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Újra 
Kerekasztal

Ahogy abban novemberben megálla
podtak a résztvevők, szükség szerint 
összeül az az újfajta fórum, amely 
most már véglegesen az „Almádi Ke
rekasztal” elnevezést viseli.
A meghívó az 1990. január 26-i össze
jövetelre izgalmas témákat ígért: - 
tájékoztatót a Hattyú (Ifjúsági) ABC 
melletti építkezésről, a Városköz
pont kialakításáról, és a volt pártház 
új funkciójának meghatározásáról. 
Az első két témában Müllerné dr. 
Hradszky Erzsébet a Végrehajtó Bi
zottság titkára elöljáróban elmond
ta, hogy mindkettőt azért tartották 
szükségesnek a fórum elé hozni, mert 
a városban számtalan ellentétes hír 
jár ezekről.
Az Ifjúsági ABC melletti építke
zésről elmondta, hogy az a tanács tes
tülete által alapított „Vöröshegy 
KFT” beruházásában folyik, érvé
nyes építési engedély alapján. (Mind 
a vállalkozásról, mind az építkezésről 
lapunk korábban közölt már híra
dást. A szerk. biz. megjegyzése.) Az

épületegyüttes magában foglal 2 
üzlethelyiséget, 1 buszvárót és egy 
nyilvános WC. csoportot. Az üz
lethelyiségek bérbeadását még a 
múlt év őszén meghirdették, a ver
senytárgyalásra a közeljövőben kerül 
sor.
A Városközpontra - amely alatt itt 
most a Marx tér, - Lenin u ., - Jókai u.,
- Petőfi u., - által határolt területet 
kell érteni - egy részletes rendezési 
terv szintű beépítési tervet készít az 
Agroterv. Az előírásoknak megfele
lően szakmai, lakossági és testületi 
fórumokon kell majd az elkészült 
terveket végig futtatni. A VB. Titkár 
elmondta, hogy a tervezők makettet 
is készítenek, így a látvány alapján 
könnyebben dönthetnek az érdeklő
dő városlakók.
A Városközpontra vonatkozó elkép
zeléseket a Balatoni Intéző Bizottság 
is támogatja.
A tájékoztató után valamennyi hoz
zászólás arra irányult, hogy a város 
építésének, arculata kialakításának a

nyilvánosság előtt kell folynia, abban 
mind a város lakossága, mind a tele
pülésen élő szakmai kör véleményt 
nyilváníthasson. A résztvevők köl
csönösen egyetértettek abban, hogy 
Balatonalmádi városközpontját úgy 
kell megtervezni, hogy egy neves üdü
lőhely centrumához méltó legyen.
A volt pártházzal kapcsolatos kér
déskört Rácz István tanácselnök ve
zette fel. Kérte a jelenlevőket, foglal
janak állást abban, hogy az épületben 
a könyvtárt helyezzék-e el, vagy in
kább a művelődési ház, pontosabban 
egy kiscsoportos tevékenységre, ka
marakiállításokra, stb. alkalmas kö

zösségi ház kapjon-e otthont. A két 
intézmény vezetője írásos anyaggal 
segítette a vélemények formálását. 
A kialakult élénk vitában, szakmai, 
hangulati szempontok, rétegérde
kek, anyagi kérdések hangzottak el 
pro és kontra. Azt azonban szinte 
mindenki hangsúlyozta, hogy mind
két közművelődési tevékenység jogo
san kéri magának az épületet, ugya
nakkor maga a ház egyik funkciójára 
sem igazán jó, tökéletes és végleges 
megoldást nem ad. Végül is a kere
kasztal egy árnyalati különbséggel a 
könyvtár mellett voksolt.

MegjegyezzükH o g y  mi van itt? Hallom gyakorta 
a kérdést úton-útfélen. Tényleg, mi 
van itt. Mármint az országban - már
mint szűkebb pátriánkban és tényleg 
mi van kisvárosunkban. Szándékom
ban volt így télvíz idején (amikor 
nincs idegenforgalom) egy olyan 
lapszámot szerkeszteni, amely bemu
tatja egy kicsit saját magunkat. Mit is 
értek ez alatt? Keresztmetszetet 
akartam adni magunkról, emberek
ről, városlakókról, milyenek is va
gyunk valójában.
Nézzünk egy kicsit saját házunk tá
jára. Igen, pont most, amikor hajla
mosak vagyunk arra, hogy csak bí
rálunk, mondjuk a magunkét, nem 
kímélve senkit és semmit. Igen, most 
lenne jó magunkba nézni, - eltű
nődni és elszégyellni magunkat, hogy 
mások mocskos bűnei árnyékában, 
mi mit is tettünk. Szándékom tovább
ra is egy olyan lapot közreadni az 
Önök segítségével, ahol csak belső 
használatra, egymásnak megmutat
juk, hogyan is nézünk ki. Nyílt 
pázsitjaink előtt a kerítésen kívül ho
gyan néz ki városunk, az „üdülő

központ”. Hogyan szaporodnak nagy 
házaink mellett az engedély nélküli 
összeeszkábált, ízléstelen bódék. Ho
gyan nem törődünk közös értéke
inkkel, csak az éncentrikusság, a valu
taéhség a legfontosabb. Elvárjuk a 
tiszta vizet a tiszta forrásból. De 
mindezt burkoltan, fű alatt, titokban 
szennyezzük. Bírálunk mindenkit, 
csak önmagunkat nem. Maradék 
sódert vagy betont öntünk látszat
ként a feltört flaszter helyére, ahol 
előzőleg bevezettük az éltető vizet. 
Az, hogy pár hét alatt ez lesüllyed és 
a járda úgy néz ki, ahogy, sorba 
utcáinkon már nem a mi dolgunk 
kijavítani, majd a közösség megoldja 
talán.
Nyomon követhetők mindezek, és 
mondjuk meg őszintén, nem lehetne 
ezen változtatni? A zöldellő kevéske 
erdeinkbe kell a szemetet, a hul
ladékot kicipelni? Nem lehet egy 
konténerrel elvitetni? Buszmegál
lóink a Balkánnál is balkánibb ál

lapotokat mutatnak. Hát kinek épül
tek ezek a most már vasból, pléhből 
összeállított rettenetek? Nem ne
künk? Akik naponta ácsorgunk ott, 
és szemetelünk, nem törődve, hogy ki 
söpri ezt össze? Nekünk épülhetné
nek talán az új fa, üvegmegállók, pi
henők is, de érdemesek vagyunk rá? 
Igazán megbecsüljük? Valljuk meg 
őszintén: nem! Úgy, ahogy nem tö
rődünk egymással, ugyanúgy nem 
védjük meg környezetünket sem. 
Pedig higgyék el, a nyugati országok 
kisvárosai azért olyan tiszták, mert 
akarják az ottlakók, hogy ilyen le
gyen. Tesznek érte, ha kell, egymás 
megszégyenítésével. Engedelmet, 
hogy belemelegedtem, de erre még 
úgy is vissza kell térnünk. Lapunk 4. 
oldalán Durst László fotósunk íze
lítőt ad abból, hogy hogyan is nézünk 
ki.
Ilyen és ehhez hasonló fotókat, 
képaláírásokat várunk olvasóinktól a 
szerkesztőségbe küldve. Lapunkban

sajnos szégyenoldal is lesz mindezek 
közreadására. Reméljük, talán neve
lő hatással lesz mindannyiunkra.

*

E havi számunkban közreadjuk a 
képviselőjelölteket is, mindenkinek 
egyforma esélyt adva, hogy városunk 
sajtójában is bemutatkozzanak vá
lasztóiknak. Ne lepődjenek meg ezen 
olvasóink, továbbra sem kíván poli
tizálni az Új Almádi Újság, de közér
dekű kérdésekben a szerkesztő- 
bizottság állást foglal.
Úgy ítéltük meg, hogy az ország, a 
város lakóit most elevenen foglal
koztatja, ki lesz az északi part ország- 
gyűlési képviselője. Mit tesz majd 
értünk, a Balatonért, a közért és Al
mádiért. A válaszokat megtalálhatják 
lapunk mellékletében. Önök dönt
senek most már végre szabadon, kit 
választanak. Közöljük, hogy felkér
tünk mindenkit a jelöltek közül az 
előbb említett lehetőségre, akik szer
kesztőségünkbe lapzártáig eljut
tatták programjaikat, azt tudjuk 
közreadni.

Veszeli Lajos



APOKRIF 
GONDOLATOK 

ALMÁDIRÓL
(avagy: Beszél a helynév ha hagyják...)

„Magyarország az egyetlen hely a vi
lágon, ahol a múlt előre nem látha
tó!” A fenti kijelentésnek még tavaly 
is kínos aktualitása volt Barguzintól 
Suagorig és Mosonmagyaróvártól 
Recskig, nem véletlenül mondta 
tehát a szemembe egy skót hölgy. 
Ami végképp elszomorító benne az, 
hogy nem újdonság, jelenkori elté
velyedésre vagy átmeneti emléke
zetkiesésre utal, hanem krónikus 
memóriazavarra. Méghozzá abban az 
országban ahol már 1055-ben leírták: 
„nehogy a biztos enyészet feledtet
hesse az utókor gyermekeivel.” A ti
hanyi alapítólevélről van szó, egyik 
legbecsesebb nyelvemlékünkről. 
Szeretnénk, ha Almádiról is lennének 
minél korábbi feljegyzések, nyelvem
lékek, de nincsenek. Még birtokleve
lek is alig - amelyek pedig a legkoráb
biak, azok mind Vörösberényre von
atkoznak. Történeti források hiányá
ban kénytelenek vagyunk a történeti 
analógia és a nyelvtudomány segítsé
gére hagyatkozni, hogy hipotézisün
ket kifejthessük.
A tihanyi alapítólevélben a „mogyo- 
róbokor” és a „körtefa” szavak mel
lett megőrződött két legkorábbi hely
nevünk is: APODI és LOPDI, bi
zonyságául annak, hogy akkor a bir
toklást még az i- hanggal fejezték ki. 
De nem kell időben és térben ennyire 
messzire mennünk, ha i-képzős hely
neveket keresünk: ALMÁDI, POL
GÁRDI, SZABADI, ZAMÁRDI. 
Sőt a szomszéd Szentkirál yszabadja 
is SZABADI néven neveztetik és itt 
érhető tetten a -ja birtokrag ősi -i vál
tozata, amelyet a köznyelv hűen meg
őrzött. A maihoz közelebb áll a KE
NESE is, mivel birtoklást fejez ki: 
„kenézé” csakúgy mint „Kanizsa”. 
Szemléltetni bővebben is szemlél
tethetnénk, mert a hivatalos hely
ségnévtár 166 -i végződésű települést 
ismer ma is.
ALMÁDI nevében is ilyen emlék, 
birtoklás tanubizonysága őrződött 
meg, bár a szakkönyvek rendre ta
gadni szeretnék. Mi sem egyszerűbb 
ugyanis: ALMÁDI elején olvasható 
egy gyümölcsnév, hát biztosan sok 
vadalmafa lehetett errefelé, vagy sze
líd almaültetvény. Ugyanilyen erővel 
előkaphatnánk egy török szótárt, 
ahol az AL = vörös és MADDE pedig 
„agyag” és még értelme is lenne 
hiszen itt van Vörösberény a szom
szédban. Olyan elmerugamokba már 
nem is bocsájtkozunk, hogy ALM = 
havasi legelő németül ÁDI pedig 
Ádám becézve; vagy ALMUD ür
mérték arabul, méghozzá 14387 liter. 
Mielőtt még elrévednénk a mohame
dánok által várt megváltóhoz (AL- 
MAHDI), hadd térjünk vissza a 
földre, a tényekhez.

