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Szabadságharc pénzei 
MÁSODIK RÉSZ 

Az Új Almádi Újság márciusi számában, azonos címmel megjelent 
ismertetés folytatásaként a következőket kell megemlíteni. A 
bemutatott Kossuth-bankók eltérnek a ma forgalomban levő 
papírpénzektől. Az eltérés elsősorban abban mutatkozik meg, 
hogy ma "kétoldalas" minden bankjegy, azaz mindkét oldalon a 
címlettel összefüggő ábrázolás található. Ezzel szemben az 1848-
49-ben kiadott bankjegyek "hátoldalán" csak többnyelvű szöveg-
gel együtt készített díszítő nyomat fordul elő. Kivétel a 100 
forintos címlet, amelyiknek a hátoldalán is megjelenik a 100-as 
szám. 

A hátoldali szöveg a következő: Ezen jegyek hamisítói 's utánzói 
nyolc évre terjedhető börtönbüntetéssel büntettetnek. Magyar, 
gótbetűs német, szlovák, horvát és román nyelven helyezik 
kilátásba a tekintélyes mértékű büntetést. Meg kell említeni, 
mint érdekességet, hogy a román szöveg cirill betűkkel íródott. 
Továbbá az érték szöveges meghatározásánál hasonlóan jártak el. 
A hátoldali nyomat mintázata mind formában, mind színben vál-
tozatos, feketétől a liláig terjedően. 

Az egyes bankjegyek színei sok árnyalatot mutatnak, például a 30 
krajcáros címlet világos szürkétől középszürkéig fordul elő. 
Külön téma az 5 forintos címlet, mert eleve két alapszínben, 
vöröses piros és barna nyomtatták, Budán és Debrecenben. 
Tónuskülönbségek gyakoriak. 

Debrecenben készült barna nyomat. 

Budán készült vöröses piros nyomat. 

Az 5 forintos bankjegyek hátoldala. 

A 2 forintos bankjegy színes hátoldala. 

A 10 forintos bankjegy mintás hátoldala. 

A 100 forintos bankjegy hátoldala. 

A 15 krajcáros bankjegy hátoldala 

Az előzőekben bemutatott bankjegyek hátoldali képéből jól 
látható, hogy minél magasabb címletű a bankjegy, annál dísze-
sebb a hátoldala. Ez, valamint a bankjegyek változó alakja, színe 
és nagysága bárki számára felismerhetővé teszi, hogy milyen 
értéket képviselő pénzt kap, vagy fizet vele. Gondoljunk arra, 
hogy teljesen új papírpénz került forgalomba és nem mindenki 
tudott írni-olvasni akkoriban. 

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!" 



Külön figyelmet érdemel a bankjegyek számozása, amit részben 
kézírással végeztek el. Előzőekben ismertetett Kossuth-bankók-
nál ez az alábbiak szerit történt. A számozás két részből állt, a 
nyomtatott betűkből álló sorozatjelzés, valamint a későbbiek 
során kézzel ráírt számokból. Nem minden bankjegynél azonos 
módon, aminek nyilván megvolt a maga jelentősége. 

A 15 és 30 pengő krajcáros és az 1 forintos címleteknél csak 
nyomdai úton készült betűkombinációk találhatók. A 2 és 5 
forintosoknál egy nyomtatott és egy kézzel írt jelzés, illetve szám 
látható. Végül a 10 és 100 forintosaknál a nyomtatott betűk mel-
lett kétféle kézzel írt szám fordul elő. Egészen biztosan megvan 
ennek is a magyarázata. Még annyit megjegyezhetünk, hogy nem 
kis munka volt a bankjegyekre sorszámot írni. A legnagyobb 
szám, illetve jelzés, amivel találkoztam 5 forintos bankjegyen 
levő "Sor RJh 657025" volt. Eddig 13 betűkombinációt volt 
módom megismerni, közülük ötnek volt 500000 feletti sorszá-
ma. Érdekes kutatási terület, hány darab bankjegyet nyomtattak, 
kik és hol írták rá a számokat, mi történt akkor, ha hibát vétet-
tek stb. 

