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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

1998. október X. szám

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

Október 6-án városunkban is megemlékeztek az aradi hősökről. Az örökmécsesnél Czuczor Sándor mondott ünnepi beszédet. Újságunk Scholz Erik, a 
közelmúltban elhunyt festőművész (akinek Almádiban is volt önálló kiállítsa) Ősök című képének részletével tiszteleg a 48-as hősök előtt.



Almádi a káptalani 
jegyzőkönyvekben

Almádi mint ismeretes káptalani 
birtok volt, azaz a földesúri jogo
kat a Veszprémi Káptalan gyako
rolta. Természetesen nem csupán 
Almádit birtokolták, hanem sok 
más terület is. Ennek emlékét őrzi 
a Káptalanfüred településrész, 
amelyik a „káptalan erdeje” volt, 
majd parcellázásra került és az 
1950-es évek eleje óta tartozik Ba
latonalmádihoz.

A káptalani birtokrendszer úgy 
működött mint minden hasonló 
nagybirtok abban az időben. Meg
voltak ugyanazok a funkciók és 
beosztások mint másutt, de egy lé
nyeges különbséget azonban talá
lunk. Ez pedig az, hogy a káptala
ni birtokokat a kanonokok testüle
te irányította és nem a földesúr egy 
személyben. Birtokaik Almáditól, 
Szántódon át Kilitiig terjedtek, 
ami komoly szervező tevékenysé
get igényelt. A fennmaradt „Káp
talani határozatok jegyzőkönyve” 
című kötetekben találhatók a meg
tett intézkedések jegyzőkönyvi le
írásai. Sajnos nincs meg vala
mennyi, csak az 1862. január 1 -el 
kezdődő VIII. kötettől találhatók 
meg a Káptalani levéltárban.

Minden ülésről, amelyet heten
ként tartottak, jegyzőkönyv ké
szült, amelyek néha elég terjedel

mesek, mert nem egyszer 15-20 té
ma is megtárgyalásra került. Al
mádira vonatkozóan nagyon sok 
adat található bennük. Például a 
fürdőház létrejöttének hiteles ada
tai a következők:

„1877. június 24. 4./ Brenner 
Lőrinc az almádi balatonmelléki 
birtoknál a Balatonban 5 hosszú 
(sic) és 5 széles (sic) fürdőbódét 
kér, hogy állíthasson; az ehhez be
vezető híddal együtt; engedélyt 
kap szerződésileg 5 évre 2 frt évi 
fizetés díj mellett, az eddigi hasz
nálatot azonban a közönség meg
szorításával nem szabad korlátoz
ni.” (Valószínűleg 5 öl hosszú és 5 
öl széles építményre gondoltak.)

„1877. június 30. 4./ Brenner 
Lőrinc szerződése a Balaton vizé
hez vezető híddal egybekapcsolt 
bódék felállítását illetőleg hely
benhagyatik. Járásbeli szolgabíró 
úr megkérendő, hogy a fürdő he
lyiség terén a lovak úsztatásával 
némelykor űzött botrányt akadá
lyozza.”

„1878. március 9. 7./ A z  Almá
di Fürdőbódék szaporítása 
Brenner Lőrinc és Krisztián József 
uraknak a bemutatott terv szerint 
megengedtetik; Inspector úrnak 
meghagyatván, hogy a Balatonhoz

a káptalani réten 
átvezető utat be- 
fásítsa.” 

Így jött létre a 
mai Széchenyi 
sétány, de az ak
kor telepített fa
sor (jegenye és 
diófák) már csak 
nyomokban lel
hető fel. Az 
1902. december 
6-i ülésén az Al
mádi iskola kér
désével foglal
koztak a m ellé
kelt jegyzőkönyv 
kivonat szerint. 
Az iskola „Álla
mi Elemi Népis
kola” lett, tehát 
nem egyházi, 
ezért a jegyző
könyvben em lí
tett támogatásra 
nem került sor, és 
a Dr. Óvári Fe
renc által adomá
nyozott telken 
épült meg közsé
gi, illetve állami 
költséggel.

Schildmayer
Ferenc Jegyzőkönyvkivonat másolata 1902. december 6.

A hírekkel ellentétben továbbra is üzemel 

az Auróra Étterem

BÚTORBOLTJA
A megyében a legkedvezőbb áron. 
Jöjjön be és győződjön meg róla.

Pl. rugós heverő plüss huzattal, ágyneműtartós 17 900 Ft 
A 3-2-1 ülő és fekvő garnitúrák 88 900 Ft-tól

Előrendelést is felveszünk, 50 db színmintából válogathat. 
Vannak tálalószekrények, gyönyörű szobabútorok méretre is.

Nyitva tartás;
Hétfőtől péntekig: 10-17 óráig 

Szombaton: 8-12 óráig

M in d e n k it sze re te tte l v á ru n k .
Telefon: 06-60/460-370

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U.
TEL/FAX: 88/430-957, TELEFON: 88/338-458

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

YTONG falazóelemek GYÁRI ÁR -5%  engedmény

LB-KNAF termékekből GYÁRI ÁR -10% engedmény

ZALAKERÁMIA csempe-padlólapok 15% engedmény

BAJAI nyílászárók ENGEDMÉNNYEL

CSERÉPKÁLYHÁK 10% engedménnyel

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI nyílászárók ENGEDMÉNNYEL 

VÍZSZIGETELŐ lemez

KŐRÖS 30-as falazóblokk 162 Ft/db

NIKECELL, DRYVIT RENDSZER KEDVEZMÉNNYEL

BRAMAC 1/1 tetőcserép GYÁRI ÁR -10%

Piramiskő támfal és kertépítő rendszer 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!



Az elmúlt hónap esemény-króni
kájának élére a nyaralófeltörésekről 
szóló tájékoztató kívánkozik. Több 
régi „ismerősünk” töltötte le jogerős 
büntetését és tért vissza a területre, 
melynek következtében megszapo
rodtak a máskor ebben az időszak
ban még szokatlan nyaralófeltöré
sek. A Bartók B. utcában, a Kócsag 
utcában több nyaralóingatlan sérel
mére követtek el bűncselekményt, 
nem egyszer jelentős értékeket vit
tek el a tettesek. Többűket -  4 főt -  
sikerült elfognunk ugyan, de jó né
hány betörésnek a tettesével még 
adósak vagyunk. A cikkírás időpont
jában még javában tart a vizsgálat és 
most még korai arról beszélnünk, 
hogy pontosan hány ingatlant láto
gattak meg. Az elfogottak közül ket
tőt rövid kintlétük alatt már több ha
tóság is kereste, körözést adtak ki el
lenük. Úgy tűnik számomra, hogy 
csak a jó időt töltötték kint a szabad
ban és mire beköszönt az ősz vagy a 
hideg tél már „biztonságos” fedél 
lesz a fejük felett.

Az idegenforgalmi szezonnal 
kapcsolatosan még adós vagyok 
Önöknek egy összefoglaló, elemző 
értékeléssel, azonban türelmüket 
kell kémem, mivel a Megyei Rend
őr-főkapitányság még nem készült 
el ezzel és mi csak azt követően te
hetjük ezt meg. Elöljáróban azért 
csak annyit szeretnék erről a témá
ról írni, amely a bennünket segítők
re vonatkozik. Számos területen 
kaptunk támogatást a helyi polgárőr 
egyesülettől, különösen azokra a ki
egészítő tevékenységekre gondolok, 
amelyeket akkor folytattak, amikor 
rendőreink nagyobb erőket lekötő 
akciókban vettek részt. Ily módon

nem maradt őrizetlen egyetlen fon
tos hely sem és figyelemmel tudtuk 
kísérni, hogy mi történik azokon a 
területeken. Külön öröm számunk
ra, hogy egyre többen ismerik el erő
feszítéseinket és támogatnak ben
nünket a közbiztonságért végzett 
munkánkban. Azt hiszem ez a jövő
ben sem lehet másképpen, mert csak 
közösen léthetünk fel a bűnözők el
len. Jó volt látni és tapasztalni, hogy 
nagyon sok embernek szereztünk 
örömet és megelégedettséget azzal, 
hogy gondjaikat, problémáikat a le
hető legrövidebb időn belül megol
dottuk, köszönet ezért minden segí
tőnek, együttműködőnek. A város 
polgárai úgy érzem egyre inkább el
fogadják és kritikus szemmel figye
lik munkánkat, tevékenységünket.

Szeptember elején zajlott város
unkban a Megyei Polgárőr Nap, 
amely egyfajta elismerése is volt a 
helyi Polgárőr Egyesület eddig vég
zett jó munkájának. Bár tevékenyen 
mi is közreműködtünk a szervezés 
feladataiban, de a döntő munkát pol
gárőr barátaink végezték a meghí
vott és megjelent vendégek, közre
működők általános megelégedésére. 
E lap hasábjain is szeretnék gratulál

ni minden szervezőnek, a végrehaj
tásban résztvevőnek.

A közlekedéssel kapcsolatban to
vábbra sem számolhatok be Önök
nek javulásról. Tartjuk -  legalábbis 
a számadatokból ezt a következte
tést lehet levonni -  azt a negatív for
mánkat, ami most már végigkíséri 
ezt az évet. A közlekedési morál na
gyon komoly problémákat jelez, hi
szen a bekövetkezett balesetek dön
tően valamilyen figyelmetlen, néha 
nemtörődöm magatartásból követ
keztek be. Külön gondot jelent az it
tasság, amely továbbra is meghatá
rozója a közlekedésnek. Aggasztóak 
ezek a jelek tekintettel arra, hogy 
előttünk van az október hónap -  
amely egyébként közlekedési hó
napként is szerepelt ez idáig minden 
évben -  a szüretek ideje, amikor 
egyébként is jelentősen megnöveke
dik az ittasan vezetők száma, és ter
mészetesen az így okozott balesetek 
száma is. Rendőreink a jövőben is 
fokozottabban fognak figyelmi a 
közlekedéssel kapcsolatos negatív 
jelenségekre és igyekszünk minden 
törvényes eszközzel fellépni ezek 
ellen.

Összességében -  és ez jelenleg 
még becsült adat -  kb. 15-20%-os

csökkenés következett be a tavalyi 

év hasonló időszakához képest. Ter

mészetesen egy bűncselekményt is 

soknak tartunk, s az akit valamilyen 

bántás, vagy sérelem ért nem vi

gasztalható ezekkel a adatokkal. 

Azonban úgy érzem, a rendőrőrs ál

lománya, valamint az idegenforgal

mi szezonra segítségül kapott fiata

lokkal együtt igyekeztünk mindent 

megtenni, hogy csökkentsük a sére

lem okozta gondokat.

A fentiekhez kapcsolódik az is -  

és remélem ennek többen tanúi is 

voltak -  hogy különösen a vörös

berényi iskola előtt rendőrök figye

lik a forgalmat és segítik a közleke

dő gyerekeket. Az elmúlt hónapi 

cikkben is jeleztem már Önöknek, 

hogy most jobban kell ügyelnünk a 

gyerekekre hiszen még bennük van 

a nyári szabadság és nem figyelnek 

még eléggé.

Több olyan baleset is történt, ami

kor a vezetők arra hivatkoztak, hogy 

a különböző sövények és bokrok ta

karása miatt nem látták a közlekedő 

másik járművet. Való igaz, hogy a 

városban több helyen is van ilyen 

probléma pl. a Noszlopy utca teljes 

hosszában.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a 70- 

es főúton elkezdődött a Fórum-ke

reszteződés átépítése, ami reménye

ink szerint hozzá fog járulni ahhoz, 

hogy könnyebb legyen a kihajtás a 

bevásárló központ felől a főútra.

Grúber Sándor r. őrgy. 
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Szaküzlet és szerviz

❖  Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET-előfizetés

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

❖  CD-írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

képkeretezés, hőszigetelt üveg. 
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A. 

Telefon: 432-854, 
06-20/685-221

Konyha-, szobabútor, üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása. 

Bútorlap és lemez méretre vágása. 

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/685-221



Néhány sor 

a 95. hónapról 

a Városházán

1998. szeptember

A hónap legfontosabb híre va

lamennyiünk számára az Alkot

mánybíróság minapi döntése a 
gázrészvények tárgyában. Jó 

példa arra, hogy előbb-utóbb ki

derül az igazság, ha kitartóan 

küzdünk érte. Az előző parla

ment három évvel ezelőtt hozott 

egy törvényt, melynek értelmé

ben az önkormányzatoknak csak 

40% jár a gázvezeték-vagyon

ból, és nem 100%, valamint a 

Közgáz működési területén -  el

lentétben az ország többi részé

vel -  lakosságarányosan osztot

ták el a gázrészvényeket az egyes 

települések között, nem pedig a 

ténylegesen gázvezeték-építésre 

fordított Ft-összegek alapján. 

