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ÜNNEPÜNK 
ELŐTT

Nevezzék a barátaim Alkotmány napjának, új kenyér ün
nepének, vagy aminek akarják, én SZENT ISTVÁN napjá

nak fogom nevezni augusztus 20-át, és nem azért, mert az 
1090. évi szabolcsi zsinaton ez így rendeltetett.

A magyarok megtérítőjét, az egyetlen lehetséges út meg
találóját, államiságunk ezeréves alapítóját ünneplem. Ün
nepelni pedig Almádiban fogok, mert elsőszentünk emléke 
városunkban is, szűkebb pátriánkban is elevenen él!

Az Óvári utcán elsétálok a Szent Imre-templomig, de 
most nem Medgyaszay István magyaros remekét, Karla Já
nos freskóit vagy Németh János faszobrait csodálom meg 
— hanem a templom előtt balra tekintek Szent István király 
savas esőktől omladozó kőszobráig, akinek baljából eltűnt a 
jogar, de jobbjában még mindig ott az országalma. Szilár
dan, biztosan, oltalmazottan. A szobor mögött a Szent Jobb- 
kápolna már csak pár lépés, és rímel a ragyogó mozaikfeli
rata szoborral is: „Hatalmas a te karod, Magasztaltassék a 

te Jobbod”.
A budavári palotából mentette hozzánk Pintér Sándor 

esperes úr 1956 után, mert a romok között felfedezte a csil
logó aranymozaikokat, és tudta, hogy rég eltűntnek hitt kin
cset talált: a Zsigmond-kápolnát, amely a Szent Jobbot 
őrizte. A Szent Jobbot, amely Székesfehérvár után Biharba, 
Boszniába, majd Raguzába (ma Dubrovnik!), Bécsbe, Po
zsonyba és Budára került... Mielőtt a pesti bazilikában vég
re megpihenhetett, még Salzburgba menekítették, és Fábi
án Flynn amerikai tábori lelkész hozta haza 1945. augusz

tus 20-án...
Az esperes úr „csak” a Szent Jobb-kápolnát hozta haza 

Almádiba, helyi mesterek segítettek rekonstruálni mindent, 
még Róth Miksa csodás aranymozaikjait is, amelynek érté
kéből nem von le semmit, hogy nem Lotz Károly műve. 
Ugyanolyan értékálló, mint Szent István intelmeiben a 
messzehangzó gondolat: „... az egynyelvű és egyszokású or
szág gyenge és esendő”. A Szent Jobb-kápolna mindenkit 
vár: ünneplőt, érdeklődőt, hívőt és hitetlent.

Mint mondottam, én ott fogom ünnepelni augusztus 20-
át...

Czuczor Sándor

István király históriája
(részlet)

Szent király volt nemes ágból, 
de a hite nemesebb, 
mindehhez a remény járult 
és az erős szeretet...



1902 NYARÁRÓL
Almádi első szobrát, Petőfi 

Sándor mellszobrát 1902. júli
us 31-én leplezték le, tehát e 
napokban volt 90 éves évfordu
lója a nagy eseménynek. Né
hány szót az előzményekről. 
Mint mindent, a petróleum vilá
gítástól a templomig, ezt is úgy 
„táncolták” össze a lelkes al
mádi fürdővendégek.

1899 szeptemberi hír: „a Pe
tőfi-emlékünnep külön jöve
delme 85 Ft. Ezt a Vigalmi Bi
zottság Petőfi mellszobrának 
beszerzésére szánta. A szobrot 
valószínűleg a park egyik szép 
terén fogják felállítani.” 1900. 
július 29., Anna-bál Almádi
ban, a gyógyteremben. „B evé
telek az Almádiban felállítan
dó Petőfi-szoborra fordíttat
nak ” 1902. március 9. Szobrok 
Almádiban. „Petőfi S. szobrá
nak költségét már összegyűj
tötték. Megkezdték a gyűjtést 
Vas Gereben szobrára.”

Ilyen előzmények után ke

rült sor a felavatásra. Az ünnepi 
beszédet dr. Vutkovich Sándor 
pozsonyi jogakadémiai tanár 
tartotta. Utána éjfélig tartó 
díszvacsora volt a Hattyúban, 
neves személyek jelenlétében. 
A beszéd kis nyomtatott füzet
ben is megjelent.

Néhány érdekesebb hír az 
1902. évi szezonból: A fürdő 
zenekara -  amelyet az évente 
választott Vigalmi Bizottság 
szerződtetett -  térzenét ad a 
Hattyú vendéglő parkjában 
hétfőn, szerdán, pénteken és 
vasárnap 11-12 óra között, a 
Kneipp-csarnokban pénteken 
5-től 7-ig, a Petőfi sétatéren 
kedden, csütörtökön 11-1 és 
5-8 óra között.

Óriási vihar volt szerdán 
(augusztus 20.) este 8 órakor. 
Urbanek Antal almádi kereske
dő és családja csónakázott, és 
végül az alsóörsi nádasban kö
töttek ki. Szeptember 21-én 
népgyűlés volt, a balatonvidéki

bortermelők 
mind megje
lentek. Cél
juk az olasz 
bor beözön
lésének 
megakadá
lyozása. No
vember 16.
Olyan ala
csony a víz
állás, hogy a 
fürdőházak 
alatt járni le
het. „Jövő 
évre megle
petés, a für
dőház és a 
Petőfi-szo
bor közötti 
téren egy 
díszes pavi
lont állítot
tak fel, ame
lyik az őszi 
poszonyi ki
állításnak 
volt a dísze, 
melyben ez
után cuk
rászda és 
egyéb eláru
sítók lesznek. Szóval halad a 
mi kis Almádink, sőt, ha vasút 
röpíti majd a vendégeket oda, 
felvesszük a versenyt bárme
lyik villany világításos balatoni 
fürdővel is! Mindezek, sok 
egyéb almádi-hír mellett, a 
Veszprémi Hírlap című heti
lapban jelentek meg.

A díszes pavilon később ha
jóváróteremként szolgált, és 
sokszor kritizálták, miért a für
dőnél (a mai Sóhajok hídja 
mellett) van, oly messze a mó
lótól. Meg kell jegyezni, hogy a 
Petőfi-szobor időközben áthe
lyezésre került Eredeti helyét 
a képes levelezőlapok mutat
ják.

Végül egy kis vidám történet 
a század első éveiből, talán ép
pen 1902-ből. Ehhez tudni kell, 
hogy a fürdőház a nyaralók 
napközbeni találkozóhelye is 
volt, számtalan magasröptű 
csevegés, vidám tréfa és hason
ló apróságok színhelye. A für
dőház szezonról szezonra bő
vült, természetesen különvá
lasztott női és férfirésszel. A 
Kneipp-Rikli kúra keretében

napfürdőző helyeket is építet
tek, magas palánkkal körülvé
ve. Most következzen egy ko
rabeli fürdőző fiatalember 
naplószerű visszaemlékezésé
nek leírásából egy esemény: 

„Egy fiú megsúgta, hogy a 
női napfürdő palánkja meg van 
fúrva. Erre másnap déli időben 
oda osontam, megtaláltam a 
lyukat és benéztem rajta... csak 
egy nő vette akkor a csalhatat
lan hatású napfürdőt. A nevét 
nem akarom leírni... úgy lát
szik csak ezt a testrészét akarta 
a nappal gyógyíttatni. Ma is 
csodálkozom, hogy nem borult 
el a nap, mikor oly nagyon fe
léje fordította ezt a testrészét. 
Akárki fúrta, ez a lyuk jól meg 
volt fúrva.” Még jónéhány ese
tet sorol fel a visszaemlékezés 
a megfúrt palánkkal kapcsolat
ban, ami igen jó hecc volt a für
dőző fiúknak, férfiaknak. 
Mennyivel egyszerűbb ma a 
„látnivalók” megtekintése a 
strandon, palánk és lyuk nél
kül.

Schildmayer Ferenc

A hajóváróterem 1904-ben

Petőfi-szobor és zenepavilon 1902-ben

DR. Vutkovich Sándornak

Ü N N E P I  B E S Z É D E

A BALATON-ALMÁDI

Petőfi-Szobor
LELEPLEZÉSEKOR 

1902. J Ú L I U S  HÓ 31-én.

Az ünnepi beszéd kiadvány címlapja



„Anglusok" a balatoni dalokban
Furcsa egy dal lehetett, amit 

Simonyi Zsigmond nyelvész 
1875 táján hallott a Balaton 
mellékén. Nem is hagyta nyu
godni -  igaz, 40 év kellett hoz
zá, de leírta, méghozzá kom
mentár nélkül a Balaton című 
lapban:
„Vértől véres az egész 
Balaton.
Harczol az ánglus, most gyütt 
a vasúton
Százezer ágyú, szól a harcz 
mezején,
Kedves hazám miattad 
vérzek én.”

A lap sem tudott mit kezdeni 
a népdallal (műdallal?), lekö
zölte a második strófát is (Ha 
meghalok, el ne temessenek...), 
amely valódi népdalnak tűnik. 
Az ismeretes, hogy 1862-ben 
nyílt meg a buda-trieszti vasút
vonal, amelynek három balato
ni állomása is volt: Szántód, 
Boglár és Keszthely -  tehát jö
hetett volna az ánglus éppen
séggel vasúton, de ha igen, ak
kor miért errefelé?

Ez idő tájt Viktória, Anglia 
királynője, India császárnője 
uralkodott immár 38. éve, és 
ebben az évben szerezte meg 
miniszterelnöke, Disraeli a 
Szuezi-csatorna feletti ellenőr
zést, de hogy errefelé mentek 
volna Szueznak? Bár, ki tudja? 
1956-ben az „internacionalista 
segítségnyújtás hevében” ide
rendelt szovjet katonák is a 
Szuezi-csatornát keresgélték 
Veszprémben, Szombathelyen 
és Keszthelyen. Ez a balatoni 
népdal netán eggyel több 
ürügyként szolgált volna?