Amerikában nyomtatott Kossuth bankókról 

Mint szó esett róla Kossuth Amerikában kétféle emigráns bank-
jegyet nyomatott. Pénzt akart szerezni a szabadságharc folytatá-
sához. Ennek érdekében 1, 5, 10, 50 és 100 dollár névértékű 
bankjegyeket hoztak forgalomba. Ezek angol nyelven készültek, 
hátoldalukon nem volt semmiféle nyomat. Az egyes címleteken 
előnyomva A, B, ...sorozatjelek és No. Számjelek voltak. Az 
egyes bankjegyeket piros, vagy fekete, kézzel írt számokkal 
jelölték. Például az 1 $ címlet piros 10192, az 5 $ címlet piros 
18894 számmal van jelölve. 

A magyar nyelvű 1, 2 és 5 $ névértékű, felhasználásra nem került 
bankjegyeket négy címletet tartalmazó ívekben nyomtatták. Ha-
sonlóképpen egyoldali nyomattal, előrenyomott sorozatot jelölő 
betűvel és az utólag kézzel beírandó sorszámnak helyet adva 
készült. 

SZABADSÁGHARC PÉNZÉRMÉI 

Az 1848-49 szabadságharc idején használt Kossuth-bankóról 
mindenki hallott, a pénzérmék valószínűleg kevésbé ismertek, 
pedig ezek voltak az első magyar nyelvű érmék. 

Az 1,3 és 6 krajcáros érmék szövege: "MAGYAR KIRÁLYI 
VÁLTÓ PÉNZ" "EGY (HÁROM, HAT) KRAJCZÁR 1848 1849" 
A tíz, húsz krajcáros és a dukátos érméken "SZ. MARIA IST. 
ANNYA MAGY.OR.VÉDŐJE 1848" egyik oldalon. Az előlapon 
pedig "V.FERD.MAGY. H.T. ORSZ. KIRÁLYA. ERD .N. FEJED:" 
A K.B. (Körmöcbánya) és az N.B. (Nagybánya) a pénzverdét jelö-
lik. 

SF 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
A képviselő-testület 2011 áprilisi ülésén tárgyalt napirendi pontok közül 
a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak: 

Rendelettervezet Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2010. évi 
zárszámadása és a 2010. évi pénzmaradványa megállapítására 
A képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2010. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 2.689.268 ezer forint költségvetési 
bevétellel és 2.657.472 ezer forint költségvetési kiadással, a finanszíro-
zási célú előirányzatokat 749.663 ezer forint bevétellel és 58.075 ezer 
forint kiadással fogadja el. 
Az Önkormányzat képviselő-testülete a város 2010. évi helyesbített pénz-
maradványát 670.831 ezer forintban, a tárgyévi módosított pénzmarad-
ványát 676.557 ezer forintban, az előző években képzett tartalék marad-
ványát 160.325 ezer forintban, költségvetési tartalékát 836.882 ezer 
forintban állapítja meg. 

Javaslat térségi tűzoltógépjármű vásárlás önrész-támogatására 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz vízszállító jármű beszerzésére. A 
pályázaton elnyertek egy 6800 literes vízszállító gépjárművet, ugyan-
akkor a gépjármű átvételének feltétele a pályázaton előírt 20%-os önrész, 
16,5 millió forint befizetése. Balatonalmádi tűzvédelmét is ellátó Bala-
tonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága az önrész finan-
szírozásához Balatonalmádi Város Önkormányzatától kért segítséget. A 
képviselő-testület 800 ezer forintot biztosít Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata részére a tűzoltóautó önrészének biztosítása céljából. 

Javaslat az önkormányzati lakások lakbérének felülvizsgálatára 
A lakások bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat az Önkor-
mányzat 36/2009. (IX.30.) Ör. számú rendelete írja elő. A rendeletnek a 
lakbér mértékére vonatkozó fejezete szerint a szociális helyzet alapján 
bérbe adott lakások bérleti díját a bérbe adó évente 1 alkalommal felül-
vizsgálhatja, a nem szociális jelleggel bérbe adott lakások bérleti díját min-
den év május 15. napjáig felülvizsgálja az adott lakás komfortfokozata, 
alapterülete, minősége, a lakóépület állapota, a településen belüli fekvése, 
forgalmi értéke, továbbá az előző évi költségelemzési adatai alapján. 
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének döntése sze-
rint a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének mértéke a 
következő: összkomfortos 208 Ft/m2/hó + áfa; komfortos 153 Ft/m2/hó + 
áfa; félkomfortos 82 Ft/m2/hó + áfa; komfort nélküli 39 Ft/m2/hó + áfa. 
Szolgálati jelleggel bérbe adott lakás lakbérének mértéke: 290 Ft/m2/hó + 
áfa. Költségalapon meghatározott lakbérek mértéke: 349 Ft/m2/hó + áfa. 

