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

Az önkormányzati választások első szakasza a jelöltállítással 
lezárult. A Választási Bizottság Balatonalmádiban 39 helyi 
képviselőjelöltet és 3 polgármesterjelöltet vett nyilvántartásba. 
A választópolgárok az 1990. szeptember 30-ra kitűzött 
önkormányzati választáson két szavazólapot kapnak, melyek 
közül az egyiken a helyi képviselőket, a másikon a város 
polgármesterét választják meg.
Balatonalmádi önkormányzatába a választópolgárok 13 főt 
választhatnak. Ez azt jelenti, hogy a szavazó lapra felkerülő 39 
jelölt közül kell 13 főre voksolni, illetve a három polgármester 
jelölt közül egy személyre.
Helyesen és érvényesen akkor szavaznak a választópolgárok, 
ha szavazólapon felvett 39 névből 13 név melletti körbe tesznek 
egy X  vagy egy + jelet. Érvényes akkor is a szavazat, ha 13-nál 
kevesebb személyre adják le voksukat. Érvénytelen viszont

akkor, ha 13-nál több körbe kerül jel, mert a szavazatszámláló 
bizottság így nem tudja eldönteni, hogy közülük melyik 13-ra 
kívánt a választópolgár szavazni.
Képviselő az a 13 fő lesz, aki a 39 fő  közül a legtöbb szavazatot 
kapta.
Polgármester az lesz, aki az érvényes szavazatok több mint 
1/4-ét megkapta.
A sikeres választás alapfeltétele az, hogy a választópolgárok 
több mint 40 %-a megjelenjen, ez Almádiban legalább 2400 
választópolgár aktív részvételét igényli. Ennek érdekében a 
Választási Bizottság felhívja és kéri Balatonalmádi 
választópolgárait, hogy a választásokon minél nagyobb 
számban jelenjenek meg és a titkos szavazás biztosította 
lehetőségek mellett, meggyőződésük alapján válasszák meg 
Balatonalmádi polgármesterét és 13 fős önkormányzatát.

Ady Endre 
ELHANYAGOLT 
VÉRES SZÍVÜNK

Sebeink megújulhattak százszor, 
Úgy adta az Élet:
Támadtak a magyar sebeknél 
Mindig tüzesebb kelevények 
S mi árván porban üszkösödtünk.

En-sírásunkat végigsírnunk 
Hangosabb sírások 
Nekünk soha meg nem engedték: 
Úgy licitált reánk, mint vásott, 
Kegyetlen uzsorás: a más sors.

Ha harcaink parázsa lobbant,
Világok gyúltak ki,
Sohse tudott az igazsághoz 
Igazunk minket eljuttatni:
Hamupipőke a magyar kín.

Mégis és újra: föl a szívvel 
Mi véres szívünkért,
Mi kínunkért, mi bánatunkért,
Mi szegény meggyötört hitünkért,
Ha orkánzik a Mindenség is.

Harcunk a magyar Pokollal van, 
Mindent erre tettünk,
Ennek a kapuit döngetjük,
Ezé a harcé lelkünk, testünk,
Ez vesztünk vagy győzelmünk: sorsunk.



Babits Mihály: Verses napló
(részlet)

„ Nem zene még, nem zene még ez. 
Még csak hangolnak a zenészek. ”

Balogh Csaba
független

1950. március 10-én szület
tem Balatonalmádiban. Bala
tonfüreden, a Lóczy Lajos 
Gimnáziumban érettségiz
tem. Balatonalmádiban a Sza
badságkilátó u. 21. szám alatt 
lakom. Nős, 2 gyermek édes
apja vagyok. Velem egy ház
tartásban él 50 éves bátyám, 
aki 3 éves kora óta beteg. 
Feleségem Balatonalmádi
ban dolgozik, férfifodrász
ként. Szüleim: édesapám 
MÁV-pályaőr volt, 1971-ben 
halt meg. Édesanyám 4 gyer
meket nevelt fel, mint háztar
tásbeli, 1987-ben meghalt.

Pártoktól, szervezetektől 
független képviselőjelöltként 
kívánok indulni, és az Önök 
bizalmából a testületbe kerül
ni. Pártnak tagja nem voltam, 
és jelenleg sem vagyok. A vá
lasztáson való indulásra az 
adott indíttatást, hogy eddig is 
végeztem közösségi munkát, 
út-, csatornamű-építés szer
vezésében. Az új típusú 
választási rendszerben dele
gáltak a szavazatszámláló bi
zottságba, mint párton kívüli 
függetlent. Környezetemben 
egyének, többnyire idős em
berek ügyeit is képviseltem 
lehetőségeim szerint. Így sok 
ember véleményét ismerhet

tem meg, melyet most nyilvá
nosan szeretnék képviselni. 
Programot a jelen helyzetben 
adni felelőtlenség lenne, de az 
elképzeléseim a következők: 
szeretnék sok járható utat, egy 
társadalombiztosításra épülő 
egészségügyet, ahol a nap 
minden órájában elérhető az 
orvos. Szorgalmaznék egy 
mindent kielégítő, télen-nyá
ron üzemelő áruház felépíté
sét. Munkahelyemen, Veszp
rémben a MÁFKI kutatóinté
zetében 15 éve a környezet- 
védelem területén dolgozom, 
vizek, ipari és kommunális 
szennyvizek tisztításával fog
lalkozom.

Tisztelt Választó Polgárok! 
Kérem Önöket, hogy éljenek 
szavazati lehetőségükkel, 
mert csak így közösen tudunk 
megoldani egy olyan felada
tot, melynek még az elejét sem 
lehet pontosan látni, nem 
hogy a végét. Ha ezek alapján 
személyemet elfogadják, bíz
ni tudnak bennem, úgy kérem, 
szavazataikkal támogassanak 
a választáson.

Balogh Miklós
független

1956-ban születtem Veszp
rémben. Általános iskolai ta
nulmányaimat Balatonalmá
diban kezdtem, a mai 1. sz.

Általános Iskolában. A komá
romi Jókai Mór Gimnázium
ban érettségiztem. Ezután az 
esztergomi Tanítóképző Főis
kolán tanítói diplomát szerez
tem. 1977 óta dolgozom a 
Balatonalmádi 1. sz. Általá
nos Iskolában. E közben 1984- 
ben a szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán test
nevelő szakos tanári diplomát 
szereztem.

Édesapám tanár, édes
anyám fizikai dolgozó volt a 
Balatonalmádi Nevelőott
honban. Jelenleg nyugdíjasok. 
Van egy bátyám, aki 1975 óta 
Kanadában él.

Párttag nem voltam, ezután 
sem leszek. Nős vagyok, két 
gyermekem van. Múltam, 
gyermekkorom, ifjúságom, 
legszebb élményeim, csalá
dom, barátaim és munkám 
Almádihoz kötnek. Balaton
almádiban lévő ismerőseim
re, barátaimra, tisztelettel te
kintek, tanítványaimra, szü
leikre szeretettel gondolok.

Úgy hiszem ideje, hogy a 
Balatonalmádiban élő em
berek maguk vegyék kezükbe 
sorsuk irányítását.

Balatonalmádiban is hihe
tetlen nehézségekkel kell 
szembenézni, a régóta felhal
mozódott helyi gondok meg
oldásra várnak. A majdan 
megválasztásra kerülő önkor
mányzatnak humánus érték
rendhez kell igazodnia. Pénz 
kell, hogy az egészségügy és az 
oktatás belső felépítésének 
alapvető megváltoztatásaival 
a kor követelményeinek 
szintjére emelkedhessen, csak 
egy példát kiragadva a 
megoldandók közül. Ha vala
hol, itt Balatonalmádiban 
megvannak a feltételei annak, 
hogy mindehhez kellő 
fedezetet teremthessünk.

A fő profil adott: az idegen- 
forgalom.

Szívből kívánok minden itt 
élő embernek egy olyan ön- 
kormányzatot, amelynek tag
jai tisztességes, józan gondol
kodású emberek, akik az itt 
élőknek érdekeit szem előtt

tartva a legjobb szándékkal 
munkálkodnak.

Ezen gondolatok jegyében 
tisztelettel megkérem Bala
tonalmádi lakóit, hogy szep
tember 30-án szíveskedjenek 
elmenni szavazni, mert most a 
város jövőjéről van szó.

Bendicsek József
független

1962. február 27-én szü
lettem Budapesten. Nőtlen 
vagyok. Jelenleg szüleimmel 
és két fiú testvéremmel élek 
együtt a Táncsics M. út 65- 
ben. Iskoláimat a Bala
tonalmádi 1. sz. Általános Is
kola elvégzése után Veszp
rémben folytattam. A Lovassy 
Gimnázium matematika sza
kán érettségiztem 1980-ban. 
A gimnázium befejezését kö
vetően a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építőmérnöki Ka
rán szereztem diplomát 1985- 
ben. 1987 óta, amikor megala
kítottuk a PROMT Építőipari 
Kisszövetkezetet, melynek ve
zetője vagyok — vállal
kozóként dolgozom Balaton
almádiban.

Az önkormányzati válasz
tások a Független Választási 
Tömörülés felhívására in
dultam el. Egyetértek azzal, 
hogy a városi önkor
mányzatnak a lakosság ér
dekeit elsőrendűnek tartva 
pártérdekeken felülemel
kedve kell működnie.

Elképzeléseimet röviden 
az alábbiakban foglalom 
össze:

— A parlamenti válasz
tások után kialakult bizony



talanságból is tanulva azonnal 
meg kell határozni az 
önkormányzat feladatait, 
munkarendjét.

— Létre kell hozni a 
működőképes polgármesteri 
hivatalt, hozzá kell látni az 
önkormányzat vagyonának 
felméréséhez.

— Létre kell hozni az 
önkormányzati munkát segítő 
szakmai bizottságokat.

— Létre kell hozni az 
önkormányzat irányításával 
és részvételével működő va
gyonkezelő szervezetet.

— Meg kell határozni a 
város fejlesztési elképzeléseit
1991. évre, ehhez a forrásokat 
azonnal fel kell kutatni.

— Meg kell határozni a 
város távlati fejlesztési terveit 
úgy, hogy ezt egy alapos 
igényfelmérés előzze meg a 
lakosság részvételével.

— A különböző város
részek közt feszülő ellentétet 
fel kell oldani azzal, hogy 
Vörösberény oktatási, kultu
rális, kommunális problémái
nak, valamint Káptalanfüred 
ellátási, kommunális problé
máinak megoldását az először 
elvégzendő feladatok közé 
kell helyezni.

— A Balatonalmádiban élő 
és dolgozó vállalkozókat az 
önkormányzat lehetséges esz
közeivel, segítségével újabb 
munkahelyek kialakítására 
kell ösztönözni.

A felsorolt feladatok, el
képzelések csak egy részét 
érintik a megoldandó felada
toknak. Bízom benne, hogy az 
általam és képviselőjelölt
társaim által felvetett gon
dolatok a majdan felálló 
önkormányzat számára is 
segítséget nyújthatnak.

Bélavári János
SZDSZ

Balatonalmádiban szület
tem 1944-ben, tősgyökeres al
mádinak számítok. Emiatt 
emlékezhetem a szinte falusi 
Almádira, de emlékszem a

megszégyenítő kulák-plaká
tokra, s emlékszem ’56-ra is! 
Ma már az értő tenniakarás 
munkál bennem.

Vegyészmérnök vagyok, el
vált, egy gyermek édesapja. 
Eddigi életem jelentős részét 
szakmai-gazdasági tevékeny
séggel töltöttem, ahol megis
merhettem a szocializmus 
„politikai gazdaságtanát”. 
Sem mérnökként, sem értel
miségiként azzal soha nem 
voltam elégedett. Ezért párt
tag sem voltam.

Szabad demokrata vagyok, 
a szociál-liberalizmus elköte
lezettje. Ez voltam húsz 
évesen, s ez is maradok. Meg
győződésem, hogy csak a 
szélsőséges indulatoktól men
tes, józan politika viszi or
szágunkat és városunkat elő
re. Önkormányzatunktól azt 
várom, hogy képviselőink 
eszüknél fogva gondolkodó és 
hozzáértő, szívüknél fogva 
pedig gondoskodó és a 
rászorultakon segítő testü
letet alkosson. Hozzám közel 
áll a gazdaság, tudván, hogy 
ennek alapja a tudás, ezért 
közel áll az oktatás is. 
Örülnék, ha bármelyik terü
leten szolgálhatnám városun
kat.

Városunk adottsága foly
tán üdülőhely. Az itt élők nagy 
többségét csak a nyaralók 
mentik meg az elsze
gényedéstől. Az önkormány
zatnak ezen a téren kell leg
többet tenni.

