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

Pedagógusnap 1991
Talán rendhagyó módon, de nagy tisztelettel 

és szeretettel köszöntjük pedagógusainkat, ezút
tal Németh László írásaiból összeszedett részle
tekkel, s azzal a hittel, hogy munkájukat az illyé
si művészettel végzik!

„Ide teszem az akácról az illatot.
Ide teszem a Dunáról a fényt, 
lányból a mosolyt, fiúról a dacot; 
ebből csinálok költeményt, 
hogy gazdagodjatok.

Mert az illat a fán mégsem kevesebb, 
sem a vízen a fény; 
a lány s a fiú csak szebb s elevenebb 
s magam is több vagyok, ha én 
általam erősödtetek..."
„Ha valaki gyors kémlelő eljárást keres, 

amellyel eldöntheti, hogy akivel szemben áll, 
optimista vagy pesszimista-e, azt ajánlom, puha
tolja ki, de úgy, hogy gyanút ne fogjon, mi a vé
leménye a pedagógiáról. Aki hisz a pedagógiá
ban az csak optimista lehet..

... Olvasóim közt bizonyára vannak, akik ma
guk elég derűsen néznek az életbe s jövőbe, de ha 
őszinték akarnak lenni, egyáltalán nem irigylik a 
nevelő munkáját -  az emberi természetet ugyan

is szivárgó fenekű hordónak tekintik, amely 
minden beletöltött szépet, s jót el tud emészteni.

A pedagógusi hit, mely inkább a természet, 
mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az em
berek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s 
hogy (az eddiginél többre) taníthatók...

... A természetünkbe út nevelői hit a rossz ta
pasztalatok ellenére is csak időlegesen tud lelo
hadni. Sem erőm, sem módom hozzá, hogy bár
kit is neveljek, de a távolról figyelt tünetek épp 
elengendők, hogy a pedagógusi hit, mint 
Odüsszeusz haldokló kutyája, felüsse bennem a 
fejét...

...„Szent az, aki megadja magát a jelennek”, 
mondottam egyik alkalommal. Azaz nincs benne 
sem törekvés, sem ragaszkodás; egyik teendője 
nem fontosabb, mint a másik; ha emberbaj kerül 
elé, azt nem kell egy más bajért otthagyni, s mint
hogy magának semmit sem akar, mindenre egy
formán rászentelheti magát. A jó tanár az ilyen
féle modem értelemben vett szenttől (s vannak 
ilyenek!) abban különbözik, hogy ő boldog is 
közben. Nem szenvedés neveli rá az örökös ön
magaátadásra, a kárpótlást nem váró ajándéko
zás enyhe mámora vezeti végig az életen.

(Nagy László: Pedagógiai írások)

Ökumenikus istentisztelet Az emléktábla koszorúzása

Megható tiszteletadás
Lapunk hasábjain szinte napraké

szen közöltünk hiteket arról a 
kezdeményezésről, amelyet a helytör
téneti kör és személy szerint Majbó 
Gábor képviselő kezdeményezett: vá
rosunkban legyen emléktáblája a II. 
világháború áldozatainak. Az elképze
lés valóra vált.

Múlt havi számunkban beszámol
tunk az ünnepélyes tiszteletadásról. 
Most közlünk néhány felvételt a május 
8-án megtartott megható megemléke
zésről, amely sokak számára az 
áldozatul esett hozzátartozók méltó te
metését is jelentette.

Fotó: Durst László A jelenlévők a kegyelet virágaival

Köszöntő 
helyett

„Ki vagyok én, Uram, Szerelmem, 
hogy gyermekeket kell nevelnem, 
holott tévelygek magam is?”

(Leslie Pinckney Hill)

Mindannyiunk életében volt, 
van egy-egy meghatározó sze
reppel bíró pedagógus egyéni
ség, akire hálával gondolunk. 
Munkájuk eredményessége at
tól (is) függött, hogyan tudnak 
tanítványaikkal együtt dolgoz
ni.

Miért tiszteltük őket? Mind
ezekre a válasz persze csak utó
lag fogalmazható meg, hiszen a 
tanár napi oktató-nevelő mun
kájának eredményessége iga
zából bennünk, az egykori ta
nítványokban mutatkozik meg. 
Nagyszerű voltuk miatt évek 
múltán is tisztelettel gondolunk 
rájuk. Számukra ugyanis nem 
volt kétféle igazság, csak egy, 
melyet nem vezéreltek szemé
lyes indulatok... Éppen ezért 
szavuknak súlya és hite volt. 
Álmot kergető idealisták vol
tak?! Nem tudom. Ők ugyanis 
nemcsak a tanórai követelmé
nyeket állították mércéül, ha
nem a sajátjukét is. S mi vár ma 
ránk, az ezredforduló küszöbén 
álló tanárokra? Az oktatás 
ugyanis az egyetlen eszköz ar
ra, hogy Magyarország ledol
gozza sok évtizedes hátrányát, 
és az ezredfordulóra művelt 
polgárok sokaságával töltse föl 
a munkahelyeket. Jóvátehetet
len hibát követnénk el tehát, ha 
nem élnénk a felkínált lehető
ségekkel.

Rilke soraiból erőt és hitet 
merítve köszöntjük az ünnep 
alkalmából a pedagógusokat:

„Te a dolgok mélyült mélye vagy, 
Mivoltodat némán elhallgatod,
S másnak lát a Földön minden agy: 
Hajónak part vagy, s partnak hajó!"



Indul a szezon...

Strandélet a századfordulón

Belelapozva a régi, megsár
gult újságokba, a hírek között 
minden évben visszatérően 
számoltak be a hivatalos meg
nyitóról. Erre, a fürdőhely éle
tében igen jelentős eseményre 
csaknem minden esetben júni
us első napjaiban került sor. Az 
ünnepélyes keretek között 
megtartott hivatalos megnyitó
tól függetlenül a közönség az 
időjárásnak megfelelően kezd
te meg a strandéletet Tekint
sünk el a kerek számú évfordu
lótól és nézzük meg, mit írt a 
Veszprém című hetilap 113 év
vel ezelőtt, 1878. június 2-án 
megjelent számában.

„A borongós és szeles idő 
reggel kevés kilátást nyújtott az

ünnepély sikerültére, de a dél
utáni verőfényes nap oly szép 
számú közönséget vonzott a ki
es Balaton pártájára, hogy bár
mely nagy fürdőnek sem vált 
volna szégyenére.” Ne felejt
sük el azt, hogy Almádi ekkor 
még elsősorban szőlőhegy volt 
és egy éve épült meg az első 
nyolc fürdőkabin! A veszprémi 
tűzoltózenekar csak délután tu
datta, hogy nehezen jöhet ki, 
„mi a kedélyeket függő bizony
talanságba helyezte.” Brenner 
Lőrinc fürdőigazgató a helyze
tet mentendő rövid beszéddel 
üdvözölte a nagyközönséget, 
amiben megnyitottnak nyilvá
nította Almádi fürdőt. Meg
ígérte, hogy pünkösd másnap

jára cigányzene lesz az „ünnepi 
rész pótlására”. Alig fejezte be 
beszédét, ott termett a tűzoltó
zenekar, de a közönség már 
oszladozott, és nem maradt ott. 
Így sajnos nem sikerült a terve
zett program, de a közönség 
feltalálta magát és a „vendég- 
szerető szőlőbirtokosoknál jó 
sokáig tartott elszórva a kedé
lyes vígság, melynek csak a 
hajnal kezdete vetett véget.” 
Brenner Lőrinc beváltotta ígé
retét, és 20-án Simon Rudolf 
szilvásában megrendezték a 
táncmulatságot, „a világítást 
csinos lampionok és mécsesek 
eszközölték.” Hatalmas siker 
volt, 12-14 pár táncolta a fran
cianégyeseket.

Az 1880. június 6-i fürdő
megnyitáson mintegy három
százan jelentek meg, „kik a 
szabadi cigányok hangja mel
lett jól elmulattak.” A progra
mok mind bővebbek lettek a 
megnyitások alkalmából. 
1881. június 12-én olvashat
juk: „A lobogóval díszített für
dő délután 4 órakor nyittatik 
meg Brenner Lőrinc által”... 
mozsarak dörgése jelzi, hogy a 
parti csárda előtt áldomásra 
gyűljenek a vendégek. „Két la
dik keresztelése lesz, egyik 
„Veszprém”, másik „Almádi” 
nevet nyerend.” Este röppen
tyűk fogják jelezni a különbö
ző szőlőkben tartandó mulatsá
gok kezdetét. Az 1889. évi 
megnyitásról olvashatunk 
részletes ismertetést, mely sze
rint: „Az áldozatkész fürdő r t. 
ötös bizottsága oly díszes mez
be öltöztette a kies főrdőhe
lyet...” Az évad megnyitásának 
helye a fürdőház előtti téren 
volt, és innen oszlott szét a ven
dégsereg a különböző szőlőkbe 
mulatni.

E néhány régi híradás ismer
tetése alapján képet kapunk ar
ról, hogy milyen nagyszabású 
eseménynek tekintették előde
ink a fürdő -  és ezalatt mindig a 
települést kell értenünk -  meg
nyitását önkéntelenül felvető
dik a kérdés: tudnánk ma ilyet 
rendezni? Netán évente?

Schildmayer FerencA park bejárata 1910-ben



NEM KERGET 
A TATÁR?

750 tavasszal ezelőtt törtek a 
tatárok hazánkra, és a muhi 
csata bennünk a túlszervezett 
szervezetlenséget idézi fel, 
amelynek következtében kör
nyékünkről Tomaj nembeli 
Dénes (a nádor) és Rátót nem
beli Mátyás (az esztergomi ér
sek) vesztette életét többezred
magával.

