szakorvosainak. Kicsit azzal a

hátsó gondolattal szervezzük a 
találkozót, hogy talán más 
szakmák -  építészek, műszaki
ak -  almádi reprezentánsai is 
kedvet kapnak hasonló akciók
hoz.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1991. május 3.

dr. Kerényi László 
polgármester

Elment a levél a miniszterelnökhöz. A feladás pillanatai

Hullámzás
Egy fáradt nap után sétá

lok a parton... Gyönyörű a 
víz színe, elbűvölök a fel
hők... A nap, a robbanó ki
kelet a májusi tavaszt jelzi. 
Már a negyedik évtizede 
bűvöl el ez az élmény. Pi
henni, erőt gyűjteni, ez szá
momra a megújulás a napi 
daráló után.

-  Hiszem, hogy nem va
gyok egyedül. A sok idejö
vő üdülő nagyobb része 
ezért jön ide. A víz és a nap
fény. Az érzelmek és a gon
dolatok tovább hullámza
nak... Hajómon találom

magam gondolataimmal.
...„Óh dicső természet, 

mely nyelv merne verse
nyezni véled”...

Egy kemény koppanás 
ébreszt a valóságra. Hajóm 
egy úszó sörösüveggel ta
lálkozott -  üres volt... Ri
deg valóság!

... Telefonok... Vízügyi 
Igazgatóság Székesfehér
vár. Szabó Szabolcs.

... A vízjoggal rendelke
zők kötelesek a birtokuk
ban lévő vízterületek és 
medrük karbantartására -  
közforgalmú kikötők,

strandok üdülők, sport
egyesületek, magántulaj
donok, önkormányzati te
rületek.

Óh költségvetés 
mennyi jutott nekem? -  
Magamnak adok választ -  
tudtommal szinte semmi.

Mostoha ez a víz. Csak 
hullámzik ide-oda. Ringat 
mindannyiunkat ide-oda. 
De legalább mi ébredjünk 
fel.

S .L .

„Sine irae, 
sine religio"
Lemondott Földes 

Jenő képviselő

„Átok és harag nélkül” 
bocsássa el soraiból a képvi
selő-testület, kérte Földes 
Jenő képviselő az önkor
mányzat április 15-i ülésén. 
A képviselő-testülethez és a 
polgármesterhez címzett 
bejelentését röviden az aláb
biakkal indolkolta:

„Nem akarom a tisztelt 
testület amúgy is meglévő 
és sűrűsödő gondjait tetézni, 
de kérem annak szíves tudo
másulvételét, hogy képvise
lői megbízásomról lemon
dok.

Magam részéről a testüle
ti munkát másképp képzel
tem el. Arra a munkára, ami 
itt adódik, nem számítottam. 
Amikor a megbízást vállal
tam, nem gondoltam éjsza
kába nyúló vagy egész na
pot igénybe vevő... vitákra.

... Elvesztettem e tevé
kenységbe vetett hitemet, 
enélkül pedig nem lehet ér
demlegesen, hasznot hajtó
an dolgozni. Attól, hogy va
laki népszerű ember, még 
nem biztos, hogy jó képvise
lő is. Régóta érzem, hogy ez 
a feladat nem nekem való, 
sőt, képességeimet megha
ladja, ennélfogva erre alkal
matlan vagyok. Ezenkívül 
családi és egyéb okok miatt 
ideg- és egészségi állapo
tom az utóbbi időben sokat 
romlott. Koromnál fogva 
nekem ez a munka megter
helő és úgy gondolom, erre 
nincs is szükségem. Szeret
nék még néhány évet nyu
godtan élni...”

A választási bizottság 
1990. szeptember 30-i hi
vatalos választási jegyző
könyve szerint a képvise
lők sorába dr. Farkas 
Miklós következik. Lap
zártáig dr. Farkas Miklós 
még nem nyilatkozott, 
hogy a megüresedett 
képviselői helyet elfog
lalja-e.



Önkormányzati hírek
Az önkormányzat áprilisi 

programja kissé eltért a koráb
biaktól.

Az április 18-i rendes ülés 
mellett két szűk körű munkaü
lést tartott a testület

A munkaülések egyike a 
Kommunális Szolgáltató Üzem 
átalakításának ügyében dön
tött. Az Almádi Holding igaz
gatója két variációs lehetőséget 
terjesztett elő, az egyik szerint 
az üzem zárt körű rész
vénytársasággá alakulna (en
nek megfelelő a balatonfüredi, 
tapolcai példa), a másik megol
dás több kisebb gazdálkodó- 
egység (gazdasági társaság) ki
alakítása lenne.

Az üzem átalakítását alapve
tően az tette szükségessé, hogy 
központi rendelet 1991. január 
1-vel megszüntette a költség- 
vetési üzemek nyugállását, te
hát dönteni kellett arról, hogy 
az üzemben felhalmozódott va
gyon, álló- és forgóeszköz mi
lyen formában kerül hasznosí
tásra. Az önkormányzat hosz
szas tárgyalás, az egyes megol
dások előnyeinek és hátrányai
nak számbavétele után a több 
kisebb gazdálkodóegység lét
rehozása mellett döntött, me
lyeket az üzem dolgozóinak be
vonásával szerveznek.

Az április 25-i munkaülés a 
polgármesteri hivatal szerveze
tének kialakításával, az általá
nos feladatok, a munkarend 
meghatározásával foglalko
zott.

A hivatal a gyakorlatban már 
kialakult csoportok szerint áll 
fel, tagozódásuk nagyjából 
megfelel a korábbi osztályok

nak, de irányításuk egységesen 
a polgármesteren és a jegyzőn 
keresztül történik. A csoportok 
vezetői a hivatal vezető állású 
dolgozói. A részletesebb tájé
koztatásra lapunk későbbi szá
mában kívánunk visszatérni, 
amikor is az ügyfélfogadás idő
pontját is közölni tudjuk, mert 
ebben még nem született dön
tés.

A polgármesteri hivatal szer
vezeti struktúráját, személyi 
összetételét befolyásolhatja 
még a hatáskörökre vonatkozó 
törvény -  ez az önkormányzat, 
a bizottságai és a hivatal közötti 
munkamegosztás alapja, -  to
vábbá a hivatal dolgozóira vo
natkozó közszolgálati törvény, 
melyek azonban hónapok óta 
váratnak magukra. Rendes ülé
sén a város két olyan értékes te
rületének sorsáról tárgyalt a 
testület, mint a Köcsi-tó kör
nyéke és a városközpont. A Kö
csi-tó körüli területen a korábbi
-  kemping kialakítására vonat
kozó -  elvi döntés alapján elké
szült beépítési vázlattervet a 
testület a további tárgyalások 
alapjául elfogadhatónak találta 
azzal a kívánalommal együtt, 
hogy a tómeder körül kialakí
tott pihenőterület látogatottsá
ga biztosítására is javaslatot 
kért a vállalkozótól, a budapesti 
székhelyű VKS. Kft-től. Az ön- 
kormányzat a mintegy 5 hek
tárnyi területet elsődlegesen 
bérbe adná a vállalkozóknak, a 
befolyt pénzt pedig a város fej
lesztésére fordítaná.

A kemping ügyére azonban 
még nem kerülhetett sor, mert a 
Káptalanfüredi Baráti Kör

egyelőre nem támogatja a kép
viselő-testület elképzelését.

A városközpontnak a Város
ház tér -  Baross Gábor utca -  
Jókai utca -  Petőfi Sándor utca 
által határolt tömbjére kereske
delmi, idegenforgalmi, ven
déglátó funkciójú területfel
használást állapított meg az ön
kormányzat Megbízta az Al
mádi Holdingot, hogy a meg
valósítás gazdasági feltételeit 
vizsgálja meg. A tárgyalások 
kiinduló alapja a Vadász 
György által vezetett Széche
nyi Építészeti Stúdióban ké
szült ismert tanulmányterv.

Legfontosabb aktualitásként 
az útfenntartási munkákról tár
gyalt a testület. A költségvetés
ben e célra biztosított kereten 
felül az önkormányzat igénybe 
kívánja venni a Magyar Aszfalt 
Vállalat ajánlatát, aki kedvező 
kamat mellett, későbbi fizetés
sel vállal munkát a városban. A 
mintegy 4 millió forint értékű 
aszfaltozásból 3 milliónyi a vö
rösberényi utcákra kerül, a ma
radékból a Petőfi Sándor -  Ba
ross Gábor utcai járdaszakasz 
egy-egy részének felújítása ké
szül el.

A Káptalanfüredi Baráti Kör 
által javasolt utcák felújítására 
a költségvetésből 1 millió fo
rintot költ az önkormányzat.