Hiába protestáltunk ellene min

den lehetséges fórumon, a szava

zógépezet kifogástalanul műkö

dött. Az Alkotmánybíróság azon

ban nekünk adott igazat. Bala

tonalmádi ezzel a döntéssel min.

47 millió Ft-ot nyert. Ám az 

összeg ennél jóval több is lehet, 

mivel mindez csak az 1994. előt

ti beruházásainkra vonatkozik. 

1994. után Balatonalmádi to

vábbi többszáz millió Ft-os gáz

vezeték-építést valósított meg a 

japán hitel segítségével. Van re

mény, hogy ebből is részesedik 

majd a Város. Annak idején már 

jeleztem az igényünket a regnáló 

privatizációs miniszter úrnak, 

Suchmann Tamásnak, aki a be

ruházásaink 51%-át egyszerűen 

eladta külföldre, majd utódjá

nak, Csiha Judit miniszter

asszonynak, a válasz azonban 

mindkét esetben elutasító volt. 

Persze, nem azonnal jutunk a 

pénzünkhöz, mert eltelik egy-két 

év, mire a jelenlegi kormány or

vosolni tudja a szarvashibát, hi

szen országosan mintegy 100 

milliárd Ft-os nagyságrendű 

összegről van szó. Ebből a mi kis 

pénzünk jól fog jönni, bármikor, 

az úthelyreállításokhoz.

dr. Kerényi László 
polgármester

Mérlegen az Önkormányzat második 4 éve
1995-1998

A második szabadon választott 
Önkormányzat 1994. december 16- 
án tartotta meg alakuló ülését. Nem 
tölthette ki a teljes 4 éves megbíza
tását, mert az Országgyűlés -  az Al
kotmány módosításával -  3 hónap
pal előre hozta az önkormányzati 
választásokat. A ciklus mérlege 
ezért még nem tartalmazhatja az
1998. II. félévi adatokat.

A 4 év folyamán megőriztük a 
Város működőképességét, és az 
előzetes várakozásokat messze 
meghaladó mértékben fejlesztettük 
az infrastruktúráját. A működési és 
fejlesztési kiadásokat az 1. táblá
zatban foglaltuk össze.

1. táblázat

Év Működés Fejlesztés

millió Ft millió Ft

1995. 40 3 51

1996. 44 8 24 0

1997. 51 3 79 7

1998. I. félév 281 3 7 6

Ö s s z e s e n : 1 645 1 464

1995-ben még a megelőző évek
re jellemző a két adat aránya, mely 
szerint az összes bevétel kb. 90%- 
át a Város működtetésére (azaz a 3 
óvoda, 3 iskola, zeneiskola, könyv
tár, Közösségi Ház, Idősek Klubja, 
egészségügyi és szociális ellátás, 
polgármesteri hivatal, városüze
meltetés költségeire) kellett fordíta
nunk, és kb. 10% jutott fejlesztésre.

A működési költségek az infláci
ót alulmúló mértékben növekedtek, 
valójában tehát reálértékben csök
kentek. Mégis, a gyermek-, a szoci
ális és a kulturális intézményeinket 
kiegyensúlyozottan tudtuk fenntar
tani, sőt futotta az intézmények 
jókarban tartására és felújítására is. 
Szorító gondok az egészségügyi el
látás terén jelentkeztek a TB kiszá
míthatatlan és krónikus alulfinan
szírozása miatt. A ciklus első felé
ben befejeződött az alapellátás pri
vatizációja, most ugyanez folyik a 
szakellátásban számos súlyos, 
megoldandó problémával. Veszély
be került a laboratórium, de már 
körvonalazódik a megoldás, talán 
még bővíteni is tudjuk a szakellá
tást a fül-, orr-, gégészettel.

A városüzemeltetés terén igen 
nehéz előrelépni. A Kommunális 
Kft-t átalakítottuk az adózási szem
pontból kedvezőbb közhasznú tár

sasággá, a feladatmegosztást a Hi
vatal, a Gazdasági Műszaki Szolgá
lat és az Üzem között azonban újra 
kell gondolni a költségcsökkentés 
és a hatékonyság növelése érdeké
ben.

Ami a városfejlesztést illeti,
1996-ban mintegy ötszörösére (240 
millió Ft), 1997-ben a tizenötszörö
sére (797 millió Ft) emeltük az
1995-ös fejlesztési hányadot (51 
millió Ft).

Hasonló lesz az 1998-as teljesítés 
is, mert az I. félévi 376 millió Ft-ot 
az év végéig várhatólag megdup
lázzuk (jelenleg, szeptemberben 
600 millió Ft-nál tartunk). Összes

ségében meg fogjuk közelíteni a 2 
milliárd Ft-ot. Összehasonlításkép
pen: 1990. és 1994. között 187 mil
lió Ft-ot fordíthattunk fejlesztésre, 
azaz a második ciklusban ezt mint
egy megtízszereztük.

Miből volt mindez lehetséges? 
Szívós munkával mintegy 400 mil
lió Ft-os vissza nem térítendő álla
mi támogatást nyertünk el a legkü
lönfélébb pályázatokon. A japán 
környezetvédelmi hitel kb. 800 mil
lió Ft lesz a végelszámolásnál. 
Mintegy 300 millió Ft-ot az Önkor
mányzat biztosított saját bevételei
ből, és egyes vagyonelemek eladá
sából, melyek a vagyonrendeletünk 
értelmében kizárólag fejlesztésre 
fordíthatók, működtetésre nem. A 
polgáraink kb. 200 millió Ft-tal já 
rultak hozzá a csatorna, gáz és tele
fon költségeihez, végül Brandeisz 
Elza tanárnő kérésére Soros 
György 50 millió Ft-ot adományo
zott a berényi iskolához.

Mi valósult meg e jelentős pén
zekből? Kialakítottuk az Idősek 
Klubját. Fejlesztettük a budatavai 
játszóteret. Megépítettük az Öreg
parkban a Zenepavilont, és kande
láberekkel javítottuk a közvilágí
tást. Lefektettünk a földbe 24 km 
szennyvíz-, 39 km gáz-, és 2 km 
vízvezetéket. Eddig elkészült 1400

háztartás házi bekötése a szenny
vízre, 2400 háztartásé pedig a gáz
ra. Kiválasztottuk a berényi ABC 
mögötti szennyvízátemelőt. A 
DRV-vel közösen felépítettük vég
re a 20 éve esedékes Öreghegyi IV. 
zóna víztározóját. A Wesselényi 
Strand új vizesblokkot kapott, Káp
talanon megvalósult a strandre
konstrukció I. üteme. Átadtuk ren
deltetésének a berényi iskola főépü
letszárnyát és a tornaházát. Segítet
tük a telefonhálózat jelentős fej
lesztését, melynek következtében 
közel 800 új állomással gyarapod
tunk. Átállítottuk a berényi kultúr
ház, óvoda, orvosi rendelő és lakás 
fűtését gázra, utóbbinál a tetőcserét 
is elvégeztettük és új üzlethelyisé
get kapott a fiókgyógyszertár. Tá
mogattuk az Egyházakat a ravatalo
zó megépítésében. Megkezdtük az 
úthelyreállításokat (Veszprémi 2 
szakasza, Thököly, Dózsa, 
Kisfaludy 1 szakasza, Hunyadi, 
Eötvös, Budatava, Szinyei Merse 1 
szakasza, József Attila 1 szakasza, 
Felsőörsi 1 szakasza).

Szólnunk kell azokról a fejleszté
sekről és teljesítményekről is, ame
lyek nem városi pénzekből, vagy 
csak kevés közpénzből valósultak 
meg, ám annál több törődést, időt és 
energiát igényeltek. Kijártuk a 
MÁV-nál a vasútállomás, majd rá 
egy évre a szolgálati ház teljes kül
ső felújítását. Kuncze miniszter úr
nál elértük, hogy a Belügyminiszté
rium megvásárolta, majd átalakítot
ta a volt TSZKER épületet, megte
remtve ezáltal a jövőbeli Almádi 
Rendőrkapitányság tárgyi feltétel
ét. Aztán helyzetbe hoztuk a ma
gánerőt a Tulipán Udvarban és az 
Auróra Szállodában, az ÁPV Rt-re 
kifejtett több éves, szüntelen nyo
másgyakorlással. Hasonló mód
szerrel felemeltettük az olajártámo
gatást 2 millió Ft-ról 12 millió Ft-ra 
városi szinten. Felállítottuk Mihály 
Gábor szobrászművész, almádi 
nyaralótulajdonos ajándékát, a Pan
nónia Aqua szobrot alig 200 000 Ft- 
os költséggel a Postával szemben, a 
vöröskő tömbön. Újraöntettük a le
rombolt Petőfi szobrot, emléktáblát 
állítottunk Baross Gábornak és Ó- 
vári Ferencnek. Végül visszasze
reztük a KDT. VÍZIG-től azt a part
szakaszt a gázcseretelep mellett, 
amelyen horgászaink felépíthették 
a tanyájukat.



Mindezek mellett megőriztük te
lepülésünk példaértékűen gazdag 
kulturális-, és sportéletét. Képző- 
művészeti tárlataink és a Régi Zene 
koncertsorozataink országos hír
névre tettek szert. Közel 10 sport
egyesületet támogattunk létesítmé
nyek ingyenes átadásával és/vagy 
anyagiakkal. Jók a belföldi és kül
földi kapcsolataink. Alsóörstől Vi
lágosig a partmenti, és Felsőörstől 
Balatonfőkajárig a partközeli, 
összesen 13 településsel együtt dol
goztunk a Kelet-Balatoni Térség- 
fejlesztési Társulás (KBTT) kereté
ben kisrégiónk felemelkedéséért. 
Testvértelepüléseinkkel, Nyitrage
rencsérrel és Eggenfeldennel im
már évenkénti rendszerességgel 
folynak az oda-vissza látogatások,

szereplések, programok. Ezekben 
egyre meghatározóbb szerepet vál
lalnak a civil társadalom építőkö
vei, a társadalmi szervezetek, az 
öntevékeny művészeti csoportok 
(Vegyeskar, Néptáncosok), melye
ket tudatosan támogattunk, még ha 
olykor csak jelzésértékű pénzekkel 
is. Az összetartás, társas élet, szoli
daritás és az együttes cselekvés pó
tolhatatlan keretei a Nagycsa
ládosok Egyesülete, az Almádi és 
Berényi Vöröskereszt, a Berényi és 
Almádi Kertbarátok, a Vörös
berény! Polgári Kör, az általuk ren
dezett évenkénti Majális és Szüreti 
Felvonulás integráló jelentőségű. A 
városrészi érdekek és a jobbító tö
rekvések bázisai a Városvédők 
Egyesülete, a Káptalani Fürdő

egyesület. A Budatava Lakóegye
sület kissé visszaesett a ciklus fo
lyamán, annál nagyobb lendülettel 
kezdte meg a Nők a Balatonért 
Egyesület áldásos tevékenységét, 
és újjászerveződött a Vendégvárók 
Egyesülete.

Sokat tettek polgáraink a Váro
sért nemcsak az egyesületekben, 
hanem magánemberként is. Egyre 
több a takaros, bokrosított, virágo
sított utcafront, Istenes Károly úr 
tájba illő kerítését sokan megcso
dálják. Debreczeni István úrnak 
cserjék százait, Sági Sándor úrnak 
a pihenőpadokat, Schmidt József 
úrnak a pompázatos virágágyásokat 
köszönjük. Reméljük, lesznek kö
vetőik.

Kapcsolataink az egyházakkal 
folyamatosak és gyümölcsözők 
voltak. A tisztelendő, a tiszteletes és 
a lelkész urakkal együtt munkál
kodtunk polgáraink és településünk 
jövőjéért, a templomokért, a teme
tőkért, a berényi iskoláért.

Visszatérve a nagymértékű infra
strukturális fejlesztésekhez: bizony, 
az árnyoldalakban sem szűkölköd
tünk. Rengeteg konfliktus keletke
zett különösen a telefonhálózat épí
tése során. Gyakran kellett a ven
dégforgalmi csúcsszezonban építe
ni, hiszen a néhány őszi és tavaszi 
hónapban lehetetlen volt ekkora be
ruházásokat végrehajtani az állami

támogatások feltételeként megsza
bott szigorú határidőkön belül. A 
munkálatok következtében az 
egyébként is rendkívül rossz útja
ink tovább romlottak. Itt nem rész
letezhető műszaki és finanszírozási 
problémák miatt lényegesen keve
sebb utat tudtunk helyreállítani a kí
vánatosnál. Mindezekkel együtt 
nyugodtan állunk polgáraink elé e 
beszámolóval. Rendkívül nehéz 
négy év után, keserves, ám nagy 
eredményeket hozó alapozó munka 
után Balatonalmádi -  bizton remél
hetjük -  szép jövő előtt áll.