Meg sem említeném az egé
szet, sőt, a többi honfitársam
mal együtt aligha jutott volna 
eszembe 1241. évfordulója, ha 
a japán NHK televízió nem ké
szítene ötrészes dokumentum
filmet a mongol birodalomról. 
A producer ellátogatott Muhi
pusztára, de semmi érdemlege
set, vagyis felvételre valót nem 
lelve, boldog-boldogtalant fel
keresett, hogy mutasson már 
neki valaki tatárjárás-korabeli 
emlékeket

Ne gondoljunk a Tatár-há
góra (mert ekkor még Kőrös
mezői-hágó) vagy a Pest me
gyei Tatárszentgyörgyre (ami 
személynévi eredetű), hanem 
jöjjünk csak a Balaton környé
kére. Bár Erdélybe, Eszter
gomba, avagy Pannonhalmára 
is ellátogathatunk, mert őseink 
derekas ellenállást is tudtak ta
núsítani.

Ide hoznám a producert, 
ahol látványnak is, tanúnak is 
itt van Veszprém, Tihany, illet
ve Zalavár, ahová a lakosság 
menekült, de hogy meg ne is
métlődhesen a tatárjárás irtóza
tos pusztítása, ekkor kezdték el 
építeni Tátika, Rezi, Szigliget,

Csobánc és Hegyesd várát. El
jöhetne Veszprémbe is, mert a 
Szent Katalin-kolostor és egy
háza romjai mellett elrévedez
hetnénk IV. Béla király foga
dalmáról, Árpádházi Szent 
Margit életéről (aki a tatárjárás 
után 4 évvel került ide), avagy a 
zárda másik lakójáról, a legen
dás életű Magyarországi Bol
dog Ilonáról, aki Margit tanító
ja lehetett. A kolostor arra is ta
nú, hogy a Béla király nyomát 
bottal ütő tatárok errefelé nyar
galtukban „a nyári jégeső mód
jára csak azon helységeket 
rombolták le, amelyeken útjuk 
keresztülvezetett”. Így mene
külhetett volna meg Veszprém, 
ha Csák nembeli Péter csapatai 
vandál módon nem tettek volna 
túl még a tatárokon is.

Valahogy úgy esett, mint ta
tárvéres helyneveinkkel -  mert 
azokat sem a XIII. századtól je
gyezzük, hanem a XVI. szá
zadtól, amikor török segédcsa
patokat semmisítettek meg.

Török-tatár egyre ment, 
akárcsak a Balatonkenese hatá
rában a magas löszparton talál
ható barlangoknál, amelyeket a 
mai napig tatárlikak néven is
mer a helybéli. Sok monda fű
ződik hozzájuk: a tatárok elől, 
majd a törökök elől kellett el
bújni, és úgy belejöttek, hogy 
1676-ban még laktak ott embe
rek. Hiába cáfolta Jankó János 
tudósi hévvel a tatár eredetét, 
nehéz dolga volt, mert Kenesén 
még ott van a  Tátorjános is, ami 
1971 óta természetvédelmi te
rület. Olyan híres ez a Tátorjá
nos, hogy Szikszai Fabricius 
Balázs után még Clusius, a ki
váló belga botanikus is hírt ad 
róla 1601-ben. A tátorjánt pe
dig a tatárok fogyasztották, a 
kietlen pusztaságokon átkelve 
szárított formában mindig ná
luk volt. Kenyér helyett ették, 
ínségeledelként őseink is. Ro
gerius mestere, a szemtanú leír
ja, hogy az emberek a póré
hagymát, vöröshagymát és 
fokhagymát csemegének ne

vezték, mivel mályvával és bü
rökgyökerekkel éltek. Min
denesetre a tátorján latin neve 
(Crambe tatarica) is a tatárokra 
vall, csakúgy, mint a tatárjuha
ros (Acer tataricum), amely a 
lösztölgyesek egyik legjelleg
zetesebb növénye, talán a leg
válogatósabb, mivel nedves ta
lajra és a nagy fényre egyaránt 
szüksége van. Valamikor a Ba
laton északkeleti löszterületű 
részeit végig ez borította és et
től vöröslött a táj. Így kapcsol
hatta össze a népi emlékezet a 
véres eseményekkel. Nehe
zebb dolga volt a tatárpohán
kával meg a tatárlonccal: az 
egyik ugyanis fagopyrum né
ven ismeretes, és olyan keserű
fűféle, amiből a hajdinaszerű 
kása készült, a másik meg bo
dzaféle cserje és piros bogyói
ról ismerik meg a hozzám ha
sonló botcsinálta botanikusok.

Szóval az ide látogató japán 
producernek az akkori pusztí
tás, a rombolás és öldöklés ké
pei, emlékei helyett az élniaka
rás, a hamvainkból is újjáéled
ni tudás, a hazánkon kívül min
denütt csodált megújulni tudás 
beszédes emlékeit mutatnám 
meg -  büszkén! S ha már erre
felé járna, semmiféleképpen 
sem felejteném el felhívni fi
gyelmét két vörösberényi bir
tokosra, Penthére és Jánosra, 
akik 1243-ban eladják szőlőjü
ket Márknak, és ez talán első 
bizonyítéka a káptalani és püs
pöki birtok szétválásának. Be
szédes bizonyítéka a megúju
lásnak, az optimizmusnak: az 
itteni birtokoknak mindig volt 
értéke!

El kellene mondanom mind
ezt, mert különben az az agilis 
producer a fránya nyugati sza
kácsok tartármártását vagy a 
tatárbifszteket fogja filmezget
ni, pedig hol voltak még azok a 
szakácsok, amikor bennünket a 
tatár kergetett..

Czuczor Sándor

Utalva az Új Almádi Új
ság májusi számában meg
jelent Végtelen történet? cí
mű írásra, közöljük, hogy 
az események a megoldás 
felé közelednek. Az olvasók 
és a lakosság szíves tájékoz
tatása és közlése során 
ugyanis létrejöhet az ameri
kai és a német pilóta almádi 
találkozása. Köszönjük!

ÖRÖKZÖLD
Lassan, de biztosan haladunk a 

nyár felé. Hosszabbak a nappalok, 
egyre többet (és többen) járunk az 
utcán, s ahogy mondani szokás, a 
téma az utcán (is) hever... bántja a 
szemünket... megbotlunk benne, 
aztán mégsem azt vesszük fel, ha
nem a telefont, s odaszólunk az 
illetékes helyre, hogy vajon miért 
nem és mikor és egyáltalán.

Gondolkodtam a dolgon, s rá
jöttem egy nagyon egyszerű 
megoldásra, ami ráadásul szó sze
rint a kezünkban van. Ha tenni 
akarunk valamit a környezetünkért 
(esetleg, ha valaki még nem jött 
volna rá, -  naná, hogy megint erről 
van szó), legegyszerűbb, hogy 
időnként egyáltalán ne tegyünk 
semmit. Garantálom, hogy nem le
het elfáradni benne, igaz látszata 
sincs, az viszont biztos, hogy végre 
valami, ami pénzünkbe sem kerül. 
Akkor ezennel közkinccsé teszem 
erre vonatkozó néhány ötletemet: 
nem kell tennünk, hogy kiszedjük a 
virágpalántákat a városi parkok
ból, hogy az üzletből a piszkos lét a 
járdára söpörjük, hogy az éppen le
mosott, kitakarított buszvárókat 
ismét kidekoráljuk, hogy a kuka 
mellé szórjuk a szemetet, hogy a 
Sédbe hordjuk az akármilyen tör
meléket, a nádasba az ócska 
kacatot, az öreghegyi erdőbe a 
rozsdás kádat cserébe néhány szál 
fáért, nem kell tennünk, hogy... 
Folytassam? Világos, nem?!

- em -

Levél Amerikából...
Nemrég kedves hangú le

velet kaptunk Amerikából, 
melyet egy 81 éves, rendkí
vüli szellemi frissességgel 
rendelkező hölgy írt. Kö
szönetét fejezi ki, hogy 
nagyapja, Lapossa Dániel 
48-as hadnagy sírját gon
dozzák a vörösberényi tanu
lók, és a nemzeti ünnep al
kalmából fáklyás menettel, 
koszorúzással adóztak em
lékének.

A levélben részletesen 
beszámolt a családfáról, La
possa kálváriájáról a sza
badságharc bukása után, a 
névcseréről. Sajnáljuk, 
hogy sem Rózsi néni (az 
unoka), sem pedig meghí
vott vendégeink többsége 
nem vett részt az ünnepi mű
soron, melyet a vörösberé
nyi diáknapok keretében 
március 15-én tartottak.

M.Zs.



Néhány sor 
a 8. hónapról 
a városházán

1991 május

A miniszterelnök úrnak és 
az Országgyűlés elnökének 
címzett petíciónkra elsőként 
Szabad György úr válaszolt. 
A hónap közepén megérke
zett dr. Antall József levele 
is, majd lapzárta előtt a Bel
ügyminisztériumból Mor
vay István politikai államtit
kár állásfoglalása. Mindhá
rom reflexióra visszatérünk 
az Új Almádi Újság követ
kező számában.

A Balatonalmádi Orvos
nappal kapcsolatban ezúton 
is megköszönöm a polgár- 
mesteri hivatalban és a kö
zösségi házban dolgozó 
munkatársaimnak a szerve
zésben kifejtett értékes köz
reműködést. De sokan segí
tettek a városból is. Lugosi 
Lászlónak, Veszeli Lajos
nak és Németh Ervinnek kö
szönöm az emlékplakettet, 
Fábián László igazgató úr
nak a főtábla megfestését, a 
városi énekkarnak, Veszely 
Gabriella művésznőnek, 
Kovács Péter és Rostetter 
Szilveszter művészuraknak 
a csodálatos hangversenyt 
Lovas József művésztanár 
szerkesztésében, Kurucz 
tiszteletes úrnak a kitüntető 
vendégbarátságot, Kostu Di
mitrisz úrnak és családjának 
a kulináris remeklést önkölt
ségi áron, és végül, de való
jában elsősorban orvosaink
nak és egészségügyi dolgo
zóinknak az aktív részvételt 
a szakmai programon, Né
meth Jenő főorvos úrnak pe
dig a javaslatot, hogy a foly
tatás allergia címszóval 
1992 májusában következ
zék.