A képviselő-testület követ
kező üléseiről a hirdetőplaká
tokról szerezhetnek tudomást 
az érdeklődők, az ülések jegy
zőkönyvei a városi könyv
tárban és a polgármesteri hiva
talban megtekinthetők.

M.H.E.

ADÓK ÉS KAPÓK
Közhírré tétetett és rövidesen 

szórólap formájában is utcára kerül 
Balatonalmádi város önkormány
zatának helyi adórendelete. A 
képviselő-testület minden igyeke
zettel azon volt, hogy a lakosságot 
a lehető legkisebb mértékben ter
helje külön adókkal. Az ember 
lakáshoz való jogát alapvető jog
ként kezelve a családi házakat, 
lakásokat tulajdonképpen adómen
tessé nyilvánította. Az 
építményadó köréből a garázsokat 
kivonta, hiszen nem óhajtotta a már 
amúgy is agyonterhelt személy

gépkocsi-tartást további költsé
gekkel gyarapítani.

Az idegenforgalmi adón belül 
azonban jelentősen megemelte a 
testület az üdülőhelyi díjat. Ezen 
díj fizetése azonban a megemelt 
szinten sem jelenthet külön terhet a 
szobakiadóknak, hiszen ezt a ven
dégtől külön kell beszedni.

Tudni kell még az idegenforgal
mi adó eme részéről, hogy minden 
ilyen címen befizetett egy forint 
adóra az állami költségvetésből to
vábbi 2 forint támogatás illeti a 
várost. Ha tehát 10 millió forint

üdülőhelyidíj-befizetést sikerül el
érni, további 20 milliót jelent ez az 
idei szűkös városi költségvetésbe. 
Tudjuk, hogy ez a tény nem hat 
meg mindenkit, mégis bízunk a 
tisztes polgári lelkiismeretben, és 
reméljük, hogy az így megnövekvő 
bevételeket a város szépítésére, 
vonzóbbá tételére fordítva jövőre 
valamennyiünk jobb közérzetére 
és vendégeink megelégedésére 
még többet adózunk, hogy többet 
kapjunk.

B.L.

mm
Dr. Szabó Tamás ország
gyűlési képviselő irodája 

megnyílt Balatonfüreden, 
Kossuth Lajos u. 3. sz. 

alatt, 205. sz. szoba (kö
zösségi ház). Az iroda 

ügyfélfogadása: hétfőn 
14-18 óráig, szerdán 8-12 
óráig. Készséggel állunk 
tisztelt választópolgára

ink rendelkezésére.

Limlom
napok

Értesítjük Balatonalmádi 
lakosságát, hogy a kiala
kult szokás szerint idén is 
limlom-napokat tartunk. 
Az ingatlan elé kihelye
zett limlomot (kivéve 

építési törmelék, föld, ker
ti hulladék) hétfői 

napokon, május 6-án, 13- 
án, 20-án és 27-én 

ingyenesen elszállíttatjuk.

Közlemény a hamvasztá
sos temettetéshez való 

önkormányzati hozzájá
rulásról. Az állandó 

lakhellyel rendelkező la
kos vagy más jogi 

személy, aki hamvasztás 
útján gondoskodott az el
hunyt eltemettetéséről, 

4000 forint egyszeri hoz
zájárulásra jogosult az 

állandó lakhelye szerinti 
önkormányzatnál. A kifi

zetéshez szükséges 
bizonylatok -  halotti 

anyakönyvi kivonat ere
deti példánya -  a 

hamvasztásos temetés 
megrendelését és befizeté

sét igazoló érvényes 
számla eredeti példánya. 

A kérelmet a polgármeste
ri hivatalhoz kell beadni.



Majális ’91
Igazi tavaszias idő, jókedv, 

figyelemre méltó kulturális 
program. Ez várta azokat, akik 
lesétáltak május 1-én délután az 
Öreg-parkba. 

A Wesselényi strand főbejá
rata előtt felállított szabadtéri 
színpadon 13 órától peregtek a 
műsorok. Méltán nyerte el a 
szép számú közönség tetszését 
a litéri Zöld ág gyermektáncs- 
csoport produkciója. Nem lehe
tett nem észrevenni egyre fej
lettebb technikai tudásukat, 
szatmári táncukat követően zú
gott a vastaps.

A litériek után is táncosok 
léptek a pódiumra, ám ők egész 
más stílust képviseltek. Az or
szágos bajnokságon is remekül 
helytálló versenyzők latin
amerikai táncbemutatója, akro
batikus rock and rollja üde szín
foltja volt a rendezvénynek. A 
székesfehérvári Los Andinos 
együttes zenéjét az egész or
szág megismerhette két éve a 
Ki mit tud? döntőjében. Mit is 
írhatnánk: igazi profik, biztos 
sokszor látjuk még őket Almá
diban.

Ezt követően a ragtime zene 
kedvelőinek játszott az ajkai 
Quód Dixie Ragtime Band, 
majd az ország egyetlen madár
kórházának vezetője mutatta be 
pácienseit. A program befeje
zéseként Lehr Ferenc humoris
ta nevettette meg a közönséget 

S akinek mindez nem volt 
elég, azt várta a vurstli, a sörsá
tor vagy (mint ahogy megtud
tuk) a Balaton 12 fokos vize.

Bízunk benne, mindenki ta
lált magának megfelelő progra
mot a közösségi ház által szer
vezett ’91-es majálison.

G.T.

Jótékonysági rendezvényt tartott a Magyar Vöröskereszt 
lakóhelyi alapszervezete
április 27-én a Bauxitkutató Vállalat éttermében.

Ezúton mondunk köszönetet mindazon kedves vendégeinknek, 
akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket anyagiakban pedig 
hozzásegítettek ahhoz, hogy májusban megrendezhessük az idő
sek napját, valamint ott, ahol kisebb segítségre, illetve figyelmes
ségre van szükség, segíthessünk.

Itt mondunk köszönetet aktíváinknak azért, hogy mint mindig, 
most is lelkiismeretes és odaadó munkájukkal segítettek abban, 
hogy rendezvényünk jó hangulatban lebonyolítást nyerjen, vala
mint azoknak is, akik tombolatárgyak ajándékozásával is hozzájá
rultak bevételünkhöz.

Alapszervezetünk vezetősége nevében 
özv. Tőke Emilné titkár

Almádi művészek tárlata
Április 19-én ünnepélyes kül

sőségek között nyílt meg az Almá
diban élő és nyaraló művészek kö
zös kiállítása. Megnyitó beszédet 
Albrecht Sándor, a Napló-reklám
iroda vezetője mondott. Megemlé
kezett arról, hogy történelmében 
mily nagy múltú e Balaton-parti 
település, és ezen belül említést 
tett arról, hogy az itt élő és alkotó 
művészek milyen kötődésekkel 
vonzódnak Almádihoz. A továb
biakban a megnyitóbeszédből idé
zünk:

„A kitavaszodás Almádiban 
nem puszta naptári tény. Sokkal 
több annál! Egy, a közösség életét 
formáló egészséges pezsgés. Át
gondolt, kimunkált tervek, jó szán
dékok, közös akarások rügyfaka
dása. Legjobb reményeink szerint 
szárbaszökkenése majd!... Almádi 
múltjában sok érték van, aminek 
megőrzése, felmutatása köteles
ségünk. Évezredek múltja, kultú
rája sűrűsödik e vidéken, s újul 
meg nap mint nap előttünk, velünk 
és általunk.

Ez a balatoni éden táj otthona 
volt a múzsáknak, a szép művé
szeteknek is. És otthona napjaink
ban is, hisz e Napnak kitárt pannon 
vidékkel betelni sosem lehet. A 
múlt és a lassan gyarapodó jelen 
együtt adja azt, ami táplálja örö
münket, tájszeretetünket, ragasz
kodásunkat.

Ezt a nemes és korántsem tel
jességgel felvázolt ívet, ezt a mél
tó, értékekben gazdag hagyo
mányt, művészi örökséget folytat
ja most a kiállításával minket és el
sősorban a várost megtisztelő al
mádi művészcsoport.

Balogh Ervin a fények, a fény
tünemények avatott mestere, aki 
hallatlan biztos ecsetkezeléssel 
kelt bennünk gyengéden rezgő 
hangulatot...

Dobos Lajos, akivel már veszp
rémi kiállításán esett egy emléke
zetes találkozásunk, árnyalt stílu
sával lopja szívünkbe a természeti

látványt. Amit itt látunk tőle, az az 
akvarell!

Fábián László művésztanár. 
Nagyszerű indulásról győzött meg 
bennünket, vörösbe hajló táblaké
peiről ünnepélyesség sugárzik.