Nehezen hihető, mert 1955- 
ben Aszófőn lejegyezték ennek 
a népdalnak egy még élő vari
ánsát: „Ha meghalok, széles 
úton vigyetek”, Régebbi lehet 
ez is jóval, ha nem is 1875-ös, 
amikor 1065 ember vándorolt 
ki Amerikába. A kivándorlók 
szomorúsága csendül át az 
„amerikás dalokban”, Nevi
jorkból elindul a gőzhajó, amit 
Borzaváron jegyeztek le.

„ Babám háza előtt le is tegye
tek
Nyissátok fel a koporsóm föde
lit,
Hadd hullassa babám gyászos 
könnyeit!”

Akárhogy is lehet az 1875. 
évi variánssal, úgyhogy egy jó
val korábbi háborúra emlékez
tethet, mégpedig a krími hábo
rúra (1853-56), ahol Nagy- 
Britannia Törökország oldalán 
harcolt Oroszország ellen, és itt 
magyar önkéntesek is voltak 
szép számmal Kmetty György 
vagy Türr István vezetése alatt 
(bár százezer ágyú nem nagyon 
lehetett Szevasztopol ostromá
nál!).

Máshol voltak azok az 
ágyúk és azok a vasutak is, sőt 
az angolok 
is más ellen 
harcoltak, 
meg a ma
gyarok is -  a 
többi min
den passzol.

Volt 
ugyan ágyú
dörgés a Ba
latonnál 
1866. au
gusztus 12- 
én, amikor 
gróf Széche
nyi Béla fel
avatta a 
southerlandi 
hercegnőtől 
kapott Una 
Bout nevű 
hajóját, ak
kor Füreden 
megjelent 
két „ang
lus”, James Massion és Wiliam 
Teasdale, az utóbbi villája ma 
is látható. Járt errefelé más 
„anglus” is D. T. Anstead geo
lógus, aki a magyar hajók és 
vasutak gyorsaságáról ír, meg a 
Balaton szépségéről, vagy A. 
F. Crosse, kémikus, aki a ma
gyar vendégszeretetről árado
zik éppen 1875-ben, népdalunk 
keletkezése idején.

Hogy az előbbi urak jártak-e 
Almádiban, arra hiteles ada
tunk nincs, de Richard Young, 
a balatoni hajógyártás megte
remtője járt Vörösberényben, 
méghozzá Mariska nevű vitor
lásán.

No de dalokról szóltunk és 
városunk rendelkezik egy 
olyan dokumentummal, amely 
itthon született és Angliából ju
tott haza. A dal 1906. őszhó 14- 
én és Budapesten kelt az Erzsé
bet körúti Royal Nagyszálló

ban, illetve a Bodó Kávéház
ban -  mert albumlapról van 
szó, nemzeti színű szalaggal át
kötöttről! Az egyik oldalán ko
rabeli budapesti képek, fakul
tan-frissen, a másikon a kotta. 
Elég volt a címet föléírni: 
„Csendessen, csak csendes
sen, hogy a szívem fel ne éb
redjen.”

Aki átadta-visszahozta 
Domján Róbert úr, itt született 
a Kiss Jancsi-villában, ott fenn 
a hegyen. Magyar részről a 
Szent György-völgyi Domján

család, angol részről Lady Ele
anor Dartrey-Dawson és a De 
Ros bárók vére csörgedezik 
ereiben.

A dal nagyon ismert, és 
Domján úr tudja, hogy Kiss 
Jancsi írta a gyöngybetűket, sőt 
a zenekar, Veszprémi Kiss Jan
csi vagy Orsolya Kiss János 
patinás bandája aláírásával hi
telesítette, köztük Vörös Gusz
ti és Járóka Antal meg Bús Kál
mán.

Mi Kiss Jancsi néven ismer
jük, de az angolok „gothai al
manachja”, Burke’s Peerage is 
Orsolya Kiss János néven emlí
ti. Fucsamód csak a magyar 
Nótakedvelők Lexikona nincs 
vele tisztában, még halálának 
évét sem közli, a külföldi tur
nékról és a bárónővel kötött há
zasságáról nem is szólva. Bár 
még így is tisztességesebb, 
mint Pethő Tibor ki tudja hon

nan szedett „romantikus-rém
regénye”, amely a több kiadást 
megélt Balatonalmádi és kör
nyéke című útikönyvében lá
tott napvilágot. Sági Károly és 
Zákonyi Ferenc Balaton úti
könyve igazságot tesz, bár 
szűkszavúan. Csak az almádi
ak tudják, hogy az angol báró
nő Kiss Jancsi halála után is itt 
maradt egészen a világháború 
kitöréséig. Lányai, Barbara és 
Ismé, vagy ahogy az itteniek is
merték, Barbi, Izmi innen, az 
Öreghegyről mentek el Lon

donba a királyi udvar báljára, 
itt mentek férjhez és hála isten
nek még ma is élnek Angliá
ban. Az unoka -  Robi, azaz dr. 
Robert Domján -  évente visz
szajár gyermekkora szép Al
mádijába, de nem a családi bir
tokokat firtatja (volna mit...), 
hanem a gimnáziumnak aján
dékozta Kiss Jancsi nemzeti
szín-szalaggal átkötött 1906- 
os napló lapját, rajta egyik leg
népszerűbb nótájának kottájá
val. Köszönjük a magyar-ang
lus vegyészmérnök figyelmes
ségét, mi pedig derítsük már 
végre fel Kiss Jancsi és az an
gol bárónő itteni életét és emlé
keit. Tiszteljük őket! Akár úgy 
is, hogy az Új Almádi Újság 
zenei rovatot nyit, amit nálam 
avatottabbaknak kellene írni...

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 22. hónapról 
a városházán

1 9 9 2 . jú liu s

Amiért jó  esztendeje a bala
toni polgármesterek erejüket 
nem kím élve küzdenek, elér
hető közelségbe került.

Számtalan petíció, felszóla
lás, tárgyalás, üresjárat és új 
nekirugaszkodás után a kor
mány elfogadta a Balatoni 
Szövetség javaslatát. Ennek 
az a lényege, hogy egyenlő  
arányú kormányzati és önkor
mányzati részvétellel október 
végéig fel kell álljon a Balato
ni Regionális Tanács. M ost a 
szervezeti és jog i kereteken 
dolgozik 7 minisztérium kép
viselője és ugyanennyi pol
gármester. Van ugyan még 
sok vitás kérdés, de abban 
mindenki egyetért, hogy a pát
riánkat fojtogató problémák
kal (ivóvíz, csatorna, szemét, 
elkerülő utak, vízminőség, 
halpusztulás) csak egy igazi 
gazda veheti fel a küzdelmet, 
kellő jogosítványokkal és esz
közökkel felruházva. Remél
jük, hogy ez a gazda a Balato
ni Regionális Tanács lesz.

A hónap híre még, hogy fel
mondott a jegyző. Ebben a 
formában hallottam vissza  
másnap. A hír lényegében  
igaz, bár némi pontosításra 
szorul. Müllerné dr. Hradszky 
Erzsébet ugyanis nem fel
mondott, hanem lemondott. 
Továbbá nem egy jegyző  
nyújtotta be a lemondását, ha
nem egy vébétitkár. A jelen
ség nem egyedi, sok társát kö
vette. Az önkormányzati tör
vény a jegyzőkre azt a szere
pet bízta, hogy jó  hivatalt 
szervezzenek, és azzal a tör
vényesség határain belül a vá
lasztott tisztségviselők elkép
zeléseinek megvalósítására 
törekedjenek. A választotta
kon 1994-ben a választók hi
vatottak elverni a port, ha 
megérdemlik. A jegyzők ha
talma sokkal kisebb, mint a 
vébétitkároké volt, s az átállás 
nem könnyű. M üllernének ez 
nem sikerült. Az viszont a ja
vára írható, hogy leköszöné
sével esélyt adott a követke
zőknek.

Balatonalmádi -  Öreghegy, 
1992. július 29.

Dr. Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Július 19-én, vasárnap este 

rendkívüli ülést tartott a bala
tonalmádi önkormányzat.

Sorrendben először a vörös
berényi iskola részére engedé
lyezték a második osztály cso
portbontását s az ehhez szüksé
ges plusz tanítói bérkeretet, va
lamint egy részfoglalkozású ta
karítónői állást.

Második napirendként a pol
gármester bejelentette, hogy 
Müllerné dr. Hradszky Erzsé
bet, a hivatal jegyzője 1992.

szeptember 15-vel lemondott 
állásáról. A képviselő-testület 
a lemondást elfogadta és a 
jegyzőnő kérésére egy évig 
még engedélyezte az önkor
mányzati lakásban történő 
bentlakást. A jegyzői állás pá
lyázati kiírásáról később dönt a 
testület. A továbbiakban dön
tött a testület arról, hogy a Me
gyei Vagyonátadó Bizottságtól 
visszaigényli a Baross Gábor 
utcai mozi ingatlant és a köcsi- 
tavi kertmozit. Minkettőt fel

szerelésével együtt, vállalva az 
üzemeltetési kötelezettséget is.

A megyei vendéglátó válla
lattal kötött megállapodás alap
ján rendeződik a Porció étte
rem és a vele egybeépült két 
üzlethelyiség, valamint három 
lakás sorsa is akként, hogy a 
Porció a megyei vendéglátó 
vállalat tulajdonába, míg a töb
bi ingatlan az önkormányzat 
tulajdonába kerül vissza.

