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SZÁMVETÉS ÉS KÖSZÖNTŐ
1990-19911990 januárban összeült a 

II. Almádi Kerekasztal a 
városháza kistermében. Arról 
eszmét cseréltünk, régiek és 
újak, mi legyen a volt 
pártházzal. Próbálgattuk az 
erőnket, mi újak. Az 
eredményt tudjuk, a házat 
birtokba vette a kultúra, 
mindannyiunk örömére. Feb
ruárban korteskedtünk, már
ciusban pártot választottunk, 
áprilisban képviselőt a par
lamentbe. Többségünkben dr. 
Szabó Tamást küldtük oda. 
Májusban már ismét haza 
figyeltünk, régiek és újak, a 
vitorlástelepünket szerettük 
volna visszaszerezni. Június
ban gondolkodtunk, mi újak, 
hogyan tovább. Júliusban 
tömörültünk, ki pártba, ki 
függetlenül. Augusztusban 
aztán elkezdtük, egy felejt
hetetlen, forró nyárvégi estén, 
sokszázan a Közösségi Ház 
összes termeiben és külső 
képcsőin. Szeptemberben

folytattuk, hetente többször, 
Almádiban, Berényben, 
Budataván, Káptalanban. 
Hetente bukkantak fel a 
jobbnál jobb jelöltek. Aztán 
szeptember 28-án első 
nekifutásra sikerült megvá
lasztanunk Balatonalmádi 
Első Szabad Önkormányzati 
Testületét, kettő régi és 
tizenegy új képviselővel. 
Október 6-án, a beiktatási 
ünnepségen, torokszorultan 
hallgattuk Földes tanár úr 
megindítóan szép szavait az 
aradi vértanúkról. Utána 
azonnal munkához láttunk, 
mint ahogy azóta is minden 
csütörtökön délutántól késő 
éjszakáig a városháza kister
mében. Olykor botladozva és 
tétovázva, olykor megsza
ladva, olykor meg-megállva, 
de mindig egymást segítve, és 
hiszem, jó úton járva. S hogy 
milyen eredménnyel? Azt Ón

fogja eldönteni, Kedves 
Almádi Polgár, négy év múlva. 

*

1991? Forint le, árak fel. 
Munka nincs, dézsma lesz. 
Árlibero van, bérlibero nincs. 
A víz nem tiszta, a szenny
vízátemelő büdös, az útjain
kon több a gödör, mint az út, a 
Balatonban alig van hal, a talaj 
mérgezett, a levegő néha oldja 
a dukkót, ha keleti a szél. És én 
mégis bízom. Bízom az 
Almádi Polgárban. Bízom 
abban a roppant tenniakarás
ban, ami a viharos gyorsaság
gal alakuló városrészi Baráti 
Körökben feszül. Bízom az 
egyre izmosodó fiatal vállal
kozóinkban, akik agyon 
dolgozzák magukat, de a 
közügyekre is szakítanak időt, 
akik házat építenek ma
guknak és kisgyermekeiknek, 
de a rászorultakat is segítik. 
Bizakodó vagyok, mert a

Vízművek dolgozói rendbe 
hozták munkatársuk, Totya 
bácsi albérletét. Bizakodó 
vagyok, mert a Vörös néni és 
Enyedi Oszkár kibékült, és 
nem megy többet a bíróságra 
pár öl föld miatt. Bizakodó 
vagyok, mert a Káldosi 
Lajosok a Lehel és más 
utcákban meg akarják csinálni 
maguk az utat, csak segítsünk 
anyaggal. Bízom a tanáraink
ban, az orvosainkban, a 
művészeinkben, az iparo
sainkban, a vendéglőseink
ben, a kereskedőinkben, a lel
kiismeretes hivatalnokaink
ban, a szőlősgazdáinkban. Bí
zom a Bélai Béla alapítvány 
múlt évi nyerteseiben, Marosi 
Szilviában és Bodnár András
ban. Bízom az Almádi 
Polgárban.
Balatonalmádi—Öreghegy, 
1991. január 5.

Dr. Kerényi László 
polgármester



KI VOLT Ő?
A közelmúltban úgy dön

tött városunk képviselőtestü
lete, hogy a Táncsics utca újra 
Óvári Ferenc nevét viselje. 
Ezt javasolta a Honismereti 
Szakkör, továbbá ilyen irányú 
írásbeli kérelem érkezett pol
gármesterünkhöz. Az Új Al
mádi Újságban megjelent hír 
kétféle reakciót eredménye
zett. Ki volt Óvári? Mi a bajuk 
Táncsicscsal? Annak előrebo
csátásával, hogy Táncsics ér
demeit nem kívánja senki vi
tatni, helyénvaló a település 
történetében jelentős sze
mélyről utcát elnevezni, vagy 
mint jelen esetben „visszake
resztelni”. Viszont alapvető 
dolog tudni az utcának nevet 
adó személyről ki volt, mit csi
nált, miért becsüljük meg eny
nyire. Tehát ki volt Ő?

1858. május 3-án született 
Veszprémben, ott tanult a pia
risták akkor még 6 osztályos 
gimnáziumában. A két utolsó 
osztályt Székesfehérváron vé
gezte és ott is érettségizett a 
cisztercitáknál. Budapesten 
elvégezte a jogi egyetemet, 
ügyvédi vizsgát tett és 1884. 
április 27-én megnyitotta 
Veszprémben, a Palotai út 
236. sz. (ma Kossuth u.) alatti 
házában ügyvédi irodáját.

1892-ben a nagyvázsonyi 
választókerület országgyűlési 
képviselőjévé választották, 
később pedig veszprémi kép
viselő lett. 1937-ben történt le
mondásáig tíz éven át volt a 
felsőház tagja. Nagybátyja, 
Mustos János híres veszprémi 
ügyvéd alapította meg 1843- 
ban a Veszprémi Takarék
pénztárat, amelynek Óvári év
tizedeken át volt elnöke, nyil
vánvalóan támogatva az al
mádi hitelkérelmeket. Köz
életi tevékenységének leírása 
lehetetlen, mert úgyszólván a 
veszprémi újságokban napon
ta szerepelt a neve. Így jelen 
cikkbe csak néhány, Almádit 
közvetlenül érintő eseményt,

illetve tevékenységet sorolok 
fel.

— 1886. május 5-től az Al
mádi Fürdő RT. titkára, majd 
1900. március 21-től elnöke az 
1920. december 24-i megszű
nésig.

— 1898. augusztus 28-án 
Almádiban bankett Óvári 
tiszteletére. Főispáni gratu
láció „az Almádi felvirágoz
tatásáért tett oly sok fáradt
ságáért”.

— 1901-ben telket ajándé
kozott az első almádi iskola 
számára, 2000 Ft értékben. 
(az iskola az Óvári utcában 
volt)

— 1902-ben a Petőfi szobor 
felállítását szorgalmazó bi
zottság elnöke.

— 1903-ban a Kossuth szo
bor létrehozására alakult 
„százasbizottság” elnöke.

— 1902. december 7-én 
megalakult az „ Almádi Kör” 
Óvári szorgalmazására, mely
nek azonnal elnökévé válasz
tották.

— 1904. március 19-én a 
budapesti Royal Szállóban 
tartott konferencián, Óvári 
kezdeményezése alapján el
határozták a Balatoni Szö
vetség megalakítását. Az alap
szabály kidolgozására létre
hozott bizottság elnöke Óvári 
lett.

— 1906-ban felépíti almádi 
nyaralóját, amit később az 
egyházra hagyományozott, 
(ma a római katolikus plébá
nia épülete)

— 1906. augusztus 6-án Al
mádiban Óvárit ünnepelte a 
nagyszámú közönség megál
lapítván, hogy Almádit első
sorban ő tette balatoni fürdő
vé.

— 1910-ben az Országos 
Gyermekszanatórium Egye
sület felkérte az Almádi gyer
mekszanatórium ügyeinek vi
telére. Ennek eredménye
képpen 1911. július 30-án 
került felavatásra a Zsófia

Gyermekszanatórium, (ma 
nevelőotthon)

— az 1930-ban felszentelt 
Szent Imre plébániatemplom 
telkét ő adományozta.

Részt vett minden Bala
tonnal, de elsősorban Almá
dival kapcsolatos megmoz
dulásban akár Almádiban, 
Veszprémben, vagy Buda
pesten volt. Tagja volt külön
böző egyesületeknek, például 
az Országos Tűzoltó Szövet
ségnek volt az alelnöke. Eb
ben a minőségében szervezte 
meg 1904. augusztus 28-án Al

mádiban a tűzoltó kongresz
szus egyik programját, ame
lyen 156 kül- és belföldi tűzol
tó vett részt. Többek között a 
londoni és párizsi főparancs
nok, az orosz szövetség elnö
ke, valamint népes olasz, bel
ga és luxemburgi küldöttség.

1938. március 12-én bekö
vetkezett halála vetett véget 
igen aktív életének, amelyben 
az ő kedves Almádija mindig 
az első helyen állt. Balatonal
mádi díszpolgára volt.

Schildmayer Ferenc

Óvári Ferenc és felesége 1925

Óvári Ferenc nyaralója 1906



Almádi képe az Óvári kilátóval 1902

A felújított kilátó ma (1991)

ÓVÁRI KILÁTÓ
Építésének időpontját és 

adatait pontosan nem isme
rem, de mindenképpen a szá
zadfordulóra tehető. Erre utal 
egyrészt a rendkívül dús, szin
te lombfűrész munkára ha
sonlító díszítés, másrészt az a 
tény, hogy az 1902-ben fel

adott képeslapokon már lát
ható teljes pompájában.

