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

PIERRE DE RONSARD

Fecskék
Hozott az Isten, kikelet szép 
kis hírnökei, fürge fecskék, 
kakukk, pacsirta, gerlice 
s vad madarak, kiknek az erdő 
ifjú zöldjét százféle zengő 
zsivaja vígan tölti be.

Hozott az Isten végre, drága 
százszorszép, rózsa, rét virága 
s Ajax vérével áztatott 
bokor bimbója, büszke nárcisz, 
kakukkfű, méhfű, zsálya, ánizs, 
csakhogy megint kinyíltatok.

Hozott az Isten, tarka pillék, 
kik vígan szívjátok a friss rét 
virágaiból étketek,
s új méherajok, kik a sárga 
és rózsaszín réti virágra 
könnyű csókokat ejtetek.

Megérkezésteket vidulva 
köszöntöm százszor újtól-újra! 
Mennyivel jobb vagy, ó, te lágy 
tavasz, te kedves parti lárma, 
mint a szél s orkán, mely szobámba 
száműzött egész télen át!

Rónay György

Tavaszi rügyfakadás
Fotó: Szentkuti Marianne



„...NINCS ITT, 
HANEM FELTÁMADOTT!"

A keresztyén világ legna
gyobb ünnepe a húsvét, a 
legértékesebb örömünnep, 
amit az első húsvét reggelén a 
„küldött” így fogalmazott meg: 
„Mit keresitek a holtak között 
az élőt? Nincs itt, hanem feltá
madott!”

Hitünk szerint Jézus Krisz
tus, a világ megváltója azért 
jött el közénk, hogy megment
sen bennünket az életnek és le
győzze a halált. Nagypénteken 
meghalt érettünk a kereszten, a 
mi bűneink büntetését hordoz
va el. Aztán miattunk megjárta 
az Isten nélküli állapot ször
nyűségeit („szálla alá poklok
ra”), hogy helyettes áldozatá
val minket megszabadítson 
mindezektől.

...És harmadnapon megtör
tént a csoda: feltámadott a ha
lálból, ahogy megígérte. Feltá
madott, a mi feltámadásunk zá
logaként. Sokan próbálták e 
csodát megcáfolni. Legtöbben 
azzal, hogy legyintettek és nem 
hitték, mások érdekes vallás- és 
kultúrtörténeti eseménynek 
tartották és tartják ma is. De a 
keresztyének hiszik és tapasz
talják, hogy ez a csoda ma is élő 
valóság. A halál nem ellenség 
többé, és az élet sem annyi, 
amennyi belőle látszik, hanem 
sokkal több. Isten nem azért ad
ta nekünk az élet ajándékát, 
hogy azt elvegye tőlünk. Krisz
tusban megmentett az életnek, 
csak hinni kell ezt. Egész földi 
életünk más értelmezést kap, 
ha a halál többé nem félelmetes 
ellenségként jár előttünk vala
hol a homályos jövőben. Így a 
valódi boldogságra is több esé
lyünk lehet.

Szeretünk élni! Ezt tavasszal 
különösképpen érezzük. Ne
künk keresztyéneknek óriási 
örömhír és vigasztalás a hús
véti evangélium, éppen azért, 
mert szeretünk élni. Ám ez nem 
görcsös vitalitás, hanem re
ménység, mert tudjuk, hogy 
Krisztusban örök életünk lehet. 
Ebben a hitben aztán a földi 
élet oly sok érthetetlen vonása, 
mint a betegség, szenvedés, ha

lál, mind a maga helyére kerül.
Áldott húsvéti ünneplést kí

vánunk városunk minden lakó
jának, és a piros tojások, nyu
szikák, locsolkodások mellé 
örök életbe vetett reménységet 
is.

Steinbach József 
református lelkész

Fotó: Durst László



ALL 
FOOLS' D A Y  -  

ÁPRILIS ELSEJE
Elnéztük a gimnáziumba vetődő látoga

tókat, ahogyan az aulán végigmentek már
cius utolsó napjaiban. Csak tekergették a 
fejüket: a fal tele volt házi készítésű plaká
tokkal, tacepaókkal és bájdús grafikákkal 
meg hivalkodó feliratokkal.

Választási kampányhadjárat díszleteit, 
avagy üres barrikádokat láttak a szemlé
lők, és időről időre annak is tanúi lehettek 
volna, amikor az aulában különböző kor
teshadak oldalaztak el egymás mellett, je 
löltjük nevét skandálva. Voltak zengzetes 
kortesműsorok hurrázókkal és pfújolók
kal, sőt még óvodás-segédcsapat is megje
lent a napról napra szaporodó, mutálódó 
óriásplakátok tövében. Az amerikai elnök- 
választási csatározásokat is szinte elhomá
lyosítva lázasan készültünk április elsejé
re.

Ezt nevezik a köznyelvben a megszo
kottnál kicsit hosszabban bolondok napjá
nak, angolul All Fools’ Day-nek.

A diákigazgató, Horváth Csaba -  a kam
pánygyőztes, aki négy vetélytársa felett 
diadalmaskodott -  az előestén tüzet csihol
tatott a tábortűzhöz, átvette Czuczor Sán
dortól az igazgatói méltóságot a nemzeti 
szalaggal, igazgatói nyakkendővel és 
szemüveggel együtt. Meghirdette másnap 
estig szóló mandátuma idejére a szabad ki
menőt, szabad ébresztőt meg egyebeket... 
ami a mi nemzedékünknek általában igé
nye.

Április elseje mégsem volt „őrült” ezek 
után. Hangos sportversenyek adták meg a 
nap jellegét -  több iskola válogatottja tur
nézott nálunk - ,  de összemérték erejüket a 
diákok és a tanárok is, sorversenyek, ko
sárlabda, futball és röplabda után lovagi 
torna zajlott egy szép kristály kegyeiért a 
diákfiak között. Délután lehetőség nyílott 
végre néhány pedagógus (köztük tekinté
lyes személyiségek!) tortával való megha
jigálására 10 Ft/dobás díjszabással...

Szűkebb, de vájtfülű kör hallgathatta 
késő délután Kövi Bálint csellójátékát, 
míg mások az esti diszkóra tartalékolták 
erejüket. Huszonnégy óra múltán Czuczor 
Sándor visszakapta az igazgatói rangot -  
szemüvege és nyakkendője vándor trófea 
lett de az örök morc Diákság hálás tapsát 
is vele kapta. A diszkó közben került sor a 
férfi lábszépségversenyre (Csáb-láb ’92) 
és a díjkiosztásra, majd később játékos ve
télkedő pajzán feladványai szakították 
meg a „csűrdöngölést”.

A plakátok lassacskán leszedésre kerül
nek, de nem is kell már olyan sokat várni 
jövő április elsejéig...

Kászon F. Pasa 
Háfra Balázs

PAKISZTÁNI KAPCSOLAT
Khalid Amir Khan, a Pakisztáni Iszlám 

Köztársaság nagykövete most járt először 
Balatonalmádiban és Veszprémben; men
tegetőzött is, mondván: még csak három 
hónapja foglalta el állomáshelyét. Ben
nünket jött megismerni előkelő idegen
ként, és barátként távozott...

Az átlag magyar polgár, aki minden kül
földit azon mér, hogy ismeri-e Petőfi, a 
Hortobágy, Budapest és a Balaton nevét, 
ugyancsak elcsodálkozna, ha tőle Pakisz
tánt kérnénk számon. Válasza talán Ali 
Bhutto, Ziaul Hakk, Kelet- és Nyugat-Pa
kisztán, az Indus völgye és a szép zöld-fe
hér zászló sztereotípia lenne.

Még azzal sem védekezhetünk, hogy 
olyan messze van tőlünk, a madár se jár ar
rafelé, mert Germanus Gyula a lahorei 
egyetemen tanít és az a Stein Aurél, aki az 
arácsi temetőbe havasi gyopárt hoz Lóczy 
Lajos sírjára Sir Marc Aurél Stein néven, 
ugyanazon egyetem könyvtárát kutatja. De 
járt nálunk pakisztáni hittérítő is, Ahmed 
Khan, aki 1936-ban úgy látta, hogy Buda
pest lesz az igazi és tiszta iszlám teijeszke
désének centruma kelet és nyugat között, 
sőt a magyarok iránt érzett szimpátiája je
léül fiát Csaba Khannak nevezte. Balaton
füreden gyógyíttatja magát Rabindranath 
Tagore, Kelet-Bengália Kölcsey Ference, 
felgyógyulását emlékfa hirdeti máig. Több 
dolog köt össze bennünket, mintsem gon

dolnánk; vessünk csak egy pillantást Pa
kisztán térképére, találunk ott Hab folyót, 
Béla, Tatta és Baran várost, de ha firtatjuk 
Rewalpindi névmagyarázatát, akkor 
Szentkirályszabadja jut eszünkbe, mert 
„fejedelmi falut” jelent, de Karachi is 
ugyanúgy törzsi nevet őriz, mint Almádi 
neve...

A történelmi, kulturális és politikai kap
csolatok taglalásakor ők emlékeztettek 
bennünket arra, hogy őshazából indultunk 
el, csak amíg ők dél felé vonultak, mi nyu
gat felé kacsingattunk -  már akkor is -  és 
valahol már találkoztunk, találkoznunk 
kellett.

Khalid Amir Khan és felesége a Hotel 
Berényben szállt meg itt-tartózkodása 
alatt, abban a városrészben, ahol Fábián 
Gábor, neves műfordítónk született 200 
évvel ezelőtt. Ő fordította elsőként ma
gyarra Hafiz perzsa költő Divánjából gha
zelák s töredékek címmel a Pakisztán 
szomszédságában élő perzsa költőóriás 
időmértékes, rímes verseit. A diván anto
lógiát, a ghazel pedig fonalat jelent -  tehát 
több szál köt össze bennünket, mintsem 
gondolnánk...

