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

PETŐFI SÁNDOR

A NEMZETGYŰLÉSHEZ

Ott álltok a teremnek küszöbén,
Melyből a nemzet sorsa jön ki majd, 
Megálljatok, ne lépjetek be még, 
Hallgassátok ki intő szózatom...
Egy ember szól, de milliók nevében!

Az a hon, melyet őseink szereztek 
Verítékökkel s szívök vérivel,
Az a hon többé nincs meg, csak neve 
Bolyong közöttünk, mint a temetőbül 
Éjféli órán visszajött kísértet...
Az a hon többé nincs meg, falait 
Elmorzsolák a múlt kor férgei,
S az új vihar szétfújta födelét,
S lakói most az ég alatt tanyáznak,
Mint a vadállat és mint a madár.
Mit őseink egy ezredév előtt 
Tevének, azt kell tenni most tinektek: 
Bármily erővel, bármíly áldozattal,
Bár mind egy szálig elvesztek belé, 
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél 
És tartósabb is, kell alkotnotok,
Hogy bámultában, majd ha látni fogják, 
Megálljon rajta a világ szeme,
A bennlakókat vallja boldogoknak 
És istenítse, akik építették!

Pest, 1848. július 4.

1956-OS EMLÉKÉREM

A KITÜNTETETTEK
N É V S O R A

A Magyar Köztársaság Országgyűlése által az 1956. évi 
októberi forradalom és szabadságharc idején a nemzet szol
gálatában és a haza szabadságának védelmében szerzett ér
demek elismerésére az 1991. évi XLIII. törvénnyel alapított 
1956-os emlékérmet a Magyar Köztársaság elnöke a társa
dalmi szervezetek eddigi ajánlása alapján városunkban a 
következőknek adományozta:

DR. EÖTVÖS LÁSZLÓ, DR. NÉMETH JENŐ,
PÉNTEK LAJOS, SZAKÁL MIHÁLY,
VÖRÖS ZOLTÁN, WÁGNER JÓZSEF.

Köszöntjük őket!



RÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSEKRŐL

Egy éve annak, hogy ezt a 
kifejezést halljuk: képvise
lő-testület. Úgy tűnik, új 
szó, pedig egyáltalán nem 
az, csupán a negyven évig 
fennállt tanácsrendszer fe
ledtette el velünk ezt a lé
nyegét kifejező fogalmat.

Képviselő-testület koráb
ban minden településen volt. 
Almádiban 1869-től műkö
dött, amit a mindenkori sza
bályoknak megfelelően hoz
tak létre. Részben választott, 
ez volt a többség, részben hi
vatalból delegált tagokból 
állt, és általában jellemző volt 
a legtöbb adót fizető polgárok 
(virilisek) részvétele. Ennek 
az volt a logikája, hogy a köz
ség adójövedelmével szinte 
sajátjukként gazdálkodtak és 
minden fillért megnéztek, mi
re költik.

Az egykori képviselők 
munkájáról sajnos nem ma
radtak fenn dokumentumok, 
jegyzőkönyvek. Így csupán a 
korabeli újságokból értesül
hetünk a legfontosabb elhatá
rozásokról. Ezek közül né
hány jelentősebb:

-  1897. december 25. Al
mádi képviselő-testülete 10 
000 Ft kölcsön felvételét sza
vazta meg, „e pénzen építik 
meg az új községházát a ká
polnatéren”.

-1898. május 25. Az almá
di képviselők egyhangúlag 
szavazták meg az 5000 Ft 
hozzájárulást a vasútépítés
hez.

-1900. február 11. Rendkí
vüli ülést tartott Almádi kép
viselő-testülete a dr. Óvári 
Ferencet ért támadás miatt. 
Részt vettek: 11 képviselő, 3 
elöljáró, a közgyám, a bíró és 
a körjegyző.

-1900. február 28. Almádi 
községháza avatása alkalmá

ból díszközgyűlést tartott Al
mádi képviselő-testülete.

-1901. február 28. Almádi 
község képviselő-testülete 
ülést tartott és elhatározta ró
mai katolikus jellegű iskola 
építését...

-  1906. szeptember 1. A 
képviselő-testület elhatározta 
a község általános vízvezeté
ki rendszerrel és villanyvilá
gítással való ellátását...

-  1909. szeptember 9. Al
mádi képviselő-testülete Al
mádi bővítését határozta el. 
600 000 korona kölcsönt vesz 
fel a Pesti Magyar Kereske
delmi Banktól és egyúttal a 
fürdőt neki bérbe adja. A pén
zen két új fürdőházat, vendég
lőt és szanatóriumot kíván 
építtetni.

-  1911. március 26. A kép
viselő-testület elhatározta, 
hogy munkáslakások céljára

1200 négyszögöl területet át
enged.

-  1911. szeptember 3. Al
mádi képviselő-testülete a 
Hazai Villamossági Rt-vel 
szerződést kötött 50 évre... 
Megállapodtak a díjakban: 
közvilágítási lámpa egész éj
jelre 35 korona... magánosok
nak idényre lámpánként 5 ko
rona. Az áram Aszófőről fog 
jönni. 1912. június 1-én lesz 
köteles a világítást megkez
deni.

-  1915. december 19. A 
képviselő-testület az rt-vel a 
szerződést felbontotta. 
Egyébként egy korábbi hír 
szerint a rézanyagot hadi cél
ra elrekvirálták az aszófői te
leptől.

-  1916. november 19. Az 
aszófői Villamos Telep Rt- 
ben a képviselő-testület 50 
000 korona jegyzését hagyta 
jóvá.

-1920. november 23. Pósa 
Endre a képviselő-testület 
ülésén ismertette a Falu Szö
vetség munkáját. Egyhangú
lag a belépés mellett szavaz
tak...

-  1925. június 7. Almádi 
végre villanyvilágítást kap, 
jelentették be a képviselő-tes
tület ülésén...

E néhány hír a múltból 
mintha a jelent is idézné: für
dőházépítés -  IV. sz. strand, 
vízvezeték-építés -  víz- és 
csatornaépítés, Falu Szövet
ség -  Balatoni Szövetség, is
kolaépítés -  vörösberényi is
kola, kölcsön felvétele a köz
ségháza építésére -  kölcsön 
felvétele a városháza építésé
re.

A gondok szinte alig vál
toznak, legfeljebb szaporod
nak.

Schildmayer Ferenc

Társaság a Hattyú vendéglő udvarán a múlt század vége felé. A felső sor bal szélén Brenner 
Lőrinc, aki 1882-83-84-ben volt Almádi község bírája



BALATONALMÁDI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

EGYHANGÚ SZAVAZATTAL 
A KÖVETKEZŐ 

HATÁROZATOT HOZTA:
Az önkormányzat lakásértékesítés

sel kapcsolatos elvi döntése:

137/1991. (X. 17.) számú önkor
mányzati határozat:

a/ Az önkormányzat szükségesnek 
tartja valamennyi lakás felértékelését 
a forgalmi érték megállapítása céljá
ból.

b/ Felhatalmazza az Almádi Hol
dingot, hogy az értékelés elvégzeteté
sére adjon megbízást.

c / Az Almádi Holding tegyen javas
latot a forgalmi érték ismeretében a 
lakások vételárának megállapítására, 
a vételár egy összegben történő há
nyadának, valamint a törlesztőrészle

tek megfizetésére úgy, hogy az ön- 
kormányzat részére az így befolyó 
összeg az inflációt részben fedezze.

d/ A lakások értékesítésénél elvi 
szempontként tűzi ki az önkormány
zat a lakásban bentlakó potenciális 
vevők szociális körülményeinek fi
gyelembevételét, továbbá a lakások 
esetleges másodlagos értékesítéséből 
származó haszonszerzés kiküszöbö
lését.

e/ Az önkormányzat megbízza a 
polgármesteri hivatalt a lakásértéke
sítéssel kapcsolatos rendelettervezet 
előkészítésével, melynek határideje a 
lakások felértékelésének elvégzésé
hez kapcsolódjon.

Hírek
Az önkormányzat követ

kező ülését november 21 -én, 
csütörtökön, 18 órai kezdet
tel tartja a városháza kister
mében. Az ülés nyilvános.

*

A rendszeres nevelési se
gélyek emeléséről döntött 
legutóbbi ülésén az önkor
mányzat egészségügyi
népjóléti bizottsága. Jelen
leg 36 család kiskorú gyer
mekei részesülnek a szociá
lis támogatás e formájában. 
A bizottság közülük 26 csa
ládnál tartotta indokoltnak 
500-1500 forinttal meg
emelni a segély összegét. A 
gyerekek után adható rend
szeres nevelési segélyt 
egyébként azok a családok 
igényelhetik, ahol az egy fő
re eső átlagjövedelem nem 
éri el a mindenkori saját jogú 
nyugdíjminimumot. Ez je
lenleg 5625 forint

MÉG 
NEM KÉSŐ!
Többször szóltunk már az 

idegenforgalmi adó, ezen be
lül az üdülőhelyi díj (kurtaxa) 
jelentőségéről a város gaz
dálkodásában.

A szezon elmúltával szo
morúan tapasztaljuk, hogy 
szobakiadói körökben az 
adófizetés nem örvend túlzott 
népszerűségnek (De hát ki 
szeret adózni?). Mégis, most, 
amikor még nem késő, azt 
kérjük mindazoktól, akiknek 
elkerülte a figyelmét a befi
zetési kötelezettség, sürgő
sen pótolják azt. Ne feledjék, 
ehhez a helyi adóhoz az álla
mi költségvetés dupla ösz
szeggel járul hozzá, s ez az 
egész város hasznára válik.

