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Parancs János: Ismét a tavasz

A jószagú levegõ. A csicsergõ,
a csivitelõ, a füttyögõ madarak.
Az opál ég alatt a könnyû pára.
A tavaszi napsütéstõl kótyagos,
cikázó rovarok, lepkék, bogarak.
Kibuknak a földbõl a füvek, a csírák,
tündökölnek és illatoznak az ibolyák,
az ismeretlen nevû, apró virágok.
Erjed és pezseg újra a természet,
ki tudja hanyadszor, hány ezer éve,
hogy kihordja és világra szülje
az esélyt, a folytatás reményét legalább.
Ez az évszak a bizalomé, a bizakodásé;
ilyenkor röstellem, hogy gyanakvó,
hitetlen és erõtlen lélek vagyok.
Mert gyönyörû ez a lázas igyekezet és lobogás,
gyönyörû ez az önfeledt, csapongó szárnyalás,
ez a lebírhatatlan, ösztönös és vegetatív remény.
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1849 január 1-jén kibocsátott kincstári utalvány, Völgyi Ferenc kincs-
tári  fõpénztárnok aláírásával.

Kincstári utalvány mint az elõzõ, de 30 kr névértékben

Az elsõ igazi "Kossuth-bankó" Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Völgyi
Ferenc kincstári fõpénztárnok és Rögler János bankfõpénztárnok

aláírásával.

Szokatlan formájú bankjegy az elõbbivel azonos aláírókkal. Érdekesség,
egyben szokatlan, hogy nem szerepel rajtuk a kibocsátás dátuma. 

Buda-Pest, szeptember 1-én 1848, kibocsátott bankjegyen az elõzõekkel
azonosan csak Kossuth Lajos pénzügyminizter szerepel.

Az 1848-49-ben kibocsátott 100 forintos "pénzjegy" (akkor így
nevezték) volt a legmagasabb címletû papírpénz.

Buda-Pest,  szeptember 1-én 1848,  kibocsátott bankjegyen csak
Kossuth Lajos szerepel, mint pénzügyminiszter.

1849. július 1-jén kibocsátott kincstári utalvány "az ország kormány-
zója Kossuth Lajos. Pénzügyminister Duschek Ferenc" aláírásával

Buda-Pest, szeptember 1-én 1848, kibocsátott bankjegyen csak Kossuth
Lajos szerepel, mint pénzügyminiszter.

Szabadságharc pénzei
ELSÕ RÉSZ

Az 1848-49. évi szabadságharc idején többféle pénz volt forga-
lomban. Közülük a legismertebb és legtöbbször emlegetett a
"Kossuth-bankók" voltak. Nem számítva a szükségpénzeket, vala-
mint az Amerikában kiadott pénzjellegû kiadmányokat, a követ-
kezõkben felsorolt papírpénzeket tekinthetjük pénznek, illetve
bankjegynek. Közöttük vannak kincstári utalványok is, ame-
lyeket fizetõeszközként használtak. (A képek 50%-os méretûek.)
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Emigrációs Kossuth-bankók 1, 2 és 5 Forint címletekben, 1852
június nyomtatta Toppan.Carpenter.Casilear&Co. Phila. (magyar
nyelvû kiadás)

Kossuth Lajos 1851-ben Amerikába utazott politikai és gazdasá-
gi támogatást szerezni a harc folytatásához. Pénzt akart szerezni
fegyverek vásárlásához, ennek érdekében nyomatta az 1, 5, 10,
50 és 100 $ névértékû, angol nyelvû pénzjegyeket. Az 1852-ben
nyomtatott, magyar nyelvû "bankókat" egy raktár mélyén levõ
ládákban találták meg.

SZÜKSÉGPÉNZEK
A szabadságharc idején több város adott ki helyi pénzeket. Közü-
lük Rozsnyó város szükségpénzeit ismerhetjük meg. 

"Rozsnyó  bánya  várospénztári  utalványa  egy  pengõ  krajcárra"
formában, 1, 3, 6, 20 pengõ krajcár és egy pengõ forint névérté-
ken. A pengõ jelzõ abban az idõben a fémpénzt jelentette, azaz
egy ezüst (pengõ) forint 3 ezüst huszast  ért.

Emigrációs Kossuth bankók 1, 5, 10, 50 és 100 Dollár címletek-
ben, 1851ben nyomtatta Danforth . Bald & Co. New York
Philad. (angol nyelvû kiadás)
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ALMÁDI ÚJSÁG

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2011. februári ülésén tárgyalt napirendi
pontok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
A 2011. évi költségvetés fõösszege 2.545.193 E Ft, ami az elõzõ
évi 3.266.384 E Ft-hoz képest 22,1%-os csökkenést mutat. A
csökkenés magyarázata, hogy az elõzõ évi felhalmozási célú
kiadások maradványa, a folyamatban lévõ EU-s támogatással
megvalósuló programok mûködési és felhalmozási célú kiadá-
sainak és bevételeinek maradványa, valamint az EU-s projektek
tárgy évre ütemezett támogatásai és kiadásai lényegesen alacso-
nyabb összeggel szerepelnek a költségvetésben, mint elõzõ
évben. A bevételek között szereplõ mûködési bevételek 0,8%-
kal csökkennek. A mûködési célú kiadások 2011. évi tervezett
összege 1.549.210 E Ft, amely a 2010. évi elõirányzathoz képest
1,2%-os csökkenést jelent (elõzõ évben 5,4%-os növekedés volt).

Tájékoztató a Balatonalmádi Rendõrkapitányság 2010. évi tevé-
kenységérõl
A Balatonalmádi Rendõrkapitányság beszámolója szerint 2010.
évben az ismertté vált bûncselekmények száma 972-rõl, 1429-re
nõtt, ami 47%-os növekedést jelent. A vagyon elleni bûncselek-
mények elkövetése miatt elrendelt nyomozásokon belül, a lopá-
sok száma 261-rõl, 238-ra, a betöréses lopások száma 212-rõl,
148-ra csökkent. A rablások esetében a 2009. évi 33%-os felderí-
tési eredményesség 60%-ra javult, a nyomozási eredményesség
pedig 40,51%-ról 53,59%-ra emelkedett. A közbiztonsági hely-
zet 2010-ben szélsõséges megnyilvánulásoktól mentes volt. Dr.
Szabó János rendõrkapitány – összegezve a kapitányság éves
beszámolóját – kiemelte, hogy a 2010-es országos eredményessé-
gi adatok alapján a Balatonalmádi Rendõrkapitányság, a 151
kapitányság közül 48. lett, az összes Balaton-parti kapitányság
között pedig az elsõ helyen végzett.

Tájékoztató a Balatonalmádi Polgárõr Egyesület 2010. évi tevé-
kenységérõl
Hansági Endre egyesületi elnök beszámolója alapján a Balaton-
almádi Polgárõr Egyesület 2010. évben 3730 óra szolgálatot tel-
jesített, rendszeresen 20 fõ részvételével. Balatonalmádi közigaz-
gatási területén rendszeresen járõröztek gyalogosan, gépkocsival,
négy fõ lovas polgárõrrel, több alkalommal a rendõrséggel közö-
sen, a köz- és közlekedésbiztonság javítása érdekében.

Rendelettervezet az önkormányzat fenntartásában lévõ nevelési-
oktatási intézmények étkezési térítési díjairól szóló önkormány-
zati rendelet megalkotására
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselõ-testülete a 6/2010.
(II.26.) rendeletével elfogadta az önkormányzat fenntartásában
lévõ nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjairól, és a
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról
szóló rendeletét. Az új rendelet csak az oktatási intézményekre
vonatkozik. A rendelettervezet szerint, a napköziotthonos óvoda
esetében az intézmény által történt részletes tervezés alapján, a
térítési díjak 7,9%-kal emelkednek. Az oktatási intézményekben a
napközi ellátást (napi háromszori étkezést) igénybe vevõk térítési
díjai 4,3%-kal emelkednek, az iskolai menzai ellátást igénybe
vevõk térítési díjai 4,3%-kal emelkednek.

Javaslat bölcsõdei ellátásra szóló megállapodás megkötésére 
Balatonfüred Város Önkormányzatának képviselõ-testülete kez-
deményezte, hogy a két önkormányzat kössön megállapodást a
balatonalmádi illetõségû gyermekek bölcsõdei ellátásának biz-
tosítására a balatonfüredi önkormányzati fenntartású bölcsõdé-
ben. A megállapodás megkötésével az almádi szülõk nagyobb
eséllyel kapnának gyermekük számára bölcsõdei ellátást a füredi
intézményben. A képviselõ-testület megállapodást köt Balaton-
füred Város Önkormányzatával, továbbá felhatalmazza a pol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Javaslat önkormányzati tulajdonú nonprofit egészségügyi Kft.
alapítására
Az önkormányzat – a Petõfi utcai egészségház szakmai program-
jainak végrehajtására, az ellátásszervezésre, az újonnan beinduló

szakrendelések (sebészet, gyermek szakgyógyászat, röntgen,
ultrahang) ellátására, ill. a jelenlegi alap- és szakrendelések koor-
dinálásra, a minõségbiztosítási standardok alkalmazására, az új
épület gazdaságos üzemeltetésére – saját tulajdonú nonprofit gaz-
dasági társaságot hoz létre. Az önkormányzat a törvényekbõl
következõ kötelezõ egészségügyi feladatait a megalapítandó non-
profit kft-nek adja át feladat-átadási szerzõdés keretében. A
képviselõ-testület a kft. felügyelõ bizottságába Bálint Sándort és
Dr. Kutics Károly önkormányzati képviselõket, bizottsági
elnököket és Dr. Petkovits Tamást, ügyvezetõ igazgatójává Dr.
Németh Ilonát választották.

Javaslat a médiatámogatás felosztására
A képviselõ-testület 2011. március 01. napjától 2011. december
31-ig az Öböl TV Kft. közmûsor-szolgáltató tevékenységét brut-
tó 2.329.000 Ft-tal támogatja, a Vesz-Pannon Média Kft.
mûsorszolgáltatóval bruttó 1.838.000 Ft szolgáltatási díj ellené-
ben, a Veszprém TV Kft. mûsorszolgáltatóval bruttó 625.000 Ft
szolgáltatási díj ellenében szolgáltatási szerzõdést köt. 

Javaslat egyszeri Balaton Kártya kedvezmény nyújtására
A Hotelinfo Kft. fejlesztési terveinek megfelelõen azzal kereste
meg az önkormányzatot, hogy a jelenlegi kedvezményen felül
kínáljon egyszeri, 50%-os kedvezményt a kártyatulajdonosoknak
a strandbelépõ árából, legfeljebb két felnõtt és három gyermek
részére. A kedvezmény a Balaton Kártya honlapjáról letöltött e-
szelvénnyel vehetõ igénybe a Balaton Kártya tulajdonosok
részére. Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
kössön szerzõdést Hotelinfo Kft-vel valamennyi önkormányzati
strandra vonatkozóan. A szerzõdés megkötésével a Hotelinfo
vállalja, hogy az önkormányzatot, mint a "Balatoncard Family –
Balaton Turizmus Kártya" támogató és kedvezményadó partnerét
a kártyához kapcsolódóan propagálja és az információs kiad-
ványban megjelenteti.

KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÁS
Április hónapban a Pannónia könyvtára teljes körû állomány-

ellenõrzést tart, a törvényi szabályozásnak megfelelõen. 
A revízió ideje alatt nyilvános szolgáltatásaink szünetelnek, a

könyvtár zárva tart. 
A gyermekkönyvtárban mûködõ kiscsoportok foglalkozásai-

ról a foglalkozást vezetõk adnak további tájékoztatást az érdek-
lõdõknek.

Olvasóinkat arra kérjük, hogy március végéig jöjjenek, köl-
csönözzenek könyveket, folyóiratokat és egyéb dokumentumo-
kat, hogy kitartson az olvasnivaló májusig!

Egyben felajánljuk a régi tartozással bíró olvasóinknak, hogy
március végéig a késedelmi díjtól eltekintünk, ha visszahozzák a
náluk lévõ könyvtári dokumentumokat. A tartozásokról postai
úton küldünk értesítést.

Köszönjük türelmüket, májusban visszavárjuk Önöket!
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ÉPÜL AZ EGÉSZSÉGHÁZ

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2009 nyarán írta alá
KDOP-5.2.1/B-2008-0012 azonosító számú "Balatonalmádi Kis-
térségi járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése" címû pályázat ke-
retében elnyert támogatásról szóló szerzõdést. Az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával megvalósuló pályázaton elnyert támogatási összeg 400
millió Ft, melyhez önerõként a képviselõ-testület 233 millió Ft-ot
biztosított saját költségvetésbõl. A pályázat tartalmazta az új önál-
ló egészségház épület megvalósítását, valamint az egészségügyi szol-
gáltatás orvostechnológiai és informatikai eszközállományának
beszerzését. Az új épületben kap helyet az I., II., IV. háziorvosi
körzet rendelõje, az I. házi gyermekorvosi valamint az I. fogorvosi
körzet, a központi orvosi ügyelet, a I. védõnõi szolgálat és vala-
mennyi szakrendelés. Fejlesztésként sebészeti rendelés, ultrahang
és röntgen diagnosztika indul. 

Az épületet a Földes és Társa Építésziroda Kft., Földes László
Ybl-díjas építész tervezte. Az elkészült kiviteli tervek alapján köz-
beszerzési eljárást folytattunk le nyílt eljárás keretében. A beér-
kezett árajánlatok alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló
anyagi keretek szûkösek, ezért egy új tárgyalásos közbeszerzési
eljárás során az ajánlattevõkkel tárgyalásokat folytattunk a mûsza-
ki tartalom olyan mértékû csökkentésére, amely az épület meg-
valósítását lehetõvé tette, ugyanakkor az elképzelt építészeti és
használhatósági értéket nem csorbította. 

A kivitelezési szerzõdést 2010 tavaszán írtuk alá. A meglévõ
napköziotthon épületének elbontása után, április elsején adtuk át
a munkaterületet az új létesítmény építési munkálatainak meg-
kezdésére. A két traktusból álló, egyenként 3 szintes épület a nyár
közepére szerkezetkész állapotba került, a nyár végére az építészeti
attrakcióként megjelenõ, épületeket összekötõ hídszerkezetek is
elkészültek. Az év végéig a kivitelezõ elkészült a belsõ munkálatok
zömével, belsõ válaszfalak, helyiségek kialakításával, gépészeti és
villamos alapszerelések, nyílászárók beépítésével, hidegburkolási
munkák többségével, vakolási és szigetelési munkákkal.

Karácsonyig az épület zárható állapotba került ugyan, de a hi-
deg beállta, valamint a fûtés hiánya miatt a befejezõ munkálatok
márciusra maradtak. Február végéig megindulhat a fûtés, így a
melegburkolatok elhelyezése, helyiségek végleges festése, hiányzó
burkolatok, belsõ ajtók valamint szaniterek elhelyezése, beüzeme-
lése megtörténik. A végleges áram biztosítása után lehet az elektro-
mos szereléseket befejezni, a beépített lift, valamint szellõzést biz-
tosító gépészeti berendezéseket beállítani, beüzemelni.

Jelenleg az orvostechnológiai és számítástechnikai eszközök
beszerzési folyamata zajlik. Májusban és júniusban a végleges be-
rendezés és beüzemelés a már teljesen elkészült épületben fog meg-
történni.