Szóbeli közlés alapján is
meretes, hogy 1925 körül egy 
nagy szélvihar ledöntötte a 
felépítményt, de a terméskő 
alépítmény megmaradt. Erre 
építettek egy vasbeton lemezt

és ugyancsak vasbeton mell
védet. Szinte valamennyien 
ezt az építményt ismertük 
Óvári kilátóként.

Almádinak ezen nevezetes 
pontja régebben nagyon jól 
volt látható, de mióta meg
nőttek a fák, alig lehetett ész

revenni és a kilátás lehetősége 
is csökkent.

Az előkerült régi képek lát
tán merült fel a gondolat az 
eredetit formájában követő 
helyreállításra.

S. F.

Két hete ha valaki felnéz az Öreghegyre, egy érdekes geometriájú piros te
tőt lát kiemelkedni a fák közül. Végre nem egy engedély nélküli építkezést, ha
nem az Óvári kilátó újjáépített tetőszerkezetét láthatja.

1990. tavaszán a PERISCOPE Városszépítő Egyesület kezdte el a kilátó te
tőszerkezetét ismét felépíteni. A terveket Schildmayer Ferenc készítette, ko
rabeli fénykép alapján.

Az induláshoz a HM Veszprémi Műszaki Erdészete adott mintegy 4 m3 fa
anyagot. Ebből a PROMT Kisszövetkezet építette fel a tetőszerkezetet. Köz
ben megkaptuk az Északdunántúli Tégla- és Cserépipari Vállalat felajánlását, 
2.400 db piros hódfarkú cserepet a tetőfedésre. A Kommunális Szolgáltató 
Üzem 60 m2 hajópadlóval, a VÁÉV-BRAMAC cég pedig mintegy 30.000,- Ft 
értékű műanyag vápaelemmel járult hozzá az építkezéshez. A befejezés szaka
szában ismét a HM. Veszprémi Műszaki Erdészete „nyúlt a zsebébe” és igen 
kedvező áron a nagy szakértelmet igénylő ács- és tetőfedő munkákat elvégezte.

Az i-re a pontot Majbó Gábor tette fel, aki felajánlotta és elkészítette az 
„Óvári kilátó” márvány emléktáblát.

Az újjáépített tetőszerkezet felavatására 1991. január 12-én 13 órakor kerül
sor.

Az építkezés minden résztvevőjének ezzel a pár sorral állítunk emléket, és 
köszönjük meg közreműködésüket.

Kokas Géza



Néhány sor 
a 3. hónapról 
a városházán

1990. december

A Váci Mihály Általános Is
kola nevelőotthoni tanulókból 
verbuválódott kis csapata bet
lehemi játékokkal kedveske
dett karácsony előtt a város
házán. Éppen a Veszprémi 
Tervező Vállalat vezetőivel 
tervezgettük a jövőt, amikor 
bottal zörgették meg az aj
tónkat, és hamarosan fel
csendült a „Mennyből az an
gyal ...” — vendégeinknek is 
igen nagy örömére. Az ígére
tesen formálódó kamarakó
rusunk és a Hit Gyülekezete 
ének-zene együttese nagysi
kerű karácsonyi koncertet 
adott. A műsor rendezője Jé
zuska nevében ajándékozta 
meg a megjelent szépszámú 
gyermeksereget. Ünnepkö
szöntő képeslapjainkon meg
szokott havas fenyőfák helyett 
megjelent betlehemi jászol, a 
háromkirályok, a Kisded Jé
zus, Mária és József. Szebb
nél szebb Bibliák között válo
gathattunk a könyvesboltok
ban, és a Názáretiről sugárzott 
sorozatot a TV. Ezek az apró, 
de sokasodó jelek bizonyítják, 
hogy a 2000 éves keresztény 
eszmekör feléledt a 40 éves el
hallgattatásból. Ezalatt is sok 
magyar család megőrizte a 
szülőktől, nagyszülőktől ta
nult karácsonyi gyertyagyújtás 
örömét, a karácsony esték 
meghitt, összetartó hangula
tát, az anyánk, nagyanyánk al
más, diós süteményeit, sztani
olba burkolt, főzött szalon
cukrait. A Szeretet ünnepét. 
Mely ünnep ma megint több 
ennél, Jézus születésnapja is 
egyben. A betlehemi jászol fé
nye újra megvilágítja a Meg
váltót, az Istengyermeket. 
Nem tudom, lehet-e egyálta
lában más Megváltó, mint Ő? 
Ma, amikor önjelölt eddigi 
megváltóinkról kiderült, hogy 
magukat sem képesek meg
váltani. Ma, amikor az evilági 
ideológiák máról-holnapra ki
múlnak. Ma, amikor az evilági 
üdvözítők megszégyenülten 
menekülnek. A kisded azon
ban visszajött, csendben és 
váratlanul. Kínálja nekünk a 
jóság forrását, a szellem  
tisztaságát, a hitet, a reményt, 
a szeretetet. Balatonalmádi Öreg
hegy, 1991. január 1.

Dr. Kerényi László 
polgármester

A karácsonyi ünnepség közönsége

Városunk Vegyeskara

A kersztény amatőr csoport teljes összeállítása 
Fotó: Durst László

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Decemberben megtartott 

két ülésén számos napirendet 
tárgyalt a képviselő testület, 
melyek zöme közvetlenül is 
érintette az állampolgárok ki
sebb-nagyobb csoportját.

Az ezévi költségvetés elő
készítése kapcsán elvi döntést 
hozott a testület önálló zene
iskola létrehozására. A zene
iskola 1991. szeptemberétől 
indul majd, s a jelenlegi álla
potok szerint a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában működik 
továbbra is. Ugyanakkor az a 
terv, hogy a régi tanácsháza 
felső szintjén kapjon a későb
biekben majd elhelyezést, 
mint ahogy arról is tárgyalt a 
testület, hogy a régi épület 
alsó szintjén a fennmaradt ira
toknak, fényképeknek meg
felelően esetleg üzlethelyisé
gek alakuljanak ki. A döntés 
megalapozásához mindenek
előtt az épület statikai és 
általános műszaki állapo
tának megvizsgálását tartotta 
szükségesnek az önkormány
zat.

A vörösberényieket két 
határozat is közelről érinti. A  
vörösberényi Művelődési ház 
közvetlenül az iskola irányí
tása alá került, így azzal ezen
túl teljes egészében az iskola 
rendelkezik. Ez a döntés né
miképp javítja az egyébként 
meglehetősen mostoha kö
rülmények között dolgozó in
tézmény teremgondjait. A 
Gábor Áron utcai élelmiszer- 
bolt bezárásával (miután a 
bérbeadó felmondott a 
Veszprémi ÁFÉSZ-nek) sze
rencsére nem sokáig marad
nak ellátás nélkül a környéken 
élők, s nem is kell majd mesz
szebbre menniük megszokott 
bevásárlóhelyüknél, mert az 
önkormányzat 10 évre az 
ÁFÉSZ használatába adta a 
Gábor Áron utca 9. szám alatti 
megüresedő épületét, élelmi
szerbolt céljára. Az ÁFÉSZ az 
ingatlant ingyen használja, el
lenértékképpen viszont azt 
felújítja, bolt céljára alkalmas
sá teszi, s gondoskodik a folya
matos állagmegóvásról. Dön
tött a testület a megüresedett 
KIOSZ helyiség bérbeadásá
ról is. A meghirdetett pályá
zatra kilencen adták be je
lentkezésüket. Közülük Zub
reczki Edit női szabót jelölte 
ki bérlőnek a testület, figye
lemmel a lakossági igényekre.



Virágzó helyi 
gazdasági életre fáj a foga

Beszélgetés dr. Kelemen László képviselővel

Dr. Kelemen László 
fogorvost azt hiszem nem kell 
bemutatni lapunk olvasóinak. 
Ő az, aki napról napra „okoz” 
nekünk fájdalmat, kellemet
lenséget, ám mégis munkáját 
dicséri, népszerűségét bizo
nyítja, hogy a szavazatok 
számát tekintve harmadik
ként került a képviselő- 
testületbe. Vele készült az 
alábbi beszélgetés:

— Érdekelne, hogy egy 
megbecsült fogorvost mi 
inspirált arra, hogy induljon a 
képviselő-választáson?

— Konkrétan megfogal
mazható indítékom kezdet
ben nem volt. Ám a Független 
Választási Tömörülés és a 
MDF felkérése elgondol
kodtatott, és rájöttem, hogy 
igenis szeretnék és tudnék 
tenni városunkért. A kép
viselői munka ugyan távol áll a 
szakmámtól, de hát mégis itt 
élek 1965 óta, ismerem  
lakhelyünk gondjait, bajait. 
Talán ezek motiváltak, hogy 
indultam a képviselővá
lasztáson. Mivel az emberek 
többsége engem innen ismer a 
rendelőből, s talán nem min
denkinek okoztam kellemes 
perceket, külön öröm és 
jóleső érzés, hogy ennyi 
választópolgár tüntetett ki 
bizalmával.

— Milyen elképzelésekkel 
látott hozzá a képviselői 
munkához?

Mit sikerült eddig meg
valósítani?