Befizetési csekkek a vá
rosházán korlátlan számban 
igényelhetők.

Boros László

Körülnézve városunk
ban ki ne tudna hosszú, 
igaz listát készíteni a sür
gősen elvégzendő kisebb- 
nagyobb vagy egészen 
nagy munkákról.

Hogy a végén kezdjem: 
a nagy munkák, a szerteá
gazó tervezői feladatok, 
gondos pénzügyi megala
pozás mellett nagy kapa
citással rendelkező kivi
telezőt igényelnek. A ki
sebb vagy közepes fel

adatokat viszont rugalma
sabb, mozgékonyabb vál
lalkozók tudják hatéko
nyabban elvégezni.

A folyamatos verse
nyeztetés biztosíthatja, 
hogy minden munkát az 
azt legkedvezőbben elvé
gezni képes vállalkozó 
kapja, ehhez viszont a 
szóba jöhető vállalkozók 
naprakész jegyzéke szük
séges.

Ezt a jegyzéket szeret

nénk összeállítani. A 
jegyzék nyílt lesz és nyil
vános.

Kérem, jelentkezzen 
lehetőleg személyesen a 
polgármesteri hivatal vá
rosgazdálkodási osztá
lyán az, aki erre a listára 
fel kíván kerülni!

Keresünk elsősorban 
mélyépítési, útépítési 
munkákban jártas vállal
kozókat, kézi úttisztítást 
vállalókat.

Sz.B.



Néhány sor 
a 13. hónapról 
a városházán

1991 október
Tömbházakban lakó polgár

társaink többségének sokkoló 
távfűtési számlákat kézbesített 
a napokban a posta. A téli hóna
pokban fizetendő forintok az 
eddigieknek többszörösére, 5-8 
ezrekre rúgnak. Az állam által 
eddig központilag dotált szol
gáltatások szabadárassá tételé
nek újabb, megfelelő előkészí
tés nélküli bevezetéséről van 
szó. Tetézve a csak újságokon 
keresztül történő pénzügymi
nisztériumi tájékoztatással, mi
szerint a 125 forintos légköb
méterenkénti díj feletti összeg 
80%-át az állam leutalja az ön- 
kormányzatoknak (Napló, 
1991. okt. 17.). E számítások 
szerint Almádinak 5-6 millió 
forintot kellett volna kapnia. 
Helyette érkezett 640 000 Ft ok
tóber, november és december 
hónapokra. Távfűtött lakásaink 
száma 369, az egy lakásra és a 
három hónapra jutó összeg 
1734 Ft, azaz lakásonként és ha
vonként 578 Ft. Ezt kellene 
igazságosan elosztanunk a rá
szorulók között. Az önkor
mányzatoknak persze, a hálát
lan feladatok mindekori gazdái
nak. Akiknek emelni kell a tö
megközlekedés és a közétkezte
tés árait, és szűkös keretekből 
enyhíteni a szociális nyomorú
ságot.

Polgártársaim, csak magunk
ra számíthatunk. Néhány nap 
múlva kiderítjük, hogy a 640 
000 Ft vagy az 5-6 millió az 
igaz. Aztán összeülünk és el
döntjük, ki kapjon támogatást 
és milyen formában. Egyénileg 
kompenzáljunk, vagy gyorsít
suk Fűzfőről a gáz áthozását, 
amivel majd takarékosabban 
fűthetünk. Azt azonban el kell 
fogadnunk, hogy olyan világ 
jön, amiben mindennek meg 
kell fizetni az árát. A családi há
zakban már mindenki beletörő
dött, hogy az évi fűtés sok tíze
zer forintot elvisz. A lakótele
peken eddig az állam állta a fű
tési számlák zömét. Azt kell ki
harcolnunk, hogy a kisnyugdí
jas, a többgyermekes, sőt, az ön
hibáján kívül munkanélküli-se
gélyre kényszerülő polgártár
sunk is ki tudja fizetni azt az 
összeget, amibe a fűtés tényle
gesen kerül.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1991. november1.

dr. Kerényi László 
polgármester

Az október 6-i ünnepi ülés első napirendi pontja volt, 
hogy a jelen lévők közül aki akart, az egy mondatot mondott 

az önkormányzat elmúlt egy évi munkájáról. 
Közzétesszük az elhangzottakat:

Majbó Gábor képviselő:
Tisztelettel köszönti a meg

jelenteket, szinte kötelesség
szerűen, mivel egy évvel eze
lőtt a legkorábban született 
képviselő volt, az a megtisztel
tetés érte, hogy bejelenthette a 
képviselő-testület megalakulá
sát. Továbbra is fokozottabb 
jóindulatú segítségét kérjük 
Almádi lakosságának, az itt 
üdülőknek a munkánk még 
eredményesebb ellátásához. 

Németh Béla 
iskolaigazgató:
Köszönet a bizalomért és az 

intézmény nehéz helyzetében 
nyújtott támogatásért.

Borbély Zoltánné 
vezető óvónő:
Egy éve várakozással néz

tünk a kölcsönös munka elébe, 
és bátran mondhatja, hogy az 
intézményhez pozitív a hozzá
állás. Kéri, hogy a feladatrend
szerükről ne vegyék le a 
könyvtár elhelyezését, hogy az 
óvoda visszakaphassa az épü
letét.

Kovács István, 
honismereti kör:
A honismereti szakkör ré

széről köszöni a támogatást és 
a további kölcsönös megértést.

Tőke Emilné, Vöröske
reszt I. alapszervezete:

A Vöröskereszt részéről kö
szöni az önkormányzatnak, a 
polgármesternek, a helyettes 
polgármesternek, a képviselő 
uraknak, hogy nagyon sokat tö
rődtek az idős emberekkel, a 
nyugdíjasokkal. A kérése az, 
hogy a jövőben is tartsák rajtuk 
a szemüket, kezüket, és segít
senek a nagyon szép tervek 
megvalósításában, amit írás
ban is benyújtanak.

Szabó Balázs 
képviselő:
Ha egy év alatt sikerült rá

jönni a közös elszegényedés 
okára, akkor ezen okulva pró
báljunk meg gyorsan együtt 
meggazdagodni.

Molnár Pál 
Holding-igazgató:
A napi munkában, a kényes 

kérdésekben senki jószándéka 
se indulatokban nyilvánuljon 
meg, mert nem pótolják a józan

megközelítést és józan elgon
dolást.

Czere József 
rendőrőrsparancsnok: 
Munkatársai nevében is kö

szöni az erkölcsi és anyagi tá
mogatást, amit nyújtottak, vár
ják a jövőbeni támogatást, biz
tatást, kritikát 

Veszeli Lajos, 
az Új Almádi Újság 
szerkesztője:
Felfokozott felelősségtudat, 

tanulóév, különböző vélemé
nyek ütközése, nem mindig a 
város érdekében. A jövő: vár
juk a felnőtt kort, bizakodunk. 

Kecskovics Lajos, 
a Káptalanfüredi 
Baráti Kör elnöke: 
Bennünk az együttgondol

kodás reményét kelti, hogy Ba
latonalmádi önkormányzata 
igényli véleményünket a város 
jövőjéről, ezért most az -  egy 
mondat korláta miatt szükség
képpen sommás -  értékelés fel
kínált eszközével nem, csupán 
az együttműködés, a város éle
te és képe közösen való meg
tervezésének, jobbításának le
hetőségével kívánunk élni. 

Tóth Erzsébet 
balatonalmádi lakos:
A nyugdíjasok nevében sze

retné megköszönni azt a gon
doskodást, szeretetet, amiben 
az elmúlt évben részük volt. 

Horváth István 
balatonalmádi lakos:
A maga nevében és a képvi

selő-testület szurkolójaként 
annyit mond, hogy gratulál a 
képviselő-testületnek az egyé
ves munkához, mert olyan em
berek végezték, akik mindezi
dáig nem foglalkoztak ilyen 
munkával, és különb munkát 
végeztek, mint az eddigiek. A 
jövőre vonatkozóan: a követ
kező évben profi munkát kelle
ne végezni, ez pedig megköve
teli azt, hogy az önkormányzat 
egyes szakosztályainak profi 
szakembereket kellene alkal
mazni, olyan embereket, akik a 
szakmájukban a legnagyob
bak, nehéz az ilyen embereket 
megfizetni, de erre kellene az 
összefogás, mert a következő 
évben előrelépés csak így le

het. Gondol itt a műszaki vo
nalra, a közgazdasági vonalra 
és a jogász vonalra.

Dr. Jósa Elemér képviselő:
Már a tavasszal szó esett ar

ról, hogy Almádiban is szükség 
lenne az önkéntes segítség 
megszervezésére a rendőrök 
munkájához. Kérdezi, hogy áll 
ez a dolog?