Fülöp Lajos. A táj régtől sikeres 
mestere, aki vásznain fogvatartja a 
fényt!...

Hunyadi István. A táj lírai szép
ségeibe vezet bennünket. Színvilá
gával mély rokonszenvre hangol. 
Egységes arculata egyik legna
gyobb művészi értéke. Kompozí
ciói álombafoszlók...

Mihály Gábor Munkácsy-díjas 
szobrász jelentős hazai kiállítása
ink rendszeres résztvevője, külföl
dön is elismert alkotó. Realista fel
fogású műveiben teret kapnak a 
groteszk elemek is. ő  alkotta töb
bek között a veszprémi Fortuna- 
kutat.

R. Kiss Lenke szobrászművész 
Mikus és Pátzay tanítványa, Egry 
József-díjas. Személyisége nem
csak Almádinak immár, nemcsak 
megyénknek, hanem a kortárs 
szobrászművészetnek is szimbó
luma! Realista, lélekmeleg szobrai 
közérthetőek. Félszáznál több 
köztéri alkotása közül jónéhányat 
hordozunk emlékezetünkben.

Sági Sándor. Az alföldi meste
rek, főként Koszta látta el jó útra-

valóval. Érzékletes foltokból épít
kezik. Képein pannon derű!

Szorcsik Ferenc míves, színek
ben gazdag gobleinszőnyegével 
méltán kelt bennünk elismerést. 
Alkotása a mesterség dicsérete!

Ifj. Szorcsik Ferenc is bizo
nyítja: jó úton halad, van mit elő
számlálni kincsestárából !...

Szőllősi Máté művésztanár. A 
rajzpedagógia avatott megszállot
ja. Régtől kiállító művész. Csak el
fogultsággal szólhatok róla. Szen
vedélyes szeretettel énekli, zengi, 
festi a környéket.

Veszeli Lajos kedves kollégám, 
a Napló grafikusművésze. Söré
nyes lobogásban, önemésztő tem
póban élő, hadakozó, közéleti al
kat. Virtuóz grafikáiban, lélekfi
nom festményeiben örömét, bána
tát, kritikáját messze kiáltó egyé
niség.

Vizer Júlia. Műveiből gyengéd 
lelkülete sugárzik ránk. A körülöt
tünk lévő szép felfedezésére csá
bít. Színvilágával elbűvöl bennün
ket, s meghitt hangulatokba rin
gat...

Most, amikor e tárlatot meg
nyitjuk, örömmel pillantottam a 
múltba. S még nagyobb örömmel 
üdvözölhetem önökkel együtt a 
nemes almádi örökség tiszteletre
méltó folytatását.”

Fotó: Durst L.



A közösségi 
ház májusi 
programja

Május 11-én, 14.00 órakor: 
Sakkverseny a Közösségi ház ku
páért

13-18-án, 9.00-18.00 óráig: A 
Szekszárdi Bútoripari Vállalat ki
állítása és vásár (termelői áron 
ajánljuk az itt lakók, nyaralótulaj
donosok, üdültetők  figyelmébe)

17-én,  9.00-18.00 óráig: Az Íris 
Kötőipari Kft. kötött-, méteráru 
termékeinek vására

17.00 órakor: Semmelweis nap
17.00-19.00 óráig: A Fórum Rt.

(3 éves) jubileumi hétvégéje a be
vásárlóközpontban. A rendezvé
nyek szervezője a közösségi ház, 
helyszín a Fórum parkolója

17.00 órakor: Hol van az a 
nyúl? Fellép: Giczi István és bű
vészbarátai

18.00 órakor: Tréfatár (játékos 
vetélkedő). Játékmester: Tari Ti
bor

19.00 órakor: Forgács Gábor 
színművész önálló műsora

18-án, 9.30 órakor: Karatebe
mutató

10.00 órakor: Fekete László 
erőművész

11.00 órakor: Az Épszöv-Spar
tacus SE görkorcsolya és BMX ke
rékpár bemutatója

15.00 órakor: Maki barát műso
ra

16.30 órakor: Bűvészvarázs
17.30 órakor: Bach Szilvia, a 

humorfesztivál győztese
18.30 órakor: Zenei paródiák, 

közéleti humor. Showder Duó (a 
humorfesztivál döntőse)

19-én, 10.00 órakor: Vásári 
bábjáték. Domonkos Béla, az Álla
mi Bábszínház művésze

11.00 órakor: Kövesi Sándor 
dalénekes gyermekműsora

14.00 órakor: Latin-amerikai és 
standard táncok bemutatója

14.30 óra: Akrobatikus rock 
and roll a Veszprémi R & R klub 
közreműködésével

15.00 órakor: A Berzeviczy- 
Réfi duó műsora

16.00 órakor: Juhász Katalin 
népzenei programja

17.00 órakor: A Veszprém 
Táncegyüttes műsora

21-én, 10.00 órakor: A Szom
bathelyi Fabula Bábszínház ven
dégjátéka

23-24-én, 10.00-18.00 óráig: 
Cipővásár

26-án Gyermeknap ’91 (Pere
martoni Krisztina, Varnyú co
untry, Ragadozómadár-bemutató, 
Lili és Lala bohóc stb.)

Május 31-től június 2-ig: A 
diákklub kirándulása

Almádiért alapítvány
„Maga az eszme -  valamilyen jó 

ügynek a közvetlen önérdeken túlmu
tató, önkéntes támogatása elkülönített, 
különböző jogi kiváltságokkal felruhá
zott tulajdonnal -  szinte egyidős az 
emberiséggel.”

A balatonalmádi önkormányzat 
képviselő-testülete mint alapító -  a vá
ros közösségi, kulturális, információs 
életének további formálása érdekében
-  februári ülésén az Almádiért Alapít
vány létrehozásáról döntött.

Az Almádiéit Alapítványt a megyei 
bíróság a közelmúltban vette nyilván
tartásba, melynek eredményeként az 
alapítvány számára elkülönített pénz
vagyon önálló jogi személyiséget nyert 
el.

Az alapítvány legfontosabb céljai 
között szerepel az Új Almádi Újság ki
adása, vállalkozói tevékenységén belül 
olyan kiadványok szerkesztése, me
lyeknek segítségével a város múltját, 
jelenét megismerheti az ide látogató.

Az alapítvány alapgondolatát -  a 
fentiek alapján -  talán úgy fogalmaz
hatnánk meg, hogy a városért, illetve

annak kulturális életéért tenni akarók 
és a velük együtt gondolkodó emberek 
egymásratalálásának elősegítését és 
annak kereteit teszi lehetővé.

Az alapítvány kuratóriumi testüle
tének személyi összetétele méltán 
példázza ezt, nevezetesen: Schild
mayer Ferencné elnök, Csoma János, 
Kurucz György, Polyák Sándor, Mol
nár Pál és Veszeli Lajos.

A város köztiszteletben álló szemé
lyiségeiből álló kuratórium az alapító 
által elrendelt 360 000 forint indulóva
gyonnal gazdálkodik.

Természetesen -  figyelemmel az 
alapítvány nyitott jellegére -  a fenti va
gyon növelhető a tisztelt 
állampolgárok adakozásaival, illetve 
az intézmények felajánlásaival, mely 
minden esetben az adóalapból leírható.

Az alapító okirat felhatalmazása 
alapján a kuratóriumi testület az alapít
ványi vagyonnal vállalkozhat.

Ennek a vállalkozásnak a keretében 
kerül kiadásra kb. júniusban az Al
mádi Kalauz, amely közhasznú 
információkat tartalmaz, elsősorban

az üdülőközönségnek.
További célként szerepel még váro

sunkról és annak szép épületeiről 
készített képeslapsorozat megjelente
tése.

Az alapítványi vagyonból, illetve a 
vállalkozásból származó jövedelmet a 
kuratórium a cél szolgálatában köteles 
felhasználni, éppen ezért az alapítvá
nyok is önkormányzatok, melynek 
működését a nyilvánosság kíséri.

Az alapítvány nevében a kuratóri
um várja és kéri azoknak a segítségét, 
akik közösséget vállalnak az alapítvá
nyi céllal és bármilyen adománnyal 
vagy szolgáltatással, ötlettel, véle
ménnyel annak megvalósítását 
elősegítik.

Az alapító okirat megtekinthető a 
városházán, illetve az alapítvánnyal 
kapcsolatfelvétel is ott lehetséges.

