
Ú J

A l m á d i  Ú j s á g

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

1994. V. szám, május

Ára: 16,- Ft

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

FOTÓ: ÁFRÁNY GÁBOR

VECSEY K. MÁRIA

ÁLOMBA RINGATÓ

NYÍLÓ  SZÉP KÖRTEFÁM  
ILLATO S BOKRÉTÁM  

H Ó FEH ÉR  M ENYASSZONY
KO SZO RÚT FAKASSZON  

BELŐLED A TAVASZ

TE LEGYÉL ÁRNYÉKOM  
SU SO G Ó  JÁTÉKOM  

VESS V IR ÁG O S ÁGYAT, 
B O R ÍT S FEHÉR FÁTYLAT  

RÁM , HA MAJD ELALSZO M !



Egy régi levél kapcsán . . .
A Magyar Földrajzi T ár
saság 1891-ben, elnöke 
Lóczy Lajos, a kiváló 
fö ldrajz tudós javaslatá
ra lé trehozta  a Balaton 
Bizottságot. A Magyar 
T u d o m á n y o s  A kadé 
mia anyagilag segítette 
a B izottságot és így 
azo n n a l m e g in d u lh a 
to tt a ku tatóm unka. En
nek végeredm énye egy 
30 kö tetbő l álló, a világ 
szakirodaim ában egye
dülálló  m ű lett, amelyik 
“A B ala ton  T u d o m á 
nyos T anulm ányozásá
nak E redm ényei” össze
foglaló c ím et viseli. Az 
egyes kötetek, illetve té
m akörök  szerzői a kor 
leg jelen tősebb  tudósai 
voltak. A hatalm as m ű 
m agátó l é r te tő d ő e n  
m in d e n  A lm ádival 
összefüggő kérdést tár
gyal. Ennek  előzménye
kén t ism erjük m eg azt a 
levelet, am it Lóczy La
jos Véghely Dezső alis
pánnak  írt:
Budapest, VI. Andrássy 
ú t 6. 1891 jú n . 25. 
Nagyságos Kir. T aná 
csos Ú r .
Mélyen tisztelt Uram!
E soraim at veheti Nagy
ságod félhivatalos köz
lésnek is; in ten tiom  az, 
hogy a barátságos köze
ledésnek tekintve, velük 
Nagyságodnak tám oga
tását, sőt közrem űködé
sét nyerjem  el olyan do 
loghoz, mely m in d e n  
m agyart ö n ze tlenü l is 
kell, hogy érdekeljen . 
Ez a Balaton tudom á
nyos fe lku ta tásának  
ügye! Gazdasági és köz- 
m űvelődési téren  élénk 
m ozgalom  tám ad  a Ba
laton vidékének felvirá

goztatására, ebből a tu
dom ánynak  sem szabad 
elm aradnia . A Balaton 
K özép-Európa legna
gyobb tava, m in t ilyen 
az ő term észetére nézve 
ism eretlenebb  az am e
rikai, sőt egynémely af
rikai tavaknál is.
M int természetvizsgáló 
és geográfus, de főkép
pen  m in t a Magyar 
Földrajzi Társaság elnö 
ke kötelességem nek tar
tottam  a Balaton kuta
tást m egindítani. Társa
ságunk választmánya el
fogadta kezdeményezé
semet, a Magyar T udo 
m ányos A kad ém ia  a 
m unkálatok m egindítá 
sához segélyt adott; im 
m ár hozzá is fogtunk a 
dologhoz. Két bo tan i
kus: Dr. Borbás Vince 
és Dr. Istvánffy Gyula, és 
egy zoológus: Dr. Daday 
Je n ő  m ár vizsgálják a 
vízben lakó alsóbb ren 
dű  organizm usokat; a 
h in á r  tanu lm ányozása  
egyik fő feladatunk. Én 
a lefolyt hé ten  m eteo ro 
lógiai állom ásokhoz al
kalmas helyek és m eg
bízható észlelők fölke
resése végett utaztam  be 
a tavat és partjait. E köz
ben  kerestem  Nagysá
godat Alm ádi tusculá
num ában  tiszteletem et 
lerovandó . M in d e n ü tt  
m eleg érdeklődéssel fo
gad ták  vállalkozásun
kat, és én a sikert úgy
szólván biztosítva lá
tom .
N em  is kéte lkedem  ab 
ban, hogy Nagyságod is 
párto ló ja  leend  törekvé
seinknek.
Balatoni u tam ban  lát
tam, hogy a h ín á r  kala

mitás je len leg  Alm ádin 
legnagyobb fokú; tudo 
m ására hozom  Nagysá
godnak, hogy a T erm é
szettudományi Társulat 
részéről a h inár  tanu l
mányozása hozzánk lőn 
áttéve és az Akadém ia a 
részünkre ado tt segély 
kiutalványozása alkal
m ából egyenesen erre  
u talt b ennünket, hogy a 
h inár kérdés e ldön tésé 
vel kezdjük m eg a m u n 
kát. E feladaton kívül a 
Balaton vízállásainak re
gisztrálása, a csapadék, 
szelek, elpárolgás m éré 
se, a fenék tanulm ányo
zása, a régi vízszintek 
nyom ainak fölkeresése 
m ind  sürgős feladat. Er
re összesen 2000 frt se
gélyünk van. Hogy fela
da tunknak m egfelelhes
sünk  az érdekeltség  
pártfogására is szüksé
günk  van. Nem  egy évi, 
hanem  több évi tanu l
m ányozás nyú jtha t 
m ajd olyan biztos e red 
ményeket, melyek a tu 
dást és a gyakorlat em 
beré t egyaránt kielégí
tendik.
Egyelőre A lm ád in  
nyújthat Nagyságod hat
hatós segítséget. E hely 
kiválóan alkalmas m ete 
o ro lóg ia i á llom ásra . 
Kérem  N agyságodat 
szerezzen és nevezzen 
m eg alkalmas egyént Al
m ádin (tanító t vagy pa
po t), ki hazafias buzga
lom ból elvállalná a m e
teorológiai följegyzése
ket. Az eszközöket mi 
szolgáltatjuk és a jövő 
h é t  végén m ásodik  
utam  azért hozand  en 
gem  a Balatonra, hogy 
az eszközöket felállít

sam és az észlelőket u ta 
sításokkal, táb lázatok 
kal ellássam.

Egyelőre a vállalkozó

nak nem  nyú jtha tunk  

anyagi e lism erést, de  
biztos rem ényem  van, 
hogy ném i csekély tisz

te le td íja t mégis a d h a 
tü n k  az év lefolyása 
u tán .

Kérem  Nagyságodat ér 
vényesítse buzdító  befo
lyását, hogy A lm ádin  a 
m eteoro lóg iai állom ás 

létesíthető legyen.

Am it legelőbb  ke lle tt 
volna m eg e m líten e m  

azt m ost teszem: a Bala

ton  k u ta tásá t társasá 
gunk  választm ányának 

egy Bizottsága intézi; áll 
ez kívülem:
Dr. Borbás Vincze 
Dr. Istvánffy Gyula 
Dr. Daday Je n ő  
Konkoly T hege  Miklós 
Dr. Ilosvay Lajos 
Dr. Márki S ándor 
Kvassay Je n ő

György A ladár urakból. 
H erm ann  O ttó  és Feny

vessy Ferencz szíves ta

nácscsal és k ö zb en já 
rással ügyünknek hasz

nálni m egígérték.

Ezek u tán  vállalkozá

sunkat N agyságodnak 

jó in d u la tá b a  ajánlva 

m arad tam  kiváló tiszte

lettel és hazafiui üdvöz

lettel kész szolgája

Lóczy Lajos 
egyetemi tanár 

a Magyar Földrajzi 
Társaság e lnöke

lejegyezte: 
Schildmayer Ferenc



Idegenforgalom '94.

A városi Önkormányzat határozatban is megfogalmazta, hogy 
városunkban az idegenforgalom húzóágazat és jelentős részt 
képvisel a városi bevételekben. Városi és egyéni szinten 
egyaránt az idei évben is azt kell célul tűznünk, hogy a turisták 
m inél több  időt töltsenek és több pénzt költsenek váro
sunkban és aztán térjenek is ide vissza minél gyakrabban és 
minél hosszabb időre. Ennek elérésére április 1-jétől az ön
kormányzatnál idegenforgalmi referens foglalkozik az idegen- 
forgalom városi szintű feladataival és ezek összehangolásával. 
Az új pozíció kialakításával is az volt a cél, hogy kiemelten 
kezeljük a városi teendők ezen területét. Az eredmények 
elérése érdekében szeretnénk az Önök együttműködésére is 
számítani. Önök, akik nap mint nap kapcsolatba kerülnek a 
turistákkal, észrevételeikkel és javaslataikkal nagymértékben 
segíteni tudják munkánkat.
Első fontos feladatként folyamatban van egy városi informá
ciós (Tourinform) iroda kialakítása a Baross G. utcai volt 
Talizmán Ingatlanközvetítő helyén.
Ezzel -  a Balaton partján Siófok és Keszthely után -  városunk 
is csatlakozna a kialakulóban lévő országos irodahálózathoz. 
A non-profit jelleggel működő iroda fő feladata a helyi és 
regionális idegenforgalmat érintő információk összegyűjtése, 
feldolgozása és továbbítása lesz, célja pedig a turisták minél 
teljesebb körű informálása, ami egyben városunk és a régió 
„eladását" és népszerűsítését is jelenti. A megfelelő tájékoz
tatást azért tartjuk elsőként fontos lépésnek, mert a 
„házigazdák" alapvető kötelessége, hogy legalább azt, ami 
megvan, jobban tudják értékesíteni. Az irodában tervezzük a 
szobakiadók nyilvántartását és a férőhelyek vendégek felé 
történő közvetítését is.
Az irodák létrehozásához szükséges pénz részbeni fedezésére 
az Országos Idegenforgalmi Hivatal pályázatot írt ki, melyet 
városunk is benyújt.
Terveink szerint az iroda ez év júniusától kezdi meg működését.