Beszámoló a 2010. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
Az önkormányzati hatáskörökről szóló 1991. évi XX. törvény szabályai 
szerint a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az 
adóztatást, tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek 
összegéről. A beszámoló szerint 2010. évben a helyi adók közül az ide-
genforgalmi adó esetében történt adóemelés, melynek mértéke 380 
forint/éjről 400 forint/éjre emelkedett. A kedvezmények köre nem válto-
zott. Összesen 516 millió forint bevétel (helyi adók, gépjárműadó, pót-
lék, bírság, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó köztartozások) 
került az önkormányzat saját költségvetésébe. Adóellenőrzés során 960 
ingatlant ellenőriztek, melynek eredményeképpen 1,8 millió forint épít-
mény- és telekadó került kivetésre. A helyi adók behajtása érdekében 883 
esetben, több mint 93 millió forint összegben indult végrehajtási cselek-
mény, melynek eredményeként 35 millió forint adóhátralék folyt be. Az 
összes bevétel közel 7%-a valamilyen kényszerítő intézkedés hatására 
került befizetésre. 

Javaslat intelligens energiafelhasználási programban való részvételre 
Városok közötti együttműködés a Fenntartható Energia Cselekvési Terv 
(SEAP) hatékony kialakítása és megvalósítása érdekében elnevezésű 
programban való részvételi lehetőségről szóló megkeresés érkezett az 
önkormányzathoz a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft-n keresztül. Az 
energiafelhasználási program célkitűzése a Polgármesterek Szerződése 
(CoM) aláíróinak segítése, különösen a 12 később csatlakozott EU 
országban a fenntartható energia cselekvési tervek kidolgozása területén. 
Ebben, "tanuló" önkormányzatok és "tanító" önkormányzatok vesznek 
részt. A várható eredmények elősegítik az üvegház hatású gázok kibo-
csátásának csökkentését helyi szinten, ismereteket nyújtanak és kapcsola-
tokat építenek ki a részt vevő városok között. A program részt vevői a 
Bocconi Egyetem, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft., továbbá leg-
alább hat önkormányzat, három EU-tagállamból. 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánít-
ja szándékát a programban való részvételre. Amennyiben Balatonalmádi 
kiválasztásra kerül és a programjavaslat támogatást nyer, a 2011., 2012. 
és 2013. évi költségvetésben az elkülönített pályázati önrész terhére biz-
tosítja a várhatóan maximálisan 10 millió Ft önrészt a program meg-
valósításához. 

Javaslat az Egészségház telefonközpontjával, orvosi eszközeivel kapcso-
latos pótelőirányzatra 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Központban megvalósítandó telefonközpont be-
szerzésére bruttó 2,5 millió forint fedezetet, orvosi eszközeinek be-
szerzésére bruttó 6,4 millió forint többlet fedezetet biztosít a 2011. évi 
költségvetésben a pályázati önrészre elkülönített céltartalék terhére. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén nyáron is 
egyirányú forgalom lesz az Óvári Ferenc utcában 

a Verseny utcától a Semmelweis utcáig tartó szakaszon 
2011. július 1-szeptember 1. között. 

HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL 
A városi könyv tá r ápri l isban á l lományel lenőrzés t t a r to t t , 

ezért szünete l te t te szolgáltatásait . Köszönjük olvasóink tü re lmé t 
és megér tésé t . 