A beszámolónak tartalmaznia 
kell még az év hátralevő hetei és 
hónapjai, valamint a következő év 
aktuális feladatait is (ld. 2. táblá
zat), mert a munka egyetlen napig 
sem állhat meg, s mert a jövő évi 
költségvetést e nélkül nem lehet el
készíteni 1998. december 31-ig. 
Balatonalmádi, 1998. szeptember 14.

Tisztelettel:
Balatonalmádi Város Önkormányzata

Képviselők: Brenner Kálmánné, 
Boros László, dr. Farkas Miklós, 
Felber Gyula, Gróf Tibor, Horváth 
István Sándor, Lang László, Lőrincz 
Attila, Majbó Gábor, Schildmayer 
Ferenc, Trosits András, Ujj Mészá
ros István, Zaharovits Sándor.

Polgármester: Dr. Kerényi László

2. táblázat

Év Aktuális feldatok:
1998.
IV. negyed: 1. Zeneiskola renoválásának befejezése

2. Nyomásfokozó vízszivattyú-telep (Magtár u. torkolatá
nál) befejezése

3. Fórum csomópont átépítése
4. Néhány utca helyreállítása (az időjárástól függően)
5. Rendeletalkotás az OTP-tartozások rendezéséről
6. A szemétszállítási rendelet felülvizsgálata
7. Káptalani strandrekonstrukció folytatása
8. Nevelőotthon és környéke, valamint a Városközpont 

RRT elfogadása
9. Veszprémi út és Kossuth Lajos utca csatornázásának le

hetőség szerinti folytatása
10. Györgyi D. Iskola tornaterme megvalósíthatósági tanul

mányának tárgyalása
11. A Wesselényi Strand státusának meghatározása, és a 

tervpályázat elbírálása
12. Az 1999. évi költségvetés kidolgozása

1999. 1. A japán program műszaki és pénzügyi zárása
2. Útrekonstrukciók folytatása kizárólag csapadékvíz-elve

zetéssel
3. A kárpótlási területek sorsának rendezése (1999. márci

us 31-én várhatólag új helyzet!)
4. Vörösberényi Templom-téri közforgalom szakhatósági 

egyeztetései
5. Az Auróra Étterem átépítéséhez pályázatok benyújtása
6. A szeméttelep problémáinak megoldásához pénzkeret 

elkülönítése
7. A városüzemeltetés hatékonyságának javítása
8. A Megye-hegyi víztározó megépítése
9. Az egyházi kárpótlás megszerzése a berényi iskola be

fejezéséhez
10. A Város köztisztaságának javítása, a virágosítás jelentős 

növelése
11. A Város fejlesztési koncepciójának egyeztetése a KBTT 

koncepciójával
12. Általános és külterületi Rendezési Terv készítése

KUTYAKIKÉPZÉS!
Kutyakiképző segíthet kutyája képzésében:
-engedelmességi és őrző-védő gyakorlatok 

alapszintű elsajátítása.
-  felkészítés vizsgára „E“ és „IPO“ szinten.

Speciális őrző-védő munka:
-  területőrzés,
-  személyvédelem,
-  falkacsibészelés,
-  kívánt testrészre fogás megtanítása.

Képzés történhet:
-  megfelelő létszám esetén csoportosan,
-  hordással,
-  bentlakással,
-  háznál saját környezetben.

Képzett kutya eladása rendelésre.
BM vizsgára felkészítés, vizsgáztatás vagyonvédelmi cégeknek.

Előképzett és képzetlen német juhászkutya vétele 1-3 éves korig. 
Panziós tartás felügyelettel.

Rácz Géza 
30/9942-978

Horváth Ferenc 
30/9591 -865

T Ü R E L E M  -  E M P Á T I A  -  T A P A S Z T A L A T
„Lehet hogy nem a legolcsóbb, de lehet hogy a ...!“



Választási közlemény
A Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény értelmében az alábbiakban tesszük közzé a Helyi Választási Bizottság, a Helyi 

Választási Iroda, valamint a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak személyi összetételét.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
Választottak:

Fábián László elnök, Szapáry Béla elnökhelyettes, Szenthe Lászlóné tag, 
Durst László és Tóth Béla póttagok.

Delegált tagok:
Benedekovich Pál (KDNP), Husztik György (FKgP), Wolf Márta (MIÉP), 

Szakály Áron (MSZP), Szelényiné dr. Péterfia Katalin (NOE).

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Dr. Szűcs Sándor vezető, Kovács Piroska helyettes vezető, Szabó Jenő, 

Jandrasics Gáborné, Kovács Tünde, Bozzayné Koszteczky Zsuzsanna, 
Sveiczer Vilmos, Somodiné Epres Anikó, Zana András, Pethő László, Risányi 
Erzsébet, Previcz János, Czukelter György, Bogdán László, Kertész Gabriel
la, Mesterházy Andrea, Rácz Istvánné, Varga Imre, Solymosi László, Bognár 
Ferenc tagok.

S z a v a z a t s z á m l á l ó  B i z o t t s á g o k

1. sz. szavazókor: Kéttannyelvű Gimnázium,
Rákóczi u. 39.

Elnök: Bogdán Győző
Elnökh.: Lehoczky Balázs
Tag: Kertész Tamás
Póttag: Boros Ferenc
Delegált tagok: Boór Attila (KDNP)

Tóth István György (MDF) 
Bierling István (FKgP)
Wolf Lajosné (MIÉP) 
Horváth György (MSZP) 

Jkv. vezető: Sveiczer Vilmos

2. sz. szavazókor: Györgyi Dénes Általános
Iskola, Bajcsy-Zs. u. 30.

Elnök: Gergely Endre
Elnökh.: Kirchkeszner Ildikó
Tag: Hári Ilona
Delegált tagok: Hartmann Attila (FKgP) 

Jávorka Géza (MIÉP)
Orbán Lajosné (MSZP)

Jkv. vezető: Somodiné Epres Anikó

3. sz. szavazókor: Közösségi Ház,
Baross G. u. 22.

Elnök: Sári János
Elnökh.: Siklósi Lajos

Tag: Kócs Lajos
Póttag: Pusztai Jánosné
Delegált tagok: Budai Sándor (KDNP) 

Kokas Endréné (MDF) 
Balogh Árpád (FKgP) 
Honvéd Ferenc (MIÉP) 
Valaczkai Péter (MSZP) 

Jkv. vezető: Zana András

4. sz. szavazókor: Váci Mihály Általános Is
kola, Verseny u. 1.

Elnök: Szegedi Józsefné
Elnökh.: Szentpéteri Zoltán
Tag: Zab József
Póttag: Horváthné Pupli Éva
Delegált tagok: Tóth György (MDF)

Huszti István (FKgP) 
Boldog Gyula (MSZP)

 Kupcsik László (MIÉP) 
Jkv. vezető: Pethő László

5. sz. szavazókor: Mogyoró úti Óvoda,
Mogyoró út 1.

Elnök: Benczik Jánosné
Elnökh.: Kuthy Istvánné
Tag: Sári Jánosné
Póttag: Szekér Zoltán
Delegált tagok: Dr. Pajor Zoltán (MDF) 

Nagy Tivadar (FKgP)
Bors Sándor (MSZP)

Tolner István (MIÉP)
Jkv. vezető: Risányi Erzsébet

6. sz. szavazókor: Vörösberényi „Felső”
Iskola, Veszprémi u. 103.

Elnök: Berényi Sándorné
Elnökh.: Jákói Sándor
Tag: Borbély Zoltánné
Delegált tagok: Blaha Ottó (FKgP)

Vollain Pálné (KDNP)
Nagy Péter (MDF)
Hoffer Imréné (MIÉP) 
Kardos Lajos (MSZP)

Jkv. vezető: Previcz János

7. sz. szavazókor: Vörösberényi „Alsó” Isko
la, Veszprémi u. 87.

Elnök: Némethné Virág Gyöngyi
Elnökh.: Mester Ferenc
Tag: Horváth Imréné
Póttag: Oláh Tamásné
Delegált tagok: Marton László (FKgP) 

Miklós Gyula (MIÉP)
Jkv. vezető: Czukelter György

Helyi Választási Bizottság



Szerkesztőségi közlemény
Hagyományainkhoz híven az Önkormányzati választások előtt szerkesztőségünk ismét lehetőséget biztosított mind

azon polgármester- és képviselőjelölteknek a bemutatkozásra, akiknek jelölését a Választási iroda hivatalosan is el
fogadta. Tallózzanak a jelöltek között és minél többen menjenek szavazni október 18-án.

Polgármesterjelöltek
Barcza Imre

Független jelölt

1942-ben Balatonalmádi
ban születtem, ahol jelenleg is 
élek családommal. Párttag 
nem voltam. Végzettségem: 
vegyészmérnök, idegenfor
galmi szakközgazdász. 
Nyelvtudásom: német, angol
-  tárgyalási szinten. Eddigi 
tevékenységem során külön
böző területeken dolgoztam: 
termelésirányítóként, beruhá
zóként, államigazgatás terü
letén, idegenforgalmi vállalat 
vezérigazgatójaként. Polgár- 
mesterként céljaim: elérni, 
hogy az önkormányzat van a 
lakosságért. Menedzser 
szemléletű hivatali irányítás, 
tiszta, rendezett, virágos, de
rűs város, a fürdőváros ha
gyományainak újraélesztése a 
minőségi turizmus jegyében, 
helyi adók felülvizsgálata, 
nyugdíjasok megsegítése, tá
mogatása, köztisztaság meg
teremtése, külső tőke bevoná
sával egész éves foglalkozás 
biztosítása, idegenforgalom
ban értékesített objektumok 
osztályba sorolása és ellenőr
zése szakmai felügyelet mel
lett, további idegenforgalmi 
értékek feltárása, sikeres he
lyi tanulók, sportolók, mű
vészpalánták felkarolása, 
megfelelő helyre megfelelő 
embert.

Kérem a Választópolgá
rokat tiszteljenek meg bizal
mukkal.

ifj. Horváth György
Független jelölt

37 éves vagyok, nős, két 
fiúgyermek édesapja. Születé
sem óta a városban lakom. 
Szakképzettségem útépítő 
üzemmérnök. 1990 óta ügyve
zetője vagyok saját tulajdonú 
építőipari és ingatlanközvetítő 
cégemnek. Négy évig telepü
lésünkhöz hasonló adottságú 
környezetben, Németország
ban, a Bodeni tó mellett dol
goztam építésvezetőként, ahol 
rendkívül sok, városunkban is 
hasznosítható tapasztalatot 
szereztem. Semmilyen párt
nak nem voltam és nem va
gyok tagja. Az önkormányzati 
választásokon az Összefogás a 
Város Jövőjéért Csoport pol
gármesterjelöltjeként indulok. 
Meggyőződésünk, hogy az ed
dig elért eredmények elismeré
se mellett, a jövőben alapvető
en más, széles lakossági bázis
ra támaszkodó, lendületes, új 
szellemű, közvetlen stílusú, 
csapatmunkán alapuló város- 
vezetésre van szükség. Gondo
zott, szép környezet kialakítá
sával otthonossá tesszük váro
sunkat az itt élők, és vonzóvá 
az idelátogatók számára. Tá
mogatjuk a munkahelyterem
tőket. Felelősségteljesebb va
gyongazdálkodással terem
tünk forrásokat az egészség- 
ügyi és szociális ellátás, az ok
tatás, a közbiztonság és pálya
kezdőink, nyugdíjasaink tá
mogatására. Történelmi egy
házainkkal szorosabb kapcso
latot alakítunk ki. Kiemelt fi
gyelmet fordítunk hagyomá
nyaink újraélesztésére és meg
őrzésére. Fogjunk össze AL
MÁDIÉRT, legyen Ön is csa
patunk tagja!

Kerényi László
Független jelölt

Tisztelt Polgártársaim!
Balatonalmádi mélyrepülé

se 1969-ben kezdődött, ami
kor felszedték a síneket 
Veszprém és Káptalanfüred 
között. Aztán tucatszám nyíl
tak új utcák csatorna, gáz, te
lefon, pormentes burkolat és 
elegendő víz nélkül. Nem 
épült könyvtár, művelődési 
ház, iskola. Pusztult a környe
zet, csökkent a turizmus, 
megszűnt a Bauxit.

1990-től az Önök többsé
gének bizalmából polgármes
terként vállalhattam a felzár
kóztatás feladatát. Áthoztuk a 
gázt Fűzfőről és megszerez
tük a japán hitelt.