Szikszai Róbertné

Almádiból indult

Szakái Erika tipográfus 
kiállításáról

Szerencse is kell a boldogsághoz! 
Amikor elmerültem a Veszprémi 
Vetési Albert Gimnáziumban Szakái 
Erika kiállított munkáinak látvá
nyos, gondolatokat, érzelmeket 
ébresztő vonulatán, ez jutott eszem
be. Mert a Pannon Nyomda tervező 
grafikusának, immár a tipográfia 
mesterének megadatott, hogy azt te
heti, amihez hivatást érez, s amihez 
olyannyira ért!

Csomagolópapír-tervek, naptá
rak, plakátok, füzetek, könyvek 
tervei és végső formába álmodott 
nyomdai kiadványok Mind-mind 
kiérlelt, teremtő gondolat, látható, 
forgatható, tapintható mű. Ezek kö
zött a Szép könyvek versenyében 
több jó minőségű jelzőt vívott ki ma
gának. Sok szempontnak kell 
harmonikusan, célszerűen sűrűsöd
nie valahány nyomdai termékben. 
Akár csak egy egyszerű névjegy, 
akár díszes, reprezentatív könyv le
gyen az. A tartalomhoz illő formát 
választani nagy felkészültséget, sok
féle ismeretet igénylő, nemegyszer 
művészi értékeket is hozzáértéssel 
alkalmazó tett Felelősség is, hisz 
például egy könyv olyan használati 
eszköz, ami gondolatot közöl ízlés
sel, a kor stíluskövetelményeinek 
szellemében. Így alkot korunkról, 
életünkről a nyomdai tervező, a ti
pográfus, akár időtlen időkre. Erre 
Szakái Erika nagyszerű kiállítása a 
bizonyíték. A legegyszerűbb felada
tot is fontosnak tartja. Szinte minden 
darabjáról süt a kultúrát építő szán

dék, s követi megoldásaiban Szerb 
Antal, a nagy tanítómester tanácsát: 
amit a papíron a betűkkel, formák
kal, grafikákkal, díszítésekkel, a 
papírmező adta tér beosztásával 
megvalósítunk -  legyen szép hasz
nálati cikk. Amikor a forma és 
tartalom találkozik, akkor születnek 
nagyszerű művek.

Szakál Erika, az Almádiból indult 
mestertipográfus néhányszor ezt si
kerrel megcselekedte!

Hosszú volt az út idáig. Évek ki
tartó, szívós küzdelme, tanulmányok

sorozata sikerének titka. Forrása is. 
A balatoni világ, ezenbelül Almádi 
volt fiatal éveitől a meghatározó. S 
mindemellett családi körből is hoz
hatta magával az indíttatást. 
Gyümölcse mára beérett Tanúskod
nak erről azok a munkadarabjai -  
munkásságának egy töredéke -, 
amiből válogatta ezt a művészi érté
keiben színvonalas, alkotó 
jellegében gyönyörködtető tárlatot

A. S.

Almádi házak (rézkarc)



Szent Im re herceg utcai részlet (volt Tolbuhin út)

Mi is észrevesszük
1991 nyara közeledik, itt vannak a turisták, kiknek talán létét köszönheti Almá

di. Minden évben megjelennek, s talán minden évben egy kicsit nagyobb bennünk 
az a tüske, amiről mi nem is tudhatunk. Ezt a tüskét -  bármilyen hihetetlen -  mi 
okozzuk, ha közvetve is. Hogy miről is van szó?!

A szemétről! Talán nem is kell bizonyítani, hogy létezik, hiszen ha valaki nyi
tott szemmel jár pl. a móló környékén, az erdőkben, de sajnos még a központban is 
néha, láthatjuk, ott van! Nem idén jött, nem tavaly, s nem azelőtt. Itt van! Ezt min
den évben láthatjuk, sőt, egy érdekes dolog is: bár élettelen, mégis szaporodik. 
Hogy lehet ez? Átjönnek az emberek Fűzfőről, Alsóörsről, netán Szentkirályról, s 
elhozzák a maguk kis szemétzsákját, hogy befeketítsék az almádi polgárok hírét? 
Hát nem! Ebben bizony mi almádiak vagyunk a hibásak. Talán még nem késő! Sa
ját érdekünkben, hogy az a tüske ne nőjön tovább!

S ekkor fog érvényesülni a régi közmondás: „A káposzta is megmaradjon, a 
kecske is jóllakjon s mi pedig kecskepörköltet együnk káposztával!”

A jövő generációja érdekében cselekedjünk, hogy majd ők is felfedezhessék 
mindazokat a szépségeket, amelyek most pusztulófélben vannak.

Az almádi ifjúság nevében 
Dévényi Veronika

A balatonalmádi 
horgászegyesületről

A horgászegyesületnek háromszázötvenen vagyunk tagjai. Létszámunk évről 
évre gyarapszik. Tavaly ötvennel több sporttársunk tudta meg, mit is jelent hor
gászni, horgásznak lenni. Mint Balaton-parti horgászok, természetesen 
Balaton-pártiak vagyunk. Szeretjük a tavat, vízpartját, nádasait, élővilágát. Ag
gódva látjuk esztendőről esztendőre a vízi világ károsodását, redezetlenségét. 
Ezért támogatjuk azt a gondolatot, mely a Balatont horgászkezelésbe kívánja adni 
a halászok szelektív tevékenysége mellett. Abban reménykedünk, hogy a gazdasá
gi felemelkedéssel párhuzamosan a tó természetvilágának javulását is várhatjuk.

Vajon számottevő-e, avagy kevés, amit mi horgászok a vízi és vízparti élet 
egészségének megtartása érdekében tenni tudunk? Ez attól függ, milyen módon és 
milyen mértékben tudunk részt venni a természettel való viszonyunk alakításában.

Horgásztársaink túlnyomó többségben fegyelmezettek, rendszeretők. Elége
dettek, de gyakran elégedetlenek is. A halfogást tekintve egyesületünk országos 
viszonylatban jó helyen van (9. hely). Veszprém megyén belül 36 egyesület között 
rangsorban a hetedik. Elismeréssel méltatta a MOHOSZ megyei intézőbizottsága 
egyesületünk ifjúsági oktató munkáját. Fiataljaink eredményesen vettek részt a 
megyei horgászvetélkedőkön. Nagy Gergely és Szente László sporttársak I., illetve 
II. helyezést értek el. A felnőtt csapat a negyedik helyezést szerezte meg, verseny
csapatunk pedig hatodik lett. Az elmúlt horgászszezonban egyesületünk tagjai 
6640 kg halat fogtak összesen. A legtöbb halat Petró János sporttársunk fogta, 214 
kg-ot

Az egyesület jövőjét tekintve bizakodók vagyunk. Terveinkben továbbra is sze
repel a szervezettség és sportfegyelem megtartása, környezetünk mind 
fokozottabb védelme, fiatal horgásztársaink erre való tanítása, nevelése.

Szeretnénk folytatni a tagság két éve tartó közös munkájával és pénzével létre
hozott horgásztanyánk és 50 férőhelyes csónakkikötőnk további horgászigényeket 
kielégítő fejlesztését annak érdekében, hogy a helybéli és vendéghorgászoknak 
kulturált sportolási és pihenési lehetőségeket tudjunk nyújtani. A vendéghorgá
szok fogadásával szeretnénk hozzájárulni városunk idegenforgalmának 
színesebbé tételéhez, kiterjesztéséhez.

Lovas József H E-titkár

Tágabb környezetünk
Hogyan is védünk környezetet? Ki így, ki úgy, ki sehogy, sőt! Az ősi 

természet- civilizáció nélküli -megoldja ezt a  kérdést. Az ember a  maga 
nagyrabecsült civilizációjával, különösen annak mai változatával, egy
szerűen, de drasztikusan felborítja a környezet természetes egyensúlyát, 
próbára teszi a bioszféra és egyúttal önmaga teherbíró képességét.

A macska pl. úgy általában, ha nem természetellenesen nevelődött, 
dolgavégeztével gondosan elföldeli piszkát, ösztönösen átadva ezzel a 
feladatot a természet más tényezőinek. Az ember már rég nem törődik 
ösztönösen az őt körülvevő világgal. Már tudatosan cselekszik, erre büsz
ke, ettől elvakult, örült tempóban és mennyiségben termeli az önmaga és 
más élőlény társainak életterét és életfeltételeit szűkítő s ezerszám pusztít
ja ki maga körül a számára létfontosságú élőlényeket is. Közben, 
túlnépesítve a földet, belehajszolja magát a természeti egyensúly vissza
fordíthatatlan megbontásába, kimerítve az ásványi kincseket, az 
energiahordozókat, a termőtalajt, az ivóvízkészleteket stb.

