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

TISZTELT OLVASÓ!

Lehet, hogy meglepődik azon, hogy lapunkban most több a 
személyes indulattól fűtött dolgozat annak ellenére, hogy hí
rünk a megyében, az országban az, hogy ez a városi újság a 
kultúra, a helytörténet, a napi történések, események tálalását 
tekinti fő hivatásának. A hír igaz, s mindezt a jövőben is így kí
vánjuk tartani, természetesen addig, ameddig a lapot függet
lenül szerkeszthetjük városunk javára. Az, hogy van egy úgy
mond tematikai arculata újságunknak, a szerkesztőbizottság 
humán beállítottságából fakad.

Mégis olykor vannak politikai jelenségek országunkban, 
amelyre városunk jelenlegi elöljárói reagálnak, sőt kötelessé
gük a reájuk bízott felelősség tudatában szót emelni. A problé
mák leginkább a kisközösségekben észlelhetők, és itt csapód
nak le. Ilyen megfontolásból is, no meg ha országos lapok el
zárkóznak a közléstől, vagy hibásan imformálnak, nekünk, a 
helyi újságnak is kötelességünk nyilvánosságra hozni mind
azt, és szerény eszközeinkkel segíteni törvényesen megválasz
tott közvetlen elöljáróinknak.

V. L. felelős szerkesztő

A miniszterelnökön mennyi a ruha?
Balatonalmádi Város polgármestere 
Telefax; 80-38-181

Eötvös Pál főszerkesztő, Kereszty András felelős szerkesztő, 
Karcagi László és Tamás Ervin főszerkesztő-helyettes uraknak

Népszabadság/Budapest/ Telefax; 168- 9098

Tisztelt Szerkesztő Urak!

Kérem, legyenek szivesek leközölni a hozzászólásomat az omi
nózus Debreczeni cikkhez; A király meztelen.

Köszönettel és tisztelettel;

Szomorúan olvastam kedden
reggel Debreczeni József cikkét (A 
király meztelen, Népszabadság, 
1992. május 26.), s hallgattam a té
vében a vezérszónokok briliáns 
eszmefuttatásait és nyilatkozatait. 
Ide jutottunk. Pártbéklyókba zárt 
kitűnő elmék csak mondják, 
mondják a magukét és a pártjukét, 
észre sem véve, hogy ha 1990-ben 
a liberálisok győznek, Hack Péter
től hallanánk ugyanazt, mint amit 
ma Kónya Imre mond. Olyan kö
vekkel dobálják egymást a két tá
borból, hogy a viszontválasz már 
csak a mennykő lehet. A kenyér 
nem jut eszébe senkinek.

A kenyér, ami hovatovább mil
lióknak válik bizonytalanná.

Millióknak, akikkel a pártmata
dorok odafönt nem találkoznak. 
Végig kellene hallgatniuk egy fo
gadónapot lent a mélyben. A milli
ókat nem érdekli, hogy Antall Jó
zsef annak idején helyesen dön
tött-e, amikor a nemzeti egység
kormányra tett bátortalan javasla
tokat lesöpörte az asztalról, és a ki
alakulatlan előpártokat két szekér
táborba terelte, elvetve ezáltal az új 
rendszert lejárató mai cirkuszok 
magvait. Nem érdekli őket, hogy 
kiket választ munkatársul, és hogy 
leváltja-e a hibázót vagy nem. 
Nem érdekelte őket, hogy kit vá

lasztott köztársasági elnöknek, 
mert nem is ismerték. Göncz Árpá
dot ugyanis Antall József válasz
totta  ki köztársasági elnöknek. 
Debreczeni József ezt leírta, feke
tén-fehéren. Az MDF-es unisono 
(Zsebők Lajos kivételével) tehát 
most azt mondta ki, hogy Antall 
József rosszul választott köztársa
sági elnököt. Az „alkalmatlan” 
Göncz Árpádot közben a nép és a 
világ megszerette, jobban, mint 
akár az OMO mosóport. Neki el
hinnék, hogy emberek, még to
vább kell húznunk a nadrágszíjat. 
Antall Józsefnek nem fogják elhin
ni. Pedig sokan tudjuk: tovább kell 
húzni. Árpi bácsival kell elmon
datni. Jó az öreg a  háznál.

Mindennapi temérdek gondja
ink mellett eltörpül az, hogy ki a 
maradék sztálini törvényesség iga
zabb bajnoka, hogy ki kit szorít ki, 
hogy ki a sajtófőnök, ki milyen 
chartát ír alá. Össze kéne zárni egy 
hétvégére azt a 30-40 embert, aki
ről Antall József tudja, hogy tud
ják, miről van szó. Mindenki en
gedhetne kicsit, hogy a józan ész 
kerekedhessék felül. Még mindig 
nincs későn. Még mindig óriási az 
esélyünk.

Debreczeni József nem félt ki
mondani, hogy Göncz Árpád nem 
önálló személyiség. Én pedig nem

félek kimondani, hogy Antall Jó
zsef öntörvényű személyiség. De 
nem tévedhetetlen. Sokat tévedett, 
a helyében azonban bárki más még 
többet tévedett volna. Mindketten 
kellenek nekünk, Göncz Árpád is, 
Antall József is.

Nem tudom megérteni, ha vala
mit elhibáztunk, akár a taktikában, 
akár a kényszeres törvényhozási 
őrületben, és ha már tudjuk, hogy 
elhibáztuk, miért nem lehet a leg
sürgősebben korrigálni. Például a 
napnál világosabb, hogy az önkor
mányzati törvény rossz. Szembe
került egymással a megye, a tele
pülés, a köztársasági megbízott, a 
megyei jogú város, a főváros, a ke
rület, számtalan kitűnő szakember 
és jószándékú dilettáns. Vagy az a 
részleges földkárpótlás a licittel 
megkotyvasztva. Behegedt sebe
ket szaggatott fel ez a törvény, és új 
sérelmeket, igazságtalanságokat 
okozott. Nálunk újra ellenségeske
dik apa a fiával, testvér a testvérrel, 
tsz-tag a nem taggal, szomszéd a 
szomszéddal, barát a baráttal, ősla
kos a később betelepülttel. Laza 
kerettörvénnyel, vagy akár tör
vény nélkül rá kellett volna bízni a 
dolgot az apákra és a fiúkra, a tsz- 
tagokra és nem tagokra, a szom
szédokra, a barátokra, az őslako
sokra, a később betelepültekre és a 
helyi viszonyokat ismerő önkor
mányzatokra. Jobban megoldották 
volna. Volt ilyenféle javaslat, de 
jogszerűtlennek ítéltetett.

Azon a bizonyos hétvégén ké
retnek a 30-40-ek újra gombolni a 
mellényt törvényjavaslat, 659 kor
mánypárti és 384 ellenzéki módo
sító indítvány nélkül. Kéretik kor
mányozni minket 2 évig értelmes 
rendeletekkel, amíg egy arra hiva
tott kis szakértő csapat kidolgozza 
az új alkotmányt. Aztán kéretik 
mosolyogva aláírni a Demokrati
kus Chartát Antall Józseftől Csur

ka Istvánig Csoóri Sándor és Kon
rád György jelenlétében. Kéretik 
legalább feltenni, hogy nép-nem
zeti gerinccel is lehet valaki gaz
ember, és hogy a liberáljudeobol
sevik is lehet magyar. Kéretik 
Csurka István és Tamás Gáspár 
Miklós kéz a kézben lemondani, 
drámát írni újra, és filozófiát okíta
ni. Kéretik egy kis fifikás pragma
tizmus, olykor némi lazítás, a szü
net nélküli komor és bűnös pártvi
adalok helyett. Kéretik jobban gaz
dálkodni az erőkkel. Egy miniszter 
ne legyen egyszerre pártalelnök is 
meg képviselő is, mert 3 lovat lehe
tetlen megülni, és különben is ski
zofrén helyzetekbe kerülhet Mint 
a mi választott képviselőnk, aki az 
érdekeinket hivatott képviselni, 
privatizációs miniszterként mégis 
a saját városától kell 140 millió fo
rintnyi belterületi földet elvonnia, 
amiből éppen megépíthettük volna 
az iskolát Vörösberényben és a tor
natermet Almádiban. Kéretik vé
gül az a párszáz kemény hatpártka
tona 2 évre lábhoz tenni a fegyve
reket, hogy feléledhessen az a tíz
millió, aki képes lesz megsegíteni 
a maradék ötöt. ’94-ben aztán 
kampánykodjék, aki akar.

„Nem félek kimondani: Göncz 
Árpád megmérettetett és könnyű
nek találtatott. Nem félek kimon
dani: a király meztelen” -  írta Deb
reczeni József.

Nem félek kimondani: Antall 
József megmérettetett, és túl sú
lyosnak találtatott. Nem félek ki
mondani: a miniszterelnökön sok a 
ruha. Kéretik a feleslegből felöl
töztetni a meztelen köztársasági el
nököt -  írta:

Kerényi László

Balatonalmádi,
1992. május 28.



Egy intézmény megszűnik...
Még tavaly jöttek a kósza hí

rek, a nevelőotthon megszűnik 
Almádiban. A közelmúltban 
megjelent újsághírből megtud
tuk: ez év szeptemberében be
zárja kapuit az intézmény, a 
gyerekek máshova kerülnek. 
Mi lesz az épületek sorsa, nem 
tudjuk.

Tavaly volt 80 éve, hogy fel
avatták az elődjét, a háború 
előtt Zsófia gyermekszanatóri
umként ismert épületegyüttest. 
Felütve a régi újságokat sok
mindent megtudhatunk a kiala
kulásáról. Lássuk a híreket rö
viden:

-  1910. november 6-án „Az 
első balatoni gyermekszanató
rium” című cikkből kiderül, 
hogy azt Almádiban építik fel, 
a káptalan által részben ingyen, 
részben nagyon olcsón adott 
telken. Az építkezés megin
dult, Hoepfner Guidó műépí
tész tervei válnak valóra és már 
a nyárra készen lesz.

