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„ A z é r t  vagyunk  a v i lágon,  hogy va laho l  o t th o n  legyünk  b e n n e “

„Megéri tán késő unoka“?
(Utóirat egy régi levél Utóirat-ához)

„Befejezve kissé hosszúra sikerült levelemet, kinézek az 

ablakon. Ezúttal szélesebb a panoráma, mint öt évvel ezelőtt 

volt. Belefér nemcsak az Akropolisz, hanem a Lükavittosz- 

hegy is. Mindkettő csúcsán a görög zászló didereg, ugyanis 

ezúttal fázik Görögország... Faggyal, hóval viaskodnak a 

narancs- és citromligetek, olajfák. Készül-e a nemzeti 

ünnepére, március 25-re, nem tudom. Az én kis görög nap

táramban minden ünnep fekete betűs, akárcsak a 

hétköznapok. A szívekben?

Fogytán a hazaim. Mind a házamból, mind a 

hazámból hozott. Új hírem alig. Készül-e nemzeti 

ünnepére, mely ezúttal a véletlen folytán: piros

betűs, nem tudom... Feladom hát a levelet -  engedve 

kötelességérzetemnek, jóllehet határidő után érhet csak 

haza. De azért talán akad, aki elolvassa. A történelmi idő 

kalendáriumában amúgy is másként sorjáznak a határidők, 

peregnek a lapok...“

(Athéni levél -  hazáról, magyarságról.

 1987. március 13.)

Két nappal később az athéni televízióban előbb láthat
tam képeket a gumibottal szétvert Duna-parti ünnepről, mint 
az itthoniak... A kalendáriumunkban ma már pirosbetűs. A 
szívekebn? Hiszen ünnepeink lényegüket tekintve nem lehet
nek különbek, mint a hétköznapjaink. Csoóri Sándor intelme 
szerint március 15-ének a lelkiismeret, az önvizsgálat, a 
számvetés és a szembenézés ünnepének kell lennie. Igen, 
és talán amaz elsőhöz hasonlatosan -  ezúttal az önvád, a 
megbánás, a gyász, ha lehetséges: a megengesztelődés, 
az öröm fakasztotta könnyek tisztító tavaszi záporával. 
Március azonban, mintha csak történelmi karambol 
áldozata, a klinikai halál állapotában -  pártok, csopor
tok, érdekek mintha külön-külön várnának átültet
hető zsigereire, egy-egy verőér-darabra, a szívére, 
a veséire... Mígnem tényleg kadáver lesz 
belőle. Nem tudom, hogy kik, kikkel és mit 
hajlandók ünnepelni? Meglehet ebben a 
hatalomért föllánlolt pártoskodásban  
elsikkad újból. Juhász Gyula rezignált 
hangját hallom, amint feleli
Vörösmarty bizakodására: „Én már 
nem remélem. Megéri tán késő 
unoka... Persze, akadozó szívem 
azt dadogja: „Lesz, lesz, lennie 
kell”, eszem azonban inkább az 
unokáknak reméli... De az 
ünnep él és élni akar. De a 
remény: mag: hó és föld 
alatt, és áttelel. Mert az 
ember szíve őrzi, megőrzi,  
mint fáraósírok a több ezer 
éven át csíraképes gabona  

magot...

Vörösberény, 1994, március 3.
Papp Árpád

Illusztráció: Veszeli Lajos festménye



1848. március 15.-1894. március 20.
Nemzeti ünnepünkről évről-évre 

rendszeresen megemlékezünk, 

méltatva nagy elődeink tetteit, 
esetenként elemezve a szabad

ságharc elbukásának okait, füg

gően a szónoktól. Ezidén kettős 

évfordulóról szólunk, március 20- 

án lesz Kossuth Lajos

halálának századik évfordulója. 

Erről úgy emlékezhetünk meg a 

legmétóbban, ha felidézzük a 

Függetlenségi és 48-as Párt 

1894. március 21-én, a gyásznap 

alkalmából kiadott, az egész

nemzethez szóló gyászjelen

tését.

A nemzethez!

Boruljon gyászba Magyarországnak minden jó polgára! Várunknak legerősebb 

oszlopa dőlt ki;  szabadságunknak fénye tört meg; a nemzet nagy századának fáklya

világa aludt ki.

Kossuth Lajos halt meg.

Ő, ki nagyságával, tényeivel, szenvedéseivel egymaga volt az egész nemzet: nem 

élő ember többé, hogy cselekedjék, hanem élő emlékezet, hogy tanuságot tegyen.

Nem fia volt Ő a magyar nemzetnek, hanem akarata.

Ő általa és Ő benne szólalt meg e század: hogy az alkotmánynak, a szabadság

nak, az egyenlőségnek erejével legyen a szolgából ember és az emberből polgár.

Ő általa és Ő benne szólalt meg a magyar nemzet, midőn varázsszavára száz

ezerek keltek a honnak védelmére, hogy a hétoldalról támadt ármányt és árulást győze

delmi rohanásukban eltiporják.

Ő egymaga volt az egész nemzet, mikor a császárok irtózatos légiói vérbe fullasz

tották jogainkat s bakókézre adták legjobbjainkat: mert az Ő fájdalmának hangos jajgatása 

töltötte be az emberiség szivét, hogy részvét és szeretet ébredjen szétmarczangolt nem

zetünk iránt.

A civilizált világnak Ő magyarázta meg, hogy a romokkal fedett magyar nemzet 

ügye a népszabadságnak kérdése. Lángszavával fölkeltette a világ csodálatát, s nemzetében 

reményt és önbizalmat ébresztett.

Hosszú életében soha egy pillanatra sem hagyta el a magyar szabadság őrállomását.

Most már elpihent, hogy nyugodjék.

De ha ő nem élhetett örökké: általa él a magyar nemzet örökké, hogy mind

örökké áldhassa az Ő nevét, az Ő küzdelmét, az Ő hűségét és az Ő szenvedését. Egy 

korszak vala Ő, mely nem fér el a gyászos pillanatnak sírjában. Az ébredésnek, a harcz

nak, a dicsőségnek és szenvedésnek korszaka vala Ő, a melyre, épen az Ö nagy tanusága 

által következni fog a diadalnak százada, hogy igy a Kossuth Lajos  sírja fölött 

Magyarország függetlensége legyen az el nem porladó monumentum.

Ti milliói a népnek, kiket átölelve tartott forró kebelén, örökre megemlékezzetek 

Kossuth Lajosró l, mert Ő rólatok soha sem feledkezett meg.

És ti valamennyien, kik ragaszkodtok a szabadsághoz és azt élvezitek, ti is meg

emlékezzetek Kossuth Lajosról, mert Ő az emberiség megváltásának zászlótartója volt

Élete átlépett a mulandóságba; halálával belépett az örökkévalóságba.

Árvaságra jutott magyar nép! Hullass velünk virágot a férfiu nagyságára, köny

nyeid peregjenek koporsójára és velünk laborulva zokogj hálát Istenednek, hogy adott 

nekünk egy Kossuth Lajost. Nem volt ekkora halottja a magyar népnek soha!

Budapest, 189 4 márczius  21.

Az országgyülésileg egybegyült

függetlenségi és 48-as párt.

Az  A thenaeum könyvnyom dája.

Kossuthról másképpen
Kis hazánkban É. K. WILLCOX amerikai polgár nevét kevesen ismerik, pedig illene: a 

kezdőbetűk ugyanis ÉLJEN KOSSUTH! üzenetét rejtik. Az 1851 táján született szép nevű 

amerikai úriember édesapja -  Kossuth ottani látogatásakor -  lelkesedésében túltett a politiku

sokon, valamint a válogatott verseket író költőkön. (Még angol kortársán, Jerome úron is túl

tett, aki a kimáromi vár hős védője tiszteletére JEROME KLAPKA JEROME nevet adta ké

sőbb híres íróvá serdülő fiának...

Szobrot is em eltek az óceánon túl, méghozzá New Yorkban, a Broadway szomszéd

ságában, amelyet 1928. március 15-én avattak fel ünnepélyesen. Az első Kossuth-szobrot per

sze itthon állították fel 1894-ben, azaz Kossuth halálának évében, városunkkal éppen átellen

ben, Balatonszabadiban. Balatonkenesén  5 évvel később került sor a K ossuth-szobor 

felavatására, amikor az ünnepi beszédet fia, Kossuth Ferenc tartotta Balatonalmádiban, még 

négy évet kellet várni Holló Barnabás Kossuth-szobrának felállítására, és ezzel még nem 

fejeződött be a nemzet tiszteletének kinyilvánítása, hanem csak most kezdődött el igazán.

Nem tartjuk véletlennek, hogy éppen a Balaton partjain! Kossuth Lajos híres balatonfüredi 

fürdőlevele a korabeli „idegenforgalmi szolgáltatások” méltó kritikája, a szabadságharc 

bukása után a Balaton-felvidéken bújtatták Kossuth gyermekeit, és itt bújkált hűséges tábor

noka, N osz lopy  G áspár. A tu rin i rem etéhez  több  d e legác ió  lá to g a to tt  el innen  is, 

Szentkirályszabadjáról például Kisimrédy Pál, költő zarándokolt el hozzá. Kossuth Ferencet, a 

mérnök-politikus fiút a tapolcai választókerület küldte a parlamantbe.

Nem mondhatnánk persze, hogy Kossuth osztaatlan tiszteletnek örvendett -  mert a Nobel- 

díjas amerikai író, Sinclair Lewis félelmetes megállapítása már akkor is működött: „Ha van 

egy magyar barátod, nincsen szükséged ellenségre!” Kezdjük mindjárt egy amerikás m a

gyarral, a nemesgulácsi születésű Madarász Lászlóval (1811-1909), a radikális képviselővel, 

majd rendőrminisztettel, aki farmerként halt meg Missouri államban, de haláláig nem bocsá

tott meg Kossuth Lajosnak. Állítólag Washingtonba is meghívták a kormányzó tiszteletére 

adott fogadásra, de ő csak annyit válaszolt, hogy Kossuth nevű úriembert nem ism er... 

Haragjának okát is sejtjük, mert Kossuth nem tisztázta az ún. Zichy-gyémántok ügyében, 

amikor diplomáciai célokra használták fel az elkobzott kincset. Így ragasztotta rá Jókai a 

„gyémántos miniszter” címkét, amit a szabadságharc bukása miatt már nem tudtak bírósági 

tárgyaláson tisztázni, pedig ártatlan volt.

Haragudott rá Vörösberény földesura, f i á t  Ferenc is, mert Kossuth miatt húzódott a bir

tok átíratása. f i á t  licitált a vörösberényi alapítványi uradalomra, meg is nyerte, sőt az 

óvadékot is letette. Kossuth viszont a vörösberényi Nemes nevű kasznár jelentésére alapozva 

nem helyeselte a helyhatósági haszonbérletet, akkor, amikor Fiáthnak Veszprém megyei hely- 

hatósági állást ajánlottak fel. Fiáth Ferenc persze mást látott Kossuth tiltása mögött: régi hívét, 

Nemes kasznárt nyugdíjazta, ezért a retorzió... Rövid protekciókeresés után azonban beik

tathatták a birtokába, majd Kenese, Vörösberény és Szentistván nemzetőrei megválasztották 

kapitányuknak, de Kossuthnak nem bocsátott meg. Biztosak vagyunk abban, hogy Kossuth 

sem bocsátott meg neki, mert rövidesen otthagyta a nemzetőröket és átállt a császár hűségérte 

-  nem véletlenül lett Veszprém megye főispánja a szabadságharc leverése után, sőt bárói ran

got sem véletlenül kapott...

*

Március idusa táján csak a Balaton környékén tekintettünk körbe Kossuth Lajos megítélése 

tárgyában és egymásnak feszülő indulatokat találtunk. Harag mellett hódolatot, neheztelés 

mellett nagyrabecsülést. A történelem sokkal nagyobb léptékekben gondolkodik, mintsem vélt 

vagy valós emberi gyengeségek mozaikjai alapján rakná össze egy államférfi arcképét. 

Gondoljunk csak Kossuth Ferencre, a fiára, aki ellen úgy korteskedtek: „Éljen Kossut, Nem 

kell vasút” -  de amikor az északi-parti vasútvonal elkészült, a mondóka máris megváltozotzt: 

„Éljen Kossuth, van már vasút!”
Az utókor véleményére talán egy alig ismert kenesei költő, Soós Lajos (1856-1902) érzett 

rá legjobban:

A szép Balatonnál légy hű néped őre,
Nyiss utat, vezérelj boldogabb jövőre.
Óh ragyogj előttünk mint szent égő oltár,
Aki bilincs-oldó Messiásunk voltál.

Czuczor Sándor



Meghívó
Megemlékezést tartunk az ere

deti helyére visszahelyezett 
Petőfi emlékműnél március 
15-én, kedden délelőtt 10 
órakor az Ősparkban.

A műsoros ünnep
ségre tisztelettel 
hívjuk, várjuk Almádi 
Polgárait.

Hangversenyek 
a Zeneiskolában
I. Zene és képzőművészet 
Szeretettel hívjuk városunk művészetet szerető polgárait március 
15-én, kedden 18 órakor a zeneiskola kamaratermének felavatására. 
Program: Veszeli Lajos festőművész alkotásának leleplezése. A 

Veszprémi Vonószenekar kamaraegyüttesének hangversenye. 
Műsoruk:

Mozart: Egy kis éji zene 
Dohnányi Ernő: C-moll zongoraötös 

Helyszín: Városi Zeneiskola Balatonalmádi, Bajcsi-Zs. u. 60.