A külsõ munkálatok végzésének legnagyobb ellenfele a tél. A
kertészeti munkák, utak, parkolók, járdák, támfalak, külsõ nö-
vénytelepítés és közvilágítás kiépítése reményeink szerint a tavasz
elsõ hónapjában elkészülhetnek. Az épület külsõ burkolása és fes-
tése is a jó idõt várja, hiszen ezek a munkálatok technológiai okok-
ból csak bizonyos hõmérséklet felett végezhetõk el.

Az új egészségház várhatóan az év második felében fogadhatja
az elsõ betegeket.

Bogdán László
településfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetõ, fõépítész

EGGENFELDENBEN JÁRTUNK
Szíves invitálás érkezett testvérvárosunkból Eggenfelden-

bõl a baráti társaság közgyûlésére. Keszey János polgármester
úr, Silló Piroska az Eggenfelden–Balatonalmádi Baráti
Társaság elnöke, Balikó Ferencné Zsuzsa vezetõségi tag, és
jómagam, az eseményhez illõ magas rangon vettünk részt a
közgyûlésen. Testvérvárosunk képviseletében Werner Schiessl
polgármester úr Karl Riedler korábbi polgármester, Rupert
Starzner 2. polgármester, Johanna Leipold 3. polgármester
asszony, Anita Hölzl képviselõ asszony, Erich Krapf képviselõ
úr és Helmut Lugeder képviselõ úr jelent meg a közgyûlésen.
Bruno Holzleitner elnök úr beszámolójában értékelte az
elmúlt év történéseit, felidézve a sok szép tartalmasan együtt
töltött eseményt, a horgászversenytõl, a 10 éves jubileumi
ünnepségen át a borfesztiválig, hogy csak a fontosakat említ-
sük. Az idei év sem lesz soványabb. Középpontban a 10 éves
jubileum Eggenfeldenben történõ megerõsítése áll, melyre
szeptemberben utazunk egy busznyi delegációval. Kicsit
irigykedtünk, hogy társszervezetünk taglétszáma 304 fõ, és
most is megtelt a Stadthalle terme, igen sok korábbi együttün-
neplésünk helyszíne, de mi is mindent elkövetünk, hogy ez a
kapcsolat szélesedjék, ki tudjuk használni azon lehetõségeket
amik csak lehetségesek, még jobban ismerjük meg a másik
kultúráját, és minél mélyebben mutassuk be a miénket. Ahogy
ezen újság hasábjain is ígértük Gottfried Anders barátunknak,
az együttmûködést folytatjuk, biztosan elégedetten állapítja
meg föntrõl, hogy mindenki teszi a dolgát, hogy barátságunk
továbbra is virágozva éljen!

Szentesi István
Baráti Társaság alelnöke

KEDVES OLVASÓK!
Néhányan szóvá tették, hogy nem mindig kapják

meg újságunkat. Kérjük elsõsorban postásuknak jelez-
zék, lehet írott üzenet is (a postaládára tûzve). Nyom-
tatunk annyi példányt, hogy minden almádi háztartásba
jutnia kell. Akinek viszont otthonra megérkezik, ne
vigyen a Városházáról, Könyvtárból, mert akkor tényleg
nem jut mindenkinek. 

Alapítványunkat az adó 1%-ával támogatóknak kö-
szönjük a segítséget, reméljük ebben az évben még töb-
ben ajánlják fel forintjaikat az Almádiért Közalapítvány
számára. Köszönjük. 
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"BALATONALMÁDI VÁROS
SPORTJÁÉRT"

Felber Gyula, a Balatonalmádi Herkules SE elnökének

"A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik leg-
erõteljesebb nevelõ eszköze"

(Szent-Györgyi Albert)

Fiatal korában atlétaként
kezdett el sportolni a Fûzfõi
Atlétikai Klubban. Késõbb táj-
futóként hét alkalommal sze-
repelt a Magyar katonaválo-
gatottban. Az idõk folyamán
öt sportágban szerzett ver-
senybírói képesítést. Ked-
venc sportágában, a tájfutás-
ban, szakedzõi végzettség
megszerzését követõen, a
Testnevelési Fõiskolán sport-
menedzseri szakon diplomá-
zott.

Több egyesület alapító
tagja lett: így a Balatonalmádi
Herkules Sportegyesületnek
is. 

Balatonalmádiban 1991-
tõl 2002-ig volt sportszervezõ. Munkája során megálmodója és
megvalósítója volt a Balatoni Városok Sportbajnokságának. Ez a
sportrendezvény hét éven át hét sportágban mûködött, hét
Balaton-parti város csapatainak részvételével. Szervezõje volt a
megyei Önkormányzati Sporttalálkozóknak.

Neki köszönhetõ, hogy a városban több kiemelkedõ sport-
esemény került megrendezésre. Újraindította a Balatonalmádi–
Balatonfüred sporttalálkozót, melyhez kulturális találkozó is
kapcsolódott. Sportszervezõként az alábbi rendezvények fûzõd-
nek a nevéhez: triatlon, duatlon, tájfutó, hegyi kerékpár, hegyi
futó és off-road versenyek. Évekig szervezte a Kihívás Napja
sporteseményt, az ünnepi sportversenyeket, tenisz, kispályás lab-
darúgás, asztalitenisz, kerékpáros ügyességi, görkorcsolya,
háztömb körüli kerékpáros és futóverseny-számokban, valamint
a városi kispályás labdarúgó bajnokságot. A környezõ települések
sportszervezõinek segítségével a Millennium évében versenyso-
rozatot indított. Irányításával dolgozta ki a Sport Bizottság váro-
sunk objektív sportfinanszírozási rendszerét és sportkoncep-
cióját. A Herkules Sportegyesület elnökeként Erõemelõ Szenior
Fekve nyomó Európa Bajnokságot, majd több éven át a Balaton
Kupa fekve nyomó versenyt rendezte Balatonalmádiban.

Egyesületében mûködött nõi és férfi kézilabda, hegyi
kerékpáros és erõemelõ szakosztály. Jelenleg versenysport jel-
leggel tájfutó, szabadidõsport jelleggel testépítõ és nõi kosárlab-
da szakosztály mûködik. Tájfutóik ebben az évben három egyéni
és egy váltó országos bajnokságot nyertek és több országos baj-
noki dobogós helyezést is elértek, miként a korábbi években is.
Tájfutó edzõként a kezei alatt több száz gyerek tanulta meg a táj-
futás alapjait és versenyzett eredményesen.

A Herkules Sportegyesület tagjainak és szponzorainak segít-
ségével, valamint pályázati támogatásból korszerû edzõtermet
alakítottak ki a Györgyi Dénes Általános Iskolában. Az egyesület
mûködteti továbbá a Budatavai Sporttelepet, majd a Damjanich
utcai volt Auróra munkásszállót is.

Munkája elismeréseként megkapta a Testnevelés és Sport
Kiváló Dolgozója OTSH, valamint a Veszprém Megye sportjáért
kitüntetést. A tavalyi évben a Megye Tájfutásáért részesült elis-
merésben.

· 1996–2000-ig a Megyei Tájfutó Szövetség felügyelõ biztosa,
· 1998–2002-ig a Magyar Tájfutó Szövetség elnökségi tagja,
· 2003–2007-ig a Veszprém Megyei Triatlon Szövetség elnöke. 

Végül, de nem utolsósorban a sportbizottság tagjaként neki is
köszönhetõ a Balatonalmádi Város Sportjáért díj megalapítása
1999-ben, melyet munkája elismeréseként idén Õ vehet át.

Gratulálunk, további sikereket, jó egészséget kívánunk.

JÓ TANULÓ,
JÓ SPORTOLÓ
KOVÁCS  BOTOND
a Györgyi Dénes Általános Iskola 8.
osztályos tanulója

Óvodás kora óta sportol, foci-
zik. Az Almádi Foci Suli Csapatá-
ban kezdett el ismerkedni a foci
alapjaival. Kivételes labdaérzékére,
ügyességére a szakemberek hamar
felfigyeltek, így az elmúlt években a
Veszprémi Utánpótlás Labdarúgó Egyesületben rúgja a labdát. A
szakemberek kiemelkedõ tehetségû és szorgalmú labdarúgónak
tartják, nagyon ígéretes, szép karrier állhat elõtte.

Az idei évben a nagy múltú budapesti MTK labdarúgó csapa-
ta igazolta le, így a 8. osztály elvégzése után azon kevés után-
pótlás labdarúgók közé tartozhat, aki az agárdi Sándor Károly
Labdarúgó Akadémián folytathatja tanulmányait.

Az iskolában – átlagon felüli – sportban megnyilvánuló adott-
ságainak és képességeinek köszönhetõen sokrétû, szerteágazó
sporttevékenységet folytat. Részt vesz labdarúgásban, atlétiká-
ban, mezei futásban a diákolimpia körzeti, megyei versenyein,
ahol figyelemreméltó eredményekkel és teljesítményekkel
büszkélkedhet. Vezéralakja a korosztályos labdarúgó csapatnak,
mely egyedülálló módon háromszor egymás után nyerte meg a
megyei diákolimpiát.

A megyei diákolimpia atlétika és mezei futóverseny csapa-
tában és egyéni versenyszámban is felállhatott a dobogóra.

Az iskolai életben szerény, tisztelettudó tanuló, tanulmányi
eredményei jó és jeles között mozognak. Jó humora, vidám jelle-
me az osztály központi személyiségévé formálta. Társai körében
elismert tanuló. Közösségi programok szervezésében, osztály- és
iskolai mûsorok szerkesztésében, kivitelezésében is részt vállal.

Sport, tanulmányi és közösségi munkája alapján példaként
állítható az iskola közössége elé.

JÓ TANULÓ,
JÓ SPORTOLÓ
RIGÓ  DÁNIEL
a Vörösberényi Általános Iskola 8.
B osztályos tanulója

Egyenes, becsületes, kiegyensú-
lyozott, nyílt szívû tanuló. Iskolai
kötelezettségeit kiválóan végzi,
osztálytársainak tanulásban és
sportban is példát mutat. Magatar-

tása példás, tanulmányi eredménye jeles, illetve kitûnõ. Társaival
megértõ és segítõkész.

Az iskolai sportéletnek kiemelkedõ személyisége. Feladatait
testnevelési órákon, sportköri foglalkozásokon lelkiismeretesen,
képességeinek legjavát nyújtva, fegyelmezetten végzi.

A Magyar JKA Karate Szövetség tagja. 5 éve karatézik.
Kéköves 5 kyu fokozattal rendelkezik. Minden fokozat elõtt
eredményes vizsgát tett. E fokozatok teljesítése után adódik
lehetõsége az országos versenyeken való részvételre. 

A karate = üres kéz, értelem szerint pedig olyan harcmû-
vészet, melyben a karatéka saját testét használja fegyverként.
Egyúttal személyiségfejlesztõ sportág, jellemzõi gyors, egyszerû
technika, egyensúly, az akaraterõ, tudás, kitartás, harmónia,
csapatösszetartás.

Az általános iskolában, iskolai gálán nagysikerû karate bemu-
tatókat tartott, társaival is megismertetve ezt a nagyszerû sport-
ágat. 

Más egyéb diáksport-versenyek aktív résztvevõje, egyénisége
példaadó.
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A Balatonalmádi körzeti Diáksport Bizottság szervezésében a
2010–11. tanév elsõ félévében több sportverseny zajlott már le.
A labdajátékokban (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) túl va-
gyunk az õszi selejtezõ mérkõzéseken. A tavasz folyamán a visz-
szavágókat követõen alakul ki a körzeti döntõn részt vevõk köre,
majd a gyõztes csapat képviselheti a kistérséget (tíz általános
iskola tartozik ide) a megyei diákolimpiai versenyeken. 

Számos sportágban lezajlottak már a körzeti és megyei verse-
nyek, ahol a két balatonalmádi általános iskola versenyzõi és csa-
patai eredményesen szerepeltek. 

A játékos sportvetélkedõn sor- és váltóversenyekben mérhet-
ték össze ügyességüket, gyorsaságukat, kitartásukat az alsó tago-
zatos fiúk és lányok. Idén mindkét balatonalmádi iskola csapata
továbbjutott selejtezõcsoportjából a Balatonkenesén megrende-
zett körzeti döntõbe, ahol a Vörösberényi Általános Iskola csa-
pata a második, míg a Györgyi Dénes Általános Iskola csapata –
a tavalyi évhez hasonlóan – az elsõ helyezést érte el. A tapolcai
megyei döntõn óriási izgalmak közepette a "györgyis" csapat egy
ponttal lemaradva az összevont tapolcai iskola mögött holtver-
senyben a 2–3. helyen végzett.

Úszás sportágban a körzeti diákolimpia versenyen mind a
négy korcsoportban rajthoz állhattak a kistérség iskoláinak
versenyzõi, illetve 4x50 méteres váltócsapatai. A körzeti ver-
senyrõl az elsõ két helyezett versenyzõ és csapat juthatott tovább
a szintén Balatonfûzfõn megrendezett népes megyei versenyre,
ahol az alábbi jelentõsebb balatonalmádi eredmények születtek:

I. korcsoport:
Bérces Bíbor (Györgyi Dénes Iskola)
50 m gyorsúszás 3. helyezés, 50 m mellúszás 2. helyezés,
Csíki Lilian (Vörösberényi Iskola)
50 m gyorsúszás 5. helyezés, 50 m hátúszás 3. helyezés,
Bognár Balázs (Györgyi D. Iskola)
50 m mellúszás 2. helyezés, 50 m hátúszás 2. helyezés,

II. korcsoport:
Simon Mátyás (Györgyi Dénes Iskola)
50 m gyorsúszás 2. helyezés, 50 m hátúszás 2. helyezés,

Kajári Júlia (Györgyi Dénes Iskola)
50 m gyorsúszás 1. helyezés, 50 m hátúszás 2. helyezés,
Budai Kata (Györgyi Dénes Iskola) 
50 m mellúszás 7. helyezés,

4x50 méteres gyorsváltóban a Györgyi D. Iskola leány csa-
pata (Kajári Júlia, Budai Kata, Bérces Bíbor, Szabó Dominika)
az 1., míg a "Györgyis" fiú váltó (Simon Mátyás, Bognár Balázs,
Sági Tamás, Kónya Ákos) a megyei 3. helyezett lett.

III. korcsoport:
Simon Balázs (Györgyi Dénes Iskola)
100 m gyorsúszás 2. helyezés, 50 m mellúszás 6. helyezés,
Mógor Zsófia (Györgyi Dénes Iskola)
100 m gyorsúszás 5. helyezés, 50 m mellúszás 1. helyezés,
Perger Petra (Györgyi Dénes. Iskola) 
100 m hátúszás 5. helyezés, 50 m mellúszás 7. helyezés,
Bérces Anna Panna (Györgyi Dénes Iskola) 
100 m mellúszás 3. helyezés,100 m gyorsúszás 6. helyezés,

4X50 méteres gyorsváltóban a Györgyi D. Iskola leány csap-
ata (Budai Kata, Kiss Anna, Perger Petra, Mógor Zsófia)  a 4.,
míg a Györgyi Dénes Iskola fiú váltója (Kuthy Gábor, Bíró
Márton, Simon Balázs, Faust Gellért) a megyei 2. helyezett lett.

IV. korcsoport:
Sági Laura (Györgyi Dénes Iskola) 
100m mellúszás 5. helyezés,
Mógor Ágnes (Györgyi Dénes Iskola) 
100 m mellúszás 4. helyezés, 100m hátúszás 7. helyezés,
Horváth Bence (Györgyi Dénes Iskola) 
100 m mellúszás 4. helyezés.