Czere József hadnagy:
Még a törvény nem jelent 

meg, de alakulnak polgári ön
védelmi egyesületek, hogy mi
lyen nevet adnak neki, az a he
lyi sajátosság függvénye. Leg
inkább a polgárőrség megne
vezést használják. Ennek a 
rendőrőrsnek a területén egy 
helyen, Balatonfűzfő területén 
alakult ilyen csoport. Ez a rend
őrségnek jelentős segítség, de 
megszervezése nem a rendőr
ség feladata. Szívesen támo
gatják, de mindenkor az önkor
mányzatnak kell a megszerve
zésére a szükséges lépéseket 
megtenni. Nem tudja, hogy az 
elődje mit ígért ezzel kapcso
latban, de az a céljuk, hogy a te
rületen mindenütt megalakul
janak. Az önkéntes állományt 
illetően mindig az volt a véle
ménye, hogy kevesebb ember 
szükséges, elég 4-5 fő, de azok 
vegyék ki részüket a munká
ból. Gondolja, azért nem volt 
eddig jelentkező, mert ezt a 
szolgálatot elsősorban éjszaka 
kellene ellátni, de várják, hogy 
társadalmi önszerveződéssel -  
hasonlóan Fűzfőhöz -  itt is se
gítséget adjanak a körzeti meg
bízottak munkájához. Ha ezt a 
testület felvállalja, az ehhez 
szükséges irányvonalakat 
nemcsak szavakkal, de tettek
kel is megadják, rendőr melléa
dásával. A megszervezésre 
ígéretet nem tud tenni, ha nem 
jönnek a jelentkezők. Még a 
volt önkéntes rendőrökre vo
natkozóan sincs végleges dön
tés, az új rendőrségről szóló 
törvény fogja ezt meghatároz
ni.

Dr. Kelemen László
képviselő:
Nem szándékozta minősíte

ni a képviselő-testület munká
ját, de azt tudja mondani, na



gyon örül annak, hogy ilyen 
csapatban részt vehet és együtt 
dolgozhat velük.

Csomai Géza képviselő:
Az elmúlt év alatt elég sok 

hibát követtünk el, s egyik fő 
hibánk az, hogy az ellenvéle
mények tudomásul vétele na
gyon nehezen megy. Gyakran 
előfordul, hogy ebből, az ellen
felekből ellenség válik, ez bor
zasztó nagy dolog, s tudja azt, 
hogy ez a pillanatnyi létbizony
talanságból és a holnapkép ho
mályából fakad. Éppen ezért 
úgy gondolja, hogy nagyon sok 
türelem és jóakarat kell a to
vábbi munkához.

Dr. Tóth László képviselő: 
A képviselő-testület nevé

ben külön megköszöni az itt el
hangzott véleményeket To
vábbra is kéri a vendégektől, az 
almádi lakosoktól, választópol
gároktól a jóindulatú kritikát, 
egyben arra is szabad legyen 
utalni, hogy tulajdonképpen mi 
is tanulunk, tanuljuk ezt az ön- 
kormányzati vezetést, és ha kö
vetünk el hibákat tudják be an
nak, hogy mi is emberek va
gyunk és nem akarattal követ
jük el a hibákat

Boros László képviselő: 
Valóban nem voltak előre 

megbeszélt és megfogalmazott 
mondatok. Most döntötte el, 
hogy mit fog mondani, s tulaj
donképpen egy javaslatot tenne 
a közeljövőbeni ténykedésük
höz. Azt javasolná maguknak, 
hogy anélkül, hogy egymás 
munkáját megítélnék, ítéljék 
meg közösen a saját elmúlt 1 
évi munkájukat, értékeljék ki 
úgy, hogy szánjanak rá egy tes
tületi ülést, hogy mit műveltek 
ez alatt az egy év alatt. Nézzék 
végig, minősítsék, a hibákból 
okuljanak, a mulasztásokból 
pedig újabb feladatokat, illetve 
az elmulasztott feladatok vég
rehajtását tűzzék ki maguk elé. 
Ezt kívánná javasolni, és továb
bi egészséges, jó munkát kíván. 

Futó Kornél képviselő: 
Dolgozzunk mindannyian 

úgy, hogy Almádiból igazi eu
rópai város váljék, lakóiból pe
dig almádi polgárok. Úgy sze
retne dolgozni, hogy a gyerme
keink, az unokáink egyszer 
majd még büszkék legyenek 
ránk, hogy dolgoztunk ebben 
az első testületben 40 év után. 

Sándor Ferenc 
balatonalmádi lakos: 
Gondolkodott azon, hogy 

egy mondatba mi fér bele, és

saját gondolatával nem tudta 
kifejezni azt amit érez az ön- 
kormányzat munkájával kap
csolatban. Ezért Ady Endréhez 
fordult: „Ennyi búsulással fé
nyesen nyílnék meg az ég, ahol 
csak ég és okos üdvösség van, s 
itt nem egyéb”.

Dr. Tóthné
dr. Kóger Erzsébet
képviselő:
Egy fohászt szeretne elmon

dani, ami így hangzik: adj uram 
erőt hogy mindazt ami hatal
mamban áll, megtegyem, ami 
nem áll hatalmamban, elkerül
jem, és adj bölcsességet, hogy a 
kettő közötti különbséget min
denkor felismerjem.

Szabó Jenő 
pénzügyi vezető:
A hivatal dolgozói nevében 

az a véleményem, hogy az el
múlt egy év alatt a hivatal dol
gozói -  talán nem mindig hiba
mentesen, de -  becsületesen és 
a tudásuknak a legjavát nyújtva 
próbáltak dolgozni. Ha voltak 
hibák, az önkormányzat irányí
tásával biztosan el lehet kerül
ni. Amit úgy ítélnek meg, hogy 
nem jó az apparátus munkájá
ban, azt az irányításukkal ki 
tudják javítani.

Ott Károly képviselő:
Az elmúlt időszakban, úgy 

érzi, szorgalmasak voltunk, az 
elkövetkező időszakban vi
szont hasznosabbak leszünk. 

Bélaváry János 
SZDSZ-ügyvivő:
Az ünneplés helyett hálaadó 

ünnepséget kellene tartani, si
került egy évet megélnünk. Jö
vőre a manapság sokat idézett 
Bibó szavaival: „a testületnek 
demokratikus szellemet, a hi
vatalnak szakszerűséget kívá
nok”.

Mülerné
dr. Hradszky Erzsébet 
jegyző:
Arra várt, hogy minden kép

viselő elmondja az egy monda
tát Szintén egy idézettel szeret
ne élni, ami általában a munká
ra vonatkozik, ez pedig úgy 
szól: „a tétlenségnél minden 
munka kellemesebb, ha az em
ber eléri azt, amiért fáradozott 
vagy legalább tudja, hogy el 
fogja érni”.

Dr. Kerényi László 
polgármester:
A mondata összegzése lett 

volna a csokorba kötött jónak 
és rossznak, ez mindössze 
ennyi: „Hála Istennek, a kara
ván halad”.

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

Október 6-a kettős ünnepe 
volt az önkormányzatnak. Az 
56-os népfelkelés emlékének 
tisztelgése mellett az önkor
mányzat megalakulásának 1 
éve alkalmából égett az emlé
kezés gyertyája a városháza 
nagytermében.

A rendkívüli díszülést 
munkaülés követte, ahol a 
képviselők a Vörösberényi Is
koláért Alapítvány kuratóriu
máról döntöttek, valamint 
újabb alapítványt hoztak létre 
a város fejlesztésének előse
gítésére. Arról is határozott a 
testület, hogy a volt káptalan
füredi híd melletti területet 
(mely nyaranként főként a 
vadkempingezők tanyája és 
szeméttelep) étterem és ben
zinkút céljára értékesíti.

Az önkormányzat október 
17-i rendes ülésének fő napi
rendje a lakáskoncepció meg
vitatása volt Az előterjesztés 
alapvetően a lakásértékesítés 
lehetőségeit, az ehhez kap
csolódó mérlegelendő szem
pontokat boncolgatta. A kép
viselők egyöntetűen támogat
ták az önkormányzati tulajdo
nú lakások értékesítését (az 
erről szóló elvi döntést teljes 
terjedelmében lapunk más ré
szén közzétesszük). Mint a 
határozatból is kitűnik, a vég
leges döntésig még komoly 
előkészítő munkára van szük
ség. Az előkészítés részét ké
pezte egyébként a polgármes
teri hivatal által a bérlakások
ban élő családoknál végzett 
szociálpolitikai jellegű felmé
rés, mely önmagában is meg
érne egy szociológiai elem
zést Legfontosabb mutatói az 
ebből végzett összegzésnek, 
hogy míg a családok zöme az 
Újpesti Családsegítő Központ 
által kiadott friss adat szerinti 
egy főre eső 8000 Ft körüli 
létminimumon vagy az alatt 
él, a lakásvásárlási szándék 
80% körül mozog.

Az aktualitások között a 
képviselő-testület elutasította 
a Bakony Coop kereskedelmi 
cég vételi ajánlatát, mely a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai kis

élelmiszerbolt alatti területre 
vonatkozott A helyzet 
ugyanis úgy áll, hogy az épü
let a cégé, míg a földterület az 
önkormányzaté. A Bakony 
Coop fejlesztési elképzelései
nek megvalósítása miatt kí
vánta volna rendezni a fele
más tulajdoni helyzetet

Az önkormányzat mintegy 
30 000 forinttal támogatja a 
Nemzetközi Transsylvania 
Alapítványt melynek kurató
riumát olyan nevek fémjelzik, 
mint Sütő András, Tőkés 
László.

A képviselő-testület meg
erősítette beosztásukban a 
közterület-felügyelőket A 
szervezet önállósága ugyan 
ez év januárjában megszűnt, s 
már közvetlenül a hivatalhoz 
tartoztak, de munkaszerződé
sük így is csak ez év október 
közepéig szólt A városgazda 
irányítása alatt most nemcsak 
munkaviszonyuk, hanem fel
adataik is megújulnak, kiegé
szülnek.