Ma egy egészséges Almádi
ból mintegy 1000 gyermek 
hiányzik, akik nem születtek 
meg. Ma 2-300 középkorú 
férfi hiányzik a családokból, 
akiket a fokozott terhelés ra
gadott el közülünk. Sok gyer
mek ájul el az iskolában, mert 
éhesen indult oda. Nyugdí
jasaink 3/4-e a létminimum 
alatt él. Munkaképes lakos
ságunk fele nem talál váro
sunkban munkát. Városunk 
útjai, vize..., az infra
struktúrája rossz. Rengeteg a 
tennivalónk, tenni kell, de 
nem elég tenni, a jót akarni is

kell, cseng vissza bennem 
Váci Mihály verse.

Remélem, hogy a liberális 
európaiságunkban, magyar
ságtudatunkban és egészséges 
lokálpatriotizmusunkban tár
sak leszünk, és városunk 
összefogva munkálkodhat jö
vőjéért!

Köszönöm ismerőseimnek 
és az ismeretleneknek, akik 
bejuttattak a hivatalos jelöltek 
közé. Tisztelettel kérem 
Önöket, hogy szavazataikkal 
támogassák az Almádi sza
baddemokratákat is.

Bérces László
független

Bérces László vagyok, 
1948. május 21-én születtem 
Nagytevelen. Szüleim nyugdí
jasok, egy öcsém van, aki 
Pápán dolgozik, Általános 
iskolát szülőfalumban végez
tem el. Középiskolai tanul
mányaimat a Pápai Mezőgaz
dasági Technikumban folytat
tam, ahol 1966-ban érett
ségiztem és technikusi okleve
let kaptam.

1966 és 1970 között a 
Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem hallgatója voltam, 
agrármérnöki diplomát sze
reztem 1970-ben.

Gyakornoki időmet a 
Városlődi Állami Gazdaság
ban töltöttem, majd a bala
tonkenesei és márkói ter
melőszövetkezetben dolgoz
tam vezető beosztásban.

1984 óta a Veszprém 
Megyei Tejipari Vállalatnál 
dolgozom, a tejipari 
szakmérnöki képesítés meg

szerzése óta vezető beosztást 
töltök be. Nem voltam és 
jelenleg sem vagyok egyik 
pártnak sem tagja.

1971-ben nősültem és így 
kerültem Vörösberénybe, 
ahol azóta is lakom csa
ládommal. Egy felnőtt fiam 
van, aki jelenleg tanul, fele
ségem magánkereskedő.

Balatonalmádi közéleté
ben az első szabad válasz
tások alkalmából kapcsolód
tam be, amikor a 8. számú 
szavazókor szavazatszedő bi
zottságának elnökévé vá
lasztottak.

Boldog Gyula
MSZP

1942. december 12-én szü
lettem Balatonalmádiban. Ál
talános iskoláimat itt 
végeztem, majd 1957-től Bu
dapesten szerszámkovács 
szakmát szereztem, amit 
később géplakatos és he
gesztő szakmával bővítettem.
1962-től Balatomalmádiban, 
a Bauxitkutató Vállalatnál 
dolgozom, jelenleg karos
széria-lakatosként.

1967-ben megnősültem, 
egy fiam és egy leányom 
született. Fiam 1990-ben vég
zett, üzemmérnöki diplomát 
szerzett, leányom negyedéves 
óvónőképzős. Feleségem a 
Bauxitkutató Vállalatnál dol
gozott, majd 1978-ban a Pápai 
Húskombinát Balatonalmádi 
Üdülőjébe került vezető ad
minisztrátornak. 1972-től 
1977-ig építettem családi há
zamat, saját erőmből.



1967-től 1989-ig voltam az 
MSZMP tagja, majd 1989-től 
az MSZP tagja vagyok.

1977-ben anyagi szükség 
végett ipart váltottam mel
lékállásban, munka után. 
1983-ban GMK-t hoztam 
létre, mely növekedésénél 
fogva, az akkori törvények 
miatt kettévált, és így újabb 
GMK-t szerveztem 1987-ben. 
Így több oldalú vállalkozói 
tevékenységet tudok folytatni.

Kb. 12-13 éve foglalkozom 
aktívan lakókörnyékem prob
lémáival. Kisebb fejlesz
téseket, vagy problémák meg
oldását az eddigi tanácsi 
vezetés mellett csak többszöri 
erőszakos fellépés árán si
került kiharcolni. Mivel eddigi 
tanácsi apparátusunk, illetve 
tanácstagjaink eléggé kifo
gásolható módon intézték az 
átlag lakosság ügyes-bajos 
problémáit, ezért azt sze
retném, ha az önkormányzat a 
lehetőségekhez képest lakos
ságcentrikusabb, és környe
zetünk rendjére és tisz
taságára jobban odafigyelő, 
határozottabb és követ
kezetesebb lenne.

Boros László
MDF

Balatonalmádiban szület
tem 1944-ben. Gyermekkoro
mat Fűzfőgyártelepen és 
Almádiban töltöttem. Apám
1950-ben meghalt. Anyám 
egyedül nevelt bennünket, 
bátyámmal.

Székesfehérváron érett
ségiztem mezőgazdasági 
technikumban, majd Gödöl

lőn, az Agrártudományi Egye
temen szereztem diplomát. 
Dolgoztam tsz-ban, mező- 
gazdasági kereskedelemben, 
szerveztem szakmai tanul
mányutakat, hosszú időt 
töltöttem mezőgazdasági ter
melésfejlesztés, -tervezés te
rületén és szaktanácsadóként. 
Néhány évig az almádi 
Auróra-uszoda helyettes ve
zetője voltam. Jelenleg ismét a 
Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem alkalmazásában 
állok.

Munkámon kívül amatőr 
környezetvédő és botcsinálta 
politikus vagyok, az MDF 
almádi szervezetében.

Higgadtan, szélsőségek 
nélkül próbálom megítélni a 
környező világot és a most 
zajló eseményeket. Annak 
ellenére, hogy a nemzetközi 
politikai és gazdasági kör
nyezet állapota és kilátásai 
kétségbeejtőek, mégis erős a 
bizalmam Magyarország tár
sadalmi és gazdasági meg
újulásában. Ez a bizalom de
mokráciában vetett hiten ala
pul. Tudom, hogy a mostani 
önkormányzati választás 
mekkora jelentőséggel bír, 
éppen ezért zavar és 
megdöbbent az a széles kör
ben tapasztalható közöny, ami 
az előkészületeket kíséri. 
Számtalan megnyilatkozásból 
kitűnik a vágy az igazi változás, 
egy új emberi és jobb 
körülményeket nyújtó társa
dalmi rendszer iránt, de úgy 
tűnik, hogy a tenniakarásnak, 
türelemnek és hitnek híján 
igen nehéz lesz eredményt 
elérni. Mindannyian felelősek 
leszünk Almádi jövőjéért, s ha 
ezzel a régóta várt alkalommal 
nem úgy élünk, ahogy azt a 
sors megköveteli, ha nem 
ismerjük fel a közös ér
dekeket, ha nem választjuk ki 
közösségünkből a legmegfele
lőbbeket az önkormányzatba, 
súlyos hibát követünk el ma
gunkkal és az utánunk követ
kező nemzedékkel szemben.

Gondoljunk tehát gyerme
keinkre, unokáinkra, szavaz

zunk józan belátásunk és lel
kiismeretünk szerint.

Legyen végre értelme a 
jelmondatnak: „megfelelő 
embert a megfelelő helyre”!

Bors Sándor
független

56 éves vagyok, 17 éve 
lakom Balatomalmádiban. 
Feleségem nyugdíjas ta 
nítónő. Lányom óvónő, a vőm 
esztergályos. Fiam villamos- 
mérnök, számítástechnikával 
foglalkozik. Menyem álta
lános iskolai tanár. Négy 
unokám van. Az egész 
családom Balatonalmádiban 
telepedett le. Ma már magam 
is nyugdíjas vagyok. Csa
ládomban kiegyensúlyozot
tan, boldogan élek.

Szeptember 1-vel a Kom
munális Szolgáltató Üzemtől 
korengedménnyel mentem 
nyugdíjba. Több mint 13 évig 
töltöttem be a főkönyvelői 
munkakört. Ezen idő alatt az 
üzem vagyona hétszeresére, 
éves árbevétele közel a ti
zennégyszeresére emelke
dett.

Ezt megelőzően 8 évet 
dolgoztam a közigazgatásban: 
Nagyesztergáron — mint pár
tonkívüli — vb-titkárként, 
ahol a lakosság megbecsülését 
élveztem. (Előttem 10 év alatt 
13-an fordultak meg abban a 
munkakörben.) Majd utána 9 
év vállalatgazdálkodási ta
pasztalatot szereztem belső
ellenőri munkakörben.

Állami iskolai végzett
ségem közgazdasági szakkö
zépiskola. A munka mellett

szakmailag állandóan tovább
képeztem magam. Elvé
geztem többek között az 
államigazgatási iskolát és a 
tanácsakadémiát. Két felső
fokú szakmai végzettségem 
van: ipari mérlegképes köny
velő és építőipari árszakértő.

A közigazgatási, a vállalat
gazdálkodási, városgazdasági 
munkában együttvéve 30 év 
tapasztalattal rendelkezem. 
Ezt ajánlom fel tisztelettel, 
amennyiben Balatonalmádi 
választópolgárai igényt tar
tanak rá.

Határozott elképzeléseim 
vannak a hogyan-továbbra vo
natkozóan. Független jelölt
ként pályázom Balatonal
mádi választópolgárainak a 
bizalmára, bár tagja vagyok a 
szocialista pártnak. De meg
győződéssel vallom, hogy a 
képviselőtestületben és az 
igazgatási munkában szigo
rúan csak a szakértelem do
minálhat. Most különösen, 
amikor a hatósági, más igaz
gatási intézmény üzemeltetési 
feladatok ellátása mellett az 
önkormányzatnak önfenntar
tóvá kell válnia. Racionális 
gazdasági döntéseket sajátos 
pártérdekek nem motiválhat
nak. Még kevésbé lehetet
leníthetnek el.

Végezetül azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy nem aka
rok mindenáron képviselő 
lenni. Tudom, hogy e tisztség 
mekkora gonddal és felelős
séggel jár.

Kitűnően érzem és jól el 
tudom foglalni magam a 
családom körében, de ha a 
tisztelt választópolgárok úgy 
ítélik meg, hogy tudok tenni 
valamit ezért a városért, amely 
annyira a szívemhez nőtt, 
akkor vállalom.

Brenner Kálmánné
független.

1942-ben Vörösberényben 
születtem. Iskolai végzettsé
gem: Közgazdasági techni
kum. Férjem, Brenner Kál



mán az ÉDÁSZ-nál, Veszp
rémben dolgozik. Két felnőtt 
gyermekünk van, Klára és 
Zita. Klára a Szegedi Ta
nárképzőn végzett, jelenleg 
gyes-en van. Zita másodéves a 
főiskolán, rajz és német 
szakos tanárnőnek készül. Két 
fiú unokám van, elmond
hatom, hogy boldog nagy
mama vagyok.

Munkahelyem a balaton
fűzfői tanácshoz tartozó 
GAMESZ-nál van, ahol 
pénzügyi csoportvezetőként 
dolgozom.

Pártonkívüli vagyok és 
voltam.

Szeretem a munkámat, igaz 
emberekre találtam mind a 
balatonfűzfői tanács vezeté
sében, mind közvetlen kollé
gáimban. Többéves költség- 
vetési pénzügyi gyakorlatom 
során a napi problémák 
megoldásával sok hasznos ta
pasztalatra tettem szert, amit 
úgy érzem, hogy a leendő 
önkormányzat munkájában 
fel lehet használni.

Jelölésemet megtisztelte
tésnek veszem, amit nem poli
tizálásból vállalok, hanem 
azért, hogy az itt élő la
kosságot szolgáljam.

Megköszönöm, hogy az itt 
élő lakosságot szolgáljam. 
Megköszönöm, hogy bemu
tatkozásomat elolvasták, egy
ben kérem a jó Istent, segítse 
Önöket abban, hogy a 
választáson a jelöltek közül a 
legmegfelelőbb polgármes
tert és képviselőket tudják ki
választani.

Buda Tibor
független

Balatonalmádi, Ferenczi K. 
út 17. szám alatt lakom, OTP- 
kölcsönnel épített családi há
zunkban.

Sorsom 1979-ben kötött 
Balatonalmádihoz, majd 1984 
óta munkahelyem is a 
városban van.

Rendszerszervező üzem
mérnöki dipolomámat 1978- 
ban szereztem. A helyi 
önkormányzati képviselők vá
lasztásában pártoktól teljesen 
függetlenül, párttámogatás 
nélkül indultam, mivel nem 
értek egyet az önkormányzat 
pártharcok színteréretételé- 
vel.

Megválasztásom esetén 
feladatomnak tartom egy 
olyan önkormányzati gazdál
kodás támogatását, amely biz
tosítja városunk gyors fejlő
dését és a rászorulók szociális 
helyzetének javítását. Továb
bá egy bürokráciamentes ön- 
kormányzati irányítás alatt 
lévő szakigazgatási szervezet 
létrehozását szorgalmazom, 
amely polgáraink tényleges 
szolgálatára épül.