Nagy feladatra vállalkozik, aki az 1994. évre várható vendég
forgalmat -  akárcsak Almádi vonatkozásban is -  megpróbálja 

megbecsülni. Az utazási irodák és szállodák előrejelzései és 
meglévő foglalásai korántsem adnak reális képet.
Hivatalos statisztikák szerint 1993-ban a külföldi turisták 
Magyarországon töltött éjszakáiból mindössze 7,1 % volt a 
kereskedelmi szálláshelyeken (szállodák, panziók stb.) re
gisztrált éjszakák aránya. Azaz 92,9 % „feketén”, szervezetlen 
formában, fizetővendéglátásban vagy rokonoknál, 
ismerősöknél szállt meg. A magán szobakiadásnak jelentős 
szerepe van.
Közös érdekünk tehát, hogy a vendégek elégedetten távoz
zanak.
Tájékoztatni szeretnénk Önöket arról, hogy az 1993. évi 
LXXVIII. számú, a lakások bérletére valamint elidegenítésére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény hatályon kívül 
helyezte a 12/1978./I I I .1.MT/ rendeletet a fizetővendéglátás
ról. Az önkormányzatot és a fizetővendéglátókat érintő vál
tozásokkal kapcsolatban kértük a Belügyminisztérium állás
foglalását.
Amíg az állásfoglalás nem születik meg -  a kialakult szabályo
zatlanság miatt -  a fizetővendéglátó engedélyek kiadása szüne
tel.
Kérjük a fizetővendéglátók türelmét, pontos információ 
esetén azonnal tájékoztatást fogunk adni az új jogszabá
lyokról.
Megköszönve segítő észrevételeiket, Lang Brigitta idegenfor
galmi referens.

Lóczy levelének részlete

KERTBARÁTKÖRÖK 
BORVERSENYE

A Balatonalmádi Kertbarát Körben és a Vörösberényi 
Fábián József Kertbarátkörben megtartották a hagyo
mányos borversenyüket.
Balatonalmádiban 23 bormintát értékelt a zsűri, az 
alábbi eredmények szerint:

Aranyérmes oklevelet: 8 minta érdemelt ki 
Ezüstérmes oklevelet: 7 minta érdemelt ki 
Bronzérmes oklevelet: 8 minta érdemelt ki

A Vörösberényi Kertbarátkörben 39 bormintát vizsgál
tak az alábbiak szerint:
Aranyérmes oklevél: 13 
Ezüstérmes oklevél: 14 
Bronzérmes oklevél: 11

Egy mintát nem tudott értékelni a zsűri (direkt termő). 
Az 1993-ban termelt borok minősége a szárazság 
ellenére nem maradt el a sok éves átlagtól.

Durst László 
Kertbarátkörök tagja

Borverseny eredményhirdetés



Néhány sor a 43. 
hónapról a Városházán

1994. április
A Vörösberényi Polgári Kör múlt heti falu
gyűlésén újra élesen vetődött fel a földkár
pótlás kérdése. Két évvel ezelőtt az önkor
mányzat, jóllehet csak arra volt jogosítványa, 
hogy a földrendező és földkiadó bizottságok 
megalakulását segítse elő, megkísérelte 
megelőzni az előre látható bonyodalmakat. 
Javaslatokkal bombáztuk az illetékeseket, 
hogy egyrészt módosítsák a törvényt a helyi 
lakosok javára, másrészt pedig határozzák 
meg a kialakuló földdarabok minimális 
méretét, konkrétan, hogy az ne lehessen 20 
m éternél kevesebb. A javaslatok azonban 
jogszerűtlennek ítéltettek. Más önkor
mányzatok, pl. Balatonfüred és 
Badacsonytomaj, az ősi szőlőskerteket 
próbálták megvédeni a zsebkendőnyire par
cellázástól, de sikertelenül. Hasonlóképpen 
nem hallgatták meg a Balatoni Szövetség és a 
Balatoni Regionális Tanács javaslatait sem. 
Most már csak a kialakult helyzetből lehet 
kiindulni. A törvény 5 évig mezőgazdasági 
hasznosítást ír elő. A földhivatalok képte
lenek lépést tartani a kimérési igények 
tömegével. Az átmeneti hasznosítás joga a 
földrendező és a földkiadó bizottságoké 
egyetértésben az új tulajdonosokkal, akik 
több, mint ezren vannak nálunk Almádiban. 
A kapcsolattartás ezért rendkívül nehéz. Azt 
hiszem, hogy a tulajdonosoknak létre kellene 
hozni egy érdekvédelmi bizottságot. Annál is 
inkább, m ert a Környezetvédelmi 
Minisztérium szakmai műhelyeiben készülő 
Balaton Törvény vízvédelmi pufferzónák 
kialakítását tervezi a legkényesebb partközeli 
területeken. A Balaton Törvény ugyan most 
lekerült a napirendről, de az Új 
Országgyűlésnek m inden bizonnyal 
foglalkoznia kell a Balaton északi partján 
kialakult helyzettel, mert a megoldás csak 
törvényi szinten tűnik lehetségesnek.

Balatonalmádi-Öreghegy, 1994. április 25.

Kerényi László 
polgármester

RENDŐRSÉGI HÍREK
A város közigazgatási területén az elmúlt hónapban személy 

elleni erőszakos bűncselekmény nem történt, jogtalan táma

dásról, a közbiztonságra fokozott veszélyt jelentő, utca rend

jét sértő, erőszakos bűncselekményről bejelentést nem kap

tunk.
A városban, főképpen a külterületeken kilenc vagyon elle

ni bűncselekmény, lopás és betöréses lopás miatt kellett nyo
mozást elrendelni ismeretlen tettes ellen. Az ismeretlenek öt 
nyaralóépületbe törtek be, amelyekből fűnyírókat, kapálógé
peket, kerékpárt loptak, valószínűleg nem azért, hogy kerti 
munkát végezzenek. Egy személygépkocsiból a nyitott álla
potot kihasználva táskát loptak okiratokkal, a táska jól látha
tó helyen volt. A vitorláskikötőből figyelmetlenséget kihasz
nálva tűnt el egy elektromos orgona. A Casablanca bár bérlő
jé t ismételten betörő látogatta meg, a bárból ellopott egy já 
tékautomatát, italokat, cigarettát, valamint egy musik centert. 
Valószínűleg fényárban úszik annak a tolvajnak a szobája, aki 
a Panoráma clubból 37 db spotlámpát lopott el, az ablakon 
bemászva.
Összességében a tolvajok a kilenc bűncselekményből három
százkilencvenezer forint jogtalan haszonhoz jutottak.
Itt hívnám fel a figyelmét a vendéglátóegységek tulajdonosai
nak, bérlőinek arra, hogy aki nem tett eleget az ilyen készülé
kek üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségének, az pótolja, 
nyerőautomatát pedig játékteremben üzemeltessen.
Aki olvassa, vegyes érzelmekkel fogadja azt a hírt, hogy váro
sunk egy polgára a becsületesség mintapéldáját „követte el.“ 
Egyik szórakozóhelyen a figyelmetlen vendég ottfelejtette 
táskáját, amiben készpénzben egymillió forint feletti összeg 
volt. A találást követően azonnal leadta a rendőrőrsön, amit 
igazolt tulajdonosa átvehetett.

Közlekedési bűncselekmény miatt kettő esetben kezdemé

nyeztünk eljárást, mindkettő ittas járművezetés vétség volt. 

baleset is kettő történt, egyik könnyű sérüléssel, a másik csak 

anyagi kárral járt. A Fűzfői u. és Huba utca kereszteződésénél 

a kerékpárúton haladó kerékpárost egy tehergépkocsiról ki

nyúló rakomány érte el fordulás közben úgy, hogy a gépjár

művet vezető nem észlelte a kerékpáros elesését sem, aki fej

sérülést szenvedett. A 71-es főútvonal és Dr. Óvári u. keresz

teződésében ütközött kettő személygépkocsi, az ok követési 

távolság be nem tartása.

A rendőrjárőrök a városból öt csavargó gyermeket és fiatalko

rút kísértek be, hat személyt különböző jogsértések miatt el

fogtak, tíz személyt pedig a közbiztonság érdekében előállítot

tak.

A szabálysértés miatti intézkedésekből kiemelném azt, hogy a 

figyelmeztetések ellenére még mindig vannak olyanok, akik 

közbiztonságra veszélyes eszközt tartanak maguknál, ilyen volt 

példul 20 cm pengehosszúságú tőrkés utcai viselete, személy- 

gépkocsiban radardetektor elhelyezése, ami jelzi ugyan a tra

fipaxot, de a jelzést a rendőr is észreveszi. Úgy vélem nem 

mindenki engedheti meg magának egy-egy ilyen készülék be

szerzését, mert az ára kb.60.000 forint, de elvesszük és ehhez 

jöhet: kárként a bírság, ami átlagban 20.000 forint.

A 71-es főútvonalon májusban 2-án, 7-én, 16-án, 19-én, 21-én, 
27-én és 30-án lesz műszeres sebességmérés.

Czere József



Egy lépéssel előrébb
Vörösberény 
központjának 

rendezési tervéről

Balatonalmádi korábbi 
rendezési tervei a vörösbe
rényi új általános iskola 
megépítésére a két iskola- 
épület közötti lakótelkek 
hátsó kertjeiből kia
lakítandó telken biz
tosítottak területet.
Az 1986-ban készült közin
tézményfejlesztési koncep
ció már a volt magtárépü
let melletti területet java
solta az új általános iskola 
és óvoda telepítésére.
A kéttannyelvű gimnázi
um helykijelölése során 
ugyancsak a magtár mel
letti terület bizonyult min
den tekintetben legkedve
zőbbnek. Nem szakmai, 
hanem  politikai döntés 
eredménye az, hogy a 
gimnázium rendeltetését 
és építészeti megjelenését 
tekintve méltatlan környe
zetbe került.

A fenti településfejlesztési 
és területrendezési előz
ményeket is mérlegelve a 
képviselőtestület az általá

nos rendezési terv legu
tóbbi felülvizsgálata során 
az új iskola és óvoda, vala
mint közművelődési- és 
sportlétesítmények te
lepítési helyéül a magtár 
melletti területet jelölte 
ki.
A képviselőtestület dönté
sét igazolta az új iskolára 
kiírt tanulmányterv
pályázat eredménye is, mi
vel a benyújtott négy 
pályamű -  egymástól je 
lentősen különböző építé
szeti megközelítéssel -  bi
zonyította, hogy a terület 
kiválóan alkalmas a fej
lesztési célokban megfo
galmazott létesítmények 
elhelyezésére.
A tervpályázat nyertes 
pályaművében megfogal
mazott városrendezési és 
építészeti javaslatokat fi
gyelembe véve készül Vö
rösberény központjának 
részletes rendezési terve.
A részletes rendezési terv 
elkészítése fontos -  jog
szabályban kötelezően 
előírt -  feltétele az új isko
la megépítésének. Ugyan
csak a megvalósítás lehe
tőségét biztosítja az a tény, 
hogy a magtárépület és a

kapcsolódó mintegy 
öthektáros terület tulaj
donjogát az önkormány
zat hosszas tárgyalások és 
jelentős anyagi áldozatvál
lalás mellett a Veszprémi 
Dózsa MGTSZ-től megsze
rezte.