A tanév második felében, a tavasz folyamán több sportágban
is folytatódnak az iskolai diákolimpiai versenyek, ahol remél-
hetõleg hasonló szép almádi sikerek születnek majd.

Ács Attila
Balatonalmádi körzeti Diáksport Bizottság elnök

SIKERESEN SZEREPELTEK A BALATONALMÁDI ISKOLÁK
A DIÁKOLIMPIAI SPORTVERSENYEKEN
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A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 45.152.000 Ft támo-
gatást nyert a Közép-dunántúli Operatív Program Balatoni
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására
kiírt KDOP/2008/2.2.1 D. kódszámú pályázaton. ("Balatonal-
mádi Desztináció Fejlesztéséért" címû projekt)

A pályázati megvalósítás elemeként az egyesület 2011.
február 25-én, konferenciára hívta össze az országban érintett
TDM-szervezeteket, melynek a balatonalmádi Ramada Hotel
and Resort Lake adott helyet. A konferenciát Dudás Zsolt a
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke nyitotta meg.
Beszédében elmondta, hogy a szolgáltatók, a civil szervezetek, az
egész desztináció összefogása nélkül elképzelhetetlen a fejlõdés!
(Aki kimarad, lemarad.) A megnyitó után a TDM-szervezetekrõl,
a megvalósításról és a fenntarthatóságról tartott elõadást Vígh
Tamás a Magyar Turizmus Zrt. TDM-koordinátora valamint
Puczkó László a Turisztikai Tanácsadók Szövetségének elnöke. 

A rendezvény további eseményeként Dudás Zsolt, Keszey
Jánossal, Balatonalmádi város polgármesterével közösen, ünne-
pélyes keretek között átvágta a nemzeti színû szalagot a megújult
Tourinform Iroda bejáratánál, ahol Szedlák Attila Litér pol-
gármestere, országgyûlési képviselõ mondott köszöntõt.

A helyi TDM-szervezetek infrastruktúrafejlesztése és eszköz-
beszerzésének támogatásával, ennek egyes projektelemeivel a
balatonalmádi TDM szervezet információs irodájának a vendég-
forgalomhoz illeszkedõ átalakítását, berendezését, akadály-
mentesítését, ehhez kapcsolódóan a térrendezést turistakomfort
elemekkel kiegészítve, valamint az információs szolgáltatása
maximális kiszolgálásának fizikai és technikai hátterét sikerült
így megvalósítani. Ezzel a térség egyik legmodernebb turisztikai
információs irodája jött létre.

A pályázattal többek között az alábbi lehetõségek kerülnek
megvalósításra a jövõben:

– Az egyesület és a város több, a hosszú távú fenntartható
fejlõdés kritériumait biztosító dokumentum elkészítésére kap
lehetõséget.

– A város turisztikailag frekventált területein információs
pontok létesülnek (touch info, információs faházak, információs
táblák és hirdetõoszlopok).

– Új PR-film készítése.
– Új kiadványok készítése.
– Helyi márkázott ajándéktárgyak tervezése, készíttetése,

melyek megvásárlására lehetõség lesz a megújult Tourinform iro-
dában. 

– Új modern honlap kialakítása.
– Eszközbeszerzések. 
– Study-tourokat fogadhatunk, tanulmányutakat szervezhe-

tünk.
– Szakmai és nyelvi képzésben részesíthetjük munkatársain-

kat és egyesületi tagjainkat
– Átfogó arculatterv készítése.

A pályázat elnyerésével, a fejlesztések megvalósulásával meg-
erõsödik a desztináció TDM Szervezete, bõvül a tagság. Egyre
többen felismerik, hogy csak közösen, az egyes piaci szereplõk
összefogásával, turisztikai kínálatuk egységes megjelenítésével,
szakmai ismereteinek bõvítésével lehet sikeres egy desztináció.

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület a kitûzött célok szelle-
mében már elkészítette a város és az egyesület egységes arculatát
közösen képviselõ, a város kulturális, természeti értékeit és a
BTE tagjait bemutató invitatív kiadványt.

CSALÁDSEGÍTÕS HÍREK…
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munka-

társai 2010. évben is legjobb szakmai tudásukkal segítették a
hozzájuk fordulókat. A családsegítõ csoport munkatársait az
adósságproblémákkal, életviteli, életvezetési gondokkal küszkö-
dõk keresték fel elsõsorban. Balatonalmádiban 2010-ben mû-
ködött az adósságkezelési tanácsadás. A szolgáltatás után olyan
nagy volt a helyi és az országos igény, hogy Kovács László ügy-
vezetõ adósságkezelési tanácsadóhoz költségkímélés miatt, az
elõszûrést csak interneten lehet kérni: www.banikárosultak.hu.

Intézményünket folyamatosan keresték azok, akiknek meg-
változott az élethelyzetük, lakhatási problémájuk, családi vagy
személyes konfliktusaik voltak, vagy csupán információra volt
szükségük azzal kapcsolatban, hogy kihez, hol, mikor, mivel for-
dulhatnak. A családsegítõ csoport rendszeresen tart kapcsolatot
kötelezõ együttmûködés formájában a rendszeres szociális segé-
lyezettekkel, családjukkal. Számukra havi rendszerességgel klub-
foglalkozásokat is tartunk. Balatonalmádiban a hajléktalanok
utcai ellátását, illetve a velük való kapcsolattartást a Magyar Vö-
röskereszt Várpalotai Intézményének (tel.: 88/474-134) munka-
társai végzik. Természetesen, ahol tud, ott intézményünk is be-
kapcsolódik, és segíti az õ munkájukat. 

Örömmel számolunk be arról, hogy nem csökkent, hanem
folyamatosan gyarapodik az alakformáló klub létszáma. Az ide-
járók komolyan veszik jelszavunkat: "hozd magad formába".
Szeretetkarácsonyunk ünnepségünket bensõséges keretek között
tartottuk a velünk rendszeresen kapcsolatot tartókkal.  

2010 júniusában nagyon sokan nem mondtak csütörtököt,
akik eljöttek az egészségnapra. Ezt a napot idén is megszervez-
zük, várhatóan június elején, figyeljék hirdetéseinket.

Kérjük, hogy ebben az évben is forduljanak hozzánk bizalom-
mal, problémájukkal. Intézményünkben, ebben az évben is térí-
tésmentesen vehetõ igénybe jogi és pszichológiai tanácsadás.
Bejelentkezés és idõpont-egyeztetés mindkét esetben szükséges.
Tel.: 542-554.

"A FEJLÕDÉSHEZ ÖSSZEFOGÁS KELL"
Korszerû Információs Iroda Balatonalmádiban

Családsegítõs bonusz….

ZUMBA … ZUMBA … ZUMBA
Örömmel értesítünk minden érdeklõdõt, hogy folytatódik 

a ZUMBA-oktatás a családsegítõ szervezésében. 
Minden szerdán 17.00–18.00 között új oktatókkal, 

régi lendülettel, a megszokott helyen a Zóna étteremben
(Városház tér 4.)

Jöjjön, várjuk zumbázzunk  együtt!

Érdemes kipróbálni, nem fogja megbánni…

Érdeklõdni: 

Melnecsukné Vati Judit 88/542-554 munkaidõben

Molnár Ibolya  06-30-436 70 85

P.Gy.
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ANYANYELVÜNKRÕL
Március, március
ide fuss - oda fuss;
vár a rét, a mezõ
tavasz ez, ez már õ!

Minek nevezzelek?

Sok, gyermeket váró házaspárban fölmerül ez a kérdés: mi
legyen a gyermek neve? Ha nem akarják elõre tudni a születendõ
baba nemét, akkor fiú- és leányneveket keresgélnek. Nem köny-
nyû feladat.  Legyen a névnek jó hangzása, illeszkedjék a családi
névhez, esetleg figyeljenek-e a hagyományokra, pl. arra, hogy az
elsõszülött fiú kapja meg az apja nevét, a leány az anyjáét. De
illik meghallgatni a leendõ nagyszülõk véleményét is; esetleg
éppen valamelyikõjük neve kerülhet szóba, ilyesféleképpen:
legyen a gyermek neve Konrád, gondolva a dédpapára, vagy
Lujza, szintén emlékezve egy õsre – és így tovább.

Milyen név nem illik egy adott családi névhez? Például az
egyhangúság: Kelemen Elek – Kesere Emese. Ne legyen a név
tréfálkozás tárgya: Ablaka Kamill – Edmun Dorka. Ne legyen
valamely ismert történelmi, vagy más név: Szemere Bertalan –
Kossuth Lajos – Kiss Manyi stb.

Megkönnyíti a névkeresést a Ladó János–Bíró Ágnes által
összeállított Magyar utónévkönyv. Ebbõl (és más forrásokból is)
megtudhatjuk, hogy melyik évben (korszakban), milyen nevek
voltak a leggyakoriabbak. Például mostanában az elsõ 1oo
férfinév közül az elsõ tíz: Bence – Máté – Levente – Dávid –
Balázs – Dániel – Ádám – Milán – Péter és Gergõ. (Nincs közöt-
tük az egykor oly népszerû Frigyes.) A végén kullog (az utolsó 5):
Dénes – Benjámin – Lóránt – Árpád és Flórián. Úgy 15 évvel
ezelõtt még nem szerepelt az elsõ 1o között: Máté – Levente –
Balázs – Milán és Gergõ. Ennek a 1oo-as lista elsõ tízének sze-
replõi a következõk voltak: Dávid – Dániel – Tamás – Bence –
Péter – Ádám – Márk – László – Zoltán és Krisztián. 

Hogy állunk a nõi nevekkel?  Napjainkban e nevek vezetik a
1oo-as listát. Jázmin – Anna – Hanna – Nóra – Boglárka – Réka
– Lili – Viktória – Zsófia és Petra. A sereghajtók, azaz  a 1oo-as
lista utolsó öt helyén állnak: Kira – Szófia – Ágnes – Mercédesz
és Renáta. Feltûnõ, hogy az elsõ tízben nincs benne Katalin, Ilona
és Mária. 

Ha visszamegyünk ismét 15 évvel, akkor azt látjuk, hogy az
elsõ tíz között még nem találjuk a Hanna – Nóra – Boglárka –
Réka – Lili – Zsófia (a 11. helyre szorult) és Petra nevet. Ekkor
az élvonalban: Alexandra – Vivien – Viktória – Dóra – Nikolett
– Fanni – Eszter – Barbara – Anna és Klaudia név szerepelt.

Arról se feledkezzünk meg, hogy még a népszerû filmek
(Izaura), vagy a közélet szereplõi is ihletnek névadásra, így pl. a 2o-
as években gyakori volt a Miklós, az ötvenesekben pedig a Mátyás.

Ha akár a mostani, akár a 2o–5o év elõtti nevek gyakoriságát
vizsgálom, feltûnõen kevés magyar eredetû névvel találkozom.
Pedig az említett könyvbe mennyi található közülük! Itt csak né-
hányat említhetek: Bács – Balár – Bars – Csaba – Csát – Deli – Ele-
mér – Emõd – Farkas – Fodor Gara – Géza – Harkány – Hunor –
Ibrány – és még sok az ábécé folytatásában. És nõi névbõl is van
sok, magyar eredetû, szép nevünk: Ajándék – Aranka – Bíbor –
Boglárka – Csenge – Csilla – Emese – Emõke – Fehérke – Füzike
– Gyémánt – Gyöngy – Hajna –  (Vörösmartytól) – Hippia – Ibolya
– Ilma … és ez is folytatható az említett Utónévkönyvet lapozgatva.

Az irodalomban azt találom, hogy a korábbi keresztneveknek
hívott utónevek csak a VIII. század környékén bukkantak fel.
Ekkor kezdõdött el a gyermekek megkeresztelése, míg korábban
ez csak felnõtt korban volt szokásos. A kommunista világ urai
nem vették jó néven a keresztelést, és az aktust névadónak
hívták.  Így lett a keresztnévbõl is utónév. A vezetéknévbõl pedig
alighanem azért váltottak át családnévre, mert külföldön járva az
ûrlapokon nem a vezetéknév kerül "vezetõ" helyre, hanem az
utónév. Lám, itt is kitûnik a magyar nyelv logikája…

A lényeg azonban az, hogy a babát várók jól fontolják meg,
hogy milyen nevet adnak a jövevénynek…

Láng Miklós
(Elhangzott a Kossuth Rádió 2011. február 16-i, Tetten ért
szavak c. mûsorában.)

NÉPI SZÍNJÁTÉKOKKAL,
JÓKEDVÛ MULATSÁGGAL

BÚCSÚZTAK A FARSANGTÓL
Elfeledett szokásokat élesztenének újjá 

a Nõk a Balatonért Egyesület tagjai 

Csopakon már évek óta, Almádiban viszont elõször tartottak
Asszonyfarsangot a Nõk a Balatonért Egyesület tagjai.  

Szombaton délután izgatott hölgyek készülõdtek a Pannónia
nagytermében: asztalokat rendeztek, süteményeket tálaltak, sok-sok
ajándékot sorakoztattak fel, amelyeket az almádi vállalkozók ajánlot-
tak föl az esti tombolához. Ezek a cselekedetek számukra nem jelen-
tettek újdonságot, jó néhány rendezvényükön (Tökfesztivál, Adventi
készülõdés) gyakorolták már, viszont a színpadot eddig csak ered-
ményhirdetésre használták. Most viszont a deszkákon Petõfi Sándor
A helység kalácsa címû eposzát adták elõ – természetesen az összes
szerepet az almádi Nabésok alakították. A kikapós szemérmetes
Erzsók és tisztelõinek története tetszett a közönségnek, csakúgy, mint
a csopakiak vaskos humorú játéka és szellemes tánckompozíciója.

Az asszonyfarsang nem ismeretlen vidékünkön, a néprajz tudósai
szerint a XVI. századig eredeztethetõ vissza. A farsangvasárnapot kö-
vetõ hétfõt a Balaton-felvidéken húshagyó hétfõnek vagy farsanghét-
fõnek nevezték. Ez a nap az asszonyoké volt, az asszonyi mulatságok
idejének tartották. Együtt indultak az asszonyok valamelyik pincéhez
a szõlõhegyre farsangolni. A mulatsághoz az ennivalót: kövesztett
sonkát, kenyeret és fánkot, valamint az ilyenkor hagyományos
paprikás-zsíros pogácsát a fejükre tett ebédvivõ kosárban, gondosan
letakarva vitték. Már délután a hegyen voltak, s ott maradtak estig.
Ettek, közben tréfálkoztak, szorgalmasan töltögették a poharakat,
jókedvûen nótáztak. Férfiak nem tehették be a lábukat, kivéve az
egyes falvakban mûködõ parasztzenekar tagjait, akik ezen a napon
pincérõl pincére járva muzsikáltak a mulatozóknak. Gyakran elõfor-
dult, hogy az asszonyok egymásba kapaszkodva táncra is kerekedtek.
Az esetek többségében ez nem volt igazi tánc, inkább forgás és ugrá-
lás. Valamikor minden bizonnyal termékenységvarázsló, kultikus cse-
lekedet volt, eredeti értelmét azonban elveszítette. Önfeledten mu-
lathattak, nem illett megszólni õket érte. Mindez arra utal, hogy
tevékenységük mágikus cselekedet volt. Általában azt tartották:
"hétfõ az asszonyoké, kedd az embereké" (vagyis a férfiaké). 