Csomai Géza
független

1945. március 20-án szü
lettem Vörösberényben. 
Ekkor édesapám bognár
mester, édesanyám háztartás
beli volt. 1959-től édesanyám 
a helyi tsz tagjaként,

édesapám magángazdálko
dóként dolgozott.

Az általános iskolát itt hely
ben végeztem el, majd a 
Keszthelyi Mezőgazdasági 
Technikum tanulója lettem. 
Érettségi után gyakornok
ként a litéri tsz-be kerültem, 2 
évi munka után felvételt 
nyertem a Keszthelyi Agrártu
dományi Egyetemre, és ezt 
elvégezve agrármérnöki dip
lomát kaptam 1969-ben.

A balatonfőkajári mgtsz-be 
kerültem főagronómusként, 
itt dolgoztam 1978-ig. Azóta, a 
mai napig, a nemesvámosi 
mgtsz főagronómusa vagyok. 
Közben, a munka mellett, 
megszereztem a növényvé
delmi szakmérnöki és a válla
latgazdálkodási szakmérnöki 
diplomát.

1972-ben megnősültem, és 
mivel feleségem is vö
rösberényi, itt építettünk csa
ládi házat, ahol jelenleg is la
kunk. Négy gyermekünk van, a 
legkisebb kivételével még ta
nulnak.

Vezető beosztásom elle
nére párttag nem voltam, min
dig a munka volt a mérce 
megítéléseimben. Jelenleg is 
pártoktól független jelöltként 
kívánok indulni a válasz
tásokon.

dr. Farkas Miklós
MDF

1946-ban születtem Buda
pesten. Szüleim kistisztviselők 
voltak. Itt éltem az orvosegye

tem elvégzéséig, 1972-ig, majd 
a veszprémi kórház sebészeti 
osztályára kerültem. Itt dol
goztam négy évig segédorvos
ként. Innen pályáztam körzeti 
állást gyermekkori nyaraim 
felejthetetlen helyén, Bala
tonalmádiban. Itt élek 1976 
óta. Az eltelt évek alatt 
sebészetből és általános or
vostanból szakvizsgát tettem. 
Bármikor, bárhova hívtak szí
vesen mentem előadást tar
tani, segíteni, orvosi biztosí
tást adni (vöröskereszt, sport- 
események, táborok, tanfo
lyamok, fegyveres testületek, 
polgári védelem stb.).

1985-ben lakossági javas
latra tanástagi jelöltséget vál
laltam, tanácstagnak négy je
lölt közül megválasztottak. Ez 
kellő magabiztosságot adott 
ahhoz, hogy határozottan kép
viseljem körzetem lakossá
gának és Balatonalmádi ösz
szességének érdekeit a ta
nácsban. Az eltelt évek alatt 
azt tapasztaltam, hogy a 
választott testület kiszolgál
tatott és alárendelt szerepre 
kárhoztatott. Ez részben a ta
nácsrendszer felülről irányí
tottságából, részben szűk 
egyéni vagy csoportérdekek az 
egész közösség érdekei fölé 
helyezéséből adódtak. Ellen- 
véleményeim, javaslataim a 
lojális tanácstestülettel szem
ben rendre kisebbségben ma
radtak.

1989 óta veszek részt az 
MDF helyi csoportjának mun
kájában. Elszomorítónak tar
tom a kampányban felbuk
kanó személyeskedést, acsar
kodást, kicsinyes gonoszko
dást. Bízom abban, hogy az 
ellenségeskedést Almádi fel- 
emelkedéséért való együtt
működés váltja fel. Én 
elsősorban az egészségügyi, 
szociális problémák megoldá
sát, az iskolaügy fejlesztését 
pártolom (szabad orvos- 
választás, öregek napközi 
otthona, iskolaszékek). Re
mélem sikerül Önöknek azt a 
tizenhármat szerencsésen ki
választani.



Földes Jenő
független

1931-ben születtem Pé
csett. Középiskolai tanulmá
nyaimat 1942-ben kezdtem 
Csíkszeredán, majd a háború 
után a pécsi cisztercia gim
náziumban folytattam. 1950- 
ben érettségiztem. A ta
nárképző főiskola elvégzése 
után Hegykő (Győr-Sopron 
megye) községbe helyeztek, 
ahol 2 évig tanítottam.

1954-ben kerültem Almá
diba, ahol először görög me
nekült gyerekeket, majd az 
állami gondozottakat nevel
tem 1967-ig. Onnan jöttem át 
az I. sz. Általános Iskolába, 
ahol jelenleg is dolgozom. Itt 
23 éve testnevelést és tech
nikát tanítok.

1955-ben nősültem. Fele
ségem elismert pedagógus 
volt Almádiban 32 évig. Jelen
leg nyugdíjas. Saját erőből épí
tett családi házunkban lakunk 
Káptalanfüreden. 2 gyerme
künk van. Lányom Bala
tonkenesén tanárnő, fiam a 
Dózsa Tsz szentkirálysza
badjai üzemében géplakatos. 
5 unokánk van.

1985-ben a káptalanfüredi 
lakosság felkérésére tanács
tagságot vállaltam, majd a ta
nács testülete a végrehajtó 
bizottságba is beválasztott. A 
testületnek jelenleg is tagja 
vagyok. Az itt végzett mun
kámat elbírálni nem az én fel
adatom, de lelkiismeretem 
nyugodt. Semmiféle pártnak 
soha nem voltam tagja.

A közelmúltban ismét so
kan felkerestek, hogy mint 
független, vállaljak képviselő

jelöltséget. Belső vívódások 
után ezt végül is megtettem. 
Jóleső érzés, hogy ismét és 
még mindig bíznak bennem. 
Célom, ami eddig is vezérelt, a 
magam módján és a lehe
tőségek szerint minél többet 
tenni a városért.

Futó Kornél
FIDESZ

39 éves vagyok, villamos 
üzemmérnök, nős, egy ötéves 
kislány apja. 14 éve élek itt, fe
leségem tősgyökeres almádi.

Nyolc éve kollégáimmal, 
barátaimmal fogtunk bele 
közös találmányunk gyártá
sára egy vállalkozásba, amely 
már több családnak biztosít az 
átlagnál jobb anyagi körül
ményeket.

A FIDESZ almádi szer
vezetét létrehozó barátaim 
kértek, hogy induljak a vá
lasztáson.

A FIDESZ célja, hogy az 
állampolgárok által befizetett 
adók lakóhelyükön maradja
nak, az új önkormányzat teljes 
önállósággal dolgozzék, ra
cionálisabban gazdálkodjék. 
Azt várom, hogy a nyaranta itt 
meggazdagodni vágyó vállal
kozók mellett mi is próbáljuk 
kiaknázni, de megvédeni is a 
Balatont, ezt az aranybányát. 
Létesüljenek városrész-köz
pontok, Vörösberény, Buda
tava, Káptalanfüred lakóinak 
véleménye kapja meg a 
megfelelő súlyt. Az apparátus 
dolgozói munkájuk során a 
polgárok szolgálatát tartsák a 
legfontosabbnak. Legyen 
egészséges ivóvíz, csatorná

zás, a mostani balkáninál jobb 
úthálózat. Szeretném, ha a 
városban lenne bölcsőde, az 
óvodák, iskolák jobban len
nének ellátva, a gyerekek nyel
veket tanulnának, játszóterük, 
uszodájuk, sportpályájuk len
ne...

HEJ, HA MINDENKI A 
SZÍVÉRE HALLGATNA!

ifj. Gróf Tibor
független

1963-ban születtem Veszp
rémben. Születésemtől kezd
ve Almádiban élek. Az álta
lános iskolát lakhelyemen az 
1. sz. Általános Iskolában 
végeztem, többek között 
olyan kiváló pedagógusok 
keze alatt, mint Földes Jenő, 
mostani képviselőtársam. 
Érettségi bizonyítványt a 
balatonfüredi Lóczy Lajos 
Gimnázium német tagozatán 
szereztem 1981-ben.

Egy éves gyári munka után 
’82-ben nyertem felvételt a 
győri Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskola nép
művelés szakára, ahol 1985- 
ben kaptam meg a diplomát. 
Közben megnősültem, felesé
gem, Krózser Orsolya, a 
vörösberényi óvoda
dolgozója. Házasságunkból 
egy kislány született. A 
főiskola elvégzését követően 
kerültem a Balatonalmádi 
Művelődési Házhoz, s a ka
tonai szolgálatig itt dolgoztam 
népművelői előadóként. 1987 
augusztusában szereltem le, s 
akkor kaptam meg kinevezé
semet a művelődési ház veze
tői állására. Azóta is ebben a

munkakörben tevékenyke
dem, igaz sokkal jobb 
feltételek között, hisz ez év 
márciusában birtokba vehet
tük a volt MSZMP-székházat. 
Szabad időmben részt veszek 
az Új Almádi Újság szer
kesztésében.

Hogy miért indulok a vá
lasztásokon?

Tudomásom szerint én 
vagyok a legfiatalabb jelölt, és 
feltétlenül szükségesnek tar
tom, hogy korosztályomat is 
képviseljék az új testületben. 
Esetleges megválasztásom 
talán példaértékű lehet a ten
niakaró fiatalság előtt, s új 
ötletekkel, elképzelésekkel 
megmozgathatjuk az eddigi 
viszonylagos csendes álló
vizet.

Győri József
független

Lakom: Balatonalmádi, 
Erkel F. u. 30/B. 1954. február 
16-án születtem Székesfe
hérváron.

Édesapám, Győri Antal, a 
balatonalmádi kőbánya tulaj
donosa volt, amelyet államo
sítottak. Édesapámat 1954 ja
nuárjában vesztettem el bal
esetben.

Édesanyám, Balics Anna, 
1951 óta lakott Balaton
almádiban. 1968-tól a Peda
gógus Üdülőben dolgozott, 
majd a SZOT-üdülőbe volt 
vezető. 1990-ben őt is el
vesztettem.

Általános iskolai tanulmá
nyaimat Balatonalmádiban 
végeztem. 1972 óta dolgozom, 
mint gépkocsivezető.



1973—1975-ig Szolnokon 
teljesítettem katonai szol
gálatot.

1975—1977-ig Veszprém
ben dolgoztam az ÉPFU-nál, 
majd 1977 végétől a Bala
tonalmádi Kommunális Szol
gáltató Üzemnél dolgozom, 
mint gépkocsivezető.

1976-ban nősültem és 
Vörösberénybe költöztem, 
majd itt építettem családi 
házat. Két fiú gyermeknek 
vagyok az édesapja.

Semmilyen pártnak nem 
voltam, és nem is leszek a 
tagja, mivel az elveimmel nem 
egyeztethető össze.

Horváth Attila
MDF

Hiteles és tiszta múltú kép
viselőket az önkormányzatba, 
akik mindenkor a választó- 
polgárok érdekeit képviselik.

1944. május 19-én szü
lettem Bábolnán, de Bana 
községben lettem anyaköny
vezve. Édesapám, néhai 
Horváth Sándor agrármérnök 
volt, a Magyar Királyi 31-ik 
Honvéd Gyalogezred tartalé
kos főhadnagya (első világhá
borúban) késői gyermeke 
vagyok. Édesanyám, dr. Tóth 
Sándorné, ny. tanítónő Almá
diban is tanított 17 évig.

Általános iskolát Almádi
ban, a középiskolát Keszthe
lyen végeztem 1962-ben, a 
Nagyváthy János Mezőgazda- 
sági Technikumban. Nős va
gyok, 3 fiúgyermeken van, 2 
közép-, 1 általános iskolában 
tanul. Feleségem, sz.: Takács 
Emília a Balatonalmádi Váro

si Tanács pénzügyi osztályán 
pénzügyi előadó.

1948 óta vagyok állandó 
almádi öreghegyi lakos kis 
megszakításokkal (tanulás, 
honvédség stb.). A Mátyás 
király u. 1. szám alatt épí
tettünk nagyrészt kezünk 
munkájával családi házat.

Dolgoztam: mérősegéd, 
előadó, csoport- és osztályve
zetői munkakörökben. Jelen
leg a Komfort Rt. 34-es 
sportboltjának vagyok veze
tője Veszprémben.

dr. Jósa Elemér
FKGP

1939-ben születtem Veszp
rémben. Születésem óta Bala
tonalmádiban lakom. Általá
nos iskoláimat Balatonalmá
diban végeztem, Balatonfüre
den érettségiztem, majd Bu
dapesten végeztem el az 
Orvostudományi Egyetemet.

A veszprémi kórházban 
belgyógyászként dolgoztam, 
majd 1964-től 1976-ig Bala
tonalmádi üdülő és körzeti 
orvosa voltam. Jelenleg a 
Veszprém Megyei Kórház- 
Rendelőintézetének reuma
tológus főorvosa vagyok.