-  1911. május 21-i hír: Az 
Országos Gyermekszanatóri
um intéző bizottsága f. hó 11-i 
ülésén a szanatórium ügyeinek 
vitelével dr. Óvári Ferencet 
bízta meg. Az orvos dr. Lenkei 
lesz. Négy apáca ápolónőt fel
vettek. 52 000 koronát utalvá
nyoztak az almádi építkezésre 
és június 16-ra kitűzték a fel
avatást. A későbbi hírekből ki
derült, ez nem sikerült, és csak 
július 30-án, 12 órakor került 
erre sor.

-1911. augusztus 6-án meg
jelent „Az első magyar gyer
mekszanatórium felavatása” 
című cikkben teljes részletes
séggel olvashatunk minden 
mozzanatáról:

Dr. Rada István kanonok 
előtte szombaton megáldotta a 
telepet.

11 órakor megérkezett Hun
kár Dénes főispán, Véghely fő
jegyző, Kojáthy veszprémi 
polgármester.

11 óra 30 perckor megállt a 
gyorsvonat a szanatórium tel
kének végénél, és kiszállt a vo
natból gróf Zichy kultuszmi
niszter kíséretével.

Üdvözlő beszédeket mond
tak: Hunkár főispán a megye, 
Fülöp József Almádi község, 
Joó János plébános az igazga
tóság, végül Guthard Miklós

kisfiú az ott üdülő gyermekek 
nevében. Dr. Fodor Oszkár 
igazgató és dr. Lenkei Vilmos 
szanatórium-főorvos vezetésé

vel megtekintették az igen szé
pen berendezett intézetet.

13 órakor díszebéd a Hattyú
ban nagy beszédekkel.

Délután népünnepély a Ba
laton partján.

Este bál a Hattyúban, mely 
ki világos-virradatig tartott

Ezzel még nem zárult le az 
építkezés, mert 1912 márciusá
ban írja az újság: Az almádi 
szanatórium kibővítése már 
megkezdődött. Az új épület le 
van alapozva, húzzák fel a fala
kat. Csomay Kálmán veszpré
mi építészmérnök építi 62 000 
korona költséggel. Az építtető 
az 1910-ben alakult Zsófia 
Országos Gyermekszanatóri
um Egyesület volt, „ő fensé
ges Hohenburg Zsófia herceg
nő legmagasabb védnöksége 
alatt.” Abban az időben szinte 
magától értetődött, hogy a véd
nök nevét vette fel egy intéz
mény és e néven vált ismertté.

Két dolgot kell még megem
líteni. Egyik az, hogy a gyer
mekszanatóriumnak külön 
strandja volt, körülbelül a mai 
kemping területén, ahol a par
ton egy fából épült öltözőépü
let állott A másik az, hogy az 
almádi szanatórium önállóan 
adott ki képes levelezőlapokat. 
Sajnos nem lehetséges tudni, 
hányféle lap volt. Ezidáig két 
változat került elő.

E néhány adattal kívántam 
bemutatni egy intézmény törté
netének első esztendeit, ame
lyeket még nagyon sok köve
tett az itt nyaraló gyerekek igen 
nagy örömére.

Schildmayer Ferenc

Zsófia gyermekszanatórium (1913)

A szanatórium strandja (1912)

A szanatórium saját kiadású lapjainak egyike



Táncos László kiállításáról

Ahogyan Hernádi Gyula író 
ironizált a megnyitón, kvázi, 
Mi újság, Táncos úr versstrófá
ival, úgy lehetne ráérzésből el
kalandozni Táncos László 
egész lényén, grafikáinak len
dület vezette szárnyalásán, az
után tudatosan visszafogott fe
gyelmezett archaizálásán. Mi
lyenek is a balatonalmádi pad
lásgalériában elegánsan rende
zett kiállításnak az indítékai, 
paraméterei? Táncos László 
orvos és képzőművész egy sze
mélyben. Hivatása? Az ember 
vizsgálata, a környezet abszur
ditásainak, ráhatásainak elem
zése, mindezek megjelenítése 
oly formában, amely egy szű
rőn keresztül nyúl vissza a 
múlthoz az alapformákhoz, a 
rész és egész problematikájá
hoz, s nem utolsósorban a lélek 
finomságának vizsgálódásá
hoz. Hogyan lehet mindezt 
megjeleníteni? Meg kell nézni 
Táncos grafikáit, elmélyedni 
kalligrafikusnak tűnő kézírásá

ban, belehatolni az 
emberi test porci
káiba, fel kell lépni 
képzeletbe Ko
lumbusz hajójára,
— fel kell repülni 
Ikarusz szárnyá
val, hogy letekint
ve a madárpers
pektíva törvényeit 
észleljük. Aztán 
ismét lezuhanva 
fröccsenve a mo
csokból tudni kell 
kitekinteni, meglátni a béka- 
perspektívából is a világ har
móniáját, a szeretetet, ember
séget, szépséget adó arcát, ész
revenni az ősök aranymetszés- 
formarend fegyelemmel létre
hozott, ma már álomnak tűnő 
világát. Aztán ismét beleme
rülni a végtelennek tűnő pos
ványba, felkorbácsolt ideg- 
rendszerrel, lehallgató nagy 
fülcimpával kagylózva a mocs
kot. De jön a derengés okkerok, 
sziennák szórt átmenetében,

megközelítve a világosságot, a 
tudomány, a művészet oltárát, 
amely beragyogja elszórt mag
vával a kiállított műveket.

Táncos grafikái „különlege
sek”? Nem. Törvényesek? Ön
törvényűek? Nem. Hát akkor 
mégis milyenek? Mint maga a 
múlt, a jelen és a jövő, -  egysé
ges esztétikai láncolatba 
ágyazva, szín- és formavilágot 
tartva az entellektus indíttatá
sát követve. Fellelhető itt a ma 
emberének csapongó képzele

te, az akciós durva világ indula
ta festékbe, tusba ágyazva, 
amely párbajozik a kartográfia 
lazaságot, fegyelmezetlensé
get nem tűrő rendjével. Itt van
nak a mikroszkóp alatti élet pa
rányi anatómiáinak hiteles má
sai, egy új esztétikai lét csírái, 
amelyben egy a szent, a tudo
mány és a művészet örök hite
le.

Táncos Lászlót már úgy is 
köszönthetjük, mint almádi 
művészt; igaz, élettere Buda
pesthez köti, de ahogy teheti, itt 
a Balaton partján, horgászszen
vedélyének hódolva találja 
meg testi és lelki békéjét. En
nek a szunnyadó békének ere
dendőjéből merít dinamizmust, 
amely grafikai lapjait jellemzi, 
párosulva szellemiségének 
belső erejével.

Nagy, megérdemelt siker kí
sérte a grafikai tárlatot, amely
nek országos visszhangját lát
hattuk a tévé Stúdió műsorában 
is.

J Ó Z S A  J Á N O S

festőművész 
tárlatát 

a magyar-angol 
tannyelvű 

gimnáziumban 
Szelényi Pál 
nyitotta meg

Felvételünkön
a megnyitó 
pillanatai



Néhány sor 
a 20. hónapról 
a városházán

1992 május
Az elmúlt hetekben a Bajcsy-Zsi
linszky utca és főként a Hunyadi ut
ca lakóiból elemi erővel tört ki a 
felháborodás a minősíthetetlen 
DRV -munkavégzés miatt. Egészen 
képviselőnkig, dr. Szabó Tamás 
privatizációs miniszter úrig értek el 
a tiltakozás hullámai. Mindkét be
ruházás megrendelője a DRV beru
házási osztálya, kivitelezője pedig 
a DRV székesfehérvári ún. öntözé
si részlege volt. A balatonalmádi 
önkormányzatnak semmi lehetősé
ge sem volt a munkák befolyásolá
sára. És nem is lesz, a jövőben sem, 
amíg az önkormányzatok nem lesz
nek megfelelő százalékban a vizet 
szolgáltató és a szennyvizet elveze
tő és tisztító vállalat tulajdonosai. 
Mi, a balatoni önkormányzatok 
nem azért akarunk vízműtulajdono
sok lenni, mert nincs elég gondunk, 
hanem azért, hogy a fenti skandalu
mok ne ismétlődhessenek meg. Ép
pen ezért sajnálatos, hogy saját or
szággyűlési képviselőnk -  egyéb és 
sokirányú elfoglaltsága miatt -  
képtelen időt szakítani arra, hogy 
meghallgassa és megértse: az ön
kormányzatokat politikai döntéssel 
a vízművek tulajdonosaivá kell ten
ni, hogy azután felelősen és ered
ményesen léphessenek fel annak 
érdekében például, hogy a szezon 
előtt a rekonstrukciós munkák be
fejeződjenek, s hogy beleszólhas
sunk, mennyit kell fizetnünk a ví
zért, és miért. Hogy ne délelőtt 10 
órakor kezdjék a munkát a dolgo
zók, és hogy fél kettőkor ne mond
hassák azt, hogy mára elég, külön
ben is „kevés a megrendelés, minél 
tovább csináljuk, annál jobb”. Az 
önkormányzati törvény kimondja, 
hogy a nem regionális, hanem a he
lyi vízművek a települések tu
lajdonába mennek át. A miénk mi
nősítése sajnos regionális, ezért 
döntően állami tulajdonban marad 
a DRV, legalább is az éppen érvé
nyes főhatósági elképzelések sze
rint. Pedig hogy mi a regionális, az 
attól függ, milyen messziről néz
zük. Budapest egyes kerületei kö
zött több is lehet a távolság, mint 
Füred és Almádi között; követke
zésképpen csak nézőpont kérdése, 
hogy mi regionális és mi helyi. 
Képviselőnk mint privatizációs mi
niszter ingyen nem adhat semmit az 
önkormányzatoknak. Ezért a javas
latunkra, hogy kérjük a vízműve
ket, azt kénytelen válaszolni, hogy 
akkor adjatok érte cserébe ingat
lant. Ingatlant a gondért és köte
lezettségért, hogy anyagi eszközök 
nélkül mindenkinek adjunk vizet! 
De hogyan adjunk cserébe ingat
lant, amikor nekünk sincs? Váro
sunk teljesen ki van rabolva a me
gyei önkormányzat, alapítványok, 
szövetkezetek, egyesületek, jóléti 
nonprofit kft-k és ügyes felszámo
lóbiztosok tevékenységének ered
ményeképpen. Ezért a megoldás 
csak az lehet, amit a Balatoni Szö
vetség egyhangúlag vall: a víz- és 
csatornaműveknek legalább 51%- 
ban az önkormányzatok tulajdoná
ba kell kerülnie.
Balatonalmádi-Öreghegy, '92. V. 2.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az önkormányzat májusi 

ülését a polgármester távollété
ben dr. Tóth László megbízott 
alpolgármester-helyettes vezet
te.