Gyümölcsfa volt országunkban bő
ven, mégsem találkozunk sem „Kor- 
tédi”, „Gesztenyédi”, „Cseresznyé
éi”, vagy „Szilvádi” sőt „Meggyedi” 
településnevekkel. A negatív példák 
helyett egy pozitív sokkal többet 
mond: Badacsonylábdi nevének nép
szerű magyarázata az, hogy a Bada
csony lábánál terül el mi sem logi
kusabb tehát a LÁBDI névnél! Az 
egész csak ott hibádzik, hogy a LÁD 
másnéven Vér-Bulcsú törzs szállás
birtoka volt a terület. Tanulságos 
Veszprém elnevezése is, amelyről 
még tíz éve is hirdették az ősi magyar 
eredetet: Vessző és prém egyszerű 
összetétele (!?); ugyanilyen pofon- 
egyszerű a német Weiss-Brunn - azaz 
„fehér kút” okoskodás is, de a pálmát 
egy múlt századi könyv viszi el; „a mu
latozó (??) Gizella királyné nem tud
ván a város építésére pénzt előkerí
teni Vessz prém! kiáltva fel, s legott 
eladá saját köntösét”. A könyvet 
Hunfalvy János egyetemi tanár, a 
Magyar Földrajzi Társaság elnöke 
írta. A tény az, hogy VESZPRÉM 
személynévi eredetű és békétlen
kedőt jelent; de a névadó személyről 
még folyik a vita és akár Pribina egyik 
követője, akár lengyel herceg volt a 
névadó a tény attól még tény marad, 
így vagyunk valahogy ALMÁDI 
nevével is. Ha az utcán úgy találomra 
megkérdeznek 10 embert akkor ki
lencen az itteni virágzó almakertekre 
fognak szavazni, legfeljebb a tájé
kozottabbak, olvasottabbak hozzá
teszik még a veszprémvölgyi apá
cákat, akik almatermesztéssel fog
lalkoztak. Nem járunk jobban, ha az 
útikönyveket forgatjuk, mert minden 
valamirevaló fürdőkalauz felemlege
ti az itteni virágzó almakultúrát. A 
következő mondatban pedig a híres 
szőlőkről tétetik említés, de az tény, 
hogy együtt ezeket nemigen ter
mesztik még egyetlen útikönyvírónak 
sem ötlött az eszébe.
Azaz, tisztelet Sági Károlynak és 
Zákonyi Ferencnek, akik alternatív 
megoldásként megpendítik a 
személynévből való eredeztetés, de 
véleményük szépséghibája, hogy a 
gyümölcsnévi eredetet valószínűbb
nek tartják.
Szerény véleményünk szerint a nem
zetségnévi eredet valószínűbb, mint a 
személynévi, de az i- birtokosrag 
megengedi az egyházi birtokból való 
származtatást is. Akármelyik is a 
megoldás az -i rag az ALMÁD szóhoz 
járult, nem pedig az ALMA szóhoz a 
-di.
Nos, ezt szeretnénk részletezni 
legközelebb.

Czuczor Sándor

Választ kaptunk az elmúlt számunkban közölt nyílt 
levélre, s ezt most teljes terjedelemben közreadjuk.

AZ ALMÁDI ÚJSAG 
SZERKESZTŐSÉGÉNEK

A környezetvédelem csakúgy, mint a munkavédelem 
mindnyájunk számára létfontosságú kérdések.
A CFC-k (teljesen halogénezett klór-fluór-karbon ve- 
gyületek) hatásával kapcsolatos - a január 1-i „Nyílt Levélé
ben kifejtett aggodalmakat magunk is osztjuk.
Ezért tevékenységünkről, annak hátteréről szeretnénk az 
alábbiakban tájékoztatást és helyesbítést adni.:

1. A Donichem a Dow Europe, a Nitrokémia és a Chemo- 
limpex közös vállalata, melynek első célja, hogy Styrofoam* 
extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemezeket gyártson - 
1991-től kezdve a magyar piacra.
Minthogy ennek az anyagnak igen jó hőszigetelő tu
lajdonságai vannak, a Donichem tevékenysége nagyban 
hozzájárul a magyar energiatakarékossági program sikeres 
megvalósításához.
A hőszigetelő elemek (egy egész sor) a Dow - a maga 
nemében egyedülálló-technológiájával készül majd. Ezt a 
technológiát a Dow több, mint 40 éve alkalmazza.
A Dow ma a világ legnagyobb extrudált polisztirol előál
lítója. Európában 9, a világon több, mint 20 ilyen gyára van.

2. Amikor a CFC (freon) és az Antarktisz fölötti ózonréteg 
meggyengülése közötti összefüggés tudományos megálla
pítást nyert, a Dow - 1988 elején - elhatározta, hogy a 
CFC-t mind az extrudált polisztirolhab gyártásából, mind 
valamennyi egyéb termékből, amelyekben addig alkal
mazták teljesen kiküszöböli.
Az 1989-ben megkezdett teljeskörű a CFC kiküszöbölésére 
irányuló program Közép-Európában ezév közepére 
befejeződik. Ez azt jelenti, hogy a Dow messze túlteljesíti az 
UNEP (az ENSZ Környezetvédelmi Programja) montreali 
egyezménye által támasztott követelményeket - éspedig 
mind ütemében, mind terjedelmében. A  Dow freon-men
tesítési programjába a Donichem is beletartozik.
Fentieknél fogva tehát nem helytálló az az állítás, hogy a 
Dow-t, vagy annak egyedülálló technológiáját akár 
Európából, akár a világ bármely más részéből kitiltották 
volna.

3. Nem helytálló az az állítás, hogy a CFC-k rákkeltő 
anyagok. A hajtógázokat - s a freon** és más CFC-k is ezek 
közé tartoznak - s azok alkalmazását az egyes termékekben, 
mint a gyártók maguk, mind az állami munka- és egész
ségvédelmi hatóságok széles körben ellenőrzik - alkal
mazásukhoz e hatóságok jóváhagyására van szükség. Maga 
az a tény, hogy a CFC-ket egy egész sor gyógyító tevé
kenységben alkalmazzák, kellő igazolása annak, hogy az 
egészségre nem ártalmasak.

Üdvözlettel

Jegyzet:
*A Styrofoam - a Dow Chemical Company védjegye**

Freon a Du Pont védjegye



FARSANGI FÁNK
Van bajunk elég, van a fejünkön vaj, de farsang van, 1990 farsangja. Fanyar mosoly fut végig arcunkon, szánkban 
a mindennapok drágulásainak keserűségével, mégis koccintsunk egymással, bízva egy jobb jövőben. Mindehhez egy 
bohókás csasztuska és egy recept Mária néni recept-könyvéből adjon jó hangulatot.

Fél kiló liszt (melegített), 6 tojás sárgája (2 dl tejben 3 dkg élesztőt keleszteni), só ízlés szerint, vaníliás cukor. A félig 
bedagasztott tésztához 6-7 dkg olvasztott (nem forró) margarint adhatunk. Langyos helyen kelesztjük, kiszakítás után 
még pihentetjük. Olajban vagy zsírban sütjük.

ALMÁDI-GYÓGYFÜRDŐ
(II. rész)
A bevezetőben említett Országos 
Magyar Kneipp Egyesület havi fo
lyóirata volt a „Kneipp Újság”, amely 
„A természetes, egészséges életmó
dot és a mérgek nélküli gyógykezelést 
terjesztő folyóirat” alcímet viselte és 
országosan ismert volt. Az 1899. jú
nius 1-én mgjelent 6. szám vezércikke 
„Víz-, lég- és napkúra Almádiban” 
címet viselte. Ebben hosszasan ecse
teli Almádi kiváló adottságait, a lé
tesítés alatt álló intézetet, az alkalma
zott gyógymódokat és emellett prak
tikus tanácsokat is adott. Érdekes 
hogyan ismerteti Almádi megközelí
tési lehetőségeit miután az észak ba
latoni vasutat éppen tíz évvel később 
avatták fel.
„Almádiba legczélszerűbb úgy utaz
ni, hogy az ember vasúton megy Sió
fokra, onnét pedig a Balatonon át 
gőzhajón. A gőzhajón utazás 1/2 órá
ig tart Siófoktól Almádiig. Aki azon
ban a viziutat el akarja kerülni, az 
utazzék vasúton Veszprémbe, onnét 
pedig kocsin. Veszprémből Almá
diba kocsin 1 óra alatt lehet eljutni. A 
kocsiút elég jó. A vasútállomásnál 4 
frtért jó bérkocsik állanak rendel
kezésre.” Ugyancsak figyelemre mél
tó a következő néhány sor

„Az Almádi-i fürdő-részvénytársa
ság intézkedett, hogy a vendégek 
mindenféle zsarolásoktól feltétlenül 
meg legyenek kímélve. Ezen okból 
megállapította, hogy minden olyan 
vendég aki a kúrában részt akar venni 
hetenkint összesen csak 20 frtot fizet. 
Ezen összegben bennfoglaltatik 
nemcsak a naponkénti háromszori 
étkezés, hanem a lakás, az egyszeri 
orvosi vizsgálati díj, gyógy- és zenedíj, 
a víz-, lég- és napfürdő használata és 
az összes szolgálat is.” A Kneipp Újság 
hosszú méltató dicsérő cikke még 
ismertebbé tette Almádit. Ezt bizo
nyítja „A Magyar birodalom ásvány
vizei és fürdőhelyei” című, a Magyar 
Balneológiai Egyesület által 1907- 
ben kiadott könyv Almádira vonat
kozó ismertetése. Sorra veszi a bala
tonmelléki fürdőket és csupán Bala
tonfüredről ír hosszabban mint Al
mádiról. Néhány adat a fejlődésről: 
24 holdas park, tenisz és tekepálya ol
vasószoba, táncterem, naponta két
szer ad térzenét a zenekar, 160 rész
ben vagy egészében kiadó ház. Az 
egész telepen acetylén világítás és 
vizet adó kutak vannak. Gyógyító esz
közöket és lehetőségeket ismerteti. 
Már 24 légsátor van. A különböző 
betegségekre vonatkozó gyógyító ha
tásokat sorolja fel. Végül lakás és el

látás címszó alatt, a gyógy és zene
díjtól (heti 1 korona személyenként) 
a Hattyú vendéglő havi előfizetéses 
étkezési díjáig (reggeli, ebéd, vacsora 
72 korona) ad alapos tájékoztatást. 
Miután Almádi gyógyfürdővé válását 
az említett gyógymódok tették lehe
tővé, néhány szóval ismertetem alkal
mazóját és a módszerét. 
Kneipp-kúra: Megalapozója Sebas
tian Kneipp wörishofeni plébános. 
1821-ben született a bajorországi Ste
fansriedben. 21 éves koráig takács 
volt, majd teológiát tanult München
ben, 1855-ben szentelték pappá. 
1848-ban megbetegedett és az akkor 
már a görög és római orvosok által is 
ismert vízkúrával gyógyította magát. 
Sikerén felbuzdulva a hidegvizes 
gyógymódot rendszerré fejlesztette. 
Több könyvet írt e témában, ezek kö
zül ötöt magyarra is lefordítottak. 
1897-ben halt meg. Gyógymódja igen 
széles skálát ölelt fel, a hidegvizes ön
tésektől a harmatos fűben való mezít
lábas járkálásig, hangsúlyozva a leve
gő és a napfény fontosságát és a he
lyes táplálkozást.

(Folytatjuk)

Schildmayer Ferenc

Számvetés
Szilveszterkor az évnek vége, 
bontsunk pezsgőt az új évre. 
Csináljunk egy bűvész trükköt, 
Tartsunk elénk görbe tükröt.

Dolgoztunk és ittunk, ettünk, 
az idén már város lettünk 
Büszkék vagyunk városunkra, 
de vár miránk még sok-sok 
munka.

Ne szaladjunk össze-vissza, 
Sajnálom ki vizünk issza. 
Sok-sok ember jónak hiszi, 
ha csatornáját kútba viszi.