M. H. E.

TÁJÉKOZTATÓ 
A BALATON AKADÉMIÁRÓL

Egy évvel ezelőtt 9 meg
rögzött idealista (többek kö
zött Szijártó István, az Eötvös 
Kollégium igazgatója, Raffai 
István főszerkesztő, Papp Ár
pád egyetemi tanár) alapít
ványt tett a Balaton Akadémia 
létrehozása érdekében. Az 
akadémia célja kettős: felké
szíteni csellengő fiatalokat az 
egyetemi tanulmányokra 
(nyelvek, számítógép), illetve 
a posztgraduális képzés világ
hírű magyar tudósok -  már 
felajánlott -  segítségével spe
ciális kollégiumok, tanfolya
mok formájában.

Az alapítványhoz csatla
kozott a Magyarok Világszö
vetsége elnöksége Csoóri 
Sándor vezetésével, Balaton
almádi önkormányzata, Bala
tonfüred önkormányzata és 
több magánszemély.

Az alapítvány szervező
központként szerette volna 
megkapni a Hotel Füredet az 
MSZOSZ-től, majd a volt fü
redi pártházat, sikertelenül. 
Az aktuális tulajdonosok csak 
bérletről, üzletről hajlandók 
tárgyalni. A szervezők úgy 
vélik, hogy a sötét önprivati
zációs ügyek tengerében ne
mes célra is juthatna egy ob
jektum.

Balatonalmádi -  Vörösbe
rényben van egy szépen reno
vált jezsuita kolostor, ami az 
elmúlt évtizedben a megyei 
tanács oktatási központjaként 
funkcionált. Most a jogutód, a 
Veszprém Megyei Önkor
ményzat és a veszprémi köz- 
társasági megbízott vetélke
dik érte oktatási feladataik el
látása érdekében. Az épület 
kitűnően megfelelne Balaton

Akadémiának. A megye és a 
KMB sem szorulna ki, hiszen 
a Balaton Akadémia közigaz
gatási szekciójaként máris 
megkezdhetné benne az okta
tást.

Jó lenne, ha a Magyarok 
Világszövetsége megkapná 
az épület tulajdonjogát, mert 
így gazdaként tarthatná fenn, 
„1000 évre átadva a használat 
jogát” (Csoóri Sándor dixit) 
az akadémiának. A tulajdon
jog azonban nem eszenciális 
feltétel, a használói jog is 
elégséges, ha nem jár együtt 
piaci bérleti díjjal a még ki 
sem nevezett tulajdonosok
nak. Dr. Hegedűs Tamás köz- 
társasági megbízott és dr. 
Zongor Gábor megyei elnök 
magánszemélyként az elkép
zeléssel messzemenően egye
tért, hivatalos minőségben 
azonban az intézkedésre nincs 
jogkörük. Viszont felső szintű 
politikai döntés zöld utat ad
hatna a kezdeményezésnek, 
ami az augusztusi magyarok 
világtalálkozóján már propa
gálható lenne.

Fontos körülmény még, 
hogy Balatonalmádi Város 
Önkormányzata a kolostor 
mellett felajánlott az akadé
miának 3 ha területet a bőví
tésre, iskola és sportpályák 
építésére. Széles Gábor vezér- 
igazgató úr pedig lehetővé 
tenné az akadémia hallgatói
nak a Videoton vízisporttele
pének ingyenes használatát.

A tájékoztatót összeállította: 
a Balaton Akadémia 

szervezőbizottsága

T u d n i v a l ó k  

a z  1 9 9 2 .  é v i  

veszettség elleni kutyaoltásról

M in d e n  3 hónaposnál 
idősebb ebet a tulajdo
nosa köteles beoltatni.

Az 1991. évi oltás időpontjai:

szeptember 8-án 7-től 13 óráig Balatonalmádi, a volt tanácsház előtt;

s z eptember 9-én, 12-től 
18 óráig Vörösberény, a posta előtt;

szeptem ber 10-én, 13- 
tól 16 óráig Káptalanfü

red, a vasútállomás mel
le tt.P Ó T O L T Á S  

szeptember 15-én, 12-
től 17 óráig Balatonalmá

di, a volt tanácsház előtt' 
szeptember 16-án, 13- 

tól 16 óráig Vörösberény, a posta előtt.

Az ebek oltásáért 90 Ft- 
ot kell fizetni (oltóanyag + 

állatorvosi díj). Az oltási 
helyeken az állatorvos a 
tulajdonosok kérésére és 
külön költségére (40 Ft/kutya) az ebek féregte

lenítését is elvégzi. A tu
lajdonos kérelme alapján az ebek tartási helyén (pl. 

lak ás) e lvégezh ető  a
veszettség elleni oltás. A 

kiszállási díj a tulajdonost
terheli.

Aki már időközben a kutyáját beoltatta, ezt a tényt szíveskedjen a pol

gármesteri hivatal ügyfél
szolgálatán bejelenteni.



RENDŐRSÉGI HÍREK
A város területén július hónap

ban személy ellen erőszakos bűn- 
cselekményről, valamint a közbiz
tonságra és a köznyugalomra káros 
és veszélyt jelentő kiemelt bűncse
lekményről nem szereztünk tudo
mást, ilyen bűncselekmény nem 
történt.

Vagyon elleni bűncselekmé
nyek szinte naponta történtek. Har
minc esetben rendeltünk el nyo
mozást ismeretlen tettes ellen az 
elkövetett lopások és rongálások 
miatt, és a bűncselekménnyel oko
zott kár összességében meghaladja 
a nyolcmillió forintot. Hat sze
mélygépkocsit loptak el a város 
különböző részeiből, az elköveté
sek mind a hat esetben Volkswa
genre és Audira irányultak. A gép
kocsifeltöréseket és -rongálásokat 
az utcán hagyott gépjárművekben 
követték el. Három esetben történt 
besurranásos lopás, amikor őrizet
lenül, nyitva hagyott ajtón ment be 
az elkövető, és az elölhagyott ér
téktárgyakat elvitte. Két német ál

lampolgárt az általa bérelt nyaraló
ba történő bemászással károsítot
tak meg, az ablak itt is nyitva volt. 
Az alkalmi lopások őrizetlenül ha
gyott tárgyakra, valamint egy eset
ben őrizetlenül hagyott, lezáratlan 
Simson segédmotor-kerékpárra 
irányultak. Mivel az idegenforgal
mi szezon még nem ért véget, ké
rem, hogy fokozottan ügyeljenek 
értékeikre, mert a tolvajok minden 
alkalmat kihasználnak. Az elköve
tett szándékos rongálások közül a 
legjellemzőbb eset, amikor osztrák 
állampolgárok az általuk bérelt 
nyaralóban szándékosan 180 000 
forint kárt okoztak, összetörve 
szinte az egész berendezést. Ter
mészetesen ittas állapotban voltak.

A rendőrök a besurranásos lopá
sok elkövetőiből két esetben fog
ták el a tettest. Ezen túlmenően 
gépkocsifeltörés, valamint külön
böző lopás elkövetése miatt tizen
egy személyt fogtak el. További 
harmincnégy személlyel szemben

foganatosítottak személyes sza
badságkorlátozás mellett intézke
dést, amelyek között más hatóság 
által körözöttek, garázdák, része
gek, külföldiek rendészetét sem
mibe vevők és ittas járművezetők 
vannak. Az elfogottaknál a legjel
lemzőbb eset, hogy hét szegedi és 
Szeged környéki fiatalember, ki
használva az üresen álló önkor
mányzati épületet a parkban, bolti 
lopásokra, valamint mákgubóból 
kábítószer-készítésre specializálta 
magát mindaddig, míg őket nem 
igazoltatták, illetőleg tetten érték. 
A közlekedési bűncselekmények 
terén vezető helyen áll az ittas jár
művezetők által elkövetett bűncse
lekményekkel összefüggésben a 
rendőri intézkedések száma, mert a 
város területein a tiltás, a figyel
meztetés ellenére is hét esetben 
kellett bűncselekmény miatt eljá
rást kezdeményezni.

Egy gyalogos baleset, valamint 
tizenkettő gépjárművel okozott 
baleset történt a város területén. Az

Aranyhíd sörözőnél lévő gyalog- 
átkelőhelyen figyelmetlenül köz
lekedő gépkocsivezető úgy közelí
tette meg a gyalogátkelőhelyet, 
hogy gépjárműve tükre a gyalo
gost elérte, aki súlyos sérülést 
szenvedett. A balesetekkel össze
függésben ezen túlmenően még 
hat személy sérült meg, akik közül 
három súlyos, és három könnyű 
sérült. A bale setek okai: kilenc 
esetben követési távolság be nem 
tartása, két esetben elsőbbségadás 
elmulasztása és egy esetben gyors
hajtás volt.

A 71-es főútvonal zsúfoltságát 
hétvégén megszüntetni nem lehet, 
ezért kérem a helyben lakókat, 
hogy a főútvonalat a mellékutcá
kon kerüljék el, amennyiben meg
tehetik.

A traffipax a város területén au
gusztus 3-án, 8-án, 14-én, 24-én és 
30-án végez sebességmérést.

Czere József

LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGNEK

Esti kaland, avagy Ki fizessen?
Tart az Almádi Napok ’92 ren

dezvénysorozata, melyen a sport
tól a kultúráig mindenki megtalál
hatja a maga programját. Színes a 
program, de valami mégis hiányzik 
belőle. A strandidő nincs betervez
ve, ez úgy sem a rendezőkön mú
lik. Szerencsére az időjárás kedvez 
a rendezvényeknek; rekkenő a hő
ség, így napközben nem kétséges, 
hogy a nyaralók többségét a stran
don találjuk. Az egész napos stran
di semmittevés után este a különö
sen kalandvágyók parti sétát ter
vezhetnek kikapcsolódásképpen. 
Szerencsétlen módon Balatonal
mádi városnak a Balatonnal este, 
vagy főidényen kívül szinte sem
miféle kapcsolata nincs (a város- 
központhoz szervesen nem kap
csolódó hajókikötő és a ’48-as em
lékmű közötti sétányt nem tekint
hetjük annak). Elvágják a várost a 
víztől a strandok, jachtklubok, 
sportpályák, vállalati üdülők és az 
éj sötét leple.