A testület elsőként a gazda
sági ellátó szervezet beszámo
lóját és az átszervezésére vo
natkozó elképzeléseket vitatta 
meg. A döntés eredményeként 
a szervezet továbbra is önállóan 
látja el az önkormányzati intéz
mények (iskolák, óvodák, 
könyvtár) gazdasági-pénzügyi 
feladatait, de belső munkameg
osztásának jobban az intézmé
nyek igényeihez kell majd al
kalmazkodnia. Neve Önkor
mányzati Intézmények Gazda
sági Irodájára változott.

Az idegenforgalmi szezon 
előkészítéséről szóló tájékozta
tóban a nagyobb idegenforgal
mi hivatalok vendégváró előre
jelzéseiről, a kereskedelmi, 
szolgáltatási ellátásról, a város- 
üzemeltetés körébe tartozó 
munkálatokról, kulturális prog
ramokról kaptak átfogó hely
zetképet a képviselők. A vitán 
belül hangsúlyt kapott a zajvé

delem kérdése, s ennek folyo
mányaként a testület a követke
ző ülésén felülvizsgálja az 
1989-ben alkotott helyi zajvé
delmi rendeletet.

Hosszú vita kerekedett arról 
a javaslatról, hogy Vörösbe
rény víz- és csatornaellátásának 
megoldására nyújtson-e be pá
lyázatot az önkormányzat a víz
ügyi alapra, mely a beruházási 
költség 20%-át biztosítaná. Vé
gül is érvényes döntés nem szü
letett, mert a mintegy 120 milli
ós fejlesztés további pénzügyi 
forrásai egyelőre nem tisztázot
tak.

A biztonságos vízellátás ér
dekében átmeneti intézkedések 
azonban mindenképpen szük
ségesek, mert ennek hiányában 
a DRV előrejelzései szerint ko
moly gondok lesznek a nyáron.

Döntött a testület arról, hogy 
a nevelési tanácsadó ősztől a 
Hadak útja 4. sz. alatti épület
ben működik. A jelenleg ott te
vékenykedő Hercules sporte
gyesület végleges elhelyezése 
várhatóan a mostani gyermek- 
könyvtár helyén lesz.

A további vegyes ügyekből 
csak a legfontosabb, s a lakos
ság egy részét érzékenyen érin
tő döntést emeljük ki.

1992. júniusától megszűnik 
a helyi járatú buszközlekedés a 
városban, miután az önkor
mányzat a Balaton Volán Vál
lalat további pénzügyi támoga
tási igényeinek nem tudott ele
get tenni. A kieső helyi járatok 
egy részét a helyközi (távolsá
gi) buszok pótolják.

Az önkormányzati ülés jegy
zőkönyve a városházán, illetve 
a könyvtárban megtekinthető.

M.H.E.

*
Az önkormányzat legköze

lebbi ülése 1992. június 18-án 
lesz a városháza kistermében, a 
szokásos 18 órai időpontban. A 
tanácskozás nyilvános.

*

A polgármesteri hivatal ide
genforgalmi adó ellenőrzésére 
keres agilis munkatársakat. Je
lentkezni lehet a megjelenéstől 
számított 8 napon belül a hiva
taljegyzőjénél.

A szemétszállításról
Az alábbiakban tájékoztatjuk városunk ál

landó és nyaraló lakosait a szemétszállítás 
módjáról és rendjéről.

A város közigazgatási területén jelenleg 110 
literes szabvány kukával és 2,2 köbméteres, va
lamint 4,5 köbméteres konténerekkel történik a 
gyűjtés és szállítás a lakosságnak lakásingatla
nonként 85 Ft/hó szállítási díjért. Közületek
nek, vállalatoknak 1 db kukát egy alkalommal 
72 Ft-ért szállít a szolgáltató.

A városban 34 db konténer van kihelyezve, 
melyeket heti egy, illetve két alkalommal üríte
nek 945 Ft/db összegért. A konténerek szállítá
si díját az önkormányzat finanszírozza. Ennek 
költsége évi 1 600 000 Ft.

Városunkban a domborzati viszonyok és az 
utcák keskeny keresztmetszete miatt a kukás 
szállítás teljes egészében nem megoldható. Ez 
év júliusától az eddigieken túl további utcákra 
is kiterjesztettük a kukás lakossági szemétszál
lítást. Ennek mikéntjéről az érintett ingatlantu
lajdonosokat közvetlenül is értesítjük.

A rendszeres szállításból kimaradt, illetve 
ellátatlan területekre konténereket kívánunk 
kihelyezni, és a konténer környékén ingatlan
nal rendelkezőktől szállítási díjat fogunk kérni, 
melynek mértékéről az érintetteket külön érte
sítjük.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy váro
sunk rendjére, tisztaságára megkülönböztetett 
figyelmet fordítson, és az önkormányzati ren
deletben foglaltakat tartsa be.

Városgazdasági csoport

A
szemétszállítás

rendje
Június 1 -től augusztus 31 -ig a szolgáltató he

ti 2 alkalommal szállítja a kukás szemetet az 
alábbi napokon.

Hétfőn és csütörtökön a város belterületén és 
a Tisztviselő telepen Káptalanfüred, Szabadki
látó utcáig, valamint a Petőfi Sándor és a 
Bajcsy-Zsilinszky utca közötti területen. Ked
den és pénteken Vörösberény városrészben. 
Szerdán és szombaton a Bajcsy-Zsilinszky utca 
és a vasútvonal közötti ún. budatavai területen, 
Káptalanfüreden és a Pinkóczi utca -  Martino
vits utca környékén.



A helyi járatról
A képviselő-testület májusi 

ülésén nem biztosította a bala
tonalmádi helyi járat további 
fenntartásához szükséges havi 
45 000 forint támogatást, és ez
zel tudomásul vette annak 
megszüntetését. Több mint 
egyéves vita végére került így 
pont. A következmények fel
dolgozása viszont még hátra 
van. A helyijáratot igénylők 
felvetéseire még megoldást 
kell találni.

A kérdést a szolgáltatás tar
talma és ára felől kell megvizs
gálni. A helyi járat megszűnése 
a Budatava-Vörösberény ösz
szeköttetést rontotta le alapve
tően. Megoldást jelenthetne a 
Veszprém-Balatonalmádi já
ratok egy részének Budataván 
keresztül történő közlekedteté
se. A Volán nyitott minden 
ésszerű megoldásra.

A másik kérdés alapvetően a 
viteldíj kérdése. A városon be
lüli egységes helyi járati tarifa 
hátrányosan érintette a nem 
bérlettel utazó gyermekeket, 
ugyanis nem járt a helyi járatra 
az 50%-os gyermekkedvezény. 
A távolsági tarifa viszont hátrá
nyos a bérlettel utazó aktív ko
rúak részére, de különösen a 
bérlettel utazó 60-70év közötti 
nyugdíjasok számára.

Az ebből adódó hátrányokat 
azok részére, akik gyógykeze
lés céljából utaznak városon 
belül, szintén kompenzálni 
kell.

Sz.B.

BALATONALMÁDI 
ORVOSNAP '92

Idén is megrendezésre került 
városunkban a Balatonalmádi 
Orvosnap, amely a rákbetegsé
gek megelőzésével, diagnosz
tikájával, terápiájával és a rák
betegek lelki gondozásával 
foglalkozott.

Neves orvosok előadásai 
hangzottak el ezen a napon, 
majd délután 3 órakor az orvos
nap keretén belül képzőművé
szeti kiállítás megnyitására is 
sor került a városháza padlás
galériájában, ahol Táncos 
László orvos, grafikusművész 
mutatkozott be.

A tárlatot Hernádi Gyula író 
nyitotta meg.

Ezenkívül Szénási Tünde, a 
Családi Lap Rákellenes Alapít
ványának ügyvezető igazgató
ja a rákbetegek lelki gondozá
sáról tartott előadást. A rendez
vényt anyagi és erkölcsi támo
gatásban részesítette a Családi 
Lap, a Hungária Biztosító Rt., a 
Napközben rádióműsor és fel
vételt készített a Stúdió ’92 té
véműsor is.