Végéhez közeledvén a mulatság, bementek a pincébe, ahol "meg-
lovagolták" a hordókat, azaz ráültek egy-egy hordóra, hátul, mint a
lovat, megcsapkodták harsány nevetés, kiabálás, éneklés közepette.
Feltehetõen egykor ennek a cselekedetüknek is volt mágikus tartal-
ma. A mulatság végeztével minden asszony szalmát vagy zsúpot vett
magához a "tõkekötísbül", azaz néhány szálat kihúzott és hazavitte.
Otthon a tyúkok alá tették, hogy sokat tojjanak és a kotlós majd jól
megüljön a tojásokon. A szalmához ez esetben ugyanaz a hiedelem
kapcsolódik, mint a Luca-napi kotyoláskor. Mindkettõ középpont-
jában a termékenység, az élet jelképe, a tojás áll.  

A Pannóniában sem maradt el a gonosz elûzése, a szorgos
"ördögfi" alaposan elsuprikálta a bátor jelentkezõket, egészségesek,
termékenyek legyenek az egész esztendõben.

A hagyományteremtõ szándékkal megrendezett esten jól érezték
magukat a farsangolók, s szentül fogadták, jövõre is mulatozással
búcsúznak a böjttõl és a téltõl.

Fotó: Csizák Tamás
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Március 18-án a Pannónia Kulturális Központban egy
olyan felsõörsi alkotó munkásságát ismerhetjük meg, akit
szûkebb hazájában még mindig nem ismernek eléggé, holott
az Almádi Tavaszi Fesztiválon és a Balaton Tárlatokon már
többször megcsodálhattuk  fa és bronz kisplasztikáit. 

A kiállításon találkozhatunk hazai és nemzetközi kiállítá-
sokon szerepelt és díjazott munkáival, fotókat láthatunk az
általa megmentett és helyreállított régi bútorokról.

Bognár László a Dante Múzeumban – Ravennában – ed-
dig négyszer képviselte Magyarországot a Nemzetközi Bronz-
plasztikai Biennálén. Két éve az I. Balaton Szalon kisformá-
tumú képzõmûvészeti alkotások nemzetközi biennáléján elsõ
díjjal ismerték el "Hangszerelem" és "Lendület" címû bronz
alkotását.  Németországban is ismerõsen cseng a neve, hiszen
tizenkétezer ember látogatta meg ottani kiállítását, de többek
között Angliában is sikert aratott alkotásaival.

Magyarországon láthattuk munkáit a Sportmúzeum-
ban, a Mûcsarnokban, a Vigadó Galériában, a Munkácsy
Múzeumban, a kiskõrösi Petõfi Múzeumban, a pécsi Galé-
riában,  a soproni Erdészeti Múzeumban és még lehetne
sorolni,  hol is találkozhattak az elmúlt években  kisplaszti-
káival a mûvészetek kedvelõi.

Az õ keze munkáját dicséri többek között Veszprém
megye "Gyermekekért" kitüntetés bronzplasztikája, Észak-
magyarország turisztikai nívódíja is, amiket a díjazottak
féltve õriznek.

Nagysikerû kiállításait szereti zenével, koncerttel kom-
binálni, a megnyitókat olyan eseménnyé tenni, ahol a láto-
gató az egész estét úgy töltheti el, hogy egyszerre adja át
magát mindkét mûvészeti ágnak.

Mostanra egyre többször kérik kiállításaihoz a zenés
programot a mûvész nagy örömére, mert érzi, hogy az
embereknek egyre inkább szükségük van az így közvetített
értékekre.

Bognár László mûveivel kapcsolatos írásokat olvasva
gyakran találkozni a "simogatni való" jelzõvel, és mûveit
látva mindenki megtapasztalhatja, hogy szinte ösztönösen
végigsimítjuk, kézbe vesszük azokat. Úgy alakítja mûveit,
mintha az anyag maga akart volna gyermekét egybeolvadásig
szeretõ édesanyává válni.

Kedvenc témái az anya–gyermek kapcsolat, a sport, és
természetesen a zene: egy-egy olyan pillanatot örökít meg
szobraiban, amiben a szeretet, a ragaszkodás, a hozzátartozás
szinte megszólalni látszik.

Szobrászmûvészként a Köztársaság Mûvészeti Alapjá-
nak, valamint a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesüle-
tének tagja. Több országos és nemzetközi díj tulajdonosa.
Munkái megtalálhatók hazai, külföldi köz és magángyûj-
teményben.

Vállalkozóként reménytelennek látszó régi bútorokba
lehel új életet, kilenc éves faipari tanulmányait, szobrászati
ismereteit, vegyészeti, anyagismereti jártasságát hasznosítva.
Híve a több lábon állásnak, így sok-
oldalú tehetségét  ebben a formában
is szívesen hasznosítja.

Állandó kiállítását megtekint-
hetjük a felsõörsi családi ház külön-
álló részében a Galéria BL-ben, de
"körülnézhetünk" a http://bog-
narlaszlo.fw.hu oldalon is.

Sz.M.

SIMOGATNI VALÓ ALKOTÁSOK
BOGNÁR LÁSZLÓTÓL

Fotók: Pászti György



A balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvû 
Gimnázium és Kollégium 

GÁLAMÛSORT SZERVEZ

a Pannónia Kulturális Központban 

2011. MÁRCIUS 25-ÉN, ESTE 6 ÓRAKOR. 
A  mûsorban a gimnázium tehetséges diákjai lépnek fel.

Szeretettel várunk minden almádi lakost.
A gálamûsor védnöke Keszey János polgármester.

A belépés ingyenes. 
Aki támogatni szeretné az iskolai alapítványt, 

500 és 1000 Ft-os támogató jegyet a helyszínen 
vagy az iskola titkárságán vásárolhat.

2011. március
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Õsi faj, már a krétából ismert rokonsággal. Géncentruma dél-kínában van. Innen terjedt Ausztrália, India felé, és a XIX. század-
ban Észak-Amerikába. Európát a karavánutak mentén hódította meg, hazánkat eddig elkerülte, csak híre ért ide. 1578-ból van leírás
róla, Mélius Péter Herbáriumában. Néhány éve ismertebbé vált, megindult a szaporítása, egyre inkább beszerezhetõ!

A jujuba bengeféle, hazai rokona a varjútövis és a kutyabenge. Jól felismerhetõ a jellegzetesen 3 eres levelérõl. Apró, jelentékte-
len, ámde bódítóan illatos sárgás virágait a levelek hónaljában hozza. Június-júliusban, hosszan virágzik. Nektárja sok rovart csábít.
Levélnyélnek látszó hajtásait termésérés után ledobja. Az alapfaj termése 1,5 cm, a fajtáké akár 5 cm is lehet, termésszíne zöldrõl
vörösbarnára, vagy lilára változik. Termésérésének ideje szeptember-október. A terméshús fehéres, lisztes vagy ropogós. Cukortartal-
ma 20%, C-vitamin tartalma 70 mg/100 g! Íze kellemesen savanykás. Termésében egy db "kõmag" lakik.  Gyümölcsét sokféleképp
fogyasztják, még aszalják is, vagy mézben kandírozzák. Ekkor hasonlít a datolyára, innen ered a kínai datolya név. A karavánutak
jellemzõ étke volt. Gyümölcsfaként hosszú
életû, 60 évesen is bõségesen terem.

Növényünk 6–8 m magasra nõ, cik-
cakkos növésû ágaival, világoszöld levélze-
tével, kompakt ágrendszerével csinos dísz-
fa is. Kérgét, levelét cserzésre használják,
de jól tenyészik rajta a selyemhernyó és a
lakk-pajzstetû is, ez utóbbi a sellak "gumi-
ját" gyártja.

A mi éghajlatunk megfelel neki, téli
szélsõséges hidegeinket és nyári aszályain-
kat jól tûri.

Tápanyagra nem igényes, megél a
száraz, köves talajban is.

Kártevõje, kórokozója eddig nincs.
Egyedi esetként azonban a kertemben a
feketerigók tíz év után enni kezdték! Ízlik
nekik! Egészségükre!

Vegyszerezését kerüljük.
Élelmezési jelentõsége mellet a hindu

hitvilágban is fontos szerepe van.

Irta: tszabango@gmail.com
kép:internet

GIMNÁZIUMI KRÓNIKA
A Comenius pályázat keretében idén ismét finnországi úton

vettünk részt, ami a 2010-es projekt második része. 4 tanuló és
2 tanár utazott, most csak 5 napra, ám a finnek sok jó program-
mal fogadtak minket. Az idei utazás sokkal kényelmesebbnek és
rövidebbnek bizonyult a tavalyinál, hiszen csatlakozásos repülõ-
járattal érkeztünk, és az elsõ este, hétfõn, rögtön egy kis hangu-
latos étterembe hívtak meg minket, ahol tradicionális finn étel-
különlegességeket kóstolhattunk meg. Majd a következõ napok-
ban ismét egy újságon dolgoztunk együtt a finn diákokkal, mely-
nek ez alkalommal a média és annak hatásai volt a témája. A
hosszú órák után a suliban természetesen más programokkal is
készült a finn csapat, hiszen meglátogattunk egy helyi lovardát,
illetve egy hatalmas hóval borított erdõben gyalogtúrán vehet-
tünk részt. Mindenki számára kellemes volt ismét Kalajokiba
látogatni, ám a nagy hidegek miatt sokan örültek a hazatérésnek
is. Szerencsére hamarosan viszontláthatjuk finn barátainkat, hi-
szen egy 23 fõs csoport fog minket Almádiban meglátogatni már-
cius 16–26 között.

Februárban szintén szerveztek sítábort Ausztriába is, ahová
megközelítõleg 30 diák utazott ki. Az idõ kissé enyhébb volt, de
az utazás és a programok fantasztikusak. Mindenki sok jó él-
ménnyel érkezett innen is haza.

2011-ben is megrendezésre került a Valentin-bál, amely
február 12-én este zajlott le. Az iskolában immár tradicionális
eseményen megközelítõleg 240 ember vett részt, köztük jelenle-
gi és régi diákok, tanárok és külsõs diákok is. A tantermek ismét
hangulatosan be voltak rendezve: volt kávézó, teaház, házasság-
kötõ terem és relax szoba, sõt akár fényképeket is lehetett készít-
tetni a bálon lévõ párokról. A bálon felléptek a végzõsök is, akik
a szalagavatón bemutatott táncukat adtál elõ, majd az est a ha-
gyományos tombolasorsolással fejezõdött be, amelynek fõdíja
egy bérlet volt a Ramadába. A tavalyi évi Valentin-bálokhoz ké-
pest újítás volt a zsákbamacska, ahol kisebb ajándékokat lehetett

kapni, mint bérletek, hajvágás, ruhák vagy könyvutalványok. Az
est nagyon hangulatos volt, és remekül is zárult. Reméljük jövõre
még több embert láthatunk vendégül iskolánk legnépszerûbb
eseményén.

Február 26-án gimnáziumunk bált rendezett tanulóink szülei
számára is, ami a szülõi munkaközösség és a DÖK által meg-
szervezett ünnepély volt. Sok szülõ látogatta meg ismét iskolán-
kat, akik pedig nem értek rá, támogatójeggyel tették tiszteletüket
a gimnáziumnak, melybõl szintén sok elfogyott. A résztvevõket
svédasztalos vacsorával és különbözõ fellépõk mûsorával fogad-
tuk, amelyek közül a táncos elõadások voltak a legsikeresebbek,
de temészetesen a tombola volt az est fénypontja, hiszen rend-
kívül értékes tombola-felajánlásokat kapott az iskola idén. Kö-
szönjük a szülõk támogatását, illetve a szülõi munkaközösség
együttmûködését mindenben!

A JUJUBA / ZIZYPHUS JUJUBA/
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RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYEEKK  VVÁÁRROOSSUUNNKKBBAANN
március 12. és április 16. között

A következõ szám programajánlatait március 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre!

RENDEZVÉNYEK
MÁRCIUS 12. SZOMBAT, 18 ÓRA – ALMÁDI PÓDIUM – Beszélgetés
SZOMBATHY GYULA Jászai Mari-díjas színmûvésszel. A belépés
ingyenes! Helyszín és szervezõ: Pannónia

MÁRCIUS 13. VASÁRNAP, 15 ÓRA – MAGTÁR VASÁRNAP –
"Kalandozás az idõben" – Huszárok és honleányok. Játszó és kézmûves
pillanatok felnõtt cimborákkal.
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

MÁRCIUS 14. HÉTFÕ, 18.30-TÓL – FÁKLYÁS FELVONULÁS a ’48-
as forradalom és szabadságharc elõestéjén. Indulás a Pannóniától.

MÁRCIUS 15. KEDD, 11 ÓRA – NEMZETI ÜNNEP – 1848-as for-
radalom és szabadságharc ünnepe. Helyszín: Szent Erzsébet-liget

MÁRCIUS 17. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA – TÉLI ESTÉK II. –
Környezetvédelmi elõadás a NABE és a PKKK szervezésében. Helyszín:
Pannónia

MÁRCIUS 18. PÉNTEK, 12 ÓRA – FILHARMÓNIA KONCERT –
8 évszak a Mendelson Kamarazenekarral. Helyszín: Pannónia

MÁRCIUS 18. PÉNTEK, 18 ÓRA – BOGNÁR LÁSZLÓ szob-
rászmûvész kiállításának megnyitója a Pannóniában

MÁRCIUS 20. VASÁRNAP, 9 ÓRÁTÓL – SAKKBAJNOKSÁG
Helyszín: Pannónia

MÁRCIUS 22. KEDD, 10–17 ÓRA – VÉRADÁS a Pannónia
3–4. klubszobájában 

MÁRCIUS 23. SZERDA, 17 ÓRA – RAMAZURI BÁBSZÍNHÁZ  "Van
egy hely a világon" Kelekótya kiskakas interaktív bábelõadás. 
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

MÁRCIUS 24. CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA – BORVARÁZS – Borkóstoló a
Feind Borház boraiból. A borokat kóstoltatja: Feind Péter borász Bala-
tonfüred-Csopaki borvidék – Balatonfõkajár. 
Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények Háza

MÁRCIUS 25. PÉNTEK, 18 ÓRA – MAGYAR–ANGOL KÉTTAN-
NYELVÛ GIMNÁZIUM GÁLAMÛSORA
Helyszín: Pannónia (A belépés ingyenes!)

MÁRCIUS 25. PÉNTEK, 18 ÓRA – Bohumil Hrabal: Sörgyári
Capriccio címû mûve alapján beszélgetés Fábiánné Sáray Annával, aki a
Pannónia Kulturális Központ Könyvtárának vezetõje. Szervezõ: Refor-
mátus gyülekezet. Helyszín: Balatonalmádi református gyülekezeti
terem. (Baross G. u. 24.)