Már az 1992. évre készülve 
központi céltámogatásokat 
pályázott meg az önkormány
zat. A benyújtott pályázatok 
között szerepel a Lozsántai 
utca csatornázása, melyhez a 
jövő évi költségvetés terhére 
kiegészítésként 1 430 000 fo
rintot, a Hunyadi utcai csator
názás II. üteme, melyhez 1 
400 000 forintot, a Hunyadi 
utcai csatornázás III. üteme, 
amihez 1 870 000 forintot biz
tosít az önkormányzat

Ugyancsak szerepel a pá
lyázatok között a Szabadság- 
kilátó utca csatornázása is, 
ehhez azonban az önkor
mányzatnak egyelőre nem 
kell hozzájárulnia, mivel la
kossági forrásból (más terüle
tekkel azonos teherviselés 
mellett) elégségesnek bizo
nyul a szükséges bekerülési 
költség.

A testületi ülések jegyző
könyvei a városi könyvtárban 
és a polgármesteri hivatalban 
megtekinthetők.

M.H.E.



SAKKHÍREK

OKTÓBER 5-6., 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
I. országos szenior egyéni 

sakkverseny a Fórum bevá
sárlóközpont kupájáért

Férfiak:
1. dr. Demény Antal 

(Keszthely) 5,5 pont

2. dr. Zalán János (Győr)
4,0 pont

3. Kurucsai István (Bala
tonalmádi KHSE) 4,0 pont

Nők:
1. Cseh Beáta (Balatonal

mádi KHSE) 4,0 pont
2. Vereczkei Judit (Bala

tonalmádi KHSE) 3,0 pont
3. Orsó Jánosné (Budapest)

3,0 pont

OKTÓBER 12., 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Mesterjelöltek tornája
1. Fáncsy Imre (Balatonal

mádi KHSE) 5,5 pont
2. Szelényi Norbert (Ajkai 

Bányász) 4,0 pont
3. Kovács Előd (Balatonal

mádi KHSE) 3,5 pont

Október hónapban Fáncsy 
Imre, a Közösségi Ház SE él
játékosa a magyar válogatott
ban szerepelt Anglia legjobb
jai ellen.

Magyarország 21,5:10,5 
arányban nyerte a találkozót.

Fáncsy Imre eredményei:
I. forduló: M. Ealker -  

Fáncsy I. 1:0
II. forduló: Fáncsy I. -  M. 

Walker 1:0

Október 27-én OB Il-es 
csapatbajnoki mérkőzésen ta
lálkoztunk a Keszthely idén 
számottevően megerősített 
csapatával.

BALATONALMÁDI 
KHSE- 
KESZTHELY 7,5:6,5

Győztek: Orsó, Surányi, 
Forgács, Orbán, Szlamek

Döntetlen: Fáncsy, Su
lyok, Kurucsai, Angyal, Hu
szár

A bajnokság élcsportja a  3. 
forduló után:

1. Vasútépítő Budapest
2. Ajkai Bányász
3. Balatonalmádi
Közösségi Ház SE
BEAC

A Balatonalmádi-Komló sakkverseny egy epizódja
fotó: Durst László

NITROKÉMIA ÚSZÓ 
SPRINTVERSENY

O
któber 5-én egész napos verseny 
keretében a Balaton Uszoda fo
gadta az ország legjobb rövidtá

vú úszóit. A sprintverseny keretében 26 
egyesület közel 300 úszója vett részt a 
színvonalas külsőségek mellett megren
dezett úszóversenyen.

A Veszprém Megyei Úszó Szövetség és 
a Nitrokémia Mentor Kft. közös rendezé
sében megtartott úszóverseny támogatói 
között köszönthettük a Nitrokémia Iparte
lepeket, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Ba
latonalmádi, Litér, Veszprém önkormány
zatait, Veszprém megye közgyűlése elnö
két, a NIKE Trans, NIKE Nexus, Pannon 
Sport Kft-ket, melyek erkölcsi és anyagi 
segítséget adtak a verseny sikeres lebonyo
lításához.

Megyénkből a fűzfői AK úszói voltak 
eredményesebbek 2 első, 3 második, 2 har
madik és számos 4-8. helyezéssel.

A Balaton Uszoda környékén lévő tele
püléseken élő fiatalok ismét bizonyították 
tehetségüket.

Versenyzőink eredményei:
50 méter delfin fiú gyorsúszás: 10-11 

évesek (49 induló)
2. Árvai Tamás 31,58 mp
6. Sárkány Roland 31,97 mp
7. Mihályfi Gábor 32,04 mp
8. Magyari Gábor 33,12 mp
50 méter lány gyorsúszás: 8-9 évesek 

(27 induló)
8. Humpók Klára 38,34 mp

50 méter utánpótlás fiú gyors: 12-13 
évesek (32 induló)

7. Mihályfi Tamás 30,91 mp
50 méter utánpótlás lány gyorsúszás: 

10-11 évesek (40 induló)
3. Fitos Szilvia 32,75 mp
7. Pajor Ágnes 33,48 mp
50 méter delfin fiú hátúszás: 10-11 éve

sek (43 induló)
1. Mihályfi Gábor 36,93 mp
3. Sárkány Roland 39,16 mp
6. Marton Balázs 39,68 mp
7. Magyari Gábor 39,87 mp
8. Árvai Tamás 39,88 mp
50 méter delfin lány hátúszás: 8-9 éve

sek (27 induló)
2. Humpók Klára 43,32 mp
6. Kovács Viktória 45,58 mp
7. Kugler Csilla 45,87 mp
50 méter utánpótlás lány hátúszás: 10- 

11 évesek (38 induló)
4. Fitos Szilvia 38,99 mp
50 méter delfin fiú mellúszás: 10-11 

évesek (46 induló)
5. Marton Balázs 44,28 mp
7. Mihályfi Gábor 44,92 mp
8. Magyari Gábor 45,03 mp
50 méter delfin lány mellúszás: 8-9 éve

sek (30 induló)

4. Humpók Klára 49,55 mp 
50 méter utánpótlás fiú mellúszás: 12- 

13 évesek (30 induló)
4. Mihályfi Tamás 39,41 mp 
50 méter utánpótlás lány mellúszás: 10- 

11 évesek (37 induló)
1. Sárzó Adrién 40,89 mp
8. Fitos Szilvia 42,41 mp 
50 méter delfin fiú pillangó úszás: 10- 

11 évesek (41 induló)
4. Árvai Tamás 35,84 mp
5. Mihályfi Gábor 35,96 mp
6. Magyari Gábor 36,87 mp
8. Sárkány Roland 37,72 mp
50 méter delfin lány pillangó úszás: 8-9 

évesek (27 induló)
5. Humpók Klára 44,77 mp 
50 méter utánpótlás fiú pillangó: 12-13 

évesek (28 induló)
5. Mihályfi Tamás 34,01 mp
50 méter utánpótlás lány pillangó úszás:

10-11 évesek (35 induló)
6. Fitos Szilvia 36,67 mp
8. Kovács Andrea 37,55 mp

Szíves tájékoztatásul:
Nitrokémia Sprintverseny 
szervezőbizottsága



EGY
KIÁLLÍTÁS

KÉPEI

Y A C H T  ’91 címmel nyi
totta meg

gyarországon az I. 
győri nemzetközi kishajó-ki
állítás. A rendezvény házi
gazdája a győri Széchenyi Ist
ván Műszaki Főiskola-méltó 
emléket állítva a legnagyobb 
magyarnak, névadójának.

Október 18-án, 14 órakor 
kezdődött a megnyitója, ahol a 
zord időjárás ellenére nagyszá
mú érdeklődő jelent meg.

16 órakor a program Szerint
-  a rendezőbizottság felkérésé
re -  Kopár István tartott él
ménybeszámolót földkörüli 
utazásáról. 

Az élénybeszámoló után rö
vid videó-összeállítást láthatott 
a zsúfolásig megte lt előadóte
rem közönsége.

Előadásából színes összeál
lítást tárt a közönség e lé  egy

éven belüli sikeres földkerülő 
tengeri útjáról. Megtudhattuk, 
hogy ha hihetünk az ígéretnek, 
még ez év karácsonya előtt 

k önyv formájában olvashatunk 
a  Salammbó  ú tjának hiteles 
történetéről Kopár kapitány 
t o l l á b ó l .

A háromnapos, színes prog
ram keretébei szerepelt még 
Fa Nándor é l ménybeszámoló

ja, az egyszemélyes vitorlázók 
földkerülő versenyéről.

A  k ritikus szemlélő vélemé
n y é t közölve elmondhatjuk, 
hogy a  rendezvény -  mint kez

deményezés - méltó a névadó 
előd nevéhez, melyben a leg
főbb szerepet a rendező főisko

la hajózási tanszéke vállalta és látta el.

Konkoly Zoltán 
fotó: Roller Józsefné

HORGÁ SZ-
SAROK

Néhány lelkes almádi polgár áldásos ténykedésének eredményeként 
újjáalakult városunkban a TIT helyi szervezete. Ez az önmagában is ör
vendetes hír miért szerepel a horgászsarokban? Nem véletlen. Az általuk 
szervezett első előadás -  melyet dr. Nemcsók János, a Szegedi József At
tila Tudományegyetem biokémiai tanszékének vezetője tartott -  az idei 
balatoni angolnapusztulásról szólt

A szépszámú érdeklődő (legtöbbjük almádi horgász) az előadás magas 
színvonalához méltó környezetben, a gimnázium könyvtárában kaphatott 
nagyon alapos tájékoztatást a Balaton partján élőket több okból is érzéke
nyen érintő angolnavészről.