Felvételünkön balról jobbra az előadók látszanak: dr. Kaldau Ferenc adjunktus, dr. László 
Győző főorvos, dr. Horváth Ákos kandidátus, dr. Borsi Máté tudományos munkatárs és dr. 
Bodroghy István kandidátus

A résztvevők egy csoportja

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet

(bármilyen) felsőfokú végzettségű, legalább 2 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező szervező, munkához tehetséget érző 
balatonalmádi lakos számára (munkanélküli előnyben)

posztgraduális, egyetemi szintű, diplomát adó 
művészeti -  formatervezési 
EXPO-MENEDZSER 

képesítés megszerzésére 
A képzést a Magyari Iparművészeti Főiskola Menedzser- és 
Továbbképző Intézete szervezi.
A tanulmányi idő: 5 szemeszter, a tandíjat az önkormányzat 
biztosítja tanulmányi szerződés keretében.
A jelentkezéshez mellékelni kell a diplomamásolatot, a szak
mai életrajzot és a  jelölt elképzeléseit (kézírással, 1-2 oldalon). 
A pályázatot a polgármesternek kell benyújtani (Balatonalmá
di, Széchenyi sétány 1.)
Határidő: 1992. június 17.
A részletekről felvilátosítást ad Kovács Piroska, polgármesteri 
hivatal (38-444).



FÓRUM -  DATAQUA nemzetközi 
sakkverseny Almádiban

Ideális helyszín, kitűnő szervezés, remek sport
eredmények. Talán így foglalható össze azoknak 
a csapatvezetőknek, játékosoknak, illetve meg
hívott vendégeknek a véleménye, akik részt vet
tek május 23-24-én a Közösségi Ház SE által 
rendezett ifjúsági sakkversenyen a két tannyelvű 
gimnáziumban. Azt tudtuk, hogy Kurucsai Ist
ván vezetőedző remek szakember, a sportág sze
relmese, de azt csak titkon remélhettük, hogy a 
nevével fémjelzett versenyre ennyi híresség 
megjelenik. Márpedig Karakas Éva világbaj
noknő, a Magyar Sakkszövetség ifjúsági bizott
ságának teljes vezérkara, és Verőczi Béla veze
tésével a hazai bírói kar elitje tisztelt meg minket 
jelenlétével. Apropó, ifjúsági bizottság. A ver
seny alatt vezetőségi ülést tartott, s kis egyesüle
tünket is érintő kérdésekben hozott határozatot, 
ahogy mondani szokták jót is, rosszat is. A jó: él
játékosunk Fáncsy Imre képviseli hazánkat a jú
niusban Duisburgban sorra kerülő világbajnok
ságon a 18 évesek korcsoportjában. A rossz: a 
szövetség csak részben tudja vállalni a felmerülő 
költségeket, a többi a versenyzőt vagy egyesüle
tét terheli. Hát, nem a legjobbkor jött a hír...
S most már valóban a két nap eseményeiről: 16 
egyesület közel 100 versenyzője ült asztalhoz az 
értékes nyereményekért. Világbajnoki helyezet
tek (a vietnami Hoang Trang világbajnoki 3.), 
országos bajnokok két korcsoportban, négy ka
tegóriában mérték össze tudásukat. A 9 fordulós 
svájci rendszerben lebonyolított verseny első 
napja után a Közösségi Ház SE sportolói igen 
előkelő helyen álltak, s a csapatversenyben is 
olyan patinás csapatot előztek meg, mint például 
az OB I-es MTK. Másnap (bár több meglepő 
játszmának lehettünk tanúi) lényegében igazoló
dott a papírforma, s kategóriánként a következő 
eredmények születtek.

Fiúk 14 év felett:
1. Fáncsy Imre Balatonalmádi KHSE 7,5 pont
2. Léhmann Z. MTK 6,6 pont
3. Czebe A. Törekvés SE 6,0 pont 
Imre tehát megnyerte a legnehezebb csoport ver
senyét, bizonyítva ezzel újfent, hogy az egyik 
(ha nem a) legjobb a korosztályában. Ő érdemel
te ki teljesítményével a legeredményesebb almá
di versenyzőnek felajánlott serleget is.

Lányok 14 év felett:
1. Lakatos Nikoletta Tapolcai Honvéd 8,5 pont
2. Palkó Judit Haladás VSE 8,0 pont
3. Vereczkei Judit B.almádi KHSE 6,0 pont 
Az Európa-bajnokságra készülő győztes kislány 
egy korcsoporttal feljebb indulva is bizonyította 
tudását. A KHSE versenyzője, Vereczkei Judit

eredménye kellemes meglepetés, hisz esélye
sebb versenyzőket utasított maga mögé.
Fiúk 14 év alatt:
1. Csonka Haladás VSE  8,0 pont
2. Pergel Haladás VSE 7,5 pont
3. Arató B. Mohácsi TE 7,0 pont 
Lányok 14 év alatt:
1. Hoang Trang Vietnam 9,0 pont
2. Décsey K. Tapolcai Honvéd 7,0 pont
3. Sárkány Petra B .almádi KHSE 6,0 pont 
A vietnami kislány 100%-os teljesítménnyel 
nyert, Sárkány Petra eleget tett az előzetes elvá
rásoknak.

Csapatverseny:
1. Tapolca Honvéd 27,5 pont
2. Haladás VSE 26,5 pont
3. B.almádi KHSE 24,0 pont

A beszámoló végén álljon itt azoknak a támoga
tóknak a listája, akik hozzájárultak a verseny si
keres lebonyolításához:

FÓRUM bevásárlóközpont, Dataqua 
Kft., Plaket Kft., Tejipari Vállalat, pol
gármesteri hivatal, Geoprospect Kft., 
Mento Kft., Nitrokémia, Kommunális 
Kft., Traedorg Nyomda, Kocsis Miklós, 
a Porció étterem tulajdonosa, és a házi
gazda: a két tannyelvű gimnázium.

A B.almádi KHSE csapata. Első sor: Kucsera 
Zoltán, Sárkány Petra, Vereczkei Judit, 
Fáncsy Imre. Hátsó sor: Kurucsai István veze
tőedző, Gróf Tibor, az egyesület elnöke, Czu
czor Sándor házigazda, Fáncsy László szak
osztályvezető

Fotó: Durst László

TENISZ-HÍREK 
IDŐRENDBEN

Népes mezőny indult a hús
véti tömegsportversenyen. 
Több mint 60 általános iskolás 
játszott a Kinder tojásokért (te
niszovi), valamint az érmekért 
(teniszsuli). Ez volt az első 
olyan rendezvény, melyen a 
szakosztály és Laci bácsi nö
vendékei együtt szerepeltek. A 
május 1-i Nyitott kapuk alkal
mával is sokan hódoltak a fehér 
sport nyújtotta örömöknek, ö r
vendetes: (bár még kevesen, 
de) szülők is együtt játszottak 
gyermekeikkel.

Az év folyamán még több
ször szervezünk hasonló ren
dezvényt. Nem tudom elhall
gatni, hogy egyes sportvezetők 
soknak tartják az egy évre ter
vezett 5-6 alkalmat, ők csak 
hármat támogatnak.

A sors fintora, hogy az ellen
kezés éppen azon a héten nyil
vánult meg, amikor a gyermek
napi Nyitott kapukra került 
volna sor, valamint május 27- 
én a Kihívás napja rendezvé
nyei voltak az ország 370 tele
pülésén, aminek a jelmondata: 
15 perc sporttal egészségünkért 
és településünkért!

Az országos csb. II. osztá
lyában szereplő csapatunk jól 
kezdett a rangos mezőnyben. 
Előbb Győr, majd Sopron csa
patát vertük meg 5:4-re. Keszt
helytől 6:3-ra kikaptunk. A 
csapat tagjai és a vezetőség kö
szönetet mond a szépszámú lel
kes biztatónak. Egyéni ered
mények:

Agárd: ifj. Varga László és 
Andó Róbert 3.

Keszthely: Kovács Lajos 1., 
Andó Róbert és ifj. Varga 
László 3. helyezést értek el.

Megyei versenyen Hitter 
Csaba 3., diákolimpián 1., a 
soproni korosztályos verse
nyen 2. helyezést ért el.

Rajnai Csaba megyei diáko
limpián 1., Fűzfőn 2. lett.

Varga László 
szakosztályvezető

Kettős győzelemmel, a 
2. helyen fejezte be a tava
szi idényt teniszcsapatunk, 
akik először Pápán, majd 
Nagykanizsán diadalmas
kodtak.

Eredmények:
BSE-E1. Vasas 6:3 
BSE-Nagykanizsa 7:2



Gyermeknap 
’92

Egész napos rendezvény ke
retében ünnepelhettük a gyere
keket május utolsó vasárnap
ján. A Fórum bevásárlóköz
pont területén lebonyolított 
programban fellépett többek 
között a Viktória együttes, a ti
nik kedvence, a Manhattan 
együttes, a Lili és Lala bohóc
páros, ifjú tánctehetségünk, 
Horák Tamás, Néma Frigyes 
énekes, a gimnázium modern
tánc-együttese, végül az utca
bálon a Lux ’73 együttes „húz
ta” a talpalávalót. A gyerekek 
nevében is ezúton mondunk 
köszönetet mindazon vállala
toknak, pártoknak, magánsze
mélyeknek, akik segítették a 
közösségi ház munkáját.

Jótékony célú bál -  
számítógépekért

Első alkalommal rendezett 
bált a Györgyi Dénes iskola 
május 1-én a névadója emléké
re meghirdetett programsoro
zat keretében. A kései időpont
tal nem a farsangi szezont kí
vánták meghosszabbítani, ha
nem a bevételből egy számító- 
géppark felállítását tervezték a 
szervezők. A nemes elhatáro
zást akceptálták a meghívottak, 
s a reggelig tartó vigadalom 
eredményét az új tanévben ta
lán már használhatják az érdek
lődő tanulók.