Az önkormányzati
szándék, a rendezési terv, 
a terület tulajdonjogának 
megszerzése egy-egy jelen
tős lépés volt az új iskola 
megvalósításának útján, 
így elmondhatjuk, hogy 
ma már „csak“ az a 
néhány száz millió hiány
zik, amiből az iskola, az 
óvoda, a közösségi ház, a 
sportcsarnok és esetleg 
egy tanuszoda megépíthe
tő.
Nyilvánvaló, hogy a teljes 
fejlesztési program egyi
dőben nem valósítható 
meg. A szakaszokra bon
tott kivitelezés első ütemé
ben az iskola épülhetne 
meg, ennek műszaki felté
telét a tervjavaslat biz
tosítja.

A Vörösberényi Iskoláért 
Alapítvány számláján ren
delkezésre álló mintegy 26

millió forint az engedélye
zési és kiviteli tervek el
készítésére és a területelő
készítő munkákra nyújt fe
dezetet. A további építési 
munkák pénzügyi fedeze
tének biztosításához még 
a központi költségvetési 
támogatási igény kedvező 
elbírálása esetén is jelen
tős mértékű önkormány
zati hozzájárulás szüksé
ges.

Zana András 
építési csoportvezető

Balatonalmádi -  
Vörösberény központ 
részletes rendezési 
tervének programja
vaslata elkészült. A 
pr o g ra m ja v a s la t  
tervi munkarészei 
1994. május 20-ig a 
Városháza aulájá 
ban megtekinthetők. 
A tervekkel kapcso
latos észrevételeket, 
javaslatokat a fenti 
időpontig kérjük a 

B a l a t o n a l m á d i  
Polgármesteri Hiva
tal építési csoportjá
hoz eljuttatni.



ÖTÉVES A
HATTYÚ

BÁL!
Ezúton értesítük minden 
kedves érdeklődőt, hogy 
az 5. Hattyú Bál 1994. jú 
nius 25-én az Auróra 
összes term ében kerül 
megrendezésre.
A zenét szolgáltatja az év 
felfedezettje, Németh 
Tamás és várhatóan az 
Olds Boys együttes. A ha
gyományosan jótékony cé
lú bál bevételét az idén is 
a város javára ajánljuk fel. 
A bál szervezői ezúton is 
kérik és köszönik pénzbe
ni és tárgyi segítségüket. 
Telefonügyeletünk május 
1-től minden héten 
szerdán 13-14 óráig a Ba
latonalmádi Városházán 
88/338-444 
Jurányi Bea

Köszönettel:

Jurányiné Etz Bea

MÁJUSBAN
Minden
szerdán

ruhanem ű :

420 Ft/kg. 
lakástextília:
290 Ft/kg.
cipő: 290

Ft/kg.

VÁSÁR
A KÖZÖSSÉGI 

HÁZBAN

9 - 1 3  óráig.

Károlyfi Zsófia 
festményeiből 
nyílt kiállítás
a gimnázium aulá
jában. Az Őrség
ben élő alkotó kép
ben álmodott üze
neteit hozta el 
városunkba, ahol 
életpályájának in
dulása volt.

Felvételünkön: Majbó Gábor alpolgármester megnyitóját 
mondja.

K INCSŐ RZŐ KILYÉN ILKA
Valahogy nem is csodálkozunk már, ha a ma
gyar néprajzi lexikont felütve többet olvasha
tunk az árnyjátékokról vagy a dézsmaváltságról, 
mint a csángókról. Hozzászoktattak! Módszere
sen, alattomosan és kitartóan. Már azon is csak 
pár írástudó mert csodálkozni, hogy a felsőfo
kú intézményekbe felvett hallgatók töredéke 
tudott csak a székelyekről, származásukról és 
anyanyelvükről a 70-es években, miért aggó
dunk akkor a csángókért 20 év múlva............
Kodály Zoltán bukovinai népdalgyűjtő kutató
utján, a Szeret forrásvidéke felé haladva Fogad
jisten, Gránicesti, Istensegíts, Hadikfalva és 
Andrásfalva útvonalon nem csodálkozott jo b 
ban, mint azok a kutatók, akik vették a fárads
ágot és megismerték, megismertették velünk a 
csángókat. A fájdalmasan gyönyörű falunevek 
mellett megtanultuk Domokos Péter Pál, Kallós Zoltán és Mikecs László 
nevét. Itt az ideje, hogy megtanuljuk Kilyén Ilka nevét is !

A marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar társulatának vezető színésze ott
honról hazajött, amikor „ágról szakadt m adár” címmel hozzánk is elhozta 
önálló előadói estjét, amely szerény alcímével „csak“ ballada akart lenni 
a csángó-sorsról. Több lett, mert Kilyén Ilka varázslatos hangjvai, közvet
len előadásmódjával és írigylésreméltó szerénységével új dimenziókat 
adott a balladának, az előadói estnek, meg a magyar együvétartozásnak. 
Keveseknek adatott meg, hogy mesét mondani, énekelni és imádkozni 
ilyen meggyőzően tudjon -  még kevesebbeknek pedig az, hogy a közön
ségre ilyen szuggesztíven és maradandóan hasson. Akik ott voltunk a kol
légium társalgójában megszerettük őt, megtanultuk tisztelni a ma
rosvásárhelyi helytállást, a hányatott sorsú csángók hitét. Köszönetet is 
nehezen tudunk mondani, mert hol van a mi hangunk, hanglejtésünk és 
stílusunk az övétől. Így aztán csak visszavárjuk: Otthonról -  haza !

“Hiétszer árvábbak” lennénk nélküle!
Czuczor Sándor

ÓVODAI BEIRATÁSOK
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy Balatonalmádi város Óvodáiban 1994. május 
16-17-18-án 7 -16  óráig történik a beiratás. A törvény értelmében azok a gyermekek 
vehetők fel, akik 1994. 08. 31-ig betöltik 3. életévüket. Előjegyzésbe vesszük azokat, 
akik 1994. december 31-ig töltik be 3. évüket.
Az iskolai életre való eredményes előkészítés érdekében fontos azon gyermekek 
beiratása is, akik 1995-ben kezdik meg iskolai tanulmányaikat.

Óvodák vezetése



A KEREKES 
CSÁRDA 

ÚJRA MEGNYÍLT
Május 1-től a régi meghitt 

környezetben,
a gyönyörű fekvésű Öreg-hegy tetején 

várja családostól kedves venégeit.

Kitűnő ételek, cigányzene

22.30 órától külön helyiségben 
éjszakai élő tánczene.

G A Z B E K Ö T É S

Mi nemcsak kivitelezzük gázbekötését, 
a garanciális idő lejárta után javítjuk, 

szervizeljük tüzelőberendezéseit
- gázbekötés, tervezés,
- gáz- belső szerelések,

- gázkazánok, gázégők beüzemelése,
- garanciális javítások,

- gázkazánok, -égők közvetlenül a gyártótól! 
Szaküzletünkben kazánok, -égők, tüzelés-  
és fűtéstechnikai alkatrészek kaphatók.

G. B. GANZ MÁRKASZERVÍZ

Balatonalmádi, 
Búzavirág út 17.
Tel: 338-245

Ne feledje, komplex 
szolgáltatás: 
a tervezéstől 

a szervizelésig!

Képviselve a gimit, 
Magyarországot, s persze 

önmagát..

Az angol nemzeti televízió, a BBC, nemzetközi ve
télkedősorozatnak április 12.-17. közötti felvételei 
egy almádi diák részvételével zajlottak. Az 1994-es 
évben négy magyar játékos vett részt a vetélkedő
ben. Az egyik H ajdu  M elinda volt, az alm ádi 
gim názium  2. osztályos tanulója. Hogy m iképp ke
rü lt  oda? Valahogy így:
-  A téli szünet első nap ján  az apu  egy nap ilapban  
m egjelent felhívást tuszkolt elém. Akkor m ég nem  
is lelkesedtem  igazán -  m ond ja  M elinda - ,  de 
aztán n a p ró l-n a p ra  jo b b a n  érdeke lt a dolog. Azt 
hiszem az utolsó p illanatban  ad tam  fel a je le n tk e 
zésemet a Going fo r Gold vetélkedő felhívására. 
Most m ár biztos, hogy időben  o d aé rt  a levél, a 
m ég télen m egtarto tt válogató u tán  pedig  nem  
sokkal az is kiderült: M elinda utazni fog.
-  Azt m ondták , csak azt értesítik, akit m eg fognak 
hívni a já tékra . Engem  felhívtak... Először p ro b 
lém ának tűnt, hogy m ég nem  vagyok 18 éves, de 
szerencsére a p ro ducer  jóváhagyta a részvételt.
-  Szeretném, ha m ondaná l valamit a vetélkedőről. 
Milyen volt és milyen tudás kellett a részvételhez?
-  A já téko t talán a M inden t vagy semmit-hez 
tudnám  hasonlítani. Ez is egy általános m űveltsé
get vizsgáló vetélkedő, persze más felépítésű, m in t 
amilyet itthon  láthatunk. Egy másik eltérés, hogy 
ez nemzetközi: itt Európa különböző orságainak 
képviselői m érik össze m űveltségüket angolul.
-  Készültél ?
-  Nem volt mit. Egy videokazettát küldtek  egy 
korábbi felvétellel, azt néztem  végig párszor, hogy 
lássam, mégis m iben fogok részt venni.
-  Tudom , hogy a felvételek M anchesterben  készül
tek, de azt nem  hogy, hogyan ju to t tá l  ki oda...
-  Repülővel. M indent a BBC fizetett, az o ttan i 
szállodai költségeket is. A tévések nagyon kedve
sek, barátságosak voltak, érkezéskor m ár vártak a 
repü lő téren .
- J ó  lehetett...
-  Az volt. Nagyon élveztem a ha t  napot. Ily m ódon  
m ost szerepeltem  először a tévében, m éghozzá a 
BBC egy elég népszerű kvíz-showjában.
-  Lesz folytatás?
-  O tt nem . A Going fo r G o ld -b an  m indenk i csak 
egyszer próbálkozhat.
-  És a te próbálkozásodnak milyen eredm énye 
lett?
-  M inden forduló  7 versenyző részvételével indu l 
és egy a továbbjutó a he ti dön tő re . Sajnos nekem  
ez nem  sikerült.
-  De biztos vagyok benne , hogy m egérte  e lm enni.
-  Én is azt hiszem. H a m ásért nem  az ú tért, M an
chesterért és a sok-sok élm ényért.
-  Nem  tudok mást hozzátenni: Gratulálok, de azt 
hiszem nem  csak a m agam  nevében.