Irodalmi 
melléklet

Tavaszi dal
Valami megcsendült, 

valaki énekel.

Belülről jön a hang?

Tán nem is érdekel,

Máris fülembe zsong, 

betölti szívemet, 

az vad dobbanással 

veri az ütemet.

Vagy, csak vérem 

csobogása

-  nem is ének talán - ,  

mely hűlt páraként 

csorog le 

tudatomnak falán?

Bolond, vidám kis dal

éjszakákat töltök veled.

Á lmomban dúdollak. 

aztán megint felébredek.

Vecsey K. Mária

És lebegsz 
velem...

A sajgó köd fátylában 
üldögél a nap.
Vörös fényében keresem 
pillantásodat,-  
Csalóka „délibábom” : -  

magamba zárlak. -   
Nem „ látva“ is, -  látom 

mosolyodat. -

Az Elet derűs oldalán sokszor 
találkozunk -
gyakran „nem véletlenül“ a 
szemed simogat 
és arcunk pírjába zárjuk 
zavarunk: -
óh a kísértő vágyak el ne 
hamvadjanak. -

Üdvösségem a Nap fényébe 
öltözik, -

a Lélek: -  a lelkem, lelkedre 
vágyakozik. -
-  Csókod lesz a mezők távoli 
illata...
-  Sajgó köd ne fájdítsd a 
szívemet, -
csak árnyékba foghatom meg 
a kezedet? -
és lebegsz velem „őrült szent- 
zuhanásba“...

Kapcsándy Sándor

Tanúkövek

Nem tudok úgy belépni a „Múzeumkertbe”, hogy ne '48, 

ne Petőfi és kortásai, a pesti ifjúság jusson eszembe.

-  Elnézem a főbejárathoz vezető történelmi lépcsőket, 

elképzelem a lelkes szónoklatokat, és a hideg esőben 

rendületlenül álló tömeget. Bár ezek a lépcsők, valójában 

csak holt kövek, mégs élőnek érzem őket, hiszen 

történelmünk egyik legnemesebb pillanatának tanúkövei. 

Azé a pillanaté, amikor 1848 március tizenötödikén, Pesten 

cselekvéssé nemesült a szabadságvágy.

-  Tudjuk a végét..., ha akkor egy kicsivel több szeren

cséjük lett volna honjainknak, talán ma utánunk jönne 

Európa.

-  Szeretem ezt a kertet, a múzeumlépcső köveit. 

Tanúkövek, amint Nemzetünk a tanúkő itt a „világ 

közepén”, egy ősi kultúra korral dacoló, szét nem málló 

tanúköve.

All



Néhány sor 

a 41. hónapról 
a Városházán

1994. február

Az Új Almádi Újság előző havi 

számában közölt nyílt levélben 

jeleztem a képviselőmnek, hogy 

fontolgatom indulásomat

függetlenként a parlamenti választá

sokon. Sokan kérdezték azóta, 

hogyan döntöttem? Mivel a levelem

re érkezett válasz (ld. 11. oldal) 

egyelőre nem érdemi, szeretnék 

indulni. Térségünk leendő 

képviselőjének egyetlen alapvető 

célért kell megtenni minden lehet

ségeset, és megkísérteni a lehetetlent 

is: megállítani a Balatonnak és ter

mészetes környezetének a pusz

tulását. Menteni kell a nádast, a sül

lőt, a kecskerákot, az ivóvizet, a 

madarakat, a növényeket, az erdőt. 

Menteni kell az életterünket. A 

pártérdekek szövevényében ez 

nagyon lassan megy. Példa erre az 

elmúlt 4 év. Nincs több vesztegetni 

való időnk. Barátaim, jó ismerőseim 

és több polgármester kollégám 

szerint orvosi-biológusi és vegyészi 

előéletem, valamint polgármesterként 

szerzett tapasztalataim alkalmassá 

tesznek az ügyünk képviseletére. 

Megkértem Őket, hogy mondják el 

az Ő barátaiknak, jó ismerőseiknek a 

szándékomat, a nevemet, címemet, és 

a független mivoltomat. A kopog

tatócédulák gyűjtésére és a kam

pányra ugyanis pénzem és időm 

nincs. Pártapparátusokkal különben 

sem versenyezhetek. Tudom, hogy 

sokan megmosolyogják az 

elképzelésemet. Mégis megkísérlem. 

Ha ily módon kapok 800-900 aján

lószelvényt, akkor vállalom a meg

mérettetést. S ha nem kapok eleget, 

vagy nem nyerek májusban, akkor 

újra indulok ősszel a helyhatósági 

választásokon Balatonalmádi pol

gárainak többsége bizalmáért, hogy a 

jelenlegi Képviselő Testület zömével 

együtt folytathassam a megkezdett 

munkát.

Balatonalmádi-Öreghegy,

1994. március 3.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselőtestület 1994. február 

17-i ülésén dr. Kerényi Lászó pol
gármester tájékoztatta a testületet a 
vörösberényi új iskola építésével 
kapcsolatos pályázatról, amely a 
főhatóságnál kedvező fogadtatásra 
talált.

Méltatta továbbá a Balaton
füreden február 1-jén megrendezett 
kulturális találkozót, és a testület 
nevében köszönetét fejezte ki az ott 
nagy sikerrel szereplő almádi csa
patnak.

Az ülés egyetlen, de annál jelen
tősebb napirendje a város 1994. évi 
költségvetésének immár
másodízben történő tárgyalása volt. 
A több órás konstruktív vita végül 
is eredményre vezetett, a testület az 
ez évi költségvetését elfogadta. (A 
költségvetés főbb kérdéseiről 
lapunkban Szabó Jenő pénzügyi 
vezetővel készített interjúból 
tájékozódhatnak bővebben kedves 
olvasóink.) Az aktualitások 
keretében a képviselő-testület 
megállapította a gyermek- és felnőtt 
étkeztetés új nyersanyagnormáit a 
balatonalmádi gyermekin
tézményeknél, majd elfogadta a 
város közoktatási intézményei 
alapító okiratának felülvizsgálatáról 
szóló előterjesztést.

A február 24-i testületi ülés 
vendége volt Váradi Károly rendőr 
százados, a Veszprém Városi 
Kapitányság vezetőjének közbiz
tonsági helyettese. Látogatása nem 
volt véletlen, hiszen a testületi 
ülésen fő napirendi pontként szere
pelt Czere József balatonalmádi 
rendőrörs-parancsnok beszámolója 
a közrend és közbiztonság 
helyzetéről. A lényegre törő, a gon
dokat, problémákat nyíltan feltáró 
beszámolóból a képviselőtestület

tájékoztatást kapott városunk 
közbiztonságának helyzetéről és 
elismerését fejezte ki a a rendőrörs 
állományának a közbiztonság 
javítása érdekében kifejtett 
tevékenységéért. (A téma rész
letezésére azért nem térek ki, mert 
lapunkban mindezeket Váradi 
Károly századossal készített riport 
tartalmazza.)

Ezt követően Borbély Zoltánné 
óvodavezető előterjesztéséből 
tájékozódhatott a testület a város 
napköziotthonos óvodáinak 
tevékenységéről.

A képviselőtestület az óvodák 
működését, az ott folyó nevelő
munkát jónak minősítette. Külön 
köszönetét fejezte ki a véglegesen 
nyugdíjba vonuló vezető óvónőnek 
a gyermekek érdekében sok 
évtizedes áldozatos tevékeny
ségéért.

Az aktualitásokon belül foglalko
zott a testület az öreghegyi 
vízhálózat bővítésével, valamint 
Vörösberény vízellátási és szenny
vízcsatornázási munkáinak pénz
ügyifedezet-biztosításával, a 
központi céltámogatás függ
vényében. A képviselőtestület -  
egyetértve a Pénzügyi Ellenőrző és 
Gazdasági Bizottság állásfoglalásá
val -  továbbra is kiemelt feladatá
nak tekinti a térség vízellátását és 
szennyvízcsatornázását, ezért 1995. 
évre a céltámogatási pályázat be
adásához szükséges saját pénzügyi 
fedezeteet -  mintegy 25 millió 
forintot -  megszavazta. Végezetül 
döntött a testület a Wesselényi 
strand és az Auróra étterem előtti 
parkolók üzemeltetésének pályázati 
kiírásáról.

Március 3-án ismételten rend
kívüli ülésre hívta össze a

képviselőket a város polgármestere. 
A napirenden egyetlen fő kérdés 
szerepelt, nevezetesen: kíván-e élni 
a képviselőtestület a Panoráma 
Klubot illetően a törvényben biz
tosított elővásárlási jogával?

Az előzményhez hozzátartozik, 
miszerint a Veszprém Megyei 
Önkormányzat tulajdonában lévő 
Panoráma Klubot a Megyei 
Közgyűlés értékesítésre jelölte ki.

Az 1994. február 22-én nyílt 
versenytárgyaláson az ismert vál
lalkozó, Wossala György -  aki 
jelenleg is a Panoráma Klub bérlője
-  lett elvileg nyertes, ugyanis aján
latát -  29 millió forint + áfa -  elfo
gadták. (Az épület ára 19 millió 
forint, hozzá tartozó telek ára 10 
millió forint.)

A képviselőtestület -  közel 3 
órás vita után -  9 igen szavazattal, 
1 tartózkodás és Boros László 
ellenszavazatával meghozta 
határozatát, melyben élni kíván 
elővásárlási jogával. A testület dön
tése stratégiai jellegű, hosszabb 
távra szóló rendezésre irányul, 
nevezetesen: a természetvédelmi 
őspark óvása, valamikori eredeti 
funkciójának visszaállítása.

Az ülés befejezéseként dr. 
Kerényi László polgármester öröm
mel ismertette a BAKONYTEL 
Kft. ügyvevető igazgatójának le
velét, mely szerint a társaság el
nyerte a körzetre kiírt távközlési 
koncessziós pályázatot, mely az 
érintett önkormányzatok és a kft. 
,,szívós“ munkájának, együtt
működésének kimagasló ered
ményeként könyvelhető el.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a polgármesteri hivatalban 
és a városi könyvtárban 
megtekinthetők.

Sz. S.

Választási közlemény!
A Magyar Köztársaság Elnöke által 1994. május 8-ára kitűzött országgyűlési 

képviselők választásával kapcsolatosan az alábbiakat közlöm:

Balatonalmádi város választópolgárainak névjegyzéke elkészült. A névjegyzéket 1994. 

március 7. és 16. között a polgármesteri hivatalban közszemlére teszem.

Az érdeklődő választópolgárok hivatali munkaidőben a titkárságon (Szegedi Józsefné 

főelőadó) megtekinthetik.
dr. Miklós László

jegyző



Problémák és lehetőségek
A beszámolóknak -  szóljanak bármi

ről is, van egy sajátos jellemzője. Neve

zetesen az, hogy rengeteg számadatot 

közölnek, viszont ettől aztán megle

hetősen szárazak, sokak számára 

fogyaszthatatlanok lesznek. (Ezekre az 

adatokra persze feltétlenül szükség 

van.) Így volt ez az Almádi Rendőrörs 

93. évi munkájáról tartott beszámolóval 

is, melyet az önkormányzati testület 

február 24-i ülésén hallgatott meg. 

Mivel az egész várost érdeklő dologról 

volt szó, az előterjesztés ismertetése 

helyett beszélgetésre kértük fel Czere 

József rendőr főhadnagyot, az Almádi 

Rendőrörs parancsnokát és Váradi 

Károly rendőr századost, a Veszprémi 

Rendőrkapitányság vezetőjének kozbiz

tonsági helyettesét, mondják el 

véleményüket a város közbiztonságát 

érintő és befolyásoló néhány 

tényezőről.

-  Milyen ma Almádi közbiztonsági 
helyzete?

-  Bár 83-mal töb esetben folytattunk 

büntető eljárást ismeretlen tettes ellen, 

mint 1992-ben és továbbra is jelentős 

számban fordul elő vagyon elleni bűnc

selekmény (lopás, betöréses lopás és 

gépkocsifeltörés) a köznyugalmat 

jelentősen károsító élet elleni bűntény a 

közterületen nem történt. Véleményünk 

szterint ez fontos eredmény. 

Köznyelven annyit jelent, hogy bárki, 

bármikor elmehet sétálni pl. az Almádi 

Öregparkba, nem fenyegeti veszély. 

Szilárd a város közbiztonsága. A súlyos 

testi sértések többsége ugyan nyilvános 

helyen történt, de szinte kivétel nélkül 

közrejátszott ezekben a sértett pro

vokatív magatartása. A sokat 

emlegetett szervezett bűnözés egyelőre 

nem ju to tt el hozzánk, de m egje

lenésére számítanunk kell.

-  A hírek szerint Kenese önálló 
rendőrörs felállítását tervezi. Milyen 
változást hoz Önöknek a szétválás?