MÁRCIUS 26. SZOMBAT – SZÍNHÁZI VILÁGNAP
Helyszín és szervezõ: Pannónia

MÁRCIUS 26. SZOMBAT, 15 ÓRA – WORKSHOP SZATZGER
CECÍLIÁVAL
Klasszikus egyiptomi fátyoltánc, vidám fátylas koreográfia, modern
török pop koreográfia. A workshop min. 3 órás, mely idõ alatt két kore-
ográfiát lehet megtanulni, valamint néhány lépés és mozdulatkombiná-
ciót. Kitûnõ alkalom a gyakorlásra, és tudás-fejlesztésre. Helyszín:
Pannónia. Információ: ceceilia.szatzger@gmail.com ; tel: 20/941-7036

MÁRCIUS 27. VASÁRNAP – MAGTÁR VASÁRNAP
14 ÓRA – "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉKEN…" Magtár Vasárnapi Piac –
Mesterség és Mûvészet. Házi és kézmûves termékek, Balatoni borok,
festmények, grafikák, fotók, könyvek…

15 ÓRA – "KALANDOZÁS AZ IDÕBEN" – Honfoglaló magyarok.
Játszó és kézmûves pillanatok felnõtt cimborákkal. 
Helyszín: Magtár –  Borok és Rendezvények Háza

ÁPRILIS 1. PÉNTEK, 18 ÓRA – MAGTÁR GALÉRIA
"Atyaisten szép leánya" – Miseruha kiállítás Árus-Kovács Gábor nemes-
szalóki plébános miseruha gyûjteményébõl. Elõadás: Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepe. Elõadó és a gyûjtõvel beszélget:  Nagy Károly
kanonok plébános. Helyszín: Magtár –  Borok és Rendezvények Háza

ÁPRILIS 2. SZOMBAT – BOLONDOS ALMÁDIJÓ FESZTIVÁL
(játékos vetélkedõ és játszóház) a Pannóniában

ÁPRILIS 6. SZERDA, 16 ÓRA – CSODATÁR "Van egy hely a világon" 
Ramazuri Játszóház - Virágos rét
Helyszín: Magtár –  Borok és Rendezvények Háza

ÁPRILIS 7. CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA – BORVARÁZS – Balaton
Olaszrizling teszt Balaton Borrégió Balaton Borgaléria
Helyszín: Magtár –  Borok és Rendezvények Háza

ÁPRILIS 8. PÉNTEK, 17 ÓRA – Házaskör – Pármegtartás, pályamó-
dosítás, együttgondolkodás a házasságról DÖBRENTEI ILDIKÓ íróval
és LEVENTE PÉTER színmûvésszel (Zsebtévé, Égbõl pottyant mesék)
Szervezõ: Református gyülekezet
Helyszín: Balatonalmádi református gyülekezeti terem. (Baross G. u. 24.)

ÁPRILIS 9. SZOMBAT, 16 ÓRA – Dr. MAKAY CHAMBERS ADRI-
ENN elõadása "Hogyan lehetek jó vezetõ?" címmel. Szervezõ:
Református gyülekezet Helyszín: Balatonalmádi református gyülekezeti
terem. (Baross G. u. 24.)

ÁPRILIS 9. SZOMBAT 19 ÓRA – KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából
FÖLDES LÁSZLÓ HOBÓ – Faludi György estje. Helyszín és szervezõ:
Pannónia 

ÁPRILIS 10. VASÁRNAP,  15 ÓRA – MAGTÁR VASÁRNAP 
"Így élünk mi vidéken…" Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és Mûvészet
Házi és kézmûves termékek, Balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek…
"Kalandozás az idõben" – Lovagok és címerek. Játszó és kézmûves pil-
lanatok felnõtt cimborákkal gyerekeknek
Helyszín: Magtár –  Borok és Rendezvények Háza

ÁPRILIS 11. HÉTFÕ, 18 ÓRA – HÉTKÖZNAPI CSODÁK
"Semmi ágán" Bartók Béla, József Attila, Nagy László és Szilágyi
Domokos mûvei. Elõadják: KORHECZ IMOLA elõadómûvész és ÉRDI
TAMÁS zongoramûvész. Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények
Háza

ÁPRILIS 15. PÉNTEK – VIZEK – EMBEREK címmel a MaFOSz –
Senior fotóklub kiállításának megnyitója a Pannóniában

ÁPRILIS 16. SZOMBAT, 14–19 ÓRA – ALMÁDI 22 ÉVE VÁROS –
Húsvétváró Játszóház és születésnapi Gálaest almádi mûvészekkel.
Helyszín és szervezõ: Pannónia

ÁPRILIS 16. SZOMBAT, 15 ÓRA – MAGTÁR AKADÉMIA
"Csokoládé kurzus" Minden, amit a csokoládéról tudni szeretnénk.
Elõadó: Szántó Tibor
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
Olvasunk tõlük – most láthatjuk õket… Megtekinthetõ március 12-tõl
április 1-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. 

MAGTÁR – BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
www.almadirendezvenykozpont.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 16–18 óráig vagy telefonon egyeztetett
idõpontban 70-455-4100
Szalma Edit grafikusmûvész gyermekkönyv illusztrációi. Papp László
mûgyûjtõ anyagából. Gyermekkönyv vásár a kiállítás ideje alatt. A kiál-
lítás február 26-tól március 21-ig látogatható nyitvatartási idõben vagy
egyeztetett idõpontban.
"Atyaisten szép leánya" – Miseruha kiállítás Árus-Kovács Gábor
nemesszalóki plébános miseruha gyûjteményébõl. 
A kiállítás április 1-tõl április 20-ig látogatható nyitvatartási idõben vagy
egyeztetett idõpontban.

PANNÓNIA
Bognár László szobrászmûvész kiállítása. Megtekinthetõ március 18-tól
április 12-ig.
Vizek – emberek címmel a MaFOSz – Senior fotóklub kiállítása.
Megtekinthetõ április 15-tõl május 10-ig.
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KISCSOPORTOK, KLUBOK,
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

3-1-2 MERIDIÁN TORNA
Éljünk 100 évig a 3-1-2 kínai meridián torna segítségével. A Vörösberényi
Kultúrházban csütörtökönként 18 órakor tart foglalkozást és elõadást
Czabuláné Nagy Andrea a kínai meridián torna jótékony hatásairól. Jó
testmozgásra, és hatékony öngyógyító módszerek elsajátítására lesz lehetõ-
ség. Minden érdeklõdõt várunk szeretettel. Telefon: 20-991-62-13

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ: Szenthe László 88/438-224 
Március 25. péntek, 17 óra – Gombák felismerése fotókról. Játékos
vetélkedõ az elsõ három helyezett díjazásával. Helyszín: Pannónia
olvasóterme 
Április 16. szombat – Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László emlék-
tábláját, majd a környéken gombászkirándulást tartunk. Indulás: a
Pannónia elõl 8 órakor. Túravezetõ az év összes kirándulásán Szenthe
László 

BABA–MAMA KLUB
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyv-tárában. 
Vezetõ: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-88-92 hadliv@gmail.com
Március 25. Családon belüli erõszak. Hogyan vehetjük észre, ha
környezetünkben létezik, mit tehetünk. – Beszélgetés Stanka Mária
rendõrõrnaggyal.
Április 8.: Az anya és az õ saját ideje. Mindannyian tudjuk, milyen kis-
gyermekkel otthon lenni, játszani vele, ellátni, beteg gyermek mellett vir-
rasztani stb. Hol van ilyenkor az anyák saját szükséglete? – Errõl az izgal-
mas témáról beszélgetünk Barát Jánossal, aki három gyermek édesapja.
Náluk, hogy mûködik, õ miért tartja fontosnak, hogy a feleségének is
legyen szabadideje.

BABA–MAMA TORNA
1–3 éves korig; torna kisóvodások részére 3–4 éves korig; torna nagy
óvodások részére 5–6 éves korig. Helyszín: Sziluett, Baross u. 18.
További információ: Farkasné Bóna Ivett 30/748-8029, ill. Balai Zsanett
30/639-6481

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében
Március 12. Éves borverseny
Március 22. Tavasz a kertben, szõlõben és környezetünkben.
Elõadó: Takács Ferenc kertészmérnök
Április 5. Gyümölcsfák metszése, szemzése, oltása telepítése. Elõadó:
Ádám Ferenc kertészmérnök (Berhida)
Információ: Lõrincz József 70/366-0181
lorincz.bereny@freemail.hu 

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Titkár: Vajainé Majbó Judit 70/4588-574

BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Vezetõ: Kovács Krisztián (20/2641-561)

BRIDZS KLUB
Szerdánként 15–19 óra. Helyszíne: Pannónia 8. terem. 
Vezetõ: Dr. Sinka László 70/379-7113

BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.) mûködik a
Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16-tól 20 óráig. A hónap
utolsó foglalkozásán közös születésnap.

CIMBORA KLUB
Március 20. Kirándulás Budapestre a Történeti Múzeumba
Belépõ: 700 Ft + útiköltség: 1000 Ft
Információ: Kripli Bernadett 88/542-508 

CSILLAGNYÍLÁS
Hétfõn, szerdán 15.30–19 óra, csütörtökön 15.30–16.15-ig. 
Helyszín: Pannónia 3–4. terem. Vezetõ: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947).
Április 12., 15 óra Nemzeti értékeink. Vetítés. 
Elõadó: Baross Gábor. Helyszín: Pannónia, Olvasóterem

ÉREMGYÛJTÕ KLUB 
Minden páratlan hét péntekén 17–18 óráig a Pannónia 8. klubszobájában
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

GRÁNÁTALMA HÍMZÕKÖR
Hétfõnként 16–18 óráig a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.) 
Elsõ alkalom szeptember 6. További információ: Cz. Tóth Hajnalka
30/611-0242

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNCCSOPORT
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: A hónap második hétfõjén 16.30-tól a Pannónia 1. ter-
mében.
Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden hónap
második péntekén 17 órától a Pannónia 1. termében.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 17–18 óráig. Gyógytornász:
Schlakker Imréné (70/3793-573). Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit
(20/4912-435). Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannónia, 4.
terem

IDÕSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ)
Városház tér 4. Telefon: 88/542-556

KID ROCK & ROLL SE
Péntekenként 14 órától a Pannónia zöld termében. 
Információ: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu.

KONZERVATÍV KÖR
Minden hónap utolsó szerdáján 17.00 órakor kötetlen beszélgetés a
Pannóniában a másnapi képviselõtestületi ülés fontosabb témáiról (nem
csak Kör-tagoknak). Levezetõ: Bálint Sándor elnök

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL
Mûvészeti vezetõ: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.

SAKK KLUB
Vezetõje: Fáncsy Imre 88/432-141 ill. 70/389-6049 
Péntekenként 15–19 óráig a Pannónia 5. termében

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként 17–19 óráig a Pannónia 4. termében. Információ: Vattai
Rita 70/5582-729

TÜCSÖKZENE
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyermekkönyv-
tárában. 
Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfõjén 18 órakor, a Vörösberényi
Kultúrházban. Vezetõ: Pandur Ferenc 70/339-5274

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Március 16., 16 órakor – Idõskori betegségek kezelése, megelõzése
Elõadó: Dr. Kulcsár Enikõ háziorvos
Március 23., 16–17 óra – Ügyelet: befizetések: tagdíj, vacsora – kirán-
dulásokra
Március 30., 16 óra – Nõnap a klubban: meglepetés mûsor, ünnepi va-
csora. Zenés szülinapi rendezvény
Április 13., 16 óra – Látogatás a Ramadába – gyönyörködés a panorá-
mában. Rossz idõ esetén: nosztalgia délután – vetítés, teázás  
Befizetések: vacsorára, kirándulásokra
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Péntekenként 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban. Vezetõ: Tóth
László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC CSOPORTJA
Keddenként 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban. Vezetõ: Magda
Balázs (30/566-4206).

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap elsõ csütörtökén 18.30 órakor a Vörösberényi
Kultúrházban.

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetõségi gyûlést tart a
Vörösberényi Kultúrházban.
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Iskolánkban idén is nagy-nagy izgalommal vártuk a farsangi bált.
Az alsó tagozatosok már kora délután magukra öltötték a szebb-

nél szebb, igényes és eredeti jelmezeiket. A 4. a és b osztályosok
közös manó- és tündértáncával, valamint az iskolánkban mûködõ
Acro Dance Tánccsoport látványos bemutatójával vette kezdetét a
mulatság, majd minden alsós tanulónk saját versével mutatkozott be.
Ezután következett a fergeteges táncverseny, a tombolasorsolás, s
végül az önfeledt szórakozás.

A felsõs diákok a hagyományoknak megfelelõen estére érkeztek.
Az idei tanévben minden osztály mesehõsöket, illetve rajzfilmeket
jeleníthetett meg. A mesék birodalmát, a Tündérkertet a 7. osztály
produkciója nyitotta meg. Fantasztikusak voltak az ötödikesek 101
helyett 27 kiskutyaként és a hatodikosok madagaszkári állaseregként.
Remekül mulattunk a hetedikesek modernkori Hófehérke feldolgo-
zásán, s a nyolcadik osztályosok latin dallamokra lejtett tánca kiváló
hangulatot teremtett. Nálunk is volt táncverseny, tombolasorsolás és
az elmaradhatatlan Miss Suli- és Szívkirályválasztás.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a munkáját, felajánlását és
segítségét!

A további köszönetek és fényképek megtekinthetõk az iskola
honlapján (www.vorosberenyi.sulinet.hu).

Diákönkormányzat
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VÖRÖSBERÉNYI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fotó: Tóth Albert 
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A február a farsangi mulatságok hónapja,
így a mi iskolánkban is a hónap utolsó hét-
végéjén jelmezt öltöttek kicsik és nagyok. Elõ-
ször tartottuk a farsangi bulit az új tornaterem-
ben, ami kiváló helyszínnek bizonyult, gyorsan
"belaktuk".

A felsõsök délutánján minden osztály egy-
egy mûsorral készült, amelyet zsûri értékelt.
Idén a mese témakört kellett feldolgoznunk
egyedi produkciók formájában. Az ötödikesek
manóknak öltözve ültek be az iskolapadba,
ahol különbözõ tanórákat láthattunk törpe
módra. Õket a hatodikosok követték, akik a
jól ismert meséket gyúrták össze sikeresen Esti
mese címû produkciójukban. A hetedikesek az
Y-FACTOR címû elõadásukkal nevettettek
meg mindenkit. A tehetségkutató mûsorban
Frédi és Béni versenyzett a Mézga családdal
jobbnál jobb filmslágerekre táncolva. A nyol-
cadikosok az Anno 2011 címû mûsort adták
elõ, amelyben egy nagymama mesélt unokái-
nak a tanárok pókerversenyérõl.

Az este során Szívkirálynõt és Szívkirályt is
választottunk, majd a tombolahúzás követke-
zett értékes nyereményekkel. A sok nevetés
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GYÖRGYI DÉNES 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

után remek zenére táncoltunk egészen a buli
végéig.

Köszönjük tanárainknak a szervezést,
szüleinknek pedig a felajánlásokat és a
jelmezek elkészítésében nyújtott segítséget.

Zerkowitz Anna (8.o.)
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BESZÁMOLÓ A 
HERKULES SPORTEGYESÜLET
2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Egyesületünkben 2010. évben három szakosztályban foglal-
koztattunk sportolókat. 

Tájfutó szakosztály

A szakosztály 16 igazolt versenyzõje kb. negyven versenyen
vett részt, melybõl néhány több napos volt. Ott voltunk vala-
mennyi országos és megyei bajnokságon, emellett emlék- és
kupaversenyeken is. 

Elmondhatjuk, hogy eredményekben gazdag évet hagytunk
magunk mögött. 