A revíziót te rmészetesen összekö tö t tük más belső munká la -
tokkal . Elavult , e lhaszná lódot t könyveke t v o n t u n k ki á l lomá-
n y u n k b ó l - ezen könyvekbő l má jus 23- tó l 27-ig vásárt t a r t unk az 
e lőcsa rnokban . A könyvtá r i á l lomány kevésbé használ t egységeit 
és a többes pé ldányoka t r ak t á rban helyeztük el, hogy a szabad 
p o l c o k o n a friss i r o d a l o m k ö n n y e b b e n megta lá lha tó legyen. A 
r ak t á rban lévő könyvekrő l az e lek t ron ikus ka ta lógus (vagy a 
könyvtáros ) tá jékozta tás t t ud nyúj tan i , azok késede lem nélkül 
olvasóink rendelkezésére ál lnak. Az így fe lszabadul t helyen 
további olvasgatós részt r e n d e z t ü n k be a kénye lmesebb használat 
céljából. A V á r o s g o n d n o k s á g segí tségünkre volt a belső lépcső 
fe lúj í tásában. Sor kerü l t a tavaszi nagytakar í tás ra is. Köszön jük a 
k ö z r e m ű k ö d ő k n e k , hogy a m u n k á l a t o k a t ös szehango l t ák a 
könyvtá r i tevékenységgel . 

Bizonyára észrevet ték és használ ták m á r a könyv tá r előt t a 
p l a t ánok alá helyezet t p a d o k a t , r e m e k do log lesz megp ihenn i raj-
tuk . Ehhez szere tnénk hozzá járu ln i azzal, hogy kis t a r t ó k b a n 
régebbi fo lyó i ra toka t , a j ándékba k a p o t t könyveke t teszünk ki, 
melyeket szabadon lehet olvasgatni . Amenny iben valamelyik 
megtetszik és el szere tnék vinni , a könyv tá rban bármelyik fil-
lérekér t megvásáro lha tó . 

A könyvár i szo lgá l ta tó r e n d s z e r ü n k h ö z t a r t o z ó Alsóörs 
könyv tá rában május közepé tő l felújí tási m u n k á k k e z d ő d n e k . 
Amíg a m u n k á l a t o k t a r t a n a k , vál la l tuk o lvasóik könyv tá r i 
ellátását. Kér jük az alsóörsi könyvtá r i t agokat , f o rdu l j anak hoz-
zánk b iza lommal . 

A sopron i városi könyv tá r tó l n é m e t nyelvű szépi rodalmi 
könyveke t k a p u n k a jándékba , elég nagy mennyiségben . Ezú ton 
k é r n é n k az Ö n ö k segítségét a szállí táshoz: ha valaki a r ra jár, s 
van szabad hely a t ehe rau tó j ában , nagy segítség lenne, ha 
e lhozná n e k ü n k a könyveke t . Akinek lehetősége van segíteni, 
ké rem, h ív jon fel a + 3 6 - 2 0 - 3 7 7 - 3 7 - 6 2 számon. 

Vá r juk Ö n ö k e t ú j ra , júniustól a megszoko t t hosszú nyitva 
tartással , júliustól pedig a s t r andkönyv tá rban is. 

Fáb iánné Sáray A n n a 



BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

MUNKA- ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJA, 
VALAMINT A 

2010-2014. ÉVEKRE SZÓLÓ CIKLUSTERVE 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete -

eleget téve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 
10.§. d./ pontja valamint 91.§. /1/ bekezdése szerinti kötelezett-
ségének - az 1991. évi XX. törvény 138.§. /1/ bekezdés a./ pontjá-
ban megállapított pénzügyi igazgatási hatáskörében eljárva a 2006-
2010. évekre szóló munka- és gazdasági programját felülvizsgálva, 
kiegészítve és módosítva a 2010-2014. évekre szóló munka- és gaz-
dasági programját a következők szerint határozza meg : 

Balatonalmádi Város Önkormányzata gazdasági programjának 
megfogalmazásakor támaszkodik az elmúlt évek városfejlesztési 
eredményeire a település és az önkormányzat adottságaira és 
lehetőségeire. A program megvalósításával a város szerves, kiegyen-
súlyozott minőségi fejlődését, a fenntartható fejlődés jegyében az 
épített és természeti környezete védelmét, a mértéktartó kisvárosi 
lét körülményeinek megőrzését, a lakosság életminőségének 
javulását kívánja elérni. 

A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai 
jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az 
önkormányzati döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat. 

A program megvalósítására az önkormányzat rendelkezésére 
álló eszközrendszer hozzárendelésével, elsődlegesen a pénzügyi for-
rások és gazdasági lehetőségek függvényében kerül sor. 