Aki tehát két esemény között 
szeretne kisétálni a partra, annak 
vállalnia kell a kockázatot, hogy a 
koromsötét parkon át szerelmespá
rokat riaszt fel minden második bo
kornál, vagy kétes elemeket akció
ra ingerel jelenlétével. A parkban, 
mely természetvédelmi terület is 
egyben, lámpa sem ég este, így pél
dául a kempingből a városközpont
ba csak a 71-es úton jöhetnek be a 
vendégek. Riasztó, félelmetes 
helyzet. Aki szereti a kalandot, s

még nem próbálta, annak ajánlom 
egy horrorfilm műborzongása he
lyett a parti sétát Almádiban. Mi el
indultunk, de nem mertünk átmen
ni rajta.

Kézenfekvő megoldást kínált az 
első gondolatom, világítsa ki az 
önkormányzat a sétányt, rendezési 
tervvel biztosítsa a vízzel a kapcso
latot, és akkor lesz több vendég s 
lesz több bevétel. Az önkormány
zat azonban szegény, nincs pénze 
az áramszámlára sem (többek kö
zött).

Az idegenforgalomból élők (s 
igen jól élők) pedig még nem is
merték föl, hogy saját érdekük az 
adót befizetni, mert abból lehet 
(többek között) kivilágítani a sé
tányt, barátságosabbá téve azzel 
városukat a vendégek előtt. A cím
beli kérdés tehát arra vonatkozik, 
hogy kinek kell fizetnie például 
adót és kitől várható el pl. a közvi
lágítás, tágabb értelemben az inf
rastruktúra kiépítése. Úgy tudom, 
az idegenforgalmi bevételekből 
sem a helyi polgárok, sem az alkal
mi árusok nem vagy alig fizetnek 
adót. Néhány százezer forint folyik 
így be milliók helyett. Remélem, 
előbb-utóbb felismeri mindenki, 
hogy közterhek vállalása nélkül 
egyéni boldogulása is veszélybe 
kerül, mert ha ez így megy tovább, 
elmaradoznak a vendégek.

Ezennel egy, a veszprémihez ha
sonló kandeláberakcióra teszek 
ajánlatot. Felhívok minden lokál

patriótát, cégvezetőt, hogy a város 
természetvédelmi parkjának meg
világításához járuljon hozzá egy- 
egy igényes lámpaoszlop megvá
sárlásával, folyamatos működteté
séhez pedig adója befizetésével. 
Ha felhívásomhoz csatlakoznak, 
jövőre már kivilágított parkban sé
tálhatnak -  a kalandot kerülők is. 
Az első kandeláberhez ezennel fel
ajánlok a városnak 20 000 Ft-ot.

Halász István 
Szolnok

(A szerző építészmérnök, jelen
leg országgyűlési képviselő, váro
sunk visszatérő nyaralója. A 
szerk.)

VÁROSHÁZI
HÍREK

A parlament a nyári szünet előtt 
módosította a kárpótlási törvényt. 
Felhívjuk az ebben érdekelt polgár
társaink figyelmét, hogy akik a kár
pótlási jegyeikért földet kívánnak 
igényelni, a postán kapható forma- 
nyomtatványon jelentsék be a pol
gármesteri hivatalban.

Az I. kárpótlási törvény alapján 
jogosultak 1992. augusztus 15-ig, a 
II. kárpótlási törvény alapján jogo
sultak 1992. október 5-ig, a III. kár
pótlási törvény alapján jogosultak 
pedig 1992. október 30-ig tehetik 
meg a bejelentést.

A törvénymódosítás célja az, 
hogy az igénylőkkel és a tsz-szel 
megkíséreljük a megegyzést, s ha 
ez sikerül, akkor nem kellene lici
tálni.

Helyi járatos 
autóbusz-közlekedés

Ismét lesz helyi járatos autó
busz-közlekedés augusztus 1. és 
október 31. között. A tömegköz
lekedés további sorsáról ezt kö
vetően újabb tárgyalások után 
dönt az önkormányzat.

Az önkormányzat kiegészített 
szociális támogatási rendszere 
alapján, amennyiben a helyi jára
tú buszközlekedés megszűnik a 
városban, a rászorultak a helykö
zi bérletük árának 40%-áig kér

hetnek segítséget az önkormány
zattól. Az erről szóló rendelet 
már július elején életbe lépett.

*

A strandok építészeti rekonst
rukcójára kiírt pályázatra beérke
zett terveket az ÉTT, valamint az 
önkormányzat építési bizottsága 
már áttekintette. Végleges döntés 
várhatóan augusztus elején szüle
tik.



HÍRADÁS AZ ÉLETÜNKBŐL

Fotóparádé a padláson
Előkelő helyet kapott az A l

mádi Nyár rendezvénysorozat
ban a Sajtófotó ’91 című, látvá
nyos, értékes fényképanyagot 
felvonultató kiállítás, ami volta
képp a nyitányt is jelentette. Dr. 
Kerényi László polgármester ek
kor adta meg a startjelet néhány 
ide illő gondolattal, s nap mint 
nap egymást követték a nemzet
közi vendégsereget szórakoztató 
sokszínű események. Tehát a 
másfél száznál is több színes és 
fekete-fehér fotóval szembesül
hetett elsőként a közönség a vá
rosháza padlásgalériájában. Sze
beni András, a Magyar Fotóri
perterek Kamarájának elnökhe
lyettese mondott megnyitót. A 
nézők rövid információt kaphat
tak abból az elhivatott munká
ból, amit a sajtófotókról, a sajtó 
fotósairól legalább illik tudnunk. 
Felelős, korántsem könnyű fel
adat, örömökkel és vívódással, 
gondokkal, roppant nehézségek
kel kirakott, sokszor ugyancsak 
háládatlan út...

Számomra az egyik legfőbb 
tanulsága e kiállításnak, midőn 
velem együtt nagyon sokan lát
hatták itt Almádiban is e gondo
latgazdag, magvas, meditálásra 
késztető anyagot, hogy -  láthat
tuk! Egy esztendő összegyűjtött 
(bár korántsem teljes!) legjobb 
fotói. Voltaképpen egy megszűrt 
válogatás, hisz 42 szerző 678 da
rab művéből került ki ez a tisztes, 
sőt rangos mezőny. A magyar fo

tográfiának rég
től jó hírneve 
van a nemzet
közi szakmá
ban. Mindany
nyian tapasztal
hattuk, a padlás
galériában ezút
tal valóban a 
legmagasabb 
színvonalon 
megszületett, 
főként riportfo
tókban gyö
nyörködhet
tünk, vagy el
mélkedhettünk, 
csodálkozhat
tunk, avagy 
hökkenhettünk 
meg.

Miért?
Mert életünk 

mindennapjai 
néztek vissza 
ránk valahány 
alkotásról. Az 
optika egyaránt 
végigpásztázta 
azt a földet, tájékot, ahol léte
zünk. A Duna-parttól az italbol
tig szinte. A sport örökrangadói
nak kemény pillanataitól a por
nóig, a hajléktalanság vádló-ki
áltó tragikumától a távoli jólét 
Kaliforniájáig. Valaha büszkél
kedhettünk hajóépítő tudomá
nyunkkal, hajókat építettünk, 
ami távoli földrészek embereivel 
is összeköt bennünket... s ma 

szakadnak kö
telékeink, hisz 
a „világcsalád” 
otthonaiban 
nem honos a 
béke... Még 
bennünk vissz
hangzik az 
öbölháború, s 
máris újabb bé
kétlenség dúl a 
szomszédunk
ban. Széles, so
kat markoló 
palettát kínál 
az európai an
zix. Mi minden 
belefér, mi 
minden törté
nik velünk, a 
jót remélő, a 
küzdő, a jobbí
tó szándékú, 
fölmagasodó, 
ám oly sokszor 
elbukó ember
rel! Nagyokkal 
és kisemberek
kel, akik a leg

kiszámíthatatlanabb rendező, az 
élet jóvoltából vagy tragédiájá
ból kerülnek -  ha csak egy röpke 
pillanatra is -  képbe, újságok 
oldalaira fotótémaként. Persze 
nem a fotó -  maga a történet, a 
történés a fontos! Amit avatott 
módon igényesen, a közlés és lát
tatás felelősségével örökít meg 
az otpika. Pontosabban a fotóri
porter, akinek kiváló meglátásá
ban csupán egyik eszköz a fény
képezőgép.

Sok kiváló fotós nevét kéne 
sorolnunk most. Azokét, akik 
méltán kaptak elismerést ki
emelkedő teljesítményeikért, s 
azokét akik ugyan díjakat ezúttal 
nem kaptak, ám műveik mara
dandó értéket képviselnek a leg
jobbakéival együtt.

Emlékezetes alkotások pará
déját láthattuk a „padláson”. Ér
demes volt bemutatni e megejtő 
hangulatú, vonzó balatoni kör
nyezetben. Fölöttébb emelte az 
almádi napok értékét.

Albrecht Sándor
Szegő Erika: Európai anzix
(A Software CompuTREND Kft. különdíja)

Frajaszewski Zoltán (Magyar Hírlap): 
1991. október 23.

K edves M . H . E .!
Szerkesztői megbeszélésen bejelentetted, 

hogy más munkahelyet választasz, mert több 
ok erre késztet. Szomorúan vettük tudomásul
-  érezhetted magad is -  de hogy olvasóink 

mit fognak szólni, azt majd megtudod. Mert nem kell nekik sem 
hátralapozni az impresszumhoz, hogy megfejtsék neved kezdő
betűit, sőt a becenevedet is betéve tudják: E. M.