-  Valóban így van, a keneseiek 

országgyűlési képviselői szinten 

kérvényezték és kijárták, hogy önálló 

rendőrörsük legyen. A szükséges 

épületet az önkormányzat adja, amit 

saját költségükön átalakítanak és beren

deznek. Enélkül a segítség nélkül 

zsákutcába kerülne az elképzelés, mert 

a rendőrség önerőből képtelen a 

beruházásra. Hogy mit jelent ez 

nekünk, almádi rendőröknek? Jót is, 

rosszat is. A területünk kisebb lesz 

majdnem 45%-kal, így egy helyen 

többször tudunk jelen lenni. A bűne

setek száma télen Akarattya környékén 

a legmagasabb, ez már nem a mi 

gondunk lesz. A tervek szerint egy gép

kocsit adunk át és a kb. 40 fős személyi 

állományból 11-en kerülnek Kenesére.

5 fő a járőrök közül, és a 6 fő körzeti 

megbízott, akik most is az érintett fal

vakban dolgoznak.

-  Évek óta húzódik az Almádi

Rendőrkapitányság ügye.
-  Attól tartunk, még egy darabig 

marad a jelenlegi helyzet, ugyanis mint 

a legtöbb dolog, ez is pénz kérdése. 

Egy kapitányság felállításának külön

böző feltételei vannak: városban 

legyen, bizonyos lakossági lélekszám 

és területnagyság szükséges, és (sajnos) 

a lélekszámhoz viszonyított bűnügyi 

eseménynennyiségnek meg kell lennie. 

Plusz anyagi lehetőség. Ezek a 

feltételek megvannak, kivéve az anya

giakat. Sokat segíthetnek az önkor

mányzatok, ha hajlandók áldozni azért, 

hogy polgáraik egy magasabb szintű 

közbiztonsági szolgáltatást kapjanak. A 

hangsúlyt a szolgáltatás szóra tennénk. 

A kapitányság felállítása ebben 

kategóriaváltást jelentene. Megnőne a 

területünkön dolgozó nyomozók száma, 

ez jelenleg rendkívül alacsony, a 

járőrözések rendszere pozitívan vál

tozhatna, és az igazgatásrendészeti 

feladatokat is helyben végeznénk, ami 

egyértelműen a lakosságnak jelent kön

nyebbséget. Az épület felépítése és 

berendezése mellett a személyi 

állomány letelepítése a legfontosabb 

feladat. Egy helyben lakó rendőr 

másképp látja a problémákat. Lehet, 

hogy ábrándnak tűnik, de a helyi 

tehetősebb vállalkozó iparosok biztosan 

tudnának tenni valamit az önkor

mányzat mellett az anyagiak 

előteremtésében, akár alapítvány for

májában is. Sokat lendítene a jelenlegi 

áldatlan állapotokon.

-  Köszönöm a beszélgetést azzal, 

hogy az utóbbi gondolat talán nyitott 

fülekre talál, hiszen valamennyiünk, az 

egész város érdekében fogalmazódott 

meg.

Nagy Ferenc

Mezőgazdasági - 

környezetvédelmi hírek
A mezőgazdaságban uralkodó kaotikus állapotok feloldására kiírták a fa

lugazda pályázatot. A posztot lakóhelyünk mezőgazdasági mérnöke, Botos 
Csaba András nyerte el. Ő segít eligazodni a régi és az új gazdáknak, hogy 
hol mit és hogyan érdemes termelni. Bárki felkeresheti hétfőnként a Város
házán 8-12 óra között a 19-es szobában.

*

Az Önkormányzat májusban fogja tárgyalni az állatok tartásával kapcso
latos rendeletet. A tervezet elkészítéséhez kérjük a lakosság véleményét, 
olyan kérdésekben elsősorban, hogy az üdültetési szezonban lehessen-e ál
latot tartani, legyen-e teljes vagy darabszám korlátozás stb.

Az ötleteket, véleményeket a környezetvédelmi csoporthoz kérjük eljut
tatni.

*

Az ebek tartására vonatkozó rendelet betartását a bejelentések száma mi

att a hivatal fokozottan ellenőrzi. A közterületen kóborló ebek befogása al

tatólövedék használatával történik. Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy 

csak a kutyafuttatókon oldják el kutyáikat a pórázról.

*

Május 1-től 1 fő közterületfelügyelő jelentkezését várjuk. Olyan 

(elsősorban fiatalok) felvételét tervezzük, akik szeretnék, hogy környeze

tünk szebb és tisztább legyen és ennek érdekében a büntetést is hajlandóak 

alkalmazni.

Szentesi István 

környezetvédelmi csoportvezető

Gázkazánok, gázégők bemutatója

1994. március 26-án, 
de. 10 órakor Balatonalmádiban, a moziban

Magyarország egyik legnagyobb tüzeléstechnikai gyárának
bemutatója.

• cserépkályha-gázégők,
• olasz fali gázkazánok,
• melegvíztermelő gázkazánok,
• N -10 Thyssen olajégők,
• Honeywell szabályozástechnikai bemutató.

Szaktanácsadás, rendelésfelvétel.

GANZ G. B. Olasz-Magyar 
Tüzeléstechnikai Társaság



S p o r t
Befejeződött a Balatoni Városok 

Sporttalálkozója.
Az Új Almádi Újság decemberi 

számában írtam előzetes beharan
gozót a sporttalálkozóról. E ver
senysorozat 1994. január 45. és feb
ruár 19. között bonyolódott le. A 
versenysorozatra való felkészülés 
alapos szervezőmunkát, előkészí
tést igényelt. Különösen áll ez a ké
zilabda sportágra, valamint a kispá
lyás labdarúgásra, hiszen e sportá
gak művelésére fedett sportlétesít
mény nem áll rendelkezésre Almá
diban. Az újonnan alakult, nagyon 
lelkes női kézilabda-csapat a férfi 
kézilabdázókkal együtt készült egy
részt a Váci iskola tornatermében, 
másrészt Balatonfüreden játszott az 
ottani női kézilabda csapattal 
előkészítő mérkőzéseket. Január 
elejétől a sorozat befejezéséig kibé
reltük heti két alkalomra a Balaton
kenesei sportcsarnokot, ahol a kis
pályás labdarúgók is helyet kaptak 
a felkészülésre.

Az asztaliteniszezők is a Váci is
kolában készültek fel. A versenyso
rozat első fordulója számunkra „ve
gyesre" sikeredett. Férfi kézilabdá
zóink két mérkőzésen kettő, a lab
darúgóink három mérkőzésen egy 
pontot szereztek, míg a lelkes, de 
játéktudásban még nem eléggé fel
készült lányaink egyet sem.

Tekecsapatunk -  a tavalyi első 
hely kis szerencsével történt meg
szerzése után -  közel 60 fás hát
ránnyal csak a 3. helyen várta a 
folytatást.

A sakkverseny házigazdái mi 
voltunk. Az első forduló nagy
szerien sikerült, hiszen fél pont hát
ránnyal a 2. helyen álltunk.

Ha lehet fokozni a dicséretet, ak
kor arra asztaliteniszezőink igen
csak rászolgáltak. Az első forduló 
négy mérkőzésén egyaránt 5:0-ás 
eredményt értek el. A második for
duló, tehát a versenysorozat záró
napjának házigazdája Siófok volt, 
február 19-én került erre sor. Saj
nos labdajátékban itt sem termett 
számunkra sok babér.

A férfi kézilabdázók itt is egy
szer győztek, egyszer kikaptak, vé

gül a 3. helyet szerezték meg. Női 
kézilabdában Schönig Herman fel

készítésének köszönhetően már 
sokkal nehezebb feladat elé állítot
tuk ellenfeleinket. Az utolsó 
mérkőzésen csupán egy góllal kap
tunk ki. (Állítólag döntetlen volt, 
csak "elírták" a jegyzőkönyvet...)

Tekében majdnem megtörtént a 
csoda. A csapat az első fordulóban 
ledolgozta hátrányát. Aztán az el
lenfelek feljavultak, így a 3. helyre 

futotta az erőből.
A sakkozóknak sem sikerült tar

tani itthon megszerzett jó pozíció
jukat, így ők is a 3. helyen zártak.

A focistáknak itt sem ment. 
Menti a helyzetüket valamelyest, 
hogy a szomszédvár Füred tor
nagyőztes csapatával szemben sike
rült kicsikarniuk egy 0:0-ás döntet

lent.
Az asztaliteniszezők a tavalyi 2. 

helyről a dobogó legmagasabb fo
kára léptek. Annak ellenére, hogy a 
második fordulóra maradt a két le
gerősebb csapat ellenfélül -  Bala
tonfüred és Siófok -  mégsem tudta 
őket senki kétvállra fektetni. Min
denképpen megérdemlik, hogy 
megemlítsük név szerint is őket. 
Tehát az asztaliteniszben győztes 
csapat tagjai: Surányi Lajosné, Ná

nási Mihályné, Horváth József, dr. 
Orbán György, Balási Imre, Vas
tagh György. Itt emelem ki Hor

váth József (Peca) szereplését, aki a 
mezőny legidősebb tagjaként egyet
len szettet sem vesztve segítette a 
csapatot a győzelemhez.

A Balatoni Városok Sporttalál
kozóján csapataink helyezései:

- asztalitenisz I. hely.
- férfi kézilabda III. hely
- teke III. hely
- sakk III. hely
- női kézilabda VI. hely
- kispályás

labdarúgás VII. hely

Összesített pontversenyben hét 
város között: IV. helyezés. A díja
kat az itt meghívottként jelen lévő 
polgármesterek adták át. Sajnos 
csupán Almádi polgármestere nem 
volt jelen, miként tavaly sem, de 
még megbízottját sem küldte el...

Felber Gyula 

sportszervező

Sakk
Közeledik a bajnokság hajrája a sakko
zók OB-IB 8 küzdelmeiben. Kialakult 
az élmezőny, akik közül két csapat 
jövőre a legmagasabb osztályban foly
tathatja, ugyanakkor 4-5 együttes (köz
tük nagy multú egyesületek) a veszé
lyes zónába kerültek, hiszen a bajnoki 
kiírás szerint négy csapat búcsúzik az 
élvonal alsó ágától. A Közösségi Ház 
csapata a kezdeti „lámpalázat” leküzd
ve, egyre biztatóbban szerepel, s az el
múlt fordulók eredményei alapján meg
szilárdította helyét a középmezőnyben.

Eredmények:
1994. jan. 16.

Balatonalmádi KHSE-Makó

6,5 : 5,5

Minimális győzelem a tavaly még 

legmagasabb osztályban szereplő 

együttes ellen. Nyert: Orsó J, Horváth, 

Forgács A, Sulyok.

Döntetlen: Fáncsy, Orsó M, Ku

bacsny, Angyal, Sárkány.

1994. jan. 30.

Szeged Portál SE - B.almádi KHSE.

6,5: 5,5

Szoros eredmény az orosz, jugoszláv 

vendégjátékosokkal megerősített Portál 

SE. otthonában.

Nyert: Fáncsy, Kubacsny, Sulyok, 

Kisházi, Sárkány P.

Döntetlen: Orsó M.

1994. február 13.

B.almádi KHSE - Ajkai Bányász.

6,5 : 5,5

Meglepő, de teljesen megérdemelt 

győzelem a megyei rangadón. A bajno

ki címre aspiráló vendégek ellen ezúttal 

sem szakadt meg évek óta tartó győzel

mi sorozatunk. A mérkőzés negatív 

szenzációja: ezen a mérkőzésen szen

vedte el Fáncsy Imre éljátékosunk első 

vereségét az üzbég olimpiai ezüstérmes 

válogatottja Loginov ellenében, ám 

70%-os teljesítményével még így is az 

egyik legeredményesebb versenyző az 

OB-IB mezőnyében.

Nyert: Orsó M, Orsó J, Horváth, An

gyal, Sárkány

Döntetlen: Kubacsny, Kovács, Kis

házi.

1994. febr. 21.

Győ ri Széchenyi - B.almádi KHSE

5,5 : 6,5

Újabb idegenbeli győzelem, s ezzel a 

közvetlen élcsoport mögött megszilár

dítottuk pozíciónkat a közép

mezőnyben.

Nyert: Vargyas, Forgács, Sulyok, 

Kisházi.

Döntetlen: Fáncsy, Kubacsny, Ko
vács, Angyal, Huszár.

A bajnokság állása:
1. Bp. Postás 69,5 pont 11. 

Makó 46
2. Szombathely Haladás 68,5 1 2 . 

Szekszárd 44
3. Ajkai Bányász 65,5 1 3 .  

Győ r 42,5
4. Tapolca 64,5 14. VIDEO

TON 31,5
5. Paks 62,5
6. Bp. vasutépítő k 60
7. Balatonalmádi Közösségi Ház SE

53
8. Szeged Portál SE 51,5
9. MAFC 48,5
10. Nyíregyháza 48,5 
Gróf Tibor

Férfi és női (!) 
kézilabda
A tavaszi folytatás előtt

A bajnokság kezdete előtt az 

edzőmérkőzések mellett a Balaton-par

ti városok tomájánakversenynapjai je

lentettek felkészülést a férfi szakosz

tály kézilabdásainak. A gyengébb nem 

képviselői is ezen a túlparti versenyen 

vettek részt. Az Új Almádi Újságban és 

a Naplóban közölt felhívásnak lett fo

ganatja, hiszen a hölgyek nagy lét

számban jelentkeztek a foglalkozások

ra.