I. 
A MUNKA- ÉS GAZDASÁGI PROGRAM 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE 

A./ Szabályozás 

1. Felül kell vizsgálni és szükség szerint át kell dolgozni a korábban 
elfogadott fejlesztési, településüzemeltetési koncepciókat, stra-
tégiai jellegű fejlesztési dokumentumokat és el kell készíteni a 
még hiányzó szakági koncepciókat. (2010-2014) 

2. Felül kell vizsgálni Balatonalmádi településrendezési terveit (te-
lepülésszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabály-
zat). Településrendezési eszközökkel biztosítani kell a gazdaság-
fejlesztést és munkahelyteremtést biztosító fejlesztések meg-
valósítását. (2011-2012) 

3. Folyamatosan nyomon kell követni a Környezetvédelmi Prog-
ram megvalósítását és szükség szerint el kell végezni annak 
időszakos felülvizsgálatát (2011, 2014) 

4. El kell végezni Balatonalmádi Város Hulladékgazdálkodási Ter-
vének törvényben előírt időszakos felülvizsgálatát (2012, 2013) 

5. Meg kell alkotni a helyi értékvédelmi rendeleteket, az épített 
környezetvédelmi (2011) és helyi természetvédelmi (2012) ren-
deleteket. 

B./ Vagyongazdálkodás 

1. Az önkormányzat vagyona elsődlegesen az önkormányzat köte-
lező feladatainak ellátását szolgálja, ezen túlmenően teherbíró 
képessége függvényében nem kötelező feladatok ellátását is 
felvállalja. 

2. A mindenkori jogszabályok szerinti naprakész, pontos vagyon-
katasztert kell vezetni. 

3. A vagyongazdálkodást önkormányzati rendelet szabályozza. Fo-
lyamatos aktualizálásáról jogszabályi és egyéb változások függ-
vényében gondoskodni kell. 

4. Az önkormányzati ingatlanok hatékony működtetéséről és gaz-
daságos fenntartásáról, állagmegóvásáról a legkedvezőbb szer-
vezeti formában kell gondoskodni. 

5. Az intézmények által kezelt vagyon üzemeltetéséhez, állagmeg-
óvásához szükség szerinti gyarapításához biztosítani kell a 
megfelelő eszközöket. Törekedni kell az intézményi kapacitások 

kihasználására. A felszabaduló ingatlanok hasznosítása során 
elsődlegesen az önkormányzati feladatok ellátását kell figyelem-
be venni. 

6. Önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel csak 
felhalmozási célra (beruházásra, felújításra, pályázati önrészre) 
vagy ingatlanvagyon megszerzésére használható fel. 

7. Értékesítés esetén - azonos feltételek mellett - előnyben kell 
részesíteni az olyan pályázót, aki a lakosság számára szolgálta-
tást nyújt és/vagy munkahelyet teremt. 

8. Az önkormányzati vagyon vállalkozásba vihető, de azzal a vál-
lalkozásba bevitt vagyon értékét meghaladó kockázat nem vál-
lalható. 

C./ Pénzgazdálkodás 

1. A költségvetés tartós pénzügyi egyensúlya mellett kell biztosí-
tani az önkormányzati intézményrendszer működését, a tele-
pülés fejlesztését. 

2. Lehetőség szerint bővíteni kell az önkormányzat bevételi forrás-
rendszerét. A normatív állami támogatás igénybevétele mellett 
törekedni kell vissza nem térítendő állami támogatás elnyerésére 
pályázati úton. A lakosságot teherbíró képességének függvényé-
ben be kell vonni az út- és közműfejlesztések pénzügyi fedeze-
tének megteremtésébe. 

3. A helyi adók mértékét - a törvényi előírásokban megállapított 
szélső értékek keretei között - a teherbíró képesség figyelembe-
vételével - indokolt kedvezmények és méltányosság alkalmazá-
sával - úgy kell megállapítani, hogy a lehető legnagyobb adóbe-
vételt biztosítsa. 

4. A gazdálkodás törvényessége és a rendelkezésre álló erőforrások 
hatékony felhasználása érdekében biztosítani kell az ellenőrzést. 

II. 