Balatonalmádi -  Öreg
hegy, 1991. június 1.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Időszerű napirendet tűzött 

május 9-én ülésére az önkor
mányzat, amikor is az idegen- 
forgalmi szezon előkészítését 
tárgyalta. Az ülésre meghívta 
az idegenforgalomban dolgo
zó, illetve az e területtel kap
csolatban lévő szakembereket 
is. Így az idegenforgalmi hiva
talok részéről az Ibusz, a Coop- 
tourist, a Balatontourist képvi
selőjét, a városi rendőrörs pa
rancsnokát, az Aurora szálló 
vezetőjét, a Fórum Rt. igazga
tóját, a DRV balatonfüredi 
igazgatóját. A jól sikerült köl
csönös információcsere után a 
napirenddel összefüggésben az 
önkormányzat döntött arról, 
hogy a Balatonalmádi Rendőr
örs munkáját egy CB-rádió, va
lamint 1000 km-nyi üzem
anyagköltség biztosításával se
gíti. A városba látogató vendé
gek tájékoztatására készülő in
formációs füzet kiadására 200 
ezer forintot utal át az Almádi
ért alapítványnak. A posta mö
götti parkolóban pedig heten

ként két alkalommal a kora esti 
órákból kirakodóvásárt szer
vez.

A nemrégiben megalkotott 
építményadót máris módosí
totta a képviselő-testület, első
sorban az időközben beérke
zett néhány jogos lakossági 
észrevétel miatt. A módosítás 
szerint tehát az almádi lakás 
céljára szolgáló ingatlanok tel
jes egészében mentességet él
veznek, külön kérelem nélkül.

A számos aktualitás közül 
Jánosek István balatonalmádi 
lakos kérelme tarthat számot 
közérdeklődésre. Részére az 
önkormányzat 250 ezer forint 3 
éven belül visszatérítendő tá
mogatást biztosított a Bihari 
János utca 43. szám alatt kiala
kítandó élelmiszerbolthoz.

Ugyancsak a lakossági érde
keket szem előtt tartva a testü
let hozzájárult, hogy a Szabad
ság utcában és környékén kez
deményezett kisközösségi té
vérendszer szervezését a pol
gármesteri hivatal felvállalja.

Május 23-i ülésén az önkor
mányzat módosította 1991. 
évi költségvetését. Tájékoz
tatást kapott a testület az első 
félévi útfelújítások helyzetéről 
és jóváhagyta további néhány 
olyan utcának a helyreállítását, 
amihez a lakosság is hozzájá
ru lt Kiegészítésre került a pol
gármesteri hivatal szervezeté
vel, valamint a munkarend és 
az ügyfélfogadás megállapítá
sával az Ideiglenes Szervezeti 
Szabályzat. Egyetértettek a 
képviselők a nyári sportnapkö
zis tábor szervezésével is. Eh
hez a felügyeletet ellátó peda
gógusok bérét az önkormány
zat biztosítja, a szülőknek csu
pán a napi 48 forint napközis 
térítési díjat kell fizetniük.

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.

Olvasói levél

Egy őslakos választópolgár 
elképzelései az önkormányzatról!

Valamikor úgy tanultuk az iskolában, szeressük, tisztel
jük szüleinket, községünket, az itt élő embereket 
Balatonalmádi É-Ny-i kapu a magyar tengerre! Vörösberény 
Almádi „éléskamrája”, ha rendelkezne őstermelői joggal. A 
termelő biztosítaná a piacon a zöldséget, gyümölcsöt és ő ér
tékesíthetné! Nem kellene felvásárló, eladó stb., mindjárt 
lenne zöldség, gyümölcs, amit a kis fizetésű ember, a nyugdí
jas is meg tudna venni. A földművesnek meg kell adni a jogot 
a munkához, állami támogatást, élni fog a mezőgazdaság! A 
városházának legyen piachatósága (áruminősítés, helypénz
szedés, őstermelői igazolvány, ellenőrzési jog az üzérkedés 
megfékezésére.

Aggasztó az idős emberek helyzete, családok szakadnak 
szét, nem vállalják az utódok az öreg szülőket. Remélem, 
az önkormányzat törődni fog a családcentrikus együttéléssel. 
A polgármesteri hivatal egy felmérést készíthetne, hogy a vá
ros mennyi embert tud foglalkoztatni (munkanélküliek 
átcsoportosítása).

Az önkormányzatnak legyen hatásköre városuk környe
zetvédelmére, a településrendezésre. Ha nincs építési 
tilalom, akkor figyelje a helyi hatóság, hogy mennyi termő
földet betonoznak be, gyümölcsfát és erdőt irtanak ki (pl. 
Öreghegy, Káptalanfüred!). Reméljük, most már végre ter
mészetvédett terület lesz az egész Balaton környéke. Bízok a 
Balatoni Szövetségben, hogy tenni fog a környezetvédele
mért. A fűzfői vegyi gyárnál végrehajtanak egy profilváltást 
(pl. mezőgazdasági feldolgozó konzervgyárat vagy vissza a 
vadásztölténygyárat), ami munkát, megélhetést adna a kör
nyező lakosságnak? Bízok abban, hogy az önkormányzat 
képes lesz pozitívan értékeim az iparosok, kistermelők gaz
dasági tevékenységét.

Vissza kell adni iparosainknak az alkotó munka szakmai 
szeretetét, megbecsülését, önálló jogát, nem kell ilyen-olyan 
tervező, beruházó vállalat, akik százezreket vonnak el a fal
vak, városok pénzéből! A polgármesteri hivatal mérlegelje, 
miből mennyi kell, mit bír el a város, kell-e annyi butikos, ba
záros, taxis? Mi van a közszolgáltatással, postával, 
bankokkal? Délelőtt 8 órától délután 4 óráig üzemelnek! Ak
tív munkaidőben kell intézni az állampolgárnak az 
ügyes-bajos dolgait. Pl. ha a nyugati turista 16 óra után érke
zik a városba, hol vált be valutát, pincéméi, benzinkutasnál, 
taxisnál? A városházának így marad üres a pénztárcája. A vá
rosházán lehetne egy turista közszolgáltatási hivatal (bank, 
szállás, étkezés intézése), ismerje meg városunk hírességeit, 
nevezetességeit, szolgáltatásait.

Az önkormányzat évente egyszer hívja össze az őslakoso
kat és új polgárait. Adjon tájékoztatót a város életéről, hogy 
ők is érezzék, csak itt lehet ideális otthonuk!

Az ifjúság előtt is évente egyszer meg kell nyitni a város
házát, együtt vigadjanak a városatyákkal, hogy kialakuljon 
bennük egy természetes gondolkodás, s az, hogy itt őket min
dig szívesen látják. Bízok abban, hogy a választópolgárok 
jogos igénye képviselve lesz az önkormányzatban, hogy a 
város rendelkezhet a strand bevételével, iparosaink, polgára
ink adóival, idegenforgalmi vállalkozások egy részével. 

Maradok az Almádi Újság olvasója, írója, hiszek abban, 
hogy Almádi polgárainak bizalmát meg fogja nyerni a pol
gármesteri hivatal!

Tisztelettel:

Cs.I.



Ismét 
a kurtaxa

Az újság áprilisi és májusi számá
ban szó esett már a helyi adókról, 
„adókról és kapókról”. A témához 
szorosan hozzátartoznak az adóel
lenőrök, akik június elejétől járják a 
várost, hogy az idegenforgalmi adó 
(kurtaxa) megfizetése alapjául szol
gáló vendégkönyvet ellenőrizzék. Az 
ellenőrök (akiket a jogszabály válto
zása léptetett elő üdülőhelyidíj-be
szedőkből adóellenőrökké), megbí
zólevéllel rendelkeznek, mely tartal
mazza jogosítványaikat is, így: az in
gatlanba történő belépést, a vendég
könyv ellenőrzését, abba történő be
jegyzést, az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatos információ beszerzését. 
Minden egyes ellenőrzésről jegyző
könyv készül, melynek egy példánya 
a helyszínen marad, egy példánya a 
polgármesteri hivatalba kerül.

A korábban megszokottól eltérően 
az ellenőrök többször jelennek majd 
meg a szállásadóknál, aminek célja, 
hogy megállapítható legyen a besze
désre váró kurtaxa összege. Ne ve
gyék tehát az érintettek ezt zaklatás
nak, az ellenőrök csak (egyáltalán 
nem könnyű és hálás) feladatukat 
végzik.

Az ellenőrök által feltárt szabály
talanságok esetén az önkormányzati 
adóhatóság komoly bírság kiszabásá
val (mely a vendégkönyv vezetésé
nek elmulasztása esetén 20000 forin
tig is terjedhet) kényszerül az adóbe
vallási fegyelem megtartására.

Az ez évi szigorúbb adóellenőrzés
nek nem titkoltan az is célja, hogy 
akik fizető-vendéglátással, szobakia
dással foglalkoznak, az általuk be
szedett kurtaxát -  ami a város nélkü
lözhetetlen jövedelemforrása -  be is 
fizessék.

Mindehhez persze az kell, hogy 
kellemes nyarunk, sok vendégünk le
gyen, így gazdagodik a polgár és az 
önkormányzat egyaránt.

m. h. e.

Filmforgatás városunkban

Május 11-én a nemzetközi kerékpárversenyen kívül még egy 
sokakat érdeklő esemény zajlott városunkban. Egy filmforgatás 
szemtanúi lehettek a kíváncsiskodók. A BBC televíziós társaság 
készülő produkciójának egyik magyarországi helyszínéül a bala
tonalmádi vasútállomás épületét választotta. (A filmben ez a jele
net egy francia település, Thonon les Bains pályaudvarán játszó
dik.) A történet az első világháborút idézi fel, s egy angol hírszer
zőt mutat be a közönségnek.

Képeinken látható az „átváltozott” vasútállomás és az egyik fő
szereplő a filmesek körében (2.).