A helyzet persze nem ilyen aggasztó, hanem sokkal rosszabb! Mit tud 
hát tenni a közönséges halandó a kétségbeesésen vagy a kézlegyintésen 
kívül? Sokat. Például saját környezetében, háztartásában, munkahelyén 
stb. környezetbarátként viselkedik, cselekszik. Például szándékosan, tu
datosan változtat gondolkodásmódján, életmódján stb. Figyel, felfigyel 
minden rendellenességre s megpróbál tenni ellenük. Már ez rengeteg.

Még több viszont az, ha nem közönséges, hanem kiváltságos halandó
ként hatalommal, joggal a kezében, tudással, tehetséggel a fejében a 
termelés (ipar, mezőgazdaság, közlekedés stb.) élén akar és tesz is vala
mit. Olyat például, hogy az ipari termelést megfelelő környezetbe 
helyezi, ahol a legkisebb kárt okozhatja, környezetbarát technológiát al
kalmaz, termékeivel, melléktermékeivel, hulladékaival, levegőjével és 
szennyvizével lehetőleg egyáltalán nem terheli a környezetet.

Sajnos a vészterhes ipari termelésre „jó” példáért nem kell messzire 
menni. Közvetlen közelünkben a Nitrokémia Ipartelepek elegendő okot 
ad az aggodalomra.

Az ötvenes évek óta állami szinten alkalmazott felelőtlen ipartelepíté
si, politikai, a fejlesztés irányainak politikai vagy hatalmi szempontok 
szerinti eldöntése, a nem kielégítő technológiai színvonal mind hozzájá
rultak ahhoz, hogy mára az iparóriássá nőtt gyár térségében a környezeti 
állapotot katasztrofálisnak lehessen minősíteni. Egyesek talán vitatkoz
nának ezen, de a tényeken ez mit sem változtat

Mit tud tenni ilyen elfajult helyzetben egy nagyvállalat? Nos, nagy va
lószínűséggel nem az eddig alkalmazott, de be nem vált gyakorlatot 
kellene folytatni, mert ha az öles réseket parafadugóval próbálják eltömí
teni, a hajó rövidesen elsüllyed. Tudják ezt a vállalat vezetői is, de gyors, 
azonnali javulást, változást hozó önerős megoldást sem a lehetőségek 
(termelésszerkezet, piac, technológia), sem a pénzügyi helyzet nem tesz 
lehetővé.

Az ún. közéleti piacra orientált termelés szerkezetének átalakítása né
hány év alatt talán lehetséges. A technológiai váltás azonban rendkívül 
tőkeigényes. Ha mindez meg is történik, még mindig ittmarad időzített 
bombaként, az évtizedek alatt a gyár területén, környékén, a talajban, a 
vizekben felhalmozódott többszáz féle kóros, veszélyes anyag. A 72. sz. 
út mentén például a talajból szennyvízforrások törnek fel igen nagy víz
hozammal. A feltörő víz egy részét ugyan felfogják és elvezetik a 
szennyvízcsatorna-hálózatba, de mi történik, a fel nem törő, felszín alatti 
szennyvizekkel? A terepadottságok a Balaton felé, a földtani viszonyok, 
a karsztvízkészlet felé biztosítanak utat, s ez a fránya víz csak lefele fo
lyik, csorog, szivárog.

Az a szennyvíz, amelyik igen nagy mennyiségben (napi átlag 7000 
köbméter) keletkezik, a hatalmas szennyvíztároló tavakban iszapként 
rakja le a másodlagos vegyi reakciók során keletkező, ki tudja, miféle 
anyagait. A több tízezer tonna, nehézfémekkel feldúsult iszapot időnként 
kitermelik a nem éppen vízzáró aljzatú tározótavakból és azok környékén 
depózzák. Ha kiszáradt, jó széllel messzire eljuthat. Tarkul a kép, ha az 
évek során elföldelt hulladékokra vagy a nem mindig szakszerűen üze
melő hulladékégetőre, annak égéstermékeire vagy technológiai hibák, 
fegyelmezetlenségek során a környezetbe kerülő anyagokra is gondo
lunk.

Hát ilyen apróságok tetézik a környékbeli polgárok, személyenként 
kicsi, de összességében óriási környezetszennyezését

Volna hát mit tenni mindenkinek. Vajon mit jelentene a Nitrokémiá
nak, ha önként és őszintén nyilvánosságra hozná környezetkárosításának 
teljes körét? Szégyenkeznie, pirulnia vagy vezekelnie kellene? Talán 
igen, de a megoldáshoz biztosan közelebb jutna, hiszen a gondok elhall
gatásával csak elodázni lehet a dolgokat, hiszen a vállalat önerőből kép
telen ekkora, mondhatni országos probléma leküzdésére.

Vajon mikor önthetünk tiszta vizet a pohárba?

Boros László



Tavaly még deka, ma már csak 
gramm a mértékegység...

Beszélgetés dr. Tóth László képviselővel

Belépve a Bajcsy-Zs. utcai 
patika ajtaján, szokatlanul 
morózus, indulatoktól sem 
mentes férfihangra lettem fi
gyelmes. Csendhez szokott itt 
az ember, a betegség egyéb
ként is levertté, kedvetlenné 
tesz mindenkit. Ezért is ku
tattam különös érdeklődéssel 
a hang gazdáját, érdekelt, ki
nek van kedve még itt is poli
tizálni. Nos, hamar kiderült, 
dr. Tóth László állatorvos, 
képviselő tájékozódott az új 
gyógyszerárak iránt. Csep
pet sem tűnt vidámnak!

Néhány nap múlva már 
otthonában beszélgettünk 
politikáról, hivatásról, képvi
selői munkáról.

-  Ilyen áremelkedések után 
persze hogy nem túl boldog az 
ember. Vannak olyan készít
mények, amelyek ára rövid idő 
alatt a tízszeresére emelkedett, 
s az állatorvoslás területén nem 
létezik a gyógyszerár-kiegészí
tés. Mindez az állattartót terhe
li. Ha ez így folytatódik telje
sen igaz lesz a mondás: „többe 
kerül a leves, mint a hús”.

-  S ilyenkor természetesen 
az orvost hibáztatják. Persze 
ennek éppen ellentmond az a 
nagyfokú bizalom, ami ön felé 
irányult a képviselő-választá
son.

-  Meggyőződésem, hogy az 
embert szakmai tudása alapján 
ismerik vagy éppen nem isme
rik el. Természetesen a szimpá
tia is fontos volt, ami lehet, 
hogy hosszú távon nem jó, de a 
választáskor biztos döntőnek 
bizonyult. S ha szabad, itt sze
retnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik rám vok
soltak, és persze azoknak is, 
akik nem, mert ez jelzésértékű 
számomra. Mutatja, hogy bizo
nyos dolgokat másképp kell 
csinálnom a jövőben.

-  Javítson ki, ha tévedek, ed
dig nemigen vett részt a közé
letben. Miért indult a választá
son?

-  Igen, ez így igaz. Emlék
szem, a munkahelyemen, a sze

mélyzeti jellemzésekben is 
mindig a társadalmi, politikai 
aktivitásomat kifogásolták. 
Hogy miért indultam? Megke
restek az MDF vezetői azzal, 
hogy az előzetes beszélgetések 
során többször felmerült a ne
vem, s támogatásukról biztosí
tottak. Ennek ellenére függet
lenként indultam, mert a párt
fegyelmet sem a múltban, sem 
most nem nekem találták ki. 
Döntésemet befolyásolta az is, 
hogy koromnál fogva láthat
tam, tapasztalhattam, aki az 
adott pártnak, elvnek nem volt 
híve, az nem volt minden téren 
rendes ember. Sose értettem, 
hogy egyes embereket elvük, 
vallásuk alapján, ha a legjobbat 
akarták is, miért ítélték el. A 
rendszerváltástól vártam, hogy 
lehetővé tegye az embereknek, 
hogy mindentől függetlenül te
hessenek településükért, hazá
jukért. Most már mint képvise
lő is ez lebeg előttem: a jogta
lanságokat megakadályozni. 
Nem az ellen vagyok, hogy a 
hibát elkövetőt ne vonjuk fele
lősségre, igenis vonjuk, de csak 
szigorúan törvényes keretek 
között. Ennek lehet, hogy még 
nincsenek meg a feltételei, de 
arra kell törekednünk, hogy 
megteremtsük.

-  Hogy jellemezné röviden a 
testületet?

-  Botladozó, a hiányzó tör
vények miatti bizonytalanság
ban lavírozó, ám mindenkor a 
település érdekeit szem előtt 
tartó társaság a mienk. Gyak
ran a bonyolultabb utakra téve
dünk, pedig olyan döntéseket 
kell hoznunk, amelyek a ren
delkezésre álló ismeretek, té
nyek alapján rövid idő alatt, jól 
végrehajthatók. Hiába, tanulni 
kell nekünk is ezt a munkát. 
Remélem, a következő ciklus
ban már olyan emberek kerül
nek be a testületbe, akik okul
nak a mi hibáinkból, s nem kell 
elölről kezdeniük a tanulást.