Magyar Zoltán



Tessék választani!
Demokratikus rendszerek négyévenként biztosítanak közvetlen döntéshozó politikai sze

repet választópolgáraik számára. Az egyéni képviselőjelöltekre, valamint a pártokra adan
dó szavazatainkkal meghatározhatjuk: milyen összetételű legyen az új parlament, s mely 
párt kezdhet majd koalíciós tárgyalásokba a kormány összeállításának érdekében.

Végighallgattuk az egymással versengő pártok elképzeléseit arról, mit tennének ők, ha 
meghatározó szerephez jutnának a következő ciklusban. Széles a paletta. Létünk alapját ké
pező, gazdasági kérdéseket előtérbe állító racionális gondolatokkal éppúgy találkozhatunk, 
mint erősen ideológizált megközelítésekkel ugyanezen témakörben. A világ egésze számára 
is új helyzetben, lehetőségeink, törekvéseink, biztonságunk illeszkedési pontjait kutató józan 
mérlegelésekkel párhuzamosan, elhangzottak nemzetféltő kinyilatkozások, s e bázishoz kap
csolódva harsányan törtek utat maguknak szélsőséges, kirekesztő nézetek is.

E sokféle hatás eredője nehezen vetíthető előre. Ismertek ugyan a közvéleménykutatások 
eredményei, mégsem lehet tudni, kik azok akik nem kívánnak élni választói jogukkal. Csak 
remélni lehet, hogy kevesen gondolkodnak így, s a szándékukat kifejezők között magas lesz 
azok száma, akik nem érzelmi, indulati okokból járulnak az urnák elé, akik választottak 
a programok közül, s hiteles személyiségeket találtak a feladatok elvégzésére.

Körzetünk 11 képviselőjelöltje legfontosabb törekvéseit felölelő gondolatait azzal a 
szándékkal bocsátjuk olvasóink elé, hogy a benyomások összegzésének időszakában pártat
lan tájékoztatást kapjanak végleges döntésük meghozatalához. 

Dr.Bóka István
Fiatal Demokraták 
Szövetsége

Bóka Istvánnak hívnak, 3o 
éves vagyok, foglalko
zásom ügyvéd. Alsóörsön 
társadalmi megbizatású 
polgármesteri tisztséget 
töltök be. Nős vagyok, 1 
kisfiam van. Balatonalmá
di, mint a balatoni régió 
egyik meghatározó városa, 
nem függetlenítheti magát 
a térség problémáitól. A 
Balaton problémái csak 
komplex módon oldha
tók meg. Alapvető célki
tűzés a Balaton megmen
tése, a vízminőség fokoza
tos javítása, amellyel je 

lentősen emelhető az ide
genforgalom bevétele, 
gazdagítva az önkormány
zatot, a vállalkozókat, a la
kosságot.
A célok megvalósítása ér
dekében meg kell valósíta
ni a Balatont érintő be
ruházásokat, amelyek sok 
esetben, az utóbbi évek
ben, halasztódnak. Növel
ni kell a szennyvíztisztító 
kapacitást, fejleszteni kell 
a csatornahálózatot, meg 
kell valósítani a Kis-Bala
ton II. és a Keszthelyi-me
dencével kapcsolatos be
ruházásokat. Megoldást 
kell találni a kárpótlások 
nyomán kialakult áldatlan 
állapotokra.
Minden Balaton-parti te
vékenységben elsőrendű 
szempont kell hogy le
gyen, a vízminőség védel
me. Támogatni kívánom 
megválasztásom esetén a 
Balatonalmádi Ö nko
mányzat erőfeszítéseit a 
közművek fejlesztése tár
gyában /gázprogram foly
tatása, csatornahálózat fej
lesztése/.
Elő kívánom segíteni a 
szemételhelyezés problé

májának megoldását. Fon
tos feladatomnak tekinte
ném a Vörösberényi Álta
lános Iskola helyzetének 
megnyugtató rendezését.

Horváth Ernő
Vállalkozók Pártja

Polgárrá válni jó.
Soha életemben ezelőtt 
nem politizáltam, most 
mégis azért vállaltam el a 
Vállalkozók Pártjának 
képviseletét, mert ennek a 
pártnak a programja men
tes mindenféle ideologi
kus megközelítéstől. Pár
tunk célja a vállalkozók ér
dekvédelme, s szélesebb 
értelemben a polgári ré
teg mielőbbi megteremté
se.

Sajnos azt tapasztalom, 
hogy ez a választási kam
pány nem teremt egyenlő 
lehetőséget a pártok 
számára. A már Parla
mentben lévők rendkívül 
nagy előnnyel indulnak, 
nemcsak az ismertség 
kapcsán, hanem azért is 
mert törvényadta lehetősé
geikkel élve sokkal na
gyobb anyagi bázisra épít
hetik kampányukat.
A mi célunk az, hogy a 
körzetben élő vállalkozók, 
de szélesebb értelemben 
véve az országban vállal
kozással foglalkozó polgá
rok a jelenleginél sokkal 
jobb helyzetbe kerülnek. 
Változzon kedvező érte
lemben az adóztatás, hogy 
ennek megfelelően előtér
be kerüljön új munkahe
lyek megteremtése, ami 
valamennyiünk érdeke. 
Mint valamennyi párt, mi 
is nagyon fontosnak tart
juk e régióban az idegen- 
forgalom fejlesztését, ez
zel párhuzamosan a kör
nyezet megóvását, jobbá
tételét. Nagyon remélem, 
hogy a párt vezetőinek ba
latonfüredi, illetve almádi 
látogatása kapcsán sikerül 
jó  benyomást tenni a helyi 
vállalkozókra, polgárokra.



Kerényi László
Független jelölt

Tisztelt Polgártársaim!

Sokat töprengtem azon, 
hogy függetlenként elin
duljak-e a választásokon, 
hiszen pártháttér nélkül 
kisebb az esély. Próbakép
pen feltettem egy kérdést 
három kollégámnak, akik 
három különböző párt 
tagjai. A kérdés így szólt: 
azt akarod-e, hogy a pár
tod jelöltje győzzön, vagy 
azt, hogy a legalkalma
sabb? A válasz mindhá
rom esetben megegyezett: 
azt akarom, hogy a pár
tom jelöltje győzzön. Ez 
természetes, hiszen én is 
azt szeretném pl, hogy a 
Fradi nyerné meg a baj
nokságot, noha tudom, 
hogy most a Békéscsaba a 
jobb.

A baj azonban az, hogy 
az elmúlt években minél 
magasabb szinten estek 
meg, vagy éppen marad
tak el a sorsunkat meghat
ározó döntések, annál 
inkább tetten érhető volt a 
pártérdekek mindenek fö
lé helyezése. (s ez végzetes 
lehet a Balatonra, és an
nak természetes környeze
tére nézve is.

Megkongatom a vészha
rangot. Emésztőgödrök 
ezrei szennyezik a 
vízbázist. Megbomlott a tó 
biológiai egyensúlya. 
Pusztul a nádas. Gátlásta
lanul szemetelünk, par
cellázunk és építkezünk.

Vakon romboljuk a 
környezetünket,

ami az életterünk, és a 
turizmus miatt legfőbb 
termelő eszközünk is egy
ben. E folyamatoknak 
megálljt kell parancsolni! 
Menteni kell a nádast, a 
süllőt, a kecskerákot, a 
leánykökörcsint, az erdőt. 
Minden egyéb csak ez 
után következhet.

Én tudom, hogy mit 
kell tennünk, és hogyan. E 
kijelentésre azok a tapasz
talatok jogosítanak fel, 
amiket 25 évig orvosi-bio
lógusként, 3 és fél éve pe
dig polgármesterként sze
rezhettem. Szeretném e ta
pasztalatokat országgyűlé
si képviselőként is 
hasznosítani.

Életutam: tanító édes
apám állomáshelyein, 
Csopakon, Veszprémben, 
Alsóörsön és Balato
nalmádiban nőttem fel 
keresztény nagycsaládban. 
Vegyészmérnökként dok
toráltam orvosi-biológi
ából, majd kandidátusi 
fokozatot szereztem. Dol
goztam a vegyiparban, 
azután orvosi egyeteme
ken, itthon és külföldön 
is, kutatóként és oktató
ként. 1990-ben polgármes
terré választottak Balato
nalmádiban. Feleségem 
körjegyző, lányom nyelvta
nár, 53 éves vagyok.

Megtisztelő figyelmüket 
köszönöm.

Nagy Jenő
Magyar 
Szocialista Párt

A foglalkozásomat te
kintve, valamint a régió 
jellegéből adódóan is, el

sősorban az idegenforga
lom vonatkozásában kell 
gondolkodnunk, mellyel 
szorosan összekapcsoló
dik a táj védelme és a he
lyi mezőgazdasági tevé
kenység is. Első számú te
endő a mi régiónkban a 
Balaton helyzetének stabi
lizálása, a víz minőség- 
romlásának megakadályo
zása, az infrastruktúra fej
lesztése.

Ez utóbbi azért is külö
nösen fontos, mert elma
rad azoknak a vendégek
nek a látogatása, akik 
igénylik és képesek is meg
fizetni a magasabb szintű 
szolgáltatásokat. Amennyi
ben nem sikerül előre lép
nünk ebben a vonatkozás
ban, akkor további leépü
lésekre kell számítani.

A legsűrgetőbb teendő 
az önkormányzatok hely
zetének tisztábatétele. 
Értem ez alatt elsősorban 
az anyagi lehetőségek 
bővítését azt, hogy ne  
csak a felelősséget kapják 

meg a kormánytól, ha
nem az ezekhez szükséges 
anyagiak felett is ők disz
ponálhassanak.

Meg kell változtatni az 
önkormányzatok vagyoná
ról szóló törvényt, mert az 
úgy ahogy van, rossz. Nem 
lett volna szabad kizárni a 
privatizációból az ön- 
kormányzatokat, s ahogy 
azt a jelenlegi hatalmon 
lévők a rendszerváltozás 
időszakában ígérték, az 
önkormányzatok területén 
lévő nagy értékű ingatla
nok működtetéséből ará
nyos bevételre kell, hogy 
szert tegyenek.

Az akkor igért 5o%-os 
jövedelmi mérték, ha itt 
lenne, akkor megoldha
tók lennének azok a fej
lesztési elképzelések, me
lyek egy igényesebb ven
dégkör kialakulásához ve
zethetnének. Az így meg
növelt bevételből pedig 
ju tna  pénz az állagme
góvásra, a Balaton, mint 
tájegység védelmére.