Visszavárjuk Khalid Amir Khan nagy
követ urat és kedves feleségét Almádiba. 
Ideje lenne újra egymásra találni!

Czuczor Sándor

GÁZ
Az első gázvezeték-építő közösség március 21-i alakuló ülésén megajánlott feltéte

lek szerint, ha az első építési szakaszra a jelentkezési arány nem éri el a 75%-ot, akkor 
az építkezés hatékonyságát leginkább rontó utcákban tavasszal nem építünk. A jelent
kezési arány 60%-os volt, ezért a Tass, Huba, Töhötöm, valamint a Mogyoró utca csa
ládi házas részének megépítését el kell halasztani. A Mandula utca családi házas ré
szének tavaszi kivitelezhetőségéért még harcolunk.

A munkák elkezdődtek és május 31-ig befejeződnek. Az őszi építési ütem a tavaszi
nál nagyobb lesz, előkészítése hamarosan indul.



Néhány sor 
a 18. hónapról 
a városházán

1992 március

Az elmúlt hónap megha
tározó történései egy szó
val jellemezhetők: kárpót
lás. Pontosabban: földkár
pótlás. Jelzővel bővítve: 
részleges földkárpótlás.

Megannyi gyűlés, ta
nácskozás, előzetes meg
beszélés, majd érdeke
gyeztető fórumok. Már- 
már behegedt sebek újbóli 
felszaggatása és új sérel
mek, igazságtalanságok 
keletkezése. A tét a Lo
zsánta, a Káposztás, a Ma
gaspart, illetve ezek mara
dékai. A Barackos már 
nem barackos, a Mandulás 
már nem mandulás, a Pro
keschben évtizedek óta 
szamárkóró terem.

Keszekusza tulajdonvi
szonyok, államosításnak 
nevezett szabad rablás, 
meggondolatlan „fejlesz
tések”, infrastruktúra nél
küli parcellázások, legális 
és illegális beépítések, vas
útrombolás, szervesen 
összefüggő területrészek 
ide-oda csatolása, felelőt
len kótyavetye. Ez a közel
múltunk szomorú leltára.

S most újra szembekerül 
apa a fiával, testvér a test
vérrel, tsz-tag a nem tag
gal, szomszéd a szomszéd
dal, barát a baráttal, ősla
kos a később betelepülttel.

A törvény kutya rossz. 
Némi mentség, hogy más 
sem tudott volna jobbat 
csinálni. Rá kellett volna 
bízni a dolgot az apákra és 
a fiúkra, a tsz-tagokra és a 
nem tagokra, a szomszé
dokra, a barátokra, az ősla
kosokra és a később betele
pültekre. Volt ilyenféle ja 
vaslat. De jogszerűtlennek 
ítéltetett.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1992. április 3.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A munkaterv szerint a márci

usi önkormányzati ülést meg
előzte egy rendkívüli megbe
szélés, melyet a képviselők ab
ból a célból kezdeményeztek, 
hogy a polgármester úr és a saj
nos hosszabb ideje betegeskedő 
dr. Jósa Elemér alpolgármester 
úr tehermentesítésére megbí
zott alpolgármestert válassza
nak. A titkos szavazás eredmé
nyeként a továbbiakban átme
netileg Schildmayer Ferenc és 
dr. Tóth László képviselő urak 
segítenek be a feladatok ellátá
sába.

Március 19-i rendes ülésén 
elsőként az 1991. évi költség- 
vetés végrehajtását tárgyalta 
meg és fogadta el a testület. Az 
előterjesztést előzetesen a 
pénzügyi ellenőrző bizottság is 
véleményezte. A zárszámadás 
rövid értékelésére lapunkban 
még visszatérünk.

A szociális támogatási rend
szerről szóló rendelettervezet 
az Egészségügyi és Népjóléti 
bizottság állásfoglalásával ke
rült a képviselők elé. A tervezet 
előzményeként az elmúlt évben 
már tárgyalta a testület az ön
kormányzat szociálpolitikai 
koncepcióját, mely lényegében 
már akkor hasonló elképzelése
ket tartalmazott de elfogadásra 
nem került. A most megalkotott 
rendelet tartalmáról az újság 
más hasábján olvashatnak, tel
jes szövege a polgármesteri hi
vatalban és a városi könyvtár
ban tekinthető meg.

A Kommunális Szolgáltató 
Üzemből tavaly augusztusban

alakult 3 k ft működését első íz
ben tekintette át az önkormány
zat. A Kommunális Szolgáltató 
Kft. némi eredménnyel zárta a 
töredékévet, a képviselő-testü
let ennek ellenére nem elége
dett sem a cégnek a lakosság 
felé nyújtott szolgáltatásaival, 
sem az átalakulást követő belső 
gazdasági működéssel. A Bal- 
Bau Építőipari Kft. beszámoló
jából az kristályosodott ki, 
hogy a kedvezőtlen gazdasági 
környezet és az átalakulás idő
pontja (építőipari szezon vége) 
ellenére a társaság megkapasz
kodott, azonban ahhoz, hogy 
munkát tudjon vállalni, mint
egy 2,5 milliós forgótőkére 
(anyagbeszerzés, gépjavítás 
stb.) volna szüksége. A testület 
hosszas vita után -  melynek 
kulcskérdése, hogy egy bizony
talan kiemenetelű gazdasági 
vállalkozást szabad-e segíteni -  
végül is úgy döntött, hogy mi
után almádi emberek munkahe
lyéről (s az önkormányzat cé
géről) van szó, egymillió forin
tos átmeneti támogatással lehe
tőséget nyújt a kft. talponmara
dásához.

A szállítási k ft. esetében már 
létrehozásakor úgy ítélte meg 
az önkormányzat, hogy a há
rom társaság közül nekik van 
legkevesebb esélyük a fennma
radásra. A kft. vezetőjének be
számolójából azonban az tűnt 
ki, hogy a belső gazdasági át
szervezés (a dolgozók ered
ményérdekeltsége), a piac fel
kutatása következményeként 
minimális veszteséggel zárták a

múlt évet. A cég tevékenységé
nek tovább folytatásához hitelt 
kíván felvenni, s ehhez pénz
ügyi garanciát kért a testülettől. 
Az önkormányzat a hitelfelvé
telhez hozzájárult, s egymillió 
forint erejéig vállalt kezessé
get.

A vegyes ügyek között az 
idő előrehaladottsága miatt már 
csak a II. érdekegyeztető fórum 
megalakításáról döntöttek a 
képviselők. E szervezet a Bala
tonfüred-Csopak Tája Mgtsz 
használatában lévő almádi te
rületek földalapokba sorolását, 
ezenbelül a kárpótlásra kijelölt 
földeket véleményezi.

Az elmaradt napirendeket az 
önkormányzat április 2-i rend
kívüli ülésén tárgyalta. Elfo
gadta az 1992. évi január-ápri
lis közötti fűtési szezonra kiír
ható támogatási rendszert, 
melyről a pályázati felhívást 
közzétettük lapunkban.

Az ülés egyéb programjáról 
következő számunkban adunk 
hírt.

Az önkormányzati ülések 
jegyzőkönyvei a polgármesteri 
hivatalban és a városi könyv
tárban megtalálhatók.

M .H .E.

Önkormányzati ülés
Az önkormányzat soron kö

vetkező rendes ülése 1992. áp
rilis 23-án, csütörtökön, 18 óra
kor lesz a városháza kistermé
ben.

Az ülés nyilvános.

Jövőbeni földgázfelhasználók, -fogyasztók!
Megkezdjük előzetes igényfelmérésünket a lakossági földgázfogyasztás szervezésére, 

kivitelezésére, illetve különböző fogyasztóberendezések beszerzésére, biztosítására

TÖBBÉVES SZAKMAI TAPASZTALATUNKAT 
AJÁNLJUK ÖNÖKNEK

Ha Ön nálunk rendeli lakása, háza földgáz-felhasználásra való átállítását, mi a tervezéstől a 
lakossági jóváhagyásig anyagbiztosítást, szerelést (kazán, cirkogejzír, konvektor 

beszerelését) vállaljuk. Minden gondját, az utánajárást átvállaljuk. Külön is vállalunk 
tervezést, szerelést, anyag, berendezés biztosítását, beszerzését

KERESSE FEL MEGBÍZOTTUNKAT, ÉRDEKLŐDJÖN, 
KÉRJEN RÉSZLETES INFORMÁCIÓT!

Megbízottunk: Tóth Zsigmondné, Balatonalmádi, Fűzfői u. 61.
(MINI MARKET papír-írószerbolt, a benzinkút mögött)



Az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodásáról
Az önkormányzat 1992. március 19-i ülésén tárgyalta az 1991. 

évi költségvetési terv végrehajtását és a pénzmaradvány elszámo
lását. Az önkormányzat-pénzalap módosított bevételi terve 259 
430 eF t a tényleges bevétel összege 286 372 eFt volt

A felhasználások tekintetében a módosított kiadási előirányzat 
259 430 eFt, ezzel szemben a kiadási teljesítés 251 159 eF t. Ebből 
működési kiadás (kommunális feladatok, oktatás, művelődés és 
egészségügyi stb. kiadások) 216 658 eFt, fejlesztési kiadások 
összege 34 501 eF t. 