Bevezetőjében a professzor úr megemlítette, hogy a régebbi, pl. az 
1985-ös, méreteiben kisebb pusztulás okait is felderítették. Akkor nagy 
valószínűséggel réztartalmú permetezőszer került a Balatonba, csak bizo
nyos körök érdekei miatt az Állategészségügyi Intézet jelentése nem ka
pott nyilvánosságot.

Az 1991 -es pusztulást, mint megtudtuk, három tényező együttes hatá
sa váltotta ki. A Balaton tartósan alacsony vízszintje miatt több éve nem 
működik a siófoki angolnacsapda, s ennek a halfajtának a halászata más 
módon nem oldható meg (legfeljebb az elektromos lehalászással, ami 
földrajzilag legközelebb esik az angolnák kizárólagos ívóhelyéhez, a Sar
gasso-tengerhez). Kialakult egy viszonylag nagy egyedsűrűség, amely 
olyan mértékű stresszterheltséget idézett elő, mely a kórokozókkal szem
beni ellenálóképességet jelentősen lecsökkentette. A második, szorosan 
kapcsolódó tényező egy két évvel ezelőtti angolnaszállítmánnyal behur
colt fonalféreg, amelyik az angolna úszóhólyagjában élősködik. A fenti
ekhez járult még egy olyan tünet, amely szervesfoszforészter mérgezésre 
utal. Ilyen mérgezést gyomirtó vagy rovarirtó szer okozhat

Nemcsók professzor úr szavai szerint ez a három tényező külön-külön 
nem okozott volna ilyan nagy problémát, de így, együttesen kiváltó oka 
lehetett a pusztulásnak. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy csak 
kifejlett, ivarérett angolnák hullottak el. Az elpusztult halak becsült élő
súlyértéke 300 millió forint

Az érdeklődők kérdésére adott válaszként megtudhattuk azt is, hogy a 
Tudományos Akadémia vízbiológiai, vízkémiai, állat-egészségügyi, va
lamint biokémiai szempontok alapján vizsgálatokat kezd a Balatonon. A 
Szegedi József Attila Tudományegyetem biokémiai tanszéke pedig Al
mádi környékén egy ún. biomonitoring rendszert épít ki. Ennek lényege 
az, hogy a szennyezésnek leginkább kitett helyeken ketrecekben halakat 
helyeznek ki a tóba, s rendszeres vérvétellel ellenőrzik a biokémiai válto
zásokat

A jelen lévő horgászok megnyugtatására elhangzott az is, hogy az élve 
kifogott angolnák húsa alkalmas a fogyasztásra. A József Attila Tudo
mányegyetem munkatársa elmondta, hogy a vizsgálati anyag egy részét ő 
fogyasztotta el, kitűnőnek találta, s azóta is jó egészségnek örvend. Szo
morúan kell megjegyeznünk, hogy Almádi horgászai majd egy héten ke
resztül hiába próbálkoztak néhány angolnával hozzájárulni a vizsgálat
hoz. Nem sikerült. Végül a halgazdaság halászai segítettek a szegediek
nek.

A több mint kétórás összejövetelen sokminden szóba került még, töb
bek között az is, hogy -  nagy valószínűséggel -  a következő gondot a 
szintén nem őshonos busa fogja okozni a Balatonban.

Tudom jól, hogy ez a beszámoló tizedét sem tartalmazza az elhangzot
taknak. Mentségül szolgáljon, hogy ez a találkozó tipikusan olyan volt, 
amire azt szokták mondani: ezt mindenkinek hallania kellett volna.

Nagy Ferenc

TENISZ-EMLÉKVERSENY
Az 1848/49-es és az 1956-os szabadságharc és forradalom 

vértanúira emlékezve versenyeztek egymással Laci bácsi tenisz
sulijának egyes csoportjai az öreghegyi pályán.
Győztesek és helyezettek:
1. csoport: Oláh László, Pók Levente, Torony Ferenc
2. csoport: Oláh Károly, Győri Szabolcs, Rehák Géza
3. csoport: Horváth Balázs, Bakos Péter, Zsirai Péter



1990 október -1991 október A főszerkesztő
interjúja a polgármesterrel

-  Szokásos havi rovatát most 
az évi mérleggel szeretném ki
egészíteni. Éppen egy éve „él" 
Balatonalmádi város önkor
mányzata. Pozitívnak vagy ne
gatívnak ítéli a mérleget?

-  Pozitívnak. Még akkor is, 
ha nem minden polgártársam 
vélekedik hasonlóképpen. Sze
rintem a gödör aljáról már elin
dultunk felfelé.

-  Mire alapozza az optimiz
musát? Amikor városunkban is 
naponta tucatjával nő a mun
kanélküliek száma, és széles ré
tegek élnek a létminium alatt.

-  Az emberek találékonysá
gára, a magukat meg nem adás
ra számítok. Az utcára került 
kutató pulóvert köt, míg jobbra 
nem fordul a sorsa. A berényi 
öreg udvarban, a gyönyörű vö
röskő kút tövében vasárnap is 
kapni meszet, ha éppen elfogy a 
fészket maguknak rakóknál. A 
pedikűrös szabadnapjain újra 
szőlőt művel. A fiatal kőműves 
nem áll be a sorba munkanélkü

li-segélyért, hanem vállalkozá
si igazolványt vált, és kézbe ve
szi a pancsettát, a vésőt, meg a 
vöröskövet. A teherszállító ki
siparos még Arón szállítja a ter
het, de közben azon töri a fejét, 
hogyan szerezzen kamiont ma
gának. A mozgékonyabbja le
gálisan vagy illegálisan külföl
dön dolgozik, hogy összeszed
jen egy kis tőkét. Az asszonyok 
újra háziasszonyok lesznek, és 
sütnek, befőznek, függönyt 
varrnak. A gyerekek pattoga
tott kukoricát árulnak és szél
védőt mosnak. A még igazi 
mesternél tanult asztalos már 
nem raklapot, hanem sokszemű 
verandaablakot készít, és a fia 
lesi tőle a fortélyokat. Ezért va
gyok optimista.

-  Hogyan látja a képviselő
testület egy évi működését?

-  A választók egy kivétellel 
jól választottak. Öröm együtt 
dolgozni a testülettel. A jogsza
bályozatlanság dzsungelében 
hatalmas munkát végeztek sza

baidőt és energiát nem kímélve, 
fillér, ellenszolgáltatás nélkül. 
A jövőben legalább a közvetlen 
kiadásaikat meg kellene téríte
ni, gondolok a benzin- és tele
fonköltségekre. Voltak ugyan 
üresjáratok, tétovázások, botla
dozások a testületi munkában, 
de sok tapasztalatot szereztünk. 
Ezeket most felhasználjuk a 
szervezeti és működési sza
bályzat átdolgozásánál. Eleinte 
gondot okozott egyes városré
szek alulreprezentáltsága a tes
tületben. Közben azonban mar
kánsan megszerveződött a 
Káptalani Baráti Kör, a Budata
va lakóegyesület és az Öreghe
gyi Baráti Kör. Sajátos érdekei
ket feltárják és keményen kép
viselik. Ez nagyon jó dolog. In
formációkat és kontrollt jelen
tenek a testületnek. Vannak 
persze viták, pl. a köcsi-tavi 
kemping vagy a budatavai új 
strand tervei körül, de meggyő
ződésem, hogy jó megegyezé
sek fognak születni.

-  S  az almádi pártok?
-  Ők nehéz helyzetben van

nak, a pártok országos népsze
rűtlensége miatt az aktív tagok 
száma náluk is erősen csök
kent. Két választás között ez 
egyébként is normális jelen
ség. A maradék aktív tagok so
kat segítettek nekünk, elsősor
ban a város érdekeit képvisel
ték, sajátos pártszempontok 
csak ritkán merültek fel. A pár
tok szükséges színterei mind az 
országos, mind a helyi politizá
lásnak, de ezt is meg kell tanul
ni. Ugyanúgy, mint nekünk az 
önkormányzást

-  A polgármesteri hivatal
ból legalább 8-10 munkatárs 
elment. Nem aggasztja a lét

számcsökkenés?
-  Egyáltalában nem. Az el

vándorlás három nem almádi 
osztályvezetővel kezdődött. 
Úgy láttam, hogy túl sok a ve
zető. Az egyik magától ment 
el. A másik kettőt megkértem, 
hogy keressen másik állást. Ki
derült, hogy a munka zökkenő- 
mentesen ment tovább. Kitűnő 
második embereink voltak, 
akik előreléptek. Így legalább 
kicsit jobban tudjuk dotálni az 
effektív munkavégzőket. Az
tán különféle okok miatt 6-7 
referens távozott. Pótolhatat
lan ember nincs. Ha valame
lyik reszortban szűknek bizo
nyul a keresztmetszet, lesz bő
ven jelentkező.

-  Megbánta vagy nem, hogy 
polgármester lett?