-  Két bizottságban is tevé
kenykedik. Avassa be az olva
sókat az itt folyó munkába!

-  Az egészségügyi bizott
ságról sok újat nemigen tudnék 
mondani, hisz a korábbi szá
mokban orvos képviselőtársa
im szakavatottan beszéltek a 
feladatokról.

Tagja vagyok ezenkívül a 
pénzügyi ellenőrző bizottság
nak, amely a város és annak in
tézményeinek pénzügyi műkö
désével kapcsolatos tevékeny
ségek összehangolásával, 
egyeztetésével, pénzügyi kon
cepciók kialakításával, a pénz- 
gazdálkodás törvényességének 
felügyeletével foglalkozik. 
Hogy mennyire fontos ez a 
munka, bizonyítja az, hogy az

önkormányzati törvény egye
dül ennek a bizottságnak a fel
állítását írja elő kötelező jelleg
gel.

-  Könnyű dolguk lehet, mert 
sajnos nincs olyan sok pénze az 
önkormányzatnak, aminek az 
útját ellenőrizni lehetne.

-  Pontosan ez teszi nehézzé, 
hisz filléres napi gondokkal 
kell foglalkoznunk. Ez egy 
üres tarisznyával járó bizott
ság. Tudomásul kell venni, 
hogy a felhasználható pénzesz
közök még a tavalyi szintet 
sem érik el. S akkor még nem 
beszéltünk a rohanó infláció
ról. Már-már tragikomikus volt 
hallani az óvónőktől: tavaly 
még dekagramm, idén már 
gramm az ételadagok mérték- 
egysége. Ennek ellenére egyet
len intézményt sem zárunk be. 
A működéshez szükséges ösz
szegeket elő fogjuk teremteni.

-  Mivel ellensúlyozzák a ro
hanó inflációt?

-  Sajnos, mint minden ön- 
kormányzatnak, nekünk is egy 
lehetőségünk maradt: a helyi 
adók bevezetése. Ezek fajtájá
ról, mértékéről már írtak a lap
ban, úgyhogy nem akarok bő
vebben kitérni. Egyet azonban 
mindenképpen hangsúlyoz
nék: a lakosság által befizetett 
minden fillér a városban ma
rad, ezekből finanszírozzuk a 
minimális beruházásokat, épít
jük útjainkat, indítjuk a zeneis
kolát stb.

-  A cseppet sem rózsaszínű 
kép ábrázolása után mivel zár
ná a beszélgetést?

-  Tavaly szeptemberben a 
nép megfontoltan választott, ez 
a testület akarja is, tudja is mű
ködtetni a várost Reméljük, 
semmi váratlan, előre ki nem 
számítható esemény nem jön 
közbe. Végezetül felhívnám a 
figyelmet, hogy tényleges ön- 
szerveződéssel, nagyobb fe
gyelemmel jobban magunké
nak érezve a várost, pénz nél
kül is sokat tehetünk. Csak meg 
kell keresnünk a lehetőségeket.

Gróf Tibor



Olvasóinktól gyakran ka
punk kérdéseket, ezért 

elindítunk egy sorozatot 
Megkérdezzük:

E havi kényes 
kérdésünk 

címmel

Azt mondja a fáma, 
hogy a polgármester azért 
javasolta dr. Farkas Mik
lós munkaviszonyának fel
mondását, mert a lakásába 
akar beköltözni. Mit vála
szol erre a kérdésre dr. Ke
rényi László?

Megkérdeztük.

-  Kb 3 hónappal ezelőtt Maj
bó Gábor képviselő úr javasol
ta az egyik testületi ülésen, 
hogy az almádi polgármester
nek legyen olyan reprezentatív 
lakása, ahol a város illusztris 
vendégeit fogadhatja. A javas
lattal én is egyetértettem, de a 
jegyzőkönyvben kértem rögzí
teni, hogy az a polgármester, 
aki a majdan kiválasztandó 
házba beköltözik, nem én le
szek, hanem az utódom. Bárki 
utánanézhet az ülés jegyző
könyvében. Tehát nem dr. Far
kas Miklós lakásáról volt konk
rétan szó, hanem egy igény ál
talánosságban vett megfogal
mazásáról, amit majd kielégí
tünk, ha módunk lesz rá. Ha 
majd mindenkinek lesz útja és 
vize. Ha majd a nagycsaládosa
inknak és a nyugdíjasainknak 
nem lesznek mindennapi meg
élhetési gondjai. Ami pedig dr. 
Farkas Miklós valóban súlyos 
fegyelmi szankcióját illeti, tit
kos szavazással kikértem a 
képviselő-testület véleményét 
a három képviselőből és a váro
si főorvosnőből álló ad hoc fe
gyelmi bizottság vizsgálati 
anyagáról és az ennek alapján 
javasolt elbocsátásról. A kép
viselő-testület minden tagja 
egyetértett a döntéssel, tehát 
mind a független, mind a párt
tag, mind a foglalkozásukra 
nézve orvos képviselők. Dr. 
Farkas Miklós a döntést meg
fellebbezte. Erre joga volt. A 
végső döntést a munkaügyi bí
róság fogja kimondani.

Átszervezés előtt a cél:

Magasabb 
színvonalon lényegesen 

olcsóbban
Az önkormányzatok egyik legfontosabb feladata a 

városi alapellátás megfelelő színvonalú biztosítása. Ba
latonalmádiban ezt a feladatot idáig a Kommunális 

Szolgáltató Üzem látta el, mely most átszervezés alatt 
áll. Ennek körülményeiről, szükségességéről faggattuk 
Molnár Pált, az önkormányzat vagyonkezelő szerveze

tének vezetőjét.

-  Az üzem korábbi jogál
lása a törvényi szabályozás 
változása miatt ez év január 
elsején megszűnt. Az önkor
mányzati vagyonról készülő 
törvény a tervezet szerint 
ugyan a város tulajdonába 
adja az üzemet, de ez még 
önmagában nem garantálja a 
hatékonyabb működést. An
nak alapfeltétele egy korsze
rűbb működési forma kiala
kítása -  előzi meg kérdése
met Molnár Pál.

- Melyek az erre vonatko
zó elképzeléseik?

-  Legfőbb célunk, hogy 
az eddigi tevékenységet 
sokkal magasabb színvona
lon és lényegesen olcsóbban 
végezzük. Az eddigi elem
zések alapján úgy tűnik, 
hogy az üzem -  annak elle
nére, hogy a szakmán belül 
az ország legjobb cégei kö
zött szerepel -  még jelentős 
belső tartalékokkal rendel
kezik. Viszonylag sok a fel 
nem osztott költség, ugyan
akkor vannak krónikusan 
veszteséges ágazatai is -  
mint például az építőipari, 
valamint az egyes kommu
nális tevékenységek, köz- 
tisztasági, központi fűtés 
szolgáltatás.

-  De ezeket is el kell vé
gezni!

-  Részben. Vannak alap- 
ellátási feladatok, de olyan 
tevékenységeket, amelyekre 
megfelelő szabad kapacitás

áll rendelkezésre a piacon -  
például építőipar-, csak ak
kor szabad városi tulajdon
ban lévő üzemben vagy gaz
dasági társaságban végezni, 
ha az nyereséges.

-  Mi hoz akkor nyeresé
get?

-  A parkfenntartás, a ker
tészet, az ingatlankezelési, 
üzemeltetési tevékenység, a 
strandüzemeltetés.

-  Vizsgálták, miért veszte
ségesek az említett tevékeny

ségek?
-  Jelenleg végzi a város 

megbízásában egy erre sza
kosodott cég az üzem átvilá
gítását, melynek az alapvető 
célja a veszteségforrások és 
a tartalékok feltárása, illetve 
ezek figyelembevételével az 
átszervezési javaslatok ki
dolgozása.

-  Visszatérve a kiinduló 
kérdéshez, mitől várják ezen 
alapvetően szolid nyereség- 
tartalmú tevékenységeknek 
a nagyobb eredményét?

-  Egy korszerűbb, rugal
masabb üzleti szervezettől. 
Ennek mindenképpen na
gyobb alkalmazkodóképes
séget kell tanúsítania a piaci 
követelmények iránt; költ
ségérzékeny, eredményori
entált módon kell gazdál
kodnia. Erre részben a szer
vezeti forma nyújt lehetősé
get, részben a megfelelően 
megteremtett belső érde
keltség és a célokat elfoga

dó, azt megvalósítani tudó 
irányítás. Ez a célja az át
szervezésnek. A nyárra tör
ténő felkészülés és a szezon
ban többszörösére növekvő 
igények megfelelő kielégí
tése érdekében kell ennek 
mielőbb megtörténnie.