Éjjel-nappal mi csak futunk, 
még sincs nekünk rendes 
utunk
Van itt még egy lényeges pont, 
milyen lesz a városközpont

A  kerékpárút épül-épül, 
a strand is egyre jobban szépül 
Gyönyörű táj melyet látok, 
rajtunk ül a szezon átok

Szaporodik giccs és hakni, 
sülthalba csak hekket kapni. 
Régi idők és kék egek, 
jó lenne enni egy keszeget.

Horgászbot, damil s horog 
a horgász csak egyre morog.
A  horgászat már csak látszat, 
mindent begyűjt a halászat.

A  Balatonpart mind beépül, 
a nádas meg csak egyre gyérül. 
„Négyméteres”parti sétány, 
zsákutcádból törjék ki már.

Árok partján szemét terül, 
ki viszi oda ki nem derül.
Saját portám legyen tiszta, 
szemét sokszor kacsint vissza.

Nem szorít már úgy a kengyel, 
piacunkon sok a lengyel.
A  büfékben kolbászt esznek, 
parkolókban márkát vesznek.

Számvetésből elég ennyi 
Gondunk nem is tudjuk meny
nyi.
A z új évben újra kezdjük, 
csak a régi gondokat ne feled
jü k

Szele Gyula



A Városi 
Tanács VB. 
januári
üléséről
Látszólag belső szakigazga
tási tevékenységről tárgyalt 
januári ülésén a Végrehajtó 
Bizottság, amikor a szabály
sértési ügyintézés helyzetéről 
tájékozódott, azonban ezen 
keresztül egy bizonyos ke
resztmetszetét is kapta azok
nak a jogsértő magatartás- 
formáknak, amit hivatalosan 
szabálysértésnek nevezünk, s 
amit az választ el a bűncselek
mény kategóriájától, hogy a 
társadalom ra csekélyebb 
fokban veszélyes.
A Hatósági Osztály előter
jesztése rámutat, hogy az el
követett szabálysértések kö
zül a leggyakoribb a tulajdon 
elleni szabálysértés, magyarul 
a lopás. A város, mint üdülőte
rület „sérelmére”pedig a leg
sajnálatosabb jogellenes tevé
kenység a számtalan parkron
gálás és köztisztasági sza
bálysértés Amint az előter
jesztés is megfogalmazza 
ezekben az esetekben a hely
színi bírság kiszabása iga
zából nem jelent visszatartó
erőt, a szemléletnek kellene 
változnia.
Magáról a tanácsi ügyinté
zésről, annak törvényessé
géről és szakszerűségéről el
ismerően szóltak a testület 
tagjai.
Vegyes ügyek keretében jóvá
hagyta a VB. a budatavai 
strand pavilonsorának re
konstrukciójára vonatkozó 
tanulmánytervet, amit a Vesz
prémi Tervező Vállalat 
készített.
Engedélyezte a testület a Vizi
mentők SE. és a Horgász
egyesület részére -érvényes 
vízjogi engedély alapján - a 
DRV. szennyvízátemelő és a 
gázcseretelep által határolt 
területen a feltöltési, -part
védőmű, - és kikötő építés 
munkáinak elvégzését.

M.H.E.

Tanácsülési tudósítás
Sok éves beidegződött gyakorlattól 
eltérően uj munkastílus van kia
lakulóban a Városi Tanács tes
tületében. Ezt látszik igazolni, hogy 
fontos és gyors döntést igénylő 
kérdések miatt gyakrabban ülnek 
össze a tanácstagok. Januári ülésén 
módosította a testület a közterületek 
használati díjait, miután ezeket egy 
jogszabályi változás következtében 
most már szabadon állapíthatja meg 
a város területén. Ezzel nemcsak 
jelentős többlet bevételt lehet elérni, 
hanem befolyásolni lehet a nem 
kívánatos közterületfoglalási igé
nyeket is. A díjakat megállapító ren
delet 1990. február 1-től hatályos. 
Módosította a Tanács az 1989. 
március 28-án jóváhagyott Általános 
Rendezési Tervet is. A kisebb 
változtatásokra vonatkozó igény né
hány építéshatósági ügy rende
zésében és a lakossági kérelem 
alapján merült fel. Téma volt a 
Balatonalmádi Ujhegyi zártkert

kérdése is, melyben a testület úgy 
foglalt állást, hogy az továbbra is 
tartsa meg ezt a funkcióját, de a 
zártkert-rendezési terv állapítsa meg 
az esetleges erdőtelepítés szüksé
gességét és mértékét.
Ezt követően a Tanács foglalkozott a 
volt pártház további sorsának meg
határozásával. A tanácstagok a szak
ma véleményének, a városi kerek
asztal álláspontjának ismeretében, 
valamint több érdeklődő állam
polgár felszólalásának meghall
gatása után (lévén a tanácsülés 
nyilvános) amellett döntött, hogy a 
volt pártház a továbbiakban kö
zösségi ház legyen, a könyvtár részére 
pedig a Műszaki Osztály korábbi 
épületét alakítják át.
A tanács testülete várhatóan 
februárban is összeül, amikor 
előzetesen tárgyalja a szakigazgatási 
szervek kisebb átalakítását.

M.H.E.

ISKOLÁT
VÖRÖSBERÉNYNEK
IS
„...a kiművelt emberfők száma a 
nemzet igazi hatalma.”
Több mint 100 éve hangzottak el e 
szavak, és úgy tűnik, azóta sem 
sikerült a nemzet igazi hatalmát 
megteremtenünk. Mélységes szo
morúságomra, mely több okú, 
sajnálom azokat, akik 8 esztendei 
gyötrelem árán sem tanultak meg 
írni-olvasni, nem jutottak az áhított 
pályára, akik elkallódtak, s be
illeszkedési zavaruk tüneteként új 
életformát választottak: elzülöttek. 
Szomorúságom az, mi e kiáltásra 
indít, s arra, hogy a cikket megírjam. 
Iskolát! Új iskolát! Olyan iskolát 
melyben bízhatok, olyan iskolát, 
mely az általam is képviselt értékeket 
hordozza, olyan iskolát, mellyel 
együttműködve megvalósítható a 
„nemzet hatalma”!
Mélységes meggyőződésem, hogy a 
felnőtt generációk legszentebb kül
detése, és legfontosabb feladata utó
dainak nevelése és TANÍTÁSA. Mai 
társadalmi közérzetünk legnyo
masztóbb vonása a hirtelen világossá 
vált, és tovább elkendőzhetetlen 
jövőtlenség. Ebben a lelkiállapotban 
tartósan nem lehet élni. Az embert 
szelleme teszi Emberré, s ha nem 
pallérozzuk gyermekeink szellemét, 
nem várhatjuk, hogy Emberek le
gyenek, ne csak a biológiai fejlődés 
csúcsai. Nézzünk körül! A gazdaság 
emlékműveként hatalmas, s még 
annál is nagyobb, a család számára is 
túl nagy, olykor nehezen fenn

tartható házakat látunk, ugyanakkor 
jövőnket, a Vörösberényi Általános 
Iskolát a bibliai szegénység 
állapotában tartjuk. Talán szó szerint 
is.
Igaz, hogy a vörösberényi iskola mint 
Iskola több és jobb, mint ami a 
külcsín alapján várható, de ez csak az 
ott tanítók elhivatottságának kö
szönhető. Úgy tűnik, most érkezett az 
iskola arra a pontra, melynél a 
tantestület lelkesedése, hite többé 
már nem tudja az áldatlan állapo
tokat ellenpontozni. Ha igazán meg 
akar felelni a társadalom legfon
tosabb feladatának, olyan helyet kell 
adnunk az iskolának, amely méltó e 
feladathoz. Helyszűke miatt ne 
kelljen 35-40 fős osztályokat indítani, 
amely egyaránt hátrányos a gyorsab
ban haladó, s a lassabban fejlődő 
gyermekekre. Hogyan lehet azokat is 
az írott beszéd tudományára meg
tanítani, akiknek otthonában nincs 
betű, könyv, ha nem kis csoportban, 
odaadó törődéssel, szinte szülői 
szeretettel, hogyan lehet másképp 
elsajátíttatni minden további tanulás 
alapját: az olvasást, írást, számolást, 
megteremtve ezzel az esélyegyen
lőséget, a szabad pályaválasztást.
Új iskolát! Jó iskolát! a szó köznapi és 
átvitt értelmében egyaránt. Mond
hatnánk azt is JÖVŐT!

Három fiú édesanyja 
(T-né)

A 
választás, 
az etika 
és a 
vandálok
Még alig kezdődött el, máris 
zajlik. Az elmúlt ember
öltőben nem volt módunkban 
gyakorolni a demokratikus 
többpárt választások vele
járóját, a korteskedést, a poli
tikai kampányt.
Mégis olyan lendülettel és 
mondhatni rutinnal indult a 
választási hadjárat, mintha 
mindig ezt csináltuk volna.
Az induló pártok, társadalmi 
szervezetek választási etikai 
megállapodást írtak alá, a
mihez, bízunk benne, hogy 
mindenki tartja magát. Eddig 
minden stimmel. De! 
A  jelöltek, a pártok és a prog
ramok népszerűsítéséhez a 
legkézenfekvőbb eszköz a 
plakát. Bevált jó, olcsó eszköz, 
csak hát nincs hová ragasztani. 
Van ahová nem szabad, van 
ahová nem illik, és van ahol 
nem látják. Azért a néhány 
négyzetméter helyért fog 
tülekedni 8-10 képviselőjelölt, 
és pártja. Siralmas helyzet. A 
személyes megismerésre i
lyen nagy körzetben nem sok 
alkalom kínálkozik, ráadásul 
erre sincs hely. Marad a kor
tesek leleményessége, a pla
kátragasztásban. Marad a jól 
bevált vandalizmus. Az az 
értelmetlen és buta maga
tartás, melynek megnyilvá
nulásaival sajnos egyre gyak
rabban találkozunk. Hogy 
letépik a választási plakáto
kat, nem meglepő, máskor is 
ezzel szórakoztatták önma
gukat, egymást. Talán nem 
tudják, hogy most a valóban 
demokratikus választásokhoz 
a józan döntéshez több in
formációra van szüksége a 
választóknak.
Kedves vandálok kérünk ben
neteket, tartsatok egy kis 
szünetet, legalább március 
végéig. ígérjük nektek, hogy 
akkor mi is segítünk, akkor mi 
is letépjük a plakátokat, elta
karítjuk a választási hadjárat 
nyomait.

- boros -



Veszprém megye 2. számú választókerületének jelöltjei

Tisztelt Választópolgárok!
Megköszönöm az Almádi városi lapnak, mely lehetővé tette, hogy röviden bemu
tatkozhatom mint a Szociáldemokrata Párt Veszprém megyei 2. választókerü
letének képviselőjelöltje.
1943-ban születtem egy Somogy megyei kisközségben: Mikében. Paraszti 
családból származom. Családunk a Rákosi-féle kommunista diktatúrában 
kulák volt. A várpalotai szakmunkásképző intézetben lettem vájár 
szakmunkás. Majd 1969-ben lettem szobafestő mázoló szakmunkás az 
Országos Szakipari Vállalat-nál. 1970-től a Balatonkenese Egyetértés TSZ- 
ben dolgozom. Mint a gazdaság tagja hat évig voltam vezetőségi tag. Aztán 
egyszer csak nem választottak újra. Okát ma sem tudom, csak feltevéseim 
vannak. Ma is e gazdaság dolgozója vagyok. 1989-ben lettem tagja a 
Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. A balatonkenesei MSZDP szer
vezet elnöke vagyok, 1989 december óta. Családom szintén munkás eredetű. 
Feleségem a NIKE központi műhelyének konyháján dolgozik. Nagyobbik 
lányom Tímea 22 éves, kisebbik lányom 16 éves.