Gyanakszunk persze erősen, hogy bejelentéseddel megvár
tad, amíg főszerkesztőnk külföldre megy alkotó szabadságra, 
mert nem akartál a szemébe nézni. Azt azért hallanod kellett vol
na, hogy mit mondott a telefonban a hír hallatán... Morcosak va
gyunk mindahányan, mert ki fog ezután tudósítani az önkor
mányzati ülésekről elfogulatlanul, korrekten és hitelesen. Meg 
szárazon! -  hogy bántsunk is no de ugyan ki tudna rendeletek
ről, határozatokról és döntésekről elmélkedni ? „A tények szigo
rú dolgok ”, idézgetted is gyarkan, a tájékoztatás pedig tényeken 
nyugszik, és ha egyszer azok a tények szárazok, sőt szigorúak...

Voltak hála istennek olyan kis karcolataid is, amitől az ember 
szíve felmelegedett, mert városod-városunk féltése fűtötte át 
minden sorát, legyen szó butikról, strandról, hirdetésekről vagy 
kultúráról.

Apropó: kultúra! Mondd, ki fog ezután többeket képviselve 
minden lehető és lehetetlen helyen megjelenni, koncerten, kiál
lításokon, találkozókon, évnyitókon, bálokon, bulikon... Csodál
tuk családod türelmét -  talán nem tévedünk, ha gyanítjuk, hogy 
ők kevésbé csodáltak mindezért! Biztosan többet leszel ezután 
velük is, de bennünket se hagyj cserben. Tudod, aki egyszer az 
események jegyzésére esküdött fel, annak nem szabad, nem lehet 
abbahagyni. Ha már továbbra is itt laksz közöttünk -  és ezt 
örömmel konstatáljuk -  akkor küldd kis karcolataidat, szívesen 
vesszük szösszeneteidet. Csak írj!

Szeretettel a szerkesztőbizottság



ALMÁDI NAPOK

'92
Immár négy éve ren

dezte meg július utolsó 
hetében az Almádi Napok 
kulturális, szórakoztató 
programsorozatát a helyi 
közösségi ház. A műsoro
kat úgy állították össze, 
hogy különböző korú és 
érdeklődésű látogatók is 
találjanak megfelelő vá
lasztékot az egy hét alatt. 
Így került sor többek kö
zött a folklórprogrammal 
és népművészeti kirako
dóvásárral színesített ha
gyományőrző napra, a 
Családi Lap délutánjára, 
két kiállítás megnyitójára 
(benne az Év sajtófotója 
’91 anyagával), jó hangu
latú sportvetélkedőkre, 
majd befejezésként mint
egy 2000  ember közremű
ködésével az utcabálra. A

szervezők remélik, hogy a 
programok elnyerték tet
szésüket, s jövőre ugyan
ebben az időpontban is
mét ellátogatnak az Al
mádi Napokra. Ezúton 
mondanak köszönetet 
azoknak az intézmények
nek, cégeknek, akik anya
gilag is támogatták a ren
dezvénysorozatot. Így: a 
városi önkormányzat, a 
Fórum bevásárlóközpont, 
a Kommunális Kft., a Bal- 
Bau Kft., a Szem-A-For 
Bt és a B. and I. Kft.

Maksa Zoltán humoráns

Kazal Károly csontkovács munka közben

Interjú Miss Hungary-vel

Vecsey K. Mária

NYÁR
Piros labda gurul az égen 
Mosolyog a tó közepében 
Izzad a Balaton, Gőzölög a háta 
Bodros nehéz füstként gomolyog a pára.

Megül a kék égen habos fehér párna 
Frissen van felhúzva, mintha engem várna 
Forró a levegő szinte máris lángol 
Tűzkéve csap ki a sok fényes sugárból.

A piros labda egy hullámon táncol 
körötte megannyi kölyke viháncol 
Amire két karom érte kitárom,
Már végiggurult a látóhatáron.



S PORT

Tenisz
A közösségi ház és a szakosztály kö

zös rendezésében július 22-én tenisz- 
verseny volt a strand melletti pályákon. 
A két korcsoportban (6-10 és 11-14 
éves korig) 26 gyermek nevezett és ve
télkedett a kupáért és az érmekért. Más
nap, a fődíj átadásakor Varga László 
szakosztályvezető méltatta az Almádi 
Napok ’92 keretén belül megrendezett 
gyermekversenyt. Kiemelte, hogy ez 
most mintegy kárpótlás a gyermeknapi 
versenyek elmaradásáért. Hangsúlyoz
ta, jóleső érzéssel hallgatta az Almádi 
Napok ’92 megnyitó estjén, hogy a pol
gármester úr gondolatai közt kiemelt 
helyet kapott a fenti rendezvény. Kö
szönetét fejezte ki a rendezésben közre
működőknek (Szabó Lajos, Ábrahám 
Róbert, Tölgyesi György), valamint a 
közösségi ház vezetőjének, Gróf Tibor
nak az értékes serleg és érmek anyagi 
fedezetéért. Végül kiemelte, hogy a 
verseny sportszerű körülmények között 
zajlott le, amiért minden résztvevő gye
reket szívből megdicsért, majd a Szabó 
Lajos edző által ismertetett eredmé
nyek alapján átadta a díjakat.

Eredmények:
(11-14 évesek)
1. és a kupát nyerte Szenthe Zsolt
2. Bolla Bálint
3. Pók Levente és Solymosi László
Vigaszág:
1. Kerekes András
2. Murgás Norbert
3. Vajai Péter
(6-10 évesek):
1. Pók Tünde
2. Fehér Szabolcs
3. Boros Gábor és Fehér Balázs

Almádi fiatalok!
Készüljetek a következő összecsa

pásra, amely Szent István kupa néven 
íródik be az almádi tenisztörténelembe!

Egyéb hírek
A 2. osztályban jól szereplő csapa

tunk szorgalmasan készül az őszi for
dulóra. A lelkes szurkolótáborokat sze
retettel hívjuk hazai mérkőzéseinkre.

Balatonalmádi-Pápa, szeptember 5., 
9 óra

Balatonalmádi-Nagykanizsa, szep
tember 6., 9 óra

Kellemes teniszcsemegét ígérnek az 
augusztus 15-16-án megrendezésre ke
rülő szabadidős versenyek döntői, me
lyeket Almádiban rendez meg a megyei 
teniszszövetség.

*

Laci bácsi növendékei számára is 
megrendezésre került az Almádi Na
pok ’92 teniszversenye. A négy korcso
port győztesei és helyezettjei:

1. csoport 2. csoport
1. Győri Szabolcs Fényes Sándor
2. Tóth Csaba Vajai Péter
3. Zsirai Péter Boros Péter 
Toronyi Ferenc Lovas Péter

Vigaszág: Hanzséros Dávid

3. csoport 4. csoport
1. Szabó Márta . Konkoly Gabriella
2. Lovas Zsolt Wágner Nikolett
3. Vizl Gergő Markai Rezső 
Vigaszág: Keszei Judit Nagy Alexa

Tóth Tamás

A képen látható fiatalember nem 
más, mint Fáncsy Imre, városunk OB 
Il-es sakkcsapatának éljátékosa. A kö
zelmúltban érkezett haza Duisburgból, 
ahol a 18 évesek korosztályos világbaj
nokságán, mindössze fél ponttal lema
radva, végül is a 9-13. helyet szerezte 
meg.

S hogy ennek a szép eredménynek az 
értékét még inkább mi növeli? Imi a két 
hét során olyan versenyzők ellen ért el 
sikereket, akik bizony a sakkolimpián 
Manilában elpáholták a magyar felnőtt 
válogatott játékosait. Gratulálunk, Im
re, csak így tovább!

*

Tragikus hírt is kell közölnünk a 
sakk barátainak. Életének 31. évében 
elhunyt ifj. Orbán Lajos, OB Il-es csa
patunk egyik legmegbízhatóbb, leg
ponterősebb tagja. Július 24-én vettek 
tőle végső búcsút a hajmáskéri temető
ben. Lajos emlékét örökre megőrizzük, 
s a jövőben őrá emlékezve szervezzük 
nemzetközi versenyünket.

GT.

A Hattyú bál 
a számok 
tükrében

Bevételek:
20 szponzor
adományozott: 164 000 Ft 
Eladott belépő: 65 100 Ft 
Tombola: 40 240 Ft
Összesen: 269 340 Ft
Kiadások:
Belépők: 5 900 Ft
Mazsorett, fúvószenekar, 
táncosok: 15 000 Ft
Nyitótánc
+ ruhakölcsönzés: 8 000 Ft 
Zenekarok: 65 000 Ft
Utazási
és szállásköltségek: 6 260 Ft 
Meghívott
vendégek vacsorája: 3 600 Ft 
Tombolára: 2 000 Ft
Összesen: 105 760 Ft
A bál bevétele: 163 580 Ft 
Vendégek száma: 234 fő 
Ebből állandó lakos:

125 fő, 53,4% 
nyaraló tulajdonos:

89 fő, 38,0% 
vendég: 20 fő, 8,6%

Schildmayer Ferencné, 
az Almádiért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke

Ajándékok tombolára
Balatontourist 
FÓRUM bevásárlóközpont 
Táncos László művész úr 
Veszeli Lajos művész úr 
Kerényi Imre, a Madách Szín
ház igazgatója 
Geoprospect Kft.
Árkádia Hotels Kft.
Közösségi ház, Balatonalmádi
Láng cukrászda
Dávid Gyuláné cukrászüzem

Cola cukrászda 
Strand butik 
Colombus Kft.
Meinl Csemege ABC-áruház
Budatava ABC
Anni trafik -  Mentes Tiborné
Beck Erika lakáskultúra
Mode 2000
A. N. B. Kft. Szeged
Laci cipőbolt
Almádi Hotels Kft.
Kommunális Kft.
Gerbera virágüzlet 
(Bagoly Szabolcs) 
Írisz virágszalon 
(Bőhm Ferencné)
Flóra virágüzlet, 
Balatonkenese 
Polgármesteri hivatal 

KÖSZÖNJÜK!