1994-ben ismét engem vá
lasztottak. Azóta munkatársa
immal együtt nyertünk 400 
millió Ft állami támogatást a 
japán hitel, az Önök befizeté
sei és az Önkormányzat saját 
forrásai mellé, s mindezekből 
közel 2 milliárd Ft-os beruhá
zást hajtottunk végre. Többek 
között elvittük a gázt, a csa
tornát és a vizet Berénybe, 
Káptalanra, az Öreghegyre és 
a Megyehegyre, megépítettük 
a berényi iskola felét, meg
kezdtük az utak és a strandok 
újjáépítését.

Következik a városközpont 
rekonstrukciója, a szemét
probléma megoldása, és a vi
rágosítás jelentős növelése.

Ha nyolcéves munkám 
alapján újra kitüntetnek a bi
zalmukkal, befejezem azt, 
amit elkezdtem.

Kutics Balázs
FKgP

49 éves vállalkozó. Két 
gyermekem van, 45 éve élek 
Balatonalmádiban. Harminc 
éve itt dolgozom, jó rálátá
som van az idegenforgalom
ra, s ezért szeretnék mindent 
megtenni a város tisztaságá
ért, virágosításáért, az útháló
zat azonnali rendbetételéért.

Megválasztásom esetén 
messzemenően támogatnám a 
szociálisan rászorultakat, a 
munkahely teremtőket. Sür
gősen meg kell oldani a vá
rosrészek központjainak át
építését (Vörösberény, Buda
tava, Almádi) és kiemelten 
kezelném az őspark és a Wes
selényi Strand minél maga
sabb szintre hozását, valamint 
megoldanám a tömegközle
kedést.

Mindezek létrehozását a 
helyi vállalkozókkal, az itt in
gatlan tulajdonnal rendelkező 
külföldiekkel és nem utolsó 
sorban a helyi lakosokkal ol
danám meg.

Kérem támogassák progra
momat, szavazzanak rám és 
támogatottaimra!

Nándori Gyula
FKgP

Nős vagyok. Feleségem álta
lános iskolai tanár. Egy fiam 
(15) és egy lányom (18) van. 
1954. február 19-én születtem 
Budapesten. Bányamérnöki 
diplomámat 1977-ben a 
Moszkvai Geológiai Egyete
men (MGRI), környezettudo
mányi és környezetmérnöki 
Ms. fokozatú másoddiplomá
mat 1993-ban az Európai Kö
zösség párizsi székhelyű Tech
nológiai Egyetemén szereztem.

1979-ig a Magyar Állami 
Földtani Intézetben, 1985-ig a 
Tapolcai Bauxitbánya Vállalat 
iharkúti külfejtésén, 1996-ig a 
balatonalmádi Bauxitkutató 
Vállat (Geoprospect Kft.) hid
rogeológiai osztályán dolgoz
tam. 1997-től saját tervező és 
szolgáltató cégem van.

Tagja vagyok a Magyar Hid
rológiai Társaságnak és a Mér
nöki Kamarának, több hidroge
ológiai publikációm jelent 
meg, részt vettem és előadást 
tartottam több nemzetközi tu
dományos kongresszuson.

1996-tól 1998-ig elnöke vol
tam a Vörösberényi Polgári 
Körnek. 1997-től elnöke va
gyok a Főnix Kulturális Alapít
vány kuratóriumának. 1998-tól 
tagja vagyok a Vörösberényi re
formátus gyülekezetnek.

Megválasztásom esetén, 
polgármesteri tevékenységem 
során, csoportérdekektől men
tes, mindenki számára átlátha
tó városvezetési stílust kívánok 
meghonosítani. Törekedni fo
gok a város üdülőhelyi rangjá
nak visszaszerzésére. Legelső 
és legfontosabb célom lesz a 
közterületek rendbehozatala, 
illetve az ahhoz szükséges 
anyagi források felkutatása. 
Ebben nagy szerepet szánok az 
egyes városrészek meglévő és 
ezután alakuló társadalmi szer
vezeteinek.



Balogh Csaba
Független jelölt

48 éves vagyok, születésem óta 
Balatonalmádiban, jelenleg a Sza
badságkilátó utcában lakom. Két 
gyermeken van, fiam 11, lányom 16 
éves. Szakképzettségem: vegyész. 
Jelenleg a városban működő gyer
mekjóléti szolgálat munkatársa va
gyok és részt vállalok az idős embe
rek gondozásában is. Az önkor
mányzati választásokon az Összefo
gás a Város Jövőjéért Csoport tagja
ként indulok. Csoportunk tagjai 
anyagilag független, fiatal, tettre
kész szakemberek. Közvetlen stílu
sú, új szellemű, lendületes városve
zetéssel kívánunk kialakítani egy jó
módú, jóhangulatú, tiszta települést.

Barcza Nándorné
NOE

Lapzártáig nem érkezett bemutat
kozás.

Boros László
Magyar Demokrata Néppárt

1944-ben születtem Balatonalmá

diban.

Az önkormányzatiság értelme ab

ban rejlik, hogy egy település lakos

sága az adottságok és lehetőségek is

meretében, szabadon, minden kény

szer nélkül elöljárókat választ magá

nak. Olyan elöljárókat, akikben 

megbízik, akikre nyugodtan bízhatja 

a város mindennapjainak ügyeit, 

akikkel a közös célok elérésében

leginkább együtt tud működni, akik

nek döntéseit elfogadja és támogat

ja, mert tudja, hogy a közösség javát 

felelősséggel szolgálják, nem pedig 

önös egyéni érdekeket, vagy érdek- 

csoportokat.

Ebben a szellemben dolgoztam az 

elmúlt nyolc esztendőben és szeret

nék továbbra is eszerint szolgálni.

Bors Sándor
Független jelölt

1974 óta lakom Balatonalmádi

ban. 36 éves, nős vagyok. Novem

berben várjuk negyedik gyermekünk 

születését.

Szakképzettségem: okleveles vil

lamosmérnök. 1992 óta vagyok egy 

számítástechnikai vállalkozás tulaj

donos ügyvezetője. Az önkormány

zati választásokon az Összefogás a 

Város Jövőjéért Csoport tagjaként 

indulok. Csoportunk tagjai anyagi

lag független, fiatal, tettrekész szak

emberek. Közvetlen stílusú, új szel

lemű, lendületes városvezetéssel kí

vánunk kialakítani egy jómódú, 

jóhangulatú, tiszta települést.

Dr. Botka Pálné
Új Szövetség

20 éves pénzügyi és közigazgatá
si gyakorlattal rendelkezem. Megvá
lasztásom esetén célom a város fej
lődésének újraindítása, az idegenfor
galom fellendítése és új munkahe
lyek létrehozása. Ugyancsak fontos 
feladatomnak tekintem a helyi adó

rendszer felülvizsgálatát, és oly mó
don történő átalakulását, amely ösz
tönzi a helyi lakosokat, a vállalkozó
kat, a város fejlődésének előmozdí
tására.

Kérem Önöket, hogy szavazataik
kal segítsék célom megvalósítását.

Brenner Kálmánné
Független jelölt

Férjemmel nyugdíjasként a Lapo
sa D. u. 6. sz. alatt lakom. Az elmúlt 
négy év képviselőségem néhány ap
ró sikere, annál több kudarca a város 
lakói előtt ismertek, de nem ismertek 
vágyaim.

Vágyam az, hogy Önös érdektől 
mentesen a közműépítések, a 
Vörösberényi iskola építési munkái 
befejeződjenek.

Megkezdődhessen az utak helyre- 
állítása, Almádihoz méltó városköz
pont kiépítése, hogy az ezredfordu
lóra korszerű, tiszta, rendezett kisvá
rosként legyen éke Balatonalmádi a 
Balaton partjának.

De vágyaink, eredményeink, küz
delmeink, fájdalmaink, örömeink a 
másik nélkül, éltető közösség nélkül 
nem értelmezhetők.

Önmegvalósulásunk egyetlen ér
telmes célja is ez lehet.

Czuczor Sándor
Független jelölt

Családommal együtt barátokra 
leltem Balatonalmádiban, amelynek 
szüksége volt a gimnáziumra, hogy 
hivatalosan is városnak ismerjék el. 
Sikeres lett a gimnázium, ez a jövő

je a városnak is, mert termette és 
vonzotta a kiművelt emberfőket, a 
nemcsak szólni-, hanem tenni
akarókat, akik itthon keresik a bol
dogulást.

A természeti és szellemi környe
zetvédelem híve vagyok, aki lát még 
javítani valót mindegyik városrész
ben, ami az utcákat, a parkokat és 
vízpartokat illeti, de ápolnunk kell a 
városba bevezető utakat is. Ezek 
kötnek össze más régiókkal valamint 
a nagyvilággal. Szükség van ezért a 
város jóhírének terjesztésére bel- és 
külföldön, kapcsolatokat kell talál
nunk, mert csakis így lehetünk sike
resek.

Csepregi László
Független jelölt

Kor: 44 év családi áll.: nőtlen, 
végzettség: szakmunkás.

Sokan ismernek Almádiban volt 
foglalkozásomból eredően, de né
hány embernek most mutatkozom be 
először.

Dédapám kb. 1880-ban telepedett 
le Almádiban, így magamat ősalmá
dinak tartom.

Ennek megfelelően ismerem is 
lakhelyemet, ezért most is sok ember 
fordul hozzám mindennapi gondjai
val tanácsot kérni, amiben ha tudok, 
segítek is.

Két konkrét elképzelésem van Al
mádi „komfortosabbá” tételében.

1. Városi színvonalú piac létreho
zása. Ezen a téren eddig nem történt 
fejlődés a városiasodás irányában, 
holott az idén 10 éve kaptuk meg a 
városi rangot.

2. Nyugdíjasház kialakítása.
Almádi egy sajnos öregedő kisvá

ros és idős polgárainak nem szívesen 
költöznek idegen tájakra öreg napja
ikra.

Szerintem a fizetőképes Almádi 
lakosok is örömmel laknának egy 
évtizedekig megszokott környezet
ben, de biztonságban városunkban.

Felvázolt elképzeléseim nem 
álmok, megvalósíthatók, a válasz
tásnál dől el kit tartanak érdemesnek 
a képviselői tisztségre.



Dr. Dávid Gyula
Független jelölt

33 éves vagyok, születésem óta 

Balatonalmádiban élek, jelenleg a 

Balatonfűzfői úton lakom.
Szakképzettségem: belgyógyász 

szakorvos, a Veszprémi Kórház I. 
Belgyógyászati Osztályán dolgozom 

8 éve.

Az önkormányzati választásokon 

az Összefogás a Város Jövőjéért 

Csoport tagjaként indulok. Csopor

tunk tagjai anyagilag független, fia

tal, tettrekész szakemberek. Közvet

len stílusú, új szellemű, lendületes 

városvezetéssel kívánunk kialakítani 

egy jómódú, jóhangulatú, tiszta tele

pülést.

Dér András
Független jelölt

1971-ben születtem, azóta élek itt 

a városban, az István u. 10-ben. A 

gimnáziumi érettségi után vendéglá

tós üzletvezetői képesítést szerez

tem. Képviselőként tervezném:

-  Strandok kerüljenek ismét az 

önkormányzat kezelésébe, az állan

dó lakosoknak ingyenes belépéssel.

-  Fedett piac kialakítása.

-  Úthálózati felújítások mellett, 

járdahálózat bővítése!
- A  lakosság nyilváníthasson véle

ményt a nagyobb beruházások kér

désében.

-  A bérleti, eladási, kivitelezési 

pályázati rendszer helyett nyílt ver

senytárgyalások hirdetése.

-  Képviselők körzetesítése, a la

kókörzetek egyéni gondjainak meg

oldása érdekében, fogadóóra rend

szer kialakításával.
-  Majbó Gábor városvédő tevé

kenységének támogatása.

Dr. Farkas Miklós
Független jelölt

E néhány sor kevés bemutatkozás

hoz vagy részletes program kifejté

séhez. Ezért a több mint 12 évnyi ta
nácstagi, majd képviselői munkám

ról, eredményekről és kudarcokról 

most nem szólok. Inkább az eddigi 

és a jövőben is követendő elveket és 

irányokat próbálom megfogalmazni. 

Környezetvédelem, köztisztaság -  

van jó rendeletünk „csak“ be kell tar

tani és tartatni. A város járjon elől jó 

példával, de a polgároktól is követel

je meg azt. A Vöröskereszt becsukta 

a Szoc. Boltot, Máltai zászló alatt 

szeretnénk ismét megnyitni. Nem kí

vánok egyéni vagy csoport érdeke

ket képviselni, vallom az egységes 

város harmonikus, kiegyensúlyozott 

fejlesztését. Almádi üdülőváros is, 

lakóváros is, nem jutunk előbbre 

egyik vagy másik eltaposásával.