A lelkes csapat játéktudása a 

jövőben csak jobb lehet -  bizakodnak a 

segítőkész edzők, Schönig Hermann és 

Faragó György.

A férfiak eredményei:

2. helyezést szerzett Levelesi Béla, 

Papp Péter 2, Csiszár László 22, Cson

tos Csaba 10, Faragó György 3, Hujter 

Zoltán 11, Katz Krisztián 4, Kövessi 

Péter 16, Kubasi Rudolf 18, Schönig 

Hermann 21, Tari Tibor 3 gól összeté

teli csapat.

A nők eredményei:

6 helyezést szerzett a Dankó Fride

rika, Horváth Éva, Bogdánné Krózser 

Krisztina 1, Borosné Győri Ildikó 1, 

Bors Melinda, Cseresnyésné Győ ri 

Zsuzsanna, Eősze Beáta, Grófné Kró

zser Orsolya, Góg Andrea, Keszei Má

ria 3, Lele Ibolya 21, Levelesiné Koz

ma Zsuzsa 15, Makai Gabriella 1, 

Markó Klára 1, Mohosné Vass Tünde

2, Plell Olga, Szigetfi Olga 2, Takácsné 

Csali Zsuzsa 3 gól összetételi csapat.

Tavasszal várjuk a jó folytatást. Haj

rá Almádi!

S p o r t



Horgászsarok
Tisztelt sporttársaim!

Ezennel ünnepélyesen és felelőssé

gem teljes tudatában kijelentem, hogy 

minden látszat ellenére a csónakok kö

telező felszereléséről hozott rendeletet 

az illetékes miniszter adta ki nem én. 

Az Új Almádi Újság februári számában 

én csak ismertettem s bár tudom, volt 

olyan idő, amikor a rossz hír közlője 

igen súlyos következményekre számít

hatott, kérem jelen esetben tekintsenek 

el ettől.

A felháborodásukkal ugyanis tökéle

tesen egyetértek. A vádban viszont, mi

szerint az egyesület vezetősége rosszul 

dolgozik, mert ilyen rendeletet nem 

akadályozott meg, nem osztozom. Nem 

akadályozhattuk meg már csak azért 

sem, mert nem tudtunk róla. Egyszer 

csak megjelent, mint derült égből egy 

jól irányzott, kemény... rúgás. Legalább 

annyira fájdalmas is. Nem véletlen, 

hogy a február 5-én tartott egyesületi 

küldöttgyűlés, melyen meghívott ven

dégként jelen volt dr. Kerényi László 

polgármester, dr. Miklós László jegyző 

és Gősi Zoltán a Megyei Horgászszö

vetség elnöke, egyik fő témája ez volt. 

Sokan elmondták véleményüket, kivétel 

nélkül nehezményezve a horgászokra 

rótt újabb terhet. Mert ha lelkiismerete

sen eleget akarunk tenni az előírások

nak, bizony mélyen a zsebünkbe kell 

nyúlni. A hírek szerint a fővárosban

 k a p h a t ó 

 e g y sé g 

csomag

á r a  

9000 Ft körül van. Ami a nem 

anyagi részét illeti a következmé

nyeknek: szerin

tem tökéletesen 

igaza van 

Gősi Zoltán

nak, aki a 

k ö v e t k e z ő  

v é l e m é n y t  

mondta:

„Ettől

kezdve lesz balesetveszélyes a hor

gászat a sok felszereléstől. Nem a men

tőláda és mentőmellény hiánya mi

att, fordultak elő halálos balese

tek." Így igaz.

Ha figyelmesen elolvas

suk a rendelet szövegét, ér

dekes dolgokat fedezhetünk 

fel. Az 1/C. pont szerint 

csónakban az úszni nem tu

dó részére személyenként 

db. mentőmellényt kell el

helyezni. (Csendben 

megjegyzem, ha nem vi

szek mentőmellényt mert 

tudok úszni, hogyan győződik 

meg erről a rendőr?)

Néhány sorral lejjebb ez áll: -  men

tőmellény (a csónakban tartózkodók 

számának megfelelően). Most akkor mi 

van. Melyik igaz? Mert az ellentmon

dás egy igen jelentős dologban nyilván

való. Egy másik dolog, nem foglalkozik

a rendelet a vizibiciklikkel, pedig 

legalább annyi baleset történik ezekkel, 

mint a csónakkal. A Horgász Szövetség 

minden esetre meg

írja tiltakozó le

velét, maga mö

gött tudva a tag

ság támoga

tását. Ad

dig v i

s z o n t  

k é n y 

telenek

v a 

gyunk ci

pelni a kellékeket, különben fizethetünk 

a rendőrnek is. Vigasztaljon az a tudat, 

hogy a 60-as években a tőkesúlyos vi

torlások számára előírták 1 m3. tűzol 

tó homok tartását a "hozzáértők". Aztán 

rájöttek mekkora marhaság és vissza

vonták.

Azért másról is volt szó a Kül

döttgyűlésen. A teljesség igénye nélkül:

- A Halgazdaság RT Igazgatóságába 

a horgászok javasolhatnak 1 főt. Re

méljük sikerül majd érdekeinket érvé

nyesítenie.

-  Amennyiben a horgásztanya vég

leg az egyesület kezelésébe kerül a Bal

zer cég egy kb. 20 fő befogadására al

kalmas épületet telepít a partra.

-  Az 1995-ös vezetőség választás 

előkészítésére 5 tagú jelölőbizottságot 

választottunk. Elnöke Szenthe László, 

tagok:

Na g y  

 János ,  

N a g y  

F e

renc, 

K i s s  

Tibor, Rózsa

Imre.

A választással kapcsolatos javasla

taikat a bizottság tagjainak kérjük 

mondják el.

-  Az egyesület évadnyitó horgász 

versenyére 1994. május 21-én a hor

gásztanya elő tti vízen kerül sor.

És még valami: Uraim! Végre tavasz 

van, eszik a bodorka, az egész partsza

kaszon. Lent találkozunk.

OLCSÓ BETON 

„SZIGMA" GMK 

8227 Felsőörs 

Úttörő u. 29.

Olcsó beton a Szigmától!
Telefon: (86) 347-364 

Kiszállítás: billenős teherautóval, mixerrel, és betonpumpa

MURVABETON

(C8) B-100 3325.-Ft/m3
(C10) B-140 3575.-Ft/m3
(C12) B-200 3825.- Ft/m3 

KAVICSBETON

(C10) B-140 3975.-Ft/m3

(C12) B-200 4225.-Ft/m3
(C16) B-240 4615.-Ft/m3

10 m3 felett 3 % kedvezmény!

10 m3 vagy nagyobb tétel esetén szombaton 

és vasárnap is vásárlóink rendelkezésére állunk!

ÚJ ÚJ

G épjárm űvezetői és közúti elsősegély  
tanfolyam  kedvezm énnyel.

Indul: 1994. március 21-én. 
Tanfolyam -m egnyitó:
1994. március 18-án (pénteken)
16 órakor.
Helyszíne:
Balatonalmádi Mogyoró u. 15.
Az elméleti tanfolyamra segédmotorke
rékpár-jelöltek (14 évtől), a személy B. 
kategóriára 16 és 1/2 évtől lehet jelent
kezni.
Jelentkezés:
Abrahám  Péter iskolavezetőnél 
Balatonalmádi, Mogyoró u. 15.
(a benzinkúttal szembeni sorházakban)
Tel.: 88/339-079.

Ügyfélfogadás: 17 órától -  19 óráig 

vasárnap és ünnepnap is.

Elméleti tanfolyam díj összege: 2600 Ft (48 óra heti 2 alkalommal)
Diákoknak: kedvezményel 2100 Ft

Gyakorlati vezetés díj összege: 550 Ft/óra.

Rutin -  forgalmi - országúti - éjszakai vezetés (min. 25 óra)

Közúti elsősegély tanfolyam: 1400 Ft + 500 Ft vizsgadíj.

Diákoknak: 1400 Ft + vizsgadíj

Foglalkozás: 12 óra (3 alkalom) + vizsga

A gyakorlati vezetésnél részletfizetési kedvezmény’

Mindenkit szeretettel várunk!



Költségvetés ‘94
Leplezett jövedelmek, visszafogott beruházások

Városunk képviselő
testülete által nemrégiben 
elfogadott idei költ
ségvetés bevételi oldalá
nak összeállításakor  
esetenként sötétben  
tapogatóztak a szakem
berek csakúgy, mint a 
legfőbb döntéshozó  
szervezet tagjai.

Ezidőtájt ugyanis senki 
sem tudja pontosan meg
mondani, a településen te
vékenykedő vállalkozók  
számát, hogy a szezon 
mekkora vendégforgalmat 
hoz, s mennyi pénzt költe
nek el a nálunk pihenésü
ket töltő túristák?

Nem tudni pontosan azt 
sem, kik végeznek nálunk 
idényjellegi tevékenységet, 
vagy vállalnak munkát az 
idegenforgalomban, hogy 
azután más település költ
ségvetését gazdagítsák itt 
megszerzett jövedelmeik 
adóival.

Az idei előirányzat leg
fontosabb és legérdeke
sebb tételeiről beszélget
tünk Szabó Jenővel az ön- 
kormányzati hivatal pénzü
gyi vezetőjével.

-  A város költségvetése  

395.750.00 Ft. bevétellel szá

mol, melynek 42%-át teszik ki a 

helyi befizetések. Kérem részle

tezze ezeket.
-  A helyi adók, nevezetesen 

az építményadó, a vendégek tar

tózkodása és a kiadott épületek 

után járó idegenforgalmi adó, 

valamint a most bevezetésre ke
rülő iparűzési adó összességük

ben 48 millió forintos bevételt 
hozhatnak. Ezzel megegyező 

összegű a személyi jövedelema

dó itt maradó 30%-a, melyet a

gépkocsiadóból befolyó 2 millió 

forint egészít ki kereken 50 mil

liós nagyságrendre.

Folyó ügyeink után 5,9, az 

eszközök értékesítése címén 2,4 

millió forintra számítunk. A pri

vatizációból 1,6 millió, a Petőfi 

Sándor utcai lakások értékesíté

se során pedig 6,6 millió forint 

gyarapíthatja majd a város 

kasszáját.

-  Van itt egy 30 milliós tétel, 

mely részvények értékesítéséből 

fo ly ik  majd be. Miért döntött 

úgy a testület, hogy eladja eze

ket az értékpapírokat?

-  Tudni kell azt, hogy egy ko

rábbi tervezet szerint éves költ

ségvetésünk hiánya 140 millió 

forintra rúgott, melynek drága 

hitelből való fedezése kilátásta

lanul nehézzé tette volna mun

kánkat. Végül olyan döntést ho

zott a testület, mely szerint egy 

10%-os hiány még elviselhető 

mérték. Jelenleg itt tartunk, s 

hogy a pénzügyi egyensúly 

megmaradjon, ezért terveztünk

12,8 milliós hitel mellett, 

ilyen arányú részvény értékesí

tését.

-  Tudomásom szerint a város 

78-80 millió forint értékű rész

vény birtokosa. Ezek közül me

lyek eladását tervezik?

-  Testületi döntés alapján az 

úgynevezett Humán Részvénye

ket bocsátjuk áruba.

-  A másik jelentő s bevételi 

fo rrás az állami támogatás, 

mely a költségvetés 35%-át teszi 

ki a maga több, mint 137 millió 

forintjával. Milyen jelentős be

vételre számít még az év során a 

hivatal?

-  Ingatlanaink bérbeadásából, 

az intézmények pedig az általuk 

biztosított szolgáltatások révén

jutnak 33,6 millió forinthoz. 

Céltámogatásokból 14, a társa

dalombiztosítási önkormányzat

tól érkező 18,8 és a tavalyi évről 

áthozott 10 milliós pénzmarad
vány melett ÁFA-, illetve ka

matbevételek teszik teljessé a 

listát.

-  A kiadások vonatkozásában 

jóval egyszerűbb a kép.

A közel 400 millió több, mint 

80%-a, 319 137 000 forint fede

zi a hivatal és intézményei fenn

tartási kiadásait. Hogyan oszlik 

meg ez az összeg?

-  A polgármesteri hivatal eb

ben az évben 150,6 millió forint 
felhasználását tervezi. Ebből do

logi jellegű kiadás 106,4 millió 

forint, melyből a város üzemel

tetésére és a szociális jellegű ki

adásokra 71 millió forintot kívá

nunk fordítani.

Az önkormányzati dolgozók 

bérére és annak járulékaira 34,2 

millió forint jut.
Az iskolákra, az óvodára, a 

könyvtárra, a múzeumra, vala

mint a sportra összesen 141 mil

lió forint kifizetését tervezzük, 

az egészségügyi szolgáltatás

20,9 míg a Közösségi Ház üze

meltetése további 6,5 millió fo

rintba kerül majd.

-  Van ebben a költségvetésben 

néhány olyan tétel, mely több f i 

gyelmet érdemel. Ilyen pl. a be

vételi rovatban az a 10 milliós 

összeg, mely a vendéglátásból 

folyik be, s mely rendkívül ke

vésnek tűnik.