Szeretném elmondani, miért vállal
tam el a képviselőjelöltséget. Nem 
szeretek nagy szavakat használni, de 
elsősorban indíttatást érzek mások 
problémáinak felkarolására. Hiszen 
mások baja volt, vagy lesz a saját 
problémám is. Ebben a kommunista 
álhumanista rendszerben, olyan ér
zésem van, mintha én a kormány 
számára csak egy számsor lennék, 
amit tetszés szerint lehet variálni, 
adóztatni. Megadóztatják ma azt is 
keményen aki egyáltalán vállalkozni 
mer. A Balatonpartnak is, mint kie
melt üdülőhelynek sajátos a problé
mája. A 2. körzet még ezen belül is 
kedvezőtlenebb helyzetben van. 
Részben még ma is hiányzik az 
egységes szennyvíz rendszer. Sok he
lyen a nyári szezonban a vízcsapok 
levegőt szívnak, nem víz folyik be
lőlük. Ha egy család úgy dönt, hogy a 
szezonban egy-két szobát kiad nya
ralóknak, hogy javítson valamit ne
héz anyagi helyzetén, adózni kell 
utána. Az volna kívánatos,"hogy ezek 
a plusz anyagi források adómentesek 
lennének. Egyes községekben az 
utak, a járdák olyan állapotban van
nak ami nem üdülőhelyre való, siral
masak, lehangolóak. El kell érnünk 
végre, hogy a lakóközösségek önkor
mányzata döntsön saját ügyeit illető
en. Az adóbefizetésekből ne a megye 
határozza meg, hogy mennyit kap Al
mádi, és mennyit Balatonvilágos. 
Balatonfüred lehetne a kultúra a mű
vészetek városa. Sok ember felveti, 
mit tudunk tenni mi Szociáldemok
raták, mik a jelszavaink mert azokból 
sokmindent megtudhat az állampol
gár. Tenni csak az a párt tud amelyik 
hatalmi helyzetbe kerül. Képviselői 
által bejut a parlamentbe s a meghir
detett programját megvalósíthatja. 
Ezt a programot aztán később az ál
lampolgár minősíti. Jelszavaink: sza
badság, igazságosság, szolidaritás. 
Szintén sok kérdést kaptam a nők hat 
órás munkaidejével kapcsolatban. 
Hogyan kívánjuk egyáltalán megol
dani. Erre rendkívül nehéz pontos 
választ adni, mert folyik a kidol
gozása ennek a programnak. Egy 
biztos nem négy műszakkal. Mivel a 
gyerekneveléshez rendkívül sok 
időre van szükség. Azt akarjuk, hogy 
az infláció mértéke csökkenjen, így a

munkabér stabil megélhetést bizto
sítson. Adórendszerünk olyan legyen 
amely munkára ösztönöz nem pedig 
teljesítményvisszatartásra.
Pártunk helyesli és támogatja a 
parasztság földmagántulajdonát. Elő 
kell segíteni életképes családi pa
rasztgazdaságok létrejöttét, segíteni 
kell megerősödésüket. Támogatjuk a 
parasztok önkéntes társulásait, szö
vetkezeteit is. Szabad földtulajdon és 
földforgalom esetén a szövetkezeti 
formák gazdag változatosságát fogja 
az élet kialakítani.
A mezőgazdasági termékek piacát 
oly módon kell átalakítani, hogy az a 
közvetlen termelők valamint a fo
gyasztók, ne pedig a közvetítők 
érdekeit szolgálja. Ennek legkézen
fekvőbb módja az árutőzsde kialakí
tása. Életszínvonal emelkedést csak a 
hatékony piacgazdaság bevezetése 
után lehet elképzelni. De amíg ez 
megvalósul addig sem szegényed
hetünk el. A szociális biztonság azt 
jelenti, hogy minden állampolgár 
nyugodtan alhat, mert az életszín
vonal minimális nívóját az állam ga
rantálja. A minimum nem lehet ke
vesebb mint az a költség, amely szük
séges a kultúrált életvitelhez. Nevet
séges az a tény, mi szerint az ország
ban állampolgári jogon járó nyugdíj 
négyezer és százezer forint közötti 
skálát mutat. Ezen sürgősen változ
tatni akarunk. A vallás és a lelkiis
mereti szabadság minden ember ma
gánügye. Ebbe egyetlen párt vagy 
kormány sem szólhat bele. Elítéljük 
az antiszemitizmust. Mi a Magyaror
szági Szociáldemokrata Párt, azt 
akarjuk - bízom benne Önök is - hogy 
a múlt vétkes vezetőit az új kormány 
számoltassa el, és nevezze meg, mint 
a magyar gazdaság tönkretevőit.
Az Önök ajánlásával, később 
szavazatával képesek leszünk progra
munk megvalósítására.
Európában a Szociáldemokrata moz
galom segítségével már létrejöttek a 
jóléti államok. Bízunk benne, hogy 
mi magyar szociáldemokraták esz
méink érvényrejuttatásával, tetteink
kel, tevőleges részesei leszünk ha
zánkban is egy jóléti állam megte
remtésének.
Barátsággal:

Orosz István

Magyar Demokrata Fórum
Akár az Öreghegy, akár a Megyehegy 
felől közeledik is az ember Almádi
hoz, a dombtetőkön átkelve hirtelen 
elékerül a táj. A hegyek karéjával 
övezett Balaton olyan megkapó szép
séggel, ami magához vonz, ámulatra 
késztet. Mit érezhet az idegen, ami
kor látja a költői tájat, ha nekem a 
mindennapi találkozás is élmény?
S ahhoz fogható látványt is ritkán lá
tott a világban az ember, mint amikor 
a Balatonba kilométerekre beúszva, 
korcsolyán besuhanva vagy kelle
mesen vitorlázva visszanéz a hegyek 
lágy ölelésébe fogott falura. S bár 
nem eldöntésre váró kérdés, nem 
tudom melyik a szebb: ha napfényben 
fürdik, vagy ha hó borítja a hegyek 
karéját, rajta az emberek házait.
A három falu a majd ezredéves Be
rény, a százafordulón fürdőhellyé 
vált Almádi és a vadregényes Kápta
lanfüred közelebb lépve és közelebb
ről nézve elszomorító képet mutat. 
Nem a lélekkel teli és okos gazda ke
zén volt eddig a kisvárossá lett falu
szövetség. Mert milyenek az útjai, mi
lyenek a legelemibb civilizációs fel
tételek a víz, a csatorna? Nem rontot
ta képét az építészet kuszasága? Az 
hogy Budataván a Balatonpart leg
zsúfoltabb telepét építették fel az 
utóbbi években? Tisztaság, rend, vi
rágok, színvonalas szolgáltatás, bol
tok és vendéglők: mind-mind hiá
nyoznak.
Mintha nem a gazdájáé lett volna, 
lenne a falu. Mintha lélektelen és rö
vidlátó öntelt és a holnapot nem is 
érző erő birtokolta volna a falut. Ami 
még azt is féltékenyen nézte, ha az 
emberek maguk csinálnak valamit. 
Mert hol van az egykor híres Almádi 
Kör ami hagyományt teremtett és 
hagyományt ápolt? Hol van az Almá
di Fürdő és Építő Rt ami a falu hasz
nára épített? Hol van magyarul az 
önkormányzat? S hol van a lokálpat
rióta, lelkes emberei, a Brenner Lő
rincek, Lenkey Vilmosok?
Ebben áll a mi feladatunk. A felfuval
kodott és mindentől csak a saját tele
pülésétől nem függő vezetés rendsze
re helyett a polgárság önkormányza
tának megteremtése.
Ehhez először törvénykezni kell. 
Törvénykezni, hogy az önkormány
zatok mindenre jogosultak. Hogy 
kapják meg és kapják vissza tulajdo
nukat. Hogy az eddig elvitt adók hely

ben maradjanak. Hogy saját lábára 
álljon anyagilag e falu. Másodszor 
választani kell. Tisztességes és a 
településért rajongó, szakértő és 
felelős testület: az új önkormány
zatot.
Harmadszor a tetszhalott közös 
életét kell felébreszteni. Legyen újra 
Almádi (Berényi) Kör, legyen 
ipartestület, működjenek iskolaszé
kek, legyen dalárda, vagy színkör, 
vagy legényegylet, vagy bármi ami
ben jól érzik magukat az emberek. 
Ma ezekkel vegyék kezükbe a saját 
sorsuk irányítását.
Az Almádi feluszövetség kisvárosa 
ha lesz rá módja tudja majd az egy 
oldalú gazdasági életet is szinesíteni, 
a vendégfogadást vonzóbban és ked
vesebben végezni. Igazi fürdőhellyé 
és kultúrhellyé válni.
Ez persze már egy más világ lesz. Ezt 
már magunknak kell megterveznünk 
és megcsinálnunk. S ha Elrontjuk, 
nem lesz kire mutogatnunk. Nem 
lesznek a tehetségtelen és önző 
kommunisták és nem lesznek az 
oroszok. Magunk leszünk. Ez a mi 
felelősségünk, hallatlan és mind
annyiunkat érintő és terhelő fele
lősség: hogy választanunk kell, hogy 
jól kell választanunk, és utána, ahogy 
Móricz mondta: kezünkbe kell venni 
az országot.
A romeltakarítás kezdete március 25. 
Szabad választással kezdődik a 
lomtalanítás. Segítsen ebben a Mag
yar Demokrata Fórumnak, mert ma 
az MDF a holnap még a Balatonpar
ton is.

Szabó Tamás
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Dr. Ungvári István a Szocialisták 
jelöltje.

1942-ben Marosvásárhelyen szüle

tett nyomdász szülők gyermekeként. 
Iskolai tanulmányait Budapesten 

végezte. Még a SOTE Fogorvos

tudományi Karán elvette feleségül 

Hárshegyi Ibolyát, aki a szívkórház 

főorvosa.

Dr. Ungvári István a Széchenyi Tár

saság elnökeként kifejtett tevékeny

ségéért, és az Alpok-Adria munka- 

közösségben végzett munkájáért 

1990. januárjában az osztrák „Be

csület-érem” kitüntetésben része

sült.

Miért jelölik a szocialisták?

Azért amit képvisel: - Az Európához 

való felzárkózást, az ifjúság életkez

désének bármilyen eszközzel történő

megkönnyítését, környezetük min

denre kiterjedő védelmét, a helyi 

önkormányzatok mielőbbi megvaló

sítását, a vidék ellátási rendszerének 

folyamatos javítását, egy új igazsá

gosabb nyugdíjtörvényt, a bérből és 

fizetésből élők terheinek fokozatos 

csökkentését.