Hattyú bál
'92

Májusi beharangozónkhoz 
viszonyítva több változást is je
leztek a szervezők. Ennek ér
telmében az idei szezonnyitót a 
nagy érdeklődésre való tekin
tettel ismét az Aurora étterem
ben rendezik június 27-én. 
Előtte 19 órától a régi Hattyú 
étterem helyéről indul a mazso
rettes, lovas felvonulás a Nap
sugár párral, majd az Aurora ét
terem előtt térzene fogadja a 
vendégeket. A bált 20 órakor 
dr. Hunkár Dénes, Magyaror
szág bécsi nagykövete nyitja 
meg. Belépő lapunk megjele
nésekor már javában kapható a 
polgármesteri hivatalban és a 
közösségi házban.

MAJÁLIS 1992
Mindazok, akik kíváncsiak 

voltak a Vörösberényi Polgári 
Kör által szervezett majálisra, 
meggyőződhettek, hogy nem
csak szólam volt januári ígére
tünk.

Hónapok kemény munkája 
előzte meg azt, hogy május 30- 
án együtt szórakozhatott a kör
nyék apraja-nagyja. Az előké
szítés fizikai munkájába a beré
nyi iskola is bekapcsolódott, 
ugyanis a polgári kör célkitűzé
sei egybeesnek az iskola rövid 
és középtávú programjával. 
(Gondolunk itt a Malomvölgy 
kulturált sportolásra is alkal
massá tételére.)

Mit láthatott a majálisra ér
kező vendég?

Az autósokat parkolóhelyre 
irányították. Lengőteke, csúsz
da, kötél-magaslesmászás vár
ta az ifjakat.

A helyi diákönkormányzat 
sakkszimultánt, célbadobó ver
senyt rendezett. Lehetett hete
seket rúgni Bartalos Bélának, 
lovagolni és pónilovagolni.

A talpalávalót az ajkai fúvós
zenekar szolgáltatta. Fellépett 
a bakonyjákói német nemzeti
ségi iskola tánccsoportja is.

A fogyasztók pedig meg
győződhettek, hogy az árak va
lóban szolidak voltak, sőt a 
szolgáltatásokért sem kellett fi
zetni a gyerekeknek.

Minden a jókedvet, a kikap
csolódást, az együttlétet szol
gálta.

„PÉE MEN”

Az egyébként méltán nagy sikerrel 
megrendezett vörösberényi gyermek
napi majális ürügyén 11 csapatra való 
felnőtt kergette a labdát a frissen kiala
kított, labdarúgópályának csak nagy jó
indulattal nevezhető játéktéren.

A több csapatra való érdeklődő, aki 
az előkészületekről nem szerzett kellő 
időben tudomást, csak a partvonalon 
kívülről szemlélhette az eseményeket.

A jelentős érdeklődést látva merült 
fel egy olyan városi kispályás labdarú
gó-bajnokság megrendezésének a gon
dolata, amely nemcsak az év egy-két 
jeles napjára korlátozottan, hanem ta
vasztól őszig rendszeres sportolási le
hetőséget jelentene.

A helyszínen futólag elvégzett köz
vélemény-kutatás, majd az azóta eltelt 
időszakban folytatott megbeszélések 
során a gondolat minden megkérde
zettnél lelkes fogadtatásra talált.

6-10 állandó, területi (városi baráti 
körök), szakmai vagy egyéb alapon 
szervezett stabil csapat mérkőzhetne 
meg egy többfordulós bajnokság kere
tén belül, csapatonként heti egy-egy 
mérkőzést számítva. A mérkőzések 
tervezett helyszíne a sporttelepen ki
alakított füves kispálya.

Az érdemi szervezési munkák el
végzésére a labdarúgás idősebb lelkes 
hívei közül már több jelentkező is van.

Az első és legfontosabb teendő a 
csapatok megszervezése, majd a neve
zések lezárulása után a sorsolás lebo
nyolítása.

Kérem, hogy június 30-ig az érdek
lődők nevezési szándékukat juttassák 
el hozzám a városházára, s a nevezések 
számától függően kerül sor az 1992. év 
hátralévő részére a jelentező csapatok 
kapitányaival való egyeztetés során a 
játékrend kialakítsára.

Az ezzel kapcsolatos megbeszélés 
tervezett időpontja július 3. (péntek), 
16 óra. Helye: a városháza kisterme, 
ahová konstruktív javaslataikkal együtt 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Molnár Pál

A Malom völgyben
Fotó: Durst L.

LABDARÚGÁS
BSE-FELSŐÖRS 0:1
Végigtámadott mérkőzés után a végén egy ellentámadásból ka
pott góllal vesztettünk.
BADACSONYTOMAJ -  BSE 8:2 
Góllövő: Bogdán, Selmeczi
A vendéglátóknak minden, nekünk semmi nem jött be. 
BSE -  GYULAFIRÁTÓT 2:1 
Góllövő: Sóber, Balai
Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést azzal, hogy a helyzete
ket nem lőttük be.
PEREMARTON -  BSE 7:0
Egy osztálynyi különbség volt a két csapat között
BSE -  SOMLÓ SE 3:0
Góllövő: Balai 2, Hartmann
Kötelező győzelem volt.
A megyei bajnokság állása 28 forduló után:
1. Peremarton 51 pont
2. Devecser 48 pont
3. El. Pápa 39 pont
4. Felsőörs 35 pont
5. B.almádi 34 pont



Tisztelt Főszerkesztő Úr!
A város lapjának legutóbbi, májusi számában 1992. május 2. 

dátummal, dr. Kerényi László polgármester aláírással a 4. olda
lon cikk jelent meg, ami személyemre vonatkozóan több valót
lan állítást tartalmaz. A rendelkezésre álló törvényes határidőn 
belül kérem a következő, júniusi számban az alábbiak szó sze
rinti közlését.

Kijelentem, hogy a városban, a megyében, az országban sem 
nekem, sem a feleségemnek semmilyen lakásom (lakóingatla
nom) nincs. Tekintettel arra, hogy az Almádi Újság májusi szá
mában ezzel ellentétes állítás jelent meg, felkérem a cikk íróját, 
állítása valódiságát bizonyítsa a pontos, hiteles lakáscímekkel 
(város, utca, házszám, emelet, ajtó). Ezen adatokat kérem a kö
vetkező lapszámban azonos helyen leközölni.

Az újság kötelessége a településen történtekről beszá
molni, jelen esetben is helyt adtunk az egyéni közlemény
nek, de kérjük, hogy a jövőben ne az újságot használják fel 
e célra, hiszen köztudomású, hogy az érintettek egy asztal
nál ülnek a képviselő-testületben, ahol a többi honatya előtt 
tisztázni lehetne -  sőt kellene -  vitás ügyeiket Ennek ellené
re megkérdeztük az érintettet a múlt havi cikkel kapcsolat
ban.

A polgármester válasza:
Dr. Farkas Miklós 1992. január 30-án a neje nevében ápolási 

díj megállapításáért kérelmet nyújtott be polgármesteri hivatal 
szociális csoportjához. A rutinszerű ügyintézés során derült ki, 
hogy az Állami Népességnyilvántartó Hivatal adatai szerint dr. 
Farkas Miklósné Lendvay Ágnes Magdolna, Budapest II. kerü
let, Dorottya u. 11. sz. alatti, Farkas Máté pedig Budapest II. ke
rület, Szilágyi Erzsébet fasor 81., II. emelet 7. sz. alatti állandó 
lakos volt a vizsgálat idején. A hivatalos értesítéseket a polgár- 
mesteri hivatal titkárságán bárki megtekintheti. Ezek alapján 
írtam a múltkori cikkemben, hogy a Farkas házaspár „máshol 
több lakással rendelkezik”. És nem azt, hogy a tulajdonában 
van. Az azonban valóban elképzelhető, hogy ha valaki egy la
kásban állandó lakos, az még nem jelenti azt, hogy rendelkezik 
is vele. Ezért helyesbítem a vitatott kitételt: a Farkas család 
nem „máshol több lakással rendelkezik”, hanem a tagjai „más
hol több lakásban állandó lakosok voltak” a kérelmük elbírálá
sa időpontjában. Ehhez még annyit fűzök hozzá, hogy egy tele
pülés csak az állandó lakosai után kapja meg az államtól azokat 
az évente, és többezer Ft-ban kifejezett fejkvótákat amik pél
dául az ápolási díj alapját is képezik. E pénzeket a Farkas há
zaspár rendezetlen lakásbejelentés-viszonyai miatt Budapest
II. kerülete inkasszálta.

A felbontott Bajcsy-Zs. 
és Hunyadi utcákról

Mint azt már májusi lapszá
munkban is jeleztük, az ivóvíz
vezeték-rekonstrukciós mun
kák miatt felbontott Bajcsy-Zs. 
utcai útburkolat helyreállítása 
május végére megtörtént. A 
teljes beruházás az üzemeltető 
DRV szervezésében zajlott, a 
nagyobb átmérőre történő ivó
vízvezeték-csere nemcsak a 
Bajcsy-Zs. utcai ingatlanok, 
hanem egész Almádi vízellátá
sát javítja.

Jelenleg az útfelület teljes 
helyreállításának utómunkála
tai még folynak, a kitermelt 
földtől eltömődött csapadék
csatorna nyílásainak kitisztítá
sa, az út szintjéből kiemelkedő 
aknafedlapok szintrehozása, de 
ezek a munkálatok is befeje
ződnek június 10-ig.