Ez a jól ismert piktogram 
fejezi ki annak a kiadvány
nak a célját és lényegét, mely 
várhatóan június közepén 
kerül forgalomba a városban. 
Az Almádiért Alapítvány -  
az önkormányzat és a füzet
ben megjelenő vállalkozók 
támogatásával -  olyan köz
érdekű információkat tartal
mazó brossurát jelentet meg, 
mely a városba érkező üdü
lővendégeket a legfontosabb 
tudnivalókkal igazítja útba. 
A kiadványban helyet kapott 
(német nyelven is) a város 
múltjának rövid ismertetése, 
az idegenforgalmi látnivalók 
bemutatása, a fontosabb 
szállodák, szálláshelyek, 
utazási irodák, vendéglátók, 
kereskedelmi egységek, 
szolgáltatást végzők felsoro
lása. Megtudható a füzetből 
többek között a nyári vasúti, 
autóbusz-, hajómenetrend, a 
rendőrség, posta, egész
ségügyi szolgálat stb. nyitva 
tartása. Az információs füze
tet évenként aktualizálva ter
vezi kiadni az alapítvány. Az 
idén 15 000 példányban jele
nik meg, jelképes 19 forintos 
áron lesz kapható.

Előszezon

Voltak évek, amikor május hónapban üdülési sze
zon vo It. Az időjárás e z t most nem biztosította. Mi a 
helyzet a bűncselekmények elkövetésével kapcsolat
ban? Ott sincs előszezon?

Ellentétben az időjárással, az elkövetett bűncselek
mények arra utalnak, hogy itt a nyár. Néhány példa a 
megelőzés érdekében:

Május 1 -én, 22 óra: a rendőr járőr igazoltat egy kül
földi rendszámú gépkocsit. A gépkocsi meg van 
pakolva, benne 374 ezer forint értékben Kent cigaret
ta, 150 ezer forint értékben egyéb. Vajon mennyi időre 
érkezett hozzánk ez a turista: gondolta-e hogy ilyen 
rövid ideig marad?

Május 4-én, 20 óra: az egyik parkírozóban egy kül
földi gépkocsi tetején volt egy teljes szörffelszerelés. 
Csak volt, mert ismeretlen személyek ellopták, a sér
tett figyelemetlenségét kihasználták. Vigyázzunk 
jobban értékeinkre.

Május 7-én egy magát német állampolgárnak nevező 
személy szobát bérelt egy magánlakásnál. A lakás tu
lajdonosa lakásának egy részét kiadja, de nem tudja, 
hogy kinek. A videómagnója bánja ezt, mert az isme

retlen vendég magával vitte, persze, a bérleti díjat sem 
fizette meg.

Budataván május 11-én, 03.30 órakor ismeretlen 
személyek betörték az egyik üzlet kirakatát, abból mű
szaki tárgyakat loptak el. A gépkocsi rendszáma le 
volt takarva. A keletkezett kár kb. 100 ezer forint.

Május 13-ra virradóra a Wesselényi strandon az 
egyik üzletet ismeretlen elkövető feltörte. A nagy 
mennyiségű élelmiszert gépkocsival szállította el. A 
kár kb. 100 ezer forint volt. A strandon éjjeliőr van, de 
a cselekmény elkövetését nem észlelte.

Ugyancsak a strand, május 21-én, 22.35 órakor: a 
rendőr járőr tetten ér egy személyt egy pavilonban be
töréses lopáson. Az éjjelőr ezt sem észleli.

A helyszín ismét Budatava, időpont: május 21-én,

délután. Három idegen fiatalember érdeklődik, keres
nek valakit Egy kollégánk erről tudomást szerez, jelzi 
észrevételét a rendőrörsre. A reklámszatyorban náluk 
3 pár védőkesztyű, üvegvágó és csavarhúzó volt. Nem 
ajándékba szánták, elmondásuk szerint az igazoltatá
suk előtt találták. Közbelépésünkre most nem történt 
betörés. Célszerű lenne, ha az ott lakók az ilyen jelen
ségeket jelentenék a rendőrségen, felhívnák a 
figyelmüket.

Május 22-én, nappal: a rendőr járőr igazoltat egy 
személyt, akinél nagyobb összegű régi dinár van. Va
jon kinek fogja eladni ezerforintosként, valutáért? 
Annak, aki devizabűncselekményben vele partner 
lesz. Kérjük, kerüljék az ilyet, tanuljunk más kárán.

Május 23-án a délelőtti órákban ismeretlen férfi 
járja a budatavai emeletes házak lépcsőit. Nevet is 
mond, kit keres. Több emberrel beszél, senki nem is
meri, több lakásba becsönget. Végül feltöri azt a 
lakást, ahol nem fogadták.

Üzlettulajdonosok! Fogjanak össze, vigyázzanak 
üzleteikre, meg kell előzni a bűncselekményt

-K B-



Művészházaspár közös 
tárlata Budapesten

Hunyady István és Vizer Júlia 
nevét már nem kell bemutatni az 
almádi olvasóknak. A káptalanfü
redi műteremben szorgoskodó 
művészházaspár festményeivel 
legutóbb az almádi képzőművé
szeti tárlaton találkozhattunk.

Mindketten aktív résztvevői al
mádi kulturális életének. Kiállítá
saikkal már külföldön is jelentkez
tek, jelenleg egy közös tárlatuk lát
ható Budapesten, a Derkovits te
remben. Jó érzés ilyenről beszá
molni, hogy az itt élő és alkotó mű
vészek hogy viszik hírét kis váro
sunknak. Fodor András az író, a 
barát így nyilatkozott a festőkről:

„Hunyady István és Vizer Júlia 
ügyes illúzionistákként ki akarnak 
bennünket emelni a való világból. Az időt sem akarják valamiféle 
embernélküli idillbe visszafordítani, megállítani, de a még létező, 
még el nem sikkasztott természetből megkísérlik vásznukra hívni a 
színek és távlatok kínálkozó összefüggésrendjét, organikus hangu
lati egységét, a naturális látvány tradicionális technikákkal is pon
tosított, személyes érzelmi élménnyé emelt szín- és formaköltésze
tét.”

Gimnáziumi sztrájk -  avagy...?
Mindenki  ismeri az esetet. A Balatonalmádi

Megírták leveleiket minden valamire való sajtóorgá
numnak, és vár t ák  a  hatást. Nem maradt el. Jött az új
ságírók hada: mi lesz itt még?!

Valóban, mi lesz itt még?

zetőjét kérdezem erről a furcsa  esetrő l.

-  Hogy kezdődött?
-  A gimnázium születésekor itt 

dolgoztam Balatonalmádiban. 
Mint művelődési osztályvezető jól 
ismertem -  és ma is ismerem -  azo
kat a motívumokat, amelyek ide 
vezethettek. Elsősorban ezért -  és 
nem jelzett minőségemben (mel
lesleg nem is szívesen) -  vállaltam 
almádi lakosként, hogy beszéljek 
az ügyről kizárólag a balatonalmá
di lapnak.

Általánosságban talán annyit, 
hogy véleményem szerint nemcsak 
színházi és gimnáziumi botrányok 
zajlottak le az országban, hanem 
ezek egyfajta társadalmi magatar
tás előretörései, nevezetesen annak 
jelei, hogy egyes érdekcsoportok 
időnként indokolatlan erőszakkal, 
presszionáló lépésekkel próbálják 
kikényszeríteni akaratukat. Most 
már szűkebb megközelítésben: a 
két tannyelvű gimnáziumok előké
szítése, hálózatuk kifejlesztése 
nem kellő körültekintéssel történt. 
Ennek következményei most csa
pódnak le országszerte, így Bala
tonalmádiban is.

-  Hány ilyen működik az or
szágban?

-  Csaknem negyven. Ezt az ille
tékes szakminisztérium súlyos hi
bájának tartom. 1987-ben hét ilyen 
iskola működött, egy évre rá pedig 
már (amikor a mienk is indult) ti
zenöt, s a következő esztendőben 
számukat megkétszerezték. A Ba
latonalmádiban működő gimnázi
um helyzete azért speciális, mert ez 
az ország egyetlen tiszta profilú két 
tannyelvű gimnáziuma. Itt nem a 
működő iskolákhoz „ragasztottak” 
ilyen típusú tagozatot, hanem eleve 
ebben a rendszerben kezdtek oktat
ni. Számomra tehát nyilvánvaló, 
hogy a konstrukcióval összefüggő, 
az előkészítetlenségből adódó hi
bák töményen és elsősorban éppen 
Balatonalmádiban jöttek felszínre.

A diákok és a tanárok termé
szetesen érzékelték ezeket, de sok
szor az igazgatót tették felelőssé 
olyan dolgokért is, amelyek nem az 
ő hibáiból fakadtak. A gimnázium 
előkészítésével kapcsolatos mun
kakapcsolatunkból adódik máig 
szoros együttműködésünk. Ennek 
ellenére, úgy vélem, el kell monda
nom, hogy ennek a bonyolult hely
zetnek a kialakulását -  vélemé
nyem szerint -  az ő hibái is elősegí
tették.

-  Milyen hibákról beszél?
-  Részletekbe nem akarok bo

csátkozni, mert május 28-án pártat
lan szakértők részvételével vizsgá
lat indult a diákok, a szülők és az 
igazgató külön-külön kérésére (a 
vizsgálatban egyébként személye
sen sem én, sem munkatársaim 
nem vesznek részt). A vizsgálat 
konklúzióinak nem szeretnék elé
be vágni.

Annyit azonban el kell monda
ni, hogy az iskolaigazgató 1987- 
ben jelent meg itt Balatonalmádi
ban, kezdetben megbízottként Ak
kor épült a gimnázium, tehát fel
adata volt ennek figyelemmel kísé
rése és a tanári kar összeállítása. 
Kiváló menedzserként mutatko
zott be, érdemei a gimnázium létre
jöttében, kapcsolatrendszerének 
kialakításában vitathatatlanok. De 
úgy vélem, ez vezetett egyik hibá
jához is. Ezt a feladatát, úgy ér
zem, túlhangsúlyozta, nem fordí
tott elegendő figyelmet az iskola 
belső életének megszervezésére, 
az intézményi közösségek kapcso
lattartásának kimunkálására, a bel
ső információs rendszer kiépítésé
re. Az a benyomásom, hogy gyako
ri -  és szükséges -  távollétei alatt 
vezetői helyettesítése sem volt 
megnyugtató. Azt is el kell azon
ban mondani, hogy ezek a hibák 
másképpen minősülnek egy kizá
rólag munkacentrikus és egységes 
tantestületben (ahol valószínűleg 
tolerálhatóak, s talán elnézhetőek 
is), és másképpen egy folyamato
san megosztódó s ezért a hibák ki
emelésére koncentráló nevelőtes
tületben.