A Kereszténydemokrata Néppárt választási 
programja

Annak a Demokrata Néppártnak 
szellemi örökösei vagyunk, amely 
1947-ben az ország második legna
gyobb politikai erejének bizonyult. A 
keresztény értékrend politikai képvi
seletét szétzúzták, a vallást pedig a 
templomokba száműzték. A terror 
áldozatairól csak megközelítő becslé
seink vannak, de azt tudjuk, hogy pél
dául Csehszlovákiában a hitükért 
elítéltek több mint 42 ezer évet töl
töttek börtönben. Nem törtünk meg, 
ma is legalább 3 millió honfitársunk 
vallja magát keresztény értékrend 
hívének. Ha ráébrednénk egységünk 
erejére, mi lehetnénk az ország egyik 
vezető pártja, hiszen az alapelvek 
mindennél szorosabban fűznek ösz
sze bennünket. Miért indul akkor ne
hezen ez a szerveződés?
Az egyház ne politizálgasson! - mon
dogatják, pedig az egyház nem a klé
rus, hanem a hívek összessége. Ránk 
akarják kényszeríteni a térdeplő egy
ház hamis pózát, pedig a keresz
ténység nem pusztán ima, hanem 
cselekvő szeretet, másokért érzett te
vékeny felelősség, az igazságért való 
kiállás, az elesettek segítése, a mun
kánkkal bizonyító mindennapos hit
vallás, a világ erkölcsi arculatának tu
datos formálása! Mi erre kaptunk 
küldetést, nélkülünk nincs ország
építés, de út sincs Európa felé. Sajnos 
ezt sokan közülünk sem értik.
Ahogy ezer évvel ezelőtt, úgy most is 
meg kell szabadulnunk barbárságunk 
rossz hírétől, hogy a nyugati 
kultúrnépek befogadjanak. Néhány

hónap múlva büszkék lehetünk 
alkotmányos rendünkre. A gazdasági 
csőd azonban az ígért nyugati támo
gatás mellett is elkerülhetetlennek 
tűnik, ha erkölcsileg nem újul meg 
nemzetünk. Nem a hívőknek, hanem 
a gazdasági szakembereknek tesszük 
fel a kérdést: lehet-e fejlett nyugati 
technikát bevezetni a jelenlegi 
munkamorál mellett? Lesz-e vál
lalkozó ilyen pazarlás és felelőtlen 
irányítás láttán? Honnan veszünk 
pénzt a nagyon szépen hangzó prog
ramokhoz, a nyugdíjasok védel
méhez, az infláció letöréséhez, a bé
rek rendezéséhez, a nagycsaládok 
támogatásához? Mibe kerül az or
szágnak a 3 év alatt megduplázódó 
bűnözés, a 600 ezer alkoholista, a 
pályaudvarokon csövezők ittasan ve
rekedő seregének ismételt felszá
molása? Kiszámoltuk-e, hogy mibe 
kerül az országnak a növekvő írás- 
tudatlanság, a nyelvtudás nélkül vál

lalt tanulmányutak sora, a helyéről 
kiszorított értelmiség kiábrándult 
pályaelhagyása, a szakértelem össze
köttetésekkel való pótlása, a vezetői 
önteltség? A családból kilökött gye
rekek nevelése, az önpusztító szenve
délyeknek hódolók magasra szárnya
ló táppénze és gyógyíttatása? Melyik 
állam bírná ki anyagilag a korked
vezményes nyugdíjazásokat, a nemlé
tező érdemekért emelt káderüdü
lőket? Merünk-e végre feleletet ke
resni arra, hogy miért bomlik fel min
den harmadik házasság, miért van 300 
ezer válási árvánk, miért nő megál
líthatatlanul a fiatalkori bűnözés, ká
bítózás, italozás, öngyilkosság? 
Egyértelműen kimutatható, hogy a 
világon elsők vagyunk a veszélyez
tetett, kihalásra ítélt népek rangsorá
ban. Erkölcsi feltámadásunk a túlélés 
egyetlen lehetősége.
Olyan gazdasági és politikai program 
ez, melyhez a legkevesebb külföldi 
tőke kell, néhány éven belül pénzben 
is kifejezhető, tetemes hasznot hoz, 
boldogabbá, megelégedettebbé teszi 
az életcélját, önbecsülését vissza
nyert nemzetet.
Mit kell tennünk ezért? A nyugati 
kereszténydemokrata pártok bevált 
gyakorlatát kell magyar talajba átül
tetni azzal a biztos tudattal, hogy 
ennek Szent István óta vannak itthon 
gyökerei. Vissza kell adni a munka, a 
tudás, a szakértelem, a család, a tisz
tességben leélt élet becsületét. Hely
re kell állítani a közélet tisztaságát, a 
szavahihetőséget, a szociális biz

tonságot, az egymás iránt érzett fe
lelősség tudatos vállalását. Az óvo
dától kezdve az egyetemig a nevelés 
becsületes pedagógusok kezébe ke
rüljön. Kapják meg az egyházak a 
nevelésben az őket joggal megillető 
helyet. Adjuk vissza az egyházaknak 
mindazokat az oktatási intézménye
ket, melyeket állami támogatással 
működtetni tudnak.
A kereszténydemokrácia nem vallási 
párt, együtt kíván működni minden 
tisztességes emberrel, politikai erő
vel, mely elfogadja erkölcsi alapelve
inket, viszonzásul megbízható szövet
ségesre lelnek bennünk.
Tisztában vagyunk azzal, hogy mind
az amit ilyen terjedelemben elmon
dani lehet, kevés a végleges meggyő
zéshez. Arra kérjük a választópol
gárokat, hogy mielőtt leadnák ajánlá
si szelvényüket, szavazatukat, tegyék 
lehetővé a statisztikai adatokkal is 
alátámasztott érveink részletesebb 
kifejtését.
Képviselőjelöltünk Dr. Ján László, a 
balatonfüredi gimnázium nyelvta
nára. Vallásos meggyőződése mellett 
a legnehezebb időkben is kitartott. 
Tudományos munkásságát cikkei egy 
díjnyertes tanulmánya és egy könyve 
jelzi. Az elsők között kapta meg a 
Soros-alapítvány ösztöndíját. Éve
ken keresztül foglalkozott elő
adásaiban és cikkeiben az erkölcsi 
válság nemzetünket sújtó következ
ményeinek feltárásával, az erkölcsi és 
gazdasági kérdések szoros, közvetlen 
összefüggéseivel.
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A Magyar Néppárt jelöltje Horváth Dezső
1925-ben születtem paraszti családban. Szüleim középparasztok voltak. 
Felsőfokú kereskedelmi végzettségem van.
Soha semmilyen párt tagja nem voltam. 1945 után szüleimet kuláknak 
minősítették és ez egész életemre rányomta a bélyegét. Ahhoz, hogy 
munkakönyvet kapjak kőbányába kellett elmennem dolgozni. Pár hónap 
elteltével gépkocsivezetőnek tudtam elhelyezkedni. Innen az államosított 
kereskedelem kiemelt és először áruforgalmi előadóként, majd mint osztály
vez e tő  dolgoztam.
Az 1970-es években egyre nehezebb lett a helyzetem mint „örökös” 
pártonkívülinek, ezért állásomat felmondtam és Balatonalmádiban vegyes- 
kereskedő lettem. Azóta itt élek, innen mentem nyugdíjba. Az üzletet 
feleségem vezeti tovább, én mint nyugdíjas kisegítő dolgozom.
1978-ban a KISOSZ megyei elnöknek, majd 1987 júniusában az Országos 
Elnökség is tagjának választott. Itt tevékenykedem a mai napig.

Nem kormányzati önkényt, 
hanem önkormányzatot aka
runk. Ez úgy valósítható meg, 
ha felszámoljuk a központi 
politikai és gazdasági önkény- 
uralmat. Pártmunkát bárki vé
gezhet, de csak társadalmi 
munkában, fizetség nélkül. A 
pártközpontokat és ingatlano
kat társadalmi kezelésbe kell 
adni.
Az állami tulajdont lebontjuk, 
hogy az a városok, községek, 
közalapítványok javát szolgál
ja.
A nyugati példa alapján hazai

megoldásokat kell találnunk 
és a hazai vállalkozásokat kell 
segítenünk.
Szabad társadalmat akarunk, 
így alapvető feladatunk az ön- 
kormányzati demokrácia 
megteremtése.
Fontos feladatunk, hogy a 
több mint negyvenéves elnyo
más után felébresszük a ma
gyar népet a letargiából. Érez
ze, hogy neki is van beleszó
lása a saját életének kiala
kításába.
Meg kell szüntetni az éssze
rűtlen adózást és a jelenlegi

társadalombiztosítást, mert 
ez csak a hatalom érdekeit 
szolgálja. Az ebből nyert 
állami bevételek ellenőrizhe
tetlenül eltűntek, az állami 
költségvetés feneketlen kútjá
ban. Ebből adódik, hogy az 
adórendszert alapjaiban kell 
megváltoztatni és az adókból 
nyert jövedelmet helyben kell 
felhasználni.
A vállalkozók rétegét az ed
digi rendszer olyan korlátok 
közé szorította, amely a vállal
kozási kedvet megölte, ehe
lyett tehát egy becsületes 
társadalmat akarunk. Ígér
jük, azon leszünk, hogy 
eltávolítsuk a társadalom 
nyakáról a joggal sértő 
kiváltságokat és a különböző 
rendű és rangú vagyonszerző 
szélhámosokat.
Az ország élelmezésellátása 
érdekében támogatni kell a 
kistermelőket és a kistermelői 
szövetkezeteket.

A Balatonpart az ország egyik 
legnagyobb idegenforgalmi 
területe, ebből adódik, hogy itt 
kell leghamarabb az ellátást és 
a kereskedelmet nemzetközi 
szintre fejleszteni.
Meg kell gátolni a Pénzügymi
nisztériumnak azokat az in
tézkedéseit, amivel a vállal
kozókat tönkreteszik. A ho
zott rendelkezések nem előse
gítik a kereskedelem fejlődé
sét, de hátráltatják azt.
A reálbér csökken, a vásárló
erő kisebb, így lesz egyre ala
csonyabb az életszínvonal. Azt 
azonban már őseink is tudták, 
hogy ez az út járhatatlan. Széc
henyi hitvallása egyben az 
enyém is: „A jelent úgy kell 
építeni, hogy az a jövőt szol
gálja”.
E programhoz kérem az Önök 
támogatását!

Horváth Dezső

A Hazafias Választási Koalíció országgyűlési 
képviselőjelöltje Szabó István független jelölt

Budapesten születtem 1944-ben. A Badacsonyvidéki Pincegazdaságnál 1962. 
július 16-tól dolgozom. A különböző pincészeteknél végigjártam a szakma 
minden állomását, és jelenleg a vállalati központ termelési osztályvezetője 
vagyok.
Balatonfü redre 1964 januárjában helyeztek. Itt van állandó lakásom, egy 
saját erőből épült társasházban. Feleségem a balatonfüredi Szívkórházban 
osztályvezető nővér. Két gyermekünk van.
A népfrontmozgalomban 1985 óta tevékenykedem. Jelenleg a Hazafias 
Népfront városi bizottságának elnöke vagyok.
A szakmához való szoros kötődés a munkahelyen kívül is tevékenységre 
ösztönzött. A helyi Kertbarát Kör elnökeként; a környező községekben a 
szőlőtermesztésről, a borkezelésről tartott ismeretterjesztő előadások 
előadójaként; valamint a borbírálatok résztvevőjeként is segítem a borvidék 
szőlőtermesztését a borászatát. A TSZ-től bérelt területen magam is aktív 
szőlőtermelő gazda vagyok.

A HAZAFIAS VÁLASZTÁSI KO
ALÍCIÓ pártoktól független jelöltje
ként a pártharcokból kiábrándult vá
lasztók képviseletében az alábbi főbb 
célokért való közös összefogás meg
teremtését tartom elsődlegesnek: 
Elismerve a pártrendszerű koalíción 
alapuló parlament szükségességét, a 
pártok küzdelmében semleges poli
tikát kívánok megvalósítani a békés 
átmenet, a gazdaság újjáteremtése 
érdekében.
Elítélem a szélsőséget, az átgondo

latlan kapkodást, ugyanakkor elen
gedhetetlennek tartom a nyugodt po
litikai küzdelmet, a döntésekben a 
megfontoltságot, higgadtságot. Val
lom, hogy gazdasági gondjaink meg
oldásához is nélkülözhetetlen a ki
egyensúlyozottság, a lakosságbizton
ságérzete.
A gazdaság fellendítését szolgáló 
programok közül azzal értek egyet, 
amely nemcsak a külföldi tőkére vár, 
hanem a hazai munkaerőre és tőke 
teljesítményére, saját munkánk és

gazdasági modellünk önkritikus új
raértékelésére épít. Nem tudom elfo
gadni az ország vagyonának túlzott és 
meggondolatlan kiárusítását.
Olyan hatékony piacgazdaságot tá
mogatok, melyben a mezőgazdasági 
termékek értékaránya javul az ipari 
termékek értékéhez képest. Alapvető 
és nagyon sürgős teendő a záruló 
agrárolló megteremtése.
Egyetértek és támogatok minden 
elképzelést, amely hozzájárulhat a 
falvak, a kistelepülések lélekmeg

tartó erejének fokozásához. Segíteni 
kívánom az energia-, víz-, út-, keres
kedelmi hálózat, hírközlés rendsze
rének megteremtését. Azonos felté
teleket kell biztosítani vidéki váro
saink, falvaink, kistelepüléseink szá
mára.