— A kampányidőszakban 
megjelent Almádi Újságban 
már megfogalmaztam, hogy 
mindenkor támogatom az 
ésszerű vállalkozásokat. Biz
tosítani a külföldi tőke 
bevonását, teret kell engedni a 
helyi vállalkozóknak is. 
Többször tárgyaltunk már 
erről az üléseinken, s úgy 
gondolom, mindig ezek 
szellemében szavaztam. Itt 
említem még a sportpálya 
kérdését is. Színvonalas 
sportszálloda megépítésével 
biztos jelentősen növelnénk 
az önkormányzat pénzbevé
telét. De folytathatom a tiszta 
ivóvízzel, a vörösberényi 
iskola szükségességével, kör

nyezetünk védelmével. Mind 
olyan téma, amit bármikor 
szívesen támogatok.

Mit sikerült ebből meg
valósítani? Ez mind olyan 
kérdés, amihez, (ugye mint a 
háborúhoz) három dolog kell: 
pénz . . . .  Vannak azonban 
elképzelések, melyek minden
képpen biztatóak a jövőre 
nézve.

— Ön tagja az egészségügyi 
és népjóléti, valamint iskola
ügyi-, sport-, kulturális bi
zottságnak is. Avassa be az 
olvasókat az itt folyó mun
kába.

Az egészségügyi és nép
jóléti bizottság elnökeként 
mondhatom, nagy fába vágtuk 
fejszénket, hisz elkezdtük az 
egészségügy átszervezését, 
ami egyébként országos vi
szonylatban is megfigyelhető. 
Szükség is van rá, mert az ez 
évi költségvetés csupán 10%- 
kal haladja meg a tavalyit. Az 
infláció és egyéb kedvezőtlen 
folyamat pedig minket is 
utolér. Ezért törekszünk a 
racionalizálásra, keressük a

minél ésszerűbb megoldá
sokat. Ennek eredménye
képpen költözött a belgyó
gyászat és ideggyógyászat a 
Baros G. u. 32. sz. alá, és a 
szemészet a belgyógyászat 
helyére. Így a Hadak útjai ob
jektum felszabadult. Ennek az 
ingatlannak értékesítéséből 
származó bevételt szeretnénk 
a központi rendelő tetőte
rének beépítésére fordítani. 
Itt helyeznénk el a Hegyi-féle 
házban működő szakrende
léseket, s további anyagi le
hetőségek esetén tervezzük 
egy új épületszárny építését a 
központi rendelőnél. Ebben 
kerülne elhelyezésre egy 
központi diagnosztikai rész
leg, (röntgen, ultrahang, la
bor.) Február 1-jétől in
dítanánk a fizikoterápiát, vár
juk a fogászati röntgen en
gedélyeit, s talán lehetőség 
lesz reumatológiai szakrende
lésre is.

Talán megvalósul a társa
dalombiztosítás átszervezése, 
aminek hatására ’92-re ki
alakul a szabad orvosvá

lasztás. Így minden orvos az 
elvégzett munka után kapja a 
bérét, s naponta megmé
rettetik.

Karácsony előtt bizottsá
gunk javaslatára szavazta meg 
a képviselőtestület azt a 
200 eFt összértékű ajándék- 
csomagot, melyeket a rászo
ruló nyugdíjasok között osz
tottunk szét. S bárhogy áll is az 
önkormányzat kasszája, meg
győződésem, hogy az ilyen 
jellegű kezdeményezéseket 
folytatni s fokozni kell.

Az oktatás és kultúra terén 
javában folyik az intézmények 
költségvetésének készítése. 
Az önkormányzati törvény
ben is szerepel, hogy bizto
sítani kell a zavartalan mű
ködés feltételeit, mi is ezek 
szellemében járunk el.

Kutatjuk a könyvtár el
helyezésének lehetőségét, 
hisz az irodalom támogatása 
mellett az óvodai nevelés is 
kulcskérdés.

Az elmúlt ülések egyikén 
fogadtuk el az önálló zene
iskola létesítésének tervét, 
amelyet ideiglenesen a 
Györgyi Dénes Általános Is
kolában helyeznénk el.

Azt hiszem a fentiekből is 
kiderül, hogy zajlik az élet a 
képviselőtestületben, s öröm
mel látom mindenkinél ma
radt az a kezdeti lelkesedés, 
amivel próbálja a város 
érdekeit szolgálni.

— Ön hogyan tudja 
összeegyeztetni ezt a munkát 
a hivatásával, magánéletével?

— Szakmai munkámat 
nem befolyásolja, mert az 
ülések rendelési időn kívül 
esnek. Inkább a szabad
időmből áldozok sokat az 
ülésekre, illetve azokra a 
felkészülésekre, tárgyalások
ra, melyek nélkül nem tudnék 
felelősséggel dönteni a kü
lönböző kérdésekben. Sze
rencsére a családom még állja 
a sarat, megkapok tőlük min
den támogatást.

— Ehhez kapcsolódva 
kívánok én is Önnek kitartást, 
sok sikert és jó egészséget. 
Köszönöm a beszélgetést!

Gróf Tibor



KÖZLEMÉNY
Dr. Gulyás Jánosné (Fürts Margit) vagyok a Tiszaeszlári 

Általános Iskola tanára. Péter nevű fiam súlyos beteg. Ebben az évben 
végezte volna az Állatorvostudományi Egyetem utolsó évfolyamát. 
Állapotán gyógyszeres terápiával segíteni nem lehet. Mielőbbi 
csontvelő átültetésre van szükség.

A műtétet Németországban Ulmban elvégeznék. A költségekhez 
még 5 millió forintra van szükség. A család erejét ez messze 
meghaladja. Ezért fordulunk anyagi segítségért kollégáinkhoz, 
munkatársainkhoz, szülőkhöz, intézményekhez, vállalatokhoz, min
den segíteni akaró emberhez.

Az elszámolási betétszámla száma:
MNB 449-98338-04026 

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 
TISZAESZLÁR.

Segítségükben bízva és reménykedve 
Tiszaeszlár, 1990. december 18.
Lakcímünk: dr. Gulyás János

Tiszaeszlár 
Arany J. út 21. sz.
4464

(Az adományokat (rózsaszínű) postautalványon is be lehet fizetni.) 
A Polgármesteri Hivatalhoz küldött kérelmet a tiszaeszlári 
önkormányzati testület is alátámasztotta és a maguk nevében is kérik 
az ország lakosságát, hogy a súlyos beteg operációjához anyagilag is 
hozzájáruljanak.
Újságunkban mindenkor helyt adunk az ilyen közleményeknek, 
kéréseknek, hogy ezzel is példát mutassunk embertársaink iránti 
együttérzésünknek.

Kedves Szülők!

Gyermekek ritkán nőnek fel anélkül, hogy szüleiknek kétely, tanácstalanság ne 
nehezítené meg napjait. Legtöbben egyik nehéz helyzettől jutunk el a másikig. 
Kit a tanulás aggaszt,
Kit az iskolai magatartás,
Kit a társak, haverok köre,
Kit az, hogy nem jön ki gyermekével,
Kit a világ, a videó, az intézmények hatása,
Kit az eltérő nevelési elképzelések következménye,
Kit a gyermek testi tünete, aminek okát gyermekorvos, ideggyógyász nem 
találja.
Abban, hogy problémáit megbeszélje, gyorsabban megoldja
Abban, hogy nehézségein, kilátástalannak látszó helyzetén változtatni tudjon,
Segít Önnek, ha akarja:

Dén Zsuzsa Tölgyesi György
pszichológus pszichopedagógus

Az első lépés a változáshoz, hogy megkeres minket, ha elindult felénk, Ön már
is más!

Nevelési Tanácsadó 
Balatonalmádi, Bajcsy Zs. út 9/b.
Telefon: 39-083

Az öreghegyi Baráti Kör tisztelettel meghívja a város lakosságát az Óvári Kilátó
avatására 1991. január 12-én 13,00 órára.

A  II. Világháború áldozatai emléktáblájának elkészítéséhez a további önkéntes 
adományokért az alábbiaknak ezúton mond köszönetet a Honismereti Kör 
nevében Majbó Gábor:

Marton Lászlóné 600,- Ft
Id. Schildmayer Ferenc 1000,- Ft

Fotó: Borbás János



VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR
Ismét magunkra maradtunk. A 

nyári nyüzsgés után szinte szokatlan a 
sokak által olyan áhított csend. 
Persze rég rossz lenne ha nyáron is 
ilyen síri csend honolna. Az időszakos 
kis üzletek, butikok lehúzták 
redőnyeiket azzal a tudattal, hogy 
tavasszal új elképzelésekkel újra a 
vendégsereg rendelkezésére áll
janak. Szinte lélektani szükség
szerűség az évszakok váltakozása 
ahhoz, hogy mindenki és minden 
megújulni tudjon.

Tulajdonképpen az elmúlt szezon 
pozitív jelenségeiről szeretnék né
hány szót ejteni.

Ami e cikk megírására inspirált, 
csupa kellemes téma, melyeket saját 
érzékszerveimmel volt módom ta
pasztalni és előre is elnézést kérek 
azoktól, akiket, ha jártam volna 
náluk, ugyancsak e sorozatban kel
lene, hogy elismerjek. Remélem, 
hogy még sokan vannak ilyenek, 
ahová nem jutottam el és kevesen 
azok akikről nem kívánok meg
emlékezni.