Nemes Miklós
Független Kisgazda- 
Földmunkás és 
Polgári Párt

A Független Kisgaz
dapárt megalakulása óta a 
magyar nép szolgálatát 
tekintette elsődleges fela
datának. Fennállása 86 
éve alatt sohasem hagyta 
cserben választóit. Pártunk 
történelme során voltak 
nehéz időszakok, de eze
ken mindig sikerült -  ha 
veszteségek árán is - , 
becsületünket megtartva 
úrrá lenni.

1990-ben a Független 
Kisgazdapárt egy keresz
tény-konzervatív koalíció 
tagjaként lehetőséget ka
pott a kormányban való 
részvételre. Sajnos az 
MDF, mint a koalició veze
tő pártja nem teljesítette 
velünk szemben szövetsé
gesi ígéretét, nem tette le
hetővé, hogy megvalósít
suk programunkat. Az 
általunk képviselt repriva
tizáció helyett csak egy 
rossz kárpótlási törvényt 
kaptunk, melyet nem tud
tunk felvállalni, ezért 
1992.február 20-án kilép
tünk a kormánykoalíció
ból. Választási progra
munkat 30 pontban fogla
tuk össze, most ebből sze
retnék kiemelni néhány 
gondolatot, amelyeket a 
lefontosabbnak tartok.

Véleményünk szerint 

elsődleges feladatnak kell 
lennie az államadósság fe
lülvizsgálatának,hiszen ek
kora adósságteher mellett 
a gazdaság talpraállítása 

lehetetlen.



Meggyőződésünk, hogy 
szükség van egy új 
államháztartási törvény 
megalkotására, így előse
gítve a magyar 
felemelkedést. A gazdasá
gi helyzet stabilitásnak 
szerves része a magyar 
áruk védelme, mely egy
ben a dolgozók munka
helyének biztosítását is je 
lenti.

A munkanélküliség 
nagy aránya miatt éssze
rűtlen intézkedés a 
nyugdíjkorhatár emelése, 
szerintünk a nők 
nyugdíjkorhatárát 55 év
ben, a férfiakét 60 évben 
kell meghatározni, ezzel is 
csökkentve a munkanélkü
liek számát.

Pálfy Sándor
Konzervatív Párt 
Gazdák és Polgárok 
Szövetsége

Tisztelt Polgárok, 
kedves Barátaim!

Engedjék meg, hogy be
mutatkozzam!
Pálfy Sándornak hívnak, 
42 éves vagyok. Balatonfü
reden születtem és ma is 
itt élek. Édesapám Pálfy 
Sándor nyugalmazott főis
kolai docens, édesanyám 
Pálfy Sándorné nyugalma
zott gazdasági vezető. 
Elvált vagyok, 2 fiúgyerme
kem van, Sándor 16 éves, 
Gergely 7 éves.
Általnos iskolai tanulm
ányaimat a Bem József 
Általános Iskolában foly
tattam, majd a Lóczy 
Lajos Gimnáziumban
1970- ben érettségiztem.

Érettségi után autóvilla
mossági műszerész szak
mát tanultam, az akkor 
még létező Shell Interág 
Rt. balatonfüredi
szervizében. Innen vonul
tam be katonának. Lesze
relésem után a Dunántúli 
Vízügyi Építő Vállalatnál 
dolgoztam és támogatás
ával szereztem autógépész 
diplomát Győrött a 
Távközlési és Műszaki Fő
iskolán. 1976 óta 
magánvállalkozóként dol
gozom. Tevékenységi kö
röm elsősorban az autó
iparral függ össze: autó
javítás, új- és használtautó 
kereskedelem, autóköl
csönzés, kül- és belkeres
kedelem. Vállalkozásaim 
közül talán a legismer
tebb a veszprémi szék
hellyel üzemelő Opel 
Márkakereskedés. 
Képviselőjelöltként: 
Veszprém megye 2. sz. 
körzet egyéni képviselője
löltjeként a körzet gazda
sági fellendítését tekintem 
célomnak és a minőségi 
turizmus kialakítását, me
lyet nem csak szólamok
kal kívánok támogatni, ha
nem például -  tudom 
eretnek megoldásként -  
szeretném, ha a Balato
non újra működhetnének 
a motorizált vízi sportok, 
netán, irtanák a szúnyogo
kat és végre megoldódna 
a Balaton partján felhal
mozott elviselhetetlen tö
megű szemét megsem
misítése, feloldanák a Ba
laton-parti építési tilal
mat, de emellett szigorú 
szabályokat alkotva és azt 
betartatva fejlődne a Bala
ton-felvidék. A törvényal
kotók végre gátat szabná
nak a feketegazdaságnak 
és az innen kimaradó 
bevételeket nem a legáli
san vállalkozók terheinek 
növelésével próbálnák be
szedni.
Az ötletszerűen kiválasz
tott gondolatok után ké

rem, jelenjenek meg a 
május 8-i választáson és hi
tük szerint nem a legtöb
bet ígérgetőre -  hanem a 
tenni is képes jelöltre vok
soljanak.

Eddigi bizalmukat is kö
szönöm.

Polgár 
Benjamin
Munkáspárt

Képviselni a parlamentből 
kiszorultakat!
Négy évvel ezelőtt a szava
zók többsége elhitte: a 
„demokrácia", a „piacgaz- 
daság“, az „európai kö
zeledés" jobb, emberibb 
életet hoz mindenkinek. 
Ennek ellenére ma nagy 
többségünk rosszabbul él, 
mint négy éve. A társada
lomban az összefogás he
lyett eluralkodott a gyűlöl
ködés, az egoizmus. Ebbe 
sem én, sem a 
Munkáspárt nem tud be
lenyugodni. Változatlanul 
az a meggyőződésem, 
hogy az emberekért az a 
társadalom képes legtöb
bet tenni, amelyet közös
ségi alapon a nép irányít, 
képviselőin keresztül. A 
jelenlegi hazai és nemzet
közi erőviszonyok miatt 
nem lehetséges, hogy hol
nap a hatalmat a dolgozó 
emberek gyakorolják, de 
igenis mód van arra, hogy 
a hatalom gyakorlásában 
részt vegyenek. A 
Munkáspárt ellenez min

denfajta visszatérést a 
múlthoz. Nem akarjuk 
vissza, ami a második 
vilgáháború előtt volt, de 
nem akarunk az elmúlt év
tizedekhez sem visszatér
ni. Óvni, gyarapítani sze
retnénk mindazt, ami az 
elmúlt időben jó  és érté
kes volt: a létbiztonságot, 
a munkához és a ta
nuláshoz való jogot, 
nemzetközileg elismert 
mezőgazdaságot, a társa
dalmi nyugalmat és ehhez 
békés külpolitikát, semle
ges Magyarországot. 
Választókörzetemben sok 
problém át okoz a 
munkanélküliség. Csök
kentése érdekében sokat 
lehetne tenni a gazdaság 
fejlődését ösztönző poli
tikával, versenyképes fej
lesztéssel, beruházások
kal, a termelés bővítésé
vel, az infrastruktúra szé
lesítésével. Pl. Vörösbe
rényben korszerű iskola 
építésével, a jelenlegi ela
vult 3-4 helyett, vagy Bala
tonalmádi úthálózatának 
felújításával stb. Ezek 
hozzájárulnának a reálbé
rek és a fogyasztás növeke
déséhez, az infláció csök
kenéséhez. Ismerem a kö
rülöttem élő emberek 
életét, hétköznapjait, 
kiszolgáltatott helyzetét. 
Ezért is érzem úgy, hogy a 
Munkáspárt következetes 
baloldali pártként képes 
azokat képviselni a par
lamentben, akik ma nin
csenek ott: a munkást, a 
parasztot, az értelmiségit, 
a kisvállalkozót, a fiatalt és 
a nyugdíjast.
A Munkáspárt kész olyan 
kormányt támogatni, 
amely a dolgozók érdekeit 
képviseli. Ha nem lesz 
ilyen, akkor következetes 
baloldali politikát fogunk 
folytatni.
Kérésem a választókhoz, 
hogy május 8-án vegyenek 
részt a szavazáson.



Szabó Tamás
Magyar 
Demokrata 
Fórum

„A tett az első, a szó a 
második“ (Széchenyi)

Dr.Szabó Tamás: Biztos 
lépések -  nyugodt jövő 

Sokan legyintenek a 
választásokra és a poli
tikára, pedig ezt nem jól 
teszik. Az országoknak, az 
embereknek ott megy jól, 
ahol jó  a politika, mint 
Németországban,  s ott 
megy rosszul, ahol rossz a 
politika, mint Romá
niában, vagy Szerbiában. 
Az országoknak nem 
végzetük van, hanem bal
sorsuk van, hanem  jó, 
vagy rossz politikusaik, az 
embereken múlik, kinek 
adják az irányítás fela
datát, s aki nem választ, 
mások döntésének áldoza
ta lehet.

A telefonszám egyhar

maddal nőtt a Balaton 
partján. Az üzletek és a 

szálláshelyek száma

megkétszereződött

Csatorna épült 21 

faluban. Füredig el

érkezett a gáz. Épül a 

kerékpár-korút. Iskolák 

épültek. A balatoni 

vízminőségért külön prog

ram kezdődött. Van végre 

gazdája a Balatonnak. 

Mindenben segítenem 

kell környékünk épülését, 

mert munkahelyet ad.

A verseny és a 
magánérdek új, erős gaz
daságot épít, s én ezért 
dolgozom. Mára az első 
jó  jeleket is láthatjuk. 
Megállt a gazdaság vissza
esése. Az ország pénzügyi
leg stabil. Csökken a 
munkanélküliség és 1994- 
ben 7%-kal kisebb az inflá
ció, mint 1990-ben. Nő az 
ipari termelés, mert a régi 
romján felépülnek új 
gyárak, így lesz ez a 
Hajógyárban is, mert azt 
akarom, hogy éledjen újjá 
a Hajógyár az örökölt 
csődből.

Szüleim egyszerű sor
ból származtak. Dolgozni, 
értékesen és becsületesen 
élni nagyon megtanítot
tak. Hallom a sok alapta
lan suttogást, rágalmazást, 
de nem érdekel. Hazug
ságokkal nem foglalkozha
tok örökké, mert akkor 
nem dolgoznék. Ismer
nem kell minden iskola 
körülményeit, a vállal
kozók gondjait. Tudnom 
kell az idősek tervét a gon
dozókörről. A gázépítést 
valósággá kell tenni. Utak 
kellenek, útjavítás rossz 
utcákon. Telefon sokfelé 
és csatorna.