Felber Gyula
Független jelölt

Életem nagy részét a sport szerve

zése foglalja el. Továbbra is az a cé

lom, hogy anyagi lehetőségétől füg

getlenül mindenki találjon megfele

lő alkalmat sportolási igénye kielégí

tésére. Érjük el, hogy épüljön kultu

rális és sportcentrum. Őrizzük meg 

természeti és kulturális értékeinket.

Alakuljanak ki konszolidált emberi 

viszonyok. Gyarapodjon a város va

gyona, úgy működtessük azt, hogy 

érezhetően javuljon általa polgártár

saink közérzete. A város költségve

téséből támogassuk -  a kötelezően 

ellátandó feladatok mellett -  a civil 

szerveződéseket, konkrétan megfo

galmazott közcéljaink kielégítése ér

dekében.

Kérem Önöket, erősítsenek meg 

abban a hitben, hogy amit eddig tet

tem, nem volt hiábavaló.

Floidl Imre

Független jelölt

Lapzártáig nem érkezett bemutat

kozás.

Gróf Tibor

Független jelölt

1994-ben bekerülve a Testületbe 

azt mondtam magamnak: ha sikerül 

a Fórum csomópontot megépíteni -  

már megérte. Ha tehetek valamit a 

bérből és fizetésből élőkért -  nyu

godtan alhatok. A csomópont épül, 

döntéseinknél fenti réteg érdekeit 

mindig szem előtt tartottam.

Most azt mondom: ha elindul a 

Györgyi Dénes iskola tornatermének 

építése, ha ismét lesz helyi járat, ha 

fiókposta üzemel Budataván, ha új 

utakon járhatunk és azokról eltűnik a 

szemét, ha a szépülő városközpont 

mellett új Művelődési Központban 

szórakozhatnak a fiatalok -  akkor is

mét lesz értelme a Testületi munká

nak. Ehhez kérném tisztelettel támo

gató segítségüket!

Dr. György László
Város és Környezetvédő Egyesület

Balatonalmádi, Zrínyi u. 8.
Ötvenegy éves gyógyszerész, kör

nyezetvédelmi szakmérnök.

A György Patika vezetője. Nős, 

két gyermek apja. Több mint hu

szonöt éve él Balatonalmádiban. A 

területi Vöröskereszt elnöke. Mun

kaköre és. társadalmi megbízatása 

folytán jó  ismerője a beteg emberek, 

nyugdíjasok, nagycsaládosok és az 

önhibájukon kívül hátrányos hely

zetben lévők problémáinak. Ez lehe

tőséget ad a város lakóinak és az 

egészségügyi ellátás, magasabb 

szinten való képviseletére. Arra tö

rekszem mint a Város és környezet

védő egyesület jelöltje, hogy gondo

zott, szép, egészséges környezetben 

az idegenforgalom és a turizmus fej

lesztése mellett, a helyi vállalkozók 

támogatásával olyan városépítő 

programot dolgozzunk ki amely 

méltó lenne a Balatonalmádiban dol

gozó és az itt lakó minden polgár 

számára.

Hansági Endre
Független jelölt

Gépésztechnikus vagyok, 11. éve 

élünk Balatonalmádiban. Feleségem 

a PM. Hivatal műszaki osztályán 

dolgozik. Két gyermekünk van. Vál

lalkozó vagyok és a Polgárőrség el

nöke. Független jelöltként indulok. 

Terveim: a közterületek szebbé téte

le, tisztántartása, a szükséges pénz

ügyi fedezet biztosítása. A közbiz

tonság további javítása a PM. Hiva

tal-Rendőrség-Polgárőrség szoros



együttműködése révén. A helyi ipa

rosok tudatos bevonása a város által 

finanszírozott munkákba, mely köz

ismert gazdasági előnyökkel jár. A 

város tulajdonában lévő egyes léte

sítmények bérleti szerződésének fe
lülvizsgálata, a bevételek növelése 

érdekében.

Hegyi Zoltán
FKgP

48 éves kertészmérnök, három 
gyermek édesapja, egyéni vállalko
zó vagyok.

1992-ben nyitottam meg az OTP 
melletti könyvesboltot, ahol a város 
lakosságának fele megfordul. Na
ponta érzékelem a mélységes elkese
redését az idős és nyugdíjas emberek 
megélhetési gondjairól, a 2000 Ft-os 
alamizsnáról, a város vállalkozói ré
tegének kilátástalan jövőjéről.

Én végzettségemnél fogva a város 
strandjai, közterületei, közparkjai, 
közútjai rendezettségének, tisztasá
gának visszaállítását, fejlesztését 
tartom az egyik legfontosabb fel
adatnak. Kérem segítsenek, hogy 
mint képviselő -  munkámmal, tudá
sommal -  önökkel együtt, elindít
hassuk városunkat a fejlődés útján!

Horváth Attila
MDF

55 éves vagyok, 51 éve élek Al
mádiban. Technikumi végzettséggel 
rendelkezem, különböző szakterüle
teken tevékenykedtem, jelenleg a 
kereskedelemben dolgozom. Felesé
gem köztisztviselő. Három nagyko
rú fiam van, akik dolgoznak és mel
lette tanulnak. Néhai apám agrár
mérnök, anyám tanítónő volt, Almá
diban is tanított.

Minden ehhez a fiatal városhoz 
köt, mely még nem igazán üdülővá
ros. Ahhoz, hogy európai szintre 
emelkedjen sok pénz, a polgárok és 
a civil szervezetek összefogása szük
séges. Tiszta, virágos várost szeret
nék, mint önök. Alapos helyi isme
reteim birtokában, kérem bizalmu
kat, hogy megválasztásom esetén a 
dolgozó emberek, fiatalok és idő
sebb korosztály érdekeit képvisel
hessem az önök bizalmából.

Ifj. Horváth Mihály
KDNP

41 éves vagyok, nős, két kiskorú 
gyermekem van. Születésem óta Ba
latonalmádiban élek. A Gyógyped. 
Főiskolát pszichopedagógiai szakon 
végeztem, majd 5 évig Veszprémben 
tanítottam. Voltam taxis, fuvaros, 
majd 1988-1992-ig Ausztriában dol
goztam. 1993. óta bériem a Neptun 
strandot, 1998. jan. 1-jén kerültem a 
balatonfüredi Shell töltőállomáshoz, 
mint üzemeltető. Szeretnék Balaton
almádi Város arculatának kialakítá
sában és polgárai érdekében is tevé
kenyen részt venni legjobb tudásom 
szerint, mivel ismerem a várost és la
kóinak problémáit. Ehhez kérem Ba
latonalmádi polgárainak támogatá
sát.

Horváthné 
Szokola Julianna

Független jelölt

42 éves vagyok, férjezett, három 
gyermek édesanyja. 1989 óta lakom 
Balatonalmádiban. Szakképzettsé
gem: tanár. Saját vállalkozásom biz
tosítja rendszeres jövedelmet. Az ön- 
kormányzati választásokon az

Összefogás a Város Jövőjéért Cso
port tagjaként indulok. Csoportunk 
tagjai anyagilag független, fiatal, 
tettrekész szakemberek. Közvetlen 
stílusú, új szellemű, lendületes vá
rosvezetéssel kívánunk kialakítani 
egy jómódú, jóhangulatú, tiszta tele
pülést.

Dr. Huszár Gábor

54 éves háziorvos vagyok. 30 éve 
praktizálok, belgyógyászati és társa
dalom-orvostani szakképesítéssel 
rendelkezem. Feleségem védőnő, 
aki jelenleg asszisztensként dolgozik 
mellettem. Lányom agrármérnök, fi
am orvostanhallgató. 14 éve lakunk 
Balatonalmádiban, öt éve itt is dol
gozom. Továbbiakban helyi képvise
lőként a tiszta, rendezett, jól műkö
dő városért, ezen belül az egészség
ügy fejlesztéséért kívánok tevékeny
kedni.

Dr. Jósa Elemér
Független jelölt

32 éves vagyok, nős, egy kétéves 
kislány édesapja.

Születésem óta balatonalmádi la
kos vagyok, jelenleg a Kossuth utcá
ban lakom.

Szakképzettségem: orvos, a Zirci 
Kórház Szülészeti-nőgyógyászati 
Osztályán dolgozom 5 éve.

Az önkormányzati választásokon 
az Összefogás a Város Jövőjéért 
Csoport tagjaként indulok. Csopor
tunk tagjai anyagilag független, fia
tal, tettrekész szakemberek. Közvet
len stílusú, új szellemű, lendületes 
városvezetéssel kívánunk kialakítani 
egy jómódú, jóhangulatú, tiszta tele
pülést.

Kerekes Csaba
Független jelölt

37 éves vagyok, nős, két kisgyer
mek édesapja. Kisfiam három, kislá
nyom egy éves.

1975 óta vagyok balatonalmádi la
kos, jelenleg Berényben a Rekettye 
utcában lakom.

Szakképzettségem: okleveles köz
gazdász.

1991 októberében alapítottam 
meg saját, ügyviteli szolgáltatások
kal és gazdasági tanácsadással fog
lalkozó cégemet, amelynek azóta fő
foglalkozású ügyvezetője vagyok. 
Az önkormányzati választásokon az 
Összefogás a Város Jövőjéért Cso
port tagjaként indulok. Csoportunk 
tagjai anyagilag független, fiatal, tet
trekész szakemberek. Közvetlen stí
lusú, új szellemű, lendületes város- 
vezetéssel kívánunk kialakítani egy 
jómódú, jóhangulatú, tiszta telepü
lést.

Keszey János
Független jelölt

40 éves vagyok, nős, három kis
gyermek édesapja. Fiam hét, lánya
im tizenkettő és tizennégy évesek. 
Jelenleg a Szabadság utcában lakom.

Szakképzettségeim: repülőgép 
üzemmérnök, rendezvényszervező.

1991 óta résztulajdonosként veze
tem a vörösberényi Gazdaboltot.

Az önkormányzati választásokon 
az Összefogás a Város Jövőjéért 
Csoport tagjaként indulok. Csopor
tunk tagjai anyagilag független, fia
tal, tettrekész szakemberek. Közvet
len stílusú, új szellemű, lendületes 
városvezetéssel kívánunk kialakítani 
egy jómódú, jóhangulatú, tiszta tele
pülést.



Kovács István
Független jelölt

1943-ban születtem Balatonalmá
diban. Anyai ágon vörösberényinek 
vallom magam, mert őseim 1623-ig 
visszamenőleg berényi lakosok vol
tak. 1960-1983-ig a helyi KTSZ-nél 
dolgoztam, 1967-től mint építőipari 
részlegvezető. 1983 óta vállalkozó 
vagyok. Pártnak tagja nem voltam, 
nem vagyok. Szülővárosom iránti 
szeretetemet nagyapám oltotta be
lém már gyermekkoromban. Ő vice
hegybíróként sokat tett a település 
fejlődéséért. Nyomdokába lépve 
szeretnék beállni azok sorába, akik
nek céljuk városunk felvirágoztatása 
régi rangjának visszaállítása, a pol
gárok életkörülményeinek javítása. 
Élettapasztalatomat, szakmai tudá
somat, helyismeretemet felajánlom a 
város javára. Ígérem a választópol
gároknak, hogy bizalmukkal nem fo
gok visszaélni.

Kovács Lajos
Független jelölt

42 éves mérnök vagyok, nős, há
rom gyermek édesapja. Kisebbik fi
am hat, nagyobbik tizenöt, lányom 
tizennyolc éves. Feleségem bőr
gyógyász, 1986 óta itt dolgozik a 
bőrgyógyászaton.

Az egyetem elvégzése után itt te
lepedtünk le, 1981-ben. Építőmér
nöki diplomám megszerzése után 
közgazdasági képzésben vettem 
részt, tárgyalási szinten beszélek né
metül.

Az önkormányzati választásokon 
az Összefogás a Város Jövőjéért 
Csoport tagjaként indulok. Csopor
tunk tagjai anyagilag független, fia
tal, tettrekész szakemberek. Közvet

len stílusú, új szellemű, lendületes 
városvezetéssel kívánunk kialakítani 
egy jómódú, jóhangulatú, tiszta tele
pülést.

Kovács László
Független jelölt

43 éves vagyok, két gyermekem 
van, fiam 16, lányom 18 éves.

20 éve vagyok balatonalmádi la
kos, jelenleg a Székely Bertalan ut
cában lakom.

Szakképzettségem: erősáramú 
technikus.

20 éves ÉDÁSZ-nál szerzett ta
pasztalat után, 1992 óta önálló vál
lalkozóként működtetem villamos- 
sági szaküzletem és a hozzá kapcso
lódó épületvillamossági kivitelezést, 
hibaelhárítást, javítást.