-  Ez még mindig kevés ahhoz, 
hogy országos szenzációt előidéző 
botrány keletkezzék...

-  Czuczor Sándort egy eszten
dővel ideérkezése után a tanári kar 
100%-os szavazati aránnyal, egy
hangúlag választotta igazgatónak. 
Felhőtlen két év következett, 
mondhatnám diadalmenet. „Ka
pós” lett a gimnázium, évenként át
lagosan 1400 gyerek közül válo
gathatták ki a tanévkezdő 72 tanu
lót A harmadik évben következett 
be a törés. Váratlanul, az igazgató 
egyik külföldi útját követően jelen
tős számú beosztottja az igazgató 
leváltását követelte a városi önkor
mányzattól, meglehetősen általá
nos vádak alapján, hangsúlyozva, 
hogy az igazgató nem alkalmas fel
adata ellátására. Hogy a háttérben 
milyen erők munkálkodtak? Nem 
tudom... Derítse ki a pártatlan vizs
gálóbizottság.



-Nem lehetséges motívum a fél
tékenység? Hiszen az igazgató so
kat járt külföldön, kapcsolatokat 
alakított ki.

-  Nem gondolom. Inkább arról 
lehet szó, hogy egyre erőtel
jesebben jelentkeztek az általános 
gondok, s a számonkérést az igaz
gató úrnak címezték. Erre csak egy 
példa a tanárképzés előkészítetlen
sége. A két tannyelvű intézmé
nyekben speciális képesítésű taná
rokra van szükség (pl.: biológia-  
angol, fizika-angol stb. szakos), s 
erre nem készült fel sem a miniszté
rium, sem a tanárképzés. Hangsú
lyozom: ez csak egyetlen példa.

-  Ez egyértelmű. Czuczor egész 
életformájával a gimnáziumért 
munkálkodik, és sajnos túlzottan 
jóhiszemű ember lévén kész
pénznek vette s azonnal továbbítot
ta a minisztériumból vagy más 
szervektől kapott ígéreteket. A 
nemzetközi érettségi is ebbe a sor
ba tartozik?

-Igen.
-  Én beszélgettem Czuczor Sán

dorral. ő  nem azt ígérte, hogy meg 
lesz a világon mindenütt érvényes 
érettségi bizonyítvány valamennyi 
feltétele, hanem azt, hogy mindent 
megtesz annak érdekében, hogy 
Balatonalmádiban is lehessen úgy
nevezett nemzetközi érettségit ten
ni....

-  Ez így volt, de ma az igazgatón 
ígéretszegésként kérik számon.

-  Ez olyan csúsztatás, mint ami
lyennel tele van a közélet...

-  Sajnos igen. A polgármesteri 
vizsgálat során a szemben álló fe
lek órákon keresztül vitatkoztak, 
de csak mélyítették a sebeket, a vál
ságot megoldani nem tudták. A ta
nárok egy csoportja olyan módon 
bírálta az igazgatót, amely megíté
lésem szerint -  a megoldás lehető
ségének elképzelése nélkül -  seho
va nem vezet Ugyanis bírálatuk 
célja kizárólag Czuczor Sándor le
váltásának követelése volt. A leg
nagyobb gondnak azt tartom, hogy 
ebbe a konfliktusba bekapcsolód
tak a gyerekek is.

-  Mondhatjuk-e, hogy a gyere
kek későbbi petícióját felnőttek, 
esetleg néhány tanár írták, vagy a 
gondolatot sugallták volna?

-  Reménykedem abban, hogy ez 
nem így történt Rendkívül intelli
gens fiatalembereknél, akik azon
ban nem rendelkeznek a helyzet 
mérlegeléséhez szükséges életta
pasztalatokkal, fokozottan fennáll 
a befolyásolás lehetősége és veszé
lye. Ha valakinek ez a szándéka, az 
liberális pedagógiai fogással meg

is tudja magyarázni, mondván: „én 
a gyerekeknek nem tudok hazud
ni!” Az egyik kislány azt nyilatkoz
ta valamelyik lapban: „Amit a taná
raink nem tudtak elintézni, azt 
majd elintézzük mi!” Ez a mondat 
nagyon sok mindenre utal.

-Például mire?
-  Például arra, hogy a gyerekek 

tudták, a tanáraik mit akartak elin
tézni! Egy pedagógusnak tudnia 
kell: hazudni vagy nem kiadni min
dent ez nem ugyanaz, ez két külön
böző kategória.

-  A petícióra Czuczor Sándor 
nem válaszolt...

- ... szerintem nagyon helyesen, 
hiszen ez olyan ultimátum volt, 
amelynek egy iskolában már csak a 
stílusa is tűrhetetlen. A diákönkor
mányzat még a demokrácia jegyé
ben sem beszámoltató felettese az 
iskola igazgatójának. Egy ilyen ul
timátumra -  annak eleget téve -  
mentegetőzéssel reagálni az igaz
gatónak nem szabad. 217 gyerek
ből 80 sztrájkolt a válasz elmaradá
sa miatt. Ebben a helyzetben sem a 
jogi mérlegelés, sem a kollektív 
büntetés nem lehet megoldás. 
Ilyenkor az értelmes fiatalokkal ér
telmesen tárgyalni kell! Ezt tette a 
megyei közgyűlés elnöke (az intéz
mény május 8-tól megyei fenntar
tásban működik), és sikerült meg
értetnie a diákokkal: a két tannyel
vű gimnáziumok általános problé
máit és a különleges almádi gondo
kat ketté kell választani. Ennek je
gyében -  az utóbbiak feltárása ér
dekében -  ígérte meg a tanév végé
ig befejezendő vizsgálatot

-  Mi változott a nevezetes 
sztrájk óta?

-A z igazgató ellenlábasai közül 
néhányan eltávoznak, de ez nem a 
diákmegmozdulás eredménye. Az 
iskolában a szokásos tanévzáró 
munka folyik. Bevallom, magam is 
várom a pártatlan bizottság állás- 
foglalását.

-  Köszönöm a beszélgetést.

M. Szabó Imre

Bízom abban, hogy ez a gimnáziumról szóló

cikk is kikerül a faliúj
ságra az impresszum
mal együtt ugyánúgy, 
ahogyan a két hónappalezelőtti hivatalos önkor

mányzati közlemény. Felelős 

szerkesztő

Gyermeknap

1991
Hogyan

vártalak?

Azt kérdezed tőlem, 
hogyan vártalak?

M int az éjszakára 
fölvirrad a nap, 
mint a délutánra 

jő  az alkonyat, 
mint ha szellő jelzi 

a förgeteget -  
ezer pici jelből 
tudtam jöttödet.

Mint tavaszi reggel 
a nap sugarát, 
fagyos téli este 
jégcsap csillagát, 
m int az alma ízét, 
tejet, kenyeret -  
pedig nem is láttalak még, 
úgy ismertelek.

M int a fény az árnyat, 
záport a virág, 

mint patak a medrét, 
madarat az ág, 

mint sóhajos nyári éjjel 
a fá k  az eget -  

mindenkinél jobban téged 
így szerettelek.

Május utolsó vasárnapja a 
felnövekvő nemzedéké, a 
legapróbbaké, szemünk fé
nyéé, a gyerekeké.

Az immár hagyománnyá 
váló, harmadik alkalommal 
megrendezésre kerülő városi 
gyermeknap megvalósítását 
sokan segítették. Az ezen új
ság áprilisi számában megje
lent felhívás után egymást 
követték a támogatók fel
ajánlásai. Az intézmények, 
pártok, vállalkozók (Bauxit
kutató Vállalat szakszerve
zeti bizottsága, almádi szo
cialisták, Balatonalmádi és 
Vidéke Ipartestület, Centro 
Európa Kft, Peppino bár, 
cukrászüzem, Hawaii sport

bolt, Fórum üzletközpont, 
Colombus Kft., papír-játék
bolt, Balatonfőkajár és Vidé
ke Takarékszövetkezet, Vigi 
gmk, Ibusz, SZDSZ, Hotel 
Aurora, Fáncsy Imre, Kócs 
Lajosné, Herczeg István, 
Vallyon Gizella, Floid Vik
tor, Bakonyi Magdolna) je
lentős adományokkal járul
tak a közösségi ház által 
szervezett egész napos ren
dezvény költségeihez.

Az Öreg park délelőtti lá
togatóit a szokásos vurstlin 
kívül színes programok vár
ták. Különböző helyszíne
ken zajlottak a programele
mek: alkotóműhely, Lutra 
csere-bere, sakkszimultán. 
Számtalan versenyen (sport, 
rajz, kerékpár, szkander, to
tózó) lehetett a legjobbakat 
jutalmazni.

A Kassai klub íjászbemu
tatóján nemcsak sokan lát
ták, hanem ki is próbálhatták 
a terep- és a vadászíjakat A 
strand főbejáratánál felállí
tott szabadtéri színpadon 
nonstop program zajlott. Pe
remartoni Krisztina nagyle
mezét mutatta be Lili és Lala 
bohóctréfái előtt. Termé
szetesen itt is helyet kapott a 
játék, a vetélkedés. Volt 
könnyűzenei vetélkedő és 
énekverseny. Hiába énekelte 
azonban a kislány a Süss fel 
nap... kezdetű gyermekdalt, 
az idő nem naposra, hanem 
esősre fordult. Kámán István 
és védencei (Pepe majom, a 
baglyok) még szórakoztatták 
a fedett rész alá vonuló ér
deklődőket, de a többi pro
dukció már sajnos nem.

Ezáltal az időjáráson kívül 
csupán a támogatók és a kö
zösségi ház szerzett felejt
hetetlen örömet vidámságot 
és élményt városunk sokszáz 
gyermekének.