TÁMOGATÓK
NÉVSORA,
akik segítsége nélkül nem jöhe
tett volna létre a bál 
Pénzbeli:
Wossala György 50 000 Ft 
Geoprospect Kft. 20 000 Ft 
Árkádia Hotels Kft. 10 000 Ft 
Inter Európa
Bank Rt. 10 000 Ft
Rózsakert vendéglő 10 000 Ft 
Centro Európa Kft. 6 000 Ft 
Vitorlás Kikötő Üdsz.5 000 Ft 
Piknik Ker.
(Kék Balaton) 5 000 Ft 
Ottília vendéglő 5 000 Ft 
Berény vendéglő 5 000 Ft 
Határ csárda 5 000 Ft
Globusz csárda 5 000 Ft 
György patika 5 000 Ft 
Molnár Pál,
Szőlő u. 3. 5 000 Ft
Porció ételbár 5 000 Ft 
SZDSZ
almádi kirendeltsége 3 000 Ft 
Bendicsek József 3 000 Ft 
Sarkos étterem 2 000 Ft 
Halászkert 2 000 Ft

A bál szervezői Fotó: Durst L.



Egy óra 
Miss 

Hungary-vel
Biztosan tudják már (hisz 

a médiák világgá kürtölték), 
hogy az ez évi Miss Hungary 
választás győztese egy almádi 
ifjú hölgy, a 18 esztendős 
Papp Bernadett. Vele készült 
az alábbi interjú.

-  Bernadett, egyáltalán szó
ba állhatsz velem?

-  Miért kérdezed? Nem ter
mészetes?

-  Úgy tudom, egy „vadonat
új” szépségkirálynőnek külön
böző kötelezettségei, korlátai 
vannak...

-  Igen, mostanában felgyor
sult az élet körülöttem. A Mul
timédiával egyéves szerződést 
kellett kötnöm, és most ők gon
doskodnak programokról. 
Ezenkívül tévé, rádió, újságí
rók segítenek abban, hogy mi
nél kevesebb szabadidőm ma
radjon. Ettől függetlenül a he
lyi lapnak bármikor szívesen 
állok rendelkezésére, ha keres
nek.

-  Érdekes amit mondasz! 
Köteleztek a szerződés aláírá
sára?

-  Igen, mert a versenyre való 
egyhetes felkészülés alatt írás
ban vállaltuk, hogy ha a válasz
táson dobogós helyezést érünk 
el, kötelezően egyéves társ
szerződést írunk alá.

-  Gondoltad-e, hogy ennyi 
„autógrammot” kell majd ad
nod a Multimédiának?

-  Arra gondolsz, hogy szá
mítottam-e a koronára? Még a 
dobogóról sem mertem álmod
ni. Igaz, a verseny reggelén el
játszottam a gondolattal, hogy 
mi lenne, ha pont az én fejemre 
kerülne... De nem mertem be
leélni magam, mert teljesen 
egyenlő eséllyel indult a 15 
lány.

-  Apropó, korona. Az előde
id (ha szabad így fogalmazni) 
sokat szerencsétlenkedtek a ko
ronával. Volt, akinek az orra 
tartotta meg. Téged külön fel

készítettek, hiszen rutinosan vi
selted a királyi ékszert.

-  Ez csak úgy látszott. Ger
gely Robi úgy a fejembe nyom
ta, hogy azonnal érezhettem a 
királynői cím „súlyát”.

-  Remélem, megbocsátasz a 
hasonlatért, de az eredmény- 
hirdetés után néhány perccel 
már úgy festettél, mint a múlt 
rendszerben egy Lenin-szobor 
a november 7-i ünnepségen.

-  A virágokra gondolsz? Ne 
is modd, volt velük elég bajom. 
Elsőrendű bűvészmutatvány 
volt a jogarral és az almával.

- A  nagy ünneplés közepette 
mit olvastál ki a vetélytársak 
tekintetéből?

-  Csak a két udvarhölgyem 
gratulált és még három lány, 
akik már a verseny előtt is mon
dogatták, hogy milyen jól fog 
állni az aranypalást az aranyru
hámhoz. Ők őszinték voltak, és 
nagyon aranyosak.

-  A hölgyolvasók kedvéért 
mondj néhány szót a ruhádról!

-  Ezt az aranyflitteres, testre 
simuló ruhát én már régen 
megálmodtam, és anyukám 
varrta meg a Pestre utazásom 
előtti este. Ugyan biztosították 
nekünk az estélyiket, de én nem 
akartam civakodni a lányokkal 
(mivel csak 15 ruha volt össze
sen), inkább a sajátomban lép
tem színpadra.

-  Miután a kulisszatitkokat 
alaposan kitárgyaltuk jövök rá, 
hogy magadról szinte még nem 
is beszéltél. Mennyiben változ
tál a verseny óta?

-  Talán még jobban zavar
ban vagyok, ha az utcán össze
súgnak a járókelők. A szerző
dés is kötelez egy bizonyos vi
selkedési formára. „Miss Hun
gary a magyar lányokat képvi
seli a világon bárhol intelligen
ciájával és bájával.”

-  Magyarul megfosztanak 
attól, hogy éld a 18 éves lányok 
mindennapi életét ?

-  Egyáltalán nem. Úgy gon
dolom, az eddigi életformám 
nagyjából megfelel ezeknek a 
követelményeknek.

-  Terveid?
-  Most fogok érettségizni a

Lóczyban. Valószínű, hogy 
idén magántanuló leszek az e
lőrelátható programok miatt. 
Szeretném az angoltudásomat 
tökéletesíteni, mert október 
elejétől 6 hétig a Világszépe 
’92-n leszek. Először London
ban háromhetes előkészítő, 
majd fotózás egy egzotikus szi
geten, és végül maga a verseny 
Dél-Afrikában.

-  Nem félsz, hogy az itt kö
zölt fotó miatt kizárnak a ver
senyből?

-  Á, ez a monikinis kép az 
egyik kedvencem, már 3 éve
sen is imádtam strandolni, s 
most, hogy van egy kis szabad
időm, végre ismét napozhatok. 
Természetesen nem ilyen na
pozóbugyiban.

-  Hát a színed alapján biztos 
nem leszel hátrányban a ha
waii szépséggel szemben.

-  Valószínűleg nemcsak a 
bőr színe fogja eldönteni a ver
senyt...

-  Én mindenesetre megígé
rem, hogy ha Miss World lesz 
belőled, külön számot adunk ki 
a tiszteletedre!

-  Túl szép lenne, már a Miss 
Hungary-vel is túlteljesítettem 
saját elvárásaimat, az ottani jó 
szereplés csak egy ráadás lehet.

-  Szívből kívánom, hogy si
kerüljön. Gróf Tibor

Miss
Hungary

ma..,

...és 12 évvel 
ezelőtt



Horgászsarok helyett
Közhelynek számít a megál

lapítás: a televízió nagyhata
lom. Jót, rosszat egyaránt ké
szen tálal. Az utóbbi néhány 
évben volt részünk mindenben, 
amit a nagy politika kínálni tud. 
Csak megnyomtad a gombot és 
egyenes adásban nézhetted vé
gig a forradalmakat: vér nélküli 
„bársonyosat” és nyomjelző lö
vedékektől villogót, azt a kará
csony előttit. Éjjel ott szorong
tál a képernyő előtt és őszintén 
hittél abban, hogy amit látsz, 
tényleg változást hoz egy olyan 
tájon, ami mélyen a lelkedben 
él, de éppen ezért soha nem 
mertél felkeresni.

Mikor vége lett az adásnak, 
lefeküdtél a megszokott ágyad
ba, s elkezdted tömi a fejed a 
következő nap tennivalóin. 
Volt éppen elég: a munkád, a 
gyerekeid stb. Másnap aztán el
ső dolgod volt megvenni a kar
ton cukrot meg miegyebet, 
mert segíteni akartál azokon, 
akiknek gondjai egyszerűen a 
lét-nemlét határain mozogtak, 
és most is bizonyos vagy ab
ban, hogy segítettél. Vagy pe
dig kényelmesen hátradőlve -  
ne adj isten, egy pohár sörrel a 
kezedben -  hallgattad, nézted 
egy távoli sivatagban a lehető 
„legamerikaibb” publicitás 
mellett zajló háborút.

Volt még sok minden. Tő
lünk keletre egy világbiroda
lom szétesett. Persze nem 
könnyen. Előbb még harcko
csik forgatták lövegtornyaikat 
az észt parkokban, elvetélt ka
tonai puccs szervezői menekül
tek öngyilkosságba, s az előző 
évek nagy reformere géppisz
tolyok fedezete alatt tér vissza, 
hogy belebukjon a puccsisták 
feletti győzelembe. Ekkor még 
viszonylag kívülállóként kap
csoltad ki a tévékészüléket, s 
ballagtál be a hálószobádba 
másnapi -  személyes -  dolgai
dat átgondolni. Amikor úgy hit
ted, hogy a fegyverek helyett az 
ész és logika veszi át a változá
sok irányítását, közvetlen a 
szomszédságban tört ki az őrü
let. Számodra nagyon is isme
rős városok neve hangzott el a 
borzalmas pusztítást mutató 
képsorok kísérőjeként. Sok

minden eszedbe jutott. A roko
naid, akik szinte kivétel nélkül 
azon a vidéken élnek. Egy kora 
reggel aztán csengő ugrasztott 
ki az ágyadból, két ember állt 
az ajtódban, az egyik az édesa
pád, aki előretolva a másikat -  
az ismeretlent -  bemutatja: a 
nagybátyád. Csak állsz, nézel 
és nem hiszel a szemednek. 
Több mint harminc éve, hogy 
eltűnt. Már régen halottként 
tartják számon. Most itt van, se
gítségedre szorul, mert abból az 
őrült háborúból menekül, amit 
tegnap este láttál a tévében. A 
beszélgetés során tisztul a kép. 
Az öreg becsavarogta a fél vilá
got, még egy kis nyugdíjat is 
szerzett magának Németor
szágban, s 80 évének tapaszta
lata úgy diktálta: menekülni 
kell.