A valós önkormányzatok visszaál
lításához alapfeltételnek tartom az 
anyagi alapok biztosítását, elsősor
ban a fejkvóta és az adók nagyobb 
helyi felhasználhatósága révén.
Nem lehet tovább halasztani az adó
rendszerhez igazodó bérreformot, a 
társadalombiztosítás olyan formá
ban való korszerűsítését, az európai 
színvonalú egészségügyi ellátást. 
Tudom, hogy a felsoroltaknál lénye
gesen több gond van, ami megoldásra 
vár. Szeretném, ha a Balaton északi 
partján hosszan elnyúló választó- 
kerület lakóinak segítségével közö
sen szabnánk meg a feladatokat. Szí
vesen vállalkozom minden találko
zásra, ami lehetőséget biztosít életük 
és nem utolsó sorban elvárásaik 
megismerésére, véleményeink cseré
jére.
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SZŐR GYULA 1942-ben született Budapesten. Édesapja korai halála miatt 
három gyermek nevelésének terhe hárult édesanyjára. A nehéz anyagi 
körülmények ellenére felsőfokú végzettséget szerzett. Debrecenben vette át 
matematika-fizika szakos tanári diplomáját 1967-ben. A Lóczy Lajos 
Gimnáziumban 1971 óta tanít, 1974 óta igazgatóhelyettes. Felesége is 
pedagógus, fia másodéves programozó matematikus. Az állampártba 
sohasem lépett be, református vallású.
A SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGÉNEK tagja.

KEDVES OLVASÓIM, TISZTELT 
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Negyven év után először fordul 
Önökhöz nagyszámú képviselőjelölt, 
hogy egyénileg vagy egy párt által 
támogatva szavazatukat kérje az 
egyéni és pártprogram győzelemre 
viteléhez.
Ezért harcoltak az első sorokban a 
Szabad Demokraták az elmúlt 34 
évben. Magánlakásokban, a 301-es 
parcella elvadított bozótjában, az 
irodalmi-szellemi élet belső és külső 
emigrációjában tartották életben 56’ 
szellemét.
Az 1956-os forradalom egyet jelen
tett a szabad, független demokratikus 
Magyarországgal, vérbefojtása pedig 
azzal a rafinált diktatúrával melynek 
utolsó bilincseit a március 25-i 
választások szaggathatják széjjel.
A Szabad Demokraták nyilvá
nossághoz jutva azonnal az ország elé 
tárták a Rendszerváltás Programját. 
A Program megvalósítása rövid időn 
belül elvezeti az országot a szabad és 
fejlett Európába, kiutat kínál abból a 
gazdasági-erkölcsi-kulturális válság
ból melybe az idegen orientációjú 
pártállam taszította hazánkat.

MIT AKARNAK A SZABAD 
DEMOKRATÁK?

- Az 1947 után bevezetett rendszert 
nem megreformálni akarjuk, hanem 
másikkal felváltani. Nemcsak a 40 év 
kommunista diktatúrájának vagyunk 
ellenfelei, nem kívánjuk vissza a két 
világháború közötti úri Magyar- 
ország tekintélyelvű rendszerét sem. 
Modem, liberális demokráciát a
karunk, ahol a többség parlament 
útján kormányoz, a kisebbséget pedig 
szilárd jogok védelmezik.
- A szabad választások utáni első 
kormányban semmiképpen sem 
kívánunk a kommunista utódpárttal 
együtt részt venni. Leszögezzük azon
ban: mi a kommunistákat a ha
talomból kívánjuk kiszorítani, nem a 
politikai küzdőtérről. Azok a jogok, 
melyeket önmagunk számára kivív
tunk, őket is védeni fogják.
- Európai Magyarországot akarunk. 
Kétségbe vonjuk, hogy a Nyugattól 
való elmaradottságunk érték volna. 
Illúziónak tartjuk, hogy a magyar múlt 
kijelölne valamiféle „harmadik utat”, 
amely sem a „nyugati” liberaliz
mushoz, sem a „keleti” szocializ
mushoz nem vezet. Nemzeti hagyo

mányainknak azt a legnemesebb 
vonulatát kívánjuk folytatni, melyet 
a reformkor nagyjai indítottak el. A
kárcsak Széchenyi, Kossuth és Deák, 
mi is a Nyugathoz való felzárkó
zásban látjuk hazánk felemelke
désének útját.
MIT KÍVÁNUNK ELÉRNI A 
BALATON ÉSZAKI PARTJÁN?
- Közép-Európa legértékesebb 
természeti kincsének további kirab
lását megakadályozni. Fejlett infra
struktúrával, fejlett idegenforgalmat 
megvalósítani. A megtermelt nye
reség átmenetileg teljesen az elha
nyagolt víz, szennyvíz és úthálózat 
fejlesztésére fordítódjon.
A közellátás fejlesztésébe az állam az 
eddigieknél hatékonyabban kapcso
lódjon be. Balatonalmádiban is le
gyen nyáron is ivóvíz, télen hétvé
geken is friss kenyér.

Az állandó lakosság a köz
teherviselésben ne maradjon ma
gára. Az idényben itt lakók és az ide
genforgalom hasznát élvezők a 
közterhekből is vegyék ki részüket.
- A környezetszennyező techno
lógiákat váltsák ki más tevé
kenységgel. Fejlesszék az idegenfor
galmi szolgáltatásokhoz a szak
képzést, a szállodai berendezések 
helyben gyártását.
- A gyógyidegenforgalommal legyen 
egyenletesebb régiónk terhelése.
- A helyi önkormányzatok össze
fogását szorgalmazzuk, hogy a Bala
ton felvidék települései önálló arcu
latuk megőrzése mellett teremtsék 
meg a régió gazdasági-kulturális 
egységét, a dinamikus fejlődés alap
jait.
ÖNÖK TÁMOGATTAK BEN
NÜNKET ABBAN, HOGY A 
NÉPSZAVAZÁSON MEGAKA
DÁLYOZZUK A PÁRTÁLLAM 
H A T A L O M  Á T M E N T É S É T , 
MELLETTÜNK ÁLLTAK MIKOR 
FELVETTÜK A HARCOT AZ 
ALKOTMÁNYT LÁBBAL TIPRÓ 
BELÜGYMINISZTÉRIUMI CSO
PORTOK ELLEN?

Kérem ne higgyék el, hogy a 
választások nem hozzák meg a 
változásokat. Menjenek el március 
25-én és szavazatukkal támogassák a 
Szabad Demokratákat!

Igaz barátsággal, őszinte hívük 
Szőr Gyula

Vállalkozók pártja
Tisztelt Választópolgárok!

1990. február 2-án Balatonalmádiban 
29 fővel megalakult a „Vállalkozók 
Pártja”.
Országgyűlési képviselőjelölt: Floidl 
Imre mérnök, 51 éves.
8220. Balatonalmádi Dózsa Gy. u. 24. 
Pf.: 66.
Nem akartunk párttá szerveződni, de 
nem volt más eszköz érdekeink 
megfelelő képviseletére.
Célunk a szabad, demokratikus, a 
magántulajdon létjogosultságát és 
egyenrangúságát elismerő Magyar- 
ország megteremtése. 
Vállalkozásokat élénkítő és segítő 
törvények kellenek.
Nem kívánunk pártharcokat foly
tatni. Az ország felemelkedését nem 
a politikai csatározások, a hatalmi 
vágytól fűtött egymást bemocskoló 
nyilatkozatok, hanem a gazdaságra

koncentráló vállalkozások segítik elő. 
Legyünk a kisvállalkozások országa, 
mely új munkahelyekét teremt. Részt 
kérünk és részt veszünk környe
zetünk fejlesztésében és alakítá
sában.
Mindenki előtt áll a lehetőség a vál
lalkozásra, amely azonban nem csak 
lehetőség, hanem a jövőben kényszer 
lesz.
A legszentebb vállalkozás a család. 
Vissza kell adni becsületét és helyét a 
társadalomban.
Csak a jó családi légkör szabadítja fel 
az alkotó szellemet és ad erőt a mun
kához. Ne a politika döntsön a gaz
daság felett, hanem a piac alakítsa ki a 
maga politikáját.
Együttműködni akarunk mindenkivel 
a közös célért, a szabad demokratikus 
Magyarország megteremtéséért.
A vállalkozók, mellékfoglalkozásra 
kényszerültek, többszörösen kizsák

mányolt szellemi dolgozók, kereske
dők, iparosok és termelők, kisszövet
kezetek dolgozói, és leendő vállalko
zók alakítsuk ki közösen helyi prog
ramunkat.
A balatonalmádi helyi szervezet 
1990. február 9-én 16 órakor ülést 
tart a Városi Tanács tanács
termében.
Kérjük, hogy hozza el ajánlószel
vényét és ha egyetért programunkkal 
akkor azt az országgyűlési képviselő 
nevének megjelölésével a helyszínen 
adja le.
Az országos programból:
Általános piacgazdaság létrehozása 
a cél.
Az adórendszer ösztönözze a 
vállalkozásokat.
Vállalkozásbarát politika kell. 
Egyesítsük erőinket.
Vegyünk részt az országos és helyi 
választásokon.

Részt kérünk az önkormányzatban, 
mely járjon feladattal.
Az itt megtermelt nyereség adójával a 
Városi Tanács rendelkezhessen. 
Részt kívánunk venni a Városi Ta
nácsnál keletkezett anyagi fedezet 
célszerű felhasználásában.
Más Budapesten és más a Balaton 
parton vállalkozónak lenni.
Az idegenforgalom lehetőséget és 
egyben terhet is jelent.
Meg kell találni a foglalkoztatási 
lehetőségeket ősztől tavaszig.
A jelenlegi kormány, ill. ország- 
gyűlés számunkra már nem fog 
érdemi törvényeket alkotni, így le
hetőségünk van közös program kia
lakítására, melyet az új országgyűlés 
elé tudunk terjeszteni.

Az ülésre mindenkit szeretettel vár: 
Floidl Imre 

elnök
Vállalkozók Pártja helyi szervezete



Csúnyák vagyunk!

Átjáróház csodás változata a műemlékek között

Bevasalva szép környezetbe.

Várom a külföldieket

Nem tudni, merre dőljek

Jó, hogy korlát van, mert így nem jön át a gaz meg a szemét.