Feleségem a Bauxitkutató 
Vállalatnál dolgozik, két gyer
mekem van.

Javaslataim, elképzeléseim 
a következők:

— Célszerűnek tartanám, 
ha a városházán a helyi ön- 
kormányzat és a polgármester 
hivatala mellett helyettkapna 
a földhivatal, bíróság, ügyész
ség, rendőrség.

— A város központjában

távlatokban helyes lenne egy 
szupermarket létesítése rész
vénytársaság formájában.

— Javítaná az egészségügy 
ellátását Vörösberényben egy 
gyógyszertár létesítése.

— Javasolom Balatonal
mádiban egy 8 osztályos 
humán-reál gimnázium meg
valósítását, ezzel egyúttal 
megoldódna a vörösberényi 
általános iskola férőhely
kapacitása.

— Szükséges legalább egy 
télen is járható út kiépítése az 
Öreghegyen, a Tóállásban.

— Javasolom a városi stran
dok esti, illetve éjszakai nyitva 
tartását és ekkor ingyenes 
használatát.

— Ütemtervet kell készí
teni a közutak, járdák 
felújítására, karbantartására.

— Hosszú távú zöldövezeti 
tervet kell készíteni, vala
mennyi utcát, teret, haszno
sítatlan területet fel kell térké
pezni, ezek fásítási, erdősítési 
tervét évekre ütemezve elké
szíteni. Kiránduló-üdülőerdő 
kijelölésére lenne szükség. 
Ehhez gyönyörű környeze
tünk van: Vödörvölgy, Reme
tevölgy, melyeket nyugati ta
pasztalatok alapján kell kiépí
teni.

— Az Öregpark világítását 
meg kell oldani, hogy a park 
esténként is vonzó legyen. Fáit 
szakmai tervszerűséggel kell 
cserélni, felújítani.

— A helyi sportegyesülettel 
együttesen létre kell hozni téli 
testedzési lehetőséget. A 
sport felé kell az ifjúságot irá
nyítani.

Képviselővé választásom 
esetén mindent elkövetek Ba
latonalmádi kulturált környe
zetéért, lakóinak egészsé
géért.

Juricskai Miklós
független

1947-ben születtem Be
rettyóújfaluban. 1962 óta la
kom Balatonalmádiban, ami
kor is édesapámat idehelyez

ték az Országos Takarék- 
pénztár fiókvezetőjének.

1967-ben a Veszprémi 
Vegyipari Technikumban sze
reztem vegyésztechnikusi ké
pesítést. Azóta a Nitro
kémiánál dolgozom, jelenleg 
mint főművezető.

1970-ben kötöttem a helyi 
születésű Szenthe Magdolná
val házasságot, melyben azóta 
is rendezett körülmények 
között élünk. Feleségem a 
NEVIKI-üdülőben dolgozik, 
mint élelmezésvezető. Két 
leánygyermekünk van, 19 és 
16 évesek.

1982-ben családiház építé
sét kezdtük meg itt Balaton
almádiban, a Fehérkereszt ut
cában, melybe 1983-ban 
költöztünk be, azóta is ott 
lakunk.

Ez ideig semmilyen párt
nak tagja nem voltam és nem 
is kívánok lenni.

Az önkormányzatban, mint 
képviselőjelölt jelentős szere
pet vállalnék Balatonalmádi 
fejlesztésében, beruházások 
beindításában és megvalósí
tásában, környezetvédelmi és 
szociális területen.

Jusztin Antalné
SZDSZ

Leánykori nevem Botár 
Éva.

Céljaim a város szebbé
tétele a jó értelemben vett 
fürdőváros kialakítása. A 
mindnyájunk által ismert 
utak, járdák, közmű, közvilá
gítási, ivóvíz-ellátási gond
jaink javítása. Az öregek és a



fiatalok sorsa, mely a sok-sok 
gond mellett szintén megol
datlan. Programok, sportren
dezvények szervezése, hagyo
mánnyátétele.

49 éves sportszerető csa
ládból származó ember va
gyok, férjem teniszedzőként 
foglalkozott a város fiatal
jaival. Két gyermekünk van, 
kik önálló munkavállalók.

Közel 30 éve az állat
egészségügyi szolgálat dolgo
zója vagyok, hol többféle 
munkakörben dolgoztam, je
lenleg élelmiszer-higiénikus 
vagyok.

8 hónapja az SZDSZ 
Balatonalmádi Szervezetének 
vagyok a tagja. Ezt meg
előzően más pártnak tagja 
nem voltam.

dr. Kelemen László
független

1944-ben születtem Óhí
don, itt végeztem el az álta
lános iskolát és 1962-ben Sü
megen érettségiztem. 1963- 
ban felvételt nyertem a Buda
pesti Orvostudományi Egye
tem fogorvosi karára, ahol
1968-ban diplomáztam. Azóta 
Balatonalmádiban dolgozom 
fogszakorvosként.

Nős vagyok, feleségem itt a 
gyermekszakrendelésen dol
gozik, mint asszisztensnő. Két 
gyermekünk van.

Pártnak nem voltam tagja, 
jelenleg is mint független je
lölt indulok a választáson.

Terveim a következők:
— Gazdasági téren az ön- 

kormányzat meglevő és leen
dő vagyonával vállalkozásokat 
javasolnék részvénytársasági 
formában. Ezekben a város 
tulajdona mellett külföldi mű
ködő tőkét is be kellene vonni 
és lehetőséget kell biztosítani 
az itt élőknek részvények vá
sárlására. Erre két példa: a 
jelenlegi Építők SC sportte
lephelyén — amennyiben az 
önkormányzat tulajdonába 
kerül — olyan klubot 
létrehozni, ahol biztosított az 
itt élő fiatalság sportolási le
hetősége és emellett szállás
hely és vitorlás kikötő építése 
lenne a cél. A másik lehetőség 
a csodálatos környezetben 
lévő labdarúgópálya mellett 
sportszálloda megépítésével 
neves külföldi csapatok edző
táboroztatására nyílna lehető
ség. Mindkét beruházás a 
minőségi turizmus megvalósí
tását és az üdülési szezon meg
hosszabbítását eredményez
né, ezenkívül az önkor
mányzat pénzbevételét is nö
velné.

— Javasolnám egy Balaton
almádi Városi Bank létreho
zását.

— Környezetünk tisztán 
tartása édekében olyan ren
delet megalkotását javasol
nám, amely kötelezné az itt 
ingatlannal rendelkezőket, 
magán és állami üzletek, ven
déglátóhelyek tulajdonosait, 
vezetőit, hogy ne csak a tu
lajdonukon belül, hanem a 
hozzá tartozó közterületen is 
végezzenek takarítást, ezek 
rendben tartásáért ők fe
leljenek. Felkérném a testü
letet, hogy fényképezőgéppel 
a kezében tegyen egy városi 
sétát és fotózza le a neki nem 
tetsző dolgokat és akár évente, 
de működésének végén vesse

össze az akkori állapotot a 
jelenlegivel.

— Fontosnak tartanám egy 
olyan általános iskola, humán
reál gimnázium komplexum 
megépítését Vörösbe
rényben, amely az oktatás 
gondjait megoldaná.

— Szeretném, ha mind
annyiunk poharába tiszta, nit
rátmentes víz kerülne, ez 
központi nitráttalanító beren
dezéssel megoldható.

Megválasztásom esetén 
minden erőmmel azon 
lennék, hogy Balatonalmádi
ból európai színvonalú üdülő
hely váljon.

Majbó Gábor
független

Balatonalmádiban szület
tem 1924-ben. Azóta is itt élek 
az 1944—48 közötti 4 év front
szolgálat és szovjet fogság ide
jét leszámítva. Szüleim ven
déglátással foglalkoztak. Ők 
nyitották Almádiban az első 
hangos mozit. Ezenkívül ven
déglő és cukrászda üzemelte
tésével is foglalkoztunk. 1944- 
ben érettségi után beirat
koztam a József Nádor Egye
temre, közgazdasági szakra. A 
háború elérte a fővárost, így 
jött a kényszerű katonai szol
gálat, a Balatoni hadművele
tek. Siófok visszafoglalásá
ban 1945 januárjában részt 
vettem. Enyingen kaptam 
meg az I. osztályú tűzkeresz
tet. Siómaroson állásunkat 
önkényesen elhagytuk, ezért 
halálos ítéletet kaptunk. A 
végrehajtásra a sürgős vissza
vonulás miatt nem került sor.

A nyugati határig vonultam 
vissza alakulatommal, ott már 
mint civil ruhás estem fog
ságba. A Szovjetunióból 1948. 
november 10-én kerültem 
haza. Ezután rövid ideig foly
tattuk családommal a kisipart 
és mozit, melyet 1950-ben el
lenszolgáltatás nélkül kisajátí
tottak. Azonnal elhelyezked
tem az akkor alakult Kőfejtő 
Vállalathoz, ahol 1960-ig dol
goztam.

Közben megnősültem, fe
leségem a helyi gyógy
szertárban dolgozik. Két gyer
mekem, 4 unokám van, akik 
ugyancsak Almádiban élnek. 
A Kőfejtő Vállalat meg
szűnése után a Veszprémi 
Erdőgazdaság pénzügyi osz
tályvezetője lettem, ahonnan
30 évi szolgálat után mentem 
nyugdíjba. Mindig párton
kívüli voltam.

1944-ig a vendéglátásban 
dolgoztam, van módon össze
hasonlítani a jelenlegi vendég
látás színvonalával. Feltétlen 
tenni szeretnék a jobbítás ér
dekében. Az infrastruktúra, 
köztisztaság, utak, járdák jobb 
állapota, közbiztonság stb. 
által nyerhetné vissza Almádi 
az őt megillető helyét a Bala
ton-parti helységek között. 
Ezt a kedvező exportlehe
tőséget — amit úgy hívnak 
hogy idegenforgalom — nem 
szabad elveszíteni, amikor 
adottságaink megvannak.

E célból szeretném kérni a 
helyi intézményeket, üdülők 
vezetőit, nyaralók tulajdono
sait, iparosokat, kereskedő
ket, s nem utolsósorban a helyi 
lakosságot az együttműkö
désre. Négy évtizedes pénz
ügyi gyakorlatommal szeret
nék a gazdálkodásban is szót 
kapni. Gondolok itt a költsé
gek racionális felosztására és a 
bevételi lehetőségek maximá
lis feltárására.

Az üdülőjellegű fejlesztés a 
minőségi turizmus, idegenfor
galmat szolgálná, ez nagymér
tékben kihatna Vörösberény, 
Káptalanfüred és Budatava 
fejlődésére is.



Martin Gábor
független

Magamról
37 éve születtem Budapes

ten. Képzettségem építész- 
mérnök, műemlékvédelmi 
szakmérnök. Németül beszé
lek. A Középülettervező Vál
lalatnál előbb építész-terve
zőként, majd osztályvezető
ként dolgoztam. Feleségem is 
építész, három gyermeket ne
velünk. 1984-ben csontvelő 
betegséget kaptam. Ebből Is
ten és orvosaim segedelmével 
felgyógyultam, de 1991-ig le
százalékoltak. Hat éve élünk 
Káptalanfüreden, ahol csalá
dunk huszonöt éve nyaral és 
hétvégéit tölti. Pártnak tagja 
nem vagyok, nem is voltam.

A leendő képviselőtestü
letről

Saját szervezeti és műkö
dési szabályzatának kidolgo
zása után munkáját az örökség 
(anyagi, személyi értékek, 
adósság, kötelezettség) szám
bavételével kezdi, majd tervet 
készít ennek hasznosítására, a 
majdani haszon felhasználá
sára, a város iránt — nem 
pedig egyes személyeknek — 
szívből elkötelezett emberek 
kellenek, akik jó ha szakértők, 
de főképp hitelesek kell, hogy 
legyenek. A szakértelem jó
részt pótolható tanácsadók
kal, de a becsületen, tisztes
ségen, emberségen alapuló 
hitel nem! Enélkül a város 
nem fog kitartani választottjai 
mellett a látványos eredmé
nyeket nélkülöző első 
években, sőt ellenzékévé 
válhat.

A leendő Balatonalmádiról 
Anyagi hiányaink gyakori 

panaszolása közben néha elfe
lejtjük a legalapvetőbbet: a vá
rosi közösség hiányát. Ezért 
pedig már most tehetünk! 
Nem kerül pénzbe egymást 
számontartani, jobban tisztel
ni, ha valamibe kezd segíteni, 
gyanakvásunk felét félretenni. 
Ha majd ezáltal rájövünk, 
hogy érdemes tenni a közért, 
akkor szabadul fel az az erő, 
mely átsegít az első éveken, 
közösséget formál, a városnak 
atmoszférát ad. Ez az, amely 
előnyünkre fordíthatja mai 
sérelmeink egy részének alap
ját: a városrészekben megtes
tesülő sokféleséget. Így lehet 
majd irigység nélkül büszke 
egyik a másikra, akkor gaz
dagítják egymást, ha tisztelik 
is, és jellegüket megőrizni, 
nem pedig egymáshz hason
lítani igyekeznek.