-  Valóban az. Három évvel 

ezelőtt, amikor még 25 Ft volt a 
kurtaxa, 13,7 millió folyt be szo

bakiadásokból, a rá következő 

évben duplájára emelt díjtétellel 

valamivel több, mint 7 milliós 
bevételt könyvelhettünk el. Az 

elmúlt évben sikerült 10 millió

fölé tornázni ezt az összeget, de 

véleményem szerint ez is csak 

töredéke a valós forgalomnak. 

Pedig ez az idegenforgalmi be

vétel alapvetően határozza meg 

az állam költségvetési támogatá
sát, hiszen minden így befizetett 

forinthoz további 2 Ft-ot, ese

tünkben 20 milliót térít vissza az 

állam számunkra.

-  Nincs kétség afelől hogy 

Önnek igaza van, de amíg a vál

lalkozók, szobakiadó polgárok 

azt látják, hogy a város alig-alig 

költ beruházásokra, nem fordít 

kellő figyelmet a következő sze

zonra való felkészülésre, nem 

várható el, hogy az emberek mé

lyebben a zsebükbe nyúljanak.

-  Ezen segíthet az Informáci

ós Iroda fe lállítása, és az 

iparűzési adó bevezetése is...

-  Talán igen, de nem hiszem, 

hogy ez esetben segíthet a kény

szer, a jövedelmek kifürkészése, 

a polgárok zsebében való koto

rászás. Sokkal célravezetőbb 

lenne, ha a város vezetése és az 

itt tevékenykedő vállalkozók, 

szobáikat bérbe adó almádi pol

gárok hosszú távú érdekeik kap

csán kerülnének közös nevezőre.

- Egyetértek. Nekem is az a 

személyes m eggyőződésem, 

hogy csak akkor lesz gazdagabb 

ez a város, ha előbb kialakul egy 

tehetősebb vállalkozói réteg, s 

megerősödik Balatonalmádi pol

gársága is.

Van tehát egy a szakemberek 

egybehangzó véleménye szerint 

is megalapozott, stabil költség- 

vetése a városnak, de az az 

előirányzat nem a tényleges le

hetőségek talaján áll. Ezt vala

mennyien tudjuk.

Rendes Ferenc



Jön a 375-ös

Szeretném megosztani örömömet minden velem együttérző és segítő szándékú 
almádi polgárral. A már köztudatban talán túltárgyalt vasúti felüljáró -  közadako
zásból -  lényegében elkészült. Környezete -  ahol ezideig szemétlerakóhely is volt -  
füvesítve, növényzettel betelepítve, ülőpadokkal, a híd mindkét oldalán biztonságos 
korláttal, sőt emléktáblával is ellátva várja a tavaszt, hogy a helyreállított műtárgyra 
a korona is felkerülhessen. Ez pedig egy valamikor itt közlekedett (1909-1969) 375- 
ös típusú gőzmozdony. Egyébként ez volt a MÁVAG utolsóként gyártott 
gőzmozdony-típusa.

Ráday Mihály képviselő úr a Városvédők Szövetségének alelnöke segített abban, 
hogy a MÁV Vasúti Járműskanzenjétől -  egy helyszíni szemlét követően -  ingye
nesen megkaptam fenti „emléktárgyat“. Mint írták legalább olyan szomorúan kel
lett nekik is tudomásul venni az akkori Csanádi György közlekedési miniszter elv
társ határozatát a felszámolásról, mint nekünk almádiaknak és főként a Győr irányá
ból ideutazóknak. A sors véletlen fintora a Napló február 24-i számának címlapján 
megjelentetett archív fotó, amelyen a már említett miniszter meleg kézfogással 
Papp János elvtárssal szentesítették a vonal megszüntetésének szomorú tényét.

A megőrzésre kapott mozdonyon a szükséges lemezjavításokat a Székesfehérvári 
Vontatási Főnökség tanműhelyében elvégzik és küldik a gépet az Almádi fürdő va
sútállomásra. A szükséges vágányzat elkészítését a hídon a Veszprémi Pályafenn
tartási Főnökség vállalta. Már „csak“ a közúti szállítás nem kis feladata van hátra, 
hisz több, mint 40 tonna tömeg szállításáról van szó.

Kézenfekvő megoldásnak ígérkezett a honvédség segítségét kérni. Nem csalód
tam. A gépjárműosztály illetékese készséggel vállalta a nemes cél érdekében e 
feladatot.

Fentiek után bízom abban, hogy még ez évben átadható állapotba kerül e műtár
gy, örök emlékeképpen az 1969-ben elkövetett értelmetlen rombolásnak.

Taartozom még az alábbi pénzbeli adományok miatt egy köszönettel, 
özv. Barkovics Istvánné 1 000 Ft,
dr. Szilberki József 2 000 Ft,
Bakonyvári és Vastagh család 10 000 Ft.

Majbó Gábor

Megtalálni 

a legmegfelelőbb életformát
A szorongás és a melankólia korában élünk, amely szervi megbetegedéshez, 

tartós rossz közérzethez vezethet -  hangzott el azon a tudományos tanácskozáson, 

amelyet dr. Kóger Erzsébet pszichiáter, ideggyógyász és dr. Tóth József háziorvos 

hívott össze az elmúlt hónap végén. Mint előadásukból kiderült, a két orvos nem 

állt meg a helyzetelemzés fázisánál, hanem éppen a megelőzés érdekében mega

lkották az SOS elnevezési, új típusú mentálhigienes programot. Pályázatot nyertek 

vele, s a közeljövő ben Vörösberény és Budatava lakosságán kívánják megvalósí

tani. A program lényege az, hogy egy átfogó kérdőíves szűrés után -  lehetőleg min

den embert hozzásegíteni ahhoz, hogy egyéni és életkörülménye közül megtalálja a 

neki legjobban megfelelő életformát -  megőrizze egészségét.

Személy szerint minden vörösberényi és budatavai lakostól információt kérnek 

hogylétéről, ez a felmérés elkezdődött. A felmérés regisztrálása után elkezdődik az 

értékelés, amely május közepe körül zárul. Majd az orvosok újra keresik a lakossá

got és az előző szűrés adatai alapján közösen keresik a legmegfelelőbb életforma 

megteremtésének lehetőségeit, hogy megőrizzék mindnyájunk egészségét.

Érdekes és újszerű ez a kezdeményezés, amelyet városunkban élő orvosházaspár 

megvalósít. Mindezekről nemrégiben beszámoltak a Balaton Akadémián megtartott 

előadásukon, ahol sokan csatlakoztak segítőként, hogy megvalósítható legyen a 

program.

Szerk.

Értesítjük kedves vendégeinket, 
hogy a

Peppínó fagylaltozó
(a Szolgáltató Házban) március 
15-től eredeti olasz fagylalttal, 

kávéval, 
cappuccinoval, forró 

csokoládéval, édességekkel, 
italokkal 

várja újra kedves vendégeit.



Előző szám unkban  

kérésre  közread tuk  

Szabó Tamás ország- 

gyűlési képviselőnek és 

Kerényi László városi 
polgármesterünknek le

velét.

Az utóbbi levélre 
érkezett választ minden 

k om m entár  nélkül 

közöljük.

Dr. Kerényi László
polgármester úrnak

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm megtisztelő le
veledet. Köszönöm munkám 
értékelését is. Ez természetesen 
semmit nem változtat azon, hogy 
minden lehetőt megtegyek 
térségünkért. Sok akadály, gát, 
sokszor nem kedvező jogszabály 
körülményei között, s az 
akadékoskodók, a türel
metlenkedők, s a tudatos pesz
szimisták ellenére is teszem, 
amit lehet. Almádi fejlődésének 
örülök, s annak is, hogy élni 
tudtatok a lehetőségekkel, amik 
létrejöttek szerencsére.

Üdvözöl: 
dr. Szabó Tamás

NOE hírek
Régi új vezetés

A NOE Almádi Csoport február 

19-én tartotta első összejövetelét a 

Közösségi Ház épületében.

A délutáni előkészületeknek kö

szönhetően a megbeszélt időre ké

szen állt a nagyterem. A kicsik a 

játszósarokban vigadtak, a tinik pe

dig tánccal, zenehallgatással töltöt

ték az időt.

Mi szülők eközben a csoport ak

tuális, megoldandó problémáival 

foglalkoztunk. Tiszteletbeli cso

porttaggá választottuk Sári Marikát 

és Sándor Marikát, akik a tisztelet

beli tagságra valóban érdemesek, 

hiszen odaadó munkájukkal sokat 

segítettek a csoportnak. Ez a gesz

tus a csoport részről az őszinte hálát 

akarja kifejezni.

Nagy Ferencné átfogóan ismer

tette a csoport pénzügyi helyzetét. 

Beszámolóját a tagság egyöntetűen 

elfogadta. Majd, mivel a csoport 

előző vezetősége lemondott, meg

kezdődött az új vezetőségválasztás,

jelöltek állításával a posztokra, aho

gyan kell.

A délutánt betöltő hosszas vita és 

szavazás után csak az elnökhelyet

tes személye változott. Az újravá

lasztott elnök továbbra is dr. Péter

fia Katalin, helyettese pedig Palko

vics János lett.

A viharos vezetőségválasztás 

után a holnap céljai kerültek meg

határozásra. Szeretnénk a csoport 

életét még mozgalmasabbá tenni, 

de ez nem csupán a vezetőségen, de 

a csoporttagokon is múlik. Az 

1944-es esztendő a CSALÁD ÉVE. 

Családos rendezvények sora fém

jelzi ezt országszerte, amikből mi 

sem szeretnénk kimaradni. Októ

berre tervezünk színes műsorokkal 

tarkított családi napot. Felmerült a 

közösségi szoba igénye is, ahol 

rendszeresen találkozhatnánk. A 

NOE által kiírt pályázatokra, termé

szetesen pályázunk. Előadások 

szervezését is tervezzük, különböző

témakörökben az év folyamán. Az 

Önkormányzati Testület mellett 

miködő bizottságokban képviselve 

vagyunk. A Lakásügyi Bizottság

ban Czuczor Sándorné, a Szociális 

és Egészségügyi Bizottságban Pal

kovics Jánosné tagtársunk képvise

li a csoportot. Reméljük, hogy 

ezekben a tisztségekben, választot

taink sikeresen képviselik csopor

tunk érdekeit. Összegezve, az év

nyitó rendezvényünkön rengeteg 

probléma felvetődött, amik közül a 

legfontosabbakat sikerült megolda

nunk. Van legitim vezetőségünk, 

éves programunk, és reményünk, 

hogy a már nem is olyan kicsi kö

zösségünk újra magára talál, és kö

zös programjaink kedves emlékként 

élnek bennünk tovább.

-  Jó hír, hogy a Héra Alapítvány 

újabb akciót szervez, ahol a nagy- 

családosok kedvezményes áron jut

hatnak energiatakarékos izzókhoz.

Alpek Zoltánné 1 9 9 4 .0 2 .2 2 .

Csak  bál volt..?
Nem, nemcsak bál volt. Társadalmi összejövetel volt, ahová szívesen 

jöttek az emberek, ahol szívesen adakoztak, s ahol örömmel végeztek 

munkát.

S mi volt ez? 1993 szeptemberében a tanévnyitó ünnepélyen már meg

hirdetésre került, hogy az iskolai számítógépes tanítás alapozása, gépek 

vásárlása céljából jótékonysági bált szervezünk.

A kedves szülők egyetértettek vele, s 1994 decemberében elkezdődött a 

szervezés: megalakultak a különböző feladatokra szerveződött szülői cso

portok, a felhívásokat, a pénzek összegyűjtését koordinálták a tanár kollé

gák, s elindult az ötletparádé: milyen módon lehetne a bál önköltségét a 

minimálisra csökkenteni...

Már a decemberi munka is óriási sikerrel zárult: a Jótékonysági jegyek 

kétharmada elfogyott, a vacsorajegyek kétharmadának szintén gazdája 

akadt, iskoláink támogatói nagylelkűen adakoztak. Szívet melengető ér

zés volt az egymás után érkezett felajánlások sokasága magánszemé

lyektől, vállalkozóktól, nagymamáktól, szűkebb és távolabbi környeze

tükből. Több oldal lenne szükséges 

felsorolni az adakozókat, a se

gítőket. (Neveiket az iskolaújság

ban tettük közzé.)

Rossz érzés volt mindazon ven

dégeinket visszautasítani, akiket 

már nem fogadhattunk helyszűke 

miatt. Így is túlszárnyaltuk tavalyi 

teljesítményünket, hiszen 2354 ember számára történt a mérnöki pontos

sággal tervezett terítés. S január 14-én pénteken este roppant jó érzés volt 

a ,„bálban“ lenni. Finom szarvaspörkölt, nagyon jó hangulat, s rengeteg 

ember. Másnap hajnalban a bevételek összeadását követően meglepeté

sünk hatalmas volt: nettó 300.000 Ft az eredmény.

Ma ez az összeg várja felhasználását, a legjobb módon, ahogyan tervez

tük, a gyermekek javára. Elfáradtunk mindannyian, dolgoztunk sokan, ám 

mint látjuk, eredménye volt.

Köszönöm: a felajánlásokat, a munkát, a segítséget, s elsősorban: a jó

indulatot.