Sorrendiség nélkül térek a 
lényegre. A Baross G. úti (Lenin u.) 
„A ni” ajándék és népművészeti bolt, 
úgy külsőleg, mint belül, igen kelle
mes benyomást tesz a betérőre. 
Barátságos fogadás, tisztaság, rend, 
de az előtér, járda és az ott elhelyezett 
virágtartó is gondos kezekre vall. 
Mindezeken kívül a kiszolgálásnál a 
német nyelv alkalmazása is di
cséretes. Ugyancsak Baross G. úti kis 
üzletében Nyul Csabáné csupa 
figyelmesség. Enyhe nyelvi nehéz
ségeit kellemes modora bőven 
ellentételezi. A vevők által hiányolt 
keresett cikkeket megszerzi. Ha nem 
lennének, bizony sok apró cikk miatt 
(zippzár, gomb, stb.) kellene 
Veszprémbe utaznunk.

Nem hiszem, hogy be kellene 
mutatnom Szabó Gyula bácsi pék
mester méltó utódát a régi sütöde 
helyén. Termékei annyira keresettek, 
hogy bizony korán keljen az, aki 
hozzá kíván jutni. Sajnos lehetőségei 
behatároltak. A tiszta üzlet, barát
ságos fogadtatás, emberközelség 
jellemző. Külön varázsa az üzletnek, 
hogy a nyíló ajtón keresztül bepil
lanthatunk a műhelybe, ahol hagyo
mányosan fafűtésű kemencékből 
szedi ki Omodi mester úr műveit.

A vörösberényi Templom téri kis 
cukrászda fagylaltozó Láng mester úr 
kezei között, vevői körében ugyan
csak elismerést szerzett. Mivel apám 
is mestere volt e szakmának s mi 
gyerekek is sokat besegítettünk, tu
dom értékelni a külsőleg is ízléses és

tartalmában is kifogástalan készít
ményeket. Főzött alapanyagú fagy
laltjai mindig megállásra kény
szerítettek.

Visszakanyarodva Almádiba 
Pretz szabó mester úr új helyén, 
lakossági hiányt szüntetett meg. Jó, 
hogy Almádiba települt. A magam 
részéről el kell mondanom: akkor 
érzem igazán jól magam, ha az általa 
készített öltönyömet viselem. Jel
lemzőként korrekt kiszolgálást és 
határidő tartást nem kis erényként 
lehet elkönyvelni.

Sajnos, vagy talán szerencsémre 
iparosokkal az utóbbi években nem 
volt kapcsolatom, így vélemény- 
alkotásra nem vagyok egyénileg sem 
illetékes.

A szolgáltatások körében viszont 
volt módom kellemes megállapí
tásokat tenni. Kezdhetem a Postával,

ahol, ha dolgom akad a legkelle
mesebb érzés Durst Évi mosolygó 
arcával szembesülni. Nem is tudom, 
hogy győzi cérnával, hisz mindenki
nek lehetnek gondjai, rossz napjai. 
Neki mintha soha sem lenne — vagy 
munkahelye ajtajában talán leveti? 
Kérem maradjon ilyen mindnyájunk 
örömére!

A nyár folyamán egy ismeretlen 
fiatalember gyökereztette le lábaim a 
strandunk főbejáratánál. Ő szedte 
éppen a belépők jegyeit és olyan 
természetes, barátságos vendégsze
retettel tudta a nyelv ismeretében 
üdvözölni a német vendégeket, 
mintha csak otthonában fogadná 
legkedvesebb barátait. Rákér
deztem: Végh Sándor névre hallgat és 
Dudarról került ide. Hát ilyen is van.

A szolgáltatás körében nem lehet 
kihagyni kis takarékszövetkezetünk

kedves hölgy dolgozóit. Kötelessé
gükön túl tudnak olyan részemre, 
tehát ügyfél részére kedvező javaslat
tal szolgálni, amit ezúton köszönök 
meg neki. A pénzek elhelyezése 
zsebbevágó ügy, tehát nem mindegy 
hová fordulunk „pénzügyeinkkel”.

A Baross úti Biztosító Fiók 
dolgozói azon kevesek közé tar
toznak, akik nem engedték elvinni 
maguk elől a virágtartó vályut, ha
nem azt saját maguk beültették és a 
rendkívül meleg nyár ellenére szere
tettel gondozták. Példamutató, jó 
lenne ha mások is hasonló módon 
cselekednének, visszakérve az össze
szedett virágtartókat a jövő nyárra. 
Úgy tanultuk a kirakat az üzlet tükre, 
s ezen túlmenően a járda takarítása, 
virágok ápolása nyári vendégeink 
körében elismerést kelt.

A vendéglátóipari szolgáltatások 
terén széles a skála. Mivel nyugdíjas 
vagyok, igen ritkán vehetem igénybe 
őket. Így nem is vállalkozom őket 
kategorizálni. Sajnos a szerződéses 
üzlet nem a legalkalmasabb meg
oldási forma, mivel kénytelen 
pénzügyeit rövidtávra, behatárolt 
időre tervezni. Ezt pedig a kedves 
vendég bánja. A folyamatban lévő 
privatizációs törekvés, remélhetőleg 
javulást fog hozni. Magam is ne
velkedtem ebben a szakmában. Min
dent a vendégért, mindig a  vendégnek 
van igaza, így tanultam. A „nem az én 
asztalom” álláspont eleve elítélendő, 
de talán ilyen már csak elvétve létezik. 
A családi alapon működő apáról fiúra 
szálló vállalkozás az igazi, amit a múlt 
rendszernek sikerült felszámolni, s 
sok kalandor került a helyükre.

Nem szabadna kockáztatni, el
veszteni legeredményesebb exportle
hetőségünket, az idegenforgalmat. 
Itt komoly szerepe lehet a szálloda 
kapacitás hiányában a jövőben is a 
„zimmer frei” szolgáltatások milyen
ségének is. Róluk is lehetne sokféle 
véleményt alkotni, de én csak a szépre 
emlékezem, ahol a visszatérő vendég 
szinte félig családtaggá válik. Sok 
ilyen van szerencsére.

Mégegyszer elnézést kérek, akik
ről nem tudtam szólni hiányos is
mereteim miatt. Bizonyára sokan 
vannak. Azokra szeretnék hatni, akik 
nem ebben a kategóriában gon
dolkoznak, — ideje változtatni amíg 
nem késő. A verseny egyre élesebb 
lesz, a fennmaradás érdekében sok 
lesz a tennivaló, mondhatom ezt 
városi szinten is, tehát érdemes és 
szükséges odafigyelni.

Majbó Gábor

Költse 
gyógyszerre!

Fejlett, automatizált világunkban is vannak sajnos 
olyan betegek, amelyeket egyáltalán, vagy csak magas 
költségek árán lehet gyógyítani. De, ha egyszer lehet, 
mindent elkövet az ember, hogy előteremtse a 
gyógyuláshoz szükséges összeget. Főleg, ha kisgyerekről 
van szó.

Ilyen nemes cél érdekében helyezett ki az óvoda 
vezetése is egy perselyt: gyűjtsenek egy kisgyerek 
életéért. Telt is szépen a doboz, s bizony többször 
elhomályosodott az óvónők tekintete, amikor a szülők 
mellett az apróságok is bedobták féltve őrzött fillérjeiket.

Egy idő után átkerült a persely a könyvtár bejárata elé, 
hogy még többen adakozhassanak. De sajnos nem így 
történt. A persely úgy ahogy volt, adományostól eltűnt.

Tudom, hogy manapság egyre nehezebb a 
megélhetés, tudom, hogy sokaknak a mindennapi betevő 
falat megszerzése is gondot okoz. Azt azonban nem 
tudom elhinni, hogy valaki ennyire szegény legyen. Illetve 
lehet, de csak lelkiekben.

Én most a gazdagodás lehetőségét kínálom a 
tolvajnak. Juttassa vissza a perselyt. Ha fél, hogy le
leplezik, adja fel a pénzt az óvodának! Tegye meg, biztos 
megkönnyebbül és gazdagabb lesz!

Írásom címe egy olyan mondás, ami általában akkor 
hangzik el, ha valakit anyagilag megkárosítunk. A  
kárvallottból tör ki tehetetlen dühében.

T. Elkövető! Én most módosítanám ezt a mondást. Ne 
költse gyógyszerre! Engedje, hogy az tegye, aki igazán 
rászorul!

G. T.



Önkormányzat és apparátusa

Oldódó bizalmatlanság, javuló együttműködés

Egy hónapja annak, hogy ön- 
kormányzatunk kinevezte a város 
jegyzőjét, azt az igazgatási szakem
bert, aki beosztásánál fogva köz
vetlenül felügyeli és irányítja a hiva
tali apparátus munkáját. Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet személyében 
olyan pályázóra esett a választás, aki 
szakmai felkészültségén túl, gya
korlati tapasztalatok és alapos helyi 
ismeretek birtokában viszi tovább az 
ügyeket.

— Majd 2 évvel ezelőtt a sokat 
bírált állami bürokrácia tagjaként, a 
Városi Tanács V.B. titkári teendőit 
látta el. Egyik képviselője volt annak 
a rétegnek, akik magas szakmai 
felkészültségük ellenére is bizonyta
lanul tekinthettek a jövőbe.

— Szerencsére a balatonalmádi 
önkormányzat is felismerte azt, hogy 
a rendszerváltás nem feltétlenül kö
veteli meg a már bizonyított szakem
berek automatikus lecserélését. Bi
zonyítékul szolgálhat erre az is, hogy 
a megye kilenc városából hétben a 
korábbi V.B. titkárokat nevezték ki 
jegyzővé. Ez annak elismerése, hogy 
az, ami korábban történt, az szakmai 
értelemben nem feltétlenül rossz.