A gazdálkodás során a pénzügyi helyzet biztosította az alapel
látás zavartalan működését, és bizonyos fejlesztési elképzeléseket 
is sikerült megvalósítani. Az 1991. évi gazdálkodás maradványá
ról is döntött a testület 

A módosított pénzmaradvány összege 38 021 eF t. A képviselő- 
testület korábbi döntésének megfelelően -  miszerint a gazdálko

dószervezetek az év végi maradványukat (kivéve feladatelmara
dás) visszakapják -  a gazdálkodó intézmények (oktatás, egész
ségügy, művelődés) 8442 eFt maradványt kaptak vissza.

A gazdálkodószervek részére az áthúzódó feladatok fedezetére 
5620 eFt-ot biztosított a testület. Az 1992. évi költségvetésben a 
várható pénzmaradvány terhére 17 000 eFt került betervezésre. A 
maradvány terhére a központi költségvetéssel szemben 3599 eFt 
visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak.

A számok alapján megállapítható, hogy az elmúlt évi pénzma
radványból szabad -  kötelezettséggel nem terhelt -  összeg 3360 
eFt, melyet az önkormányzat tartalékba tett, felosztásáról a fél
éves gazdálkodás tükrében dönt.

Szabó Jenő

Pályázat fűtéstámogatásra
A Népjóléti Minisztérium a táv-hőszolgáltatási díjak emelésé

ből származó lakossági terhek csökkentésére:
-  a legrosszabb helyzetű lakossági rétegek 
támogatására 259 000 Ft
-  a közüzemi díjhátralékok mérséklésére 366 000 Ft 
Összesen: 625 000 Ft

központi támogatást biztosított az 1992. évre (január-decem
ber).

Az önkormányzat a támogatás elosztására rendeletet alkotott 
A távhőszolgáltatáshoz nyújtható támogatással azonos juttatásra 
jogosultak az önkormányzat szociális alapjának terhére a rende
letben meghatározott azon lakások tulajdonosai és bérlői, akiknek 
lakása egyéb fűtési rendszerrel van ellátva.

Az önkormányzat 10/1992. sz. rendelete alapján az abban meg
határozott jövedelmi viszonyok között élő családok, egyedülállók 
kérelmet nyújthatnak be fűtéstámogatásra a polgármesteri hiva
talhoz.

A kérelem benyújtási határideje: 1992. április 30. A kérelem
hez szükséges adatlapok a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálat 
irodáján naponta, 8-16 óráig, és a kommunális kft. portáján sze
rezhetők be.

Akik kérelmüket már korábban benyújtották, új adatlapot kitöl
teniük nem kell, de a rendeletben foglalt jövedelemigazolást csa
tolniuk kell. A fűtési támogatás összege -  a pályázat alapján egye
lőre -  az 1992. január 1. és április 15. közötti időszakra kerül meg
állapításra.

Pályázat lakáscélú 
támogatásra

Balatonalmádi város önkormányzata -  a 9/1992. (III. 19.) szá
mú rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén -  la
káscélú helyi támogatásra pályázatot hirdet.

A pályázat benyújtásának határideje: 1992. május 15.
A szükséges adatlapok a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati 

irodájában szerezhetők be (naponta, 8-15 óráig). A rendelet a pol
gármesteri hivatalban megtekinthető.

Egy negyed év 
rendőrségi hírei

Az 1992-es évet, mint min
den átlagpolgár, a rendőrőrs 
állománya is bizakodással 
kezdte. Tehettük ezt azért, 
mert év végére a kudarcok 
mellett kialakult és állandó
sult egy nyomozócsoport mű
ködése, a városkörnyék szinte 
minden településén polgárőr
ségek álltak fel. A megtörtént 
jogsértések ellenére is állan
dósult egy állapot.

Az elmúlt negyedévben a 
közbiztonságra, a köznyuga
lomra jelentős veszélyt jelen
tő bűncselekmény nem tör
tént. Három esetben intézked
tünk testi sértés elkövetőjével 
szemben, amiből egy szóra
kozóhelyen, egy utcán és egy 
magánlakásban történt Min
den esetben jelen volt az alko
hol. Egy esetben veszprémi 
fiatalember gázpisztollyal 
félemlítette meg a nonstop 
presszó vendégeit. A Napló
ból értesülhettek az olvasók 
egy másik veszprémi fiatal
emberről, akit rendőreink 
fogtak el, mert a városban 
megtámadott egy hasonló ko
rú lányt és egy fiatalasszonyt 
A fiatalkorú B. J. elfogása 
után még egy itt elkövetett ha
sonló, valamint Veszprém vá
rosban két tucat ilyen bűncse
lekményről adott számot. A 
cselekmény betegségre utal.

Szándékos rongálás bűn- 
cselekmény miatt két esetben

kezdeményeztünk büntetőel
járást.

Városunk mindig előkelő 
helyet folgalt el a bűnügyi sta
tisztikák vagyon elleni bűnö
zés rovatában, és ma is ez je
lenti számunkra a legtöbb 
gondot Ilyen bűncselek
ményfajta elkövetése miatt 
harminc esetben indult nyo
mozás, minden esetben isme
retlen elkövető ellen. A betö
rések helyszíne állandóan 
változó, alkalomszerű, de 
rendszerint és többségében 
elhagyott, őrizetlen nyaralóé
pületekbe hatolnak be. A la
kosság részéről többször kap
tunk jól használható adatot. 
Segítséggel, valamint a sokak 
által vitatott igazoltatással, el
lenőrzéssel a városban eddig 
5 esetben fogtak el körözött 
bűnözőt, valamint 10 esetben 
bűncselekményt elkövetőt A 
vagyon elleni bűncselekmény 
elkövetések mellett számotte
vő még a közlekedési bűncse
lekmény kategóriába sorolt 
ittas járművezetés vétsége, de 
szerencsére ugyanaz a tapasz
talatom, mint az előbbinél, 
mert zömmel nem helybéliek, 
hanem ide érkezők vagy át
utazók követik el. Eddig 11 
személlyel szemben kezde
ményeztünk büntetőeljárást.

Czere József



Ö römünkre szolgált, hogy az idei márciusi ünnepségsorozat 
városunkban új színfolttal gazdagodott. A fiatalok is meg
mozdultak, s március 15-e előestéjén a város lakosságát a 

padlásgalériába invitálták, amely erre az estére átalakult színház
zá. A szereplőgárdát általános iskolások, gimnazisták s fiatalos 
szellemű felnőttek alkották. A városi énekkar műsora után az Em
lékmű című kompozíciót táncolta a Papp Szabó Györgyi által ve
zetett és koreografált csoport. Nagy sikert aratott a Lila esernyő cí
mű színházi avantgárd kompozíció, amelynek szerzői a Bala
tonalmádi Irodalmi Kör tagjai, résztvevői pedig a gimnáziumból 
verbuválódott színészgárda volt. Ragyogó fény és hangeffektu
sok, extravagáns színpadi megoldások tűntek fel ezen az estén, 
minden dicséret megilleti a szerzőket, a színészeket, a technikai 
gárdát és nem utolsó sorban a közösségi ház dolgozóit. Szentkuti 
Marianne képriportjával szeretnénk illusztrálni ezt a nagyszerű 
estét, amely vagy húszperces vastapssal ért véget, majd a fiatalság 
fáklyákkal és énekszóval vonult át a közösségi házba, ahol tánchá
zon vettek részt. Igen, így kell ünnepelni, együtt fiatal és idős, egy 
célért, egy nemzetért.

Március 15-én délelőtt a városi ünnepség sok érdeklődő jelen
létében zajlott, ahol kiemelkedett az újszerű program-összeállítás, 
amelynek vezéregyénisége Néma Frigyes tanár, dalénekes volt.

Az ünnepi megemlékezést Schildmayer Ferenc képviselő tar
totta, aki beszédében visszaemlékezett a régió régi márciusai, s a 
múlt tiszteletén keresztül hajtott fejet a jelennek. Az ünnepség ko
szorúzásokkal ért véget.

Emlékezés 1848 márciusára
Tisztelt ünneplő közönség, 
almádi polgárok!
Tisztelt hölgyeim és uraim!

Amikor felkérést kaptam a 
mai ünnepi beszéd megtartásá
ra, azonnal felmerült bennem a 
gondolat: mi újat lehet még 
mondani a forradalom kitöré
sének 144. évfordulóján? Ez az 
az ünnep, amelyik még a legzi
vatarosabb háborús időkben is 
megtartásra került -  esetleg 
csak az ország egy részén 
természetesen mindenkor hoz
zákapcsolva a politikai aktuali
tásokat, hivatkozva a hazafias 
érzésekre, az igaz magyar ha
zafiságra. Ha lehetséges lenne 
egyszerre látnunk, hallanunk 
az eddig elhangzott összes ün
nepi beszédet, ugyancsak nagy 
zavar keletkezne bennünk, mi 
is történt 1848. március 15-én 
valójában, ki mit akart, ki az 
igaz hazafi? A feloldást bízzuk 
a történészekre.

Jó lenne az akkori almádi 
események felidézésével ünne
pelni a mai napot. Ez nem le
hetséges, mert városunk abban 
az időben még dézsmás szőlő
hegy volt, talán 40-50 lakossal. 
A jelentős számú veszprémi il
letőségű szőlőbirtokos között 
volt egy személy, Francsics 
Károly borbélymester, aki hat
kötetes, több mint 3000 olda
las, kéziratos naplójában 1827- 
től az 1870-es évek végéig 
részletesen leírta a veszprémi 
és környékbeli eseményeket. 
Az 1848-as szabadságharc 
veszprémi eseményeit folya
matosan követi, de a napló

többszáz oldalát idézni nem le
het, nézzük meg, hogyan zaj
lottak le az első négy nap törté
nései, részben szó szerint, rész
ben kivonatosan idézve:

„17-én és 18-án a pesti vá
sárról jöttek haza veszprémi la
kosok, kereskedők, mesterem
berek, s mindegyik hozott ma
gával egy-egy árkus nyomta
tott papirost, melyekre a 12 
pontok valának nyomtatva 
nagy bötűkkel. Továbbá ezen 
vásárról hazajött lakosok nem 
győzték beszélni, hogy mily 
nagy lázadás ütött ki Pesten 15- 
én. Csuda dolgokat beszéltek, 
melyeket mi ámulva hallgat
tunk, s mosolyogva kérdeztük 
egymást, hogy igaz lehet-e 
ez?”