Az önkormányzati választásokon 
az Összefogás a Város Jövőjéért 
Csoport tagjaként indulok. Csopor
tunk tagjai anyagilag független, fia
tal, tettrekész szakemberek. Közvet
len stílusú, új szellemű, lendületes 
városvezetéssel kívánunk kialakítani 
egy jómódú, jóhangulatú, tiszta tele
pülést.

Kovács Zoltán
Független jelölt

47 éves vállalkozó vagyok, 15 éve 
almádi lakos. A Vajda János utcában 
lakom felnőtt fiaimmal, menyemmel 
és unokámmal. Iskoláimat Győrben 
és Veszprémben végeztem. 20 évet 
dolgoztam a Magyar Postánál. Két 
éve családi vállalkozásban két hely
béli üdülő gondnoki feladatait látjuk 
el. Megalakulása óta tagja vagyok a 
berényi Polgári Körnek. Lakhelyem 
Berényhez, munkám Almádihoz köt. 
Ez a kettőség biztosítja, a város egé
széért való tenniakarásomat. A rám

szavazóknak ígérhetem, hogy az 
Önöket érintő gondokra igyekszem 
konkrét válaszokat adni. Részt kívá
nok venni a város bevételeinek nö
velésében, a városrészek fejlesztésé
re szánt összegek igazságos elosztá
sában. A testületben pártérdekektől 
mentes, független képviselőként fo
gok dolgozni.

Krátky Gábor
FKgP

1946-ban Budapesten születtem.
21 éve élek és dolgozom városunk
ban, a Budatava Strandon a halsütő 
üzletben.

Az FKgP képviselőjelöltjeként 
szeretném elnyerni az Önök meg
tisztelő bizalmát.

Kereskedelmi tevékenységem 
közben sok külföldi vendéggel érint
kezem és így tapasztalom, hogy vá
rosunk jelenlegi állapotával elége
detlenek.

Az új városvezetésnek ezt meg 
kell változtatnia: parkosítással, nyil
vános illemhelyek építésével, a köz
utak visszaállításával európai szintű 
vendégfogadó településsé kell vál
tozni.

Fontosnak tartom az ingatlan és 
vagyongazdálkodás radikális átala
kítását, hogy a közvagyon jövedel
me végre a közösség javát szolgálja.

Lang László
Független jelölt

53 éves mestercukrász vagyok.
Az elmúlt négy évben képviselő 

voltam. Ez idő alatt is „földön járó” 
képviselőként azon fáradoztam, 
hogy Almádi polgárai jobb körülmé
nyek között éljenek. Néhány hasz
nos ötletem megvalósult, sokszor

azonban jó ötleteimmel egyedül ma
radtam. Megválasztásom esetén fő 
feladatnak tartom: a vízelvezető ár
kok sürgős helyreállítását, illetve ki
alakítását, az utak helyreállítását, il
letve kialakítását (közös összefogás
sal) és a szemétszállítási díj mennyi
ség szerinti megállapítását. Kérem 
tiszteljenek meg bizalmukkal. Kö
szönöm.

Lőrinc Attila
FKgP

Vörösberényben születtem 1952. 
november 22-én. Szüleim, sőt nagy
szüleim is itt éltek. Nős vagyok, két 
gyermekem van. Lányom egyete
mista, fiam szakközépiskolás. Fele
ségem a Vöröskereszt Szociális bolt
jában dolgozott. Középfokú végzett
ségem van. Képviselői feladatom 
mellett gazdálkodom.

Jövőbeli elképzeléseim:
-  a város úthálózatának és csapa

dékvíz elvezetésének színvonalas 
helyreállítása,

-  általános iskolai diákok tan
könyveinek ingyenes biztosítása, 
szülők anyagi helyzetének függvé
nyében.

-  ifjú házasok támogatásának új
bóli bevezetése,

-  idős, beteg emberek szociális és 
egészségügyi ellátásának javítása,

-  Györgyi Dénes Általános iskola 
tornacsarnokának felépítése,

-  kárpótlási és részarányú földek 
fokozatos belterületbe vonása,

-  település tisztaságának fejleszté
se, közterek szépítése, gondozott 
környezet kialakítása,

-  idegenforgalom és turizmus fej
lesztése

Fenti célok elérése érdekében ké
rem támogató szavazatukat.

Majbó Gábor
Független jelölt

Talán nem kell, hogy ismét bemu
tatkozzak a tisztelt választópolgá
roknak. Ugyanúgy, mint ezelőtt 12 
évvel szeretem tenni vállalt feladato
mat, szolgálatomat szülőfalum javá
ra.



Képviselői, majd alpolgármesteri 
ténykedésen túlmenően kezdettől 
felvállaltam szülőfalum régi pusztu
ló emlékeinek megmentését, új köz
téri tárgyak megvalósítását. Akár
mennyire hihetetlen az elkészült mű
tárgyak anyagi fedezetét 90%-ban 
Önöktől, képviselőtársaimtól kap
tam kiegészítve különféle pályázato
kon elnyert pénzekkel.

Tényleges szolgálatomhoz tarto
zott a bizottságokon, testületi ülé
seken való aktív részvétel, határo
zathozatal, valamint a polgármester 
helyettesítése kül- és belföldön an
nak más irányú elfoglaltsága esete
iben.

Be szeretném fejezni, amit 12 év
vel ezelőtt elkezdtem. Folytatni 
Apám emléke is kötelez, aki ugyan
csak volt Almádiban ilyen szolgálat
ban.

Mágori Erzsébet
FKgP

51 éves, a balatonalmádi vasútál
lomás területén 1986 óta működő in
gatlanbefektetésekkel és idegenfor
galommal foglalkozó cég tulajdono
sa vagyok.

Két egyetemi diplomám van, és a 
magyaron kívül két idegen nyelvet 
beszélek.

Képviselőként Balatonalmádi ide
genforgalmi vonzerejének visszaál
lítását, valamint a város ingatlangaz
dálkodásának szakmai és gazdasági 
alapokra helyezését tekintem elsőd
leges célomnak.

Pandur Ferenc
MSZP jelöltje

1990-től dolgozom az Alsóörsi 
Önkormányzatnál. Vezetőként kellő

jártasságot szereztem a településüze

meltetés minden területén -  a közte

rületek tisztántartásától, beruházá

sok bonyolításán át a strandüzemel

tetésig. Személyes sikeremnek is tar

tom, hogy Alsóörs közismerten a 

Balaton-part egyik legrendezettebb, 

legtisztább települése. Földmérő és 

magasépítő üzemmérnök vagyok, 3 

fiú apja.

MSZP jelöltként indulok települé

si képviselőnek, továbbá listán a 6. 

helyen -  Almádit képviselni -  a Me

gyei Önkormányzatba. Megválasz

tásom után képviselői munkámban 

szaktudásomat, településüzemelte

tési tapasztalataimat hasznosítom 

Balatonalmádiban.

Polyák István

Független jelölt

45 éves vagyok. Rendezett csalá

di körülmények között élek Balaton

almádiban a Bíbor közben. A Fűfői 

Papír Rt. termékmenedzsereként 

dolgozom. Életem első húsz évét a 

pedagóguspályán töltöttem, ebből

10 évet iskolát vezettem.

6 évig voltam igazgatója a Vörös

berényi Általános Iskolának. Ez idő 

alatt mint iskolaigazgató és mint az 

akkoriban alakult Vörösberényi Pol

gári Kör titkára sokat megéltem és 

tapasztaltam városunk örömeiből, 

gondjaiból. Szerveztem az egész vá

rost szórakoztató Szüreti felvonulá

sokat, Malomvölgyi Majálist.

Alapelvem, mely tevékenysége

met, életemet irányítja ma sem vál

tozott:

Mindenki fontos, mert mindenki 

képes jót tenni környezetéért, város

áért.

Dr. Pöröntő Ferencné
Új Szövetség

Védőnő vagyok. Két gyermekem 
van, férjem nyugdíjas orvos. Veszp
rémben dolgozom.

A Pécsi Orvostudományi Egyete
men három éves, posztgraduális fő
iskolát végeztem.

Jó elméleti és gyakorlati rálátásom 
van a gyermek és felnőtt-orvosi 
alapellátásra, megelőzésre, szociális 
munkára. E téren szeretném képvi
selni a betegek, a rászorultak, város
om lakosságának érdekeit. Fő mun
kám mellett, jelenleg is egy rákmeg
előző programon dolgozom. Fenti
ekhez kérem az Önök támogatását.

Saáry László
FKgP

„A fiataloknak lehetőséget, az idő
seknek tisztességet!”

Kertészeti gépész a szakmám, je
lenleg informatikusként tanulok a 
főiskolán, mellette dolgozom. A 
képviselői munka Önökkel való ál
landó kapcsolat és az Önök vélemé
nyének a tükrözése.

A jelmondatom mindent elmond, 
számomra a szociális dolgok az el
sők, mert hiába szép a város, ha van
nak hiányban szenvedők. Mindezen 
gondok megoldásához elsősorban 
munkámmal, de a teljes anyagi jut
tatásaimmal hozzá akarok járulni, 
mert ezt a pénzt Önöktől kapom és 
Önöknek adom vissza. Nem anyagi 
javakat akarok szerezni, sokkal töb
bet, az Önök megbecsülését! Tisztá
ban vagyok önmagammal és tisztá
ban vagyok a problémákkal, pedig 
csak 21 éves vagyok.

Schilmayer Ferenc
Független jelölt

1990-ben kezdtem el a képviselői 
munkát teljesen kezdőként, mint a 
megválasztott képviselő testület 
minden tagja. Akkor azt vállaltam, 
hogy jó gazdaként kezelem a város 
javait, azzal a megjegyzéssel, a kép
viselőség szolgálat, amit tisztesség
gel kell ellátni. 1994-ben lényegében 
ugyanezen mondatokkal jellemez
tem a következő négy éves munká
mat. Az eltelt nyolc év eredményei 
érzékelhetők a városban. Úgy gon
dolom, hogy az eddigieknek szelle
mében folytatva a képviselői mun
kát, már látványosabb, de nem sok
kal könnyebb időszak következik. 
Eddig csaknem minden forint a 
„földbe került”, most a föld feletti, 
közvetlenül érzékelhető dolgok kö
vetkeznek, amik Almádi fürdőváros 
mivoltát hangsúlyozzák, a jobb utak, 
virágosítás, egyáltalán a város szépí
tése. Természetesen ehhez szükséges 
a város polgárainak akarata, együtt
működése, ami a jó képviselői mun
ka biztosítéka.

Schildmayer Iván
MIÉP

Balatonalmádiban születtem, s az
óta is itt élek, jelenleg mint nyugdí
jas építész. Nős vagyok, egy férjes 
lányom és egy unokám van. Az el
múlt negyven évben többszáz lakó
házat és nyaraló épületet terveztem 
illetve vettem részt azok megvalósí
tásában a Város területén, így Almá
diban, Vörösberényben, Budataván 
és Káptalanban. Részese voltam 
mint vállalati dolgozó és mint ma
gántervező a Bauxitkutató Vállalat 
telephely-létesítésének és a buda
tavai iparterület kialakításának.



A magyaron kívül a lengyel nyel
vet művelem.

Szabó Balázs
Független jelölt

Nyolc éve a rendszerváltás utáni 
első képviselőtestület legfiatalabb 
tagjának választottak. Ezt követően 
megbíztak a Polgármesteri Hivatal 
városgazdasági osztályának vezeté
sével. A választott tisztség és a köz- 
tisztviselői helyzet összeférhetetlen
ség miatt választanom kellett a hiva
tal és a képviselet között, akkor a hi
vatalt választottam, ez életem nehéz, 
és rossz döntése volt. Két éve le
mondtam a hivatalról azzal az elha
tározással, hogy szülővárosomat a 
későbbiekben véleményem szabad 
nyilvánításával, ismereteim teljes 
körű felhasználásával szolgáljam. 
Ehhez kérem támogatásukat.

Szentesi Istvánné 
Brazsil Márta

Független jelölt

Vörösberényben születtem, jelen
leg is itt élek a lila házban. Férjem a 
Városháza környezetvédelmi taná
csosa. 4 gyermekünk van. A Ma
gyar-angol Tannyelvű gimnázium 
kollégiumának vezetője vagyok. Pe
dagógusként elsősorban az oktatás 
körüli jelenleginél nyugodtabb kö
rülmények megteremtése a célom ha 
megválasztanak, és a város pénzé
nek olyan elosztása, ami az eddi
ginél jobban szolgálja az itt élők 
komfortérzését, a külföldieket vis
szatérésre, illetve jó hírünk keltésére 
ösztönzi. Nagyságrendekkel na
gyobb kapcsolatot kívánok kialakí
tani a választókkal. Tisztelettel 
kérem bizalmukat hitem és tudásom

javával fogom viszonozni megvá
lasztásom esetén!