Természetesen magam is érzé
keltem, hogy van a helyi közvé
leményben is egyfajta várakozás a 
személycseréket illetően. A hivatal 
karcsúsítása a mi esetünkben sem 
marad el. Meg kell tartanunk a még 
nem teljesen körvonalazódott mun
kánkhoz a megfelelő szakembereket, 
de az már ma egyértelműen állítható, 
hogy az apparátusban van egy vi
szonylag nagy létszámtartalék.

Mikorra LEHET A SZÜK
SÉGES ÁTSZERVEZÉSEKET 
LEBONYOLÍTANI?

— Ez a munka már két évvel 
ezelőtt idekerülésem idején elkez
dődött, de sajnos nehezen lehetett 
előre lépni, mert mindenki ragasz
kodott a helyéhez, s az osztályok 
vezetői is bizonygatták: szükség van 
beosztott dolgozóinkra.

— A régi tanácstörvény meg
lehetős szabad kezet biztosított az 
osztályvezetőknek, ezért nehezen 
lehetett változásokat keresztülvinni a 
meggyökeresedett struktúrán.

Mindezek ellenére az elmúlt év 
februárjában jelentős változtatásra 
került sor. A műszakiaktól el
különülten hoztuk lé tre a 
városgazdasági osztályt, melynek az 
lett a feladata, hogy a várost

gazdaként kezelje. Ez az intézkedés a 
munkamegosztás ésszerűsítése 
mellett az önkormányzat irányába 
tett lépésként is pozitív tartalommal 
bír.

— Van a közvéleményben egy 
másfajta várakozás is a hivatallal 
szemben. A polgárok rugalmas, gyors 
intézkedéseket várnak, s szeretnék, 
ha végleg visszaszorulna a felesleges 
várakoztatás, aktatologatás, s a ha
talmi pozíciót esetenként kísérő 
lekezelő magatartás.

— Kétségtelen, hogy más

szemléletű hivatali munkára van 
szükség, de rögtön hozzáteszem: ez 
erkölcsi és anyagi megbecsülés híján 
csak jogos elvárás maradhat.

Igaz persze, hogy ehhez a 
munkához elhivatottság is kell, s aki 
idejön dolgozni, annak kötelessége a 
város polgárainak szolgálata. Aki ezt 
az alapelvet nem teszi magáévá, an
nak azt mondom: nem itt van a 
munkahelye, nem kötelező itt 
dolgozni.

— A korábbi munka egyik 
negatívuma volt, hogy a szakképzett

apparátus irányította a felettes 
testületet, a tanácsot magát. Ennek a 
trendnek muszáj fordulnia, külön
ben disszonanciák maradnak a hiva
talon belül.

— Bár a törvény mást akart, az 
kétségtelen tény, hogy az elmúlt 
időszakban az apparátus keresztül 
tudta vinni akaratát. Meg tudott 
magyarázni, el tudott fogadtatni 
olyan dolgokat is, amelyek nem 
egyeztek meg a tanács véleményével.

Ma ennek az ellenkezője a 
jellemző. Azt mondanám, hogy 
átestünk a ló túlsó oldalára. Az 
önkormányzat — nagyon helye
sen — komolyan veszi irányító 
szerepét, de néha szakmai ismeretek 
és gyakorlati tapasztalatok hiá
nyában is ragaszkodik elgondo
lásaihoz.

— Érzékelhető-e e mögött 
egyfajta bizalmatlanság?

— Igen, de pontosabb lenne úgy 
fogalmaznom, hogy volt ilyen bi
zalmatlanság. Amióta a jegyzői állás 
kérdése eldőlt, azóta oldódóban van 
az a szinte tapintható feszültség, mely 
jelen volt a közelmúlt hónapjaiban. 
Az önkormányzat kevéssé tartott 
igényt a szakemberek véleményére, s 
a létbizonytalanság mellett többünk
ben szakmai értelemben is meg
fogalmazódott a kérdés; kellünk-e 
egyáltalán?

Az egészséges munkamegosztás 
most van kialakulóban. Eszerint az 
önkormányzat megmondja: mihez 
kéri a szükséges előkészítést, mely
nek ismeretében eldönti, hogy mit is 
akar valójában. Meghatározza az 
apparátus tevékenységét, s a munka 
elvégzése után ellenőrzi, értékeli 
szakemberei munkáját.

— Ma 54-en dolgoznak a 
hivatalnál. A leépítés után mekkora 
lesz az apparátus létszáma?

— Már említettem, hogy 
tevékenységi körünk még nem ismert 
pontosan, ezért csak megközelítő 
adattal szolgálhatok. Véleményem 
szerint 35-40 fős, sokoldalúan 
képzett, mobilizálható szakemberrel 
megoldhatóak a reánk váró felada
tok.

Ezeket a kollégákat jobban meg is 
tudjuk fizetni, mert az önkormányzat 
hozzájárult, hogy a leépítés kapcsán 
képződött bérmegtakarításokat az 
ittmaradók ösztönzésére fordíthat
juk.

Rendes Ferenc 
Fotó: Durst László

Egy meglepetés margójára

A balatonalmádi önkormányzat képviselő testületének egyik tagja 
közérdekű kötelezettségvállalás formájában pénzadományt ajánlott 
fel.

Az adományozó képviselő és a polgármester által aláírt szerződés 
a Nagycsaládosok Egyesülete helyi csoportjának karácsonyi 
ajándékozása céljára jött létre.

A megajándékozottak nagy örömmel fogadták ezt a jóhírt, az 
adomány még időben érkezett, szaloncukrot vásároltak belőle.

Az 1991-es év a szűkre szabott anyagi lehetőségek éve lesz. Ennek 
ellenére reméljük, hogy az adományozó képviselő példája sokak 
számára követésre talál.

Annál is inkább, mert a közösségi célra tett felajánlások, 
konkrétan: szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelem vagy 
művelődési célra, illetve diák vagy szabadidő-sport szervezésére jutta
tott összegek mentesülnek a jövedelemadó alól, az adományozó azt az 
adóalapjából levonhatja.

Ha úgy érzik, hogy anyagi lehetőségeiken belül — fenti célokra — 
módjukban áll felajánlást tenni, kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatal
nál jelezzék ez irányú szándékukat.

Sz. G.



Egyedi ügyekben lakás
ügyben döntöttek a képvise
lők. Egy megüresedő budata
vai lakást egy 3 gyermekes há
zaspárnak ítélték. Ugyanak
kor határoztak arról is, hogy a 
Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 
szám alatt (volt Kőfejtő épü
lete) kialakított 2 lakást peda
gógusok részére tartják fenn. 
A lakások elosztását a továb
biakban az újjáalakítandó La
kásügyi Társadalmi Bizottság 
készíti elő, melynek tagjaiként 
az alábbiakat fogadták el: dr. 
Tóthné dr. Kóger Erzsébet, 
dr. Jósa Elemér képviselők, 
Bélavári János, valamint a 
Nagycsaládosok Egyesülete, a 
Vöröskereszt és a SZETA ál
tal delegált személyek.

A Bélai Béla közérdekű 
kötelezettségvállalás ezévi dí
ját Marosi Szilvia Kodály u. 16. 
és Bodnár András Felsőörsi u.
6. szám alatti tanulóknak ítélte 
az önkormányzat.

Mindkét ülésén foglalko
zott a testület az 1990. évi költ
ségvetés módosításával. Ezek 
közül az állampolgárok szem
pontjából annak a 3 millió fo
rintos BIB (Balatoni Intéző 
Bizottság) támogatásnak a be
vételezése a legérdekesebb, 
amit a Hunyadi-Kisberényi 
utca és környéke csatorna- 
építése segítésére fordíthat az 
önkormányzat. A testületnek 
az évet záró egyik legjelentő
sebb döntése a „Vöröshegy” 
kft. ügyében született. Miután 
a kft. tagjai (a Promt Építőipa
ri Kisszövetkezet és a „Kom
munális Szolgáltató Üzem) 
üzletrészüket felajánlották az 
önkormányzatnak — aki a 
harmadik tagja e gazdasági 
társaságnak — a testület ala
pos előkészítés és hosszas 
megfontolás után úgy döntött, 
hogy a Promt Kisszövetkezet
től megvásárolja a felajánlott 
üzletrészt, a Kommunális 
Szolgáltató Üzemmel pedig 
vételi jogra vonatkozó megál
lapodást kötött. Gyakorlatilag 
így az önkormányzat megsze
rezte a többségi rendelkezési 
jogot a kft. felett. Szó esett 
még az üléseken a Kommu
nális Szolgáltató Üzemben 
történt dolgozói elbocsátá
sokról és más aktuális ügyek
ről. Az Üzem sorsával lapunk 
legközelebbi számában rész
letesebben is foglalkozunk. 
Az önkormányzat következő 
ülése 1991. január 17-én 18.00 
órakor lesz a Városháza kis
termében. Az ülés nyilvános.

M. H. E.

A rendőrségrőlAz önkormányzatok meg
alakulásával területünkön be
fejeződött a politikai rend
szerváltás. A közigazgatásban 
új szervezeti felépítésben, 
nagy intenzitással láttak a hol
napot jobbá formáló munká
hoz.