Polyák István 
igazgató



A Vöröskereszt Lakóhelyi Alapszer
vezete ezúton köszöni meg a Budatava 
étteremben február 19-én megtartott jó
tékonysági bált támogatóknak értékes 
tombolaajándékait. Név szerint:

Dávid cukrászda, Doma Tamásné, 
György patika, Budatava patika, FÓ
RUM műszaki, FÓRUM Diana 
bőrdíszmű, FÓRUM fotó, Budatava 
Szóládi cukrászda, Cigaretta -  Pipere, 
Gyógynövény Budatava, Borkimérő 
Budatava, Kovács László villamossági 
szaküzlet, Írisz virágszalon, Miki büfé, 
Mini ABC Budatava, Papír-írószer Bu
datava, Orbán Jánosné gyógynövény, 
Nyúl Csabáné, Kerekes kozmetika, 
Profi bolt, Ottilia vendéglő, Vegyeske
reskedés Budatava, Tóth István TV- 
szerelő, Tímea illatszer, Saláta bár, Ro
mini vegyeskereskedés, Szalkai virág- 
és ajándéküzlet, Béndek Zoltán ve
gyeskereskedő.

A hagyományos gimnáziumi Bálint- 
napi bál tiszteletére megjelent a 
CIK(K)LUS című külön kiadvány, ame
lyet Burza Patrícia Carmen, Szalai 
Ákos, Nagy Mónika, Török Szilvia, 
Magyar Zoltán, Varga Katalin tanulók 
állítottak össze. Nagy örömünkre szol
gált, hogy ugyancsak a Bálint-nap 
előestéjén jelent meg Vermes Éva 2. 
kötete Szerelmi levelező címmel és 
Balatonalmádiban először a Bálint- 
napi bálon lehetett megvásárolni.

Külön üdvözölte a Bálint-napi 
bálozókat a Szlovén Köztárság ma
gyarországi nagykövete és felesége.

Nagy számban jelentek meg a bálon 
a gimnázium öreg diákjai és külön tele
faxban köszöntötte az egybegyűlteket 
Kovács Kristóf, a hollywoodi Columbia 
Egyetem hallgatója.

OLVASÓI LEVELEK
Példamutatás

Kellem es m eglepetésben 
volt részem, február hóban, 
am ikor betértem  K enyizlei 
Judit Baross Gábor u. 4. sz. 
alatti fodrászüzletébe, a haja
mat rendbehozatni.

Bizony nem vagyok már 
fiatal, sok év van a hátam mö
gött, de azért törődöm a kül
sőmmel, mert az idős kor nem 
jelenti azt, hogy ápolatlannak 
kell lenni.

No de rátérek a lényegre: a 
hajam „berakás” készen lett 
teljes megelégedésemre, kifi
zettem a reális árat és amikor 
bo rrava ló t akartam  adni, a 
fodrásznő kedvesen, m oso 
lyogva azt m ondta: kö szö 
nöm, de nyugdíjasoktól nem 
fogadunk el borravalót. Mit 
lehet erre mondani? váratla
nul ért e nemes gesztus -  jól 
ese tt ,  nem  tagadom . Nem 
csak a pár forint jelentett szá
m om ra öröm et, ami nekem 
m eg m arad t, hanem  a fo d 
rásznő tisztelete és együttér
zése a nyugdíjasokkal. Példát 
vehetne róla nemcsak Bala
tonalmádi, de az egész ország 
szolgáltató iparosa.

Ugye igazam  van kedves 
nyugdíjasdtársak?

Jó egészséget és köszönet a 
jóérzést fodrásznőnek.

V. I . 
nyugdíjas

M eg jeg y ezn i k ívánom , 
hogy ezen pár soraimat nem 
reklám céljából írtam.

KATONASÁG, M INT KÉNYSZER!
Emlékszem, már a leg

első véleményem negatív 
volt a katonai kötelezett
ségről. De akkor még az 
iskoláim végeztem, nem
igen éreztem át, s nem túl 
sokat gondolkoztam raj
ta. A világra és az embe
rekre is más szemmel 
néztem. Felnőttem, s lá
tom, hogy mennyire más 
a világ, és mennyire más
képp cselekednek az em
berek, mint ahogy élni 
szeretnének! Úgy gondol
tam, hogy letöltöm a sor
katonai szolgálatom, az
tán békén hagynak. De 
nem így lett! Tartalékosi 
parancsot kaptam, ami
nek sokan nem örülnek, 
így én sem. Később fe l
szólítottak, hogy vegyem 
fel a tartalékosi ruháza
tot. Ahogy mondani szok
ták betelt a pohár. Be
mentem Veszprémbe, s 
egyenest elutasítottam az 
egészet. Úgy döntöttem, 
hogy amit csak tudok, 
megteszek az ügy érdeké
ben. Levélváltásra került 
sor, de ez, nemigen ho
zott eredményt. Fogadó
órát kértem Dr. Szabó 
Tamás képviselő Úrtól, 
hogy kifejtsem gondola

taim és kérésem, a tör
vénymódosítás érdeké
ben. Mivel a válasz szá
momra nem volt kielé
gítő, és elfogadható, el
mentem Vasvárra a TV- 
felvételre is hogy felte 
gyek egy-két kérdést Für 
Lajos Honvédelmi M i
niszter Úrnak.

Annak ellenére, hogy 
kérdésem legalább olyan 
szorosan fűződött a 
műsor témájához (Lét
kérdések 1994. február 
14. M TV I. 21.28) mint a 
műsorvezetőé, az egészet 

kivágták.
Joggal gondolhatom, 

hogy a kérdésem és fe l
szólalásom kényelmetle
nül érintett néhány em
bert, s ezért nem láttam 
viszont a TV-műsorban.

Mivel kérdéseim to
vábbra is megválaszolat

lanok:
Miért nem biztosítja az 

éppen hatalmon lévőkor
mány, hogy eldönthesse 
az ember, akar-e golyófo
gó lenni, vagy nem? Sza
badságjogról beszélnek, 
közben megfosztják a ha
talmuknál fogva az em
bert szabadságától. Hol

itt a Szabadságjog? Az 
embernek csak addig van 
joga az élethez, míg meg
fe le lő  céltábla lesz 
belőle? Hisz a katonásdi 
előbb-utóbb ezt fogja  
eredményezni (pld. világ
háborúk, VIETNÁM)

Muszáj a kérdéseim  
burkolatlanul feltenni, 
különben nem mozgatja 
meg az emberek gondo

latait.
Mivel minden szülő  

szeretné, hogy gyermekét 
egy BÉKÉS, FEGY
VERMENTES világban 
nevelje fe l, el kellene 
gondolkodni, hogy efelé 
halad-e ez a világ?

Ha nem, érdemes-e to
vábbi túszt (elgondolkoz
tatóbb szó) ágyútöltelé
ket a világra hozni? Hisz 
példaként felsorolhatnám 
az összes idétlen hábo

rút.
Ugyan mi jó t várha

tunk fiainktól ha ezt lát
ják, tanulják tőlünk?

Remélem, egyre több 
ember utasítja el a kato
nai szolgálatot, mint 

kényszert.
Gáspár Zoltán



Jótanácsok 
húsvét előtt

Izgalmas, rohanó mindennapjaink

ban talán észre sem vesszük a tavasz 

vívódását. A januári langy meleg ki

csalta a hajtásokat. Nekünk is jól esett, 

de tudtuk, hogy a február nem hazud

tolja meg magát. Rá is duplázott alapo

san.

Elfagytak a kis türelmetlen rügyecs

kék, de reméljük a jó idő újra életre 

kelti őket, és a hideg szorításából kisza

badul a természet. A domboldalakon 

foltokban olvad a hó és kidugja fejét a 

tavasz első hírnöke, a hóvirág. Álmuk

ból ébrednek a méhek, madarak, bené

pesülnek a kiskertek. Megindul a tava

szi zsongás, mézédes illattal megtelik a 

levegő.

A tavasz a legszebb évszakom, s már 

közel negyed évszázada Almádiban vá

rom beköszöntét. Nehéz és fárasztó 

napjaink után itt találtuk meg a felüdü

lést.

Újra itt van a negyedik szabad már

cius 15-e, amit a csodálatos Balaton

parti Ősparkban ünnepelhetünk. Remél

jük lesz hozzá elég józan ítélőképessé

günk és erőnk, hogy ezt a rég áhított 

szabadságot egymás kezét fogva 

megőrizzük.

Az idén Húsvét is elég korán lesz. A 

barka, jácint és tulipán köszöntheti 

Krisztus feltámadását.

Felejthetetlen hangulatot teremt és 

harmóniát sugároz egy szépen összevá

logatott terítés. Nagyon szép a sárga és 

fehér kombinációja, élő virággal, bar

kával díszítve. Igazodhat hozzá a szal

véta, gyertya. A hímes tojásokat kosár

kába fű közé tehetjük. Ha a tojásokon 

fülecske van, rá lehet lógatni egy szép 

barkacsokorra. Mi magyarok is igen 

kedveljük a bárányból készült ételeket. 

Igaz sajnos elég drága. Nagyobb csa

ládban a házi nyúllal helyettesíthetjük, 

ízesítésül szívesen használom a tár

konyt. Leveshez, ragukhoz ecetesen. A 

tárkonyfüvet egy üvegbe teszem és le

öntöm ecettel. Egész évben kitart. Sül

teket csak a fűvel fűszerezzük. Jól illik 

hozzá a tárkonyos burgonyasaláta. Hús

vét hétfői vendégváráshoz ajánlanék 

egy saját receptet. Zsemlecipót a tetején 

keresztbe bevágunk, nem túl m é

lyen. Kiszedjük a közepét (belét) helyé

be főtt füstölt csülköt teszünk, ráterí

tünk ecetes tormát, vagy mustárt és főtt 

tojáskarikákat. Picit bevizezzük a cipó 

tetejét és forró sütőben 2-3 percig ress

re sütjük. Jobb ha így készítjük, mintha 

egybesülne a nyers tésztával, mert zaf

tosabb marad. Adjunk hálát Istennek, 

hogy az idén is kerülhet finom falat 

asztalunkra és a frissen sült kalács illata 

belebegheti az ünnepeket.

Kellemes húsvéti falatokat kívánok.

Pusztainé, Irénke

Fórum 
Vörösberényben

Téma: Balatonalmádi iskolarendszerének fejlesztése, különös tekintettel a Vö
rösberényi Általános Iskolára és a Balaton Akadémiára.

Kitekintéssel: a régió képzettségi, foglalkoztatási helyzetére, annak értékelésére, 
testi és szellemi egészség megőrzés gyakorlására és feltételeire, a tercier ágazat tér
ségi fejlesztésére, a „szezon” problémáira, a magyar oktatási rendszer szerkesztésé
re és tartalmi követelményeire, a témakörrel kapcsolatos önkormányzati vagyonele
mek hasznosítására, fejlesztésére és a közoktatás finanszírozására.

Várjuk jelentkezésüket, országgyűlési képviselőjelöltjeinknek, a térségben, ezen 
szakmai témában illetékes szervezeteknek, szakembereknek.

Jelentkezés Balaton Akadémia 338-254-es telefonon és 338-256-os faxon.
A fórum helye, ideje: Balaton Akadémia 1994. március 29.

Húsvéti vásár
a „Csibészke gyermegdivat"-ban. 

Rendkívül nagy árengedménnyel. 

Balatonalmádi, Nárcisz u. 21 

az új óvoda mellett

BÚTORVÁSÁR
Kárpitozott garnitúrák 

nagy választékban 

megrendelhetők, 

megvásárolhatók.
Franciaágyak, 

heverők, 

ülőgarnitúrák.

MÁRCIUS 11-12-ÉN 9-18 ÓRÁIG 
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN.

Rajzpályázat 
gyerekeknek

Az én családom.

Hozzátok szólunk gyerekek!
Bizonyára tudjátok, hogy 1994: a Családok Éve.
Ennek tiszteletére lapunk, a Családi lap -  a Balatonalmá
di Közösségi Házzal közösen országos gyermekrajz-pá
lyázatot hirdet, melynek témája: a család.
Kérünk benneteket: engedjétek szabadjára fantáziátokat, 
munkáitokat (A/3-as, vagyis nagy rajzlap méretben)!
A zsüri a pályamunkákat három korcsoportban értékeli: 
külön óvodások, az első tagozatos általános iskolások és 
külön a felső tagozatosok munkáit.
A nyeremények:
Felső tagozat: 1. díj: Családi kirándulás (3 fő) Ausztriába, 
a Szafari Parkba. 2.díj: 5.000,-Ft-os könyvutalvány, 3 díj: 
2.500,-Ft-os könyvutalvány
Alsó tagozat: 1 .díj: Családi hétvége (3 fő) balatonalmádi
ban.
2. díj: 5.000,-Ft-os könyvutalvány, 3.díj: 2.500,-Ft-os 
könyvutalvány.
Óvodások: 1 .díj: BMX kerékpár, 2.díj:5.000,-Ft-os köny
vutalvány, 3.díj:2.500,-Ft-os könyvutalvány.
Beküldési határidő: 1994.május 7.
Rajzaitokat küldjétek a Családi Lap szerkesztőségébe 
(1385 Budapest, 62.Pf.819.), vagy a Balatonalmádi Kö
zösségi Ház címére (Balatonalmádi, Baross G. u. 22. 
8220).
Az eredményhirdetés és a legjobb 50 rajz kiállításának 
megnyitója: 1994. május 27. lesz Balatonalmádi Padlás
galériában. Az első  helyezettek munkáit a Családi lap 
bemutatja. Várjuk rajzaitokat, festményeiteket!