-  Nehezen, de sokminden 
elindult. A zeneiskolára, a 
sakkiskolára, a színes közössé
gi életre, a Fűzfőről közelítő 
gázvezetékre, a művészeink 
segítőkészségére, a sok jó 
munkatársra és barátra gondo
lok. Szeretnék a városomért 
többet tenni, ezért felfüggesz
tettem 1994-ig az állásomat a 
Budapesti Orvostudományi 
Egyetemen. Nagyon hiányoz
tak itthon a hétfők és keddek, 
amiket eddig ott töltöttem. Azt 
hiszem, ez egyértelműen bizo
nyítja, hogy a kérdésére a vála
szom: nem bántam meg.

FÜSTBE MENT TERV
Ama számomra nevezetes pedagógusnapi meghívás óta 

immár 4 hónap telt el. Azóta várok egy értesítést: lehet dol
gozni a tervezett iskola megvalósításán. Nehezen hiszem, 
hogy az oktatási bizottság azóta sem ült össze. Persze lehet
nek fontosabb, megoldásra váró problémák is, de manap
ság nem elhanyagolható az a kérdés, mi lesz az -  ilyen, 
olyan oknál fogva -  tovább nem tanuló, általános iskolát 
befejezett tanulókkal? Az elkallódás veszélye nagy. Erre 
lett volna egy megoldás az általam javasolt kísérleti iskola 
beindítása.

Kellett volna hozzá egy beleegyezés, kézzel fogható 
felhatalmazás -  pl. egy megbízólevél, mely szerint az ilyen 
nevű iskola szervezéséhez XY-t megbízza Balatonalmádi 
önkormányzata, hogy ilyen meg olyan felmérést, pályáza
tot stb. készítsen...

Az iskola terve a megyei illetékesnél megértéssel talál
kozott, ő a támogatásáról biztosított, s őszi, legkésőbb no
vemberi jelentkezésünket várta. Mint a tervezetben leír
tam, az iskola semmiféle beruházást nem igényelt volna, az 
épület és a felszerelés java bérelhető.

Ami elengedhetetlen a jóváhagyásához, a tanterv és 
óraterv benyújtása. Ezt a nyár folyamán felkért szaktaná
rok elkészíthették volna, s ez a kb. 150 000 forintot igénylő 
befektetés busásan meghozta volna gyümölcsét. Elsősor
ban azoknál a családoknál, ahol tanulmányi eredmény, pá
lyaválasztási gondok miatt a gyerek nem tanulhat tovább, 
csellengés helyett két évet hasznosan tölthetett volna. A 
tervezett iskolában az alaptantárgyakon kívül -  mely dél

utáni elfoglaltsággal járt volna -  gyakorlati oktatáson ve
hetett volna részt, ahol az igényektől függően a kereske
dést, számítógép-kezelést, gyors-gépírást, asztalos, laka
tos, víz-, gázszerelést, autószerelést, fazekasságot, virág- 
kötészetet stb. tanulhattak volna.

Almádi vállalkozói, még működő cégei, kisiparosai, 
kiskereskedői minden bizonnyal lehetőséget adtak volna 
erre. S a tanulók pl. egy év múlva eldönthették volna, me
lyik mesterség az igazi. Akinek meg időközben „megjött az 
esze” -  különbözeti vizsgával -  a második, harmadik (?) 
évtől az erre felhatalmazott középiskolában tanulhatott 
volna tovább, hogy érettségizve -  kiesés nélkül -  felsőfokú 
iskolába léphessen.

A pénzügyi fedezetet az ún. „fejkvótán” kívül szülői 
hozzájárulás (pl. havi ezer forint tandíj) és pályázatok, ala
pítványok támogatásával nyert összegek fedezték volna. A 
szaktanárokat -  a pénzügyi kalkuláció szerint -  a mai tanári 
fizetésnek kb. másfélszeres óradíjával lehetett volna fel
kérni. Hogy miért nem mozdult semmi? Számomra elkép
zelhetetlen. Semmilyen funkciót nem kértem, csak annyit, 
hogy dolgozhassak a megvalósításon.

A tanulók pénzben ki nem fejezhető hasznán felül az 
oktatási terv eladásával -  hiszen a módszer más települése
ken is bevezethető lett volna -  az önkormányzat többszörö
sen visszakaphatta volna a befektetett pénzét

Az idő telik, a *92-ben végzett tanulók már nem jelent
kezhetnek erre a képzési formára.

Nikolettiné Molnár Erzsébet



Ünnep
rontás?

Váratlan(?), s korántsem 
kellemes epizód zavarta 
meg október 22-én a közös
ségi ház nyugalmát. Majd
nem felszáz, a német nyelv 
mélységeivel ismerkedő 
helyi polgár és több, más 
okból ott tartózkodó ven
dég „élvezhette” végig egy 
kis létszámú csoport „ünne
pi készülődését”. Artikulát
lan üvöltözéssel, ki ha én 
nem stílusban várták a köz
társaság kikiáltásának év
fordulóját, emlékeztek a 
forradalomban elesettekre. 
Hogy miért pont a közössé
gi ház előtt? Elképzelni sem 
tudjuk. Nem, mert öles be
tűk hirdetik funkcióját, Al
mádi többek között ezt kap
ta a rendszerváltozástól. 
Ehhez képest szépen átfes
tették hirdetőjét a városban 
található más táblával, épü
lettel egyetemben.

Az „ünneplők” egyikével 
személyesen is megismer
kedhettünk, s most neki 
üzennék:

Ön azt üvöltötte az éjsza
kában: „mit tettek velem '56- 
ban!”

Nekünk két elképzelé
sünk van. Vagy gondtalanul 
élt a múlt rendszerben, s 
magán nem látszik az idő 
múlása, vagy maximum az 
általános iskola padjait 
koptatta. Ugyanis azok, 
akik közvetlenül élték át a 
tragédiát, sorsukon végig
vonult a forradalom buká
sa, nos, ők otthon, maguk
ban gyászoltak. Legalábbis 
városunkban.

Ön ehelyett „átfestette 
Almádit”. Ha megengedi, 
tanácsolnánk valamit. No
vember 4-e a forradalom 
leverésének tragikus napja. 
Tegye ezt emlékezetessé 
mind a maga, mind a lakos
ság számára úgy, hogy 
most hígítóval barangolja 
be városunk utcáit. Előre is 
köszönjük!

T.T.

Októberi megemlékezések
Az ünnepléshez méltó, 

magasztos hangulatban 
emlékeztek meg október
ben városunk polgárai az 
aradi hősökre, az ’56-os 
forradalom mártírjaira, s a 
köztársaság kikiáltásának 
évfordulójára.

Október 6-án a két 
tannyelvű gimnázium 
diákjainak irodalmi össze
állítása és dr. Tóthné dr. 
Kóger Erzsébet képviselő
nő ünnepi beszéde idézte 
fel a vértanúk utolsó napja
it, politikai hitvallását.

23-án a Batthyány örök
mécsesnél szintén hősökre, 
az ’56-os forradalomban 
elesettekre emlékeztünk. A 
Váci Mihály általános is
kola tanulói ha át nem is él
ték ezt a korszakot, műso
ruk hűen ábrázolta a törté
nelmi pillanatokat. A szó
nok, Majbó Gábor, aki ma 
az önkormányzat képvise
lője, már felnőttkori emlé
keként elevenítette fel a 
tragikus napokat.

Az ünnepség végén az 
önkormányzat, a pártok és 
a város polgárai helyezték 
el a megemlékezés virágait 
az emlékmű talapzatán.

fotó: Áfrány Gábor 
és Durst László

Az október 6-i esti megemlékezés jeleneteiből

Az október 23-i délelőtti ünnepség szónoka Majbó Gábor, 
körülötte a Váci iskola tanulói és a résztvevők egy csoportja



A ló egyik oldaláról 
a másikra?

Csodával határos volt a 
kommunista diktatúra gyors 
összeomlása, melyhez még az 
’56-os vérveszteségek megis
métlésére sem volt szükség. 
Reményteljesen figyeltem az 
új rendszer kiépülését, de az 
ország vezetése szintjén ez 
nem várakozásaimnak megfe
lelően alakult.

A városi önkormányzat je
lölései és megválasztása helyi 
rendszerváltás reményével 
biztatott, de csalódottság van 
bennem az új világ itteni ki
bontakozásával kapcsolatban 
is, igaz lehet, hogy túl sokat 
vártam e fordulattól, vagy ke
veset tudok az átalakulás ese
ményeiről.

Igen nagy teher az, amit a 
választott vezetők az új rend
szer első ciklusában magukra 
vállaltak: az összeomlott vi
lágrend maradványain bizo
nyítani, hogy ez jobb, eredmé
nyesebb, igazabb hatalmi 
rend. Ha ez nem sikerül, akkor 
úgy érezzük, hogy a négy évti
zed alatt éltető, tartást adó re
ményeinket is elveszítjük. Eh
hez valós közösségi szellem 
és bizalmi vezetés kell, mely 
biztató jövőkép előrevetítésé
vel aktivizálni tudja a polgáro
kat. Sajnos a „nagy politika” 
országos méretben erre nem 
volt képes: nevetségesen kicsi 
párttagságra alapozottan civa
kodnak, taktikáznak stb., de a 
legfontosabb feladatokkal 
nem vagy nagyon későn, elég 
szerencsétlenül foglalkoznak. 
Most az a kérdés, hogy a helyi 
tisztségviselők mit tudnak 
tenni: hogyan tudják befolyá
solni, alakítani a helyi közös
ség arculatát, közvetlen élette
rét, megtalálják-e az önkor
mányzat irányítási-funkcio
nális helyét. Ilyen szempont
ból mérlegelem Balatonalmá
di önkormányzatának első 
évét, és jól tudom, hogy kevés 
ismerettel bíró kívülálló va
gyok.