Mi a helyzet a rendőrség
nél? Történt-e változás, a 
rendőrök hogyan tudnak 
megbirkózni az egyre növek
vő bűncselekményekkel?

A politikai, társadalmi 
életben bekövetkezett válto
zás hatása nálunk is érződött. 
Ez abban is jelentkezett, hogy 
a pártállam lebontása során 
egyesek a rendőri intézkedé
sek végrehajtását vizsgálták, 
az előforduló hibákat felna
gyítva, eltorzítva és általáno
sítva tették közzé. A bennün
ket ért pszichikai hatásokra az 
elbizonytalanodás jegyei he
lyenként és személyenként 
észlelhetők voltak. Az olyan 
rendőrségnek, mint amilyen 
mi vagyunk, elsősorban a köz
rend, a közbiztonság védelme, 
a bűnüldözés volt és most is a 
feladata. Ennek a tükrében 
más megítélés alá kell, hogy 
essünk.

A Balatonalmádi Rendőr
örs a Veszprémi Rendőrka
pitányság alárendeltségében 
végzi feladatát Alsóörstől Sió
fokig, illetve Bakonymajorig

terjedő területen, mintegy 
negyven fővel. Különböző 
okok miatt a közterülettől tör
ténő elvonásokat is figyelem
be véve ez a szám majd egy
harmaddal csökken. Elsősor
ban a rendelkezésre álló lét
szám az oka annak, hogy nem 
tudunk eleget tenni azon 
állampolgári kérésnek, hogy 
minél több helyen legyen ren
dőr. Az emberek nagyobb ré
sze ma is úgy ítéli meg a rend
őri jelenlétet, hogy az a biz
tonság egyik eleme. Politikai
lag semlegessé vált a testület.

A bűnözés a társadalom
ban ment és megy végbe, így a 
megelőzésnek, a bűnüldözés
nek is társadalmi feladattá 
kell, hogy váljék. A  bűncse
lekmények száma évről évre 
növekszik. Számok igazolják, 
hogy a bűncselekmények el
követése miatt tett feljelenté
seink száma fokozatosan nőtt, 
állományunk még soha nem 
fogott el annyi bűncselekmény 
elkövetőjét, mint 1990-ben. 
Mindez kevés. A bűncselek
mények további növekedése 
várható, ezen belül egyre meg
határozóbbá válik az erősza
kos jelleg. Tény, hogy nálunk 
is szükség van némi profilvál
tásra, de szükség van a társa
dalom segítségére is. Ered

ményesebb munkát csak 
Önökkel együtt tudunk vé
gezni. Nem azt kérem, hogy 
helyettünk, hanem azt, hogy 
velünk együtt dolgozzanak.

Konkrétabban mit kérek 
Önöktől?

Elsősorban azt, hogy job
ban vigyázzanak értékeikre, 
legyenek körültekintőbbek, 
mások jogait, érdekeit és ér
tékeit az eddigieknél jobban 
tartsák tiszteletben. Megfele
lő figyelmet fordítsanak gyer
mekeik nevelésére. Legyenek 
törvénytisztelők. Adott eset
ben a közössségért vállaljanak 
munkát.

Az önkormányzatok szer
vezésében most fog megkez
dődni olyan önvédelmi cso
portok létrehozása, melyek a 
rendőrséggel együttműködve 
a bűncselekmények megelő
zéséért együtt tevékenykedik. 
Ilyen csoportok kialakításá
ban, funkcionálásában vállal
janak szerepet.

Az állampolgárok segítsé
gét ezideig is tapasztaltuk. 
Több jelentősebb intézkedé
sünk az Önök közreműködé
sével realizálódott.

Ehhez a munkához kívá
nok a város minden polgá
rának, a lap minden kedves ol
vasójának erőt és egészséget.

Kiss Béla r.szds. 
őrsparancsnok

GondjainkbólÚjságunk a közeljövőben néhány 
alkalommal bepillantást kíván nyúj
tani, önkormányzatunk munkabi
zottságainak jelentősebb gyakorlati, 
részben elvi gondjaiba.

Ez alkalommal Csomai Gézával — 
a Gazdasági és Vállalkozási Bizott
ság elnökével — beszélgettünk arról, 
hogy a munkabizottsága előtt milyen 
feladatok vannak.

Működési szabályzatokkal, de ru
galmasan határolt területen belül 
végzi munkáját bizottságunk.

Lényegében a következőkben le
het összefoglalni jelen időszak mun
káit. A 12 hetes önkormányzatban 
kb. 7 hete működnek a munkabizott
ságok. Gondjainkat növelik a hiány
zó jogszabályok.

Elsődleges feladat egy átgondol
tan megalapozott helyzet kialakítása, 
amiből valós terveket lehet készíteni. 
Ennek első lépése a jelen állapot, 
szükség, lehetőség felmérése, majd a 
feladatok sorrend szerinti beindítá
sa.

A bizottság munkaasztalán több 
sürgős intézni való fekszik. Ezek kö
zül elsőnek a balatonalmádi iparte

lep témakörét kell feldolgozni. Mint 
korábban ismertettük, a Megyehegyi 
út keleti oldalán kerül kialakításra. 
Ez közel 60 millió forintos beruházás. 
Ennek közművesítési, környezetvé
delmi, településfejlesztési, munka
erő-gazdálkodási, idegenforgalmi 
stb. szempontjait tüzetesen át kell 
vizsgálni; szakmai, pénzügyi és jogi 
szempontokból. Nagyon sok a buk
tató, és egy hiba beláthatatlan követ
kezményekkel járhat.

A beruházók és kivitelezők csapa
tai minden területen profik. A város 
és a beruházók pénzével felelősséggel 
kell bánni.

Ugyanígy fontos és sürgős a Kom
munális Szolgáltató, a Vöröshegy kft. 
stb. gazdasági elemzése. Mindezek a 
munkák szoros együttműködést kí
vánnak a csatlakozó más munkabi
zottságokhoz, úgyszintén a Polgár- 
mesteri Hivatalhoz.

Beszélgetésünk áttér a munkabi
zottság elvi területére; hol van az a

legkedvezőbb egyensúly a város fej
lődésére akkor, amikor területünk 
több mint 80%-a beépített. Milyen le
gyen az ösztönző gazdaságpolitika a 
kereskedelem mellett, ahol az idény
jellegű idegenforgalom dominál.

Nem ragadhatunk le elméleti fel
tevéseknél. Rövid idő alatt működő 
gazdasági tevékenység feltételeit kell 
megteremteni.

Almádi üdülőhely, kötelezettsé
geink vannak bel- és külföldi vendé
geinkkel szemben. A hasonló jellegű 
településeknek ajánlatos lenne a kor
mányzathoz folyamodni, kedvez
ményt kérni, még a pénzügyi dönté
sek előtt.

Még egy gyakorlati téma kerül elő 
beszélgetésünk során. Ha megren
dezésre kerül a világkiállítás, vajon 
milyen erőket bírunk felvonultatni 
egy elfogadható és eredményes ven
dégforgalom érdekébe.

Mindenekelőtt tőke kell. Külföldi, 
belföldi. Saját gazdasági erőnk szóba 
sem jöhet. Ez egy nagy próbatétel len
ne mindannyiunknak, — de addig is 
lesz több kemény próbatétel még.

S.L.



Legyünk végre igényesek
A puszta télben kopaszon 

ácsorgó fák, bokrok között 
most jobban észlelhetők vá
rosunk esztétikai hiányossá
gai.

Lapunk hasábjain már el
kezdtük kiteregetni szégyen
foltjainkat is, már ami épüle
teinket, s közvetlen környe
zetünket illeti. Buszváróink 
düledező, rozsdás vaskom
pozícióinak egy része eltűnt 
utcáinkról, helyettük esztéti
kus üvegvárók élik új életüket. 
Sajnos a régi rozsdacsodákat 
nem semmisítették meg, ha
nem ki tudja hogyan, egy-egy 
telken virítanak, bambán vár
va esetleges víkendházzá ala
kításukat.

No itt kezdődnek az igazi 
hibák, - amikor teljesen mind
egy, milyen alkotmány foglal 
el ideiglenes vagy állandó he
lyet csodás fekvésű települé
sünk egy-egy részén. Hivat
kozhatnék az igényességre, a 
szépérzékre, de ahogy az el
múlt 10-20 év bizonyította, ez 
nem zavar senkit. Az összetá
kolt bódék, kiszuperált bu
szok, vasúti kocsik, bádogdo
bozok, műanyag hullámpala 
alkotmányok egyre színesebb 
repertoárral várják az idelá
togató üdülőket. Tudom, pénz 
és pénz kérdése minden. Egy 
víkendház, egy présház, egy 
műhely, egy szerszámos kam
ra felállítása is komoly pénzbe 
kerül. De figyeljük csak meg, 
ha valaki milliókból épít cso
dapalotát, ahol mindennek 
helye lenne, mégis milyen ne
hezen akar megszabadulni a 
kertvégekben felállított ideig
lenes felvonulási bódéktól. 
Mint akinek a fogát húzzák, 
olyan fájdalommal válik meg a 
környezetét teljesen lerontó 
sufniktól. Vagy egyszerűen a 
tilalom ellenére ragaszkodik 
hozzá, építgeti, toldozgatja, is
ten tudja miért. Talán tényleg 
a balkán hatása, őseink sát
rainak hiánya vezérli tettei
ben? De aki a múlt történel
mének kutatásait ismeri, 
tudja, hogy Árpád atyánk 
felvonulási épületei egysége
sek, díszesek és a kornak meg
felelően igényesek voltak.