Városunkban a DRV beru
házásában még egy ivóvízve
zeték-csere folyik, amiről vi
szont az eddigi munkavégzés 
alapján semmi jót nem mond
hatunk, ez pedig a Hunyadi ut
cai rekonstrukció. Itt a 60 mm 
átmérőjű régi vezetékszakaszt 
kb. 300 fm hosszban cserélik 
100 mm átmérőjűvé, érezhető
en javítva ezzel a Hunyadi ut
cai vízellátás minőségét

Sajnos ebből még semmit 
sem érzékelhetnek az utca la
kói, de a bosszúságból annál 
többet. Az építési engedélyben 
a Balatonalmádi Polgármesteri 
Hivatal feltételként szabta az 
1992. május 15-i befejezési ha
táridőt -  amit természetesen 
előzetesen egyeztetett a beru

házó DRV képviselőivel - , 
gondolva a Hunyadi u. teljes 
felületének esetleges aszfalto
zási munkáira is, ami május vé
gére elkészülhetett volna.

Május első napjaiban már 
látszott, hogy a kivitelezést 
végző DRV ilyen munkatem
póban az építési engedély sze
rinti befejezési határidőt tartani 
nem tudja, amit írásban jelez
tünk siófoki és balatonfüredi 
igazgatóságunk felé, kérve a 
munkák ütemének meggyorsí
tását.

A május 15-re kitűzött mű
szaki átadáson a nyomvonal 
teljes hosszában nyitott mun
kaárkot találtunk, a házi bekö
tések cseréje is hátra volt még.

DRV-vel ellentétben a mű
szaki átadást meghiúsultnak te
kintettük, ismételten felszólít
va őket a munkák mielőbbi tel
jes befejezésére.

A műszaki átadáson a DRV 
által vállalt újabb, 1992. május 
31-i befejezési határidőre sem 
készült el a munka, ami pedig 
most már az üdülési szezon 
megkezdését is komolyan ve
szélyezteti. A DRV-nek, amely 
több éve a Balaton térségének 
vízellátásáén felelős szervezet 
tudnia kell, hogy az üdülési 
szezon veszélyeztetése komoly 
erkölcsi és anyagi károkkal jár. 
A tömeges lehetőségeken belül 
élni is fogunk a felelősségrevo
nás ügyében.

Horváth Zsuzsa

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
és a  balatonalmádi Geoprospect Kft.

közös pályázatot hirdet a Rákóczi úti 
(ún. bauxitos)

sporttelep 
h asznosítására

A pályázat részletes feltételeiről az Almádi Holding Kft-nél a 38-444-es telefonon vagyszemélyesen lehet érdeklődni. A pályázat benyújtásának határideje: 1992. június 30.

10%-os engedményt ad
a hirdetést felmutató 

minden kedves 
vásárlójának 

a strandbejárattal szemben 
lévő bazársoron üzemelő 

mindkét

ILDI
BUTIK
Új kollekciók 

változatlan árakon

Nyitva egész héten, 
10-20 óráig



A történet folytatódik... 
és elágazik

Előző cikkünket 
követően igen sokan 
jelentkeztek, hogy se
gítsenek az 1945 már
ciusában lezuhant 
amerikai vadászgép 
maradványainak fel
kutatásában.

Monse Zsuzsa ta
nárnővel együtt elin
dultunk, hogy felke
ressük a szemtanúkat, 
és hogy -  reményünk 
szerint -  azonosíthas
suk az esetleges ron
csokat, darabokat. 
(Neveket szándéko
san nem említek, nem 
szeretném, ha az „em
lékgyűjtők” esetleg 
megrohannák segítő
inket.)

Egy kedves asszony volt az 
első, aki elvezetett bennünket a 
helyszínre, a domboldalra, ahol 
ma terebélyes fák, magas alj
növényzet őrzi a talán még az 
avarban rejtőző fémdarabokat. 
Ez még további kutatást kíván
-  gondoltuk -  és tovább indul
va az egyik kis diák nagyma
máját látogattuk meg, aki vi
szont egy másik amerikaira 
emlékezett. Szerinte a gép a 
Balaton partján feküdt (mi vi
szont tudjuk, hogy a keresett P- 
51 Mustang Almáditól északra 
zuhant le).

A beszélgetésre előjött a 
szomszéd is, aki még észa
kabbra mutatta az esemény he
lyét, bár felesége közbeszólt, 
hogy szerinte az egy másik 
(szerintünk immár a harmadik) 
gép lehetett.

Mindenestre „próba szeren
cse” alapon kimentünk erre a 
helyszínre is. Első próbálkozá
sunkat máris siker koronázta. 
Egy kis ház hátsó kertjében ott 
volt a DARAB. Furcsa volt 
ugyan, nemigen illett a keresett 
gép részei közé, de repülőgép
alkatrész volt az biztos. Az 
egyik szomszéd kertben azután 
megtaláltuk a futószárat a disz
nóól ajtajának támasztva. (Az 
ólban még rengeteg lemezda
rab bújt meg, de nem volt enge
délyünk a kipakolásra.)

Már a futómű is gyanús volt 
de amikor egy másik kert kerí

tésébe beépítve a motorburkoló 
lemezeket is felfedeztük, már 
egyértelművé vált, hogy itt egy 
német Focke Wulf FW 189 fel
derítőgépről van szó. Amikor 
azután egy harmadik ház mö
gött a fél vízszintes vezérsík is 
előkerült már bizonyossá lett 
az addigi sejtés, egy másik tör
ténetbe csöppentünk.

Néhány héttel később újabb 
adatok bukkantak fel. Közel az 
általunk ismert lezuhanási 
helyhez, az egyik szépen gon
dozott kertben repülőgép
szárny-darabokra bukkantunk. 
A tulajdonos szerint mindkét 
többméteres darab, sőt a gép 
motorja is sokáig ebben a kert
ben volt. A jellegzetes bekötési

csomópontokból azonban rövi
desen kiderült ismét a német 
gép alaktrészeit találtuk meg. 
Ugyanígy jártunk Almádi bel
városában is, bár ott talán egy 
éppen perdöntő darabnak előző 
cikkünk óta lába kelt (ezt már 
„átvették megőrzésre” a jótét 
emlékgyűjtők).

Újabb történet kerekedik az 
előzőből. A keresett gépnek 
még egyetlen hitelesíthető da
rabja sem került elő.

Tegnap levelet kaptam 
Amerikából. Jim érdeklődött 
van-e valami eredmény?

Kedves segítőink! Ugye 
lesz!?

Punka György

Ennek a gépnek vastagon kihúzott részeit találtuk meg

Balatonalmádi, Jókai u. 1. 
-fehér szolgáltatóház -  

telefon: 38-054

KOMPUTERES
SZEMVIZSGÁLAT

Szemüvegkészítés 
SZTK-vények beváltása

Félsorompókat 
a vasúti 

átjárókra
A várost átszelő vasúti pá

lya közúti átjárói mind fény
sorompóval vannak ellátva. 
Az elmúlt évek szomorú sta
tisztikái szerint igen veszé
lyesek. Az okok sokfélék: le
het figyelmetlenség, ha valaki 
nem veszi észre a piros jel
zést, vagy fegyelmezetlen
ség, ha úgy megy a sínre, 
hogy még az előző jármű nem 
tudott továbbhaladni, így 
esetleg nincs hova menekül
ni, vagy mint a kempingnél, 
egy utánfutóval balra kanya
rodni mindig kockázatos, 
még a legnagyobb figyelem  
esetén is. Sokan nosztalgiával 
emlegetik a baktert, miért kel
lett a hagyományos sorompó
kat megszüntetni. Az átjárók 
biztonságát vissza kell állíta
ni, vagy még inkább fokozni. 
A fénysorompóval együtt 
működő félsorompó talán a 
legjobb megoldás. A MÁV a 
múlt év őszén javaslatot tett: 
ahol felszerelhetők a félso
rompók, ott közösen vállalva 
annak költségeit, még a nyár 
előtt építsük meg őket. Az 
éves költségvetésben javasol
tam a ránk eső költség biztosí
tását az alábbi meggondolás
ból. A balesetek elkerülése 
mindenkinek érdeke. A fele
lősség a vasút és a közút keze
lőjét egyaránt terheli. Elke
rülhetők lennének a balesetek 
a vasút megszüntetésével, 
azonban ehhez egy kérdést 
tennék fel. A vasút a terüle
tünket bitorló vállalkozó 
vagy a településhez szervesen 
hozzátartozó közmű? Azt hi
szem, kevesen vitatjuk, hogy 
a vasút igenis közmű, nem vé
letlenül sajnáljuk az öreghe
gyi vasút szétverését.

A MÁV ismert anyagi 
helyzetében az ottani döntés
hozók szűkös forrásaikat csak 
a másik érdekelt, a város tá
mogatásával tudja sorompóé
pítésre fordítani, hisz a forin
toknak ott is sok más helye 
lenne. A költségvetésbe végül 
is több hónapi vita után beke
rült három sorompó árának 
közel fele, így a két állomásra 
és a budatavai átjáróra hama
rosan félsorompó kerül. A 
kemping előtti átjáróra hely 
hiányában sajnos nem lehet 
félsorompót tenni, ennek for
galmát egy út megépítésével a 
gázcseretelep felé kell átvin
ni, ennek előkészítése is fo
lyamatban van.

Szabó Balázs



CSÍPŐS TÉMA
Port vert fel az elmúlt hetek sajtójában 

a balatoni szúnyogirtás ügye.
Több olvasónk kérte, 

hogy járjuk körül a sokakat érdeklő kérdést, 
Íme: a Népszabadság kezdte el.

A polgármesterek 
rovarpártiak

Könnyen megtörténhet, hogy az idén egyáltalán nem lesz szú
nyogirtás a Balaton partján -  a turizmusra ennek következményei 
beláthatatlanok.

„Távlatilag a szúnyogirtás nem kívánatos beavatkozás a termé
szet rendjébe, kitartó felvilágosító munkával el kell érnünk, hogy 
polgáraink és vendégeink örüljenek, ha 2000 táján egészséges 
szúnyogokkal csípethetik meg magukat az egészséges Balaton 
partján” -  olvasható abban a válaszlevélben, amelyet Balatonal
mádi és Balatonfüred polgármesterei írtak a Balatoni Szövetség 
nevében az Országos Idegenforgalmi Hivatal (OIH) elnökének.