19-én délután a veszprémi 
megyeházba egy sürgöny érke
zett ezen felirattal. „A felelős 
magyar minisztérium elnöké
től Rosos István első alispán 
úrnak sietve.” Ennek híre mint 
a futó tűz azonnal szétfutott a 
városban, de mit foglalt magá
ban, senki nem tudta.” Ezen 
naplóbejegyzéssel örökítette 
meg Francsics a forradalom hí
rének hivatalos vételét Veszp
rémben.

A következő napon, 20-án, 
reggel a piactéren óriási tömeg 
volt, alig lehetett mozogni, és 
vonultak le a Hosszú utcába. 
Elöl egy napszámosforma em
ber rövid szárú pipájából erő
sen füstölve, vitte kevélyen a 
nemzeti lobogót, amelyen az 
Éljen a szabadság és az igazság 
felirat látszott.

A tömeg megkerülte a vár
hegyet és a váron keresztül újra 
a térre érkezett, ahol meghall
gatták Kolozsvári Sándor és 
Cseresnyés István főszolgabíró 
szép beszédeit. Utóbbi haza
küldte és munkára intette az 
ünneplő népeket, a tér kiürült.”

„Délután egy új népcsoport 
gyűlt a városháza eleibe, egyik 
be, a másik ki, jöttek-mentek 
annak kapuján. Néhány perc 
múlva ismét lobogtak a zászlók 
mind a városházán, mind a tűz
tornyon.” Jött a főszolgabíró és 
be akarta szedetni a zászlókat, 
de nem volt foganatja paran
csának. Alkonyatkor a hajdúk 
szigorú paranccsal mentek 
minden házhoz, hogy minden 
ablakban gyertya világítson. A 
céhek tagjainak pedig lámpá
sokkal és fáklyákkal kellett a 
téren megjelenni, „melynek

következtében esti nyolc óra
kor olyan világos volt, mintha 
az egész város tűzben lett vol
na” -  olvashatjuk a naplóban.

A lámpás, fáklyás tömeg fel
vonult a várba, ahol Rosos alis
pán beszélt röviden, majd is
mét a térre vonultak, ahol Ko
lozsvári Sándor az úri kaszinó 
lépcsőjéről elmondott rövid be
széde után befejezték az ün
neplést és hazavonult a nép.

E néhány idézettel, valamint 
kivonatos ismertetéssel bepil
lantást nyerhettünk történel
münk egyik igen nagy és dicső 
eseményének, az 1848-as for
radalomnak néhány napjába, 
ahogy azt egy vidéki városi 
polgár látta és leírta. A napló
ban tovább folytatódik az ese
mények leírása. Csak az 1848- 
as év történései több mint száz 
sűrűn teleírt oldalt tesznek ki. 
Bármennyire érdekes lenne, itt 
most nem lehet feleleveníteni. 
Almádi szőlőhegy, illetve a 
birtokosok számára azért is je 
lentős volt a forradalom, mert a 
dézsmát az új törvények eltö
rölték és nem kellett többé a 
szőlőtermés tizedét a földesúr
nak beszolgáltatni.

Tisztelt ünneplő közönség!
E rövid megemlékezésben 

kívántam feleleveníteni azt, 
hogy a magyar nép forradalma 
hogyan terjedt át Pestről a mi 
vidékünkre és miként élte meg 
annak első négy napját a napló 
írója, Francsics Károly veszp
rémi borbélymester és almádi 
szőlőbirtokos.

Schildmayer Ferenc 

Fotó: Szentkuti Marianne

A közösségi ház 
április havi programja

Április 11-ig tekinthető meg az almádi művészek tavaszi tárlata 
10-én, 9-17 óráig: Véradás
10-én, 10-19 óráig: A Költészet Napja alkalmából kedvezmé
nyes, 40-70%-os könyvvásár
11-21. között: Tavaszi szünidei program gyerekeknek (a részletes 
promgramot szórólapon közöljük)
13-16. között 8.30-14 óráig: Gyermek agykontroll-tanfolyam. 
Beiratkozás 10-11-én, 17-19 óra között 
13-án, 10-15 óráig: Húsvéti vásár a HODIKÖT termékeiből ter
melői áron
18-án, 15 órától: Húsvéti játszóház
22-én, 17.30 órakor: A néma sikoly. Film vita, beszélgetés az abor
tuszról dr. Péterfia Katalin orvos vezetésével 
24-én, 17 órakor: A Föld Napja alkalmából meghirdetett gyer
mekrajzpályázat megnyitója 
29-én, 17 órakor: Diabéteszklub foglalkozása

Az almádi képzőművészek 
újabb kiállítása

Balatonalmádi közösségi háza a múlt hét végén ismét publikum 
elé idézte a városhoz kötődő művészek kurrens munkáit. A kiállí
tás vélhetően megbízható keresztmetszete a helyi művészeti élet
nek, valós tudósítás azokról az indítékokról, amelyek a bemutat
kozásra vállalkozó alkotókat műtárgyak létrehozására serkentet
ték. Noha napjaink erőteljes társadalmi változásai ezt a szférát is 
érintik, a kiállítási választékban ez nemigen érezteti hatását. Job
bára mindenki a megkezdett utat folytatja, tudatos kísérletezésnek 
sem látjuk nyomát. A festők többsége (hisz ők vannak a legtöb
ben) biztonságosan őrzi azt a határvonalat, amely az utcán heve
rő téma és a megjelenítés mikéntje között húzódik. Az olajok tár
saságában szerényen meghúzódó akvarellek mellett üdítő szín
foltként hat az Almádiban most debütáló Táncos László két míves 
grafikája, a műfaj irodalmi jegyeit sűrítő, miniatúra-technikát 
idéző és teljesítő pontosságával. Mihály Gábor két érzékeny 
plasztikával szerepel. Az egyik költői oszlopfej-variáció, a másik 
a szobrászat anyanyelvén, az emberi test, a kezek jelképiségén át 
szól a nézőhöz. Dobos Lajos ezúttal nemesen kiérlelt olajképet is 
társít a tőle szokott vízfestményhez. Szorcsik Ferenc egészértékű 
faliszőnyege szemfényvesztő technikával kelt festményillúziót. A 
szűknek tűnő kiállítótérben szerencsésen elhelyezett Milos-fotók 
csakúgy profibiztonságot sugallanak, mint R. Kiss Lenke klasszi
kus nyugalmú büsztjei. A távolabbról kötődők talán legotthono
sabbika, a festő Balogh Ervin most is lenyűgöz nemes egyszerűsé
gével és tömörségével, míg Györffy Elekné épp az akvarellszerű
séggel szerez magának híveket. Makray János női portréja és téli 
tájképe is a sikeres megnyilatkozások közé tartozik, csakúgy, 
mint Fábián László jelképes csecsebecsékkel megrakott, finom 
színharmóniákat sugározó két festménye. Valójában igaztalan, 
jogosulatlan a 34 kiállított alkotás bármiféle szempontú osztályo
zása, hisz a műalkotás-egyéniségek nemigen hasonlíthatók egy
máshoz. Ugyan miféle eredményre vezethet Fülöp Lajos olajai
nak Sági Sándoréhoz való viszonyítása? Ha az attitűd azonos vagy 
hasonló is, a tárgy vászonon való megjelenítése teljességgel elütő, 
ha nem épp ellentétes. Ami az esztétikum súlyán, a vizuális kifeje
zés színvonalán túl fontos lehet ezen a vernisszázson, az épp a 
helybeliség, az együttes megmutatkozás ténye. S ez az immár ős
honos Veszeli Lajos kecses, egyértelmű közsikert arató tájképét, 
valamint szatirikus figurális kompozícióját éppúgy minősíti, mint 
a Hunyady család három tagjának talán rokon külsejű, noha igen
csak különböző szellemű és technikai megoldásokat képviselő 
műdarabjai.

Bízom abban, hogy a balatonalmádi művészek e hagyomány 
továbbélése nyomán nemcsak ad hoc csoportosulást, de valamifé
le műhelyszerű közösséget is kialakítanak, hogy az együttesség 
egyfajta nemes verseny irányában is munkál majd.

Szelényi Pál 
Fotó: D. L.



Az előre menekülés 
szakadékba vezet...
Beszélgetés dr. Farkas Miklós képviselővel

Áprilisi számunkban befeje
ződik az a sorozat, melyben a 
város képviselőit igyekeztünk 
bemutatni. Bízunk benne, hogy 
elértük célunkat, s az egyes em
beri arcokon keresztül megis
merhették Almádi választott 
vezetőit, megnyilvánulásaik
ból, véleményeikből képet 
kaphattak a rendszerváltás adta 
új irányítás gondjairól, örömei
ről, a települést érintő fonto
sabb kérdésekről. A befejező 
részben beszélgetőpartnerem 
dr. Farkas Miklós képviselő, 
aki Földes Jenő lemondása 
után, mint a következő legtöbb 
szavazatot kapott jelölt, került 
be a testületbe.