Tolner István Dániel
Független jelölt

23 éves vagyok. Mindkét szülőm 
tőzsgyökeres almádi. Édesanyám 
Gerlei Éva családja régi 
Vörösberényi. Édesapámé 100 esz
tendeje Almádiban él. Mérnöki 
diplomám van, jelenleg az ELTE 
Állam és Jogtudományi Karának 
másodéves levelező hallgatója 
vagyok, németül, angolul beszélek.

Meggyőződésem, hogy szeretet
tel, határozottsággal és ésszerűen 
kell városunk problémáit rendezni a 
lakosság széleskörű bevonásával. 
Célom és feltett szándékom Almádi 
régi, századelői patinás üdölő- és 
kisvárosi hangulatát visszaállítani a 
modern idők követelményeivel 
összhangban. A fiatalok kulturális és 
szórakozási lehetősége, nagysza
bású, igényes fesztivál jellegű prog
ramok szervezése úgy helyieknek, 
mind az idelátogatóknak egyaránt.

Trosits András
Független jelölt

Mindenek előtt szeretném 
megköszönni Mindenkinek azt a 
bizalmat, amelyet négy esztendővel 
ezelőtt kaptam vállalt feladataim 
ellátására. Sokat tanultam, széles
körű tapasztalatot gyűjtöttem gyer
mekeink nevelési-oktatási gond
jainak irányításában, és a szociális 
proplémák kezelésében.

Ezt a munkát szeretném folytatni.
Hogyan? Hitelesen, emberséggel, 

alázattal, tisztességben!
Úgy, hogy a felnövekvő nem

zedék a több évezredes értékrend 
alapján ismét etikai-erkölcsi

nevelést is kapjon, közösen a csalá
di környezettel, az iskolával, és a 
történelmi egyházakkal, mely ge
neráció így törődni fog embertár
saival, környezetével, gondoskodik 
az idősekről. Ezért szeretnék 
elkötelezetten dolgozni!

Ujj Mészáros István
Független jelölt

52 éves vagyok. 1990. óta tagja 
vagyok Balatonalmádi Önkormány
zatának. Az elmúlt 8 évben értünk el 
eredményeket.

-  a város közműhálózatának fej
lesztése (gáz, csatorna, víz, telefon),

-  Magtár és környékének meg
szerzése,

-  Auróra étterem megszerzése,
-  vörösberényi iskola alsó tagozat 

és tornacsarnok megépítése,
-  Budatava lakótelep parkosítása,
-  vörösberényi temetőben ravata

lozó építése,
-  néhány utca rendbetétele, aszfal

tozása.
Természetesen számos tennivaló 

maradt az elkövetkező évekre is:
-  utak aszfaltozása, egyben a csa

padékvíz-elvezetés gondjainak meg
oldása,

-  városközpont rendezése,
-  városi művelődési központ meg

építése,
-  vörösberényi iskola építésének 

befejezése,
-  Györgyi Dénes iskola tornacsar

nok építése,
-  strandok rekonstrukciója.

id. Varga László
Független jelölt

Almádiban születtem, ide igazga

tóként tértem vissza. A közélet, a te

nisz meghatározta életemet. Képvi

selő lennék, ha alkalmasnak találnak 

rá. Értelmes célokat támogatok, bár

mely párt kezdeményezi, de a fejlő

dést választott polgárok okos gyüle

kezete határozza meg. A választók

kal való kapcsolat motorjai a képvi

selők legyenek! Almádi üdülőváros. 

Érdekünk, valóban az legyen. Hasz

nos célok folyamatos megvalósítása 

közmegelégedést, nyugalmat adnak. 

Ilyen miliőben jó élni, jó lenni, jó 

visszatérni! Ezért dolgoznék. Kérjék 

számon rajtam! „Micsoda álmodozó 

ez a Laci bácsi!” Az vagyok! Álma

im az Önök tiszta hitében gyökerez

nek! Higgyék el, kellenek a MEG

VALÓSÍTÓ álmodozók!

Zaharovits Sándor
KDNP

51 éves vagyok, nős, két felnőtt 
leány édesapja.

A Balatonalmádi KDNP helyi 
szervezetének titkára vagyok 1990. 
óta 1994. évtől önkormányzati kép
viselő. Küzdelmes, de tevékeny 
négy évet hagyunk magunk mögött.

Jövőbeni tervem: Az idős embe
rekről való gondoskodást még na
gyobb segítséggel támogatni, a tisz
ta és virágos város mozgalmat lakos
ság segítségével kiszélesíteni, szel
lemi műhelyként egy kultúrközpont 
kialakítása, Vörösberényben egy 
történelmi tér megépítése, közép
pontban Szentháromság szoborral, 
kőkerttel, amely pihenőhelyként és 
idegenforgalmi látványosságként 
szolgálna.

A város érdekeit szemelőt tartva 
hitem és meggyőződésem szerint 
dolgoztam, a továbbiakban is e kép
viseletet tartom követendő útnak.

A KDNP Balatonalmádi Szervezete 
nyilatkozata!

Ifj. Horváth Mihály képviselőjelölt tá
mogatását a KDNP városi szervezete 
azonnali hatállyal visszavonta.

Zaharovits Sándorné 
KDNP elnök 

Balatonalmádi, 1998. 09. 27.



K ö szö n etn y ilván ítás

Szüreti felvonulás Vörösberényben
Szeptember 12-én ismét 

megrendeztük hagyományos 
szüreti felvonulásunkat és az 
azt követő bált. Tagjaink lel
kes szervező munkáját, mint 
már annyiszor, a Gondviselés 
is segítette. Menetünk előtt, 
mint egykoron a Vörös-ten
ger, az esőfelhők szétváltak, 
rövid időre még a nap is kisü
tött, és csak percekkel a célba 
érés után eredtek el újra az ég 
csatornái.

Ezúton mondunk köszöne
tet sok lelkes segítőnknek.
Mindenek előtt a Kertbarát 
Kör tagjainak, akik újra vál
lalták a kocsik és a bálterem 
díszítését valamint a szőlőko
sarak elkészítését. Külön kö
szönet illeti a borkimérőket 
és az őket segítő, cigány
asszonynak öltözött lányokat, Indulásra várva asszonyokat. Sokat segí

tett nekünk az iskola peda

gógusi kara. Padokat ad
tak nekünk, feldíszítették 
a gyerekek kerékpárjait, és 

segítettek a résztvevő ta
nulóknak a gyümölcsosz
tásban. Sokan vettek részt 
saját lovukkal, szekerük

kel, gépkocsijukkal, vagy 
adtak felszerelést a borki
mérő kocsikhoz.

Köszönjük továbbá a 
felajánlásként kapott sok 

gyümölcsöt, bort, pénzbe
li adományt és dekorációt, 
valamint a sok értékes 
tombolatárgyat, amelyet a 
hajnalig tartó bálon, ha
gyományosan a Németh 
Tamás szolgáltatta zene 
mellett, nagy sikerrel sor
soltunk ki.

A Vörösberényi
Polgári Kör vezetősége

Fotó: Durst L.

A feldíszített kocsin „ kézzelfogható” a jókedv

A Balatonalmádi 
Kertbarátkor 
1998. II. félévi 

programja
Az összejövetelek helye a Balatonal

mádi Közösségi Ház 
1998. 09.08. 17 óra 

Az őszi II. féléves program meghatáro
zása.
Szüretre való felkészülés.
1998. 09.18.

Kirándulás a PATE Cserszegtomajon 
tartandó szőlőfajta bemutatóra.
1998. 09.22. 17 óra

Vörösbor készítése.
Előadást tart a Tihany Vin Kft. vezető
je Árkovics József.
1998. 10. 13.17 óra

Diavetítés Balatonalmádi múltjából és
jelenéből.
Összeállította: Durst László.
1998. 10. 27. 17 óra 

Tápanyagutánpótlás.
1998. 11. 10. 17 óra

Távolkelet növényvilága.
Előadó: Takács Ferenc 
1998. 11. 21.
Katalin bál. Zenél: Bakonyvári Sándor 
1998. 11. 24.

Új borok kezelése.
Előadó: Böőr László 
1998. 12. 08.

Az 1998-as év értékelése.
1998. 12. 22.

Az 1999. évi program elkészítése.

A foglalkozási napokon a tagjaink
nak és érdeklődőknek a borok kénessav 
szintjének értékelését műszeresen in
gyen végezzük. Minden rendezvé
nyünkre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

A Balatonalmádi kerbarátok nevében 

Tisztelettel:
Bucs Ferenc elnök

Ötvenéves az iskola
A Györgyi Dénes Általános Isko

la nagy örömmel készül fennállása 
50. évfordulójának méltó megün
neplésére 1999-ben.

Az ünnepséget előkészítő bizott
ság legutóbbi ülésén részt vett 
Brandeisz Elza nyugdíjas pedagógus 
is, aki 1949. november 1-én lépte át 
először az akkor új épület küszöbét.

A bizottság elhatározta, hogy az 
ünnepségre egy jubileumi évkönyvet

készít, melynek megírására és szer

kesztésére régebben és jelenleg itt 

tanító tanárokat, egykori növendéke

ket kér fel.

A bizottság olyan egykori tanuló

kat keres, akik vállalnák, hogy -  

megkapva volt évfolyamuk névsorát 

-  felkutatják volt általános iskolai 

osztálytársaik jelenlegi tartózkodási 

címét.

A bizottság kéri a volt Állami Ál

talános Iskola, majd az 1. sz. Általá

nos Iskola, a jelenleg Györgyi Dénes 

iskola egykori tanárait, tanulóit, 

hogy fotókkal, jelentős dokumentu

mokkal és emléktárgyakkal járulja

nak hozzá a tervezett visszatekintő 

kiállítás sikeres megrendezéséhez.

Az előkészítést koordinálja: Fábi

án László igazgató Tel.: 338-352



Tenisz-hírek
Augusztus, szeptem

ber hónapokban élver

senyzőink egyéni versenyeken sze
repeltek az őszi CSB-re való felké
szülés céljából.

Az eredmények önmagukért be
szélnek. Az OB-s csapatba idén „be
épített” Solymosi László és Szabó 
Zoltán a hagyományos „Angyal Jó
zsef emlékversenyen” az amatőr 
számban (az orsz. ranglista első 300 
versenyzője nem szerepelhet) „házi 
döntőt rendeztek” és Solymosi nyert. 
A havonta Székesfehérváron meg
rendezésre kerülő Ikarus kupa orszá
gos versenyen augusztusban és szep
temberben is Hitter Csaba nyert és az 
utóbbi versenyen Solymosi is a leg
jobb 8-ba jutott. Veszprémben került 
lebonyolításra a Trófea kupa csapat- 
verseny (2 egyéni, 1 páros), a me
gyei OB-s csapatok és a megyei baj
nokságban szereplő csapatok között. 
Az előbbiben Veszprém mögött a II. 
helyen, az utóbbiban az I. helyen 
végzett csapatunk. A jubileumi or
szágos teniszversenyt Fűzfőn Hitter 
Csaba nyerte, I I I .  helyezett 
Solymosi László.

Egyetlen verseny, amit Balatonal
mádiban rendezhettünk (a Megyei 
Szöv. a szigorú orsz. versenyrende
zési előírásoktól az idén még elte
kintett) a Megyei Korosztályos Baj
nokság volt. Nevezés hiányában 
csak 3 számot tudtak megrendezni. 
Mindhárom döntőnek volt almádi 
résztvevője, sajnos az idén mindhár
mat elvesztettük. II. helyen végez
tek: serdülő fiú egyéniben: 
Szentpéteri Zoltán, serdülő lány 
egyéniben: Duna Eszter, újonc fiú 
egyéniben: Szász Balázs. Ennyit a 
sporteredményekről.

Az Új Almádi Újság szeptemberi 
számában a teniszpályákkal kapcso
latban megjelent két cikkben leírtak 
zömével, ami a teniszpályák környé
ke és kiszolgáló létesítmények (für
dő, öltőző) állapotával kapcsolatos 
megállapítások egyetértünk, hiszen 
a Tenisz Hírekben is „örökzöld” té
maként vetjük fel hosszú idő óta. Az 
„alagút vége” talán már látható, u. i. 
a városi vezetés hatékony támogatá
sával körvonalazódnak a megoldási 
lehetőségek. A kerítésen belüli hiá
nyosságok (pl. gazos pályaszélek) is 
nagyrészt igazak. Ez indokolttá teszi 
a pályagondnoki (és csak gondnoki 
tevékenység) megerősítését. Az új 
szerződések megkötésekor erre kü
lön gondot kell fordítani! Új keletű 
volt az idén az öltözők és fürdők le
zárása. Ezt az intézkedést az tette 
szükségessé, hogy az élő sövény mi
att a pályákról nincs rálátás az öltö
zőkre, így a pályán játszó klubtagok, 
ill. a pályán dolgozó gondnok nem 
tudják figyelemmel kísérni, hogy kik 
térnek oda be. Ennek következmé
nye volt, hogy illetéktelenek „balká

ni állapotokat” teremtettek a WC- 
kben, zuhanyzókban, nem beszélve 
az eltűnt zuhanyrózsákról, csaptelep 
szabályzó szelepekről.