Ezért akarok újra 
képviselő lenni, mert 
látom, tudom a gondo
kat. Több ezer embert 
ismerek személyesen, s 
látom a problémákat, 
amiben a segítségemet 
kérik. Mert dolgozni 
akarok ezekért az embe
rekért a nyugodt előreha
ladásért, hogy gyer
mekeink már jobb 
feltételekben dolgozza
nak. Nem kísér
letezhetünk, nem kezd
hetünk mindent előlről. 
Drága lenne a tanu
lópénz. Higgadt, maga
biztos tettek, előrehaladás 
kell. Ezt szeretném 
lehetőségemmel elérni. 
Ezért akarok újra 
képviselő lenni. Mert a 
holnap túl értékes.

Szőr Gyula
Szabad Demokraták 
Szövetsége

1942-ben született 
Budapesten. Általános és 
középiskoláit Tiszafü
reden végezte. Debrecen
ben, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem mate
matika-fizika szakán 1967- 
ben végzett. 1967-71-ig 
Pápán középiskolai tanár. 
1969-ben megnősült, 
felesége tanítónő. Egy fiúk 
van, aki számítógép-prog
ramozó.

1971-től a balatonfüredi 
Lóczy Gimnázium tanára, 
1974-től gimnáziumi igaz
gatóhelyettes. 1990 óta 
tagja az SZDSZ-nek. A 
Megyei Egyeztető Tanács 
tagja, az Etikai Bizottság 
elnöke. Az SZDSZ 
Országos Tanácsának is 
tagja. 1990-től ország- 
gyűlési képviselő.

Céljai között első 
helyen az önkormányza
tok jogosítványának 
kiszélesítése áll, s ez ter
mészetesen a kötelező 
feladatokhoz több pénz 
rendelését is jelenti.

A térség munkanél
küliségének csökkentése 
elsősorban az idegenfor
galom bevételeinek növe
lésével érhető el. A nem 
közvetlenül Balaton-parti 
községeket is be kell vonni 
a turizmusba. A minőségi 
turizmus növelése érde
kében haladéktalanul 
szükséges a Balaton infra
struktúrájának erőteljes 
fejlesztése (útépítés, tele
fonhálózat bővítés, csa
tornázás, szolgáltatások 
színvonalának növelése).

Szükségesnek tartja a 

levegő tisztaságának, a 

Balaton élővilágának vé

delmét, vízminőségének 

javítását.
A Balaton körül 

kiépített kerékpárutakra 
lenne szükség.

A felsoroltak termé
szetesen csak a gazdasági 
fellendülés esetén való
síthatók meg. Ennek első 
lépése a vállalkozások 
élénkítése adókedvezmé
nyekkel.

A mezőgazdasággal 
foglalkozóknak lehető
séget kell biztosítani föld
jeik egy táblába való for
gatásához, új típusú, 
értékesítési szövetkezetek 
létrehozására, s a ter
meléshez hitelt kell biz
tosítani. A továbbiakban 
az általam legfontosab
baknak ítélt balatonalmá
di megoldandó prob
lémákról szeretnék pár 
m ondatot írni. Az 
oktatásügy legnagyobb 
gondjai: új iskolára lenne 
szükség Vörösberényben, 
a Györgyi Dénes Iskolának 
pedig tornateremre. Azon 
tanulók, akik nem jutnak 
be valamelyik középiskolá
ba, a szakképzés általános 
válsága miatt nagyon 
nehéz helyzetben vannak. 
Az ő számukra megoldás 
lehetne egy idegenforgal
mi irányú szakképzés.

A városban legalább 
200 fő számára szükséges 
új, állandó munkahelyet 
létesíteni. Ezt állami 
megrendelésekkel a vál
lalkozók biztosíthatják 
(pl. infrastrukturális 
beruházásokkal).

Szükséges a város 
számára egy idősek 
otthonának létesítése, 
hiszen nagyon sok az idős 
és ellátásra szoruló ember 
a városban, akiknek nincs 
megoldva a helyzete. 
Város-rehabilitációra len
ne szükség, melynek 
keretén belül meg kell 
oldani a város közleke
désének nagyon nagy 
gondját. Nyugtalanító az 
Auróra Szálló mostani 
helyzete, ez felülvizsgálat
ra szorul.

Az előzőkben fel
soroltak megvalósításáért 
minden tőlem telhetőt 
elkövetek megválasztásom 
esetén.



Trosits András
Keresztény 
Demokrata 
Néppárt

Mit tenne Ön Almádiért? 
Ezt a kérdést tette fel az Új 
Almádi Újság szerkesztő

sége minden képviselője

lölt számára. A válasz első 

része könnyű: folytatni 

kell azokat a kitűnő kezde

ményezéseket, amelyeket 
dr.Kerényi László polgár

mester és képviselőtársai 

indítottak el. Új kihívást 
jelent viszont az 1996-ban 

megrendezendő EXPO, 

mely során országunkat 

várhatólag 12 millió kül
földi fogja felkeresni. 

Egyértelmű, hogy ekkora 
tömeget csak a vidék be
vonásával lehet fogadni, 
programmal ellátni. A 

parlamentbe való bekerü
lésem esetén ebben látom 

városunk és környéke 

számára a legtöbb lehető

séget. Melyek ezek? Ugya
nebben az időben rende
zik meg az Édesvizi Tavak 

Találkozóját, melyben 

szinte magától értetődően 
Almádi és Füred játssza 

majd a főszerepet. A kon
ferenciák és programok 
közül néhánynak Almádi 
adhat otthont. Bővítenünk 

kell a látogatóknak nyújt

ható szolgáltatásokat /ke 
rékpár, lovas, horgász, fa
lusi turizmus, bridzsverse
nyek, sportvetélkedők

stb./ Az országos szervek 
és a vállalkozók figyelmét 

az Almádi környékén adó

dó lehetőségekre kell fel
hívni. A Balaton Akadé

mia rangos helyzeténél 

fogva helyt adhatna tu

dományos, kommunikáci

ós, turisztikai konferen
ciáknak, művészeti 

kiállítsokat szervezhetne. 

Magam is támogatni fo

gom a Balaton-parti utak 

tehermentesítését célzó 

autópálya építésének gon

dolatát, melyhez a vállal
kozókat már most keresik. 
A gazdaságot fellendítő 
tervek mellett a KDNP kü
lön hangsúlyt ad a közér

zetet javító „erkölcsi kör
nyezetvédelmi" program

nak. Már eddig is megmu

tattuk, hogy ezt mennyire 
komolyan vesszük: több 

teherautónyi ruhát és élel

met adtunk a menekültek

nek a pénzügyi segítség 

mellett.

A mozgáskorlátozottak 

maguk is érezhették, men

nyi szeretettel fordultunk 

feléjük. Szeretném, ha egy 

Idősek Otthonát létesit

hetnénk Almádi környé

kén, hogy ne kelljen a né

hol oly kevés törődést ka

pó szülőket és nagyszülő

ket környezetükből kisza

kítva távoli szociális intéz

mények gondjaira bízni. 

Kampányom során sok 

okos javaslattal találkoz

tam, melyek közül első

sorban a szociális, erköl

csi, nevelési jellegű 

indítványokat szeretném 

felkarolni.
Hogy a demagógia látsza

tát is elkerüljük, ezekről 

csak kellő átgondolás és 
egy hosszabb cikk kereté
ben lehet beszámolni.

s

Varga Árpád
Független jelölt

Mit tennék, ha megválasz
tanának országgyűlési kép
viselőnek?
Azon munkálkodnék, 
hogy Almádi lakosai jól 
érezzék magukat e város
ban.
Sürgetném az önkormány
zatok munkáját ellehetet
lenítő törvények mó
dosítását, hogy e szép és 
kiváló adottságokkal 
megáldott táj gyümölcseit 
elsősorban az itt lakók él
vezzék, s szűnjön meg a 
Balaton kirablása.
Ne a Fertődi Nádgazdaság 
gazdagodjon a balatoni 
nádból, hanem városunk 
bevételét gyarapítsa.

A partmenti települések 
kapják vissza a halászati és 
horgásztatási jogukat, s in
duljon el a Balaton 
horgász és vizisport-para
dicsommá alakítsa, mely
nek munkahelyteremtő és 
turistaszezon hosszabbító 
hatása lenne.
Almádi területén lévő, de 
nem az önkormányzat, ha
nem más hivatalok és in
tézmények tulajdonát ké
pező ingatlanokból 
/strandok, kikötők, üdü
lők stb./ tisztességes bevé
tele származzon városunk
nak.
A monopolhelyzetben lé
vő szolgáltató üzemek ára
it rendszeresen ellenőriz
ném, kezdeményezném az 
ivóvíz árából az üzemvite
li, üzemfenntartási és 
amortizációs költségek 
igazságos megosztását az 
állandó lakosok és a nya
ralótulajdonosok között, 
hogy csökkenjen az állan
dó lakosokra ju tó  teher. 
Kártérítési igények érvény
re juttatásával kényszeríte
ném az ipartelepeket a 
bűzkibocsátás megszünte
tésére.

Szeretet Szolgálat
Mindkét szó mély humánumot takar. Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat. Egy kilencszáz éves szervezet szolgála
ta indult meg az elmúlt napokban Balatonalmádiban, 
a Veszprémi Regionális szervezet tagjaként. Talán több
ször hallottuk, de keveset tudunk róla.
Alapgondolata: a hit védelme, és a rászorulók segítése. 
Magyarországon öt éve indította áldásos útjára Csilla 
von Boeselager és haláláig dolgozott érte.
A balatonalmádi szervezetét is Ő szorgalmazta. Sajnos 
az indítást már nem érte meg. Most mi megpróbálunk 
az Ő szellemében. Illés Béla jezsuita atya lelki vezetésév
el, minél több könyvet törölni és mosolyt fakasztani.
A szervezetben dolgozók, korra és nemre való tekintet 
nélkül ingyenes, önkéntes munkát végeznek. A 
tevékenység sokrétű (beteglátogatásoktól elsősegé
lynyújtáson keresztül,  gyűjtés, adományok kiosztása és 
a helyi adottságoknak és igényeknek megfelelő 
munka). Szigorú szervezeti szabályzat irányítja ezt a 
tevékenységet.
A csoport tagjaitól erkölcsös magatartást, türelmet, 
önzetlenséget és evangéliumi szellemben végzett 
munkát követel.
Az Új Almádi Újság hasábjain tájékoztatjuk Önöket a 
szervezet fejlődéséről



Forró volt a levegő...

Április 20-án Vörösberényben a Művelődési Házban 
Németh Ervin, a Vörösberényi Polgri Kör elnöke igye
kezett kordában tartani a falugyűlésre érkezett 100-120 
ember folyamatosan érkező kérdésáradatát.

Aki a kérdéseket állta: elsősorban Szabó Balázs úr 
városgazda, Szentesi István úr, a környezetvédelmi cso
port vezetője és Zana András úr városi építészeti cso
portvezető.