-  A szervezet átstrukturá
lásából következik-e, hogy 
személyi változások is lesz

nek?
-  Az átszervezéssel ter

mészetesen együtt járnak 
személyi változások is. Ám 
nem a gombhoz szabjuk a 
kabátot, nem a személyi kér
désekből kiindulva kell az 
átszervezést végrehajtani, 
hanem működőképes és jól 
kezelhető rendszert kell ki
alakítani és ahhoz a megfe
lelő embereket megtalálni.

Tóth János

Várja önt 
a bajai Iris 

Osztrák-Magyar 
Kötőipari Kft.

kötött-, 
méteráru

termékeinek
vására

május 17-én, 
pénteken, 9-18

óráig

Helyszín: közösségi ház 
(Baross Gábor u. 22.) 

földszinti 
klubhelyiségei



„A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés 
S rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés.”

(József Attila)
Kevesen tudhattunk arról, hogy az Öbölbe tartó repülőgé

pek hazánk felett nagy magasságban repültek át alig egy-két 
hónapja. Többen hallottunk viszont arról, hogy 1944-45 fo
lyamán a szövetséges légierő minden jelentős bombázás 
előtt a Balaton északkeleti részén gyülekezett vagy Tihanyt 
használta tájékozódási pontként és innen indultak a végső 
cél felé (amit előtte rádión bejelentettek!), sokszor pedig itt 
is landoltak az olasz repülőterek helyett. Sokakat lelőtt a lég
elhárítás vagy légi harc miatt végeztek kényszerleszállást.

Keressük azokat a szemtanúkat, akik az Új Almádi Újság 
hasábjain számolnának be a látottakról, hallottakról, tapasz
talatokról. Nem tartjuk kizártnak, hogy itt fognának kezet az

egykori ellenségek, a német, magyar és angolszász repülők, 
légvédelmisek és elhárítók. 45 év múlt már el -  ugye ideje 
volna!

Szeretnénk többet tudni a Vörösberény, Almádi, Tobruk 
vagy Felsőörs felett lelőtt gépekről, személyzetükről, a bu
datavai ideiglenes leszállópályáról, a Loran-csoportokról 
Flying Fortress, Liberator vagy Mustang gépekről csakúgy, 
mint a veszprémi, szentkirályszabadjai vagy az ide helyezett 
kassai repülőkről.

Többet akarunk tudni róluk, mert Sütő Andrással együtt 
valljuk, hogy a múltjától megfosztott ember hályogos szem
mel tekint a jövőbe.

Keressenek meg bennünket!

Czuczor Sándor -M onse Zsuzsa

Végtelen történet?
A háború utolsó napjait él

tük. Mögöttünk volt már a 
zászlós, virágos Felvidék, a 
székelykapus, harangzúgásos 
Erdély, mögöttünk Bácska és 
Kárpátalja. Két éve múlt, hogy 
az asszonyok remegve lesték a 
postást, vajon jön-e hír a Don 
mentéről?!

1945. március 18-a volt. 
Mint annyiszor az elmúlt nyár 
során, ismét gépzúgástól resz
kettek a falu feletti dombok. A 
veszprémi repülőtér felől ame
rikai vadászokat kergettek a 
Messerschmittek. A fegyverek 
puffogva szólaltak meg, és az 
egyik üldözött ezüst színű fém
madár zuhanni kezdett. A fák 
felett fehér gombaként, nyílott 
ki az ejtőernyő. Rövidesen 
megérkeztek a német pilóták, 
és a sérült amerikait magukkal 
vitték.

... 1988. Egy idős német pi
lóta érkezett Magyarországra. 
Könnyes szemmel kereste fel 
az egykori repülőtereket, a régi

szállást a veszprémi várban. 
Kereste fiatal éveit. Nem vol
tak ők hősök, csak huszonéves 
gyerekemberek egy vérrel bo
rított, számukra idegen földön.

Találkozott velem -  véletle
nül és ígéretemre, hogy meg
kísérlem megkeresni az egyko
ri szemtanúkat, elmondta, hogy 
évek óta kutatja hajdani ellen
felét, sikertelenül.

Mit nem adnék, ha egyszer 
kezet szoríthatnék vele! -  
mondta.

Sikerült! Jim -  öreg barátom
-  hazautazását követően leve
let ír t. Nem telt el fél esztendő 
sem, találkoztak. Együtt fogal
mazták meg a levelet:

„Ha találtok valamit a gép 
roncsaiból, gondoljatok ránk. 
Küldjetek belőle két kis lemez
darabkát, hogy megőrizhessük 
örök emlékül azokra az időkre, 
am ikor-bár egymás ellenségei 
sohasem voltunk -  ölnünk kel
lett, hogy meg ne öljenek ben
nünket.”

Balatonalmádiban járva Pá
ter Illés Béla segítségét kértem. 
Nem sok reményem volt, hi
szen csaknem fél évszázad 
múlt el az óta a tavaszi nap óta. 
Hála Istennek, kishitű voltam. 
Nemcsak Páter Illés segített, 
hanem megmozdult szinte az 
egész település. Gyűlnek az 
adatok, jelentkeznek a szemta
núk. Még nem értünk célt, de 
már van remény, hogy megta
láljuk a lezuhanás helyét.

Ugye segítenek továbbra 
is!?

Milyen szép is lenne, ha ez a 
két pilóta egyszer itt, közöttünk 
találkozhatna!

Az ő életük a mi történel
münk egyben. Felejtenünk pe
dig éppen a jövőnk miatt sem 
szabad. Lesz-e igaz vége a tör
ténemek?

Punka György 
a Magyar Veterán Repülő 

Egyesület titkára

Ismét
megnyílt
Balaton

almádiban

a Kóla
cukrászda

Nyugati 
alapanyagokból 
készült fagylalttal 

és sütemények 
nagy választékával 

várjuk kedves 
vendégeinket

ADOMÁNYOK
A II. világháború áldozatainak emléktáblájá
hoz az alábbi önkéntes adományokat a Honis
mereti Kör nevében ezennel megköszönöm. 
Kovács László 1000 Ft,
Kőfalvi István 1000 Ft 
Veiland Istvánné 1000 Ft 
dr. Péterfia Katalin 1000 Ft 
Fehér Jánosné 1000 Ft 
N .N. 500 Ft 
N. N. 1000 Ft

Mészöly Istvánné 500 Ft 
dr. Verbényi László 200 Ft 
Suha Jenő 500Ft
Kovács László adománya újságunk múlt havi 
számában nyomdahiba miatt tévesen jelent 
meg, most helyesbítem.
Az avatás május 8-án, 17 órakor lesz az I. világ
háborús emlékműnél -  kérem szíves megjele
nésüket. Virág, gyertya elhelyezésére lehető
ség van.

Cím:

Balatonalmádi,
Dr. Lenkedi 
Vilmos u. 

(volt Sallai u.) 1/A 
(a rendőrséggel 

szemben)

Eladó 295 négyszögöl be
építhető telek 

Balatonalmádi, Mátyás 
király u. 42. szám alatt. 
Irányár: 1 millió forint. 

Telefon: 38-835



BALATONALMÁDI 
EGÉSZSÉGÜGYI 

SZOLGÁLATÁNAK 
rendelési időpontjai 

és helyei:
Körzeti orvosok:
I. sz. körz. eü. szolgálat: (dr. Sarkadi 

Antal, telefon: 38-334, Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 32.)