Fotó: Durst László



Veszprém megye 2. számú 
választókerületének jelöltjei

Kedves Balatonalmádiak!
Tudom, sokan csodálkoznak 
döntésemen, hogy harminc évi gyer
mekorvosi munka után, látszólag 
hirtelen közéleti szolgálatra szántam 
magam. Ez az elhatározás köz
vetlenül a munkámból fakadt. Tíz 
éven át végeztem felmérést az Önök 
gyermekei között arról, hogyan 
képzelik el családi életüket. Ebből a 
nagy munkából kirajzolódott előttem 
az almádi családok válságos helyzete. 
Alkoholizmus, szegénység, kiszol
gáltatottság, túlterhelt anyák, kizsi
gerelt apák képe sorakozott fel 
előttem. Így jutottam arra az 
elhatározásra, hogy a családokért 
óhajtok ezután élni és dolgozni.
Arra is rá kellett jönnöm, hogy ezt a 
munkát a legmagasabb fórumon kell 
tenni, mert egyrészt a régi állampárt 
hagyta ilyen sorsra jutni a családokat, 
másrészt az új pártok sem jelent
keztek eddig olyan átfogó program
mal, mely erre az összetett kérdésre 
megnyugtató választ adna. Ezért az 
én programomban, melyet Önök 
már ismerhetnek, kimondottan e 
kérdéssel foglalkozom.
Mivel húsz éve Balatonalmádiban 
élek, így elsősorban e város és 
környéke gondjait ismerem, ezekre 
kívánok választ keresni.
Milyen, a családokat érintő csapások 
érvényesültek térségünkben, me
lyek tönkretették az egészséges, jól 
működő, óvó, védő, fészekmeleg 
családot. Néhány példa: nagyarányú 
ipartelepítés Fűzfőgyártelepen, mi
től édesapák, édesanyák ingáznak, 
mindennapi a „levelező család” a 
műszakosoknál!
A nők munkába állítása emberfeletti 
erőfeszítéssé teszi a családanyai 
funkció betöltését. Mint orvos, 
látom, hogyan romlik a népesség 
egészségi állapota. Fiatal apák, 
anyák halnak meg, rokkannak le nap 
mint nap a szemem láttára. Nő az 
árvák, a válási árvák száma.
Szinte hihetetlen, de Almádiban ma 
évente egy harmadával kevesebb 
újszülött jön a világra, mint 10 évvel 
ezelőtt, amikor a lakosság létszáma 
még jelentősen kisebb volt! Ezért 
nem a polgárok, hanem a kö
rülmények tehetők felelőssé!
Mi tehát a teendő? Sürgősen meg kell 
oldani az iskolák, elsősorban a vö
rösberényi iskola ügyét. Amennyi
ben a polgárok úgy döntenének, a

három iskola valamelyikét ökume
nikus egyházi iskolaként lehetne 
működtetni. A pedagógusoknak 
mindenképpen meg kell adni a lelkiis
mereti és a tanszabadságot!
A nők legyenek végre egyenjogúak a 
munkában és a családban, anyagi 
hátrány nélkül. Almádiban is 
biztosítani kell részmunkaidős 
foglalkoztatást. Jelentős támogatás
sal elő kell segíteni a családi 
kisvállalkozásokat, ezek közül már 
nem is egy jól működik, mindnyájunk 
hasznára. Ebből kellene sokkal több, 
erre kellene ösztönözni a vállalkozó 
kedvű szakembereket. Főleg a kisi
parban, kiskereskedelemben, szol
gáltatásban. De meg kell oldani a 
mezőgazdálkodásra alkalmas terü
leteken is, hogy földhöz jussanak, 
akik gazdálkodni tudnak és szeret
nek, az elvett földek, vagy ellenértéke 
kerüljön vissza a tulajdonosok, vagy 
örököseik tulajdonába. Ne legyen 
parlagon heverő föld határainkban! 
Az eddigi „gazdálkodó” tanácsi 
rendszerről mielőbb át kell térni a 
valóban tulajdonosként működő 
önkormányzati rendszerre. Így a 
város gazdálkodhat a vagyonával, a 
földjével, az itt termelt haszon (pl. 
idegenforgalom) javaival.
Megoldás kínálkozik a női foglal
koztatás családközeli megoldására is. 
Javasolom „Háziasszony” képzés 
beindítását ilyen típusú iskola 
beindítását a magasabb színvonalú 
európai mércével mérhető, minőségi 
idegenforgalom kifejlesztésére.
Az itt termelt javakkal való 
gazdálkodás esetén megoldódna a -

már a szomszédban, Balatonfűzfőn - 
levő gázvezeték idehozatala is. 
Fűthetnénk olcsón, tisztán, az 
időseknek az is fontos, hogy könnyen. 
Mielőbb oldja meg a város az ivóvíz 
nitrátmentesítését, hogy a lakosság 
mielőbb tiszta, nitrátmentes vízhez 
jusson!
Nem eshetek abba a hibába, hogy 
felelőtlen, megalapozatlan módon 
gyors meggazdagodást, azonnali 
megoldásokat Ígérek a válasz
tóimnak, hiszen nagyon sok a tenni
való, s viszont kevés mindehhez a 
rendelkezésre álló eszköz. Az 
adórendszer megfelelő, vidékcent
rikus, teljesítményfokozó, (és nem 
visszatartó) sürgős átalakítása, és 
egyéb már javasolt módszerek kellő 
pénzhez juttatják a tanácsot.
Tavaly tavasszal önökkel együtt 
haladtam a húsvéti békemenetben a 
Szentkirályszabadjai Szovjet katona
sághoz, sürgetve a szovjet csapatok 
mielőbbi kivonulását. Akkor nem 
értünk el látványos eredményt, de a 
mai napra kézzelfogható közelségbe 
került a csapatkivonás. Javaslom, 
hogy a repülőtér polgári célokat 
szolgálva az idegenforgalom bázisát 
képezze, az ottani lakótelep enyhíteni 
fogja a fiatalok otthonalapítási ne
hézségeit. Ugyanitt nyugdíjas ház, és 
öregek otthona is létesíthető. 
Minden egyéb kérdésben részletes 
információval állok rendelkezésükre, 
és számítok szavazataikra.

Szeretettel:
Szelényiné, 

Dr. Péterfia Katalin, 
független képviselő a családért.

AFORIZMÁK

Műfajilag az aforizma, a szállóigévé 
lett gondolat.
A magyar nyelv értelmező 
szótárának meghatározása szerint 
„valamely életbölcsességet, igaz
ságot, elmésséget kifejező tömör, 
szellemes mondás”.
A Bölcsességek könyve c. ösz
szeállításból nyújtunk át olvasó
inknak egy csokrot ezekből, talán 
nem haszontalan elgondolkodni 
azon, hogy évszázadokkal korábban 
élt emberek napjainkban is érvé
nyes, jelenünkre is alkalmazható 
igazságokat fogalmaztak meg.

Marmion, Shackerley (1603-1639) 
angol író
„A nagy öröm, éppúgy mint a nagy 
bánat, néma. ”

Logau, Friedrich von (1604-1655) 
német epigrammaköltő 
„Önmagunkkal vívni: legszörnyűbb 
viadal.
Önmagunkon győzni: legnagyobb di
adal. ”

Calderon de la Barca, Pedro (1600- 
1681) spanyol drámaíró 
„Nem jó, ha mindent az időre bízunk. 
Legyünk magunk is rajta, hogy 
hibáinkat jóvá tegyük. ”

Gracián Y  Morales, Baltazar (1601- 
1658) spanyol író
,,Legyen bennünk valami az 
üzletemberből... Az élni tudás 
manapság az igazi tudás. ”

„Ahhoz, hogy elveszítsünk valakit, 
elég, ha túlságosan lekötelezzük. ”

„A csúnya győzelem nem mindig 
dicsőség, hanem vereség.”

„Különböztesd meg a szó emberét a 
tettek emberétől. ”

La Rochefoucauld, Francois de 
(1613-1680) francia af orizmaszerző. 
„Emlékezőtehetségere mindenki 
panaszkodik, ítelőkepességére senki. ’

„ Vannak emberek, akikhez pompásan 
illenek a hibák, és olyanok, akiket 
elcsúfítanak jó tulajdonságaik. ”

La Fontaine, Jean (1621-1695) fran
cia költő
„Ki túl sokat akar, mindent kockára 
tesz. ”

Saint-Simon, (1760-1825) francia 
utópista szocialista 
„Csupán a múlt filozófiai elemzése 
útján juthatunk el a jelen igazi 
alkotóelemeinek pontos ismeretéhez. ”

Saint-Just (1767-1794) francia 
forradalmár, államférfi 
„... a szabadság nem honosodik meg, 
ha a nincstelenek fellázíthatok a 
dolgok új rendje ellen.”

Napóleon Bonaparte (1769-1821) 
francia hadvezér, majd császár 
„ Csak a korgó „gyomrok ” forradalma 
veszedelmes. ”

„Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha 
jövőt mutatunk neki; a vezető: 
reménységmondó. ”



Ismét elhagyta valaki a 
Balatont, a nőn szeretett 
tájat, a horizont alá zuhant 
a mélyben, a türkizzöld víz 
sima tükre alá lebukva, 
mint a nyugvó nap tűzvörös 
koronája.

BORSOS MIKLÓS 
szobrászművész 84 éves 
korában elhunyt. Gyá
szoljuk mindannyian, de 
mi, almádiak, Balatonla
kók még különösebben, 
hiszen itt élt közöttük egy 
látásnyira, Tihany félszi
getének párás ködében. 
Onnan sugárzott európai
sága, hirdetve e táj Kü
lönleges voltát, Pannónia 
sajátos igazát. Tisztelettel 
emlékezünk a Balaton 
nagy öregjére és búcsú
zunk tőle.

V.L.

SHAKESPEARE ALMÁDIBAN

„Shakespeare egymaga fele a te
remtésnek,, Petőfi elragadtatott 
minősítése elég indok, hogy miért 
mutatja be angol diákszínpad a Julius 
Caesart a Balatonalmádi Magyar- 
Angol Tanítási Nyelvű Gimnázi
umban. A helyszín pedig több mint 
elégséges indok, hogy miért angolul 
mutatják be. Nem véletlen, hogy a 
Julius Caesart és nem véletlen, hogy 
Magyarországon. „Hány késő század 
adja majd elő E büszke tettet meg 
nem született Országokban s nem 
ismert nyelveken” - mondják a darab
ban a köztársasági vezérek március 
idusán Caesar legyilkolása után.
Az Erzsébet-kori Angliában hazánk 
nem volt ismeretlen, sőt nyelvünk 
sem! Ugyanúgy, ahogy a darabban 
más nyelvet beszél a szilaj Casca, a 
nemes Brutus és megint mást a nép, a 
XVI. század angol előkelőinek 
magyarországképe hitelesebb, amely 
gyökeresen eltér a műveletlen 
többségétől. A Towerban raboskodó 
Morus Tamás két magyar nemest 
beszéltet egyik dialógusában és velük 
mondatja ki, hogy Magyarország az 
egész kereszténység kulcsa. Erzsébet 
királynő angol önkéntesek 
részvételét engedélyezte a török 
elleni harcban és hetente háromszor
- vasárnap, szerdán és pénteken - 
misét mondatott Magyarországért! A 
londoni nép pedig a forgalmas he
lyeken kéregető magyarok „Hungari- 
ans” helyett előbb „hungry ones”-t 
mondott majd és úgy lett e 
szójátékból dicstelen jelző. (Magya
rok - éhenkórászok)
Még Széchenyi naplójában is 
visszaköszön Shakespeare „Windsori 
vig nők” darabjából egy mondat: „Ej 
satnya éhenkórász! Hát a csapot 
fogod fejni?” amely angolul így 
hangzott: O base Hungarian wight,