Az eredeti levél ugyanis arra szólította fel 42 partmenti telepü
lés önkormányzatát, hogy vállalják magukra a szúnyogirtás költ
ségének 50 százalékát Mindeddig az OIH gondoskodott -  jól-rosz
szul -  a vérszívó rovarok irtásáról, ám az idén már arra az állás
pontra helyezkedett, hogy mivel az adók és más turisztikai bevé
telek tetemes része a helyi önkormányzatokhoz folyik be, fele 
részben hozzájárulhatnak a vendégfogadás elemi feltételeinek 
megteremtéséhez is. Ám a 42 polgármester többsége a felszólító 
javaslatot válaszra sem méltatta, s mindössze 9 település gazdája 
válaszolt egyetértően.

Mint az idézett levélből is kitűnik, talán nem egyedül a pénzről 
van szó, hiszen az egy szezonra és az egy településre jutó szúnyog
irtási költség a partszakasz hosszától függően 20 ezertől 278 ezer 
forintig terjed. Kardos Kázmér, az OIH elnöke lapunknak el
mondta, hogy az idei első biológiai irtásnak az elmúlt héten meg 
kellett volna történnie. Mivel az egész szezonra szóló akció meg
rendelésének határideje is elmúlt, majdnem befejezett ténynek le
het tekinteni, hogy az idén egyáltalán nem lesz irtás: a szúnyogo
ké, nem pedig a turistáké lesz a Balaton partja.

G.Zs.

A Balatoni Szövetség megbízásából 
a polgármester helyesbítés közlését kérte 

a Népszabadságtól:

Népszabadság 
Budapest 
Telefax: 168-9098

TISZTELT SZERKESZTŐ URAK!

A Népszabadság 1992. április 11 -i számban jelent meg „A pol
gármesterek rovarpártiak” című írás G. Zs. szignóval. Kérem, szí
veskedjenek leközölni az alábbi hozzászólásomat

A polgármesterek rovarpártiak

Az érem másik oldala
Mellékelem a Balatoni Szövetség állásfoglalását szúnyogirtás 

ügyben. Ennek az utolsó mondatát emelte ki a cikk és Kardos 
Kázmér úr, az Országos Idegenforgalmi Hivatal elnöke. A pártat
lan tájékoztatás érdekében remélem, hogy az egészet leközli a 
Népszabadság. Döntse el az olvasó, hogy a Balatoni Szövetség 
fundamentalista zöld állásfoglalásáról van-e szó, amit G. Zs. írása 
sugall, vagy nem.

ÁLLÁSFOGLALÁS
A BIB megkereste a Balatoni Szövetséget, hogy a parlamenti 

önkormányzatok járuljanak hozzá 3-4 millió forinttal a szúnyog- 
irtáshoz, mert az állam többé nem finanszírozza a teljes költséget, 
csak a felét.

A Balatoni Szövetség polgármesterei e kérdésben megosztot
tak. Egyesek akarnak irtani és fizetni, mások akarják az irtást, de 
nem akarnak fizetni, ismét mások felteszik a kérdést, irtsunk-e 
egyáltalában. Ezért meghívtunk 10 országosan elismert szakértőt, 
hogy adjanak tanácsot: irtsunk vagy ne, s ha igen, akkor vegysze
resen avagy biológiailag.

A tanácskozáson elhangzottakból az alábbiakat szűrtük le: az 
időjárástól rendkívüli mértékben függ a szúnyogok mennyisége, 
száraz évszakban alig vagy nem is kell irtani, esősben igen. A 
nyakló nélküli irtás nem kívánatos. A gyérítés egyelőre -  idegen
forgalmi szempontokból -  elengedhetetlen. Az irtás módja első
sorban biológiai legyen. A vegyszeres irtás álljon készenlétben, 
és csak akkor alkamazzuk, ha baj van. Meg kell erősíteni a keszt
helyi egyetem által szervezett figyelő-felderítő-szakértői szolgá
latot, hogy felesleges beavatkozás ne történjen. A kémiai irtás idő
pontját, legalábbis a kevésbé lakott területek felett, lehetőleg a ko
ra esti órákban célszerű elvégezni, mert a szúnyogok ekkor a leg
aktívabbak. Csak a szolgálat kezdeményezésére indulhat az irtás.

A költségek részbeni vállalására komoly hajlandóságot jelez
tek az idegenforgalmi vállalatok, szervek, és ezt a Balatoni Szö
vetségnek ki is kell használnia. Így csökenthető a kéretlenül ránk 
háruló teher. Távlatilag a szúnyogirtás nem kívánatos beavatko
zás a természet rendjébe, kitartó felvilágosító, előkészítő munká
val el kell érnünk, hogy polgáraink és vendégeink örüljenek, ha 
2000 táján egészséges szúnyogokkal csipethetik meg magukat az 
egészséges Balaton partján.

Balatonalmádi-Balatonfüred, 1992. február 2.

Dr. Kiszely Pál Dr. Kerényi László

A távlati elképzelésünkről lehet korrekten eszmét cserélni, 
időnk is adódik rá 2000-ig, de ma, 1992-ben egyáltalában nem vi
tattuk a szúnyogirtás elengedhetetlenségét.

A Balatoni Szövetség elnöksége a fenti állásfoglalást elfogad
ta, egyben a költségek vállalását vagy nem vállalását az érintett 
önkormányzatra bízta, nem lévén jogköre az egyendöntés megho
zatalára.

Tendenciózus a cikk azon kitétele, hogy „az adók és más ide
genforgalmi bevételek tetemes része a helyi önkormányzatokhoz 
folyik be, fele részben hozzájárulhatnak a vendégfogadás elemi 
feltételeinek megteremtéséhez is.”

A tetemes jelzőbe sok minden belefér, valós számok nélkül pél
dául a hangulatkeltés is.



Balatonalmádi Város Önkormányzata 1992-ben tetemes pénz
összeget, jelesül 34 millió forintot fordít útépítésre, útfenntartás
ra, gázbevezetésre, parkok karbantartására, csatornázásra, vízve
zeték bővítésére, a vasúti átjárók korszerűsítésére. Mindez a ven
dégfogadás elemi feltételeinek megteremtésére is szolgál. Január
ban évközi ingatlanértékesítés terhére negatív költségvetést fo
gadtunk el, ezért nem tudjuk a még oly kicsinek tűnő szúnyogirtá
si hozzájárulást a később érkező „felszólító javaslat” értelmében 
kifizetni. Ugyanakkor tudattuk mind Kardos úrral, mind a Balato
ni Intéző Bizottsággal, hogy a városunkban nagy objektumokkal 
rendelkező Balatontourist szívesen fizet a szúnyogirtásért. Ha
sonló hajlandóságot feltételezek más idegenforgalmi intézmé
nyeknél is, hiszen az idegenforgalmi bevételek elsősorban azok
nál csapódnak le. Ezért javasoltuk a megkeresésüket nem felszó
lítólag. Hogy aztán az idegenforgalmi bevételekből valójában ho
vá és mennyi folyik be, nagyon szép újságírói feladat lenne kide
ríteni. Csak persze fáradságosabb, mint az elnök úr egyoldalú, bár 
a saját szemszögéből érthető véleményét a másik oldal megkérde
zése nélkül közreadni.

Abban a reményben, hogy a mi véleményünk is napvilágra ke
rül, maradok tisztelettel,

Balatonalmádi, 1992. április 21.

Balatonalmádi polgármestere, 
a Balatoni Szövetség környezetvédelmi megbízottja

A Népszabadság nem közölte le a helyesbítést, 
amiből egyértelműen kiderül, hogy a Balatoni 
Szövetség felelős állásfoglalásából tényleg csak 

egyetlen mondatot emelt ki Gál Zsuzsa 
újságírónő.

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Mindenekelőtt elnézését kell kérnem, amiért csak késve vála
szolok Eötvös Pál főszerkesztő úrhoz, Kereszty András felelős 
szerkesztő úrhoz, valamint Tamás Ervin és Karcagi László főszer
kesztő-helyettes urakhoz út, április 22-én kelt levelére.

A hozzánk eljuttatott szöveg -  tehát a Balatoni Szövetség állás- 
foglalása és amit Ön és dr. Kiszely Pál polgármester úr ahhoz hoz
záfűzött -  túlságosan hosszú ahhoz, hogy teljes terjedelmében le
közöljük. Semmiképpen sem volna indokolt, hogy ilyen terjede
lemben foglalkozzunk azzal, hogyan foglalt állást februárban szú
nyogügyben a szövetség, s ahhoz milyen kiegészítést tettek ápri
lis 22-én, de különösképp indokolatlan volna eredeti cikkünk rö
vidségéhez mérten. Tekintve azonban, hogy az állásfoglalásból 
idézett egy mondat valóban félrevezető lehet, szívesen helyt 
adunk az ügy lényegének. Tehát készséggel közölnénk, hogy -  
szemben az április 21-i cikkben idézett egy mondat sugallatával -  
önök nem ellenzik a szúnyogok irtását és a döntést az önkormány
zatokra bízzák. Ezt örömmel ki is egészítenénk azzal, ha netán né
hány önkormányzat már döntött így vagy úgy cikkünk megjelené
se óta.

Kérem, fogadja el javaslatunkat.

Üdvözlettel: 
Gál Zsuzsa

’92. május 7.

A polgármester nem fogadta el 
a Népszabadság ajánlatát:

Balatonalmádi Város polgármestere
Gál Zsuzsa
újságírónőnek
Népszabadság
Budapest
Telefax: 168-2001

TISZTELT GÁL ZSUZSA!
Megértem, hogy terjedelmi okokra hivatkozva igyekszik ki

bújni az érdemi helyesbítés alól, azonban a javaslatát elfogadni 
nem tudom.