A kérdések 10-es blokkokban érkeztek, melyeket ki-ki 
vérméksékletének megfelelően tett fel.

A válaszok hol elfogadásra, hol visszautasításra talál
tak. A „szegény az eklézsia“ mondandó volt kihallható 

leginkább a válaszokból, melyeket az alaposan 

felkészült válaszadók türelmesen adtak elő.
Miről is volt szó legtöbbet?

A meghirdetett témakörről: gázvezetés, közvilágítás, 
csatornázás. Az összejövetelt több képviselő is megtisz

telte részvételével, akik nevében Csomai Géza képviselő 

úr kért elnézést az idő előtti távozásukért, ugyanis Bala

tonalmádi más városrészében 19 órakor kezdődött egy 
összejövetel lakásvásárlás-ügyben.

Időközben megérkezett dr. Kerényi László, városunk 

polgármestere Balatonfüredről, aki válaszadásaikban 
kisegítette, s kiegészítette a hivatal dolgozóit.

Este 9 órakor még mindig közel százan vettek részt a 
vitában, mely időközben szólt már a csapadékvíz-elve
zetésről, a kárpótlásról,különösen a 71-es út és a Ba
laton között fekvő területről, az új iskola ügyéről, az 
utak murvázásáról és a kátyúzásról, a telefonról... 
Közel a negyvenedik kérdéshez érve ért véget jóval 9 óra 
után a falugyűlés. Az emberek egy része megtekintette 
a gázvezetés térképét, s kifelé haladva az előtérben elhe
lyezett rendezési tervet, valamint az új iskola tervére 
kiírt ötletpályázat győztes művét.

Elmenőben még hallották Németh Ervin szavait: A 
Vörösberényi Polgári Kör évente két alkalommal tervez 
hasonló összejövetelt a vörösberényi lakosság és a Hiva
tal közötti korrekt informcióáramlás okán.

A  B u d a t a v a

Étteremben
május 1-től

HÁZIAS ÉTELEKKEL

a  megszokott 
kiszolgálással

várja régi és leendő 
kedves vendégeit

Krózser Menyhért 
üzletvezető

L I G E T

KÁVÉHÁZ ÉS 
ÉTTEREM
Egész évben nyitva.

Reggeli -  ebéd -  vacsora 
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK: 

Esküvői rendezvények, 
családi és társasági összejövetelek, 

baráti találkozók 
rendezésével is várjuk 
kedves vendégeinket 

egy csodálatos környezetben!



TENISZ
MÉRFÖLDKŐ?
A tenisz szakosztály 1994. II. 
18-án megtartott gyűlésén a 
vezetőség nevében Rajnai 
Kálmán az OB-s csapat kapit
nya terjesztette elő a szak
osztály önálló egyesületté 
szerveződésének gondolatát. 
A vezetőség előzőleg tájéko
zódott a tagok körében, s a 
gondolat szinte teljes támo
gatásra talált. Amikor sza
vazásra került a sor, a 31 je
lenlévő tagból 29-en igennel 
feleltek, 2-en tartózkodtak. 
Ugyanakkor 19-en elfoglalt
ságuk miatt, írásbeli nyilatko
zattal foglaltak állást az önál
ló egyesület mellett.
1994. február 28-án megtar
tott BSE közgyűlésen a 
testvérszakosztály /labdarú 
gó / is megértéssel fogadta a 
teniszezők vágyát és nem 
gördített akadályt az önálló
sulás útjába. Most már 
„csak" bizonyítani kell, hogy 
a Magyar Tenisz Szövetség 
által felvetett, a vezetőség és a 
tagság által felkarolt 
önállósággal okosan tudjunk 
élni a tenisz versenysportjá
nak és tömegsportjnak 
továbbfejlesztése érdekében! 
Úgy legyen!!! Rendezvény 
naptárunk kiemelt
eseményei: Verseny sport
-  8 csapatot neveztünk, neve
zünk be a különböző baj
nokságokra.
-  Országos női I.osztályú ver
seny
-  Női vidék-bajnokság
-  Országos férfi II.osztályú és 
III.osztályú versenyek
-  3 korosztályos országos ver
seny
-  6 házi bajnokság gyerme
keknek, nőknek, sprotolók
nak, veteránoknak és ver
senyzőknek.

Tömegsport
-  Családi tenisz
-  Challenge Day /Kihívás 
napja/
-  Amatőr versenyek tavasztól 
őszig.
-  Nyitott kapuk /Húsvét, 
Május 1., gyermeknap/
:Az események pontos idejét 
hirdető tábláinkon tesszük 
közzé. Azt a gazdag 
eseménysort csak mecénsa
ink segítségével tudjuk meg
valósítani. Álljon itt, hogy

kikből tevődik össze e népes 
mezőny: Önkormányzat, 
OTP Helyi Fiókja, Fórum 
Üzletközpont, Auróra Hotel, 
Colonia Biztosító, Bozsó 
Húsbolt, HEFA Kft 
/Veszprém/, BALZER Hung
ria Kft, Kóla Cukrászda, 
Lang cukrászda, Drahos zöld
ség bolt, György patika Betéti 
Társaság, Mikron-Dokk 
GMK, /Felsőörs/, Balaton 
Plast Kft /Felsőörs/, 
Mészáros vendéglő, Ottilia 
vendéglő, Nagy József, Ko
randó Autopress Kft,/Bala
tonfüred/, Közösségi Ház, 
Balatoni Yacht Club, Colom
bus Kft, Györgyi Dénes és 
Váci Mihály Általános is
kolák.

Varga László

Kézilabda
Csak győzelmek !
A megyei bajnokságban 
szereplő férfi kézilabda csa
pat tavaszi folytatásban mind
három mérkőzését 10 gól 
feletti győzelmekkel nyerte 
meg.

Örvendetes, hogy jónéhány 
mecénás támogató segíti az 
eredményes szereplést. 
Megérdemlik, hogy megem
lítsék nevüket:

Kocsis Miklós: Budatava 
Étterem, Szemenyei György: 
Casablanca Bár-Babits tér 2, 
Drexler Ferenc: Glóbus 
Csárda-V.berény, Csepely 
Miklós: Miki Büfé-Budatava, 
Németh László: Piccolo 
Drink-Óvári út, Markó 
Rafaelné: Ottilia Vendéglő, 
Drahos János: Zöldség
bolt-Baross út, Toskosz 
Dimitriszné: Pireusz Étterem
-  Babits tér, Mészöly Győző: 
Viktória Étterem Bajcsy u, 
Dávid Gyu lné: Dávid 
Cukrászda -  Bajcsy u., 
Molnár Pl: Colombus Kft 
Szolgltatóház, FÓRUM 
Üzletközpont és a Közösségi 
Ház

Labdarúgás
199403.27.
Balatonalmádi -  
Malomsok 
6 : 1
Hazai pályán régen nem 
szenvedtünk vereséget. A mai 
napon viszont képtelenek

voltunk feltörni a vendégek 
védelmét. Mindkét félidőben 
többet támadtunk, a malom
soki csatárok, viszont nagy
obb veszélyt jelentettek a 
kapunkra.
Ifjúsági csapat eredménye 
B.almádi -  Malomsok 
6 : 0
1994. 03. 30.
B.almádi -  Tihany
1 : 3
Góllövő Bognár,
Az őszi fordulóból elmaradt 
mérkőzést ezen a hétköz
napon játszottuk le. Az első 
félidőben még jól tartottuk 
magunkat és egy gólos előn
nyel mentünk be az 
öltözőbe. A második, 
játékrészben elfáradt a csapat 
és mezőnyfölénybe került a 
tihanyi együttes, ami gólok
ban is megmutatkozott. 
Sajnálatos rossz tavaszi ered
ményeink okát meg kell 
keresni és gyorsan orvosolni 
kell !
Ifjúsági csapat eredménye 
B. almádi -  Tihany 
3 : 1
1994.04.03.
Gyulafirátót -  B. almádi
2 :2
Góllövő. Bognár Kovács 
Röviden csak annyit, hogy 
két gólos előnyt engedtünk ki 
a kezünkből. A tavaszi for
dulóban a csapat a tudása 
alatt szerepel, amit sürgősen 
orvosolni kell, mert nem 
tudjuk teljesíteni az előírt ter
vet. A játékosokkal együtt 
meg kell keresni a hibát, 
hogy újra jól menjen a 
szekér.
Ifju sági csapat eredménye 
Gy.rátót -  B.almádi
0 : 4
1994.04.17. Csabrendek -  
B. almádi 
0 : 2

Góllövö Balai Perényi 
Lendületes játékkal, a tak
tikai utasításokat maxi
málisan betartva hoztuk el 
mindkét pontot az 
otthonában mindig veszélyes 
Csabrendektöl. Az első 
félidőben még kiegyenlitett 
játék volt, a második, 
játékrészben mind erőnlét
ben, mind akarásban a 
vendéglátók fölé tudtunk 
kerülni. Ezzel a győzelemmel 
talán kilábalunk az eddigi 
‘gödörből’.
Ifjúsági csapat eredménye 
Csabrendek -  B.almádi -
1 : 2

1994.04.24. B.almádi -
-  Várpalota
3 : 3
Góllövő Balai, Perényi, 
Selmeczi
Szépszámu közönség előtt, 
kifogástalanul előkészített 
pályán, jó mérkőzést látha
tott a szurkolótábor. A 
vezetést a Várpalota szerezte 
meg, de a félidő vége előtt 
sikerült a magunk javára 
fordítani az eredményt. A 
felkerülésre is esélyes 
vendégek örülhettek az ered
ménynek, mert már vesztes
nek látszó mérkőzést hoztak 
vissza. A eredmény a 
Várpalotára nézve hízelgő.

Ifjúsági csapatunk ered
ménye B.almádi -  Várpalota 
3 :0.

SAKK
BEFEJEZŐDÖTT 
A BAJNOKSÁG

Lejátszották az utolsó for
dulót is a sakkozók országos 
bajnokságának élvonalában. 
Az OB I/B  -ben szereplő 
Közösségi Ház SE együttese 
sajnos elvesztette utolsó két 
mérkőzését, ám ez a kisiklás 
sem befolyásolta azt a tényt, 
hogy a gárda teljesítve a 
kitűzött célt, biztosan maradt 
benn csoportjában. Tette ezt 
abszolút újoncként, s örven
detes, hogy az ellenfelek által 
is elismert erős középcsapat
tá nőtte ki magát a bajnokság 
során. Ahhoz, hogy a 
következő pontvadászatban 
még előrébb végezzen a 
gárda, sokkal egyenletsebb 
teljesítményt kell nyújtania. 
Sokszor kapták fel a fejüket a 
szakemberek egy-egy bra
vúros győzelmünk hallatán, 
ugyanakkor fontos pontok 
mentek el a mienkénél talán 
szerényebb képességű csapa
tok e llen. Ha ez a hullámzó 
teljesítmény megszűnik, a ter
vezett erősítések létrejönnek, 
az első éves tapasztalatok fel
használásával még egy dobo
góközeli remény sem lehet 
elérhetetlen, cél a következ 
bajnokságban. Továbbra is 
számoltunk tehetsége fiatal 
játékosaink fejlődésére, akik 
már idén is húzó 
embereknek számítottak a 13 
forduló során.