E R E D M É N Y E I N K

Országos bajnokságok

Hosszútávú OB: Cser Borbála N60 kategória 1.helyezett
Éjszakai OB: Komár Béláné N55 kategória 1.helyezett

Kaszás György F45 kategória 3.helyezett
Normáltávú OB: Cser Borbála N65 kategória 1.helyezett
Középtávú OB: Cser Borbála N65 kategória 1.helyezett

Budapest Hosszútávú Bajnoksága: 
Bacsó Attila F55 kategória 3.helyezés
Komár Béla F65 kategória 3.helyezés
Komár Béláné N55 kategória 3.helyezés

OrszágosVáltóbajnokság: F 230 kategória 2 helyezés
Bacsó Attila, Kaszás György, Vitéz László   

Egyesületi Váltó OB: F230 kategória 1. helyezés
Vitéz László-Andrási Lajos-Kaszás György-Komár Béla

Megyei Bajnokságok

Megyei Hosszútávú Bajnokság: 
F60 kategória Felber Gyula 3. helyezés
F35 kategória Kaszás György 3. helyezés
N21 kategória Szigetfy Ildikó  3. helyezés

Megyei Váltó Bajnokság: M19 kategória 2.helyezés
Kaszás György, Kaszásné Boa Ágnes, Horváth Tivadar

Megyei Éjszakai Bajnokság:
F35 kategória Kaszás György 3. helyezés
N35 kategória Kaszásné Boa Ágnes 1. helyezés

Megyei Normáltávú Bajnokság: 
N35 kategória Kaszásné Boa Ágnes 2. helyezés
F60 kategória Korbély Tibor 1. helyezés
N21 kategória  Szigetfy Ildikó 3. helyezés

Kupa- és emlékversenyeken versenyzõink 62 alkalommal álltak dobogón
elsõ, második vagy harmadik helyen. 

Megyei Összetett Bajnokság: Kaszás György 2 helyezett
Kaszásné Boa Ágnes 1 helyezett

Az 53 értékelt szakosztály között 69 bajnoki pontot szerezve a 8.
helyen végeztünk.

Kosárlabda szakosztály

Az eddigi évekhez hasonlóan, rendszeres edzések mellett, ko-
ruknál fogva csak kisebb versenyeken vettek részt. Bajnokságban
nem indultunk, szabadidõsport szakosztályként mûködünk. Ez idáig
40 év alattiak nem voltak a szakosztályban. Megtörve a hagyo-
mányokat, propaganda tevékenységünk hatására ebben az évben
már a fiatalabb korosztályhoz tartozók is csatlakoztak hozzánk.

Alkalmi sporteseményeken részt veszünk, ezek: Farsangi Kupa
Peremarton, Húsvéti Kupa Balatonalmádi, Mikulás Kupa,
Karácsonyi Kupa Várpalota: ezeken rendszerint az elsõ helyen
szoktunk végezni.

A nyár csendesebben telt, de az edzéseket mindig megtartottuk.

Erõemelõ szakosztály

A szakosztályban igazolt versenyzõ nincs, szabadidõsport szak-
osztályként mûködünk úgy, hogy az edzõtermet igénybe vevõk be-
lépnek az egyesület tagjai sorába és tagdíjat fizetnek. Edzõtermünk
a Györgyi Dénes Általános Iskolában van, melyet saját költségünkön
alakítottunk ki és bérleti díjat fizetünk a használatáért, valamint
fizetjük az áram-, víz- és gázdíjat is.  

Rendezvények

Hagyományosan rendezzük a Vödör-völgyben a terepfutó verse-
nyünket, amely öt éve Doni emlékfutás is. Emellett segítséget nyúj-
tunk a Vörösberényi Lovas Tájékozódási verseny megrendezésé-
hez is. 

Sportlétesítmények

Egyesületünk kezelésében van a Budatava lakótelepi sportpálya.
Állagát megóvtuk, használható állapotban van. Szükséges megje-
gyeznem, hogy a Budataváért Egyesület rendezvényeinek is itt
adtunk helyet.

Az erõemelõ szakosztály eredményesen mûködteti a Györgyi
Dénes iskolában általunk kialakított edzõtermet, amely a lakosság
mozgásigényének kielégítéséhez nagymértékben járul hozzá. 

Az egyesület taglétszáma 2010. évben 93 fõ volt. 

Ezúton  köszönjük  meg  az  önkormányzat,  támogatóink  és  az
1%-oot  egyesületünknek  felajánlók  segítségét.

Felber Gyula, elnök

SÍTÁBORBAN VOLTUNK
Síelni mindig nagy élmény. Tiszta levegõ, verõfényes napsütés,

gyönyörû panoráma, aktív pihenés. Ez jellemzõ a sítáborra.
Az idei évben az ausztriai Gerlitzen régióban voltunk síelni.
A szállásunk az Ossiach-tó partján volt, ahonnan minden nap

6 km-t buszozva jutottunk el a sípályához. Délelõtt tíz órától,
délután négy óráig síelhettünk kezdõ és haladó csoportokban. 

A kezdõket naponta két órában helyi síoktató tanította, míg
a haladó csoportokat Attila bácsi és Ildi néni, és a szülõk síeltet-
ték, a régió minden pályáját bejárva. 

Az elsõ két nap meg kellett küzdenünk a viszontagságos helyi
terepviszonyokkal és az idõjárás nyújtotta köddel és a mínusz
14 °C-os hideggel. 

A nagy ködben araszolva, egymás mozgását feszülten figyelve
tudtunk lesíelni a hegytetõrõl.

Köszönet ezért Sári Zoli bácsinak, aki a helyi viszonyokat és
pályákat ismerve türelemmel vezette le a pályákon a haladó cso-
portot.

Nagy öröm volt számunkra, hogy sok szülõ is részt vett a
sítáborban, akik sokat segítettek a tanulók síeltetésében és a napi
teendõk elvégzésében.

Jó lenne, ha évrõl évre egyre többen részt tudnánk venni a
sítáborban, hiszen óriási, maradandó élmény volt számunkra.

Sári Zsófia és Mógor Ágnes 
György Dénes Általános Iskola tanulói
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ISMÉT ELRAJTOL A 
BALATONI FUTÓKARAVÁN 
A tavasz elején ismét a futók veszik a birtokukba a

Balatont: március 17-én rajtol Siófokon a 4. BSI Balaton és
Fél-Balaton Szupermaraton mezõnye, hogy négy nap múlva az
indulók elmondhassák magukról, körbefutották az ország leg-
nagyobb tavát. Az eseményen egyéniben, négyfõs váltóban és
párban teljesíthetõ a 195,4 kilométeres táv, a Siófoktól Sió-
fokig tartó teljes Balaton-kör. A versenyen azonban rövidebb
távok is futhatók: a Fél-Balatont, vagyis a Badacsony-Siófok
távolságot két nap alatt kell teljesíteni, a Maraton+ nevû táv
esetén egy adott napra csatlakozhatnak a mezõnyhöz a vál-
lalkozó szellemû futók, Maraton-Füred néven pedig új táv
debütál a versenyen, a Badacsonytomajtól Balatonfüredig
tartó 42 kilométer.

Balatonalmádin a verseny utolsó napján, március 20-án,
vasárnap halad át a mezõny. A futók a József Attila utca –
Véghelyi Dezsõ utca – Séta utca – Neptun utca – Eötvös utca
útvonalon kora délelõtt érintik a várost, majd a Rákóczi
Ferenc út irányában hagyják el a települést. A Séta utcai
parkolóban váltóhely is lesz. Azoknak, akik szurkolni
szeretnének a futóknak, leginkább ide érdemes kijönniük, ha
buzdítani akarják a mezõnyt.

JELENSÉGEK…
A tél, a hideg és az egyedüllét miatt az utóbbi hónapokban sokat

vagyok a fõvárosban. Feleségem nyugdíjkilátásai évente romlanak.
Jó néhány éve, amikor elhagytam a munka világát, már több éve
almádi lakos voltam. A korban tõlem "lemaradt" feleségemnek ekkor
még volt reménye, hogy ha nem is 55 évesen, mint a nála néhány
évvel idõsebbek, de talán pár évet ráhúzva, követhet a varázslatos
szépségû Újhegy oldalába. Eközben próbáltam számára a környéken
Veszprémben, Füreden vagy Fûzfõn, mérnök-tanári állást szerezni. A
siker elmaradt. De vártuk a nyugaton már bevált rugalmas nyugdíj
esetleges bevezetését. Bíztunk az elõrehozott nyugdíj – majdnem
elért – paramétereinek hajszálnyi változásában. A fõvárosi iskola,
ahol tanít egy évvel túlélte a megszûnés, vagy beolvadásból adódó
esélyét. Lecsúszott a nõk 40 éves tevékenysége utáni tavaly beveze-
tett lehetõségrõl is, mert tanulmányait nappalin végezte. Szegény
kedvesem. Az agárversenyeken használt elektromos nyúl jut eszem-
be, amelyet kutya – ismereteim szerint – még soha sem ért utol. 
- - - - - -

Kaptam két jegyet a Zerkovitz-slágerekre épülõ Csókos asszony
címû operett produkcióra a Thália Színházba. Nem a kedvenc mûfa-
jom az operett, de gondoltam, egy kis kultúrinjekció ránk fér. A
kikapcsolódás felhõtlen volt, de az oda vezetõ út nem egészen.
Felszálltunk a 6-os villamosra. Szerencsére volt két üres hely, majd-
nem egymás mellett. Nem baj, mert látjuk egymást és 15 év után
nincs szükség sok beszédre, egy-egy pillantás is elég. Két megálló
után kismama szállt fel, karonülõ kicsinyével. Éreztem, hogy a
környezetem nem mozdult. Gyorsan felálltam és a mama a csöpp-
séggel már biztonságosan ült. Mellettem a jelenet néma szemlélõje
16–17 éves lány ül, üveges szemmel, hallhatóan zenei szutykot hall-
gat MP3-asán. Kicsit arrébb két 20-as évei elején lévõ srác merül
halaszthatatlan beszélgetésbe. Hárman együtt is fiatalabbak, mint én. 
Újabb két megálló és Zsuzsa mellett felszabadul egy hely. Hevesen
invitál annak elfoglalására. Nem élve a gyanú halvány árnyékával,
újból leülök. A villamos megáll. Blaha Lujza tér. Újabb kismama.
Próbálok esélyt adni az ifjúságnak és nem ugrok fel a helyemrõl.
Számításom sajnos nem jött be. Újból én vagyok a hunyó, de most
már az Oktogonig. Kicsit szégyenlem magam, mert a szüleiket tanít-
hattam volna annak idején. Meglepnek a tények. Ilyen sok szülõ nem
járt gimnáziumba???
- - - - - -

Pesten tömegközlekedek. Felszáll a csöves a sodrott madzagos
szutykos hajléktalan szatyorral. Menekülünk a busz másik végébe.
Sajnos ez egy extra példány. Nagyon büdös. Az "aromafelhõ" jön utá-
nunk. Jelzek és inkább leszállunk a következõ megállónál. A sze-
génység sorshelyzet, de a mocsok, a bûz, az elmaradt szocializáció, a
kultúra hiánya bizony akaratlagos, fõleg 50-en felül. Sok mindenért,
de ezért is jó Almádiban élni. A mi szenvedélybetegséggel sújtott,
saját, különbejáratú csövesünket gyakran látom Almádi és Berény
között ingázva, laza matrózlépésekkel a hullámzást kompenzálva
gyalog közlekedni. És ráadásul úgy tûnik, mintha tiszta is lenne…  
- - - - - -

Szegény BKV-t az ág is húzza. Nem elég Eleonóra, Miklós "cár"
vagy a Nokiás doboz, hanem még a tél is itt van. Az elhíresült – de
kiváló – Hannoverbõl érkezett villamosokon, valamint a felújított
2-eseken megjelent egy közlemény, amely szerint a hidegre való te-
kintettel a vezetõ csak leszállásjelzés esetén nyitja ki az ajtókat. (Ter-
mészetesen a megállóban.) A felszállók számára pedig adottak a
külsõ nyitó gombok. Bár ezeket a villamosokat nem fûtik, de hál'is-
tennek a leheletünkkel bemelegített jármûvet legalább nem szel-
lõztetik. Sõt a megállóban a tilos jelzés alatt az indulásig is bezárják
a kívülrõl nyitható ajtókat. Ellenpéldául szolgálnak a busz és villa-
mos végállomásokon gyakran 8–12 percet várakozó kocsik. A majd-
nem szobamelegen érkezett jármûvek ajtai közül a 90-es IQ feletti
vezetõk az elsõ és hátsó ajtót becsukják és csak a középsõ, vagy a két
középsõ marad nyitva. 90 alatt viszont emberünk kitárt ajtókkal
dübörög le a sofõrmelegedõbe, a lakattal lezárt ajtajú jó meleg fülké-
jébõl. A munkában megfáradt emberek arcára így lop pírt a BKV és
a keresztülsüvöltõ dunántúli téli szél. Most már van elképzelésem az
északi országokban télen mûködõ jégbõl vájt jéghotelrõl, de szerin-
tem azok a BKV-s buszhoz képest túlfûtött búbos kemencék. 
- - - - - -

A Budapest–Devecser közötti Volán járaton ülök Veszprém felé
döcögve. Gyakorlott utazóként a felszállásnál szóba elegyedek a
vezetõvel. Megkér, hogy üljek közel, a jobb elsõ ülésre. Mint kiderült
jól járt, mert másodszor van ezen a vonalon. Beszélgetünk és közben,
ha kell, súgok egy-egy több sávos útnál, hová érdemes besorolni.
Beszélgetünk és megtudom, hogy jó néhány éve Pest és Monor

között vezet, naponta többször oda-vissza. Kíváncsi vagyok, hogy
melyiket kedveli. – Uram! Ez egy szanatórium ahhoz képest! Tisztes-
ségesek az utasok. A fiatalok is köszönnek, az idõsebbek leszálláskor
gyakran elköszönnek, sõt nem ritkán meg is köszönik az utazást.
Uram! Vidéken még van kultúra! 

Igaza van! Vigyázzunk rá! Õrizzük meg! 
- - - - - -

Pesterzsébet. Városközpont. Postahivatal. Belül a bejárat mellett
idõs, hajlott hátú zakós ember. Tétovázok, mert a mostanában ban-
kokban észlelhetõ sorszámhúzó automata és piros számos jelzõtábla
fogad. Kiderül, hogy a zakós nagypapa a biztonsági õr. Hát, ha na-
gyon nem lesz pénzem, talán itt érdemes próbálkozni… Kicsi a
rizikó! Sorszámot húzok és várakozok. Negyedszázada, TF-es tanul-
mányaim idején vezetéselméletbõl a Szervezeti magatartás címû
fejezetnél a munkaerõ visszatartás két fajtáját tanultuk. A tudatost és
a tudatalattit. Itt mindkettõvel találkoztam. Vagy létezik már manap-
ság beépített cigarettaszünet a nemdohányzóknak is? Hja! Nagy
találmány a szakszervezet!
- - - - - -

Veszprém. A fõvárosról elnevezett pénzintézménybe megyek fél
nyugdíjamat befizetni, a svájci frankkal súlyosbított, csúszásban lévõ
gépjármû hitelem aktuális havi részletének befizetése céljából. Vi-
szem a sárga csekknek nevezett befizetési okmányt. A zord tisztviselõ
a személyi igazolványomat kéri! Próbálok tiltakozni, hogy a kocsi, a
hitel a pénz mind az enyém. Miért kell nekem igazolnom magam? A
válasz, ellentmondást nem tûrõ! A pénzmosás megakadályozása ér-
dekében! – szól a szakszerû válasz. Komoly bûntudatot érzek. Már
4 éve mosom havonta a nyugdíjam és sajnos még 2 évig muszáj lesz,
hogy egyszer végre megszabaduljak "kedvenc" bankomtól. Eddig
megúsztam. Csak le ne bukjak! Hogy hol bankolok? Ha lejár, tuti,
hogy itt soha, de szívem szerint egyiknél sem!                                 
- - - - - -

Kedvencem a kétkerekû, húzós szatyor, más néven banya-
kamion, vagy banyatank. És benne a világ legféltettebb kincsei, vagy
talán urambocsá' a koronaékszerek. Legalábbis úgy tûnik, mert a
távolsági buszok keskeny folyosóján áthághatatlan akadályt képez-
nek a tulajdonosa mellett középen elhelyezve. Bár a busz aljában
tisztességes méretû csomagtartó van, de a gazdát olyan mély érzelmi
kapcsolat köti össze a szerkezettel, hogy szinte elválaszthatatlanok.
Legalábbis a buszon. Így azután zord arccal, igazuk teljes tudatában
szöcske, vagy bakugrásra, esetleg bukdácsolásra kényszerítenek ben-
nünket, hogy ne kelljen megválni féltett kincsüktõl. Lehet, hogy a
fapados járatoknál használt kézipoggyász méretét ellenõrzõ keret
lenne a megoldás a felszállásnál?! Vagy talán a lábuk elõtt/mellett is
elhelyezhetnék! Egyetértek azzal az állásponttal, hogy kényelmetlen.
Biztosan!