CÉLOK, FELADATOK 

A./ Önkormányzati ingatlanvagyon áttekintése, hasznosítása 

1. Felül kell vizsgálni és folyamatosan aktualizálni kell a vagyon-
gazdálkodási rendeletet. 

2. Koncepcionális döntést kell hozni a megüresedett, vagy meg-
üresedő ingatlanok hasznosításáról. 

- volt Váci Mihály Általános iskola, 2347/1 Hrsz. 
- Baross G. utca 44. szám alatti rendelő épületre, 4412 Hrsz. 
- Baross G. u. 32. szám alatti orvosi rendelő épület üresen mara-

dó részére, 4261 Hrsz. 
- Vörösberény, Ady E. u. 2. szám alatti Szociális Alapszolgáltatási 

Központ által elfoglalt épületrész, valamint a fiókgyógyszertár 
intézmény, 621 Hrsz. 

3. A forgalomképes vagyoni állomány jövedelmezőségének figye-
lembevételével döntést kell hozni azok elidegenítéséről vagy 
további hasznosításáról 

- Hadak útja 2-4., 2014 Hrsz. 
- Noszlopy G. u. 1., 2016 Hrsz. 
- Távoli adóház (volt lokátorállomás) 013 Hrsz. és a kapcsolódó 

3864/8, 3866/7 és 3866/9 Hrsz. ingatlanok. 
4. Át kell tekinteni a volt zártkerti ingatlanok és az önállóan be 

nem építhető ingatlanok elidegenítésének lehetőségét. 
5. A műszaki szükségesség és a pénzügyi lehetőség függvényében 

folytatni kell a városrendezési célú közterület-szabályozásokat. 
6. A településfejlesztési koncepcióval, az elkészült településren-

dezési terv előírásaival, és a sportkoncepcióval összhangban 
döntést kell hozni a sportcélú ingatlanok hasznosításáról, fej-
lesztéséről. 



- Sportpálya: labdarúgó pálya kiváltását követően az ingatlan tu-
risztikai célú hasznosítása 

- Teniszpályák: fedés, felújítás 
- Szabolcs utcai sporttelep: épület építés 
- Horgásztanya: kikötő fejlesztés 
- Kikötőfejlesztés: városi vitorlás kikötő létesítése 
- Serdülő és ifjúsági vitorlás klub létrehozásának támogatása 

7. Balatonalmádi városgondnokság telephelyfejlesztése 

B./ Infrastruktúra fejlesztés folytatása 

1. Egészséges ivóvízellátás - kötelező önkormányzati feladat 
a./ Az ivóvízhálózat-tulajdonos DRV Zrt. szolgáltatónál el kell 
járni az elöregedett vezetékszakaszok további tervszerű cseréje 
érdekében. A próbafúrások eredményei alapján az önkor-
mányzat kezdeményezze a kialakított kutak üzembe helyezését 
és ezzel egyidejűleg a felszíni vízkivétel visszafejlesztését. 

b./ Figyelemmel kell kísérni az ivóvíz minőségét, szükség szerint 
próbafúrásokra alapozva biztosítani a vízminőség javítását (Me-
gyehegyi próbafúrás, Remetevölgyi próbafúrás). E próbafúrások 
eredményeire alapozva szükség szerint a kistérség településeinek 
bevonásával további kutatásokat kell végezni a térség vízbázisá-
nak feltárása érdekében gazdaságilag hasznosítható (termálvíz, 
ásványvíz) vizek után. 
c./ A belterületi ivóvízhálózat-fejlesztést ott támogatja az önkor-
mányzat, ahol egyidejűleg a szennyvízcsatorna-hálózat is 
megépül. 

2. Szennyvízcsatornázás - kötelező önkormányzati feladat 
a./ A szennyvízcsatornázást - a Balaton vízminőségének védel-
me érdekében - a pénzügyi és technikai lehetőségek függvé-
nyében, tervszerűen folytatni kell. 

b./ Szorgalmazni - szükség szerint hatósági eszközökkel biztosí-
tani kell a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra történő teljes 
körű rácsatlakozást a szolgáltató DRV Zrt-vel szoros együttmű-
ködésben. 

3. Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés - önkormányzati feladat 
a./ A befogadótól indulva, a felszíni vízrendezési tanulmányterv 
alapján el kell készíteni az engedélyezési-kivitelezési terveket, 
önerő biztosításával pályázatokat kell benyújtani a kivitelezés 
pénzügyi feltételeinek a megteremtésére. 