A másik cikkben felvetett problé
mákra a korábbi Tenisz Hírek cik
kekben szinte minden kérdésre meg 
lehet találni a választ, (pl. a pályák 
versenyrendezésre alkalmatlanságá
ra, több cikkben is) Ezekkel nem kí
vánunk foglalkozni most. Két témá
ra azonban mindenképpen reflektál
ni kell. Az egyik, hogy ezúton kér
jük a klub „igazi” doyenjétől 
Vendely Lajos bácsitól elnézést a 
cikkben leírt téves közlésért. A má
sik a fiatalokkal való foglalkozás; a 
mai világban minden vonalon, így a 
sportban is a minőség orientált köve
telmény-rendszer érvényesül. Ná
lunk is az Önkormányzati pénzügyi 
támogatás fokmérője a minőségi 
sport. Ez sajnos nem teszi lehetővé, 
hogy a kevésbé tehetséges és szor
galmas fiatalok a jókhoz hasonló tá
mogatást (edzői, sportszer) élvez
nek. Így is egyedülálló klubunk tá
mogatása a hazai tenisz életben, az
zal, hogy az éves tagdíj fiataljaink
nak 1000 Ft és két éve nem volt eme
lés. Ezért az összegért használhatják 
a pályákat, csak használnák, de a ta
vaszi és őszi hónapokban a max. 2 
pályán játszó veteránokon kívül ese
tenként 2-3 fiatal látható csak a pá
lyákon! Hol van a többi 40 fő, akik 
után a szüleik 98 évben is befizették 
az 1000 Ft-ot?!

H. I . S.

Tempó, tempó
Törzsvásárlói könyvecskét bo

csátott ki a nyáron élelmiszerüzle

teiben a Csopak Rt. Az 1500 Ft fe

letti vásárlásokért egy „Tempó” 

feliratú bélyeget kap a kedves vá

sárló, amit beragaszthat a kis 

könyvbe, és tíz darab meglévő bé

lyeg esetén jogosult egy 3,6 kg-os 

Tix mosószer 500 Ft-tal olcsóbban 

történő megvásárlására. Legalább

is így szólt a fáma.

Mert, hogy is néz ki ez a való

ságban? Nagy családom lévén nem 

esett nehezemre(?) az esetenkénti 

1500 Ft feletti vásárlás, így hét bé

lyeget simán megszereztem a 

berényi 142-es ABC-ben. Ám a 

nyolcadikért már jobban meg kel

lett dolgoznom. Nem a vársárlás 

összegével volt baj, hanem a bé

lyeggel.

-  Elfogyott -  közölték a pénztár

nál, miután el akartam kérni újabb, 

megfizetett szerzeményemet. -  

Tessék visszajönni a jövő héten, 

akkor kapunk!

-  Kilesem, megcsípem -  gon

doltam, és bélyeggyűjtő szenve

déllyel szorgalmasan járogattam a 

berényi ABC-be vásárolni.

Meg is szereztem a nyolcadikat 

is, de a kilencedik és a tizedik bé

lyeg már végképp nem jött össze a

többszörösen túlteljesített vásárlá

sok ellenére sem.

-  Nem tudok bélyeget adni, el

fogyott -  hangzott a jól ismert ki

fogás.

-  Akkor tessék elfogadni a köny

vet nyolc bélyeggel és két 1500 Ft 

feletti vásárlást igazoló blokkal -  

kérem Tóth Csabáné üzletvezetőt.

-  Nem tehetem -  jön a válasz - ,  

csak bélyeggel teli könyvet fogad

hatok el.

-  De, ha nem adnak bélyeget, 

hogy lenne teli? -  méltatlanko

dom.

-  Sajnálom, tessék visszajönni 

később, akkor talán lesz.

Bedurrant az agyam -  ahogy 

mondani szokták. Harmadszor jö 

vök vissza eredménytelenül, én 

teljesítem a feltételeket, mégis el

utasítanak. Két hét múlva (szep

tember végén) letelik az akció. -  

Mi ez, ha nem mézesmadzag? -  

kérdezem a „sajnálom, én nem te

hetek róla” szlogennél maradó üz

letvezetőt.

Szó szót követ, kurdarcomat 

egészségtelen jelenségnek aposzt

rofálom, és célzást teszek egy 

megírásra érdemes újságcikkről, 

amikor az üzletvezetőnő telefonál

ni kezd az „érdekemben”. -  Van itt 

egy kis hölgyike... újságcikket 

akar írni -  hallom az irodaajtóban 

állva.

Miután engedélyt kap a köz

ponttól hiányosan felbélyegzett 

könyvem elfogadására, keresni 

kezdjük a Tix 3,6-ost. Nincs. Csak 

a jóval drágább 5,4 kg-os (1050 Ft 

helyett 1490). Elfogadom.

A pénztárnál mögöttem fizető 

csöndes hölgy 1800 Ft-ért vásárol.

-  Önnek is jár egy bélyeg -  for

dulok hozzá.

-  Én már nem kérem -  legyint.

Két tele szatyorral, a mosószert

az ujjamra akasztva préselődők ki 

az üzlet ajtaján, és nem tudom, 

magamnak motyogom-e félhango

san, vagy az akciót meghirdetők

nek és az azt lebonyolítani nem tu

dóknak (nem akaróknak?) üze

nem: tempó, tempó.
V. K. M.

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. -  Piactér

Nyitva: 
16.00-22.00 óráig 

minden nap 
Tel.: 06-20/9427-491

Rendelje pizzáját házhoz!



Az Almádiért Közalapítvány értesítése
Az „Almádiért” Közalapítvány 

Kuratóriuma nevében örömmel ér

tesítem városunk polgárait, hogy 

szeptember elején megkaptuk az 

APEH-tól az értesítést, miszerint a 

céljainkkal szimpatizáló adózók 

által felajánlott SZJA 1%-ok 

összege ebben az évben várhatóan 

414 214 Ft lesz.

Ezúton mondok köszönetet a 

kultúrát szerető és pártoló névtelen 

támogatóinknak, akik az idén is 

megtiszteltek bizalmukkal és ránk 

bízták jövedelemadójuk 1%-át. 

Célunk továbbra is Balatonalmádi 

kulturális, irodalmi és zenei életé

nek gazdagítása, fiatal tehetségek, 

művészek pártolása, valamint a la

kosság és az ideérkező vendégek 

széleskörű tájékoztatása az Új Al

mádi Újságon és más kiadvány

okon keresztül. Részt veszünk Ba

latonalmádi vonzóbbá, otthono

sabbá tételében környezetünk szé

pítése, virágosítása, régi művésze

ti-építészeti értékeink felújítása, 

valamint új értékek létrehozása ré

vén.

E fenti célok megvalósítása ér

dekében 1997-1998. évben az ala

pítványunk által szervezett ill. tá

mogatott jelentősebb események, 

melyekről már az Új Almádi Új

ságon keresztül folyamatosan be

számoltunk Önöknek, az alábbiak 

voltak:

-  évadnyitó jótékonysági bál -  
Hattyúbál -  az Auróra Étteremben 
(1997. jún. 28.),

-  kiállítások a Városháza Pad
lásgalériájában, a Közösségi Ház
ban (Tavaszi Tárlat, Balaton Tárlat 
stb.),

-  a Vörösberényi erődtemplom
ban nyaranta megrendezésre kerü
lő zenei hangversenyek („Régi Ze
ne” klasszikus zenei koncertek),

-  az Angol-M agyar Két
tannyelvű Gimnázium által szer
vezett Lőrince Napok (Versmon
dó-verseny),

-  a Vörösberényi Polgári Kör ál
tal szervezett szüreti felvonulás,

-  az Óvónői Konferencia,
-  a „Nők a Balatonért” Egyesü

let által több alkalommal szerve
zett szemétgyűjtési akció.

A korábbi évekhez hasonlóan 
segítettük Majbó Gábor képviselő 
úr városszépítő törekvéseit, a Vá
roszászló létrehozását, az Óvári
kilátó felújítását, a Hősi emlékmű 
díszkorlátjának elkészítését és 
pénzügyi lebonyolítását.

Ezen kívül segítettük és támo
gattuk a Városi Vegyeskar hang
szervásárlásait (tangóharmonika, 
pianínó) felkészülését és fellépése
it, a Váci Mihály Általános Iskola 
diákjainak kirándulását és számí
tástechnikai felszereléseik bővíté
sét, a Közösségi Ház és a Városi 
Sakkegyesület rendezvényeit, és 
néhány tehetséges fiatal továbbta

nulását, tevékenységét (Gaureán 
Ottilia -  zongora, Tarczy István -  
festészet, Szakáll Szilvia, Molnár 
Beáta, Nagy Gergely, Czuczor Ta
más -  külföldi nyelvtanulás, ta
pasztalatszerzés).

A TOUR-INFORM Irodával kö
zösen 1997. május közepén meg
jelentettünk egy színes fotókkal, 
magyar és német nyelvű tájékozta
tó szöveggel kiegészített Balaton 
térképet, amely az ideérkező turis
ták régóta jelentkező igényét elégí
ti ki.

1997. június végén Schottné 
Molnár Annamária fiatal, tehetsé
ges tanárnő által főleg óvodás és 
kisiskolás gyermekek számára ké
szített kifestő- és foglalkoztató fü
zetecske jelent meg alapítványunk 
támogatásával. A szép és szóra
koztató kiadvány nagy része ön
zetlen vállalkozók anyagi segítsé
gével került a gyerekekhez.

Hosszú évek várakozása és ter
vezgetése után 1997. augusztus 
közepén végre Alapítványunk 
gondozásában elkészült Vecsey K.

Máriának -  a balatonfüredi 

Quasimódó költői verseny díja

zottjának, újságunk szerkesztőbi

zottsága tagjának -  „Félúton” cí

mű első verseskötete, majd egy 

évvel később Schildmayer Ferenc 

képeslap-gyűjteményére támasz

kodva a „Balatonalmádi régi képes 

levelezőlapokon” című többnyel

vű színvonalas album.

Tevékenységünket az előzőek

ben leírtak szellemében tovább 

folytatjuk, melyhez jelentős segít

séget nyújt az Önkormányzat, va

lamint számtalan magánszemély, 

vállalkozó, gazdasági társaság és 

egyéb szervezet önzetlen adomá

nya (beleértve a felajánlott SZJA 

1%-ot is). A befolyt pénzeszközök 

felhasználásáról a jövőben is az Új 

Almádi Újság hasábjain tájékoz

tatjuk tisztelt támogatóinkat.

Schildmayer Ferencné 

a kuratórium elnöke

PAPÍR-ÍRÓ SZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. 

(Fórummal szemben) Tel.: 430-967 
Baross G. u. 51. (Hattyú ABC mellett) 

NYITVA TARTÁS: hétfői péntek 8-18, szombat 8-13 óráig

TANSZERVÁSÁR
AIÁNLATUNK:

Öntapadós PVC tankönyvborítók, füzetborítók, 

bekötőpapírok, füzetek, tolltartók, 

HERLITZ, BUDMIL ISKOLATÁSKÁK...

ÉS MINDEN, AMI AZ ISKOLÁBA KELL!
Vásárlóink sorsoláson vesznek részt, 
melynek fődíja egy BUDMIL TÁSKA

R é s z l e t e k  a b o l t o k b a n

Ági Pedikűr és 
Gyógymassage Szalon

Balatonalmádi, Fűzfői u. 75. 
Tel.: 06-20/9682-120

P E D I K Ű R  N Y I T V A :
szerda és vasárnap kivételével: 10-16 óráig 

Szombaton előzetes bejelentés alapján

Telefon: 20/9682-120

GYÓGY- ÉS FRISSÍTŐ M A SSA GE.
Nyitva: vasárnap kivételével 

naponta 10-12 és 14-17 óráig.

Telefon: 30/9758-501 

Zepter egészségügyi termékek bemutatója!

BALATO NALM ÁDI V Á R O S LAPJA
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc, dr. Szűcs Sándor, Vecsey K. Mária 
Felelős szerkesztő: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 06-88/438-444, Fax: 06-88/438-643 
Kiadó: Almádiért Közalapítvány 
Tipográfia: Valczer János
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán.