Hova akarunk hát kilyu
kadni ezzel a töménytelen ba
rakhaddal. Már az irdatlan, íz
léstelen kerítéscsodákat meg
szoktuk, szögesdrótok, rozs
dás pléhfalak, 2-3 méteres 
oszlopok lassan már összeol
vadnak szemünk előtt. De a 
morbid avantgard tákolmá
nyokból nem igaz, hogy nincs 
már elegünk. Tudom a ma
gyar gyűjtögető fajta, elrak, 
felhalmoz mindent, ami 
„mozdítható”.

De kérem, városi polgárok, 
minek minden szemetet fel
halmozni, házikóként muto
gatni. Térjünk már magunk
hoz ebben a nagy forgatagban. 
Gondoljunk csak arra, hogy a 
régi Almádiban megszólták 
volna egymást az emberek, ha 
valakinek nem volt rendben a 
portája. Vörösberényben pe
dig (a ma még egy-két épen 
maradt épületből következ

tetve) szégyen lett volna a ta
karos parasztudvarokon látni 
az összetákolt bódékat. A nya
ralók pedig tündérkerteket 
varázsoltak a gondosan, stílu
sosan felépített kis víkend
házaik köré.

Mi értelme van örök ren
detlenségben élni, - legyünk 
igényesebbek az új esztendő
ben. Legyen szigorúbb e téren 
is az önkormányzat, annak el
lenére, ha népszerűtlennek 
tűnnek is intézkedéseik. Nem 
szabad, hogy ilyen környeze
tet, amit Európa egyik csodá
jának tartanak, önmagunk 
romboljuk le.

Illusztrációként itt vannak 
fotóink Vörösberény határá
ból a város bejáratánál a Me
gyehegynél jobbra busz- és 
bódéerdő várja az igényes tu
ristákat. Sajnos még idegenve
zető nincs, pedig kellene.

Veszeli Lajos

Fotó: D. L.

ISMERETLEN CIGÁNY 
ÉNEK című most megjelent 
verseskötetből

Kovács József

AZ ÉV 
ELSŐ

NAPJA

kicsinál ez az évszak 

havas ingemből is kilakoltat 

Föld-bolygó szépségű 

szemedből kitaszít 

nem indulok országom ellen 

hiába igazoltat naponta 

rendőr-brutálisan a szél 

kiforgathatja zsebeimet 

nincs egy vasam se 

gumiöklével dagadtra 

pofozhatja 

szomorú képemet 

nem félek a húsomra 

csontomra

uszított mágneses viharoktól 

nem indulok szerelmem ellen 

sújtva a Fekete Síkon 

emberi sorsomon tűnődöm 

szál-férfi-kopjafa 

tengeribeteg időben

JÉZUS KRISZTUS

Január eleje, 
december vége.

Kereszten függsz 

kétezer éve.

Ünnepek előtt, 
ünnepek után.
Isten fiaként 

a Golgotán.

Lepergett megint 

egy esztendő.

Téged a Hegyen 

talál a jövendő.

A z óév malomkőként 

csikordulva fordul.

Szögeit kézfejedre 

hó esik, hó hull.



Zenés évvége Balatonalmádiban

K ell a jó zene Almádiban is! 
Különösen az élő zenei elő
adás, mely a szakembernek, s 

a „csak” muzsikára kíváncsi hallga
tónak egyaránt a művészettel való 
eleven kapcsolatot jelenti. Felüdülés 
volt meghallgatni a Veszprémi Ka
maraegyüttes karácsony utáni kon
certjét a Közösségi Házban decem
ber 28-án. A Káté István művészeti 
vezetésével dolgozó együttes a szó 
barokk zenei értelmében is koncertet 
adott — hangszerek nemes versen
gését hallgattuk. A műsor gerincét is 
barokk zeneművek alkották: Bach, 
Vivaldi, Händel. Kellemes színfolt
ként tételeket hallhattunk Mozart, il
letve Csajkovszkij közismert Nacht
musik-jából, illetve a Vonósszere
nádból, jelezve az együttes más stílu
sok iránti vonzalmát.

Az est karmestere, Szelényi Pál, 
avatott stílusismerettel, biztos kézzel 
vezényelte az együttest. A kontra
punktikus szerkesztésű, látszólag szi
kár barokk sinfonia és concerto-k 
imitációs szólambelépései a helyü
kön voltak, a jó tempóválasztás biz
tossá tette a hangszeres játékot és kö
vethetővé a szerkezetet. A ráadás
ként kikövetelt Vivaldi kettősverseny 
— zárótétel — talán a szólisták Káté 
István és Faragó Ferenc felszabadult 
játékának következtében — kissé 
gyorsra sikeredett.

Igazi rendelációt a lassú tételek ve
zénylése jelentett számomra: Bach, 
Aivje, Mozart Kis éjizene Romanze 
tétele és a Csajkovszkij mű részlete.

Másfajta ihletettség, belső fűtött
ség kell ehhez, mint a barokk művek 
vezényléséhez. A karmester, aki nem 
hangszeren játszik, mégis muzsikál, a 
maga műértelmezését és lelkét adja 
kölcsön a zenekarnak, az pedig to
vábbítja a közönségnek.

Ennek a hármas áttételnek az át
sugárzása tette élménnyé számomra 
a hangverseny lassú tételeinek meg
hallgatását. Ugyanakkor meg kell je
gyezni, némi egyenetlenség volt hall
ható az Air és a Romanze piano belé
péseinél. Erőteljesebb avizálással e 
csekély hiba kiküszöbölhető. Igen 
elegánsan, a kamaraegyüttes mére
teit meghaladó tömör hangzással 
csendült föl Csajkovszkij műve, a 
Vonósszerenád részlete. Szépen for
mált, jó tempóváltásokkal, szépen ki
emelt belső frazeálással megoldott 
tétel szólalt meg a karmester keze 
alatt.

Egy ilyen kis létszámú zenekarban 
mindenki számít, mindenki fontos, 
felelősségteljes szerepet játszik a 
maga szólamában.

6 hegedű, 2 brácsa, 2 cselló, 1 nagy
bőgő, 1 kontinno minimálisan szük
séges a barokk letétek interpretálá
sához. A Káté István vezette első, és a 
Faragó Ferenc által irányított máso
dik hegedűszólam mellett kiemelt 
szerep jutott a Kuruczné Mohács Bea 
brácsapárosnak (Mozart, Csaj
kovszkij), ill. a Händelconcertóban 
R. Bújdosó Ágnesnek. A continuo — 
Pájer Sára vezetésével — egyenlete
sen jó teljesítménye biztos alapúvá 
tette az együttes hangzását.

Dóczi Péter, Sanda Pál, mellettük 
dr. Kovács Barnabás, ill. a jelenleg 
szakközépiskolás Papp Vera és Gut
scher Myra közreműködése nélkü
lözhetetlen volt. Arról pedig nem a 
kitűnő zongorista Dócziné Safarik 
Amanda tehet, hogy a Közösségi Ház

frissen hangolt zongorája nem felel 
meg a vonósegyüttes, ill. a Szilvásy 
Lászlóné és Sokhegyi Zsolt által ke
zelt fuvolák hangzáskövetelményei
nek. Bach Mognificat-jának Esurien
tes áriáját hallhattuk Bakó Zita igé
nyes tolmácsolásában.

A csekély számú közönség — már a 
terem is kicsi volt — remélhetőleg 
nem vette el a Veszprémi Kamara- 
együttes kedvét a máskori vendég- 
szerepléstől.

Nincs miért szégyenkeznie Almá
dinak! Karácsony környékén két je
lentős zenei rendezvény is jelzi a vá
roska művészeti életének fejlődését 
és azt, hogy elindult valamiféle ha
gyományteremtés útján.

Varga József

KFT a sportban is?

TERVEK, TÉNYEK, AMBÍCIÓK

Kevés manapság az olyan sport
egyesület, mely ne küszködne anyagi 
gondokkal. A ritka kivételek közé tar
tozik a Balatonalmádi SE, ahol az év 
végére sem ürült ki a kassza. A 
megtakarítások azonban nem elég
ségesek az elképzelésekben szereplő 
létesítmények kialakításához. A klub 
vezetése továbbra is számít ezért a 
város támogatására, a szabadidő-, és 
a minőségi sportolás társadalmi mun
kában történő szervezésére. — A vá
ros vezetőitől az lenne ma a legna
gyobb segítség, ha megmaradhatna a 
jelenlegi szervezeti forma, mely az el
múlt néhány esztendő során bizonyí
totta életképességét — mondja Áf
rány Mihály, a BSE ügyvezető elnöke.
— Jól sáfárkodtunk lehetőségeink
kel, s az így megszerzett pénzekből 
szeretnénk a sportolás feltételein ja
vítani.

Milyen konkrét terveik vannak?
— Régi vágyunk, hogy legyen végre 

egy elfogadható méretű fedett csar
nokunk, mely szolgálná az általános 
iskolások korszerűbb testi képzését 
csakúgy, mint a versenyszerűen vagy 
csak kedvtelésből sportolók igényeit 
is. A labdarúgó pálya területén to
vábbi két teniszpálya kialakítására

gondoltunk, s a nyári szezonban a vá
rosba látogató turisták számára több 
kisebb focipályát jelölnénk ki és ad
nánk bérbe.

— Szavaiból az derül ki, hogy ter
veik valóraváltása komolyabb aka
dályokba ütközhet.