Almádi arcél
Ha válaszolni, vagy szavaz

ni k e llene  arra  a k érdésre , 
hogy ki az a helyi polgár, aki 
a leggyakrabban vesz részt a 
város rendezvényein -  legyen 
az ün n ep i m eg em lék ezés , 
képzőművészeti kiállítás stb. -  
azt hiszem a szervezők csakis 
egy név re  v o k so ln án ak . S 
hogy mégsem látszik egyetlen 
olyan felvételen sem, ami az 
adott eseményt örökíti meg, 
annak  egész  eg y sze rű  oka 
van: Ő a FOTÓS! Így csupa 
nagybetűvel, hisz szabadidejét 
feláldozva, pénztárcáját nem 
sajnálva, hobbiból készíti a 
fényképeket Almádi archívu
mába. DURST LÁSZLÓ-val 
készült az alábbi beszélgetés.

-  Laci bácsi! Elsőként en
gedjen  m eg egy szem élyes 
kérdést: Mikor született?

-  DL: Somogyország fővá 
rosában, Kaposvárott szület
tem 1927-ben.

-  Köszönöm, ebből már tu
dom, hogy 1927-ben legalább 
egy fényképezőgép volt Ka
posvárott.

-  D L: Ha arra  gondo l,  
hogy már a bölcsőben is a f o 
tóappará to t fo rg a tta m , na 
gyon téved. Nehéz gyermekko
rom volt, édesapámat 1940- 
ben elvitték katonának (kike
rült a szovjet frontra), így 8 
éven keresztül nekem kellett 
szinte gyerekfejjel a családot 
eltartani. Fotózás helyett meg
tanultam, mi az a nagybetüs 
élet, a mezőgazdasági munkák 
minden fá z isá t  e lsa já títha t
tam. E red e ti  e lkép ze lésem  
egyébként az volt, hogy rá 
diószerelő leszek, de mivel ez 
a szakma érettségihez volt köt
ve, anyagi helyzetünk ezt nem 
tette lehetővé.

-  S még mindig sehol egy 
SZMENA 8-as?

-  DL: Messze van az még! 
Időközben Balatonfőkajárra  
kerültünk, és csak egy cél le

begett előttem: bejutni a N it
rokémiához! Nagy szó volt az 
akkor (49-et ír tunk) em lék 

szem sokszor 100-an álltunk  
fe lv é te lr e  várva. A bban  az 
időben ha a gyártelepen is 

merőshöz mentünk még kapu
jegyet adtak, s telefonon el

lenőrizték a látogatót. Szeren

csére sikerült a felvételi, sőt 
már gyári munkásként m eg

szereztem a géplakatos szak

mát kiváló eredménnyel. Ezt 
követően beiratkoztam a Gép
ipari Technikumba, de az első 
év végén a hobbim miatt ab
bahagytam.

-  Tehát innen datálódnak 
az első fotói?

-  DL: Itt még mindig a rá

diószerelés volt a mindenem, 
de aztán 3 év után ismét be

iratkoztam a technikumba, a 
64-ben leérettségiztem. H a 

m arosan  a s ze rk e sz té s i  
fő o szá ly ra  kerü ltem , innen  
mentem nyugdíjba is 1987- 
ben.

-  Most már tényleg nagyon 
érdekel, hogyan került kap 
csolatba a fotózással, s miért 
pont almádi lett a „műterem”?

-  DL: Mivel Főkajárról ad

dig télen-nyáron kerékpárral 
já r ta m  a gyárba, szerettem  
volna közelebb letelepedni. 
1950-ben sikerült a mai M é

száros vendéglő  épületében  
lakást bérelnem, majd kis ki
térő után megkaptuk Baross 
utcai lakásunkat, ahol azóta is 
élünk. Annak ellenére, hogy 
sáros, kiépítetlen utcák je lle 
mezték a környéket, a hely va

rázsa rögtön m egszerettette  
velünk a települést, s biztos 
ennek is köszönhető későbbi 
hobbim is, a fotózás. Egyéb
ként az első dobozos gépet a 
lányom születésére vettem, s 
csak kimondottan családi ké

peket készítettem. A felvétele
ket kezdetleges módszerekkel 
sa já t m agam  hívtam  elő. A 
szükséges felszerelést is, amit 
lehetett, én készítettem el. Ün

nep volt szám om ra, am ikor  
5000 Ft-ért (igen nagy pénz  
volt akkor) sikerült egy komo

lyabb gépet és egy nagyítót is 
vásárolni. Igaz ára is volt en
nek, hisz az asszony jó  ideig 
nem tárgyalt velem. De meg

érte, m ert a fe j lő d é se m h e z  
nagy szükség volt erre. Így

már nemcsak a családot, ha

nem a környező táj szépségeit 
is len csevég re  ka pha ttam .  
E lsősorban a m űem lékeket, 
régi épületeket kerestem.

-  Azt hiszem ehhez a szen
vedélyhez Almádi „jó partner
n e k ” b izonyult. A lm ádiban  
Vajkai Aurél kivételével senkit 
nem ismertem, akinek a közös
ségről szóló anyaga lett volna, 
ezért tudatosan ráálltam lak
helyünk értékeinek feldolgozá
sára. Az évek során több ezer 
filmfelvétel, több száz dia ké
szült, amelyen egy-egy utcát, 
épületet örökítettem meg, vé
g ig kö ve tve  ezze l A lm á d i  
fejlődését. Érdekességként em
lítek meg egy történetet. A n 
nak idején a Sóhajok hidjától 
a W esselényi strandig g yö 
nyörű nyárfasor állt. Az akko
ri tanács határozata szerint 
valamennyit kivágatták. A la
kosságnak persze nem tetszett, 
mindenki sajnálta, ám az ir
tásról készült felvételeim  so
kakat meggyőztek, hogy a fák  
valóban életveszélyesek vol
tak. Alig volt már törzsük.

-  Laci bácsi, a táj fotózása 
mellett szinte valamennyi vá
rosi rendezvényen feltűnt.

-  DL: A 70-es években a 
m űvelődési házban fo tó sza k 
kört vezettem, így kezdtem el 
először  csak az in té zm én y ,

később a település valamennyi 
jelentősebb rendezvényén is 
fotózni.

-  Mi van az utánpótlással, 
hisz a szükséges eszközök a 
K özösség i H ázban  m ost is 
rendelkezésre állnak?

-  DL : Régi felszerelés való
ban m egvan , ám az árak  
annyira elszabadultak, egy- 
egy nélkülözhetetlen alap
anyag a 2 0 -3 0 -szo ro s  árra  
emelkedett. A mai helyzetben 
ezt a luxust a szülők nem na
gyon engedhetik meg maguk
nak. Így m ost m agánzó va 
gyok, rendszeresen fotózok az 
A lm á d i Ú jságba , a lig  van  
olyan száma, amiben ne len
nének felvételeim.

-  Gondolom már több íz
ben m egkérdezték, hogy 
képeit miért kizárólag fekete- 
fehérben készíti.

-  DL: Épp a minap hallgat
tam Milos József nyilatkozatát 
a rádióban, ő  mondta, hogy ez 
a művészi. Technikailag biztos 
nehezebb, hogy például egy 
táj felvételén az árnyalatok jó l 
kijöjjenek. A színes képeknél 
egyszerűbb a megoldás!

-  Laci bácsi! Megköszönve 
a beszélgetést, kívánom, hogy 
még sokáig gyarapítsa ezt a 
közkincset, témái közt legyen 
m iné l több  új in tézm én y , 
megkapó utcarészlet, amelyért 
pár év múlva Balatonalmádi 
felvirágzásaként em lékezhe
tünk. G.T.

Önarckép a fotósról.



Friss információk
Régiónk képviselőjelöltjeirőlGyors, tömör válaszo

kat kértünk bemutatkozá
sul és szándékairól az ed
dig ismert pártok jelöltje
itől, és a fü ggetlen  je 
lölttől egyaránt.

A villámnyilatkozatok
kal is szeretnénk érzékel
tetni a választás fontos
ságát, és azt, hogy olva
sóink megtudják mihama
rabb kire érdemes kopog
ta tó c é d u lá ik a t  leadni.  
Minden képvise lő je lö lt
nek több, mint 750 db cé
dulát kell összegyűjteni, 
hogy elindulhasson a vá
lasztáson. Természetes, 
hogy lapunk következő  
számában nagyobb terje
de lm et adunk majd a 
tényleges jelölteknek.

Azok a jelöltek, akiket 
nem tudunk elérni telefo
non sem, csak nevükkel 
szerepelnek a jelenlegi 
listánkon.

Képviselőjelöltek

Fiatal Demokraták
Szövetsége:
Dr.Bóka István 8229 Cso

pak, Öreghegyi u. 40. Bala
tonfüred, Közösségi Ház, Fi
desz Iroda

Bóka István vagyok, a FI
DESZ o rszággyűlési k ép v i
selőjelöltje. 30 éves, nős, egy 
gyermekem van. Születésem 
óta a B a la to n -p a r to n  élek . 
Végzettségem jogász, jelenleg 
Veszprémben ügyvédként dol
gozom. 1993. óta Alsóörs pol
gárm estere  vagyok . M egvá
lasztásom esetén kiemelten kí
vánok foglalkozni a Balaton 
és a környékének a környezet
és természetvédelmi problé
máival, ugyanis a Balaton az 
itt élők elsődleges megélhetési 
forrása.

A Balaton a balatoniaké le
gyen.

Független Kisgazda-Föld
munkás és Polgári Párt

Nemes Miklós 8228 Lovas, 
Malomvölgyi u. 14/2.

1953.november 22-én szü
lettem Lovason. Székesfehér
váron, a Gép- és Hiradásipari 
Technikum Általános Gépész 
Tagozatán szereztem techni
k a i  oklevelet 1972-ben.

1976-tól Balatonalmádiban 
do lg o z tam  a B au x itk u ta tó

Vállalatnál, majd annak átala
kulása után jogu tód jánál, a 
Geoprospecht Kft-nél. 1977- 
ben nősültem, egy 16 éves 
fiam és egy 14 éves lányom 
van. 1993 .n o v em b er ó ta  a 
Független Kisgazdapárt Vesz
prém megyei elnöke vagyok.

Megválasztásom esetén sze
re tném  e lé rn i, hogy a k o r 
mány nagyobb figyelmet for
dítson a Balaton északi partján 
lévő települések problémáira. 
Az itt kitermelt idegenforgal
mi bevételekből a jelenleginél 
nagyobb részt kapjanak a he
lyi önkormányzatok. A kör
nyezetvédelmi beruházásokat 
és annak állami támogatását a 
parti települések esetében kie
melt fontosságúnak tartom.

Keresztény Demokrata
Néppárt
Trosits András 8220 Bala

tonalmádi, Veszprémi u. 38 
éves vagyok. Almádiban la 
kom, Füzfőn dolgozom  ne 
velőtanárként. Érettségi után 
autószerelői, mérnöki, tanári 
képesítést szereztem. A vá
lasztások előtt m inden párt 
mindent megígér, pedig csak 
azt lehe t szé to sz tan i, am it 
megtermeltünk. Nem mindegy 
azonban , hogy zsebünkből 
hány  m ill iá rd o t v isz  el a 
bűnözés, az alkoholizmus, az 
önpusztító életmód, a pazar
lás, a korrupció, a gátlástalan 
nyerészkedés. Bizonyítható, 
hogy  az egy ik  le g jö v e d e l 
mezőbb program az erkölcsi 
környezetvédelem.

KDNP képviselőjelölt

Magyar Demokrata
Fórum
Szabó Tamás 8230 Balaton

fü red , K ossu th  L. u. 3. 
Köszöntöm Almádi polgárait 
és köszönöm a lehetőséget az 
Új Almádi Újságnak. Én sem
mit nem akarok most mondani 
m agam ró l, m ert a 
k é p v ise lő n ek  inkább  más 
vélem ényére kell figyelnie. 
(Csak akkor tudja jól végezni 
a dolgát, ha pontosan tudja az 
em berek  g o n d ja it,
véleményét.)

Képviselőségem kezdete óta 
re n d sze re sen  já ro m  a 
k ö rnyéke t, m eg ism ertem  a 
gondokat, véleményeket.

Az a m unka, am it e l 
k ezd tü n k  m ég n incs  b e fe 
je zv e . Ígérem , hogy  a 
következő  cik lusban  közös 
rem én y e in k  v a ló ra  válna . 
E zért in d u lo k  az Ö nök 
bizalmáért.

Magyar Szocialista Párt
Nagy Jenő 8230 Balatonfü

red, Kéki u. 6.
Nagy Jenő vagyok, 46 éves, 

nős. Két gyermekem van. Az 
Annabella Szálloda igazgató
jaként dolgozom 11 éve. Ön- 
k o rm ányza ti képv ise lő  v a 
gyok, az idegenforgalm i és 
nem zetközi kapcsolatok b i
zottságának elnöke.