Markó Rafaelné
független

1941-ben születtem Csab
rendeken. Édesapám bánya
gépkezelő, édesanyám háztar
tásbeli. Öten voltunk test
vérek.

1958-ban mentem férjhez, 
két gyermekem van. 1962 óta 
vagyunk almádi lakosok.

Férjem, Markó Rafael,
1988 szeptemberéig, mint a 
Volán tehertaxisa, Almádi 
közellátásában működött 
közre, mint olaj-, gáz- és tüze
lőanyag-szállító. Jelenleg rok
kantnyugdíjas.

Jómagam 22 évig voltam az 
Utasellátó Vállalat alkalma

zottja, 13 évig az autóbusz
pályaudvaron lévő büfé veze
tője.

Iskolai végzettségem: ven
déglátóipari eladó, meleg
konyhás üzletvezető, valamint 
pedagógiai alapképesítés, mi
vel tanulóképzéssel is meg
bíztak.

1989. július 1. óta mint 
vállalkozó, magánvendéglős 
tevékenykedem. Az
önkormányzatban a vállal
kozók, vendéglősök, szoba
kiadók érdekeit szeretném 
képviselni.

Molnár Pál
független

Szolnokon születtem 1954- 
ben. 1978-ban, frissen végzett 
bányamérnökként kerültem
— saját választásom szerint — 
Balatonalmádiba. 1988-ig a 
Bauxitkutató Vállalatnál dol
goztam, azóta magánvállal
kozóként dolgozom, ez alatt 
elvégeztem a Közgazdasági 
Egyetem mérnök közgazdász 
szakát levelező tagozaton. 
Nős vagyok két iskolás gyer
mekünk van, a Szőlő u. 3. sz. 
alatti családi házban lakunk.

Politikai tevékenységem 
eddig meglehetősen mérsé
kelt volt, az előző rendszerben 
pártonkívüliként nem tudtam 
megtalálni ennek módját, il
letve formáját. A rendszer- 
váltás megindulásakor meg
alakuló pártok eddig szá
momra nem tudtak igazán 
vonzó programot és napi po
litikát képviselni — és sajnos 
egyre kevésbé — ezért egyik
hez sem tudtam csatlakozni.

A Független Választási Tö
mörülés jelöltjeként az a cé
lom, hogy megválasztásom 
esetén az önkormányzat a vá
ros jelenét és jövőjét világosan 
megfogalmazott és a lakosság 
többsége által elfogadott 
célok megvalósításával pró
bálja szebbé és jobbá tenni. A 
közismert számtalan problé
ma megoldása valamennyi 
rendelkezésre álló anyagi és 
szellemi erőforrás lehető leg
gazdaságosabb felhasználását 
igényli. Éppen ezért úgy 
vélem, az önkormányzat nem 
válhat — az országgyűléshez 
hasonlóan — a helyi lakosság 
néhány %-át megtestesítő 
pártok csataterévé, ahol sok
szor sajnos kicsinyes pártpo
litikai és hatalmi érdekek fe
lett folyik a vita, az igazi fel
adatok, az alapvető gazdasági 
és társadalmi problémák 
megoldására igen kevés idő és 
energia marad. Mára sincs 
privatizációs törvény, amely a 
rendszerváltás legfőbb eszkö
ze lenne, ennek hiányában 
igen felerősödtek az állami va
gyon magánprivatizációját 
célzó törekvések.

A város iránt elkötele
zetten, józan paraszti ésszel, 
de a vonatkozó gazdasági-jogi 
és egyéb lehetőségek figye
lembevételével kell elérni, 
hogy a város kiemelkedő 
adottságait kihasználva, az or
szágos ütemet meghaladóan 
fejlődhessen. Az önkormány
zat akkor végzi jól feladatát, 
ha Balatonalmádi polgárai
nak élete a közreműködésével 
válik jobbá és szebbé, akkor 
beszélhetünk igazi rendszer- 
váltásról, ha ez már minden
napi életünk minőségében is 
megnyilvánul.

Nagy Ferenc
független

Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim!

Megköszönve az Almádi 
Újság nyújtotta lehetőséget, 
engedjék meg, hogy bemutat



kozzam. Nagy Ferenc vagyok, 
1949-ben Madarason, egy déli 
határmenti faluban születtem 
„útközben", mivel családom a 
háborút követően Jugoszlá
viából települt át. Pár évi 
helykeresés után 1957-ben kö
töttünk ki Almádiban, amit 
azóta is szülővárosomnak tar
tok. Itt jártam általános is
kolába, innen vonatoztam so
kadmagammal a füredi Lóczy 
Lajos Gimnáziumba, ahol si
került érettségi bizonyítványt 
szereznem. Majd következett 
két év katonaság, s mivel ezen 
idő alatt megnősültem, lesze
relésem után sürgősen mun
kába is álltam. A Nitroké
miánál töltött néhány évet kö
vetően léptem be mai munka
helyemre, a Rozmaring 
Mgtsz-be, ahol kártevő-men
tesítőként dolgozom.

Mint említettem 1970-ben 
megnősültem, feleségem Al
mádiban, az óvodában dolgo
zik, mint óvodatitkár. Három 
fiam született, a legidősebb 
Mosonmagyaróvárott az Ag
ráregyetemen, középső fiam 
ugyanabban a városban Né
met Kéttannyelvű Gimná
zium tanulója, míg a legkisebb 
az almádi Váci Mihály 
Általános Iskola első osztá
lyosa.

A választásokon független 
jelöltként indulok, mivel párt
nak nem voltam, és nem is 
vagyok tagja, ennek ellenére 
az MDF támogatását élve
zem.

Hölgyeim és Uraim!
Legyen szabad program és 

ígéret helyett egy kéréssel for
dulnom Önökhöz. Az elmúlt

néhány hét alatt 
megdöbbenve és elkeseredve 
tapasztaltam azt az érdek
telenséget, ami a választást 
kíséri. Kérem higgyék el, a 
képviselőjelöltek mindegyike 
Almádi érdekében, segítő 
szándékkal lépett porondra. 
Ha valakinak a személyével 
nem értenek egyet, ne szavaz
zanak rá, ez az Önök joga. de 
jöjjenek el szavazni, mert 
Almádinak vezetésre — jó ve
zetésre van szüksége. Adják le 
voksukat azokra az embe
rekre, akikben megbíznak, 
mert bizony hitre és bizalomra 
nagyon nagy szüksége lesz a 
közeljövőben mind Önöknek, 
mind az új önkormányzat tag
jainak.

Végül szeretnék köszöne
tet mondani mindazoknak, 
akik vették a fáradtságot és el
jöttek meghallgatni minket, és 
azoknak is, akiknek ajánlásai 
lehetővé tették jelöltkénti be
mutatkozásomat.

Ott Károly
független

Vörösberényben születtem 
1944. január 31-én, földműves 
családban. Elődeim több 100 
éve éltek Vörösberényben. 
Általános iskoláimat szülő
helyemen végeztem el. Ez
után felvételt nyertem a 
Veszprémi Vegyipari Techni
kumba, melyet sikeresen elvé
geztem, majd a Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetemen 
szereztem növényvédelmi 
üzemérnöki oklevelet. 1977-ig 
a Nitrokémia Ipartelepeken 
dolgoztam mint művezető,

majd később kutatómérnök.
1977-től 1979-ig a Balaton
főkajári Balatonfői Mgtsz- 
ben voltam növényvédő agro
nómus. Jelenlegi munkahe
lyemre — a Nemesvámosi 
Balatonfüred-Csopak Tája 
Mgtsz-be — 1979-ben ke
rültem és itt dolgozom, mint 
növényvédelmi ágazatvezető.

Állandó lakhelyem Ba
latonalmádi, Veszprémi út 
120. szám.

1970-ben megnősültem. 
Feleségem Fazekas Klára 
Zsuzsanna, műszaki rajzoló. 
Két gyermekünk van. Balázs 
fiam 19 éves, főiskolai hall
gató, Károly fiam 17 éves 
gimnáziumi tanuló.

Semmilyen pártnak tagja 
nem vagyok és nem voltam, 
független jelöltként kívánok 
indulni a választásokon.

Őri István
független

48 éves, 2 gyermeke van, 
foglalkozása üzemvezető, ba
latonalmádi lakos.

Tisztelt Választópolgárok!
Az alábbi célkitűzéseket 

szeretném képviselni megvá
lasztásom esetén:

Az önkormányzat gazda
sági alapjának megteremté
sét, BALATONALMÁDI 
üdülővárossá való fejlesztését 
tartanám a legfontosabb cé
lomnak.

Ennek érdekében a progra
mom:

— Önkormányzati terüle
tek leggazdaságosabb hasz
nosítása (kereskedelmi, ide
genforgalmi, kulturális és 
szociális területen).

— Járdák, utak mielőbbi 
felújítása, megnyugtató vízel
látás biztosítása.

— Város üzemeltetéssel 
kapcsolatos kommunális ellá
tás (köztisztaság, parképítés, 
fenntartás), magasabb szintre 
való emelése a helyi lakosok és 
az üdülők érdekében.

—A helyi tömegközlekedés 
gazdaságos és megnyugtató

megoldása (14 és 18 fős kisbu
szokkal).

— Kábeltelevízió-rendszer 
továbbfejlesztése és kiala
kításának segítése az egész 
településen.

— A meglévő távfűtési 
rendszerek teljes körű auto
matizálása, az energiafel
használás csökkentése.

— A Wesselényi-strand 
teljes felújításának befe
jezése, a budatavai és a megyei 
tanácsi strand összevonása, 
felújítása, vízkivételi mű ki
építése. Káptalanfüredi 
strand felújítása, bővítése, 
vízkivételi mű kiépítése. A 
három strand vízkivételi mű 
kiépítésével a város vízellátása 
nagymértékben javulna.

— Régi emlékműveink, 
szobrok, kilátók folyamatos 
felújítása és rendbentartása, 
társadalmi munkában való 
megszervezése.

— A sport- és kulturális 
tevékenységek segítése, támo
gatása.

— A munkahelyteremtő 
vállalkozások létrehozásának 
elősegítése, elsősorban a helyi 
vállalkozók és a vállalkozási 
politika támogatása az 
önkormányzat érdekében.

Amennyiben a fenti cél
jaimat sikerülne megvaló
sítani BALATONALMÁDI 
üdülőváros a Balaton igazi 
gyöngyszeme lehetne.

Sándor Ferenc
független

Közel 28 éve dolgozom a 
Veszprém Megyei Tanács 
műszaki osztályán, mint elő
adó, majd főelőadó. Szakte
rületem az építés-igazgatás, 
építésrendészet, illetve építési 
hatósági munka. Tagja voltam 
az Almádi Tanács mellett mű
ködő Üdülőhelyi és Község
fejlesztési Bizottságnak, mint 
társadalmi aktíva.

Az: Építők Vitorlás Szak
osztályának több évtizede tag
ja vagyok mint aktív verseny
ző. Korábban „sportosabb”



kis hajókon versenyeztem, 
most a Tramontana nevű vi
torlás hajón „szolgálok", hol 
mint kapitány, hol mint le
génység. Néhány évvel ezelőtt 
megvettem Almádi egyik szá
zadfordulón épült házát, a volt 
Perczel-villát azzal, hogy ere
deti állapotát helyreállítva 
megőrizzem családom és Al
mádi számára.

Az önkormányzati munká
ban az eddigi hosszú gyakorla
tom felhasználásával aktívan 
fogok részt venni megválasz
tásom esetén. A leendő mun
kámban elsődleges szempon
tom lesz: tisztességgel és be
csülettel szolgálni a várost és 
ezen keresztül minden polgá
rát.

Schildmayer Ferenc
független

1931-ben születtem Sár
váron, 133 óta élek Almádi
ban. Foglalkozásom okleveles 
építészmérnök és a Veszpré
mi Tervező Vállalatnál dolgo
zom 1959 óta. Pártnak nem 
voltam és nem vagyok tagja. 
A Honismereti Szakkörnek 
megalakulása óta tagja, majd 
Horváth József vörösberényi 
plébános úr halála után veze
tője lettem. Településünk tör
ténetének kutatásával több 
éve foglalkozom, amit újsá
gunk olvasói rendre tapasztal
hatnak.

Sokan, magánemberek és 
pártok megkerestek azzal, 
hogy jelöltessem magam pol
gármesternek. Ezt nem tet
tem, mert véleményem szerint 
ezt a ma igen felelősségteljes

pozíciót legfeljebb ötvenéves 
polgár vállalhatja el. Ilyen 
előzmények után lettem kép
viselőjelölt. A jelöltek általá
ban valamilyen programmal 
lépnek választóik elé, ami ígé
reteket is tartalmaz szavaza
taik elnyerése érdekében. Ma 
ezt nem tehetjük, mert min
dennek jelentős anyagi von
zata van és pont erről van a 
legkevesebb információnk. 
Ennek tükrében megválasz
tásom esetén a következő 
főbb elvek lesznek képviselői 
munkám meghatározói:

— Jó gazda módjára kezelni 
városunk javait.