Hát még nekünk! Tisztelt Hölgyeim!  
Lõrincz József
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Novák László felvételén jól látszik, hogy a vízáramlás nyomta ki
a jégtáblákat a partra, nem a jégzajlás. Ez egy rendkívül ritka
jelenség a téli Balatonon, videó felvételen is megtekinthetjük, az
alábbi címen kell rákeresni:
http://www.youtube.com/watch?v=k0VLr5h6ewM
http://www.youtube.com/watch?v=S6vR_Bd6ZxI

"EGYÜTT – EGYMÁSÉRT
NYÍLT KÖZALAPÍTVÁNY"
Az "Együtt – Egymásért Nyílt Közalapítvány" kuratóriuma

nevében tájékoztatom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2009. évben
személyi jövedelemadójuk bevallásakor alapítványunk részére
felajánlott – 73.246 Ft – szja 1%-ot 2010. évben az Alapító
Okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelõen Balaton-
almádi városban élõ ténylegesen rászoruló családok  részére szo-
ciális segítség nyújtása érdekében használtuk fel.

Az Önkormányzat jelentõs anyagi támogatásával hasított tû-
zifát, gáztámogatást, vásárlási utalványt oszthattunk ki, hozzá-
járultunk a Szociális Alapszolgáltatási Központ karácsonyi ün-
nepségének megrendezéséhez, a 70 éven felüli nyugdíjasoknak
adtunk át karácsonyi ajándékutalványokat mindösszesen három
és fél millió forint értékben.

Köszönjük a szíves felajánlásokat! Szerény anyagi lehetõsé-
geink ellenére továbbra is megpróbálunk segíteni a rászorulókon,
illetve az egyéb ellátási formákból valamilyen okból kimaradó-
kon. Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk ala-
pítványunk létezésérõl és támogatni kívánnak bennünket, köz-
zétesszük bankszámlaszámunkat, amelyre várjuk önkéntes ado-
mányaikat.

OTP Balatonalmádi 11748083-20014146.

Herczegné Budai Bea
a kuratórium elnöke

A HÁZIMUNKA BOSSZÚJA 
Jánost és Évát annyira lefoglalta vállalkozásuk, hogy a sok

munka közben nem jutott idõ a háztartásra, takarításra.
Az igényük azonban megvolt a rendre és a tisztaságra, ezért

gondoltak egy nagyot: keresnek egy bejárónõt. 
Szokásuk szerint mindent alaposan megfontoltak, a jelent-

kezéseket postafiók címre kérték referenciával, fizetési igény
megjelöléssel. A kapott ajánlatokat rendszerezték, majd kiválasz-
tották a számukra legmegfelelõbb jelentkezõt.

Gyors telefon a potenciális új alkalmazottnak, minden rend-
ben, holnapután reggel akár kezdõdhet is a munka, majd akkor
megbeszélik a részleteket.

A telefonbeszélgetés után megpróbáltak egy idegen szemével
körülnézni házukban, és úgy találták: rendetlenség van, és talán
egy gyors takarítás sem ártana. Mégsem fogadhatják életük elsõ
háztartási alkalmazottját ilyen körülmények között, még majd
elijeszti a rá váró sok feladat.

Nosza, kapták magukat, nekiálltak elpakolni, porszívózni,
felmosni, port törölgetni. Éjfél felé hagyták abba, hogy jusson
idõ egy kis pihenésre.

Másnap megint este értek haza, de még mindig találtak ten-
nivalót, amit az elõzõ esti intenzitással el is végeztek, szintén éjfél
volt mire ágyba kerültek.

De sebaj, reggel jön a megváltás, és nekik soha többet nem
kell éjszakai mûszakban takarítani. Ez a két este pedig megérte a
ráfordított energiát: ragyog a ház, jöhet a leendõ bejárónõ, most
már igazán nincs mitõl megijednie.

Reggel kilenckor pontosan megérkezett a várva várt látogató,
belépett a nappaliba, körülnézett. 

Pillantásával felmérte a fényesre suvickolt parkettát, a
makulátlan ablakokat, az élére állított könyveket és dísztár-
gyakat, felsóhajtott és közölte: ne haragudjanak, én ezt nem vál-
lalom!

Sz.M.

JÖJJÖN VELÜNK
4 NAPOS KÁRPÁTALJAI

KÖRUTAZÁSRA!
Idõpont: 2011. május 19–22-ig  –  4 nap  –
Utazás: kényelmes, légkondicionált busszal /videó, melegital-

automata/, vidám, jó társasággal
Elhelyezés: vendégszeretõ magyar családoknál 2 ágyas szobákban
Ellátás: félpanzió – reggeli, vacsora

Idegenvezetés
PROGRAM:

A Kárpátok szép vonulatait érintve járjuk körbe a festõi tájat, történelmünk
érdekes, de viharos területét, magyarlakta településeit.
1. nap:
Balatonalmádi – Nyíregyháza – Beregsurány – Asztély /határátkelõ/
Beregszász – Városnézés, Bethlen-, Rákóczi-kastély, gótikus római kato-
likus, klasszicista református templom, városháza, Fedák Sári kastélya –
séta 
A szállás elfoglalása – vacsora
2.nap:
Ungvár – belvárosi séta, püspöki palota, skanzen, várlátogatás, vásárlási
lehetõség
3.nap:
Mármarosi havasok, Vereckei-hágó, Beregvár: Schönborn-kastély 
Búcsúest: a részt vevõ vörösberényi néptáncosok, népdalosok fellépése
4.nap:
Munkács, a vár megtekintése, séta a városban: városháza, Fejér-ház,
Munkácsy szülõháza, katolikus templom.
Hazautazás

Részvételi díj:
34.000 Ft + biztosítás – Érvényes útlevél szükséges –
Jelentkezés:
Korlátozott számban március 30-ig  a  30/ 902-4268  telefonszámon.

Kellemes  utazást!

Fotó: Szenthe Zoltán

Fotó: Novák László



MMeegghhíívvóó
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Kósa György Városi

Zeneiskola 20 éves évfordulójának ünnepi programjaira:  

ÁÁpprriilliiss  33--áánn,,  1177  óórraa
A zeneiskola felsõ szintjének ünnepélyes átadása

Hangverseny a zeneiskola névadójának,
Kósa Györgynek az emlékére

Helyszín: Balatonalmádi Zeneiskola

ÁÁpprriilliiss  1166--áánn,,  1100  óórraa
XVIII. Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozója

Helyszín: Balatonalmádi Zeneiskola

MMáájjuuss  88--áánn,,  1177  óórraa
Tanári koncert volt növendékekkel
Helyszín: Balatonalmádi Zeneiskola

JJúúnniiuuss  1100--éénn,,  ddéélleellõõtttt
Kósa György és a XX. századi zene – csoportos vetélkedõ

a zeneiskolásoknak Varga Károly vezetésével.
Helyszín: Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ

SSzzeepptteemmbbeerr  88--áánn,,  1188  óórraa
Zongorahangverseny Liszt Ferenc emlékére

– Baráth András zongoramûvész
Liszt-rajzpályázat kiállításának megnyitója

2011. március Krónika
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ALMÁDI (ALSÓÖRSI) 
BORVERSENY 2011.

A Balatonalmádi Kertbarát Kör idén márciusában újból
megrendezi a szokásos nyílt borversenyét. A kialakult gyakorlat
szerint, Alsóörsön élõ tagjaink kérésére az eseményt a szomszéd
település kultúrházában rendezzük. 

Idõpont: 2011. március 12. 15 órától.
Helyszín: Eötvös József mûvelõdési ház

Alsóörs, Endrõdi Sándor utca
Borleadás: Almádiban: 13–14 óra között a Pannónia

Kultúrális Központ földszinti elõterében
Alsóörsön: 14–15 óra között a rendezvény
helyszínén

Fajtánként egy, 0,75 literes címke nélküli palackkal lehet
nevezni! Kérjük az üveg aljára öntapadós címkén az alábbiakat
rögzíteni:

– a borfajta neve
– a bor évjárata
– a termelõ neve
– saját termelésû szõlõ esetén  "S"
– vásárolt szõlõ esetén "V" betût feltüntetni 
Mindkét típusú bor besorolása és bírálata azonos szempontok

alapján történik! A Bíráló Bizottság tagjai ismert, neves borászok.
N e v e z é s i   d í j   n i n c s !
Eredményhirdetés és az oklevelek kiosztása a helyszínen, a

leadott minták számától függõen várhatóan 17–18 óra között
történik.

Információ: a 06-70-366-0181 számon, Lõrincz József tele-
fonján.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Lõrincz József                                       Hebling Zsolt
a Balatonalmádi kertbarát Kör                                Alsóörs

elnöke                                            polgármestere

FELHÍVÁS EMLÉKDIPLOMA IRÁNTI
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

Kérjük azokat a Balatonalmádiban élõ nyugdíjas pedagógu-
sokat (óvónõket, tanítókat, tanárokat), akik diplomájukat 50-60-
65-70 évvel ezelõtt vették át, hogy az emlékdiploma iránti kérel-
mükkel  a Polgármesteri Hivatal oktatási referensét 2011. már-
cius 21-ig ügyfélfogadási napokon keressék fel. (I. emelet 26.
szoba, Tel.: 88/542-459). A kérelemhez szükséges dokumentu-
mok: szakmai önéletrajz, eredeti diploma másolata, munkavi-
szony igazolása. Ha a kérelmezõ rendelkezik már valamilyen
fokozatú emlékdiplomával, akkor a munkaviszony igazolására
elegendõ az elõzõ fokozatú emlékdiploma másolata.

Polgármesteri Hivatal
Rásky Mihályné - oktatási referens

a február 19-én megtartott gyermek horgászvetélkedõ díjazottjai:
Koszorus Kolos, Kálóczy Szebasztián, Fûke Ábel, Scharf Máté, Király

Dávid, Bedegi Dávid és Számfira Balázs, a verseny szervezõje

Ezúton szeretnénk értesíteni  Almádi Lakosságát, hogy
2011-ben is kiadásra kerül – idén új megjelenéssel – az
almádi információs füzet, melyben a korábbi évekhez
hasonlóan hirdetési lehetõséget is kínálunk.

Aki szeretne hirdetni a kiadványban, kérjük hírdetési
szándékát legkésõbb 2011. április 10-ig jelezni szíveskedjék
az alábbi elérhetõségek bármelyikén.

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
Városház tér 4. Tourinform iroda 

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8.00–16.00
Email: almtour@gmail.com

Tel: 06-88-594-081
Mobil: 06-20-591-0501

KÖSZÖNET!
A Vörösberényi Vöröskereszt Szervezet nevében köszönetet

mondok mindazoknak az üzleteknek, vállalkozóknak, kereske-
dõknek és magánszemélyeknek, akik adományaikkal és felajánlá-
saikkal hozzájárultak a Vöröskeresztes bál sikeres lebonyolítá-
sához!

Varjas Csabáné  
vöröskereszt vezetõje  

FELHÍVÁS!
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület összehívja 

a balatonalmádi magánszállásadókat 
2011. március 21-én, 16.00-tól a Tourinform Irodába.
A megbeszélés tárgya: vendégszám növelés Almádiban.



ALMÁDI ÚJSÁGKözügyek
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TÁJÉKOZTATÓ
Bérpótló juttatásban részesülõ álláskeresõk

foglalkoztatásának támogatásáról

Vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülõ személy foglal-
koztatásához nyújtható támogatás

A munkaadók a TÁMOP 1.1.3 program keretében a munkaügyi köz-
pont kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást,
ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresõt foglalkoztatnak teljes munka-
idõben, munkaviszony keretében.

A támogatás mértéke:
• a minimálbér, illetve a garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó
járulékok munkáltató által megfizetett összegének 70 százalékáig terjedhet.

A támogatás idõtartama:
• legfeljebb 8 hónap

A támogatás további feltétele, hogy a munkaadó
• a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónapban
meglévõ munkavállalója munkaviszonyát a mûködési körében felmerülõ
okból rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának
idõtartama alatt sem kerül sor, továbbá
• kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló
munkaviszonya közös megegyezéssel sem szûnik meg, és
• vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás
folyósítási idõtartama 50 százalékának megfelelõ idõtartamra.

Bõvebb információ:
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Balatonal-

mádi Kirendeltsége, 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. – 2. iroda –
Boórné Mórocz Éva, Tel.: 88/439-379

START EXTRA KÁRTYA KEDVEZMÉNYEI

START EXTRA kártya igénylésére jogosult, aki 
• bérpótló juttatásra jogosult álláskeresõ (az, akit a START EXTRA
kártya igénylésének idõpontjában a munkaügyi kirendeltség álláskeresõ-
ként nyilvántart, és bérpótló juttatásban részesül).

START EXTRA kártyával történõ foglalkoztatás esetén a munka-
adót a következõ járulékkedvezmény illeti meg a foglalkoztatás
• elsõ évében mentesül a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól; 
• második évében a társadalombiztosítási járulék összege helyett a
bruttó munkabér 10%-a a fizetési kötelezettség. 

A kártya érvényességi ideje
A kártya érvényességének idõtartama a kiállítás keltétõl számított

legfeljebb két év, ezért célszerû a kártyát közvetlenül a foglalkoztatás
megkezdése elõtt igényelni.
Részletesebb felvilágosítás a NAV (volt APEH) ügyfélszolgálati irodáján
kérhetõ! 8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 22–26. Tel.: 88/577-300

"EGÉSZSÉG BÉRESSEL,
SZEBB KÖRNYEZETTEL"

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. március
19-én (szombaton) de. 10.00 órától tartja záró egészségmegõrzõ prog-
ramját Balatonalmádiban a Budatavai városrészben a lakótelep szívében.
A rendezvény keretében padokat (3 db) helyezünk el a 2010. november
6-án elültetett fák mellé, melyeket december 4-én gondosan betakargat-
tunk télire az ott élõ lakosok közremûködésével. A gyermekek részére –
a padok elhelyezése mellett – szabadtéri játszóházat szervezünk, melyre
várjuk a lakótelep apraját és nagyját és minden játszani vágyó gyermeket!

Erre az eseményre nemcsak a fákat örökbe fogadókat, az ott élõ
lakosságot, hanem minden érdeklõdõ Balatonalmádi lakost sok szeretet-
tel várunk!

Figyelem! Rossz idõ esetén (esõ) a programot március 26-án tartjuk
meg!