Mind az Ön személyes ázsióját, mind a lapjáét növelné, ha ké
résemnek megfelelően a teljes szöveget leközölné. Végtére is aki 
dolgozik, az véthet hibát.

Kérésemet tehát megismétlem: legyenek szívesek leközölni a 
válaszomat, bármilyen apró betűkkel. Amennyiben Önök ezt 
ezen a héten nem teszik meg, mástól fogom kérni.

Tisztelettel,

Balatonalmádi, 1992. május 11.

Aztán a Reformban Vágó Ágnes vette át 
a stafétabotot. A cikket terjedelmi okokból 

nem közöljük le, csak néhány példát, hogy mit 
mondott a polgármester, és mit írt ebből 

Vágó Ágnes.

POLGÁRMESTER

„főszezonban 20 éve nem fü
rödtem bekerített strandon, 
csak csónakból nyílt vizen”

„átadom az állásfoglalásunk 
teljes szövegét, ami Gál Zsu
zsának is megvolt, ebből vette 
ki az utolsó mondatot”

„A rovarpárti polgármesterek c. 
Népszabadság-cikk tendenció
zus és manipulált”

VÁGÓ ÁGNES

„a Balatonban 20 éve nem für
dött”

„levelet lobogtatott... az orrom 
előtt... amelyben benne foglal
tatik, miért nem ad pénzt az ir
tásra”

„A rovarpárti polgármesterek 
c. roppant tanulságos kis írás”

Végezetül álljon itt egy magát megnevezni nem óhajtó 
idegenforgalmi szakember (itt tartunk, megint félünk) 
véleménye: az Országos Idegenforgalmi Hivatal 
1 milliárd forintot kapott a költségvetésből.
A szúnyogirtás összesen 6-7 millió Ft-ba kerül 
a Balatonon, azaz a milliárd töredékébe.
A balatoni önkormányzatok markáns fellépései 
a térség érdekében pedig sokaknak nem tetszenek.

*

Az a kérdés, ki fizet a végén. Vagy? 
Marad a csípős téma. De a szúnyog ezzel 

még nincs elintézve.

Szerk.



A közösségi ház 
júniusi programjából

15-én, 10-18 óráig Kedvez
ményes cipő és vegyi áruk 
(mosószerek, öblítők, habfür
dők, samponok) vására

20-án, 17 órakor TÉRZENE 
(német szimfonikus zene)

18.30 órakor TÉRZENE 
(svéd big-band). Helyszín: az 
autóbusz-pályaudvar és az Au
rora étterem közötti park

21-én, 17 órakor Menetzene 
Olaszországból

24-én, 18 órakor TÉRZENE 
(norvég énekegyüttes)

27-én, 19 órakor Hattyú bál a 
kiegészítő programokkal

28-án, 8 órától Népművé
szeti kirakodóvásár folklór- 
programmal. Helyszín: Város
háza tér

30-án, 11 órakor Alkotóna
pok gyerekeknek. Helyszín: 
Wesselényi strand

JÚLIUSI ELŐZETES
2-án, 14 órakor Piros eser

nyő. Zenés mesejáték. Hely
szín: Wesselényi strand

4-én, 8 órától Népművészeti 
kirakodóvásár. Helyszín: Vá
rosháza tér

9-én, 14 órakor Nestor bű
vész varázslatai. Helyszín: Vá
rosháza tér
Mindenkinek jó szórakozást kí
vánunk!

CIMBORA

A Cimbora Alapítvány és az MTV
Cimbora Produkciós Irodája június 25. 
és július 6. között nemzetközi alkotótá
bort rendez városunkban Cimbora-va
káció címmel. A tábor fővédnöke 
Mme. Catherine Lalumiere, az Európa 
Tanács főtitkára, tiszteletbeli védnöke 
Kányádi Sándor romániai magyar köl
tő lesz. A szervezők muzsikus, képző
művész és versíró Cimborákat hívtak 
meg a világ különböző tájairól.

Az alkotótábor ideje alatt nyilvános 
rendezvények is lesznek (koncertek a 
templomokban, a Fórumnál, zenés sé
tahajón stb.), ezekről külön plakátokról 
értesülhetnek az érdeklődők. Ugyan
csak a tábor programjához kapcsolódó
an kiállítás nyílik a Városháza padlás
galériájában.

Az Új Almádi Újság szerkesztőségének 
Balatonalmádi
Czuczor Sándor telefontudósítása Londonból: 
Szerémi Péter, a Balatonalmádi Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium 2. éves tanulója nyerte el 
a nemzetközi kupát a londoni diákszónokok ver
senyén a döntő 14 résztvevője közül. Angol,

ausztráliai, belga, holland és kanadai vetélytár
sak gratuláltak Péternek, aki a kupa mellett 75 £ 
különdíjat is átvehetett Brian Gormantól, a zsűri 
elnökétől.
A díjnyertes szónoklat címe:
Ahogy én látom a briteket...
Balatonalmádi, 1992. május 29.

Cserkész avatási ünnepség volt május 3-án 
Balatonalmádiban

Fotó: Durst L.

Közterület
Készülünk a nyárra. Szépülnek házaink, üdülőink, vendéglőink. Csinosodnak a 

porták, kertek.
Megszületett a rendelet a közterületek használatáról is és régóta létezik a kör

nyezetvédelemről és városüzemeltetésről szóló szabályozás, mely kimondja -  az 
ingatlanok tulajdonosai kötelesek az ingatlan határvonalától az útszegélyig, de leg
feljebb 30 méterig a terület gondozását elvégezni.

Vannak utcák, ahol virág nyílik a kerítés tövénél és gyepesített az útpadka. Kel
lemes látvány. Az utcák lakói várják pihenni vágyó vendégeiket, és tudják, anyagi 
lehetőségeink korlátozottak. Vannak utcák és annak lakói, ahol más az utcakép.

Közterületeink talán tisztábbá, rendezettebbé váltak? Az aluljáró fala, a busz
megállók környéke, a temetők vagy a parkok, a járdák, a terek? Kérem, döntsék el 
Önök. E lap sorain keresztül kérjük, vigyázzuk városunk rendjét, tisztaságát, óvjuk 
berendezéseit, tárgyait, növényzetét, és tegyünk érte, hiszen MINDENKIÉ!

SzÉ.

Nyári esti vásár
Az 1992. évi üdülési szezonban az előző évi gyakorlat és tapasztalat alapján ke

reskedők részvételével ismét vásárt szervez a polgármesteri hivatal városgazdasá
gi csoportja. Az esti vásár június 1-től szeptember 15-ig hetente három alkalommal 
hétfőn, szerdán és szombaton kerül megrendezésre a városközpont posta mögötti 
parkolójában. A vásárszervezéssel összefüggésben részleges forgalom- és parko
lási korlátozások bevezetése is szükséges, megértésüket kérjük. A nyári esti vásá
ron minden kedves olvasót szeretettel várunk.

TÁNCHÁZ!
1992. VI. 9-én, 20.30-tól népitáncház lesz a két tannyelvű 

gimnázimban (Rákóczi u. 39.). Belépődíj: 20 Ft 
Mindenkit szeretettel várunk! Rendezőség

Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és becsülték, hogy

DR. KERÉNYI LÁSZLÓNÉ 
DR. BARANYAI MÁRTA

türelemmel viselt hosszú szenvedés után 1992. május 19-én, 49 éves korában csendesen 
elhunyt.
Drága feleségemet, drága édesanyámat 1992. május 25-én helyeztük örök nyugalomra 
a balatonalmádi Pinkóczi úti temetőben. Köszönjük a sok kedves rokonnak, barátnak, 
munkatársnak, ismerősnek, hogy a szertartáson és az utána következő gyászmisén a 
Szent Imre-templomban megosztották velünk bánatunkat, illetve koszorút és virágot 
küldtek a sírra, vagy táviratban fejezték ki együttérzésüket.
Hálásan köszönjük dr. Karácson Andrásnak (Pécs),dr. Horváth Ákosnak (Budapest), 
dr. Árkai Annának (Balaton-almádi) és dr. Csillag Istvánnak (Veszprém) mindazt, 
amit feleségemért, édesanyámért a legjobb tudásuk szerint megtettek.

Balatonalmádi, 1992. május 2 8 .

dr. Kerényi László és Kerényi Orsolya

Városházi hírek
Június 5-én a pedagógusnap 

alkalmából a városházán kö
szöntötték a településen dolgo
zó nevelőket, oktatókat. A ren
dezvény vendége Beke Kata is
mert közéleti személyiség, pe
dagógus volt. Az ünnepségen 
az iskolák leendő, jelenlegi és 
volt tehetésges tanítványai, 
köztük Holló Aurél ütő-kama
raművész, zeneszerző adott 
műsort.

*

A Dunántúli Református 
Egyházkerület és a balatonal
mádi önkormányzat megálla
podást kötött a Veszprémi u. 
103. szám alatti (felső) vörös
berényi iskolaépület átadásá
ról. A szerződés előzménye, 
hogy a református egyház beje
lentette igényét e korábban sa
ját tulajdonát képező épületre, 
melyet az önkormányzat elis
mert. Az átadás időpontja 
1994. szeptember elseje, azon
ban ez mindkét fél egyetértése 
szerint csak akkor valósulhat 
meg, ha az önkormányzat ko
moly állami segítséget kap az 
új vörösberényi iskola építésé
re, melyre még tavaly önálló 
alapítványt is létrehozott.

Közmeghallgatás
A városi önkormányzat 

1992. június 13-án, délelőtt 10 
órától nyilvános közmeghall
gatást tart a városháza nagyter
mében. Minden érdeklődő ál
lampolgárt várunk.
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