— Az önkormányzat sportbizott
sági ülésén vetődött fel egy gondolat, 
miszerint e területen is a kft. szerve
zés a jövő útja. Én attól tartok, hogy 
ebben az esetben az anyagilag érde
kelt vállalkozó tagok felélik a szerzett 
jövedelmet, s nem lesz miből fejlesz
teni. Ezért kéne megmaradni a jelen
legi forma mellett, mert a klub veze
tése ellenszolgáltatás nélkül végzi te
vékenységét.

Van, aki azt állítja, hogy a szezon
ban még jobban ki lehetne használni 
a létesítményeket. Talán igaza van, de 
ebben az esetben a város lakossága 
lenne kénytelen lemondani a rend
szeres mozgásról.

— Az Ön által említett fejleszté
sekhez nem elegendő az egyesületi 
pénztárcában maradt mintegy 300 
ezer forint. Vannak-e pótlólagos for
rásaik?

— A helyzettel most ismerkedő 
sportbizottságnak az lehetne az egyik 
feladata, hogy a városban dolgozó 
vállalkozókat, intézményeket meg
nyerje e célnak. Arra gondolok, hogy 
egy alapítványt kéne létrehozni a 
sportolás fejlesztésére. A sportcsar
nok helyét már régen kijelölték, ter
vek is készültek, de pénz hiányában ez 
ideig semmi nem történt. Jó lenne, ha 
a városi könyvtár alatti területen 
épülhetne fel a sokak által várt torna
csarnok.

— Érthetően sok szó esik manap
ság a tulajdonlás kérdéséről. Az egye
sület vezetése milyen várakozással 
tekint a törvényhozás e kérdése elé? 
Szándékukban áll-e saját tulajdonba 
venni a létesítményeket?

— Pillanatnyilag tíz lelkes sport
ember intézi az egyesület ügyes-bajos 
dolgait. A nevükben is mondhatom: 
ha hagynak minket, akkor ezt a jó 
irányba mutató gazdálkodást tovább 
tudjuk vinni anélkül is, hogy a pályák 
tulajdonjogát megkapnánk.

Azt szeretnénk, ha hosszabb távra 
kapna — a tulajdonos önkormány
zattól — üzemeltetői jogot az egyesü
let. A város vezetése szabja meg a fel
adatokat, s hagyjanak bennünket 
nyugodtan dolgozni, egészen a szá
monkérés időszakáig.

— Többekben felmerült az igény 
az Auróra Hotel uszodájának téli 
üzemeltetésére is. Miért tart zárva ez 
a létesítmény?

— Az energiaárak emelkedése mi
att a téli üzemeltetés a szállodának je
lentős veszteséget okozna. Ezért a vá
rosnak kéne összefognia, hogy a nyit
va tartáshoz szükséges 2-2,5 millió fo
rintot elő lehessen teremteni. Az 
uszoda kinyitása különösen kedvező 
lenne az általános iskolák számára. Itt 
ugyanis sok gyerek tanult már meg 
úszni.

Rendes Ferenc



Mit várnak az 1991-es évtől?
Ezt a kérdést tettem fel tanít

ványaimnak az új év küszöbén. Hogy 
mi foglalkoztatja őket leginkább? 
Kitűnik rögtön a válaszok elolvasása 
után.

Tóth Bence 8.a.
... Mit láttam 1990-ben? Láttam, 

hogyan dől meg egy rendszer. 
Láttam, hogyan indul meg egy új, 
igazságosabb gépezet. De láttam az 
ezzel járó gazdasági nehézségeket az 
egyre emelkedő árakban; hallottam a 
TV-ben és láttam szüleim gondter
helt arcán is.

Gondolom, ez a probléma nem 
fog megoldódni 1-2 hónap alatt, ezért 
nem várok megoldást, könnyebbülést 
’91-re sem. Tudom, nagyon nehéz év 
következik. De tudom azt is, hogy 
nem szabad meghátrálni a nehéz
ségek elől; talpon kell maradnunk. 
Talán a ’92-es év könnyebb lesz.

És mit szeretnék 91-től? Először 
is békét az egész világnak. Szeretnék 
magam körül boldog, elégedett em
bereket látni. Arany János szavai 
számomra is örökérvényűek: „Leg
nagyobb feladat itt e földi létben: 
Embernek lenni mindig, minden 
körülményben”

Konig Kriszta 8.a.
Egyszerű lenne azt mondani, 

amit ilyenkor sokan hangoztatnak: 
egy boldogabb és sokkal jobb évet az 
előzőnél!

Ja? Csakhogy azért tenni is kéne 
valamit! Mert ugye köztudott: aki vet, 
az arat is. És ha jól körülnézünk, 
észrevehetjük, hogy vetettünk ugyan
— gondoljunk a rendszerváltásra —, 
de igen keveset arattunk. Vagy talán 
a felnőttek úgy vélik, hogy a fiatalok 
dolga az élet jobbátétele?! Lehet! 
Csakhogy előbb nekünk is föl kell 
nőnünk, részt kell vennünk a köz
életben és egyáltalán az új élet meg
teremtésében, formálásában. És mi
vel mi jelenleg éppen csak konyítunk 
ezekhez a dolgokhoz, addig az 
előttünk járó generáció küzd mind
ezekért.

Mi addig tanulunk és megígérjük, 
ráhajtunk még jobban. És akkor 
büszkék lesznek ránk a nagymamik,

nagypapik és vállunkat veregetve 
mondják: „Amit mi elképzeltünk, ti 
megvalósítottátok.”

Gergely András 8.a.
Hogy mit várok? Őszintén szólva 

nem sokat. Persze elvárásaim van
nak, ami a létszükséglethez s a 
továbblépésekhez (továbbtanulás) 
kell, de hogy a kenyér és a tej ára 
mennyi lesz, nem tudom. Már előre 
látom magamat, amint a boltba 
megyek...

... A politikusok szerint a ’90-es év 
viszonylag jónak minősíthető a ’91-es 
évvel szemben. Talán újra átéljük a 
’45 utáni legnehezebb éveket? Min
den bizonnyal néhány embernek 
„talpára kell állni” véglegesen s nem 
ülhet vissza a székbe...

Ami pedig a jövőnket illeti... 
Továbbtanulási lehetőségeink is elég 
sötétek, úgyhogy a színötösnek majd
nem annyi az esélye, mint a közepes 
tanulónak. Ebből következhet az is, 
hogy nyolcadikból az ember elmehet 
munkanélkülinek. De ezek nem 
számottevők, komolyak, hisz nem az 
optimumot hoztam a felszínre.

A 91-es év olyan lesz, mint egy 
pókerparty: senki sem tudja, milyen 
lapot húz. S ha valamire valót húz is, 
az sem mindegy, hogy milyen. Hisz 
mindegyik lap más eredményhez 
vezet. És ha sok rosszat húzunk, 
veszítünk, s ha sok jót...? Bízzunk az 
utóbbiban!

Lejegyezte: Monse Zsuzsa

Ajándékfa

Közvetlen karácsonyt meg
előzően kellemes gondot okozott a 
Városházán Bierling István 
almádi lakos, aki kedvezményes 
áron 120 db karácsonyfát ajánlott 
fel az önkormányzatnak. A  fák el
osztását főként a nagycsaládosok 
és egyedülállók részére a pol
gármesteri hivatal szociálpolitikai 
csoportja szervezte meg kiszállí
tásukhoz pedig nagy segítséget 
nyújtott Lakatos Lajos fuvarozó 
kisiparos és a Nevelőotthon, akik 
díjmentesen szállították házhoz az 
ajándékfát. Önzetlenségüket kö
szönjük.

Az Ottilia 

Vendéglő 

sikerekben 

gazdag, 

boldog 

új évet kíván 

régi és 

leendő 

vendégeinek

Pótszilveszter 
az 

Aranyhídban 
január
18-án, 

pénteken
Asztalfoglalás 
személyesen 

vagy a 38-586-os 
telefonon

Élőzene,
vacsora, 
tombola

Eszpresszó 
nyílt a 

Közösségi 
házban

Kellemes 
környezetben 

III. o. 
árakkal
várjuk
kedves
vendégeinket!

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 
nyitvatartási ideje:
Hétfő: 13 h
Kedd: 13 h
Szerda: 09 h
illetve 13 h

Csütörtök: 09 h 
illetve 13 h

Péntek: 13 h
Szombat: 10 h

Vörösberényi Könyvtár 
nyitvatartási ideje:
Kedd: 16.15 h -  19.00 h 
Péntek: 16.00 h — 19.00 h

-  18 h 
-  18 h 
-  12 h 
-  18 h 
-  12 h 
-  18 h 
-  18 h 
-  16 h

Mennyből az angyal, Kiska
rácsony és a többi jól ismert 
karácsonyi dal fogadta azokat az 
érdeklődőket, akik eljöttek a 
Városházán felállított karácsony
fához december 22-én délután.

A polgármester meleghangú kö
szöntője után igazán a szeretet 
ünnepéhez méltó műsorral kedves
kedtek a rendezők.

Hallhattuk a nemrégiben alakult 
Városi Vegyeskar egyházi művekből 
válogatott összeállítását, majd ez
után a Hit Gyülekezet Keresztény 
Amatőr Csoportjának békét, szere
tetet hirdető zenés programját.

Befejezésül a csillogó ka
rácsonyfa alatt találták meg a gyere
kek a „városi” Jézuska ajándékait.
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