Külön ki kell emelni a 14 
éves Sárkány Petra teljesít
ményét, hisz a 12-es táblán a 
csapat legjobb pontszerzője 
lett. Nem marad el tőle 
Fáncsy Imre sem, aki 
mindössze kétszer talált 
legyőzőre pontvadászaton, 
pedig aki figyelemmel kíséri 
ezt a sportot, tudja, általában 
jólfizetett profik ellen kellett 
asztalhoz ülnie. Jó lenne neki 
is egy állandó támogatót 
találni, hisz tehetsége, hoz
záállása alapján nagy jövőt 
jósolnak neki a szakemberek.

Beszámolónk végén kö
szönetet mondunk mindazok
nak akik lehetővé tették a 
csapat OB/I ben szereplését:

Balatonalmádi Önkor
mányzat, Fórum Bevásár
lóközpont, Nitrokémia RT., 
Komfort RT., OTP helyi 
fiókja, Közösségi Ház, 
Mentor KFT., Almádiért

Alapítvány, Molnár Pál vál
lalkozó.
Eddig nem közölt ered
mények:
1994. április 10.
Postás SE. ~ Közösségi Ház 
SE 9 : 3
Döntetlen: Fáncsy, Orsó M., 
Orsó J., Angyal, Kisházi, 
Sárkány.
Papírforma-eredmény a 
jövőre már első osztályban 
szereplő fővárosi együttes 
otthonában. Negatív szenzá
ció, hogy egyetlen almádi 
játékos sem tudta megnyerni 
partiját.
1994. április 24 
Közösségi Ház SE. -  
Szek-szárd 4,5 : 7,5 
Nyert: Orsó M., Kubacsny, 
Döntetlen: Orsó J., Horváth, 
Sulyok, Kisházi, Sárkány P. 
Váratlan vereség a sze
zonzárón, bár az eredmény 
már nem befolyásolta 
helyezésünket.

A bajnokság végeredménye:
1.Szombathelyi
Haladás 102 pont
2.Postás SE. 100
3.Ajkai Bányász 99,5
4.Tapolcai Honvéd 93,5
5.Paksi Atomerőmű 84 
6.Vasútépítő 83 
7.Szegedi Portál SE: 81

8.Balatonalmádi 
Közösségi Ház SE. 74,5

9.Nyíregyháza 72
10. Győr 67

11.MAFC 66,5 
12.Szekszárd 65,5 
13.Makói Spartacus 63,5 
14.Székesfehérvár SE. 40

Az OB-I-be került a 
Szombathelyi Haladás és a 
Postás SE. csapata, míg a 
vonal alatti csapatok kiestek 
a másodosztályba.

Országos korcsoportos 
bajnokság
Pakson rendezték a 20 éven 
aluliak országos egyéni 
bajnokságát, ahol Fáncsy 
Imre a győztessel megegyező 
pontszammal, a második 
helyet szerezte meg. Sárkány 
Petra a középmezőnyben 
végzett.

5 város tornája
Május utolsó hétvégéjén ren
dezi a Közösségi Ház SE. azt 
a nemzetközi versenyt, amely
nek keretében öt város 
(Wolfsberg -  Ausztria, 
Pordenone Olaszország, 
Zágráb -  Horvátország, 
Maribor -  Szlovénia, 
Balatonalmádi) méri össze 
tudását. A díszes vándorser
legért folyó küzdelmet a ter
vek szerint mindig más 
helyszínnel évente megren
dezik.

Gróf Tibor 
KHSE. elnöke

Balatonalmádi -  Rhede ’94

A nnak hallatán, hogy tavaly milyen jó l sikerült a 
cserekapcsolat, nagyon belelkesedve, izgatottan 
vártuk április 18-át, az indulást R hedebe. (24 
gyerek és 3 pedagógus).
Reggel 6 órakor indu lt a zánkai gyerm ekotthontól 
b é rb e  k a p o tt  busz. M indenk i e lbúcsúzo tt  a 
szü leitő l, b e p a k o ltu n k  a csom ag terekbe , és 
elfoglaltuk helyeinket.
A busz e lindult, és célba vettük a S traubingi ifjúság

i szállót, ahol az éjszakát töltöttük. Reggel korán 
ke ltü n k , hogy m iné l e lőbb  o tt  lehessünk  
Észak-N ém etország talán egyik legszebb városkájá
ba R hedeben  10 órás ú t u tán  izgatottan szálltunk 
le a buszról a Szent G udula  iskola előtt, ahol az 
igazgató ú r  rövid beszéddel nyitotta o tt tö ltött he 
tünket, m ajd partne re inke t m utatta  be.
Ezen a szom bat estén  és a vasárnapi nap o n  a 
csa ládda l való ism erk ed és  és az ő á lta luk  
szervezett időtöltés volt a program . Ekkor jö ttem  
rá  igazán, és először, m ennyit je len te ttek  az emelt  
szintű ném etó rák , és m in t később m egtudtam , tár
saim. h aso n ló k é p p e n  élték  ezt meg. M ásnap 
dé le lő tt az o ttan i iskola épületével ism erkedtünk 
meg, ahol B eckm ann igazgató ú r  tarto tt előadást 
leen d ő  kirándulásaink  érdekességeiről. Délután 
kerékpártú rára  in d u ltu n k  a szomszédos Bocholt 
nevő városkába. Aznap este egy nagyon érdekes 
n a p  fáradalm aival té r tü n k  nyugovóra. A h é t

második napján, kedden  egy ho lland  városkába 
m en tünk  egy szabadstrand, ahol nagyon sok, szá
m unkra  új, érdekes dologgal ism erked tünk  meg. 
D élu tán  szabad p ro g ra m  volt. I lyenkor a 
Gyros-Grill nevű pizzériában tö ltö ttük  időnket.
A szerdai napon  A m szterdam ba k irándu ltunk , 
ahol egy hajóú t alkalmával m egism erhettük  a 
város vizen m egközelíthető részét. A hajó t elhagy
va az A nna Frank M úzeum ot tek in tettük  meg, ami 
nagyon érdekes, és a k tu ális volt a H o locaust 
elkezdődésének 50. évfordulóján. A szabad prog 
ram  után  kis kerülőt tettünk  az Északi-tengerhez, 
ahonnan  egyenesen hazafelé vettük az irányt. 

C sütörtökön egy 30 km távolságra elterülő  városba 

látogattunk , ahol a dé le lő ttö t  korcsolyázással 
töltöttük. Délután ism ét szabad p rogram . A p é n 
teki dé le lő ttö t vásárlással, a dé lu tán t és az estét 

közös grillezéssel és tánccal tö ltö ttü k  egy 

pajtában.
Szom baton kora reggel búcsúztunk, és e lindu l
tunk rég nem  látott városunkba. Az éjszakát ism ét 
S traubingban  tö ltöttük, m ajd m ásnapra  v irradóan  
buszunkkal hazafelé vettük utunkat.
1994. április 17 -én  16,30-kor m eg é rkez tünk  
V örösberénybe. Összegezésül : „ Tök jó  volt : „

Varga Szabolcs 8/B 
Tóth Zoltán 7/A



Városi Gyermeknap 
Almádiban

Május utolsó vasárnapján kerül megrendezésre az 
immár hagyományos városi gyermeknap. 
Reméljük, sok száz gyermek egy nagyszabású 
élményt nyújtó, vidám, egész napos programon 
vehet részt, a Fórum Üzletközpont és a Rákóczi úti 
Herkules SE sporttelepének területén.

E rendezvényhez várjuk a megvalósulást segítő 
és támogató anyagi és bármely más felajánlást 
tevő magánszemélyek, oktatási, művelődési, 
egyéb intézmények, gazdálkodó szervek csat
lakozását.

Tájékoztatást 
a Közösségi Ház ad. 
Tel.: 338-011 9-20 óráig

A Györgyi Dénes Általános Iskola 
eredményei

Megyei Földrajzverseny: Németh Gergő I. helyezés 
Megyei Német Vers- és prózamondó verseny: Kovács 
Orsolya III. hely
Megyei Versmondóverseny: Gecs Mónika III. helyezés 
Megyei „Nyelvünkben élünk" verseny: Németh Gergő 
III. helyezés
Tolna megyei nyílt matematikaverseny, Bátaszék: 
Nándori Tamás I. helyezés 
Zrínyi Ilona területi 
Matematikaverseny:
Mátési János III. helyezés 
Nándori Beáta IV. helyezés 
5. o. csapat IV. helyezés 
8. o. csapat III. helyezés 
Kaán Károly Országos 
Természetismereti verseny 
középdöntője: Kiss Edit II. 
hely
Sportversenyek: Úszás 
diákolimpia országos 
döntő:
Novák Ádám 50 m /gyors/I. 
hely.
Novák Ádám 50 m /  h á t/
III. hely
Mihályfi Gábor 100 m pil
langó II. hely 
Mihályfi Gábor 100 m pil
langó II. hely 
Koscsó Anita 50 mell 8. 
hely
Koscsó Anita 50 hát 11. hely 
10 x 50 m váltó 3-4. o.
10. helyezés

A múlt évben a Balaton Tárlaton díjazott 
Mihály Gábor szobrász-művész által készülő 
szobor első fázisát örökítette meg a fény
képezőgép lencséje,

160 q súlyú vöröskő alap elhelyezése történt 
az Auróra Étterem melletti parkban.
A jövendő szoborról majd bővebben írunk, 
addig is annyit, hogy a munkálatokat Majbó 
Gábor alpolgármester szervezi, az induláshoz 
megfelelő pénzt Jurányi Bea Bécsben élő pol
gártársunk gyűjtötte.

FOTÓ: DURST LÁSZLÓ

Új fűtés- és 
tüzeléstechnikai 

szaküzlet
- Fali gázkazánok 

- Melegvíztermelő gázkazánok 
- Öntöttvas gázkazánok 

- Vegyes tüzelésű kazánok, 
szerelhető gázégők 

- Olajégők 
- Fűtés- tüzeléstechnikai alkatrészek 

- Szerviz-szolgáltatás

Balatonalmádi, 
Búzavirág út 17.

Tel.: 338-245 
Nyitás: 1994. április 20.
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