Hétfő: 13.30-18.00 
Kedd: 7.00-11.30 
Szerda: 13.30-18.00 
Csütörtök: 7.00-11.30 
Péntek: 13.30-18.00

II. sz. körz. eü. szolgálat: (dr. Farkas 
Miklós, telefon: 38-334, Balatonalmá
di, Baross Gábor u. 32.)

Hétfő: 7.00-11.30 
Kedd: 13.30-18.00 
Szerda: 7.00-11.30 
Csütörtök: 13.30-18.00 
Péntek: 7.00-11.30

III. sz. körz. eü. szolgálat: (dr. Tóth 
József, telefon: 38-968)

Hétfő: 7.00-11.30 
Kedd: 13.30-18.00 
Szerda: 7.00-11.30 
Csütörtök: 13.30-18.00 
Péntek: 7.00-11.30

Fogászati rendelés: (Balatonalmá
di, Baross Gábor u. 44., telefon: 
38-320)

I. sz. fogorvosi rendelő: (dr. Kele
men László)

Hétfő: 6.30-13.30 
Kedd: 12.30-19.30 
Szerda: 6.30-13.30 
Csütörtök: 12.30-19.30 
Péntek: 6.30-14.30

II. sz. fogászati rendelő: (dr. Wika
rek Anna)

Hétfő: 12.30-19.30 
Kedd: 6.30-13.30 
Szerda: 6.30-13.30 
Csütörtök: 6.30-13.30 
Péntek: 12.30-19.30

Gyermekorvosi rendelés:
I. sz. gyermekorvosi körzet: (dr. Pé

terfia Katalin, Balatonalmádi, Baross 
Gábor u. 32., telefon: 38-488)

Hétfő: 8.00-11.00 
Kedd: 10.00-13.00 tanácsadás 

13.00-16.00 rendelés 
Szerda: 8.00-11.00 
Csütörtök: 10.00-12.00 tanácsadás

13.00-16.00 rendelés 
Péntek: 8.00-11.00

II. sz. gyermekorvosi körzet: (dr. 
Bandur Mária, Vörösberény, Ady End
re u. 2.

Hétfő: 8.00-10.00 
Kedd: 8.00-10.00

10.30-12.30 tanácsadás 
Szerda: 13.30-15.30 
Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: 13.30-15.30

Belgyógyászati szakrendelés: (dr. 
Árkai Anna, Balatonalmádi, Baross 
Gábor u. 32., telefon: 38-334)

Hétfő: 12.00-17.00 
Kedd: 7.00-11.30 
Szerda: 7.00-11.30 
Péntek: 7.00-12.00

Sebészeti szakrendelés: (dr. Benc
zúr György, Balatonalmádi, Baross 
Gábor u. 44., telefon. 38-641)

Hétfő: 7.30-15.30 
Kedd: 7.30-14.30 
Csütörtök: 7.30-17.30 
Péntek: 7.30-14.30

Bőrgyógyászati szakrendelés: (dr. 
Koczka Viktória, Balatonalmádi, Ba
ross Gábor u. 32., telefon: 38-515) 

Hétfő: 7.30-13.30
13.30-14.00 gondozás 

Kedd: 14.00-17.00 
Szerda: 7.30-13.30

13.30-14.00 gondozás 
Csütörtök: 7.30-13.30

13.30-14.00 gondozás 
Péntek: 10.30-13.30

13.30-14.00 gondozás

Nőgyógyászati szakrendelés: (dr. 
Tallai Zsolt, Balatonalmádi, Baross 
Gábor u. 32., telefon: 38-515)

Hétfő: 10.00-13.30 
Szerda: 8.00-12.00 
Csütörtök. 12.00-18.00 
Péntek: 10.00-12.00

Szemészeti szakrendelés: (dr. Mu
csi Gabriella, Balatonalmádi, Baross 
Gábor u. 32., telefon: 38-320)

Hétfő: 7.00-14.00 
Szerda: 12.00-19.00 
Péntek: 7.00-14.00

Neurológiai szakrendelés: (dr. 
Kóger Erzsébet, Balatonalmádi, Ady 
Endre u. 23., telefon: 38-515)

Hétfő: 13.00-17.30 
Kedd: 8.00-13.00 
Csütörtök: 8.00-13.00 
Péntek: 13.00-14.00

Laboratóriumi rendelési időpon
tok: (Balatonalmádi, Baross Gábor u. 
44., telefon: 38-641)

Mindennnap 7.00-9.00 óráig vérvé
tel, 9.00-16 óráig munkaidő.

Protrombin-meghatározásra vérvé
tel csak szerdai napon.

Reumatológiai szakrendelés: A jö
vőben kerül kialakításra.

TENISZEZŐINK FELSŐBB 
OSZTÁLYBA LÉPTEK

Nagy örömmel és lelkesedéssel fo
gadta szakosztályunk a Magyar 
Teniszszövetség versenybizottságának 
döntését, melynek értelmében az 1990. 
évi helyezés (legjobb második) alapján 
besorolta csapatunkat az országos baj
nokság II. osztályába. Szakosztályunk 
ezzel a legnagyobb sikerét érte el.

Olyan nagy sporttradícióval rendel
kező csapatokkal kerültünk egy 
csoportba, mint a Pécs, a Győr és to
vábbi három budapesti csapat; a 
Testnevelési Főiskola, a Fővárosi Víz
művek és a Taurus SC.

A csapatbajnoki küzdelemkre az 
alábbi csapatösszeállítást tervezzük:

1. Dudás Zsolt
2. Ifj. Rajnai Kálmán
3. Varga László
4. Kocsis Lajos
4. Rajnai Kálmán
6. Madarász András
7. Szabó Lajos
8. Winkler Szilárd
9. Kalocsa Attila
10. Csali János
11. Vitter Csaba
12. Sári Zoltán
Tavaszi csapatunkhoz képest két jó 

képességű játékossal erősödtünk, ifj. 
Rajnai Kálmánt Veszprémből igazol
tuk, Szabó Lajos Erdélyből települt át 
hozzánk.

Szabó Lajos mint főállású játékos-  
edző nagy szakmai tudással formálja 
versenyzőink mozgását és csiszolja 
technikájukat. Hozzáértése és tapasz

talata alkalmassá teszi nagyobb felada
tok megoldására is. Azt várjuk, hogy 
csapatunk helytállását segítse az OB II. 
osztályában és neveljen utánpótlást 

Az utóbbi érdekében városszerte te
nisztanfolyamokat hirdettünk meg 
különböző korosztályok részére. Pró
bálkozásunk gyér érdeklődést váltott 
ki. Sajnos olyan sebeket is tapasz
taltunk az egyik általános iskolában, 
hogy a kiragasztás utáni percekben már 
letépték plakátjainkat. Ennek ellenére 
bízunk abban, hogy városunkban egyre 
többen választják a teniszezést az 
egészségmegőrző mozgásigény-kielé
gítés céljából, és mind nagyobb 
számban látogatják tenisztelepünket. E 
célból az alábbiakban közöljük a rend
kívül izgalmasnak ígérkező OB II. 
osztályú csapatbajnokság sorsolását 

Tavaszi forduló:
május 1 8 . 10.00 óra: Balatonalmádi 

-TFSE
május 19.9.30 óra: Győr -  Balaton

almádi
május 25. 9.30 óra: Taurus -  Bala

tonalmádi
május 2 6 . 10.00 óra: Balatonalmádi

-  Fővárosi Vízmű
június 1 . 10.00 óra: Pécs -  Balaton

almádi
Őszi forduló:
augusztus 3 . 9.00 óra: TFSE -  Bala

tonalmádi
augusztus 4 . 9.00 óra: Balatonalmá

di-G yőr
augusztus 10. 9.30 óra: Balatonal

mádi-Taurus
augusztus 11. 9.30 óra: Fővárosi 

Vízmű -  Balatonalmádi
augusztus 1 7 . 10.00 óra: Balatonal

m ádi-Pécs
Reméljük, hogy helytállásával 

szakosztályunk öregbíti városunk hír
nevét.

Huszár József 
szakosztályvezető

Városunkban május elseje 
alkalmából a BSE és a Szocia
lista Párt szervezésében két 
sportágban rendeztek tömeg
sportversenyeket.

Tenisz: 26 fő részvételével 
gyermek fiú- és leányversenyt 
rendeztek, melynek végered
ménye:

Fiúknál 20 induló közül 1. 
Hitter Csaba, 2. Szabó Zoltán, 
3. Rajnai Csaba 

Leányoknál 6 induló közül 
1. Rajnai Judit, 2. Jean Ivett 

A labdarúgópályán nagy ér
deklődés kísérte a már hagyo
mányos kispályás labdarúgó
tornát. Tizenegy csapat küzdött 
reggel 9 órától délután 3 óráig a 
bajnoki címért A 27 lejátszott 
mérkőzésből helyenként szín
vonalas, küzdelmes mérkőzé
seket is láthatott a szép számú 
szurkolósereg. Végül a követ
kező összeállítású, almádi fia
talokból álló együttes lett az el
ső: Halmai, Szabó I., Szabó II., 
Jakab, Solymosi, Horváth, 
Limperger, Fehér, Németh.

A második és harmadik he
lyezett a Lokhegy és a Rongyos 
FC lett.

ÁM

Balatonalmádi 
város lapja

Szerkeszti a szerkesztő
bizottság 
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Gróf Tibor,

Hollóné Behring Anikó, 
Monse Zsuzsanna, 
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Veszeli Lajos 

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos 

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.

Telefon: 38-444 
Készült: a HEPTA 

Electronics DTP-rendszerén 
Nyomta: az OOK Press Kft

Eng. szám: 005-18/1989 
ISSn 0864-7860