Tari Tibor



Beszámoló az első Balatonalmádi Orvosnapról
1985-ben volt az a földren

gés, amely többek között az 
egészségügy állóvizében is a 
változás kezdetét jelezte. A 
földrengés tette használhatat
lanná a volt rendelő épületét is. 
A régi körzeti orvosi rendelő 
helyett központi pénzekből a 
jelenleg használt, kibővített 
körzeti és szakorvosi rendelő 
megépült Ismételt ajándéko
zás és megyei költségvetési 
pénzek felhasználásával került 
megvételre és átalakításra a 
volt Hegyi-féle ház, ahol több 
szakorvosi rendelő és a labora
tórium nyert elhelyezést. Szak
orvosok, körzeti orvosok és 
egészségügyi dolgozók jelen
tek meg a városban, akiknek 
összlétszáma a régi, húszat alig 
elérő stáb helyett most megha
ladja az ötvenet.

Az egészségügyi ellátás így 
intenzívebbé, sokrétűbbé, dif
ferenciáltabbá vált. Az ellátan
dó terület és az ellátandó lako
sok száma mintegy négyszere
sére, szezon idején a 10-12 
szeresére bővült.

Mindezek a változások az 
országban lezajlott hatalom- és 
rendszerváltozás körülményei 
között történtek meg. A politi
kai változás hatása alatt meg
alakult önkormányzat vette át a

tanácsrendszer örökségét, és 
kezdi megtanulni a hatalom
mal való gazdálkodás módját 
azzal együtt, hogy nem kevés 
fejtörést okoz az örökséggel já
ró pénzhiány leküzdése.

A város egészségügyi dolgo
zóinak szakmai fejlődése érde
kében május 17-én olyan akci
óra került sor, amilyen Bala
tonalmádiban még nem volt: 
orvosnapot rendeztek a város
ban. A polgármester meghívá
sára ide látogatott dr. Csanda 
Endre professzor, a SOTE Ne
urológiai Klinikájának igazga
tója klinikai munkatársainak 
kíséretében, és nagyon érde
kes, igen hasznos előadásokat

tartottak a fejfájások formáiról, 
azok természetéről, gyógyítá
suk módjairól. Az előadásokon 
hallottakat orvosaink minden 
bizonnyal igen hasznosan fog
ják felhasználni mindennapi 
munkájukban. A szigorúan tu
dományos blokk lezajlása után 
a vörösberényi erődtemplom
ban hangverseny volt. Veszely 
Gabriella, Rostetter Szil
veszter, Kovács Péter és az al
mádi énekkar előadásában 
Haydn-műveket, klasszikus 
zeneműveket adtak elő a meg
hívott vendégeknek. Az egyna
pos rendezvényen a Vöröske
reszt tisztségviselőit is szíve
sen látták, akik a program vé

gén javaslatot tettek a polgár
mesternek: az egészségügyi 
dolgozókkal és orvosokkal 
együtt örülnek az almádi or
vosnapnak, végül együtt nagy
ra értékelik a program tudo
mányos és művészeti baráti 
mozzanatait. Köszönetet mon
danak dr. Kerényi László pol
gármester úrnak és az önkor
mányzat tagjainak és munka
társainak a szervezésért. Java
solják, hogy a lezajlott akció 
nyomán teremtődjön hagyo
mány azzal a céllal, hogy a vá
ros egészségéért felelős orvo
sok és egészségügyi dolgozók 
évente találjanak fórumot tudo
mányos problémáik megvitatá
sára, illusztris előadók útján 
bővíthessék szakmai ismerete
iket, és művészeti élmények 
során legyen mód a mindenna
pi feszültségek oldására.

Az ilyen akciókban a Vörös
kereszt szívesen részt vállal a 
szervezésben és a lebonyolítás
ban is.

A program végén Balatonal
mádiban eddig még nem ismert 
jó érzéssel búcsúztunk egész
ségügyi dolgozótársainktól és a 
város vezetőitől.

Dr. Németh Jenő, 
a Vöröskereszt balaton

almádi vezetőségének elnöke

A vendég előadók asztala. Balról jobbra: dr. Bozsik György 
tanársegéd, dr. Ferencsik Ilona egyetemi docens, prof. dr. 
Csanda Endre, dr. Kovács Katalin egyetemi adjunktus

Horgászsarok
Az idegenforgalmi szezon beindu

lása előtt próbát tettem: milyen esélye 
van információt szerezni egy külföldi 
horgásznak Almádiban. Az eredmény
-  enyhén szólva -  nem a legjobb. Segít
ségként nagyon szűkszavúan elmonda
nám a legszükségesebb tudnivalókat:

Mindenféle horgászengedélyt két 
helyen lehet váltani: Nagy Jánosnál, 
Apáczai Csere János u. 5/A, a Postás 
Üdülő melletti utca (mindennap, 11-13 
óra között).

Balatontourist, Petőfi Sándor u. (na
ponta 8.30-16.30-ig, szombaton 8.30- 
12 óra között, főszezonban vasárnapo
kon is).

Három horgászbolt működik a vá
rosban: Egyik az Apáczai Cs. J. u. 5. 
szám alatt, egy udvarban a jegybizomá
nyos irodájával. A másik kettő Budata
ván, a benzinkút mellett, a Fűzfői úton, 
illetve a Fórum bevásárlóközpontban 
található. Mindhárom helyen akár tel
jes felszerelés is összeállítható. Etető
anyag, giliszta is van! Zsinórok, hor
gok, botok és orsók -  a valóban olcsó, 
de jól használható mátkáktól a legcso

dálatosabb szuperherkentyűkig -  min
den igényt kielégítenek. Az árak között 
lényeges különbség nincs, bátran ja
vaslom felkeresni mindhárom boltot.

Partról horgászni sajnos Almádiban 
is nagyon kevés helyről lehet Szabad 
partszakasz a hajókikötő és az Örök
mécses között, az ún. tízméteres sza
kasz a sportpályánál, és Káptalanfüre
den, a strand mellett található. 
Mindegyiknél jó esély van keszegre, 
déli hullámnál angolnára is. A tavalyi 
halasítások óta feltűnően sok méret 
alatti pontyot lehet fogni, ezért feltétle
nül tudni kell az érvényes méretkorlá
tokat: ponty, süllő minimum 30 cm; ba
lin, csuka 40 cm; angolna 50 cm. 
Keszegekre méretkorlátozás nincs. Be
lőlük naponta (felnőtteknek) 5 kg fog
ható, míg a méretkorlátozás alá esőkből 
fajonként 3 db, összesen legfeljebb 5 
db tartható meg (pl. 3 db ponty, 1 an
golna, 1 süllő). Felnőtt horgász egy idő
ben két botot használhat, legfeljebb 3- 
3 horoggal.

Ha valaki csónakból szeretne hor
gászni -  korlátozott számban - , a hor

gászegyesület kikötőjében (Káptalan
füred felé, a gázcseretelep mellett) bé
relhetők csónakok. A nádasban szabad 
horgászhelyet már nemigen lehet talál
ni. A kinn lévő karókhoz (amik az ete
tett helyeket jelölik) nyugodtan oda
köthetünk, de a tulajdonos 
megérkezésekor sajnos el kell hagyni a 
helyet.

Egyre többen horgászunk, a Balaton 
viszont nem bővíthető. Így fokozatosan 
„egymás nyakára” szorulunk! Ha vala

ki a parton keresztbe dobja horgait a 
zsinórunkon -  ha lehet ne küldjük el 
valahova, hanem segítsünk neki! Ha 
mindenki csak egy kis szemetet hagy 
maga után -  mivel sokan vagyunk - , 
szeméthalmazok lesznek, ha csak egy 
szál nádat tör le, a nádas pusztul ki! Vi
gyázzunk, törődjünk vele, hiszen jövő
re is horgászni szeretnénk!

Nagy Ferenc



Beszélgetés 
Boros László képviselővel

Júniusi számunkban 
közelebbről 

megismerkedhetnek azzal 
az egyetlen képviselővel, 
aki pártja vezetőjeként 
került be a testületbe. 
Tekintettel arra, hogy 

városunkban közvetlenül 
voksolhatott jelöltjeire a 

lakosság, különösen 
érdekes, amit a politikai 

pártok szerepéről, 
helyzetéről mond Boros 

László képviselő, az MDF 
helyi szervezetének 

elnöke.

-  Az egyetlen olyan tag, aki 
pártvezetőként került be a tes
tületbe. Véleménye szerint je
lentett-e előnyt, hogy a kor
mányzópárt tagja?

-  Nem tudom, hogy jelen
tett-e. Egy biztos, mi komolyan 
készültünk a választásokra. Ta
vasztól kerestük azokat az em
bereket, akiket fontosnak tar
tottunk, akik akarnak és tudnak 
is tenni a városért. Soha nem 
kértünk pártelkötelezettséget, s 
ezt ki is hangsúlyoztuk. Gondo
latokat, alapelveket egyeztet
tünk a támogatottakkal (sokan 
pártonkívüliek voltak), s min
denki egyetértett azzal a 8 pont
tal, amit megfogalmaztunk. 
Végül is az ajánlólistát a Kis
gazdapárttal közösen adtuk ki. 
Nyugodtan mondhatom, kevés 
hely volt az országban, ahol a 
kampányidőszak másnapján 
már az utcán volt a jelölőlista 
és a választási tájékoztató. Ha 
azt veszem tehát, biztos elő
nyös volt ez a fajta propaganda, 
hiszen sokan éppen ezekből a 
kiadványokból vagy a választá
si gyűléseinken ismerhettek 
meg engem is. Végül úgy hozta 
a balszerencse, hogy bekerül
tem a testületbe.

-  Nem sok párttagnak ada
tott ez meg. Nem érezték ezt vá
lasztási vereségnek?

-  Nem, mert a jelölőlistánk
ról ma többen tagjai a testület
nek, az már más kérdés, hogy

közülük vannak, akik képvise
lőként már nem, vagy csak rit
kán cselekszenek a korábban 
megfogalmazott gondolatok 
szellemében. Ez mutatkozik az 
alapállásukban és döntéseikben 
egyaránt.

-  Véleményem szerint azok a 
független jelöltek, akik ma már 
képviselők, a pártok támogatá
sa nélkül is bejutottak volna, 
hisz ismert, köztiszteletben álló 
személyek. Érdekelne, mennyi
re lehet és tudja magát a pártfe
gyelemtől függelteníteni a kép
viselői munka során.