M inden ehhez a vidékhez 
köt. Itt élek, dolgozom szüle
tésem óta. Az itteni emberek 
problémáit saját bőrömön is 
érzem. Ha képviselőnek vá
lasztanak, elsősorban az ön- 
kormányzatok gazdasági önál
lóságáért, az in frastruk túra  
fejlesztéséért, az idegenforga
lomért, az idegenforgalmi vál
lalkozásokért és a környezet- 
véde lem ért sz á llok ringbe. 
Nagyon fontosnak tartom az 
idős emberek gondjainak or
voslását, az okatatás méltó he
lyének megteremtését.

Én nem „ lejáró” képviselő 
leszek, hiszen itt élek a vá 
lasztók között. Tőlem minden 
ígéretemet nap mint nap szá
monkérhetik. Ehhez még egy 
„apróság” kell: A választópol
gárok segítségével bejutni a 
parlamentbe!

Magyar Szociáldemokrata
Párt
D r. Baranyai Ferenc 8220 

Balatonalmádi, Szabolcs u.
M ár a he tvene t taposom . 

Leányom gyermekszakorvos, 
a fiam tanár. Mint nyugdíjas 
jogtanácsos örömmel pihen
nék családom, unokáim köré
ben. De nem lehet té tlenü l 
nézni azt, ami átalakuló társa
dalmunkban történik: annyi, 
de annyi az igazságtalanság, a 
v isszaé lé s , a h iba , a sz a k 
szerűtlenség, melyek követ
keztében a lakosság túlnyomó 
többsége ebben a nagy szét
osztozkodásban nemcsak üres 
kézzel marad, de létbizonyta
lanságba zuhan -  m indegy,

hogy ipari, vagy paraszti dol
gozó!.

És ez nem utolsósorban a 
legutóbbi választás eredm é
nye!

Engem  nem dok trinér e l 
képzelések, élettől e lvonat
koztatott elvek „megvalósítá
sa” vezérel, engem a dolgozó 
k isem b er  egyre  szapo rodó  
gondja, sorsa érdekel.

Mivel a huszadik század hu
manizmusát a szociáldemok
rácia testesíti meg, én a több 
mint százéves Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt közös
ségében látok lehetőséget a 
problémák megoldásáért küz
deni.

Munkáspárt
Polgár Benjamin 8175 Bala

tonfüzfő, Gagarin u. 12.
Született: 1937.február 5-én 

Egerfarmoson, kisparaszti csa
ládban.

Iskolai végzettsége: vegy
ipari technikumi érettségi

Munkahelye a Nitrokémia 
Ipartelepek, Füzfőgyártelep, 
főművezető.

Programjának meghatározó 
alapját a Munkáspárt választá
si programja adja:

-  Munkát, biztos megélhe
tést, kiszámítható jövőt, törvé
nyességet, demokratikus ren
det, nyugalmat, békét, függet
len és semleges Magyarorszá
got!

Közösségi társadalmat, mi
vel a tőkés rend nem lett, s a 
jövőben sem lesz a szegények, 
a bérből és fizetésből élők jó 
léti társadalmi, csak a felső tí
zezernek biztosít jólétet, a dol
gozó réteg pedig egyre jobban 
elszegényedik.

8. Független
Dr.Kerényi László 8220 Ba

latonalmádi, Harkály u. 15.
B árk i legyen  közü lünk  a 

nyertes, ajánlom figyelmébe a 
következő akcióprogramot.

1. Kezdeményezze azonnal 
az informális Balaton-frakció 
megalakulását a balatoni kép
viselőkből pártállástól függet
lenül.

2. Javasolja a Balatoni-frak
ció főállású kormánybiztos ki
nevezését a Balatoni Regioná
lis Tanács élére.

3. A B alaton i R egionális  
Tanács alá kell rendeltetni a 
Balatoni Intéző Bizottságot és



a balatoni Fejlesztési Társasá
got.

4. Rendezni kell a Dunántú
li Regionális Vízmű tulajdon
jogát, felülvizsgáltatni a szak
mai koncepcióját.

5. Megteremteni a csatorná
záshoz és szemétkezeléshez a 
külföldi tőke fogadásának fel
tételeit.

Sorolhatnám még, ha lenne 
helyem. Alkalomadtán szíve
sen folytatom.

Szabad Demokraták
Szövetsége
Szőr Gyula 8230 Balatonfü

red, Arany J. u. 5.
Szőr Gyula a balatonfüredi 

Lóczy Lajos Gimnázium igaz
gatóhelyettese, az SZDSZ or
szággyűlési képviselője. Ismét 
az SZDSZ jelöltjeként indul. 
Az SZDSZ központi program
ja mellett a következőket tart
ja  a legfontosabbnak körze
tünkben. 1. A Balaton védel
me (levegő-, víztisztaság, bio
ló g ia i eg y en sú ly ) 2. A 
minőségi turizmus fellendíté
se (Ehhez szükséges az inf
rastruktúra fejlesztése, út-, és 
szennyvícsatorna-építés, tele
fo n fe jle sz té s .)  Ez m u n k a 
helyterem tés is. 3. A tu riz 
must ki kell terjeszteni a Bala
ton- felvidék kis faluira.

Vállalkozók Pártja
H orváth Ernő 8230 B ala 

tonfüred, Illés u. 2.
(54 éves) karnagy, a bala

tonfüredi Bem József Ált. Is
kola igazgatója, 34-ik éve ta
nára. Soha sem m iféle párt, 
politikai csoportosulás tagja 
nem volt.

Feladatának tekinti: Az egy
szerű állampolgárt védő ren
deletek, törvények, gazdasági 
in tézk ed ések  lé treh o zásá t. 
Megakadályozni az „osztoga- 
tó -fo sz to g a tó “ priva tizác ió  
m űködését, az e lherdált á l
lamvagyon visszaszerzését s a 
gazdasági életbe való vissza
forgatását. Erős, vásárlóképes 
polgári réteg létrehozását.

A szellemi munka rangjá
nak maximális megbecsülését. 
Az ifjúság maximális támoga
tá sá t, a m u n k an é lk ü liség  
visszaszorítását. A Balaton- 
part és az o tt élő em berek  
nyu g a lm án ak  b iz to s ítá sá t.  
Fondorlatos módon létre ho
zott felesleges, főleg kisembe
rek kárára megalkotott adók 
eltörlését, vagy bevezetésének 
megakadályozását! BÉKÉT!

Köztársaság Párt
Hinger Pál 8230 Balatonfü

red,

Konzervatív Párt Gazdák
és Polgárok Szövetsége
Pállfy Sándor 8230 B ala 

tonfüred, Dózsa Gy.u. l/a.
Politikájuk alapja a magyar 

nemzet, a m agántulajdon, a 
p o lg á ro so d ás  és a csa lád . 
Elsősorban a munkaadók párt
ja, természetes szövetségesek: 
orvosok, jogászok, szellemi 
fog lalkozásúak  -  polgárok. 
K özzéppontban  a család , a 
társadalom legkisebb miködő 
„vállalkozása” . Céljuk az ér
tékek megőrzése és továbbfej
lesztése. Politikamentes, füg
getlen gazdaságot kívánnak. 
A politikai palettán a párt az 
MDF és a KDNP között he
ly ezk ed ik  el. N y ito tt párt. 
K épv ise lő je lö ltjük  a V esz 
prém megyei 2. számú válasz
tókörzetben Pálfy Sándor 42 
éves üzemmérnök, 18 éve vál
lalkozó. Balatonfüreden szüle
tett és azóta is ott él. A bala
ton északi partjának, gazdasá
gának és gond ja inak  jó  i s 
merője. Hite szerint:

„Sokan azt mondják, M a
gyarország volt,

Én azt sze re tn ém  h in n i, 
lesz.” (Széchenyi István)

Független
Fonyó István 8237 Tihany, 

Szőlő út 2.

Új agrárpolitikát! Új föld
törvényt.

Nem engedjük a szociális 
vívmányok visszavonását!

A privatizáció azonnali leál
lítását!

A nyugdíjkorhatár maradjon 
55, illetve 60 év!

Alapítványi hírek
A „Castor” természetvédelmi Alapítvány akkreditált képviselete 

értesíti a lap olvasóit, hogy folyó hó 18-án pénteken 18 órakor „A 
távcső világa” -  „Csillagászat mindenkinek” címmel Horváth Fe
renc vetített képekkel is illusztrált előadást tart a Balaton Akadémi
án. Az előadás után, ha a légköri viszonyok megengedik, Kalando
zás az égbolton távcső segítségével, szakvezetéssel.

H orváth László
C. A. ügyvezető titkára  

Balatonalm ádi, Tass u. 35.

Januári számunk megjelenése után több bejelentés érkezett, hogy a posta miért 

nem vitte ki időben az előfizetőkhöz a lapot. Azóta tudjuk, hogy az időben leszállított 

újságcsomag késve került az olvasókhoz.

Kiss József, Balatonalmádi, Rozmaring u. 41. sz. lakos levélben reklamált az Almá

di Postahivatalnál ezügyben. Elmondása szerint egy kedves válaszlevélben a posta el

ismerte mulasztását, elnézést kért és a költségeket megtérítette. Olvasónk kérte, hogy 

lapunkban tegyünk említést az ügyről, mert az almádi postahivatal példamutatóan 

járt el.

Tengerre magyar!
Balatonkenesén indul a tengeri parthajózási engedély meg

szerzéséhez szükséges elméleti ismereteket a KOVI Yacht Ser

vice szervezésében. Az első fokozat (5tmf) elnyerése után segí

tenek a 300 tmf-es gyakorlaton való részvételben és a 30, ill. 

50tmf-es kategóriához a csillagászati és elektronikus navigációs 

ismeretek elsajátításában is.

(Telefon:88/381-561, cím:8172 Balatonakarattya, Hosszú

mező u. 18.) Ui. Nem árt felkészülni, mert -  ahogy a mi klub

ja in k  sorsát, sporttársa im  k irekesz te tt he lyze té t látom  -  

könnyebben vitorlázhatunk lassan az Adrián, mint a Balatonon.

Nikoletti Miklós 
Fotó:Borbás János
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baton 13 órakor 
Vörösberényben egy ola
jat szállító tartályautó 
balesetet szenvedett. A 
gépkocsivezető szerint 
fékhiba miatt a lejtőn 
járműve felgyorsult és 
más lehetősége nem volt, 
mint a látszólag szabad 
területre kormányozni 
azt.

A balesetben egy 
személy könnyű, 8 
napon túl gyógyuló 
sérülést szenvedett. A 
tartály sérülése miatt 
több ezer liter orsóolaj a 
földbe szivárgott, és 
k ö r n y e z e t v é d e l m i  
károkat okozott, emiatt 
kb. 500 m3 föld k i 
cserélése szükséges. A 
szakértői vizsgálat folya
matban van.

A Közösségi Ház 

márciusi programjából

Március 11-12. 10-17 óráig

Bútorvásár és bemutató 

Március 12. 1500 óra

A kertbarát kör borversenye 

Március 15. 1000 óra

Ünnepi megemlékezés 

a forradalom és szabadságharc 

tiszteletére az ősparkban 

eredeti helyére visszaállított 

Petőfi-szobornál 

Március 18. 1700 óra

Almádi művészek Tavaszi 

Tárlata.

A kiállítást megnyitja 

dr. Szijártó István 

irodalomtörténész, 

a Balaton Akadémi igazgatója. 

Március 23. 1600 és 1830

Takaró- és edénybemutató. 

Március 25 1800 óra

„Választásra készülünk”

Politikai fórum

Császár Nagy Lászlóval,

a Magyar Hírlap

belpolitikai rovatvezetőjével.

Műsorvezető:

dr. Józsa Benő újságíró.

A gyógyszertárak 
éjszakai ügyeleti rendje 1994-ben
Minden hónap 1-jétől 13-a reggelig, 
zárástól nyitásig:
7/3 PAX Gyógyszertár,
Szabolcs u. 25.
Telefon: 338-545.

Minden hónap 13-tól hó végéig, 
zárástól nyitásig:
György Patika, Baross G. u. 27. 
Telefon: 338-453.

Orvosi ügyelet Budataván:
Az Almádi Kommunális Kft. 
épületében (Rákóczi u. 43) 
kihelyezett rendelést tart: 
dr. Tóth József háziorvos:

kedd 10 -1 0.30 óráig 
csütörtök 15 —1700 óráig 

dr. Huszár Gábor háziorvos
hétfő 1500-1630 óráig 
csütörtök 900-1030

A Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium tanulója, Herczig 
Zsuzsanna bekerült a magyar iro
dalom OKTV országos középisko
lai tanulmányi verseny megyei for
dulójába. Felkészítő tanára: dr. 
Baglyasné Hornyák Erika. 

*

A gimnázium előfelvételijére 
339 tanuló jelentkezett, akik közül 
20 tanuló előfelvételiben részesült, 
közülük 2 Balatonalmádiból. A 
gimnáziumba 177 tanuló adta be 
jelentkezési lapját, és az előfel
vettekkel együtt 70 tanuló nyert 
felvételt. A 70 tanuló közül 8 
tanuló balatonalmádi lakos.

Balatonalmádi Város Lapja
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Czuczor Sándor,
Gróf Tibor,
Hollóné Behring Anikó,
Nagy Ferenc,
Schildmayer Ferenc,
Veszeli Lajos.
Felelős szerkesztő:
Veszeli Lajos 
Cím: Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.
Telefon: 06 (88) 338-444 
Fax: 06 (88) 338-181 
Kivitelezés: Innopress

Eng. szám: 005-18/1989.