Sok gondod nincs vele, né
hány út Ausztriába a havi járan
dóságáért, neked is kellemes 
kikapcsolódás, és -  valljuk be -  
jó bevásárlási lehetőség. Néha 
ugyan váratlanul állít be, s át
szervezni kényszerülsz az elő
ző este összeállított programo
dat, de megoldod. Az öreg 
megérdemel ennyit, sőt tetszel 
magadnak, hogy milyen rugal
mas vagy.

Aztán egy másik reggelen is 
szól a csengő. Fiatal ismeretlen 
srác áll az ajtódban, néhány 
kérdés és megtudod: ő is rokon, 
az unokaöcséd, és ő is onnan, az 
őrületből jön. Ül veled szem
ben és mesél. Fél fenékkel a 
széken, lehajtott fejjel, lopva 
néz körül a szobádban. Kap
kodva, szaggatottan szól, s köz
ben az ujjait gyűri. Félelmete
sen emlékeztet egy másik em
berre, aki ugyan azon a széken 
ugyanígy mesélt, ugyanezen a 
nyelven, csak másik utódál
lamból jött.

A történet, amit elmond há
borúról, frontról, halott falube
liről, lelőtt osztálytársról szól. 
Nézed, s közben az jár a fejed
ben, hogy a te fiaid is körülbe
lül ennyi idősek. Mennyire más 
az ő gondjuk! Elindul egy húsz
éves gyerek két táskával Auszt
ráliába, mert nem lát más kiutat 
abból az őrületből, ami azon a

földön dúl, ahol tizedíziglen él
tek a felmenőink. Igen, az apja 
beleegyezett, hogy eljöjjön. 
Szerencsére tudott beszélni ve
le. Az aratás idejére hazaenged
ték őt is a frontról.

A többiek? Nagy részük már 
megjárta a poklokat, akik még 
nem, most várják a behívót. A 
legrosszabbat eddig sikerült el
kerülni. Szerencsés család va
gyunk. Másnap aztán elkezded 
az álldogálást a hivatalok elő
szobáiban, hogy itt-tartózkodá
sa engedélyezett legyen. Az a 
legkevesebb, amit elvárhat tő
led. A hivatalok megértőek, se
gíteni akarnak, ebben nincs is 
hiba. Csak lassan mennek a 
dolgok, s főleg bonyolultan. 
Ezt elég nehéz megérteni. Per
sze tudod, hogy sok a munka- 
nélküli itt is, ráadásul még tö
megesen jönnek az „idegenek”.

Mindennek sora van s azt vé
gig kell járni. Bírja is egy pár 
hétig a fiú. Tesz-vesz a kertben, 
megható látni azt az igyekeze
tet, hogy megpróbál hasznos

lenni, nem akarja a „kegyelem
kenyeret”. Pár száz márkáját 
pedig nagyon félti: hosszú még 
az út Ausztráliáig, ahonnan a 
befogadólevél csak nem akar 
jönni. Egy darabig bírta, de a 
számára szokatlan tétlenség és 
az aggodalom az otthonmara
dottakért indulásra bírja. 
Vissza oda, ahonnan úgy gon
dolta, végleg eljött. Csak pár 
napra megy. Körülnéz, hogy 
minden rendben van-e. Azóta 
sem tudsz róla semmit...

Este most is bekapcsolod a 
tévét, s végignézed a híradókat, 
a késő estit is. Amikor vége az 
adásnak és elindulsz a hálószo
bád felé, hirtelen megtorpansz. 
Valami megváltozott. Azon 
kapod magad, hogy a másnapi 
dolgaid helyett más jár a fejed
ben. Visszajön-e? Visszajöhet- 
e? Ki lesz a következő, aki be
csönget segítséget, menedéket 
remélve? S hirtelen rádöb
bensz: a háború -  egyelőre csak 
közvetett módon -  itt van a há
lószobád küszöbén.

Nagy Ferenc

M E G I N D U L
A Z EMBER AGYA!

A  minap egy vendéglátós  ismerősöm mesélte az alábbi
történetet:

Elegáns vendéglője teraszán egy német vendég kissé 

ijedten kérdezte a főpincért, miután megkapta a többnyel

vű, minden igényt kielégítő étlapot. 

- Mondja főúr! Igaz, hogy idehallatszanak Szarajevóból a lövések?

A meghökkent pincér, gondolom, felvilágosította „tájékozott” vendégét, ám a történetet hallva én képzeletben to
vább folytattam a dialógust.
- Jó, jó! Lehet, hagy Szarajevó messze van, de azzal a 

pásztázó fénycsóvával nem az ellenséges repülőket kere
sik? 

- Nyugodj on meg, asszonyom, az csak a Panoráma klub 
réklámfé nye!

- Akkor minden rendben, bár a múlt szombaton reggel 6
órakar harci helikopterek zajára  ébredte m a budatavai 
nyaralónkban.
 -  Áh, azok csak a szúnyogh adosztály a k  támadását ver
ték vissza, de most már rendelni  is tessék végre, mert bezár 

a konyha!Balatonalmádi, 1992. július havábanGT.



Tájékoztató a Balatonalmádi 
2. sz. Csatornamű Társulat 
eddig végzett munkájáról

A társulat 1988. február 20- 
án az elfogadott alapszabály 
szerint működik, és az 1992. 
április 10-én megtartott kül
döttgyűlésen áttekintette eddig 
végzett munkáját. Személyi 
kérdésekről megállapította, 
hogy az 1988-ban meghatáro
zott létszámot nem lépte túl, de 
egy-egy funkciót más személy 
tölt be. A társulat elnökén kívül 
két (az elnökkel együtt) ellen
őrző bizottsági tag dolgozik. 
A társulat elnöke a közgyűlés 
határozata alapján tiszteletdíjat 
kap, míg a pénzügyi alkalma
zott fizetést, a többi tisztviselő 
a munkáját ellenérték nélkül, 
saját szabadidejében végzi. 
Ezek után néhány adattal sze
retném ismertetni a társulat 
pénzügyi helyzetét a kezdettől 
a mai napig.

1988. II. 20-án 495 érdekelt
ségi (állampolgári egység) 29 
150 000 Ft, 6,5 km hosszban 
megépített csatorna létesítését 
végezte el. Mindezeken kívül 
még 101 jogi érdekeltséget is 
magában foglal a fenti adat.

Ha az állampolgári egysége
ket vesszük alapul, mely csa
ládra számítva kb. 3 fő, akkor 
összesen 2523 fő kapott ezen 
idő alatt csatornát, illetve a 101 
jogi személy (üdülő, panzió, ét
terem).

Mindezen adatok birtokában 
elmondható, hogy az intézőbi
zottságnak, a pénzügyi alkal
mazottnak, valamint az ellen
őrző bizottságnak komoly 
munkát kellett végezni, hogy a 
beruházások mindenkor az elő
re megadott és tervezett érté
ken belül, illetve értéken határ
időre készüljenek el. Ehhez 
nagy segítséget adott a lakos
ságnak úgy a munkák, mint a 
befizetések során tanúsított na
gyon jó hozzáállása Elmond
ható, hogy a befizetéseket az 
össz érdekelt közül 3-4 fő nem 
fizeti, melyekkel a szabályzat 
által meghatározott szankciók
kal jár el a társulat.

Sajnálattal kell megállapíta
nunk, hogy folyó év április 10-i 
közgyűlésünkre -  annak elle
nére, hogy értesítést küldtünk-  
, a polgármesteri hivatal nem 
képviselte magát. Ezúton hoz

zuk tudomásukra a fenti adato
kat. Ezek után idéznék az 1992. 
április 10-i közgyűlés jegyző
könyvéből. A társulat elnöke a 
következőket jelentette be:

„A  társulat 1988. február 20- 
ától működik, de ha további 
egyesülések nem kérik, illetve 
nem alakulnak, akkor a társulat 
kérni fogja a megszüntetését.” 

Tisztelt lakosság! A csator
naépítés egy sor kellemetlen
séggel és nem utolsósorban 
pénzügyi kihatással jár, de tud
nunk kell, hogy Balatonalmádi 
környezetvédelmét, ivóvíztisz
taságát, talajfertőzését csak 
úgy tudjuk megszüntetni, javí
tani, ha a keletkezett szennyvi
zet egy kiépített rendszeren ke
resztül egy arra alkalmas 
szennyvíztisztító egységbe 
szállítjuk, ahol az arra illetékes 
szakemberek azt olyan tiszta
sági fokra hozzák, amely alkal
mas élővizekbe való elhelyezé
sére. Ha önök is úgy gondolják, 
hogy ezek a problémák úgy Ba
latonalmádi mint város, mint 
Balatonalmádi polgárát egy 
tisztább, szebb higiénikusabb 
város kialakításához vezetik el, 
úgy, kérem, gondolkodjanak el 
a szennyvízcsatorna-építés le
hetséges megoldásairól, és ezt 
közöljék a társulattal.

Balog Csaba, 
a társulat ellenőrző 

bizottságának elnöke

A RAVATALOZÓ KÁPOLNA  
HELYREÁLLÍTÁSA

A képen látható, 1909-ben, 
a balatonalmádi temetőnél 
épült ravatalozó magánada
kozásból felújításra kerülhe
tett. Ellenkező esetben veszé
lyessége miatt már lebontás
ra volt ítélve -  ezért is kellett 
a toronynál már évekkel eze
lőtt a dr. Óvári Ferenc és Kál
mán által öntetett harangot 
eltávolítani, új helyére, ha
ranglábra helyezni.