Nemes gesztus volt a képvi
selők részéről, hogy az első

évben minden díjazás nélkül 
végezték sok időt és energiát 
igénylő munkájukat -  melyért 
én is köszönetet mondok -, de 
úgy gondolom, hogy váro
sunk jelene és jövője szem
pontjából nem ez az 1-2 mil
lió forint a legfontosabb. Pol
gármesterünk sikeres szakmai 
pályafutását megszakítva tel
jes egyéniségét „vetette be” 
nehéz posztjának betöltése ér
dekében; néha már túlzottnak 
is láttam hivatali munkájának 
személyes ügyként való vég
zését, és nem biztos, hogy 
mindent személyesen kell in
téznie.

Lapjuk rendszeres olvasója 
vagyok, s mivel csak két testü
leti ülésen vettem részt, így 
városunk vezetéséről jórészt 
az itt megjelentekből értesül
tem. Többet szeretnék tudni a 
város vezetésének stratégiai 
terveiről, irányító szerepének 
betöltéséről, mert a rendszer- 
változást nem érzékelem a 
mindennapokban. Felkérném 
a város szakmai vezetőit, 
hogy e lapban tegyék közzé 
Balatonalmádi felmért hely
zetét, városfejlesztési koncep
cióit, stratégiai terveit stb. -  
ha vannak ilyenek. Kíváncsi 
lennék Balatonalmádi közép- 
és hosszú távú terveire, me
lyek szerint alakíthatja az ön- 
kormányzat döntéseit; a testü
leti üléseken sem ezekkel a 
kérdésekkel szoktak foglal
kozni -  pedig a város jövőjé
nek alakítása lenne legfőbb 
feladatuk. (Jelenleg csak azt 
tudom, hogy az Almádi Hol
dingnak és a városgazdának 
van megbízatásuk egy-egy 
évre a város vagyonával való 
gazdálkodásra, fejlesztésére, 
fenntartására, de ez nem pó
tolja a terveken alapuló felső
vezetői döntéseket, nem ga
rantálja a távlati érdekeltsé
get.)

A város új vezetői igényel
hetnék a polgárok segítségét, 
jobban be kellene avatni a la
kosságot a város gondjaiba,

fejlesztésébe, s ezzel támoga
tást, aktív részvételt és konk
rét megoldási javaslatokat 
kaphatnának vezetőink, illet
ve a lakossági kezdeményezé
sek, érdekeltségek is jobb 
környezetet, közösségi biz
tonságot nyernének ezzel a 
kapcsolattal.

Sajnos most is a ló egyik ol
daláról a másikra esés tipi
kus hibáját látom: a tervezést 
a korábbi rendszer túlbecsül
te, károsan erőltette, most 
szinte semmi szerepet sem tu
lajdonítanak az így megvaló
sítható koordináltságnak, kö
vetkezetességnek. Jobb, ha 
vannak több időszakra, kü
lönböző kidolgozottságú ter
vek, leírt fejlesztési célok, 
mint ha -  ezek hiányában -  a 
pillanatnyi motivációk a dön
téshozatal meghatározói, az 
események utáni „tűzoltás” a 
képviselők feladata. Nem fé
lek attól, hogy a nyilvános 
gondolkodás, a tervek folya
matos pontosítása, módosítá
sa veszélyeztetné a vezetők 
tekintélyét, és bízom abban, 
hogy a lakosság bevonása a 
jobb változatokhoz segít, a 
megvalósítás feltételeit is 
könnyebben meg lehet terem
teni. Közhelyszerű indoklás 
támasztja alá javaslatomat: 
együtt könnyebb, magunk 
hasznára szolgál minden job
bítás, amivel városunk gazda
godhat, szépülhet.

Tisztemnél fogva elsőként 
gratulálhattam az önkor
mányzat megválasztott tagja
inak, most jószándékú tanács
ként próbálok segítségükre 
lenni fenti meglátásommal, 
javaslatommal. Azért a sajtó 
nyilvánossága előtt, hogy a 
város többi polgára is csatla
kozhasson egy ilyen jellegű 
lakossági aktivizálódáshoz, 
vezetőinket támogatni szán
dékozó együttműködéshez, 
ha ezzel egyetértenek, s ha az 
önkormányzat tagjai, bizott
ságai igénylik.

Nikoletti Miklós

A képviselő- 
testület

működéséről

Működnek!

Ez nem rossz hír, mert 
van, ahol ez újdonságnak 
számítana. Mindemellett 
tisztázni kellene (és kell 
is) két fogalmat.

1. Önkormányzat:
A településen élő vá

lasztópolgárok összessé

ge.

2. Képviselő-testület:
Mi választottuk őket!

Az önkormányzatból!

Ezt mindegyik félnek 
fel kellene ismerni. A pol
gároknak és a testületi ta
goknak is.

Megválasztottam, tehát 
bizalmat szavaztam neki. 
Megválasztattam, tehát 
bizalmat kaptam.

Sajnos az egészséges 
kapcsolat az önkormány
zat és képviselő-testülete 
között még nem alakult ki. 
A képviselők nem érzik 
szükségét a rendszeres 
kapcsolattartásnak vá
lasztóikkal. Választóik is 
máshol beszélik meg 
problémáikat (vannak el
lenpéldák is).

Tanulunk. Mindenki! 
Nem szoktunk a demokra
tikus működéshez. Törvé
nyek is hiányoznak, hi
ányzik a múlt, hiányzik a 
jövő. De jobb lenne, ha ez 
utóbbira figyelnénk.

Bakó Tamás 
Balatonalmádi 

FIDESZ-ügyvivő



GONDOK AZ ISKOLÁKKAL, 
GONDOLATOK AZ ISKOLÁKRÓL

Az önkormányzat oktatási bizottságának elképzelése vázlatosan az iskolaügyről

Báró Eötvös József a múlt század má
sodik felére a kor viszonyai között igen 
kiváló iskolarendszert szervezett, mely
nek alappillérei: a helyi igényeket, érde
keket megfogalmazó iskolaszékek és a 
kor szakmai követelményeit szigorúan 
érvényesítő tankerületi felügyelőségek 
voltak.

E rendszer nagyjából ugyanebben a 
szervezetben működött a II. világháborút 
követő évekig, amikor az államosítás 
megszüntette az addigi sokszínűséget, és 
helyébe központi vezérlésű, ellenőrzésű 
1., 2.,... 256. számú színtelen egyenisko
la-rendszert állított. Besorolta a közokta
tás-közművelődést a nem termelő szféra 
maradványrészesülői közé, ennek ösz
szes következményével: a tudás leértéke
lődésével, a tanári pálya tragikus presz
tízsveszteségével, az elmaradt fejleszté
sekkel. Ez az az örökség, melyet most át
vettünk, miközben a nemzet felemelke
désének kulcsa a képzettség lenne. Való
színűleg nem lenne jó a korábbi iskola
széket -  tankerületi felügyelőséget resta
urálni, azonban mindenképpen szüksé
ges a helyi közösség igényeinek megfele
lő szellemű, a kor szükségleteihez igazo
dó színvonalú, sokszínű alapfokú okta
tás. Jelenünket a közoktatás katasztrofá
lis helyzete jellemzi talán leginkább: a ré
gi rendszer már nem, az új még nem mű
ködik, az iskolák az anyagi és szakmai bi
zonytalanság hálójában vergődnek, mi
közben a velük szemben támasztott igé
nyek egyre nagyobbak.

A képzettség (tudás) felértékelődésé
nek kezdetén vagyunk, emiatt a szülők 
egyre kifejezettebb igénye, hogy gyer
meküket „jó ” iskolába járathassák, mely 
belépőt adhat a „jó” középiskolába...

De sajnos a jelenlegi rendszertelen
ség) nem teszi lehetővé sem az önálló in
tézményeket, sem a szülői várakozások 
megfogalmazását, érvényesítését, sem a 
kevés pénz hatékony felhasználását.

Az önkormányzati törvény az önkor
mányzatok kötelességévé tette az alapfo
kú oktatásról való gondoskodást. A mó
dot, eszközt nem határozta meg -  a szük
séges pénzt részben biztosítja az állam 
(Almádiban kb. 10 millió forint híja van 
az állami támogatásnak). A jövőnk iránti 
és a törvény által ránk rótt felelősségtől 
indíttatva megpróbáltunk kidolgozni egy 
lehetséges rendszert.

-  a fenntartási felelősség
-  az iskolahasználói (szülői) érdek
-  a szakmai érdek egyeztetésére alkal

mas, az iskoláért felelős testület tervével, 
mely alapja lehetne a későbbi iskolaszék
nek. A testületet egyelőre a jelenleg ér
vényben lévő törvény alapján iskolata
nácsnak neveztük, de természetesen más 
neve is lehet.