-  Nyugodt lelkiismerettel 
mondhatom: teljesen. Az 
MDF-ben (akármilyen furcsa 
is) semmi pártfegyelem nincs 
előírva. A pártmunkában és a 
testületi munkában is lelkiis
mereti alapon veszek részt. 
Nagyképűség lenne azt monda
ni, hogy szakértőként, de nem 
is az a lényeg. Fontosabb a szé
les látókörűség, határozott vé
leményalkotás. A döntéshoza
talnál egyébként a pártom azért 
sem tud befolyásolni, mert az 
ülések anyagát nem kapjuk 
meg időben, így csak utólag 
tudjuk megbeszélni. Nem mon
dom, hogy ez személyi hiba, 
sajnos a testületünk még így 
működik. Semmivel sem va
gyunk jobbak, mint az agyon
emlegetett parlament Ha nyo
mon követjük működését, 
egyúttal tükörbe is nézhetünk.

-  Javítson ki, ha tévedek, de 
én úgy látom, gyakran marad 
egyedül a szavazataival, sok
szor mintha a kormányzópárt

tagja lenne az ellenzék a képvi
selő-testületben.

-  Ebben a testületben nincs 
szerepe a párttagságnak, ami 
nem a pártokat minősíti. Kü
lönben is minden képviselő po
litizál, mert amit csinálunk, az a 
politika. Nincs független kép
viselő sem, mert ha mástól 
nem, a választóktól biztosan 
függenek.

Az ellenzékiségemnek ob
jektív okát látom, bár sokan hi
hetik, hogy párttagságomból 
fakad, pedig ha valamire nemet 
mondok, ezt kifejtem. S azért 
döntök úgy, mert meggyőződé
sem, hogy igazam van. Tulaj
donképpen el is hallgathatnám 
az ellenvéleményemet, de nem 
teszem, mert többször beigazo
lódott döntésem helyessége.

Aztán sokszor felvetődik a 
kérdés, van-e az embernek joga 
a saját esze szerint dönteni. 
Mert nekünk a lakosságot kell 
képviselni. Csakhogy a köz
hangulatot sokkal könnyebb 
megítélni, mint a közvéle
ményt Ezért szomorú, hogy a 
testület kapcsolata nem rende
zett választóikkal. Talán ezen 
segít majd a közmeghallgatás 
intézménye.

-  Képviselő úr! Minél távo
labb vagyunk időben a válasz
tás napjától, annál pesszimis
tább képviselőkkel kell interjút 
készítenem. Mi ennek az oka?

-  Én személy szerint maxi
málisan elégedetlen vagyok a 
testület munkájával, magamat 
is beleértve. Nem vagyok ma
ximalista, tudom jól, nem lehet

egyből olajozott működést el
várni, de a magunk szintjén 
(ahhoz képest, ahol tartanunk 
kellene) nem vagyunk igazán 
jók. Habár éjfélekig ülésezünk, 
nem tudjuk követni a megho
zott határozatok sorsát. A múlt 
rendszerben legalább volt min
dennek felelőse, határideje. Itt 
ma ez hiányzik.

A pártok egyébként megfo
galmazták problémáikat a pol
gármesternek, talán a testület
ben néhányan megsértődtek 
ezen. Pedig ebbe az „ingbe” 
mindenki belefér.

-  A pártok leveléről én is 
hallottam, amelyben többek 
között véleménynyilvánításuk 
korlátozottságát kifogásolják. 
Végül is mekkora tömeget kép
viselnek önök?

-  Úgy gondolom, a pártok 
igényeit nem kell túlértékelnie 
a testületnek, de nem is szabad 
a szőnyeg alá söpörnie. Tudo
másul kell venni, hogy ők is a 
város érdekeit tartják szem 
előtt Ennél sokkal nagyobb 
problémának látom, hogy a la
kosság felé kicsi az informá
cióáramlás.

-  Kívánom, hogy ezek a gon
dok mielőbb megoldódjanak, s 
ezután sokkal optimistább 
hangvételű interjúkat tudjak 
készíteni a képviselőkkel.

-  Alapvetően én is optimista 
vagyok, legalábbis a jövőbe ve
tett hitem ezt diktálja. Pesszi
mizmusom a jelenlegi helyzet
ből fakad.

Gróf Tibor



E havi
kényes

„bomba"
kérdésünk

Elterjedt a városban, 
hogy a vörösberényi részen 
a Séd patakban II. világhá
borús bomba van az iszap
ban. Megkérdeztük Kokas 
Gézá városgazdát, mit tud 
az ügyről.

Amikor két évvel ezelőtt 
a Séd szabályozása volt, 
tényleg mélyen a patak alatt 
(60-80 cm) lövedéket talál
tak egy szakaszon, a 71-es 
úttól felfelé.

Az ABC melletti híd kör
nyékén csak feltételezések 
vannak, hogy ott is van. A 
MN tűzszerészei egy kis 
szakaszon megtisztították 
akkor a Sédet, ahol az átere
szek voltak. Téves az a szó
beszéd, hogy a tűzszerészek 
ingyenesen végzik ezt a 
munkát, komoly összeget 
kémek még a felmérésért is. 
Rövid időn belül megnyug
tatóan meg kell oldanunk a 
Séd feltérképezését és meg
tisztítását, plusz pénzt kell 
erre teremtenünk.

Miután konkrétan nem 
tudjuk, hogy hol van löve
dék vagy bomba, kérjük a 
szülőket, hogy gyerekeiket 
ne engedjék közvetlenül a 
Séd-árokban játszani.

A munkálatokról az Al
mádi Újságnak beszámo
lunk.

Nemzetközi kerekesek Almádiban
Több mint húszéves Csipkeró

zsika-álmából ébresztette fel a 
Csepel SC kerékpár-szakosztály a 
azt a versenyt, amelyet május 10- 
11-én rendeztek városunkban, il
letve a Balaton körül.

A Csepel SC a Pannonglas Ipari 
Rt. -  amelynek remek üdülője van 
városunkban -  támogatásával két
napos nemzetközi kerék
párversenyt hozott Balatonalmádi
ba. Az első napra a Központi 
Sportiskolával közösen egy krité
riumversenyt írtak ki, amelyen a 
legkisebbektől a felnőtt válogatott 
menőkig minden korosztály rajt
hoz állt. Mi több, ifjú hölgyeket is 
láthatott a szép számú közönség a 
csillogó szupergépek nyergében.

A rendező csepeliek ezzel a via
dallal két, tragikus körülmények 
között, fiatalon elhunyt tehetsé
gükre, Szili Krisztiánra és Bieber 
Attilára is emlékeztek.

Mondhatnók, hogy így, jóval az 
események után már nem az a fon
tos, ki végzett egy-egy korosztály

ban a dobogón. Egy nevet azonban 
feltétlenül meg kell említenünk: a 
legeredményesebb versenyző 
(hölgy!) Pataki Ibolya, a BVSC ke
rekese vehette át a város díját, Ve
szeli Lajos külön ez alkalomra ké
szített grafikáját.

A felnőttek között a szovjet és a 
csehszlovák versenyzők végeztek 
az élen, a legjobb magyar a csepeli 
Vida Richárd bronzérmes lett a kri
tériumversenyen, míg a Balaton 
körüli országúti viadalon Schrödl 
Péter negyedikként ért célba.

A kritériumverseny a Petőfi- 
Baross-Jókai-Petőfi utca útvona
lon igen látványos volt, s minden 
bizonnyal nemcsak a dobogóra fel
álló versenyzőknek, de városunk 
polgárainak is emlékezetesek ma
radnak az eredményhirdetések, 
amelyeket a fellobogózott város
háza előtt tartottak a nemzetközi 
szokásoknak és külsőségeknek 
megfelelően.

Polgármesterünk, dr. Kerényi 
László, Logodi Balázs, a Pannong
las Ipari Rt. Üdülő igazgatója, va
lamint Kiss Imre, a Csepel SC el
nöke adták át a díjakat.

A kerekesek tábora -  kicsik és 
nagyok, versenyzők és szakem
berek, szervezők és rendezők -  va
lamennyien úgy ítélték meg: Bala
tonalmádi remek helyszín, a város 
nagyon jó házigazda volt. A ver
senyt követő ünnepségen egyönte
tű volt a megállapítás: ez a verseny 
jó hírverése volt a támogató Pan
nonglas Ipari Rt-nek, Balatonal
mádinak és a magyar kerék
pársportnak.

A tervek szerint jövőre -  még 
rangosabb mezőnnyel -  ugyan
csak útjára indul majd a Balaton 
körüli viadal. Ha lehet, ismét Bala
tonalmádiból!

Tőzsér László 
Fotó: Durst László

A polgármesteri 
hivatal félfogadási
ideje

Tájékoztatjuk a város polgárait, 
hogy a polgármesteri hivatal félfo
gadási ideje megváltozott Az ügy
félszolgáltatási iroda mindennap 8 
órától 16 óráig, szerdán 18 óráig, 
április 1-től szeptember 30-ig 
szombaton 8 órától 12 óráig keres
hető fel. A hivatal szakapparátusa 
hétfőn 9 órától 15 óráig, szerdán 18 
óráig, pénteken 13.30 óráig áll ren
delkezésre. A hét két napján, ked
den és csütörtökön az ügyintézők 
helyszíni szemlékkel, környezetta
nulmányokkal és döntések előké
szítésével foglalkoznak.

Szíves megértésüket kérjük.