- Vörösberényi Séd mederrendezés 
- Remete patak mederrendezés 
- Budatava településrész csapadékvíz-rendezés 
- Arany János utca csapadékvíz-elvezetése 
- Galagonya-Iskola utca csapadékvíz-elvezetése 
- Dr. Óváry F. u.-Verseny utca csapadékvíz-elvezetése 
- Dózsa Gy. u.-Vécsey utca csapadékvíz elvezetése 
- Rekettye u.-Vöröshegyi u.-Balázs B. utca térségének vízren-

dezése 
- Vörösmarty u. térségének vízrendezése 
- Véghelyi Dezső sétányon fakadó víz kezelése gyűjtőárokkal és 

szabályozott szivattyúzással 
b./ Útépítéseket, útfelújításokat a csapadékvíz-elvezetés egyidejű 
megoldásával kell megvalósítani. 

4. Közvilágítás - kötelező önkormányzati feladat 
a./ A közvilágítás korszerűsítése, bővítése és a finanszírozás 2008-
ban befejeződött. A megtakarítás, és a beruházás megtérülésének 
függvényében lehet tervezni további hálózatbővítést. Kiemelt fel-
adatként kell kezelni a Szent István-park, illetve a Szent Erzsébet-
liget közvilágításának kiépítését, illetve rekonstrukcióját. 

5. Elektromos- és gázellátás, táv- és hírközlés 
a./ A nem önkormányzati feladatkörbe tartozó közművek fej-
lesztésében elsősorban adatszolgáltatással és információnyújtás-
sal működik együtt a szolgáltatóval és a lakossággal az önkor-
mányzat 

6. Utak, kerékpárutak, járdák - kötelező önkormányzati feladat 
a./ A burkolatlan helyi közutak kiépítését, a burkolt utak 
felújítását-a 162/1997. (XI.27.) Öh. sz. határozattal jóvá-hagy-
ott ütemtervnek megfelelően - a pénzügyi lehetőségek füg-
gvényében, pályázati pénzek igénybevételével folytatja az önko-
rmányzat. 
Burkolatlan utak kiépítése: 
I/A. Dózsa Gy. u. (Honvéd u.-Vízmeder u. közötti szakasz) 
I/B. Erkel F. u. (Vadász u.-Kürt utca közötti szakasz) 
I/B. Újhegy u. 

II. Árnyas u. 
II. Venyige u. 
II. Töhötöm u. 
Burkolt utak felújítása: 
I/C. Dr.Óváry F. u. (Baross G. u.-Felsőörsi u. közötti szakasz) 
I/C. Vörösmarty u. (csapadékvíz-elvezetéssel) 
I/C. Tábor u. 
II. Szent Imre herceg u. 
IV Batthyány u. (Kilátó és a Budai N. A. u. közötti szakasz) 
IV Galamb u. 
IV Martinovics u. 
IV Pinkóczi u. 
IV Vasút u. 
IV Rákóczi F. u. 
V Béke-Barátság u. 
b./ Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten továbbra 
is támogatja az önerős útépítést. 
c./ Megépült a Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút Szentkirály-
szabadja-Balatonalmádi szakasza. Távlati célként kijelöli a kerék-
párút belterületi szakaszaként a felhagyott vasúti töltés nyomvo-
nalát. 

- Panoráma kerékpárút: elő kell készíteni a korábban megvalósult 
kerékpárút hálózatfelújítását. 

- Balatoni Bringakörút 
d./ Pályázati források igénybevételével folytatja a járdaépítést 
városrészenként, preferálva az állandó lakosok által lakott terü-
leteket. 

- Veszprémi úti járda (Vörösberény, Református templomtól a 
belterületi határig) 

- József A. u.-Balatonfüredi u. járda (Káptalanfüred) 
- Felsőörsi út járda 
- Öreghegy járda 
- Balatonfűzfői út járda (Vörösberény) 

7. Az önkormányzat a pénzügyi lehetőségeihez mérten, helyi ren-
deleti keretek között támogatja a helyi fiatalok lakásépítését. 