Wilt thou the spigot yiled?” pedig itt 
nem „alja magyarokra” hanem 
„csak” éhenkóraszra gondolt az 
avoni bárd.
De mondott mást is, jobbat is 
Shakespeare a magyarokról is, 
Közép-Európáról is. 
Lengyelországban maga a király 
Stanislas Augustus fordítja lengyelre 
Julius Caesart, nálunk pedig Vö
rösmarty Mihály, a költőfejedelem, 
vagy költő-óriás. A darab bemu
tatóján még Széchenyi is megjelent, 
de Vörösmarty figyelmét egy vö
rösberényi tiszteletes Fábián Gábor

fordította Shakespeare és az angol 
irodalom felé még 1831-ben: „Engem 
most az anglománia gyötör; minden 
dolgom az, hogy e nyelvben való 
olvasásban készséget akarok magam
nak ezen télen szerezni.
Aztán majd papolok neked Shakes
peare-ről, ne félj!”
Eredményesen papolhatott Fábián 
Gábor, mert 8 év múlva Vörösmarty 
remekszerű Julius Caesar fordítással 
rukkolt elő, színházaink ma is az ő 
fordítását használják, amelyet csak 
néhol igazított ki Szabó Lőrinc (ke
vesen tudják, hogy a diszeli Hajagos-

hegyen ablak tábla őrzi még ma is 
Szabó Lőrinc Shakespeare fordí
tását).
A közel 400 éve írt Julius Caesar 
térben és korban megmozgatta a 
közönségét. Szinte hihetetlen de 
1702-ben német vándorszínészek 
Oroszországban komédiaként adják 
elő, sőt Nagy Katalin cárnő sorra 
„gyártja” a maga Shakespeare 
utánzatait. Még Voltaire tolla alól is 
kerültek ki francia utánzatok és a 
németek politikai mondanivalója 
miatt fordultak el tőle. Nálunk alig 80 
éve még deficites, legalábbis így 
panaszkodik a színigazgató az Óbuda- 
Balatonfüred-Losonc-Nagykároly- 
Szolnok turné után. 20 év múlva már 
siker, a pataki diákok mutatták be 
otthon is és a Madách Színházban is. 
1945 után nem szorgalmazták annyira 
a darabot, még 20 évente előadva is 
sokallták egyes elvcsiszárok, ódz
kodtak tőle a kritikusok és a rendezők 
is.
Tagadhatatlan, hogy Shakespeare a 
legtöbbet és legtöbbféleképpen ma
gyarázott író. Sokat elbírt, minden 
kor mást látott benne, vagy azt, amit 
látni akart, olykor azt, amit szabad 
volt, vagy kellett volna látni. Ez a mi 
magyar Shakespeare örökségünk, 
amit Maller Sándor foglalt össze ilyen 
frappánsan.
Ezt megtapasztalni, avagy átérezni, 
hogy Shakespeare mindig is a 
kultúrtörténet legérzékenyebb baro
métere volt - február 19-én 19.00 órai 
kezdettel lehet itt Almádiban. Az 
előadáson talán még Kármán József 
200 éves kérdésére is választ tudunk 
adni: „Lesz-e Pannoniából valaha 
Albion? Támadnak-e Newton, Loc
ke, Shakespeare és Miltonok itt is mi 
közöttünk?”

Czuczor Sándor

Emlék-képek
... a nyárról. Egy stég, trepni no és a trambulin. Strandunk összes kellékei. 
Napbarnított bőrünket átjárta a Balaton víz utánozhatatlan illata. 
Időnket nem pazaroltuk sorbaállásra. Büfé, ott akkoriban nem létezett. A 
strand a Papírgyár felügyelete és Szabó bácsi szeretete „alá” tartozott. A 
Matula - külső óriási szivet takart, de a rendet és fegyelmet megkövetelte. 
Néha azonban megengedte, hogy az erdészet nadreitette strandját is 
meglátogassuk.

... a faluról. Barangolásaink emlékeit őrzik a kedvelt kirándulóhelyek. 
Kilátó - Malomvölgy - Szársos - Vadkörtefa - Szársos. Csapásokon 
„szolgalmi” utakon járva gyakran haladtunk át a szőlősgazdák parcelláin. 
Barátságosan útbaigazítottak bennünket. Akkoriban néma le-ésbekerítés 
vont határt a gazdák telke között, hanem a bizalom.
Korhadt törzsű vackor, madárcseresznyefa vigyázott a jószomszédi viszony 
feddhetetlenségére.
Nos és a Senki földje? Kidöboltatott, hogy hol és mikor szükségeltetik a 
kaszálók rendbetétele. A hajdani falukép is egy viszonylagos 
rendezettséget mutatott. A gondozottság nemcsak a kerítésen belüli 
tulajdonra vonatkozott, hanem a portálokra is.

Az idő megszépíti az emlékezést a múltat?
Évtizedek múlva gyermekeinknek vajon milyen emlék-képek idéződnek fel 
környezetünkről?



Orvosi Ügyelet 
Balatonalmádiban

Hétköznap: 18 h - 07 h 
Hétvégén:
Szombat 07 h- Hétfő 07 h 
Ünnepnapon: 07 h - 07 h 
Cím: Balatonalmádi 
Lenin u. 32.
Telefon: 38-334

Városi Könyvtár 
nyitva tartási ideje:

Hétfő: 13 h -18 h 
Kedd: 13 h -18 h 
Szerda: 09 h -12 h 
illetve 13 h -18 h 
Csütörtök: 09 h -12 h 
illetve 13 h -18 h 
Péntek: 13 h -18 h 
Szombat: 10 h -16 h

Vörösberényi Könyvtár 
nyitva tartási ideje:

Kedd: 16.15 h -19.00 h 
Péntek: 16.00 h -19.00 h

Tislér Sándorné olvasónk 
levelében megfogalmazott 
problémáit továbbra is 
napirenden tartjuk, de sajnos 
az illetékes lakásügyi előadó 
huzamosabb ideje tartó 
betegsége miatt lapzártáig 
nem tudtunk az ügyben 
tájékozódni.

Minden 
rászorulónak
A Balatonalmádi Nagycsaládosok 
csoportja és a Városi Vöröskereszt 
alapszervezete nagyarányú ruha
segély akciót szervez minden 
rászoruló részére. Várjuk Bala
tonalmádi és környéke lakosait, akik 
használt ruhaneműt elfogadnak. 
Csecsemők, gyerekek és felnőttek 
részére van választék a réklitől a 
télikabátig.
A ruhaosztás február 21-én szerdán 
du. 4 órakor lesz két helyszínen: a 
Gyermekszakrendelő várójában és a 
volt pártház alagsori klubszobájában. 
„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.”

Szelényiné 
Dr. Péterfia Katalin

KÉREM
tisztelettel Önt, kedves Almádi Polgár, hogy orvosi segítséget a kö
vetkezőképpen kérjen; miután minden felnőtt és gyermek lakosnak van egy 
kezelőorvosa (körzeti orvosa), akihez tartozik. Egyelőre területi beosztás, a 
későbbiekben remélhetőleg szabad választás szerint.
Almádiban nincs központi rendelőintézet, itt csupán körzeti orvosi-, szak-, és 
gyermekszakrendelések működnek egymás mellett.
Az alapellátást (részeként a házhoz hívásokat) három felnőtt és kettő 
gyermekkörzeti orvos látja el.
Kettő felnőtt körzeti és egy gyermekorvos a Lenin u. 32. sz. alatt dolgozik 
(telefon: 38-334, 38-488); egy felnőtt (Ady Endre u. 25. telefon: 38-968) és egy 
gyermekkörzeti orvos (Ady Endre u. 2. telefon: 328-750) pedig 
Vörösberényben.
Az orvosok időben folyamatosan de más-más helyen rendelnek. Reggel 7 órától 
este 6 óráig valamelyik munkahelyen biztosan van orvos, este 6 órától reggel 
7 óráig sürgős szükség esetén központi ügyelet hívható, telefon: 38-334. (Itt 
jegyezném meg, hogy ugyanaz az orvos, aki ledolgozta már munkanapját este 
ügyelni indul, és másnap reggel rendelését ugyanúgy kezdi munkavégzésének 
25. órájában mint frissen ébredt embertársai.)
Kérem, hogy lehetőség szerint mindenki kezelőorvosát keresse panaszával, 
akinek címe, telefonszáma a körzeti orvosi rendelők tájékoztatóira ki van írva. 
Ha a körzeti orvos valami okból nem elérhető a tájékoztatón, ez esetben a he
lyettes neve, címe, telefonja is ki van írva. Sürgős szükség esetén az éppen 
rendelést végző orvos is hívható (vagy bármely elérhető orvos), vagy a 04-es 
telefonszámon az Országos Mentőszolgálat.
Remélem fenti sorok segítséget nyújtanak a tájékozódásban, és kétségbeesett 
helyzetekben Ön nem kényszerül időt vesztegető keresgélésre, esetleg 
különböző panaszfórumok megkeresésére.
Szíves megértését megköszönve maradok tisztelettel:

Dr. Tóth József 
mb. városi főorvosa

KISIPAROSOK 
FIGYELEM!

A Balatonalmádi Városi Tanács VB. Hatósági Osztálya pályázatot hirdet.
A pályázat célja; a településen működését megkezdő hiányszakmák 
gyakorlóinak támogatása.
A támogatás összege: 100000,-Ft 
A támogatni kívánt szakmák: cipész,

rádió-tv. műszerész, 
órás,

szabó (férfi-női) 
háztartási gépszerelő

Telephelyet biztosítani nem tudunk.
A pályázatokat a Városi Tanács Hatósági Osztályához kell benyújtani. A 
pályázat elbírálásáról, illetve a támogatás odaítéléséről a Végrehajtó Bizottság 
egyedileg dönt.
Részletes tájékoztatást a Termelés-, Ellátás- felügyeleti csoport vezetője ad.

Városi Tanács VB. 
Hatósági Osztálya

Ökumenikus hírek 
városunkból

1990. január 16-án kedden du. 17 
órától a balatonalmádi római ka
tolikus templomban Olasz Éva 
református lelkésznő, a 
balatonalmádi református templom
ban pedig 1990. január 17-én szerdán 
du. 17 órától Csorna János római 
katolikus atya hirdette az igét és 
szolgált az Úr előtt.
Örvendetes, hogy a jelzett 
ökumenikus Istentiszteleten a római 
katolikus, az evangélikus és 
református keresztény hívek nagy 
létszámban vettek részt.

Valentine Day 
a Gimnáziumban
A Magyar-Angol Tanítási Nyelvű 
Gimnázium idén is me^ünnepli a 
SZERELMESEK NAPJÁT. Hagyo
mányos bálját is ekkor, 1990. február 
17-én 19.00 órai kezdettel tartja. 
Angol-magyar nyitótánc, teaház, ka
szinó, jósnő, fényképész, bazár és 
büfé áll az érdeklődők rendel
kezésére.
Az est díszvendégei a londoni test
vériskola színjátszói.
Belépőjegyek igényelhetők 50,- 
illetve 100,- Ft-os áron a kol
légiumban 1990. február 16-ig László 
András tanár úrnál.

A Családi Iroda 
TÁNCISKOLÁT

szervez 14 év feletti 
fiataloknak.
A kezdő tanfolyamon 
megismerkedhetnek 
a bécsi- és angolkeringő, 
fox, disco-táncok, 
szamba, mambó, lambada 
alaplépéseivel.
10 alkalom, heti 2 óra 
(kedd, 17.30 órától)
Helye: volt pártház 
Tanfolyami díj: 650,-Ft 
Jelentkezni lehet: február 12-ig

Családi Iroda 
Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.
Telefon: 38-444.
Az első táncóra:
1990. február 13.17.30 óra.

F E L H Í V Á S

Az almádi Honismereti Szak
kör kéri a város lakosságát, 
hogy a II. világháború almádi 
és berényi áldozatai neveinek 
összegyűjtésében nyújtson 
segítséget. Lehetőleg minél 
több adatot, (név, lakcím, 
anyja neve, születési adat stb.) 
kérünk közölni, amit írásban a 
következő helyeken lehet le
adni:
- Városi Tanács épülete por

táján
- Városi Könyvtárban
- Vörösberényben: Új Mé
száros Dezsőnél, Ady Endre
u. 3 sz. Célunk a hősi 
emlékművön egy névsort el
helyezni a meglevőhöz ha
sonlóan. Ez csak akkor lesz 
lehetséges ha a teljes névsor 
rendelkezésünkre áll. Közre
működésüket köszönjük.

S.F.

Balatonalmádi 
Város Lapja

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság 
Czuczor Sándor,
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Pataki György,
Schildmayer Ferenc,
Veszeli Lajos 
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Veszeli Lajos
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