Az "Új Almádi Újság" 2011. januári számában részletesen bemutattuk
egészségmegõrzõ programunkat. Célunk, hogy felhívjuk az önök figyelmét
saját egészségük védelmének és környezetük megóvásának fontosságára. A
rendezvénysorozat összeállításánál figyelembe vettük a helyi sajátosságo-
kat, a lakosság aktivitását, a mai társadalmi aktualitásokat. Ma fontos min-
denki számára saját egészségének óvása, melynek része a környezet védel-
me, óvása, az életterünk minõségének javítása. Fontos szerepet kap ebben
a Béres ars poetikája is, amelyhez csatlakoztunk, hogy környezetünk egész-
sége jótékony hatással van lelki egészségünkre is. A környezetünk szebbé
tétele jó közérzetet biztosít az ott élõk számára is. A közösségi összefogás,
a fiatalok csatlakozása jövõorientált gondolkodásmódot teremt. A közössé-
gi érzés felejthetetlen élménye biztosítja mindnyájunk számára azt, hogy
tegyünk egészségünkért, környezetünkért, hogy olyan életteret alakítsunk
ki, ahol szívesen vagyunk, megnyugvást ad számunkra, ahol szép és nyu-
godt környezetben nevelhetjük fel gyermekeinket. Akciórendezvényeink-
kel az a célunk, hogy felkeltsük a lakosság és fõképpen a fiatalság figyelmét
arra, hogy egészségesebben éljenek, környezetük rendbetételével, megóvá-
sával szebb jövõt építhetnek, biztosítva ezzel lelki egészségüket is. Program-
jainkkal hagyományt kívánunk teremteni. Nem titkolt célunk az is, hogy a
kis közösség, amelyet sikerült összekovácsolni ezen célok érdekében, foly-
tassa az intézményünk által elkezdett munkásságot, átadva másoknak is a
"közösségi érzést", a felelõsséget a közjóért, környezetünkért. 

Együttmûködõ partnereink:

Minden embernek joga van ahhoz, hogy egyenlõ méltóságú
személyként élhessen. Az esélyegyenlõség elõmozdítása elsõsor-
ban állami kötelezettség, úgyszintén az is, hogy hatékony
jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést
elszenvedõk számára. Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (EBH) a
TÁMOP 5-5-5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem - a tár-
sadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erõsítése címû,
csaknem 915 milliós uniós finanszírozású projektje 2009 áprilisa
és 2013 júniusa között kerül megvalósításra. Magyarországon a
diszkrimináció több társadalmi csoportot érint és az élet számos
területén - például foglalkoztatás, szolgáltatások igénybevétele,
lakhatás - jelen van. Ezek közül mind a társadalom, mind az
egyén szempontjából a legjelentõsebb hatással bíró terület a
foglalkoztatásban tapasztalható diszkrimináció. Az érintett tár-
sadalmi csoportok közül ki kell emelni a romák, a fogyatékkal
élõk és a nõk szegmenseit, hiszen kutatások bizonyítják, hogy
hazánkban ezen, ún. védett tulajdonságokkal élõket éri a
legtöbbször hátrányos megkülönböztetés. Az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság - a konkrét jogsértések orvoslása mellett - feladatának
tekinti a széleskörû társadalmi szemléletformálást is. Az EBH
ügyfélszolgálatot létesített mind a 19 megyében, az ügyfélfo-
gadás helyszíne mindenhol a helyi Esélyek Háza, így helyi szin-

Balatonalmádi
csoportja Csalán Egyesület

Bauxitkutató
Természetjáró SE

Szociális Központ munkatársai

A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM
ten tudnak információt szolgáltatni, segítséget nyújtani a hoz-
zájuk fordulóknak, ezen felül a megyei referens a kistérségekben
is tart ügyfélfogadást. A projekt kiemelt célja, hogy a hátrányos
megkülönböztetéssel és a társadalmi elõítéletekkel leginkább súj-
tott, védett tulajdonsággal rendelkezõ társadalmi csoportok
ismerjék fel a diszkriminációt és szerezzenek kellõ tájékozottsá-
got a jogérvényesítés terén. A Veszprém megyei referens Dr.
Fábián Alexandra ügyvéd, aki hétfõnként 12:00-16:00 óra
között várja a panaszosokat a veszprémi Esélyek Házában
(Kossuth utca 10. 1. em. 107.). Célszerû elõzetesen telefonon
idõpontot egyeztetni a 88/422-033 telefonszámon.
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KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> almádi újság

www.balatonalmadi.hu
www.oboltv.hu

www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 EFt + áfa

1/2 oldal = 30 EFt + áfa
1/4 oldal = 15 EFt + áfa
1/8 oldal = 7,5 EFt + áfa

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Felelõs Kiadó: 
"Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

e-mail: baujsag@gmail.com
Tel.: 06 20 567 95 87

Lapzárta: minden hónap 25-én.
(Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel a szerkesztõség címén 
vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

Kéziratot nem õrzünk meg.
Készült: Veszprém Nyomda Zrt.

Eng.sz.: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

FELHÍVÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 
1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA

A városunkban mûködõ alapítványok, egyesületek, amelyek szívesen fogadják 
a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következõk:

1. "Almádiért" Közalapitvány,  adószáma: 19262259-2-19
2. "Együtt-Egymásért" Nyílt Közalapítvány,  adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági Közalapítvány,  adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi Zeneiskoláért Alapítvány,  adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány,  adószáma: 18924907-1-19
6. Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány,  adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi Polgárõr Egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13. Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság Egyesület, adószáma: 18936173-1-19
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvû Gimnáziumért, adószáma: 19266057-1-19,

számlaszáma: 11748083-20007645
15. Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium Sportjáért Alapítvány, 

adószáma: 18937655-1-19, számlaszám: 11748083-20022497

Sövénytuja termelõtõl kedvezõ áron eladó Balatonalmádiban. 
Tel: 88/438-296

BÜFÉ bérbe adó Balatonalmádi Sporttelepen 2011. április 1-jétõl 2011.
december 31-ig. Szerzõdés megújítása lejáratot követõen lehetséges. A
pályázati felhívás a www.balatonalmadi.hu oldalon megtekinthetõ, vagy
átvehetõ 8–13 óra között a Balatonalmádi Városgondnokság Rákóczi u.
43. sz. alatti telephelyén.

Balatonalmádi Sporttelepen 1 db 23 m2-es APARTMAN 2011. április 1-
jétõl hosszú távra bérbe adó. Érdeklõdni a Balatonalmádi Városgondnok-
ságon lehet.

A Magyarországi "SANKI" Egészségmegõrzõ Tudományos Egyesület
köszönettel fogadja támogatását adójának 1%-ából!

8220 Balatonalmádi Szent Imre herceg u. 12. 
Pk. 60.085/2002/12. Fõvárosi Bíróság 9919.bejegyzés

Adószám 18176599-1-19         Forrás Tak.Szöv 72900037-10500831

2011. április 3-án vasárnap, 9 órától 17 óráig
BOLHAPIACOT TARTUNK!
Cím: Lovas, Balatoni utca 9.

Mindenféle áruval Németországból 
ALACSONY ÁRON!
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TAVASZI NYITÓ AKCIÓ
az almádi méteráru boltban!

Minden készleten lévõ:
- méteráru - ágynemû - lakástextil - lepedõ - 

- konyharuha -

30 % KEDVEZMÉNNYEL!
Az akció március 1-tõl március 31-ig tart.
Mintasálról való rendelésnél az akció

nem érvényes!
Cím: Textil-bolt Balatonalmádi, Baross u. 39.

Telefon: 06/20-464-97-95

Meghívó
Meghívó

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt a havonta tartandó
csillagászati elõadásunkra és az azt követõ beszélgetésre. 

Az elõadás címe: Õsrobbanás és a Biblia

Idõpont: Március 26., du. 5 óra

Elõadó: Fülöp János amatõr csillagász, tanár

Helyszín: 8220 BALATONALMÁDI, ENDRE u. 11. sz.

PERMETEZZEN KEVESEBBET !
Egyen több, egészséges zöldséget, gyümölcsöt!

Jöjjön el hozzánk,
a VÖRÖSBERÉNYI GAZDABOLTBA!

természetes trágyák, talajjavító szerek, bio-lemosók
februárban, márciusban 5% kedvezménnyel kaphatók.

Ezernyi vetõmag, és a kertészkedés sok-sok
alapanyaga, kelléke közül választhat.

Elõnevelt csirke, kacsa, pulyka rendelhetõ.

Szemes és keverék takarmányokat, virágföldeket, 
trágyákat kérésére díjmentesen házhoz szállítjuk

Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Balatonfûzfõ, Litér
területén.

Címünk: Balatonalmádi, Alkotmány u. 1.
Tel: 06 88 432 816 

Mobil: 06 70 9439078
E-mail: karolyi.gyorgy@invitel.hu

www.almadigazdabolt.hu
Nyitva: h-p: 08-17-ig sz.: 08-13-ig

MINÕSÉGI  VETÕMAGOK ÉRKEZTEK
BALATONALMÁDI

G A Z D A B O L T
TOBRUKBAN – 71-ES ÚTON AZ USZODA ÚTI CSOMÓPONTNÁL

KÜLÖNBÖZÕ MÉRETÛ PÁLINKAFÕZÕK 

NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK, 
PALÁNTAFÖLD, VIRÁGFÖLDEK, TÁPOLDATOK                         

SZARVASMARHATRÁGYA ÉS MÛTRÁGYÁK

KERTI ÉS HOBBI SZERSZÁMOK, 
SZERSZÁMNYELEK, KÖTÕELEMEK, KÖTÖZÕK, FESTÉKEK

BORÁSZATI  FELSZERELÉSEK,
TÁROLÓEDÉNYEK, KONYHAFELSZERELÉSEK

PVC FÓLIÁK, KERÍTÉSFONAT
KOMMUNÁLIS KFT. EMBLÉMÁZOTT SZEMETESZSÁKJAI

PB-gázpalack csere, EU-szabványos fa kerti játékok és fabútorok

NYITVA TARTÁS: Hétfõ–péntek: 8–16-ig,  szombat: 8–14-ig.
Tel.: 06-20/327-93-32

BALATONALMÁDI, Vasút u. 11.



Intézze biztosítási ügyeit helyben!
UNIQA Biztosító Zrt.

Balatonalmádi Ügynöksége
8220 Balatonalmádi, Martinovics I. u. 2.

Tel.: 88/574-400, Fax: 88/574-401
Mobiltel.: 20/932-4411, 20/414-3943

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk 
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség!  Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõség,

vizsgára való felkészülésre.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2011. 03. 16. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2011. 03. 17. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
MAGYAR–ANGOL TANNYELVÛ GIMNÁZIUMBAN

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

E-mail: baksai@upcmail.hu
Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107

DOBOS ANDRÁS AUTÓSZERELÕ MESTER
az általános javításon felül új szolgáltatásokat vezetett be:

- szélvédõjavítás új technológiával
- kõfelverõdés
- felületi sérülés
- repedés
- gumiszerelés                                       
- centírozás                                          
- gumijavítás
- bioetanol üzemre átalakítás

Balatonalmádi, Kisberényi út 37.
88/431-722, 30/315-8949

www.dobosmuhely.hu
e-mail: dobos.andras89@upcmail.hu

Vásárolja meg tüzelõjét nálunk!
TEL.: 06/30-9565-660

LENGYEL SZÉN KAPHATÓ              PONTOS MÉRÉS

TÛZIFA
KONYHAKÉSZ        KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
TÖLGY, AKÁC 2000,- Ft/q 1900,- Ft/q
Szén: telepi ár! Kérje nagyon kedvezõ fuvardíj ajánlatunkat!

SZÉN
Fûtõérték KJ/kg ÁR

Lengyel dió barnaszén 13000-14000 2500,- Ft/q
Lengyel dió feketeszén 22000-25000 4200,- Ft/q
Herkules dara (cseh) 18000-19000 2750,- Ft/q
Herkules dió (cseh) 18000-19000 3230,- Ft/q
Ledvicei dara (cseh) 18000-19000 2950,- Ft/q

18000-19000 3250,- Ft/q



A hazai botanikusok közötti magánkezdeményezésre, internetes
szavazással választották ki, idén elsõ alkalommal, egy veszélyeztetett
vadvirágunkat, a Pulsatilla grandist.

A boglárkafélékhez tartozó kökörcsinek kora tavaszi virágaink.
A 4 rokon fajjal együtt mind védettek, a leánykökörcsin kártérítési
értéke 10.000 Ft. Közösségi jelentõségû, Natura 2000-es faj. Ha-
zánkban még sokfelé él. Hegyi- és irtásrétek, sztyepprétek, karszt-
bokorerdõk, sziklagyepek, homoki- és löszgyepek növénye. Veszé-
lyeztetõi a beépítés, cserjésedés, illegális terepmotorozás, quadozás,
a gyepek tavaszi égetése, virágának, tövének gyûjtése. A növény
mérgezõ, az állatok nem legelik le, csak környezetét, így fenntartva
életterét! Virága színe, termésének repítõ készüléke, virágszára,
szõrözöttsége miatt, a fotósok kedvence.

Védelméért sokat tehetnek a civil, amatõr csoportok is, meg-
felelõ szakmai segítség mellett.

NEKÜNK IS VAN KÖKÖRCSINESÜNK! Egy 6000 m2-es le-
gelõ és erdõ mûvelésû ágba tartozó, önkormányzati tulajdonú tel-
ken! Az itt lévõ, szokatlanul sûrû, többezres állományt, Novák
László természetfotós, lokálpatrióta, kb. 20 éve "fedezte" fel. Lásd a
virágos és a terméses fotót.  Azóta kísérjük figyelemmel a legelõ
cserjésedésének hatását: az állomány fogyását! Laci ugyan minden
évben számtalan fiatal fás szárút, fõleg feketefenyõ csemetét
gyomlált ki, de a szukcesszió erõsebbnek bizonyult. Többször
fölmerült a helyi védetté nyilvánítás szüksége is.  

A terület rendbetételére mozgósítható erõt ekkor még nem lát-
tam! A helyzet  aggasztó lett. Az állomány élettere vészesen fogyott,
a beárnyékolás mértéke a fényigényes leánykökörcsin számára tûr-
hetetlenné vált. Lásd fotó. Tõszáma kb. 10%-ára csökkent!

Idõközben megismertem a Szenthe László vezette Almádi Gom-
bász Asztaltársaságot. A zömében idõsebb korú természetjárók tettre
készen álltak a terv mellé: egy szombat délelõtt gallyat kell pakolni.
Köszönet érte!

A kökörcsines fejlõdési stádiuma miatt az idén csak február 20-
ig lehetett rámenni a területre.

A hivatal gyors ügykezelése révén a környezetvédelmi referens
Némethné Kovács Júlia azonnal szervezni kezdett! A Városgond-
nokságról Agg Z. Tamás intézményvezetõvel, és Ujvári György
egyéni vállalkozóval már mentünk is a helyszínre.

A terület gépi letisztítását Ujvári György idõre, mintaszerûen
elvégezte, köszönjük!

Most kellett gyorsan a társadalmi munka, mielõbb letakarítani
a gallyat a gyeprõl. Borús idõbõl napsütés lett, sürgölõdött a csapat!
Elfogyott a forró tea, de a gally is délre! Külön köszönet Julikának
és nagyfiának, mint "külsõsöknek" a tevõleges segítségért! Termé-
szetesen Novák László is örömmel látta munkája eredményét! A
terület tisztításának végsõ célja az újbóli elszaporodás elõsegítése, és
a helyi védetté nyilvánítás megindítása!

Mire e sorok megjelennek, a virágzás elindul. Kérjük a látoga-
tókat, ne menjenek a gyepfelületre, ne tapossák le a még bimbóban
lévõket sem!

írta: tszabango@gmail.com
kép: Novák László 

Gergely Endre 

AZ „ÉV VADVIRÁGA”
A LEÁNYKÖKÖRCSIN

Beerdõsülõ kökörcsin élõhely