-  Önt az elmúlt évben a mun
káltatója, majd azt követően a 
munkaügyi bíróság is felmen
tette munkaköréből (az okokról 
korábbi számainkban olvas
hattak az olvasók, a szerk.). 
Ugyanakkor a választásokon 
kapott szavazatok számából 
következtetve sokak kérdését 
tolmácsolom: mivel foglalko
zik azóta, melyek a jövőre vo
natkozó tervei, gondolva itt a 
közelgő háziorvos-választásra 
is.

-  Az elmúlt több mint 15 év
ben Almádi lakói megismer
hettek, bízom józan értékítéle
tükben... A közelmúltban kö
zépfokú nyelvvizsgát tettem 
német nyelvből, majd több ter
mészetgyógyász tanfolyamon 
vettem részt, melyek szintén 
vizsgával zárultak. Ez év elejé
től természetgyógyász vállal
kozó vagyok, s a továbbiakban 
orvos-természetgyógyászként 
kívánok működni. Ezek mellett 
létrehoztunk egy alapítványt a 
Balatonalmádi Református 
Egyházközségért. Legfonto
sabb célja az ifjúság erkölcsi 
nevelése, városunk területén a 
hitélet feltételeinek támogatá
sa. Nyílt alapítvány, bárki tá
mogathatja a  872-1418 számla
számon. A képviselői munká
ért járó illetményt én ide fogom 
átutaltatni. Ami a háziorvosi 
rendszert illeti, véleményem 
szerint meg elég cseppfolyós

állapotban van. Hiányzik szá
mos törvény, rendelet, feltétel. 
Idő kell a letisztuláshoz.

-  Az elmondottak alapján 
nem tétlenkedett az elmúlt idő
szakban, de térjünk át a képvi
selői munkára. Ön a nagy tisz
teletnek örvendő Földes Jenő 
megüresedett székét foglalta el 
a testületben. Hogyan fogad
ták?

-  Az eleinte tartózkodó fo
gadtatás fokozatosan oldódott. 
Személyeskedő megjegyzése
ket tulajdonképpen csak a pol
gármester tett. Számomra 
egyértelmű kötelezettségválla
lást jelentett a választáson való 
részvétel és a választók dönté
se. Még ’91 májusában jelent 
meg egy rövid hír az Almádi 
Újságban, miszerint nem nyi
latkoztam a képviselői hely el
fogadásáról. Ezt olvasva töb
ben közölték személyesen, má
sok telefonon, hogy elvárják a 
testületbe lépésemet, hiszen 
ezért szavaztak rám. Számom
ra egyértelmű, hogy személyes 
problémáim nem telepedhet
nek rá közösségi tevékenysé
gemre. Ezt a két dolgot külön 
kell tudni választani.

-  Egyetlen a testületben, aki 
bizottságban nem tevékenyke
dik. A „későn érkezőnek” nem 
jutott feladat, vagy más okai 
vannak?

-  A testületbe lépésemkor a 
bizottságok már működtek. A 
képviselő egyébként alanyi jo
gon részt vehet bármely bizott
ság ülésén. Én ezt többször 
meg is tettem, ám hogy állandó 
tagja egyiknek sem vagyok, 
annak lehetséges, hogy más 
okai is vannak.

-  A képviselő-testület hozott 
egy határozatot, miszerint bár
melyik tagjukat felszólíthatják 
a lemondásra. Önnel ezt meg
tették...

-  A város szervezeti és mű
ködési szabályzatában (a kör
nyező települések közül almá
diéban egyedül) van egy parag
rafus, ami két mondatból áll. 
Az első arról szól, hogy bárme
lyik képviselőt lemondásra le

het felszólítani, a második 
mondat a képviselőre bízza en
nek „megszívlelését”. A köz
társaság-megbízotti hivatal fel
világosítása: az első mondat 
sérti az önkormányzati tör
vényt, és csak azért nem észre
vételezték, mert a második 
mondat az elsőt mindjárt értel
metlenné is teszi. Így az egész 
jogilag is értelmetlen. Egyéb
ként Szabó Balázs képviselő- 
társam vetette fel a februári 
ülésen, a testület szavazott, az 
eredmény ismert. Balázs kü
lönben hangot adott vélemé
nyének, miszerint, ha a parag
rafus jogilag értelmetlen, akkor 
vegyük ki a szabályzatból. Er
ről még nem történt döntés. A 
válaszom pedig minderre a de
mokrácia egyik alapelve: vá
lasztott testületbe nemcsak jó
barátok, üzletfelek, egymás 
számára kedves emberek ke
rülhetnek be. A közösen vállalt 
ügyért, az Almádiért tenni aka
róknak a közügyek értelmi 
megközelítése, tolerancia kell, 
hogy uralkodó szemléletévé 
váljon, s nem döntően érzelmi 
politizálás és személyes szim
pátia megléte vagy hiánya.

-  Őszintén szólva nem ér
tem, hogy tud ilyen légkörben 
dolgozni, s befejezésül az is na
gyon érdekelne, miként látja 
belülről a képviselő-testület 
munkáját.

-  Régóta mondom, hogy Al
mádira kitehetnék a „megtelt” 
táblát. Borzasztóan elmaradott 
az infrastruktúránk, az útháló
zatunk, s helyette 4. strandot 
tervezünk. Tudom, kell az is
kola, a gáz, de sajnos elszaka
dunk a realitásoktól. Döntése
inkben sem vagyunk követke
zetesek. Ugyanarról a témáról, 
ugyanazon este néha ellentétes 
döntéseket is hozunk, bár van, 
amikor a testület elé kerülő 
anyag sincs mindig megfelelő
en előkészített állapotban. A 
legnagyobb problémát azon
ban abban látom, hogy nincs 
távlati koncepciónk. Előre me
nekülünk, s ez a menekülés a 
szakadékba vezet. S hogy hogy 
tudok ilyen légkörben dolgoz
ni? Még egyszer ismétlem: ez a 
demokrácia, s ezek a körülmé
nyek a demokrácia játékszabá
lyaihoz hozzátartoznak. Aki 
közéleti szereplést vállal, an
nak tudomásul kell vennie a 
kritikai észrevételeket is, s nem 
szabad ezen megsértődni.

-  Köszönöm a beszélgetést!

Gróf Tibor

Közmunka
környezetünkért

A feszítő munkanélküliség enyhítése és lepusztult közterületeink rendbetételé
nek igénye vezette arra a polgármesteri hivatalt, hogy kísérletképpen márciustól 
meghatározott létszámú dolgozót közhasznú foglalkoztatás keretében alkalmaz
zon.

Egy hónap mérlegéből messzemenő következtetéseket levonni még nem lehet, 
de az eredmény pénzbeni megtakarításban és látványban máris mutatkozik.

Aki járt mostanában a temető környékén, a felsőörsi határúti nagy csapadékvíz
elvezető árok mellett, vagy felfedezte, hogy Nepomuku Szt. János szobra kilátszik 
a gazból, bennünket igazol.

A cél a mindannyiunk által használt közterületek elfogadható állapotban tartá
sa, a tisztább és kellemesebb környezet kialakítása.

Ahol munkavégzés folyt vagy folyik, a lakosság részéről általában pozitív segí
tőkészséget tapasztaltunk, de sajnos léteznek más vélemények is. Ezzel együtt is 
örömmel üdvözöljük a Vörösberényi Polgári Kör saját kezdeményezésű közhasz
nú munkáját, mely Berényben már szintúgy letette névjegyét általános közérze
tünk, életterünk javítása mellett.

Pm. H. városgazdasági csoportja



Egészségünkért
Sokat beszéltünk róla, bár nem eleget, hogy a 

betegséget egyszerűbb, célszerűbb, sőt olcsóbb 
megelőzni, mint kezelni. Most látom idejét an
nak, hogy beszámoljak egy nagyarányú egész
ségmegőrző kampány jelentős sikeréről.

Mindnyájan tudjuk, hogy a fogszuvasodás 
népbetegség, s már kisgyermekkorban elkezdő
dik. Ezért határozta el az egészségügyi kor
mányzat, hogy a nyugat-európai országok példá
jára országos kampányt kezd. Ennek a nemes 
célnak Almádiban mindkét fogorvos és mindkét 
gyermekorvos híve volt. Így 1985-től a csecse
mőknek a szülőkön keresztül, majd az óvodában 
és az iskolában rendszeresítettük a Dentocar tab
letták szedését. Mindenkit kitartásra buzdítot
tunk.

Eltelt 5 év, ennyi idő elég az első számvetés
hez. Az eredmény meghaladja a várakozásun
kat! Dr. Kelemen László fogorvos kollégával azt 
tapasztaltuk, hogy a szűrővizsgálatokkal feltárt 
fogszuvasodás jelentősen csökkent. A gyerme
kek fogazata gyakran hibátlan, ellenálló a beteg

ségekkel szemben, jól formált fogsorok alakul
nak ki. S milyen sok fájdalomtól szabadulnak 
meg gyermekeink!

Sajnálatos módon a tömegkommunikációban 
folyó szakmai viták sok szülőt és pedagógust el
bizonytalanítottak, félrevezettek. Ezúton kérek 
minden érdekeltet, ha problémája van, beszélje 
meg fogorvosával vagy gyermekorvosával -  mi 
a kellő szakmai felvilágosítással szolgálunk.

Ne engedjük veszendőbe menni eredménye
inket, sőt azok buzdítsanak bennünket a megelő
zés hatékonyságába való hitre.

Végezetül álljon itt egyetlen számadat a ná
lunk sokkal fejlettebb Svájcból. Ott 25 éves flu
orprogram után országos felmérések alapján a 
fogak szuvasodása 80%-kal csökkent. További 
kitartó munkával mi is elérhetjük ezt az ered
ményt. A cél érdekében az egészségügyi hatósá
gok a Dentocart továbbra is ingyen bocsátják a 
lakosság rendelkezésére.