— Keresni az optimális 
megoldásokat annak érdeké
ben, hogy kevés pénzből is le
hessen eredményeket pro
dukálni.

— A település minden része 
azonos mértékben, de figye
lemmel saját igényére része
süljön az önkormányzat ren
delkezésére álló anyagiakból.

— Testvérvárosi kapcsola
tok létesítése kölcsönös elő
nyök alapján.

— A képviselői tevékenység 
szolgálat, amit minden körül
mények között tisztességgel 
kell ellátni.

— Összegezve: Mindent 
Almádiért!

Szabó Balázs
független

36 éves vagyok, geofizikus a 
Bauxitkutató Vállalatnál. Szü
leim a háború előtt telepedtek 
le Balatonalmádiban, az édes
apám által sütött kenyeret 
mindenki ismeri. Laktam a

szüleimmel egy háztartásban, 
majd bérlakásban. Házat épí
tettem a Kisberényi úton. 
Feleségem fogorvos, lengyel 
származású. Egy fiúnk van, 10 
éves.

Mit várok az önkor
mányzati képviselőktől, bár
kik is legyenek? Legyen jó em
pátiakészségük. Bele tudják 
élni magukat a helyi lakos, az 
üdülőtulajdonos és az üdülő
vendég helyébe. A családi ház
ban és a többlakásos házban 
élők helyébe. Ismerje a 
munkaadó és a munkavállaló 
helyzetét, gondolkodását, a 
vállalkozó érdekeit. Érezze a 
fiatalok és az öregek, a bete
gek és az orvosok, a tanulók és 
a tanárok problémáit, hisz 
mindenki képviseletében kell 
majd a felmerülő kérdések
ben dönteni.

Minden képviselő képvisel
jen mindenkit, és csak az le
gyen képviselő, aki képes fe
lülkerekedni saját vagy szűk 
csoport érdekén.

Mit tartok legfontosabb 
céljainknak? Balatonalmádi 
lakható legyen. Mindenek
előtt tegyük rendbe azt, ami 
megvan, új beruházásokra 
csak azután gondoljunk. Elke
rülhetetlen a munka össztár
sadalmi újra felosztása. En
nek során sok állás megszű
nik, ugyanakkor sok tevé
kenységre lenne szükség, de a 
szükséges mögött nincs fizető- 
képesség, így nem vált igény
nyé, majd keresletté. Ugrás
szerűen nőhetne az élet
színvonal.

Ugyan nem jutna több élel
miszer, iparcikk, de a jövedel
mek másodlagos újraelosztá
sa során mód lenne élvezni a 
vendéglátás szolgáltatásait, 
jutna pénz a kulturális szol
gáltatások igénybevételére. 
Nem kellene a napi 8 órai 
munka után dolgozni a kő
műves, a festő, az autószerelő, 
a szabó, a kertész, a fuvaros, az 
asztalos, a vízvezeték-szerelő 
helyett. Mindenki csinálja azt, 
amit hatékonyabban tud csi
nálni másoknál.

Szakály Áron
MSZP

1942. szeptember 10-én 
születtem Alsóságon peda
gógus szülők második gyer
mekeként. 1960-ban Nagyka
nizsán a Kőolajbányászat és 
Mélyfúróipari Technikumban 
szereztem technikusi okleve
let. A középiskola elvégzése 
után kerültem a Bauxitkutató 
Vállalathoz, azóta kötődöm a 
városhoz, élek Balatonalmá
diban. A fúrómunkás, terme
lésirányító, üzemegység-ve
zető, technológus beosztások 
után 1970-től a termelési osz
tályt vezettem. A munka mel
lett végeztem el a Nehézipari 
Műszaki Egyetemet, ahol 
1970-ben olajmérnöki diplo
mát szereztem. 1964-től bala
tonalmádi állandó lakos va
gyok, jelenleg a Móra Ferenc 
u. 3. sz. alatt vállalati bér
lakásban élünk feleségem
mel. Lányunk műszaki tanár, 
Budapesten él és dolgozik.

Az önkormányzati képvi
selőjelöltséget azért vállal
tam, hogy szakmai tudásom, 
tapasztalatom, a város szebb 
jövőjébe vetett hitem fel
ajánljam. Meggyőződésem, 
hogy az önkormányzati kép
viselők munkája a város összes 
polgárának véleményét, igé
nyét, jogát, kötelességét figye
lembe vevő közéleti tevé
kenység, pártállástól, világné
zeti hitvallástól függetlenül. A 
döntéseknél a város fejleszté
se, felvirágoztatása, oktatási, 
művelődési, szociális-kom
munális ellátottságának növe
lése mellett nagyon fontosnak 
tartom figyelembe venni a la
kosság teherbíróképességét.



Tóth Csaba
MDF

49 éves vagyok, Balatonal
mádiban születtem. A háború 
után 1948-ban Fűzfőgyárte
lepre költöztünk. Általános is
kolai tanulmányaimat az ot
tani iskolában végeztem, majd 
Veszprémbe a Lovassy Gim
náziumba kerültem.

Serdülő gyerekként ott ért 
az 1956-os forradalom. Sze
mem láttára hurcolták el 
tanáraimat, akik aktív részesei 
voltak az eseményeknek, egy 
jobb független Magyarország 
megteremtéséért. Végképp 
lesújtott bennünket — a mai 
napig mély nyomot hagyva — 
latin tanárunk dr. Brusznyai 
Árpád aljas módon való 
meggyilkolása.

Orvosnak készültem, nem 
vettek fel, mert nem voltam 
KISZ-tag. Két évig dolgoz
tam, és megszereztem a me
chanikai műszerész szakmát.
1961-ben felvettek a Pécsi 
Pedagógiai Főiskolára. Ott 
szereztem diplomát 1965-ben. 
Közben sportoltam, futballoz
tam, s edzői képesítést sze
reztem, atlétikából és labda
rúgásból. A kommunista 
pártnak soha nem voltam a 
tagja.

1968-ban kerültem vissza 
Almádiba. Megnősültem, 
feleségem az Állami Neve
lőotthonban dolgozik mint 
nevelőtanár, egyébként a 
szegedi főiskolán magyar- 
történelem-ének szakon 
szerzett diplomát.

A közélettől teljesen visz
szavonultán éltem mindaddig, 
míg a változások szele meg 
nem csapott. Azt akarom, 
hogy egyetlen fiam olyan or
szágban éljen, ahol függet
lenség és szabadság, becsület 
és emberség van, és én ezért 
mindent megteszek.

18 éve a Váci Mihály Álta
lános Iskola tanára vagyok. 
Volt tanítványaim között van 
már súlyemelő világbajnok, 
vannak NB I-es labdarúgók, 
sőt pedagógusok is.

MDF-tag vagyok. A helyi 
MDF választási programját 
elfogadom, annak megvalósí
tásában aktívan részt kívánok 
venni. Amennyiben a tisztelt 
választópolgárok megválasz
tanak, úgy célom az iskolák 
demokratikussá tétele, a teljes 
tanári szabadság visszaállí
tása, minden őket érintő kér
désben. Az iskolát gyerek
központúvá kell tenni. Felde
ríteném az összes lehetséges 
pénzforrást, az anyagi és sze
mélyi feltételek sokkal jobb 
biztosításáért. Almádi sport
életét gyökeresen megváltoz
tatnám, üzleti alapokra he
lyezném. (A hogyanról a 
választások után.)

Köszönöm Almádi válasz
tópolgárainak, hogy megtisz
teltek ezen rövid önéletrajz el
olvasásával.

Tóth István
MDF

1946. február 27-én szület
tem Budapesten. Általános is
kolai tanulmányaimat a Vas 
megyei Sitkén, a középiskolát 
Sárváron végeztem el. Az 
érettségi után Székesfehér
váron tanultam tovább és egy 
évet a VIDEOTON gyárban 
dolgoztam. 1966-ban kerül
tem Veszprémbe, azóta is ott 
dolgozom. 1974-ben házasod
tam meg, 1975-ben Balaton
almádiban építkezésbe fog
tam. 1978 óta lakom a Viola 
utcában. Két gyermekünk szü
letett, Judit középiskolás, 
Eszter most ötödikes.

KISZ-tag nem voltam és a 
volt állampártnak sem voltam 
tagja. Hála kettős nevelteté
semnek és a külföldi rádiók 
hallgatásának azt hiszem min
dig tisztában voltam valós 
helyzetünkkel, tudtam hol a 
helyem. A legsötétebb idők
ben amikor Trianonról, Er
délyről még halkan sem lehe
tett beszélni, családi és baráti 
körben gyakran esett szó. 1956 
októbere mély nyomot 
hagyott bennem.

Kisgyermekként láttam a 
harcok nyomait és láttam a 
menekülők ezreit vonattal és 
gyalog, gyermekekkel és 
egyedül. A második „nagy 
élmény" a prágai tavasz 
eltiprása volt, amiben sajnos 
katonaként részt kellett ven
nem.

1989 óta a Magyar De
mokrata Fórum helyi szerve
zetében tevékenykedem, részt 
vettem a tavaszi választási 
kampányban. Idén február
ban a munkahelyemen a 
RÁTESZ vállalatnál munkás- 
tanácsot alapítottunk, kollé
gáim engem választottak el
nökké.

Munkámmal szeretném 
segíteni a múlt rendszer még 
meglévő bástyáinak le
bontását, szeretném ha az ap
parátcsik-rendszer vissza
vonhatatlanul örökre eltűnne.

Az MDF „gondolatok a vá
lasztások elé” című összeállí
tásával messzemenően egyet
értek. A még hivatalban levő 
tanács több korábbi intézke
dését indokoltnak tartom fe
lülvizsgálni (pl. a korábbi ta
nácsi telekeladások).

Hiszem, hogy új, hiteles ön- 
kormányzati testülettel elkép
zeléseink véghez vihetők, 
hiszem, hogy a RENDSZER- 
VÁLTÁS helyi szinten is meg
valósul, munkálkodni fogok a 
közélet tisztaságáért.

Úgy gondolom, hogy eddigi 
közéleti tevékenységem és po
litikai meggyőződésem elis
meréseként jelölt az MDF az 
új önkormányzat képviselő- 
testületébe.

dr. Tóthné 
dr. Kóger Erzsébet
független

1951-ben születtem Tó
sokberénden, melyet később 
egyik kereteként elnyelt a vá
rossá váló Ajka. Családom 
több mint 200 éve él ebben a 
faluban (városrészben), s az 
egyetem elvégzése után 
férjemmel — aki szintén ajkai
— idetértünk vissza: én az 
Ajkai Kórház idegosztályára, 
férjem a legrégibb ajkai 
körzetek egyikébe. Ideggyó
gyász szakorvos lettem. 
Három gyermekünk szinte fo
lyamatos betegségei 1985-ben 
a poros, füstös levegőjű 
szülőváros elhagyására kény
szerítettek bennünket. Fér
jem, dr. Tóth József, megpá
lyázta és elnyerte a vörösbe
rényi körorvosi állást. Így ke
rültünk Balatonalmádi- 
Vörösberénybe, amit azóta 
igazi otthonunknak tekintünk, 
talán a szülőhely sorsának 
azonossága miatt is. Párton
kívüli voltam, vagyok ma is.

Kassák Lajossal egyetértve 
(1937-ben írta) a volt párt
állam legnagyobb bűnének azt 
tartom, hogy a mindenkori je
len oltárán feláldozta a múltat 
és a jövőt. Ezt kell most meg
változtatnunk. Gyökereink
hez lassan visszatalálunk (tör
ténelmünkhöz, hitünkhöz), s 
miközben jelenünket a nyo
mor fenyegeti, jövőnket 
egészséges biológiai és lelki 
környezetben kellene dajkál
nunk, üres a kincstár.

Az új önkormányzat nagy 
felelőssége — és feladatának



nyomasztó terhe — ennek 
megoldása. Mi az, amit tenni 
szeretnék? A mának: minden, 
e körben szerepet vállaló szer
vezet együttműködésével, csa
ládsegítő szociális gondosko
dást. egészségügyi szolgálatot. 
A jövőnek: a biológiai kör
nyezet helyreállítását támo
gatva a közművelődés és az 
oktatás önálló, fontosságuk
hoz méltó helyreállítását. 
Tenni szeretnék azért, hogy 
Balatonalmádi úgy legyen 
város, hogy részei megőrzik 
arcukat.

dr. Tóth László
független

1939. január 9-én szület
tem Hajdú-Bihar megyében, 
Egyek községben. Az isko
láimat szülőfalumban, Hajdú
szoboszlón, Debrecenben és 
Budapesten végeztem.