Tanácsosdit, bizottságosdit játszani 
széles e hazában nincs sok kedve senki
nek, lássuk hát, mi lenne az összetétele, a 
jogköre az elképzelt testületnek:

Javaslatunk szerint az iskolák külön- 
külön önálló iskolatanáccsal rendelkez
nének, melyben azonos számban képvi
seltemé magát a három érdekcsoport (pl. 
3-3 fő). Jogköre (az oktatási törvény által 
előírtak valamelyest kibővítve):

-javaslattevő jogköre van a helyi ne
velési rendszert érintő ügyekre és az is
kolai élettel kapcsolatos minden kérdés
re,

-  a szakmai ellenőrzési rendszer meg
szervezéséig szakmai vizsgálatot kezde
ményez (ez jelenleg külön megrendelés
re, nem kötelező, vásárlandó szolgálta
tásként működik),

-  véleményezi az intézményi költség- 
vetést,

-  véleményezi az intézményi megta
karítások felhasználását,

-  minden, az iskolát érintő kérdésben a 
képviselő-testület oktatási bizottságához 
fordulhat (a képviselő-testülethez).

A fenti, kissé talán száraz, jogias meg
fogalmazásból is kitetszik: valódi, széles 
körű véleménynyilvánítást, beleszólást 
jelent a jogkör az iskola életébe.

Miért lenne jó ez?
Mert a tantestületek segítséget kapná

nak az iskola oktatási, nevelési színvona
lának fejlesztéséhez -  megőrzéséhez, a 
szülők kifejezhetnék elvárásaikat az is
kolával szemben (pl. viselkedési normák 
megfogalmazása). Mert mi mód van ma a 
diszkóba járó, dohányzó, italozó felső ta
gozatos gyermekek szüleinek figyelmez
tetésére, hogy a többi szülő ezt nem tűri? 
Vagy mit lehet erre a mondatra mondani: 
„Az egész osztály mélyen adottságai alatt 
teljesít.” Vagy az önkormányzat kény- 
szerűségből szűkebbre vonja a költség
vetést, talán a legfontosabb eszköztől 
fosztva meg az iskolát, vagy bőkezűen ál
doz az oktatásra, de a drága eszközök

raktárak mélyén porosodnak. -  Miért? 
Mindezt számontartani, ellenőrizni csak 
azt tudja, aki nap mint nap találkozik az 
iskolával.

Az iskolák így a kéviselő-testülettől 
függnének költségvetésük megállapítá
sa, felelős vezetőjük (igazgató) kineve
zése-visszahívása révén, közvetve kap
nának segítséget a testülettől, ha kérésük 
indokolt.

A fő kérdések azonban az iskolában 
dőlnek el. Kérdés: kell-e nekünk (önkor
mányzatnak, szülőnek, tantestületnek) 
most ez?

Az oktatási bizottság véleménye sze
rint -  szintén alaposan és részletesen 
megvizsgálta a kérdéskört -  kell(ene). 
De valóban működő iskolatanács(-szé
ket) csak az iskolában, az érintettek jó
szándékú együttműködésével lehet létre
hozni, rendelettel, utasítással nem. Nél
külük, ellenükre valóban csak a felesle
ges intézményeket szaporítanánk.

Nem esett szó az elgondolásban 
hosszú távú célkitűzésekről, lehetséges 
iskolaformákról, utóképzésekről, s ez 
nem véletlen; erről dönteni csak aztán le
het (felelősen), ha eldöntöttük: kié az is
kola?

Kérjük, legyenek ebben segítségünkre 
véleményükkel, kritikájukkal, s ne res
telljék azt leírni, eljuttatni az oktatási bi
zottság tagjaihoz vagy a polgármesteri 
hivatal szakreferenséhez.

Köszönjük.
dr. Kóger Erzsébet

Benke Irén

Impresszió
A dombtetőn a borókások csöndje 
lustán lebeg, mint örök pillanat, 
a Tó fényes selyem, most 

senki földje,
mélyében alvó tarka nagy halak.
A gondolat erőtlen mint a pára, 
a lepke szárnya mozdulatlan áll
-  érett színésznő -  fellépését várja 
Csopak felő l a késő délután.



SZERKESSZÜK 
EGYÜTT A LAPOT!

Az Új Almádi Újság szerkesz
tőbizottsága kéri mindazokat, 
akik figyelemmel kísérik fiatal 
lapunkat, hogy e hó 25-én, hét
főn, 17.30 órakor jöjjenek el új
ságunk fórumára a közösségi 
házba.

Szeretnénk megosztani önök
kel az újságkészítés örömeit, bá
natait, beszéljük meg, mi jó, mi 
nem, min lehetne közösen vál
toztatni. Várunk mindenkit.

Alapítványok 
városi célokra

Mint ahogy azt az önkormányzati 
hírekben olvashatták, a képviselő-tes
tület két új alapítványt hozott létre.

A Vörösberényi Iskoláért  Alapít
vány indulótőkéje 3 millió forint. A 
kuratórium elnöke Csomai Géza kép
viselő. Tagjai: Kurucz Györgyné, 
Brenner Kálmánné, Navratyil János
né, Toronyi Béla vörösberényi lako
sok.

Az alapítvány célja a településré
szen olyan új iskolaépület-együttes 
megvalósítása, mely az oktatás mellett 
közösségi és sportcéloknak is helyt ad.

A Balatonalmádi Városfejlesztési 
Alapítványt a testület a város fejleszté
se és üzemeltetése céljára akkumulál
ható közösségi és egyéni pénzek ösz

szefogására hozták létre. Az indulótő
ke jelképes összeg, csupán 100 ezer 
forint, de az önkormányzat szándéka 
szerint mind a költségvetésből, mind 
az önkormányzat vállalkozásaiból ke
rülnének erre a számlára pénzek.

A kuratórium elnöke a mindenkori 
polgármester. A kuratórium tagjai kö
zül egy főre a pártok közösen, egy főre 
a városi baráti körök közösen tehetnek

javaslatot. Két főt a kuratórium elnöke 
választhat maga mellé, akik közül az 
egyik gazdasági, a másik jogi vagy 
pénzügyi szakember.

Mindkét alapítvány nyílt, tehát ah
hoz magánszemélyek és szervezetek is 
csatlakozhatnak, annak célkitűzéseit 
támogathatják. Az alapítvány javára 
elhelyezett összeg az adóalapból le
vonható.

K Ó L A
CUKRÁSZDA

ERZSÉBET-, 
KATALIN-NAPI 

AKCIÓ

November 13-tól 25-ig

10% ENGEDMÉNYT 
ADUNK

a sütemények és torták 
árából 100 Ft feletti 

vásárláskor 
Karácsonyra sütemény-  
és félkésztorta-rendelést 

felveszünk 
Házi készítésű geszte

nyemassza kapható

A közösségi ház
november havi programja

8-án, 10 órakor: Fajankó kalandjai. Az Állami Bábszínház előadása 
a Györgyi Dénes általános iskolában
12-én, 16 órakor: Gépjármű-vezetői tanfolyam nyitófoglalkozása
15-én, 9-17 óráig: Kedvezményes szobanövényvásár 
Erzsébet- és Katalin-napra
16-án, 15 órakor: Játszóház
17-én, 10 órakor: Közösségi Ház SE- BEAC OB Il-es 
sakk-csapatbajnoki mérkőzés
18-án, 17 órakor: Kerényi László Kossuth-díjas építész
a vendég. Téma: Beszélgetés, elképzelések Almádi építészetéről 
22-én, 15 órakor: Tudod-e? Detre Annamária és Zsanay Péter 
zenés-játékos műsora a György Dénes általános iskolában 
22-én, 17 órakor: Hunyady Gábor fiatal festő kiállításának megnyitója. 
Megnyitja: Fábián László iskolaigazgató
25-én, 17.30 órakor: Az Új Almádi Újság szerkesztőségének fóruma

*

A Télapó házhoz megy...

A kedves szülők megrendelhetik ezt a szolgáltatást gyerekeiknek 
december 5., 6., 7-re. Érdeklődni a közösségi házban,
Balatonalmádi, Baross Gábor u. 22. Telefon: 38-011, naponta, 8-20 óráig

*
A városi vegyeskar továbbra is várja a jelentkezőket próbáira, 
melyeket szerdánként, 17.30 órától tartanak a közösségi házban

Az AULA építőipari közüle
ti és lakossági szolgáltató

FELAJÁNLJA 
SZABAD 

KAPACITÁSÁT
jó minőségben, kedvező áron

AZ ALÁBBI 
KIVITELI 

MUNKÁKRA:
-  kőműves, hideg-, 

melegburkoló
-villanyszerelés
-  víz-, gázközponti- 

fűtés-szerelés
-festés-mázolás
-asztalos

Érdeklődni 
a 06/96/19-688, 
96/65-127-es 

telefonon

Csibészkébe el kell
jönni,
ha szép ruhát akar
venni!

A CSIBÉSZKE GYERMEKDIVAT SZERETETTEL VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIT 
A KARÁCSONYI VÁSÁRRA!

Gyermekét nálunk olcsón, tetőtől talpig felöltöztetheti!
-  zoknik, fehérneműk
-  szoknyák, nadrágok, melegítőalsók
-  szabadidőruhák, pólók

-cipók, csizmák
-  kabátok, sapka, sál, kesztyű
-  anorákok, overallok stb.

Nyivta: hétfőn 13—17-ig, keddtől péntekig 9—17-ig, szombaton 9—13-ig 
Címünk: Balatonalmádi, Nárcisz utca 21., az új óvoda mellett
Megközelíthető: a régi tanácsháztól a Kurcz R. utcán vagy a benzinkút felől a Kövesalja utcán át 
NÁLUNK OLCSÓBBAN VÁSÁROLHAT ÉS MÉG A VESZPRÉMI ÚTIKÖLTSÉGE IS MEGMARAD 
TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK ENGEDMÉNYT ADUNK!

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA
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