Dr. Péterfia Katalin 
gyermekszakorvos

Egészségünk megőrzésének két oldala
Egészségügyi rendszerünk -  már a múltban is -  a kommunikáció minden eszközét felhasználva 

próbálta a lakosságot meggyőzni: egészségének megőrzése érdekében „tilalomfákat” állítva, a már 
meglévő kór korai felfedezéséhez segítő szűrőprogramokon való részvételre. Ezáltal a vezető halál
okok kialakulásában (a szív-, érrendszeri és a daganatos betegségek) azonos rizikófaktorokat derített 
fel, a naponta mindannyiunkat érő stresszhelyzeteket meg sem említve.

A megelőzés és szűrés kifejezések -  sajnos -  már csak elcsépelt szólamnak tűnnek. Az egészégü
gyi reform megkívánja, hogy végre itt is tiszta vizet öntsünk a pohárba.

Az első lépés az alkalmakhoz rugalmasan igazodó korrekt felvilágosítás, ezt követi a vizsgálatok 
sorozata -  a komplex szűrővizsgálat. Ezeket a vizsgálatokat a tüdőgondozó intézet álló és mozgó 
szűrőállomásain dolgozó, preventív szemléletű szakemberek végzik, figyelembevéve a velük szem
ben megnyilvánuló jogos elvárásokat. A komplex multifázisos szűrés lényege a minél több szervre 
kiterjedő vizsgálat -  az emberi szervezet egészét tekintve optimális célul -  a tüdőgondozó lehetősé
geit és a kórházi konzíliusi hátteret kihasználva. Igen fontos a férfi lakosság figyelmének felhívása a 
szűrések szükségességére: a statisztikai adatok szerint több férfi hal meg daganatos betegségekben, 
mint nő.

Minden más jellegű betegség is hamarabb kerülhet kezelésre, gyógyítható a komplex, multifázi
sos szűrések folyamán.

A szűrőprogramon belül fontos és állandó szerepe van a körzeti orvosnak, vagy lesz a kialakuló 
családorvosnak. Bizonyos betegségek további kezelésében, gondozásában ők a kulcsemberek.

Kérjük a lakosság minél nagyobb számú részvételét a szűrést megelőző felvilágosító előadáso
kon! Kérjük, hogy hívásunkra saját és társadalmunk egészségének megőrzése érdekében JÖJJÖN 
EL!

Csak így válhat valóra a WHO által megfogalmazott egészségpolitikai célkitűzés: „Éveket az élet
nek, egészséget az életnek és életet az éveknek! ”

A szűrőállomás dolgozói

Tüdőszűrés
A város több pontján pla

kát hirdeti, s a szűrésre ren
deltek kisebb hányada már 
az értesítést is megkapta az 
ez évi kötelező tüdőszűrés
ről. Az idei vizsgálat teljes 
körű lesz, ami azt jelenti, 
hogy almádi valamennyi 14 
éven felüli polgárát várják a 
Kommunális Szolgáltató 
Kft. irodaépületében beren
dezett alkalmi szűrőhelyen a 
tüdőgonozó intézet munka
társai.

A többezer ember szűrése 
hat hétig tart, április 13-án 
kezdődik és május 21-ig 
tart.

A páciensek berendelése 
meghatározott időbeosztás 
szerint történik, ezért kér
jük, hogy a torlódás elkerü
lése végett lehetőség szerint 
mindenki az értesítőjén fel
tüntetett napon és időpont
ban szíveskedjen megjelen
ni. Az idei szűrés sajátossá
ga, hogy egyéb vizsgálatok
kal, így vérnyomás-, onko
lógiai és vizeletvizsgálattal 
is kiegészül. Ez utóbbi célt 
szolgálja az értesítés mellé 
tűzött vékony papírcsík, 
melyet kérjük, hogy a hasz
nálati utasítás szerint szíves
kedjenek kezelni és a vizs
gálatra magukkal vinni.

Talán nem okoz nagy 
gondot, hogy a lakosság na
gyobbik részének a helyszín 
kicsit kiesik, azonban a vá
ros központibb részén olyan 
nagyságú helyiségcsoport, 
mely a gépnek, az egyéb 
vizsgálatoknak s a nagy for
galomnak egyaránt megfe
lelt volna, nem volt.

Szíves megértésüket és 
közreműködésüket a szűrést 
végző egészségügyi dolgo
zók és a szervező polgár- 
mesteri hivatal köszöni.

Horgászsarok
Két hónapos kihagyás után újból je

lentkezünk. Évtizedek óta a február az 
egyesületi közgyűlés ideje. Így volt ez 
idén is. Február 1-én a Váci Mihály általá
nos iskola vendégszeretetét élvezve jöt
tünk össze, a 337 felnőtt tag közül 218-an! 
Ez bizony szép szám, ha figyelembe 
vesszük, hogy az ország minden részéből 
utaztak jónéhányan.

A szokásokhoz híven meghallgattuk a 
beszámolókat. Úgy tűnik, hogy egyesüle
tünk pénzügyi és fegyelmi helyzete szi
lárdnak mondható. Egyszer kellett fegyel
mi eljárást lefolytatni -  hál’ istennek nem 
komoly szabálysértés miatt.

A titkári beszámolóból kiemelnék 
egy-két adatot Jót is, rosszat is. Kezdem a 
jóval.

1991-ben átlagosan 25,5 kg halat fog
tunk, valamivel többet, mint 1990-ben. A 
kiemelt feladatként kezelt ifinevelésben 
igazán szép sikereket könyvelhet el az 
egyesület és Szente László ifjúsági felelő
sünk. Az eredménylista olyan hosszú, 
hogy nem sorolom fel. Lassan kezd jó me
derbe terelődni a horgásztanya élete. 
Megszületett a tanyarend is. Két alkalom
mal volt horgászverseny. A szeptemberi 
különösen jól sikerült a bográcsban főtt 
halászlé és hűtött borok rásegítésével.

Szóba került természetesen az angol
napusztulás is. Sajnos keményen bebizo
nyította hosszú évek óta hangoztatott ag

godalmunkat -  ez a hal nem való a Bala
tonba!

A fogási eredmények között elhang
zott egy olyan adat, amely igen nagy de
rültséget, de egyben felzúdulást váltott ki: 
egyik sporttársunk -  bevallása szerint -  
397 kg csukát fogott 1991-ben (a többi 
370 horgász összesen 100 kg-ot), ráadásul 
több mint egy mázsát április-májusban az 
általános tilalom idején! Sajnos az illető 
nem volt jelen, így nem kaphattunk ma
gyarázatot. Úgy gondolom, az egyesület 
vezetőségének kötelessége megkérdezni, 
hogyan is gondolja a fogási napló vezeté
sének komolyságát Ha a válasz elfogad
ható, kapjon engedélyt, de ha nem ...!

40. születésnapját ünnepelte a hor
gászegyesület A háború után negyedik

ként az országban almádi horgászok ala
pítottak egyesületet, természetesen a 
Hattyú étteremben.

A taggyűlés több határozatot fogadott 
el. Döntött arról is, hogy négyévenként 
tartsunk közgyűlést.

Végül egy-két hír: meglepetésre nem 
változott a balatoni horgászjegy ára: 1650 
Ft a felnőttek, 885 Ft az ifik részére!

Annak ellenére, hogy a halászok már 
ebben a hónapban lehalászták a Fűzfői- 
öbölt (kíváncsi lennék a Halászati Vállalat 
véleményére! Ívás előtt kivenni a vízből a 
nemes ragadozókat, nem a legjobb ötlet), 
kaptunk jelzéseket igen jó bodorkafogás
ról. Érdemes próbálkozni az egyesületi 
stégről, a 4 méteresnél és a budatavai víz
műnél is! Nagy Ferenc



Nyílt levél a teniszt kedvelőkhöz
Tisztelt sportbarátaink!

A BSE tenisz-szakosztályának új vezetősége (Jusztin Antal, 
Tölgyesi György, Kónya József, Ábrahám Róbert, Varga László) 
nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akiknek 
a múltban, jelenben és esetleg a jövőben kapcsolat volt, van vagy 
lesz a parkban található -  nyugalmat, felüdülést és versenyzést 
szolgáló teniszpályákkal.

Szép és nehéz örökséget hagyott ránk a leköszönt vezetőség. 
Szépet, mert olyan magasságokig vitte a szakosztály csapatát, 
ahol még eddig nem tanyázott. Lehetőség van egy osztályozó 
esetleges megnyerésével az országos bajnokság első osztályának 
alsó ágán öregbíteni Almádi sportjának hírnevét. De nehéz is a to
vábbi sorsunk, mert a megfelelő utánpótlás nevelésével adós ma
radt a régi vezetőség. Az osztályozó jogát kivívó csapat tagjai közt 
olyan játékosok is szerepeltek, akik nem saját nevelésűek, és most 
még nem tisztázott okok miatt esetleg elhagyják szakosztályun
kat, pedig mi számítanánk rájuk.

Van egy 10-15 évvel ezelőtt elindított kemény almádi mag, de 
ez csak 3-4 fiatal. Őket erősíti egy Füredről igazolt játékos, aki 
nagy szorgalommal dolgozik Almádi színeiben. Persze nem fe
ledkezhetünk meg egy ifjú tanárról sem, aki évekkel előbb került 
a berényi iskolához és szintén csapatunk erősségének számít. Van 
még 2-3 olyan saját nevelésű játékosunk, akik pár év után nőhet
nek fel az előzőek szintjére. Aztán következik egy nagy űr, és jön
nek az 1—2—3—4 éve játszó gyermek teniszezők, akikből további 
3-5 év múlva fejlődhetnek ki a magasabb osztályban is helytálló 
versenyzők. A biztató az, hogy most van 20-30 olyan utánpótlás
jelölt a teniszsuliban, akikből évek türelmes munkájával jó csapat
tagokat lehet nevelni Szabó Lajos edző irányításával és a vezető
ség odafigyelésével.