1962-ben avattak állat
orvossá. Állatorvos gyakor
nokként az akkor még 
Veszprém megyéhez tartozó 
Zalavár községbe kerültem. 
Azóta is a megyében dol
gozom. Balatonalmádiba 
1965-ben kerültem körzeti 
állatorvosként. Az eltelt idő
szakban különböző speciális 
állatorvosi beosztásokban 
dolgoztam. Jelenlegi be
osztásom: kerületi felügyelő 
főállatorvos a Megyei Állat
egészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomáson.

Nem voltam és jelenleg sem 
vagyok egyik pártnak sem a 
tagja. A jelölésemet és a 
helyhatósági választásokat a

szó igazi értelmében külde
tésnek tartom. Szeretném, ha 
szerény mértékben elősegít
hetném városunk jó irányú fej
lődését és gyarapodását. 
Mindannyian magunkénak 
éreznénk a településünket és 
lehetősége szerint mindenki 
azon fáradozna, hogy érvé
nyesüljön a becsületes emberi 
tevékenység.

Remélem a választások 
során a legjobbak kerülnek ki
választódásra, akik a nemes 
célkitűzéseinket megvalósít
ják.

Ujj Mészáros István 
MDF

1946-ban születtem Vörös
berényben, 1957 óta itt lakom. 
Gépész üzemmérnök vagyok. 
Eddigi munkahelyeim: Nitro
kémia, Veszprémi Mezőgép, 
MÁFKI. 1983-tól önálló kis
iparosként dolgozom. Nős va
gyok, három gyermekem van.

Az MDF-be 1989 tavaszán 
azért léptem be, mert úgy 
éreztem, a rendszerváltásért
— szerény képességemhez és 
lehetőségemhez képest — ne
kem is tennem kell valamit. A 
tavaszi választási csatát sike
resen megvívtuk. Most ismét 
kemény harc előtt állunk, de 
ellentétben a tavaszi válasz
tásokkal, itt nem pártgyőzel
met remélünk, hanem azt, 
hogy hiteles emberek kerülje
nek be az önkormányzatba.

Az MDF vezette kor
mánytól vállalkozás élénkítő 
intézkedéseket várok, pél
dául a társadalombiztosítási

díj csökkentése, adórendszer 
felülvizsgálata, átdolgozása, 
beruházások elszámolható
sága, kedvező hitelfeltételek.

El kell érni, hogy a be
fizetett adók minél nagyobb 
hányada az önkormányzat 
kasszájában maradjon, továb
bá, hogy a vállalkozó a 
jövedelemszerzés helyén 
adózzon akkor is, ha nem ott 
az állandó lakhelye.

Az egyre égetőbb gonddá 
váló munkanélküliség egyik 
levezető csatornája lehet a kis

vállalkozások felfuttatása. 
Nem szabad eltűrni, hogy 
bárki privilegizált helyzetet 
élvezzen. Eladásnál, bérbe
adásnál, munkamegrende
lésnél versenytárgyalást kell 
kiírni, és aki a legkedvezőbb 
ajánlatot adja, azzal kell 
megkötni az üzletet.

Megválasztásom esetén na
gyon fontos feladatnak tartom 
tisztázni az önkormányzat va
gyoni helyzetét, majd a va
gyonnal történő hatékony gaz
dálkodást.

Képviselő és polgármesterjelölt

dr. Baranyai Ferenc
független

Dunaharasztin születtem 
1923-ban. Nős vagyok. Két 
gyermekem van. Végzettsé
gem jog- és államtudományi 
egyetem, majd bírói szak
vizsga. Polgári szakorvos 
bírói-ügyészi pályán indultam, 
de az 1956-os forradalomban 
való részvételem miatt az 
megszakadt. Menekülnöm 
kellett. Ausztriában évekig a 
kereskedelemben dolgoztam. 
1964 óta itthon gazdasági jo
gászként dolgoztam. Mint jog
tanácsos jöttem — 20 évvel ez
előtt — a vörösberényi tsz-be 
dolgozni, és telepedtünk le 
Balatonalmádiban. Mint jog
tanácsos mentem nyugdíjba. 
Az önkormányzati feladatok 
által igényelt szakmai kép
zettségem, gyakorlatom alap
ján vettem a bátorságot, hogy 
elfogadjam az ajánlásokat a 
képviselői, majd további biz

tatásra a polgármesteri tiszt
ségre is.

Az önkormányzatok fel
adatait a törvény már rögzíti, 
de a „miből” és a „hogyan” 
kérdéseit még nem! Így vak
merőség lenne bárminő prog
ramszerűségbe bocsátkozni, 
hogy milyen gazdálkodással 
mit, hogyan kívánunk meg
valóstani... Csak a lényeget 
rögzíthetjük, olyan várossá 
szeretnénk Balatonalmádit 
fejleszteni, hogy minden pol
gára otthon és Európában 
érezze magát benne, sőt mivel 
itt ez az adottság és kenyér, 
olyan üdülővárossá, ahol a 
vendég visszajár, ha jól akarja 
magát érezni... Tudjuk, mind
ehhez rengeteg a teendő, de 
még a legelemibb dolgok is 
alig vannak meg, az egész
séges ivóvíztől és a tiszta leve
gőtől kezdve... Ugyanakkor 
társadalmunk mai problé
máinak megoldása, s a meg
oldás végrehajtása is az önkor
mányzatra vár!

Mindehhez nemcsak mind
annyiunk aktív közreműkö
désére, de a feladatok végre
hajtásában megfelelő szakis
meretre és sok-sok em
berségre van szükség...

Ezek teljes tudatában válla
lom az őszinte igyekezetet a 
feladatok megoldására, ha a 
közösség bizalma azzal meg
tisztel.



Gáll István
független

ÉLETPÁLYA: 56 éves va
gyok. Hídépítő technikus. 
1953 óta élek Balatonalmá
diban. Első munkahelyem a 
Mélyépítő Vállalatnál építés- 
vezetői, összevonás után a 
VÁÉV-nél osztályvezető-he
lyettesi beosztás volt. A Bala
ton fejlesztési program 
indulásakor a KERBER-nél 
létesítmény főmérnöki beosz
tásom volt. Vezetésem alatt 
épültek önkiszolgáló étter
mek, ABC-áruházak, campin
gek, Annabella, Auróra, Ma
rina, Margaréta, Külker szál
lodák, Baricska, Hordó, Man
dula, Malom csárdák. 
HungarHotelsnél műszaki 
igazgatói beosztásban 12 évig 
üzemeltettem a fenti létesít
ményeket. Az Építőipari Szö
vetkezethez hat éve kerültem 
műszaki vezetőnek. Irányítá
som alatt épült a veszprémi 
munkákon kívül Almádiban: 
orvosi rendelő, vörösberényi 
kolostor, városháza, volán 
szálló. A fenti feladatok elis
meréseként május óta kor
kedvezményes nyugdíjas va
gyok. Feleségem a Pedagógus 
Üdülő vezetője, Csaba fiam,
31 éves, építészmérnök, Attila 
fiam, 27 éves, tévéműszerész. 
Saját lakással rendelkezem. 
Soha semmilyen pártnak tagja 
nem voltam. Valláserkölcsi 
alapokon állok. A pártoktól 
Független Választási Tömö
rülés kezdeményező tagja
ként jelöltek a polgármesteri, 
vagy képviselői tisztségre.

CÉLKITŰZÉSEK: Val
lom, hogy az önkormányzati

vezetés csapatmunka. Erős 
testületi vezetés legyen, me
nedszer típusú polgármester
rel aki baiztosítja az összhan
got a testület, a szakértői 
gárda, a jegyzői hivatal, de leg
főképpen a lakosság között. 
Vallom, hogy Balatonalmádi 
öt ősi település laza szövetsé
ge, eltérő kulturális és infra
strukturális berendezkedés
sel. Elképzelésem, decentrali
zált várospolitika, település- 
részenként külön-külön kiala
kított kereskedelmi és szol
gáltatási központokkal. A 
fenti bontásban készüljenek a 
várospolitikai tervek és költ
ségvetések. A településrészek 
kapjanak saját ügyeikben ön- 
kormányzati jogokat.

Az esetleges megbízatást 
szolgálatnak tekintem. Meg
választásom esetén a polgár- 
mesteri fizetésre nem tartok 
igényt. Alapítványba he
lyezem azt Almádiban végzett 
általános iskolai tanulók kö
zépiskolai továbbtanulásának 
elősegítésére. Az alapítvány 
odaítélését kuratórium ra 
bízom.

Számítok a pártonkívüli 
csendes többségre és a párt
harcokban csalódott emberek 
támogatására.

Polgármester jelölt

dr. Kerényi László
független

Annak idején a káptalani 
vasúti hidat sietve eltüntette 
az ostoba önkény. A később 
idekerült polgár már nem is 
sejti a vigasztalan maradék 
partfal eredeti rendeltetését. 
A volt öreghegyi állomásnál 
viszont ellenállt a pusztításnak 
a torzóként is gyönyörű vö
röskő utcahíd. Gyakran járok 
arrafelé gyalog, mindig meg
csodálom a már temetőben 
nyugvó mesterek keze nyo
mát, és arra gondolok, talán a 
jövő évezred valamelyik pol
gármestere tervbe veheti, 
hogy újra síneket fektet rá. 
Talán e sorokat is olvasni fogja 
majd Kerényi Lászlótól (49 
éves, okleveles vegyészmér
nök, orvosi biológiából egye

temi doktor és kandidátus, 
nős, egy lánya van), az első ön- 
kormányzati választások 
egyik polgármester-jelölt
jétől, aki megválasztása 
esetén minden erejét arra 
fordítaná, hogy a mostanában 
elemi iskolába készülődő, jö
vendő vasútépítő polgármes
ter és kortársai tehetséges 
alkotók, boldog és szabad ma
gyarok lehessenek.

„Emberi törvény kibírni mindent, 
s menni mindig tovább még akkor is, 
ha nem élnek már benned 
remények és csodák ”

Hemingway

Zenélő udvar Balatonalmádiban
Először csendült föl klasszikus 

muzsika a balatonalmádi új Város
háza udvarán, augusztus 28-án.

A  helyi Családi Iroda mun
katársai felismerték az épület átépí
tésével keletkezett, viszonylag zárt, 
különleges hangulatú udvarban rejlő 
lehetőséget, s e koncerttel új 
kulturális helyszínt avattak.

A Családi Iroda az avató kon
certre a Veszprémi Zenebarátok 
Kamarazenekarát kérte fel.

A  másfél éve alakult amatőr 
együttes — Szelényi Pál vezetésével 
—, igényes, érdekes műsort adott a 
mintegy száz fős hallgatóság előtt, 
produkciójuk egységes hangélményt 
jelentett a közönség számára.

A  zenekar először Farkas Ferenc 
Piccola musica di concertoja egy lassú 
tételét játszotta, majd Schumann: Öt 
könnyű darab c. műve következett 
vonósokra átírt változatban. Az 
eltérő hangulatú tételek sajátos kar

aktere illúziót keltően szólalt meg, 
elsősorban a karmester jó  
tempóválasztásának köszönhetően. 
A koncert legigényesebben  
megszólaló darabja Haydn korai (No. 
37.) szimfóniája volt, amelyben a 
fuvolaszólamokat Kovács Karolin és 
dr. Bertalan Gyula játszotta. A  zene
kar végig együtt volt, telt hangzással, 
ügyesen választott tempóval és dina
mikával adta vissza a szimfónia 
haydn-i báját, könnyed eleganciáját.

A közönség tetszését leginkább 
Telemann A  zenemester c. komikus 
kantátája nyerte meg. A  szólóénekes 
szerepét a balatonfüredi, igazi buffó 
alkatú, dr. Kurys Tivadar játszotta, 
jókedvűen, vérbő humorral.

A zenekar tagjai zömmel ama
tőrök (a szó eredeti értelmében, 
amator = kedvelője valaminek), a 
zenélés lelkes szerelmesei. E volt 
zeneiskolások tovább hódolnak En
tenpé iránti szenvedélyüknek, já

tékukat — feledtetve a technikai 
hiányosságokból fakadó esetleges 
csetlés-botlásokat is — az 
együttmuzsikálás semmivel össze 
nem hasonlítható gyönyörűsége 
hatja át. Ezért vállalják minden 
szerdán a próbákat a veszprémi 
Ének-Zenei Általános Iskolában. S 
hogy Balatonalmádi polgárai is 
szomjúhozzák az efféle zenei progra
mokat, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy az ugyanekkorra szervezett 
választási gyűlés ellenére is mintegy 
száz fős közönség gyűlt össze a zenélő 
udvarban muzsikát hallgatni.
A helyszínavató koncert tanulsága — 
am ellett, hogy e vállalkozás 
lehetőséget adott egy szabadtéri kon
certhely kipróbálására — az, hogy 
amatőr muzsikálás is vonzhat 
érdeklődő közönséget, és hozzá
járulhat Balatonalmádi szellemi
zenei arculatának alakításához.