A magánadakozó Szeren
csés testvérek áldozatválla
lása által a fenti műemlék 
jellegű építmény megújulva 
szebb lett, mint új korában. 
Fájdalommal kell közöl
nöm, hogy az adományozó 
dr. Szerencsés Ödön -  Al
mádiból elszármazott, de ide 
kötődő barátom -  július 19-

én elhunyt. Temetése -  fenti, 
éppen hogy elkészült kápol
na alatti sírhelyén -  július 
utolsó napján volt. Ez volt 
egyezségünk tárgya az ön- 
kormányzat által szentesít
ve.

A felújított ravatalozó ká
polna felszentelésére, meg
áldására a helyileg illetékes 
egyházak képviselői által 
augusztus 14-én, 17 órakor 
kerül sor.

Kérem az almádiakat, 
tiszteljék meg jelenlétükkel 
az ünnepélyes aktust. Aki
nek saját közlekedési eszköz 
nem áll rendelkezésére, kü
lön busz indul 16.30-kor a 
központi pályaudvartól.

Majbó Gábor

1991. évi állapotban

ALAPÍTVÁNY KULTURÁLIS CÉLBÓL
„Menj fel a csúcsra, és nyújtsd karodat az 

égre!” (Csukás István). A Balatonalmádi Álta
lános Iskolások Kulturális Alapítványa címen 
hozott létre alapítványt az SZDSZ balatonal
mádi szervezete.

Az alapítvány célja a kisdiákok általános is
kolai tanulmányokon túli plusz teljesítményre 
ösztönzése, az egyéni és csoportos érdeklődés, 
érzékenység, kreativitás kibontása és jutalma
zása, a jó értelemben vett versenyszellem ki
alakítása.

Az alapítvány ideológiamentes -  kifejezet
ten kulturális célból jött létre nem titkolt 
szándéka viszont a szabad szellem, a nyitott
ság és a tolerancia támogatása.

Az alapítvány nyitott, a segítő szándékot -  
legyen az erkölcsi (szakmai jellegű), anyagi

(pénzbeli támogatás akár egyéni, akár vállal
kozó egység felajánlása) -  köszönettel elfo
gadja.

Ebből a célból képeslapok is forgalomba 
fognak kerülni, ezek megvásárlása is az ügyet 
szolgálja.

A gyerekek munkái félévenként kerülnek 
elbírálásra, ajutalom egy nagyobb pénzösszeg 
lesz.

Az alapítvány nemes célból jött létre, létre
hozói remélik, hogy szándékuk úgy a gyere
kek, mint a pedagógusok és a szüléik körében 
érdeklődést vált ki, elősegíti a diákok szellemi 
fejlődését, kibővíti érdeklődési körüket, erősí
ti bennük a küzdőszellemet, a jóra és szépre 
való törekvést; és minden értelemben a javu
kat fogja szolgálni.



Este is f ürödhetünk!
Biztos sokan tapasztalták, 

hogy a korábbi évektől eltérően 
a Wesselényi strandon a záróra 
utáni takarítást követően nem a 
holnapra gondolnak a dolgo
zók, hanem az esti fürdőzésre 
invitálják a Balaton szerelme
seit. Dicséret illeti ezért a strand 
vezetését, hisz kulturált körül
ményeket biztosítanak azoknak 
is, akiknek napközben esetleg 
nincs lehetőségük a strand láto
gatására. Mindössze egy meg
jegyzésünk lehet: ne éljünk visz
sza a jő szándékkal óvjuk, 
strandunkat még az éj leple alatt 
is!

Helyesbítés
Sajnálatosan elmúlt szá

munkat több helyen is meg
fricskázta a nyomda (vagy 
tán a lapkészítés) ördöge, 
ezért ezeket a hibákat most 
szeretnénk korrigálni.

-  Schildmayer Ferenc törté
neti összeállításában, a kép alatt 
a helyes évszám: 1883.

-  Majbó Gábor Közös aka
rattal című cikkében köszönetet 
mond a vasúti felüljáró felújítá
sát támogató polgároknak. He
lyesen: Szabó Gyuláné és dr. 
Szilbereki József is 1000-1000 
forinttal támogatja az építke
zést.

Itt mondunk köszönetet Ko
vács Istvánnak is, aki 3000 fo
rintot ajánlott fel a híd felújítá
sára.

-  Czuczor Sándor Cimbora
vakáció cikke mellől lemaradt a 
tábor reprezentatív meghívója, 
amelyet Uri Mayer karmester 
dedikált.

Elnézést kérünk kedves ol
vasóinktól, reméljük, ezek az 
apró, de bosszantó hibák a jö
vőben elkerülik lapunkat.

Házi orvosi 
magánrendelő

Bejelentkezett biztosítottak
nak díjtalan ellátás termé
szetgyógyászati kezeléssel

Rendelő címe: Balatonalmádi, 
Baross G. u. 56.
Rendelési idő: hétfőn, szer
dán, pénteken 8-14 óráig, 
kedden, csütörtökön 14-18 
óráig, szombaton 8-12 óráig.

Dr. Farkas Miklós 
orvos-  
természetgyógyász

INTERCOUNTRYNENTAL 
FESZTIVÁL 1992
augusztus 20-22. 

Balatonalmádi, 
Wesselényi strand

Bluegrass Album (CS) -  David Price (USA)
Hot Time Dancers (CS) -  Kelly & Julie (USA) 

Matching Ties (USA) -  Nugget (A) -  Quartett (CS) 
Saltcastle Bullwashers (A) -  Saul Broudy (USA) 

Albatross -  Bluegrass Union -  Bródy János 
Coundur Band -  Dry Whiskey -  Gémesi László 

Hangfogó -  Léc -  Lorenzo -  Lókötők 
Miskolci Bluegrass Band -Muzsay András 

M. É. Z. -  Old Boys -  Oxkar Brothers -  Rat Boys 
Póker -  Revival Bánd -  River -  Riverside 

Tibor & Country Plus -  Tolcsvay Béla és László 
Varnyú Country -  Wurlitzer ’68 -  Wesztergom

Gyerek, diák, nyugd.: 1 nap 120 Ft, 2 nap 200 Ft, 3 nap 300 Ft 
Felnőtt: 1 nap 250 Ft, 2 nap 400 Ft, 3 nap 600 Ft 

Családi: 1 nap 500 Ft, 2 nap 800 Ft, 3 nap 1200 Ft 
áron kaphatók jegyek elővételben is a helyszínen, 

valamint elővételben és postai utánvéttel: 
Countrynental Egyesület,

1117 Bp., Bercsényi u. 28-30. 
tel.: 1666-677

A műsorváltoztatás jogát a rendezők fenntartják!

Ungár József néhai vörösberényi la
kos emlékére 1992. augusztus 18-án, 
20 órakor kopjafát állítanak egykori 
bajtársai és a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége a berényi temetőben. Ungár 
Józsefet 1953. augusztus 18-án, 21 éves 
korában kivégezték a kommunisták ha
zaárulás vádja miatt. A siralomházban 
Hatvári Hugó Jenő volt a társa, aki ké
sőbb kegyelmet kapott és 1956-ban 
szabadult Tolner Istvánnal, Horváth 
Richárddal és Turi Istvánnal együtt. Az 
öt, akkor fiatal ember alapította 1949- 
50-ben a Magyar Nemzetvédelmi Szö
vetséget. Hatvári Hugó Jenő ma Hol
landiában él, Tolner István és Horváth 
Richárd Balatonalmádiban, Turi István 
pedig Balatonfűzfőn. Mind a négyen 
jelen lesznek a megemlékezésen Fónay 
Jenő és Mészáros Gyula urak, a Magyar 
Politikai Foglyok Szövetsége tisztség- 
viselői társaságában. Beszédet mond 
dr. Szabó Tamás miniszter úr, or
szággyűlési képviselő.

Tudatjuk polgártársainkkal, hogy 
Szent István napján, augusztus 20-án, 
délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepséget 
tartunk a városháza nagytermében, 
melyre mindenkit tisztelettel meghív 
Balatonalmádi Város Önkormányzata 
és a polgármesteri hivatal.

Ungár József

ÖNTSÖN TISZTA VIZET 
A POHÁRBA

Az amerikai Clean-Water ivóvízszűrővel 
már 50 fillérért előállíthat 1 liter kiváló ivóvizet

-  leválasztja a maradék klórt
-  eltávolítja a szaganyagokat 

- a  színező- és lebegő anyagokat

A készülékek OK-engedéllyel rendelkeznek

Érdeklődni: MOTRONIC BT (a benzinkút mellett) 
Telefon: 80/38-277

Rég i  zene
HANGVERSENYEK 
A VÖRÖSBERÉNYI 
ERŐDTEMPLOMBAN 
(Balatonalmádi,
Veszprémi út 107.)

Augusztus 7., 19.30 
SOLENS
KAMARAEGYÜTTES 
(A Magyar Állami Operaház 
hangszeres szólistái)
Mozart és kora

Augusztus 14., 19.30 
BUDAPESTI BACH TRIÓ 
Prőhle Henrik -  fuvola, 
Horváth Anikó -  csembaló 
Kiss-Domonkos Judit -  
gordonka

Augusztus 21., 20.30 
LASSUS ÉNEKEGYÜTTES 
Körzeműködik:
Lorenz Dávid -  gitár

Jegyek elővételben kaphatók 
az IBUSZ balatonalmádi 
irodájában,
(Petőfi Sándor u. 21.) 
és a Balatontourist 
utazási irodában 
(Petőfi Sándor u. 11.), 
vagy a hangversenyek előtt 
a helyszínen.

Jegyek ára 100 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 
50 F t.
Bérletek a városházán 
(Széchenyi sétány 1.) 
kaphatók.

A bérlet ára 400 Ft, diákoknak 
és nyugdíjasoknak 200 Ft.

Balatonalmádi 
város lapja

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Behring Anikó, 
Monse Zsuzsanna, 

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet, 

Schildmayer Ferenc, 
Veszeli Lajos 

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos 

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 06/80/38-444 
Nyomta a Tradeorg Kft., 

Balatonfűzfő 
Eng. szám: 005-18/1989