A versenyzők és a vezetőség mindent megtesznek, hogy az osz
tályozón becsülettel helytálljunk. Sikerült visszakapnunk a mű
anyag borítású pályát felkészülés céljából. Köszönet érte Barcza 
Imre igazgató úrnak. Az edző irányításával szorgalmasan készül a 
csapat. Győzni akarunk, de nem esünk kétségbe, ha vesztesként 
hagyjuk el a fűzfői pályát, ahol az osztályozót rendezi a Magyar 
Tenisz Szövetség április 17-18-án.

Vereség esetén az OB II-ben szeretnénk megkapaszkodni.
A vezetőség eltökélt szándéka, hogy a tömegsportra kívánja 

építeni a versenysportot. Ténylegesen megnyitjuk a pályák kapuit 
minden érdeklődő előtt (erről részletesen tájékozódhatnak hirde
tőtábláinkon), természetesen a befogadóképesség határain belül. 
Figyelembe kell vennünk, hogy a versenyzők részére biztosíta
nunk kell a folyamatos edzést, versenyzést, valamint az utánpót
lásnevelést; illetve ahhoz, hogy létezni tudjunk -  a városi támoga
tás és tagdíjakon túl -  pályabérleti bevételre van szükségünk, amit 
a szezonban lehet megteremteni.

Visszatérve a tömegsportra és a nyitott kapukra, első lépésként 
a tavaszi szünetben szeretettel várjuk a teniszjáték iránt érdeklő
dő, vonzódó gyermekeket, ifjakat, felnőtteket és „öregeket” egya
ránt.

Jelszavunk: Játszani jó! Játssz te is velünk! Húsvéti versenyt 
hirdetünk meg a teniszsuli és az utánpótlás tagjai számára, melyen 
éremmel jutalmazzuk a legjobbakat. Mintegy 40-50 résztvevőre 
számítunk.

A viszontlátás és játszás reményében szeretettel üdvözöl min
den kedves sportbarátot:

Laci bácsi

Terv: A feljutás
Befejeződött az 1991/92-es 

bajnokság a sakkozók OB Il-es 
osztályában. Városunk csapa
ta, a Közösségi Ház SE, telje
sítve a reális elvárásokat, a kö
zépmezőnyben végzett. Indu
lásnak nem rossz ez az ered
mény, főleg, ha figyelembe 
vesszük, hogy Kurucsai István 
mesteredző sorra építi be a fia
talokat csapatunkba, s ennek 
eredményeként (a bajnokság
ban egyedülálló módon) több
ször négy ifjúsági játékossal ül
tünk asztalhoz. Közülük ketten 
(Fáncsy Imre és a 12 éves Sár
kány Petra) már a korosztályos 
nemzeti válogatottban is lehe
tőséget kapott. S hogy fejlődé
sük nem tört meg, bizonyítja az 
a tény is, hogy Fáncsy Imi kép
viseli hazánkat a júniusi világ- 
bajnokságon a 18 évesek kor
csoportjában. Reméljük, a 
mesteredző utánpótlás-nevelé
si elképzelése minél hamarabb 
meghozza gyümölcsét, s a jö
vőben egyre több almádi fiatal 
ismerkedhet meg a bajnokság 
légkörével. Az évad ugyan be
fejeződött, ám játékosaink nem 
témek pihenőre, hisz egyesüle
tünk első alkalommal rendez 
nemzetközi versenyt május 
22-24-e között. Ezt követően 
egyéni versenyekkel készülnek 
a következő idényre, amelyben 
nem titkoltan a feljutást tűzte ki 
célul az egyesület vezetése. Az 
elmúlt év tapasztalatai alapján

egy-két játékos átigazolásával 
és a fiatal tehetségek töretlen 
fejlődésével a terv teljesíthető. 
Bízunk benne, hogy a gazdasá
gi háttér is biztosított lesz, ezen 
fáradozik az egyesület vezeté
se minden erejével. S ha elkép
zeléseink megvalósulnak, egy 
újabb sportágban országos 
szinten reprezentálhatjuk Bala
tonalmádi város jó hírét. Vége
zetül a csapatunkban szereplők 
névsora és a bajnokság vég
eredménye.

Fáncsy Imre, Orsó János, 
Surányi Pál, Sulyok Sándor, 
Vargyas Zoltán, dr. Oláh Zsig
mond, Kovács Előd, Kurucsai 
István, Angyal Ferenc, Forgács 
Attila, Orbán Lajos, Kisházi 
István, Huszár Gábor, Forgács 
Mihály, Sárkány Petra, Kucse
ra Zoltán, Mengyi László.

A BAJNOKSÁG 
VÉGEREDMÉNYE:

1. BEAC
2. Ajka
3. Vasútépítők
4. Sz. Haladás
5. Győr
6. KHSE Balatonalmádi
7. Kaposvár
8. Keszthely
9. Zalaegerszeg
10. Komló
11. Láng Vasas
12. Pécsi Bőrgyár

Labdarúgás
A megyei bajnokságban szereplő csapat 4 játékos kényszerű 

kiesésével kezdte meg a tavaszi bajnokságra való felkészülést, 
ami az edzőpálya hiánya miatt nem volt zökkenőmentes. Így az 
első találkozóra -  a pálya használhatatlansága miatt -  Fűzfőn 
került sor.

EREDMÉNYEK:

BSE-B. szentlászló 2:0 (0:0)
Gólszerzők: Harmann, Balai 
T.Honvéd-BSE 2:2 (1:0)
Gólszerzők: Selmeczi, Bogdán 
BSE-Csabrendek 2:2 (1:0)
Gólszerzők: Balai, Sóber

A szurkolókat a következő időpontokban várják: 
ápr. 19., 16 órakor BSE-Devecser
ápr. 26., 16 órakor BSE-Felsőörs
máj. 10., 16.30 órakor BSE-Gyulafirátót

HAJRÁ ALMÁDI!



SZIGMA GMK
8226 ALSÓÖRS, Endrődi u. 31. 
Telefon: (86) 47-364 Alsóörs, 
(80) 38-309 Balatonalmádi

KÖZÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN!

Tevékenységi kör: -  Mindennemű földmunka (nagy 
teljesítményű gépekkel) -  Útépítés, tereprendezés (útátfúró 
berendezések) -  Sík- és mélyalapozások -  Térbetonozások -  
Közműépítések (Víz, csapadék, szennyvíz, kábel, 
gáz)-Mélyépítési műtárgyak (víztározó medencék) -  
Egyéb kőművesmunkák-Betontermékek gyártása, eladása
-  Betoneladás házhoz szállítással -  Lakatosmunkák 
ÁFA 25%
1 q beremendi cement házhoz szállítva (350/10-es, min. 50 Q) 670.-
1q cseh cement 590.- 
Transzport beton
(C8) B-100 2090.- 522,50 2612,50
(C10)( B-140 2260.- 565.- 2825-
(C12) B-200 2486.- 621,50 3107,50 
Betontermékek
Födémbéléstest EB60/19 39,20 9,80 49.- 
Beton-zsaluzóidom,
30x40x19,20x50x19 60,80 15,20 76.-
Flaszterform 16.- 4.- 20.-
Burkolólap 40x40x10 68,80 17,20 86.-
Burkolólap 40x40x6 46,40 11,60 58.-
Gyephézagos járdalap 66,40 16,60 83.-
Kerti szegély 20x40x6 31,20 7,80 39.-
Útszegélykő 40x20x15 60.- 15.- 75.- 
Gépi földmunkák
Poclain 90-50 kanál 1700.- 425.- 2125.-
HTZ 40-90 kanál 800.- 200.- 1000.- 
Tömeg-áruszállítás
IFA 2  m3 850.- 212,50 1062,50
Skoda 5 m3 1 300.- 325.- 1625.-
1 m3 murva szállítással 650.-
1 m3 kővágóörsi homok szállítással 1130.-
1 m3 cseri pucolómurva szállítással 850.-
Aknaszűkítő 800/500 890.-
Aknaszűkítő 1000/800 1350.-
Akna alsó elem 1000/600 1 850.-

Egyéb szolgáltatásunk: ingatlanközvetítés 
Megrendelhető: alsóörsi irodánkban, valamint Balatonalmádi, 
Jókai út 7., szolgáltatóház

SZIGMA GMK

Játsszunk örömöt!
Ezt tanultuk meg Mógor Ilona gyermekpszichológustól nagycsaládos egyesületünk 

legutóbbi nyitott klubnapján. Azért hívtuk meg őt, hogy arról beszéljen nekünk, milyen 
fontos a játék szerepe a gyermeknevelésben, a jellemformálásban. Ó megtanított ben
nünket az öröm játékra.

Nem is tudom hirtelenjében, melyik örömünkről számoljak be elsőnek. Talán arról, 
hogy az előadást milyen nagy számban hallgatták meg óvónők, akik a hallottakat a város 
minden gyermekének nevelésében gyümölcsöztetni fogják majd. Csoportunk igen nagy 
öröme két újszülött érkezése. Bingyu Annuska családja negyedik gyermeke, akit a már 
gimnazista „nagyok” alig győznek dédelgetni. Nála talán már csak Nagy Krisztinának 
van jobb dolga, hiszen őt a família négy idősebb csemetéje kényezteti.