Vállaljuk
igazolványkép készítését gyors 

határidővel, színesben is, 
OLCSÓN

Iratmásolást, gyorsmásolást, 
könyvmásolást, fénymásolást 
azonnali határidővel, kérésre 

kicsinyítés, nagyítás
Cégtábla tervezését, festését, 

kivitelezését
Bauxitkutató Vállalat, fotórészleg

Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
Telefon: 38-111 

Munkanapokon, 8-14 óráig várjuk kedves megrendelőinket

Adományok
A II. világháború áldozatai

nak emléktáblájához az alábbi 
önkéntes adományokat a Hon
ismereti Kör nevében ezennel 
megköszönöm:

Winkler Lajos 1000 Ft, 
id. Birkus István lányai 

1500 Ft 
Nagy Károlyné 500 Ft, 
Naményi Miksa 500 Ft, 
Schildmayer Ferenc 1000 Ft 
Mészáros István 500 Ft 
Szabó Balázs 1000 Ft

Volein Pál 500 Ft 
Az eméléktáblát május 8-án 

ünnepélyes külsőségek között 
felavattuk. További adomá
nyokat június 25-ig fogadunk 
el, hogy a végső elszámolást az 
újság július havi számában 
megtehessük. Az avatáson ké
szült fényképfelvételekből a 
közösségi házban megrende
lést lehet tenni. 

a Honismereti Kör nevében 
Majbó Gábor

A város óvodáiért
Köszönjük a horgászegyesületnek a patronálását, hogy a Mo

gyoró úti óvoda környékének szépítéséhez virágpalántákat adtak 
a tavasszal (sajnos, a rossz idő egyre jobban megtépázza őket).

Megértjük és tudjuk, hogy sajnos a gazdasági helyzet egyre ne
hezebb minden üzemnél, vállalatnál és a családoknál. Köszönjük 
az eddigi támogatást a Bauxitkutató Vállalatnak, a Budatava Ipari 
Szövetkezetnek, a Kommunális Szolgáltató Üzemnek, a papír
gyárnak, a Nitrokémiának és a szülőknek. Minden további patro
nálást szívesen fogadunk és köszönünk a gyermekek érdekében és 
nevében.

Köszönettel: az óvoda vezetősége

da 
Peppino 

bár
Nyitva tartás: 

májusban 9-21 óráig, 
június-augusztus 31-ig

7-24 óráig

olasz
extra

fagylaltok,
olasz
kávé

különlegességek,
olasz
étel

különlegességek

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk önt és 

kedves családját, baráti körét a 
június 22-én Balatonalmádi
ban, az Aurora Étteremben tar
tandó évadnyitó Hattyúbálra.

A vacsora és a bál 19.30-kor 
kezdődik, előtte 18 órától lo
vasbemutató, mazsorettcsoport 
felvonulása szórakoztatja az 
érkező vendégeket.

A báli belépő 300 Ft/fő + a 
vacsora 700 Ft/fő.

Almádi múltját kutatva ol
vashatunk a nyári bálokról, 
mulatságokról. Ezt a hagyo
mányt élesztettük fel a minden 
év júniusában megrendezendő 
évadnyitó bállal, ami egyben 
jótékony célt is szolgál. 1990 
júniusában tartottuk az első 
ilyen rendezvényt, a bál bevé
telét a kialakulóban lévő Hely
történeti Múzeum javára fordí
tottuk. Kis városunk kulturális 
életének fejlesztése érdekében 
létrehoztuk az Almádiért Ala
pítványt azzal a kikötéssel, 
hogy a befizetett összegek ki
zárólag kulturális célra fordít
hatók.

Az idei bál már jóval na
gyobb volumenű, mint a tava
lyi, így a bevétel is számotte
vőbb lesz, mely összeget a ze
neiskola kialakítására és beren
dezésére fordítunk.

A Hattyúbál névvel az első, 
1883-ban épült és 1971. évben 
lebontott, igen kedvelt, népsze
rű Hattyú vendéglő emlékét 
akarjuk megőrizni.

Ha elfogadják meghívásun
kat, és jelenlétükkel megtisz
telnek minket, úgy kérjük je
lentkezésüket legkésőbb június 
15-ig személyesen vagy levél
ben: Hattyúbál rendezősége, 
8220 Balatonalmádi, Széche
nyi sétány 1., vagy közösségi 
ház, 8220 Balatonalmádi, Ba
ross G. (Lenin u.) 22.

Telefonon: 06/80/38-444 
(városháza) -  06/80/38-011 
(közösségi ház). Jelentkezésük 
alkalmával kérjük közölni, 
hányszemélyes asztalt kémek, 
és a mellékelt vacsoraválasz
tékból melyik menüt választ
ják.

Megjelenésüket, támogatá
sukat várjuk és előre is nagyon 
köszönjük.

Rendezőbizottság



A közösségi ház június 
havi rendezvényei

4-én, 14 órakor: SZETA-dél
után (vásárlási lehetőség, ját
szóház, videó, büfé)

5-én, 16 órakor Filmklub: 
Ady Endre (7. osztályos tanu
lóknak ajánljuk)

6-án, 13-18 óráig: Vásár 
(nemcsak) nőknek: pamutszok
nya, -blúz, flokon nadrágszok
nya, selyemblúz, ágynemű- 
garnitúra termelői áron!

8-án, 15 órakor: SZIA! Ma
gazin-közönségtalálkozó. 
Résztvevői: a Napló ifjúsági 
mellékletében eddig szereplők, 
olvasók, újságírók

9-én, 10 órakor: Juniális a 
Rolitron-alapítvánnyal 
(strand). Meghívott sportolók 
élménybeszámolója, karatebe
mutató, sportstaféta, alkotómű
hely, totókitöltés, aszfaltdisz
kóparti, a Danubius Rádió 
helyszíni közvetítése

12-én, 16 órakor: Filmklub: 
A halál 50 órája (8. osztály)

14-én, 17.30 órakor: Dobos 
Lajos festőművész kiállítása 
születésének 70. évfordulója 
alkalmából. Megnyitja dr. Ár
kay Anna mb. városi főorvos

24-én, 13 órakor: Alkotóna
pok gyerekeknek (strand). 
Kézműves-foglalkozások, 
sportversenyek, játékok, nép- 
művészeti és kirakodóvásár

Előzetes július hó
elejéről:

5-8-án a Fórum üzletköz
pont 3 éves jubileumi műsora

5-én, 21 órakor a II. Nemzet
közi Néptáncfesztivál gálamű
sora

6-án, 19 órakor utcabál a  Lux 
’73 együttessel

Tájékoztató
Balatonalmádi város ön- 

kormányzata június 15-én, 
délelőtt 9 órától 13 óráig 
közmeghallgatást tart a vá
rosháza nagytermében. A 
fórumon az önkormányzat 
tisztelettel várja az állam
polgárok és a helyben érde
kelt szervezetek képviselői
nek közérdekű kérdéseit, ja
vaslatait

Fórum lett a Fórum
Amikor ezt a Fórumot meg

álmodták, akkor komplex üz
letközpont lebegett a létesítők 
lelki szemei előtt -  de az adott 
körülmények folytán csak félig 
készült el.

Az önállóvá lett rész
vénytársaság már egy év alatt 
megvalósította az eredeti elké
pelést, csupán vállalkozó, 
pénz, no meg a részvényesek 
áldozatvállalása kellett Almá
di üdülőváros elképzeléséhez 
csatlakozik a több üzlettel, szá
mos szolgáltatással és újszerű 
programokkal a Fórum. Nagy
ságrenddel jobb a vendéglátás 
az Admiráltól a Don Giovanni 
pizzériáig, sőt a fitotéka is ide 
csatlakozik. A fotóstúdió és 
gravírozó, no meg a kulcsmá
solás is hiányzott már. Dr. Sag

rin Tamás helyettes államtitkár 
és Polyák Sándor igazgató 
megnyitó beszédében a BIB, a 
megyei és helyi meghívottak 
előtt színvonalas szolgáltatá
sok elodázhatatlan szükséges
ségéről szóltak.

Az ünnepélyes megnyitó 
május 17-én volt. A megnyitó 
után majd három napon át a kö
zösségi ház által biztosított sza
badtéri programok is várták az 
üzletközpontba ellátogatókat. 
Péntek délután az eső sem tán
torította el Giczi István bűvészt 
és barátait majd Tari Tibor já
tékmestert, hogy a jelenlevőket 
szórakoztassa. A másnap déle
lőtt a sporté volt. A görkorcso
lya, BMX, görbicikli és tae
kwon-do bemutatón kívül ha
zánk legerősebb embere, Feke

te László is bemutatta tudását. 
Az erőshow után bohóc, bű
vész szerepelt nagy sikerrel. A 
hideg szélben is mosolyt fa
kasztottak az idei humorfeszti
vál döntősei, Bach Szilvia és a 
Showder duó.

Vasárnap üresen maradt a 
kerthelyiség elé felállított szín
pad. A májusi szezonnyitó ek
korra tervezett rendezvényeit 
csak részben tartották meg az 
időjárás „kegyetlensége” mi
a tt

Ismét gazdagodott Almádi: 
egy lépéssel közelebb kerül
tünk az intenzív urbanizálódás
hoz.

S.P.

Fotó: Borbás János

Megérkezik a világutazó
A Balaton Yacht Club kétnapos autóbuszos utazást szervez vár

hatóan június 10-én a jugoszláviai Pula város kikötőjébe, Kopár 
István és a Salammbo fogadására.

Utazás a Balaton Volán autóbuszával.
Érdeklődni: Nikoletti Miklósnál 
Telefon: 38-249

A városi könyvtár 
nyitvatartási ideje:

Hétfő: 13-18 óráig 
Kedd: 9-12,13-18 óráig 
Szerda: 9-12,13-18 óráig 
Csütörtök: 9-12,13-18 óráig 
Péntek: 13-18 óráig 
Szombat: 9-12 óráig 

Gyógyszertárak nyitva 
tartása:

7/3. sz. Gyógyszertár

Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. 
u. 37.
Hétfő-péntek: 7.30-18.00 
György Patika 
Hétfő-péntek: 7.30-18.30 
Szombat: 8.00-13.00 
Június 1-től október 1-ig min
den hónap 1-jétől 13-a reggelig 
a 7/3. sz. Gyógyszertár, 13-tól a 
hónap utolsó napjáig a György 
Patika tart ügyeletet.

Értesítjük tagtársainkat és minden kedves érdeklődőt, hogy az 
Öreghegyi Baráti Kör évi rendes közgyűlése jánius 22-én, 17 óra
kor lesz a közösségi házban.

Vezetőség

Balatonalmádi város 
lapja
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