Varga József



Köszönet Almádi 
Polgárainak!

A FÜGGETLEN VÁLASZTÁSI 
TÖMÖRÜLÉS tudomásul vette az 
önkormányzati választásra nyil
vántartásba vett, polgármesterek és 
képviselőjelöltek listáját, amelyet a 
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG EL
NÖKE hitelesített. Az új almádi új
ság hasábjain közzétett nyilat
kozatunk alapján teljesítettnek látjuk 
ígéretünket, hiszen fórumot, fel
szólalási programismertetési lehe
tőséget teremtettünk független pár
tonkívüli jelölteknek, azaz tenni aka
ró másokért is felelősséget vállaló 
polgártársainknak. Független jelölt
jeink tekintélyét minősíti az a tény, 
hogy a pártok is jelentős számban 
támogatják őket listáikon.
Ezennel feloszlatjuk az SZVT-t, 
mert feladatát teljesítette. Meg
köszönjük mind azon polgárok 
támogatását, akik együtt gon
dolkodtak velünk, összejöve
teleinken részt vettek és voksukat a 
függetlenre adták.
Kívánjuk, hogy a választáson be
látásuk szerint döntsenek, rendez
zenek további tájékoztatókat és 
nyilatkozzanak azon személyekről is, 
akikkel a jövőben szívesen együtt 
dolgoznának majd.

Köszönettel az SZVT alapítók.

Vizsga a teniszsuliban
Több mint harminc fiatal 

vett részt azon a Szt. István 
napi teniszversenyen, melyet 
Varga László edző szervezett 
meg öreghegyi pályáján.

A legkisebbek csoportjá
ban Frecskó Zsuzsanna vég
zett az élen, Horváth Balázs 
lett a második, mig Vajai 
András és Pók Tünde a 
bronzérmet érdemelték ki.

A középső csoport leg
jobbja Oláh Károly a 
döntőben Varga Melindát 
győzte le. Rehák Géza és 
Rendes Alina végeztek a har
madik helyen.

A már több éve rendszere
sen teniszezők erre az alka
lomra kiírt kupáért mérkőz
hettek. A serleget Nagy Ger
gely vehette át, Oláh László 
végzett a második helyen. Az 
elődöntőbe Molnár Viktor és 
Pók Levente került be. Ők áll
hatták a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára. A legna
gyobbak versenyét a rossz idő- 
járás miatt későbbi időpont
ban kell lebonyolítani.

Az 1898. május 1-én megnyílt „Zsák” vendéglő felújított, de 
eredeti főbejárata.

Foto: Durst László

KIRÁNDULTUNK...
A Magyar Vöröskereszt I. 

sz. alapszervezete, az idősek, a 
tagok és dolgozók részére 
ebben az évben már 3 esetben 
szervezett kirándulást. Bécs, 
Gunaras, most pedig Sárvár- 
Sopron-Eisenstadt (Kismar
ton) - Lockenhaus (Léka) - 
Kőszeg csodálatosan szép, pa
tinás történelmi városait láto
gattuk meg. Ragyogó napsü
tésben róttuk Kismarton ódon 
falai között az utcákat, megte
kintettük az Eszterházy kas
télyt, a templomot, kis kápol
nát. Utána Lockenhausba 
(Léka) mentünk, megnéztük a 
templomot, a várat, ahonnan a 
szép panorámában gyönyör
ködhettünk. Ezután utunk 
Kőszeg felé vitt, ahol átléptük 
a határt. Itt is - országunk 
egyik legszebb városában - a 
Jurisics vár felé vitt utunk,

ahol evés, fagylaltozás bor
kóstoló mellett hallgattuk a 
nagyszámú közönség része
ként a térzenét.

Közeledik az este, sajnos 
haza kell indulnunk. Olyan jó 
hangulatban köszöntünk el 
„Isten veled”-el e szép helytől, 
hogy majdnem hazáig ma
gyarnótákat, régi dalokat és 
slágereket énekeltünk. Szere
tett kis városunkba 21.00 óra 
után érkeztünk meg.

Ebben az évben még 3 ki
rándulást szervezünk. Kettőt 
szeptemberben Bécsbe,
- egyet pedig októberben E
gerbe.

Szívesen vesszük jelentke
zésüket telefonon a 38752-es 
számon, személyesen pedig az 
Idősek Klubjában Húsvéth 
Mártonnénál.
Szeretettel várunk mindenkit.

Tőke Emilné

Nyilatkozat
A városban működő poltikai pártok 
Egyeztető Bizottsága az alábbi nyi
latkozatot teszi közzé:
- a város és az önkormányzat érdekeit 
a pártérdekeknek mindenkor fölébe 
helyezik,
- a választási kampány időszakában 
etikus magatartást tanusítanak,
- felkérik a független jelölteket és tá
mogatóikat, hogy csatlakozzanak e
zen nyilatkozathoz.

A pártok felkérik a tisztelt választó- 
polgárokat, hogy a helyi választások 
fontosságának megfelelően minél na
gyobb számban vegyenek részt a je
löltek ajánlásában és a szavazáson.

Balatonalmádi, 1990. augusztus 27. 

FKfP,MDF,MSZP,MSZMP,SZDSZ.

Tanácsülési
tudósítás

Utolsó ülését tartotta 1990. 
augusztus 28-án a Városi Ta
nács testülete. A munkaülé
sen a Tanács az Általános 
Rendezési Terv módosításá
val a város északkeleti hatá
rában iparterületet jelölt ki. A 
tanácskozás ünnepi részeként 
a Városi Tanács elnöke „Ba
latonalmádiért” emlékpla
kettet nyújtott át Herczeg 
Sándornénak a Városi Tanács 
tagjának, társadalmi elnök- 
helyettesnek. Zárszóként a 
Tanács elnöke megköszönte a 
tanács tagjainak a testületben 
végzett öt évi munkáját, vala
mint Balogh Zsigmond me
gyei tanácstagnak a város fej
lődéséhez nyújtott segítségét.

M.H.E.

A Végrehajtó Bizottság 
augusztusi üléséről

A Végrehajtó Bizottság au
gusztus 21-i ülésén megtár
gyalt mindkét napirend az ál
talános iskolai oktatással-ne
veléssel volt összefüggésben. 
Elsőként az 1989/90 év érté
kelését, illetve az 1990/91-es 
tanév előkészítését tárgyalta 
meg a testület. Az oktatás
ügyben meglévő gondokról, 
nehézségekről az iskolaigaz
gatók közvetlenül is beszá
moltak, erre a kérdéskörre az 
Almádi Újság következő szá
mában visszatérünk. Második 
napirendként az iskoláskorú 
gyermekek szociális helyzetét 
tekintette át a Végrehajtó Bi
zottság. Megállapította, hogy 
a költségvetés rendelkezik o
lyan tartalékokkal, melyek se
gítséget nyújthatnak akár a 
kedvezményes étkeztetés biz
tosításában, akár egyéb szo
ciális juttatás formájában.

A Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága utolsó ülését
1990. szeptember 18-án tart

ja.
M.H.E.



LÁTOMÁS 
MONOLÓG 

A KLUBVEZETŐ 
SZEMÜVEGÉN ÁT 

NÉZVE

Szia! Nem jössz?
Hát a berényi kultúrba. Áprilistól is
mét működik az Ifjúsági Klub. Nem 
tudom milyen, biztos valami baba
zsúr. Igaz, kértem tagságit. Most 
unatkozom, gondoltam benézek egy 
kis időre, addig is telik az idő.
Na nem jössz? Inkább nem? Hát jó. 
Szia! ...

Te, hát ez valami egészen fantasztikus 
dolog! A  legközelebbi klubra fel
tétlenül el kell jönnöd! Pénteken vagy 
szombaton. Persze beférsz te is, sok 
jó ember kis helyen is elfér. Csak be
lépőt kell váltanod, de olcsó. Isme
rős? Persze, rengeteg van! Igen a zene 
is nagyon jó! A  discon túl számító
gépes terem, video filmvetítés, folyó
iratok a játékszobában. Hát már hogy 
koplalnának egész este? Mindig van 
valami kaja! Hát melegszendvics meg 
hasábbburgonya! Az a kedvenced? 
Na látod, már csak ezért is el kell 
jönnöd! Értem, szóval kevés a 
pénzed. Nem baj meghívlak! Nem, 
hidd el, nem jutok csődbe anyagilag. 
Szóval eljössz?Miért nem tudod? 
Elutaztok? Pont hétvégén?! Szóval 
nem jössz. Kár. Meg fogod bánni, jó 
buli. Hát szia... Ne ordíts, még nem 
mentem el! Hogy mindenáron meg
próbálsz eljönni? Ez remek! Tehát 
jössz! Rendben, akkor találkozunk 
fél nyolckor a buszmegállóban. Szia! 
A következőkben leírtak már nem 
látomások:

Messze a kultúrtól, az utcán 
botrány (kiabálás, verekedés) volt. 
Néhány ember miatt. Igy aztán min
dez miatt vége. Ez miatt? Igen, ez 
miatt. Valakik miatt.
Pedig miattam pezseghetne a 
klubélet Vörösberényben.

Tari Tibor
klubvezető

Hírek
Fiatalok (2 fő) olcsó albérletet ke
resnek Balatonalmádiban 1990. szep
tember 1-től.
Ajánlatokat „Mackók a havason” 
jeligére az újság szerkesztőségébe 
kémek.

A  Balatonalmádi OB III. teniszcsa
pat őszi eredményei: Balatonalmádi- 
Budakalász 8:3; - Rákosliget 2:7; - 
Győr 8:1; - Boglárlelle 6:3; - 
Budapesti MOM 9:0; 
Székesfehérvár Ikarus 7:2.
A  csapattagok, akik e szép eredményt 
elérték:
Dudás Zsolt, Madarász András, 
Rajnai Kálmán, Winkler Szilárd, ifj. 
Varga László, Kovács Lajos, Csali 
János, Hitter Csaba.

A  Városi Tanács VB. Művelődési és 
Sportosztálya 1990. október 6-án 
(szombat) női és leány teniszversenyt 
rendez. Jelentkezés a pálya
gondnoknál.

A  II. világháború áldozatai 
emléktáblájának elkészüléséhez a 
hónap folyamán az alábbi önkéntes 
adományok befizetését igazolja a 
Honismereti Kör:
Previcz József (NSZK) 6000, -Ft 
Szerencsés Károly 500, -Ft 
Szerencsés Ödön 500, -Ft

A  Balatonalmádi Közösségi Ház a 
következő tanfolyamokra, szakkö
rökre várja a jelentkezőket szeptem
ber 24-től 29-ig, naponta 09.00 órától
20.00 óráig, szombaton 14.00 órától
21.00 óráig. Bővebb felvilágosítás a 
38-011-es telefonon.
Tanfolyamok:
német nyelv kezdő 

haladó 
olasz nyelv kezdő 

haladó 
angol nyelv kezdő 

haladó

társastánc
szabás-varrás

Szakkörök:
Városi Vegyeskar 
Honismereti kör 
Diszítőművészet 
Foto
Képzőművészet (általános iskola 
felső tagozatától)
Kertbarát kör
Bélyeggyűjtő
Sakk

KÖSZÖNET
A Közösségi Ház dolgozói és a Városi Énekkar tagjai nevében 
ezúton köszönjük meg Ádám József teherszállító kisiparos úr
nak, Balatonalmádi, Jedlik Ányos u.6.sz. alatti lakosnak, hogy 
Pécsről egy zongorát volt szíves ingyen elhozni nekünk.

Gróf Tibor Szelényi Pál
igazgató karnagy

Első keresztény fesztivál 
Almádiban

A HIT Gyülekezete szervezésében került sor 1990. augusztus 6-án a 
Strandfürdő előtti Színpadon a rendezvényre.
Az almádi keresztyén Fesztivál országos program egyik állomása volt, melyre 
mintegy félezer érdeklődő gyűlt össze.
A  hagyományos egyházak zenéjétől eltérő, de az alkalomhoz illő zenét a 
népszerű AMEN együttes szolgáltatta. Az evangéliumról szóló dalokat Pajor 
Tamás énekelte, aki bizonyságot tett arról, hogy az ő életében milyen 
változásokat hozott a bibliai hit elfogadása. Tihanyi Péter színművész is 
örömmel számolt be arról, hogy az ő számára is mit jelentett - a bibliából ismert 
tékozló fiúhoz hasonló - megtérés. A  jó hangulatban végétért fesztivál után so
kan érdeklődtek a hit és a HIT Gyülekezete felől.

G.I.

Klubok:
Nyugdíjas klub 
Nyugdíjas pedagógus klub 
Ifjúsági klub 
Filmklub

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

Balatonalmádi Város Lapja 
Szerkeszti a Szerkesztő 
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