Az is öröm, hogy csoportunk folyamatosan fejlődik: már közel hetven család csatla
kozott hozzánk. A Nagycsaládosok Országos Egyesületét pedig immár tizenegyezernél 
is több család alkotja. A csoport életében a folyamatosságot a minden hónapban megtar
tott klubfoglalkozás biztosítja. Most éppen a húsvéti tojásfestés-hímzés gyakorlására 
készülünk, májusban pedig a szülők napját ünnepeljük. Szeretünk kirándulni is, főként 
nyáron. Most épp a szabadság-hegyi kilátót készülünk meghódítani, de hajókirándulást 
is tervezünk Tihanyba.

Az egyébként fárasztó, feszültségekkel, nehézségekkel teli hétköznapokat igyek
szünk örömteli alkalmakkal tarkítani. Ilyenek például gyermekeink bábelőadásai, a 
Krampusz-bál és a batyus farsang is.

Örömeink sorát azzal folytatnám, hogy nehéz helyzet ide, nehéz helyzet oda, váro
sunkban egyre több cég, csoportosulás és magánszemély tisztel meg bennünket támoga
tásával. Így tavaly csaknem húsz helyről kaptunk kisebb-nagyobb segítséget Oly bősé
gesen, mint a bibliai történetben, ahol a két kenyér szétosztása után tizenkét tele kosárnyi 
maradt A Vöröskeresztnek, a SZETÁ-nak, a jugoszláviai menekülteknek nagy mennyi
ségű, főleg ruhanemű adományt juttattunk. Aktív tagjaink segítségével több kedvezmé
nyes akciót sikerült lebonyolítani családjaink részére, például a Sancellától, a Kecske
méti Konzervgyártól és a Bakony Nagykereskedelmi Vállalattól vásároltunk. Minden 
bizonnyal ez is fontos, jóllehet a csoport fő célja nem a szociális támogatás, ehhez anyagi 
erőforrásaink sincsenek.

Változatlanul a család értékeinek tudatos megélése, ennek megmutatása, a fokozott 
egymásra figyelés, örömeink szétsugároztatása adja a fő tartalmat a csoportmunkájának. 
Végezetül hadd adjam át Mógor főorvosasszonytól tanult módszerünket, az örömjátékot 
kedves mindnyájuknak, hiszen annál jobban működik, minél többen játsszák. Tehát 
mindig, minden helyzetben, még a legrosszabb esetekben is megkeressük azt a lehetősé
get, aminek örülni lehet.

Dr. Péterfia Katalin 

Fotó: D. L.

Újra várja kedves
vendégeit
Balatonalmádiban

a KÓLA 
CUKRÁSZDA
a tavalyi megszokott 

minőséggel

Dísztorta-rendelést 
felveszünk 

A fagylalt
még mindig 

csak 10 forint

Balatonalmádi, 
dr. Lenkei Vilmos 

u. 1/a

Kedves vásárlók!

Megnyitottam
VARIA

BOLTOMAT,
melyben
méteráru,
rövidáru,

lakástextil,
fehérnemű,

zokni,
kg-os

ruhanemű
kapható

Mindenkit szeretettel
várok!

MÉTERÁRU-, 
RÖVIDÁRUÜZLET 

MEGNYÍLT, 
Vörösberény, 

Kodály Z. u . 21.
(a temető mellett) 

Kapható: méter-, 
rövidáru, 

ruhanemű, 
alsónemű, 

Henkel 
tisztítószerek, 

csipkék, 
gombok stb.

Nyitva: hétfőtől péntekig 
9 -1 2  óráig, 14-17 óráig 
Szombaton: 9-12 óráig

Megnyitottam 
Balatonalmádiban 

a Kisberényi út 
elején

BENKŐ
vegyes- 

kereskedésemet

Várom kedves 
vásárlóinkat, 
mindennap 

friss házi kenyér 
és házi tej kapható



A vendégek kedvelik városunkat

A múlt év számvetésében 
Almádi az élen

Már a külföldiek, elsősorban 
a németek, a hollandok és a 
múlt esztendőtől a dánok is 
csak Almádinak emlegetik. 
Megkedvelték, megszerették, 
ami kitűnik abból az éves 
számvetésből is, amit nemrégi
ben készített a Balatontourist.

Minden második német
Elmondhatjuk, hogy minden 

második vendégünk Németor
szágból érkezett, és ez nem
csak a megyére, Balatonalmá
dira is jellemző. Még akkor is, 
ha a megelőző évhez viszonyít
va 12,9 százalékos volt a csök
kenés.

A kempingekben összesen 
995 ezer éjszakát töltöttek el a 
vendégek. Az általános, a csök
kenő tendenciától eltér Bala
tonalmádiban a Yacht, ahol 
20,7 százalékos volt a múlt év

ben az emelkedés, vagyis me
gyénkben a legnagyobb. A jó 
szervezés mellett ez -  többek 
között -  köszönhető a korábbi 
években megvalósult, nagyará
nyú fejlesztéseknek és felújítá
soknak.

Arról is be kell számolni, 
hogy a kiemelkedő eredmé
nyek mellett volt azért csökke
nés is, például az almádi Kris
tóf motelben, de ez is alig érte 
el a 2,9 százalékot.

A fizetővendég-ellátásban 
általános volt a csökkenés me
gyeszerte. Így a kelet-európai 
országokból érkező vendégek 
által eltöltött éjszakák száma az 
egyhatodára csökkent tavaly, 
míg a belföldi vendégek is sok
kal kevesebb ideig maradtak 
nálunk. Mégis azt kell monda
nunk, hogy Balatonalmádi áll

az élen 23 ezer éjszakával, utá
na Balatonfüred következik 17 
ezer éjszakával.

Az is érződött, hogy -  akár
csak mindenütt Európában -  
nálunk is a kempingturizmus a 
szervezett utaztatástól az egyé
ni turizmus irányába tolódott 
el.

Programszolgáltatás
Segítette a vendégek foga

dását, tájékozódását a különbö
ző programszolgáltatás, a bő 
kulturális kínálat. De ugyanezt 
elmondhatjuk a kereskedelmi 
tevékenység bővítéséről.

A hozzánk érkező hazai és 
külföldi vendégek elviszik Ba
latonalmádi jó hírét, és remél
jük, ez majd megmutatkozik az 
idén a vendégek számának nö
vekedésében is.

G .B .

Agykontroll 
a tavaszi szünetben 

(Végre gyermektanfolyam!)

A nagy érdeklődésre való te
kintettel beindul a Silva-féle 
gyermek agykontroll-tanfo
lyam. Természetesen nemcsak 
a végzett felnőtt agykontrollo
sok gyermekeit várjuk, hanem 
bármely 7-14 éves korú érdek
lődő fiatalt.

Az első tanfolyami turnus 
ideje: április 13—16-ig, 8.30- 
13.30 óra között.

Helyszín: közösségi ház, 
Balatonalmádi, Baross G. u. 
22.

Oktató: Hoffer Éva.
Részvételi díj: 2800 Ft/fő.
Beiratkozás és tájékoztatás 

április 10-én 17—19-ig és ápri
lis 11-én 17—19-ig a közösségi 
házban.

Március 14-én jól sikerült öregek napját 
rendeztek Balatonalmádiban a bauxitkutató 

éttermében. Felvételünk ott készült

Fotó: Durst László

LIMLOM
A korábbi évekhez hasonlóan 1992. év tavaszán is szerve

zünk ingyenes LIMLOM-napokat. Kérjük városunk lakóit, in
gatlantulajdonosait, hogy kisebb-nagyobb LOMjaikat (kerti 
hulladék, építkezési sitt és törmelék kivételével) 

április 25-26-án, május 2-3-án, május 9-10-én, május 16- 
17-én helyezzék ki az ingatlanjaikkal határos utca-, illetve jár
daszakaszokra. A hulladék szervezett összegyűjtése a hétvégét 
követő első munkanapon történik.

Pm. H. városgazdálkodási csoport

A Györgyi Dénes 
általános iskolából
Az iskola névadójának emlékét 

őrző programokhoz kacsolódik az 
először megrendezendő Györgyi 
Dénes napi jótékonysági bál, ame
lyet 1992. május 1-jén este rendez
nek meg az iskolában.

A bevételt új tanulói számítógé
pek vásárlására fordítják, ezért 
hívnak és várnak minden érdeklő
dőt!

Idén is lesz 
idénynyitó bál

Megkezdődött a szervezés 
az 1992-es Hattyú-bálra. Újsá
gunkban tudatjuk az almádia
kat a későbbi részletekről, az 
asztalfoglalás lehetőségeiről.

A városháza padlásgalériá
jában a Szabad Demokraták 
Szövetsége helyi szervezeté
nek rendezésében április 6-án, 
hétfőn nyílt meg Orvos András 
és baráti köre, valamint a Lenti 
Nemzetközi Fafaragó Tábor 
képzőművészeti kiállítás. A 
tárlatot Patka László, a megyei 
önkormányzat osztályvezetője 
nyitotta meg.

Borverseny
Az Almádi Kertbarát Kör 

borversenyén Kertai József 
zsűrielnök az alábbi eredményt 
hirdette ki: a 45 mintából 16 
arany-, 20 ezüst- és 9 bronzér
met érdemelt. A versenyt jó 
hangulatú baráti összejövetel 
zárta.

Terhestorna
A Váci Mihály általános is

kola vezetésének jóvoltából 
minden héten szerdán 16-17 
óra között várnak minden kis
mamát terhestornára az iskola 
tornatermébe. A szakképzett 
gyógytornász irányításával tör
ténő foglalkozások térítésmen
tesek.

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA
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