C./ A település szerkezetének és demográfiai összetételének 
megfelelő intézményi rendszer kialakítása 

1. Közoktatás - kötelező önkormányzati feladat 
a./ A közoktatási intézkedési terv keretében az intézményekre 
vonatkozóan hatékonyságnövelő, a gyermeklétszám változásá-
hoz igazodó racionalizáló intézkedéseket hoz azzal, hogy a váto-
zások nem járhatnak a nevelés-oktatás minőségének romlásával. 
b./ A közoktatási intézmények személyi, tárgyi és eszközmini-
mum feltételeit a törvény szerinti mértékben biztosítja. 
c./ Előkészíti a feltételeit egy - igény szerint egy bölcsődei egy-
séggel is bővíthető - új óvodaépület, vagy önálló óvoda és böl-
csőde építésének. 
d./ A fentiek érdekében az önkormányzat gondoskodik a feladat 
ellátásához szükséges feltételek biztosításáról. 

2. Közművelődés, kulturális közszolgáltatás - kötelező önkor-
mányzati feladat 
a./ A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár új épületének és 
a Vörösberényi Polgári Kör felújított épületének fenntartásával 
az önkormányzat városi színvonalon biztosít közösségi teret az 
önszerveződő közösségeknek, amatőr művészeti csoportoknak, 
intézményi és városi rendezvényeknek. 
b./ Az önkormányzat a közművelődési intézmény munkájának 
tartalmi megújulását, kibővülését várja el. Cél az, hogy a Pannó-
nia Kulturális Központ és Könyvtár - közös pályázás, rendez-
vényszervezés és -lebonyolítás, kistérségi könyvtári együttmű-
ködés (mozgó könyvtári ellátás) útján - mint kistérségi kul-
turális központ működjön. 
c./ Évente - pályázati úton, az éves költségvetésben meghatá-
rozott mértékig - támogatja a helyi szervezetek és egyének 
alkotó, kulturális és művészeti tevékenységét, valamint kul-
turális és vendégcsalogató rendezvényeiket. 
d./ A fentiek érdekében az önkormányzat gondoskodik a fela-
datellátáshoz szükséges feltételek biztosításáról. 

3. Egészségügyi ellátás - Szociális ellátás - kötelező önkormányza-
ti feladat 
a./ Az egészségügyi alap- és szakellátást a jogszabályoknak 
megfelelően biztosítja új épület építésével és nonprofit gaz-
dálkodó szervezet létrehozásával a volt Napközi helyén. 



b./ Az önkormányzat a szociális törvény alapján a szociálisan 
rászorult személyek ellátására, illetve támogatására elkészítette a 
szociális szolgáltatástervezési koncepciót, az ellátási formák 
meghatározásánál lehetőségeihez mérten törekedett a szolgál-
tatások minőségének fejlesztésére. A Szociális Alapszolgáltatási 
Központ új elhelyezést kap a megüresedő Baross G. utca 32. 
szám alatti rendelőépületben. 

4. Közigazgatási szolgáltatás 
a./ A képviselő-testület demokratikus, törvényes, átlátható 
önkormányzati munkát folytat és jó színvonalú, humánus, szak-
mailag megalapozott, igényes, gyors és hatékony munkát vár el 
a polgármesteri hivataltól. 
b./ A fentiek érdekében az önkormányzat gondoskodik a pol-
gármesteri hivatal feladatellátásához szükséges feltételek bizto-
sításáról. Az informatikai stratégiában megfogalmazott célkitű-
zéseknek megfelelően törekszik az e-önkormányzati, e-közigaz-
gatási feladatok ellátásához szükséges feltételek meg-
teremtésére. A jogszabályi előírásokkal összhangban biztosítja a 
Városháza és az önkormányzati tulajdonú közhasználatú 
épületek akadálymentes használatának feltételeit. 

5. A közbiztonság érdekében az önkormányzat támogatja, és együtt-
működik a közbiztonságért felelős szervezetekkel. Az önkor-
mányzat a Városi Rendőrkapitánysággal együttműködve biztosít-
ja a meglévő térfigyelő rendszer és a rendszámfelismerő rendszer 
működési feltételeit, pénzügyi lehetőség függvényében támogatja 
azok felújítását és bővítését. Együttműködik a Városi Rendőrka-
pitányság új helyen történő elhelyezésének megoldásában. 

D. / A városüzemeltetés hatékonyságának növelése 

1. Az önkormányzat törekszik a településtisztaság, a parkfenntar-
tás, a piac-, a temetőüzemeltetés, a strandüzemeltetés ... stb. 
leggazdaságosabb és leghatékonyabb módon történő ellátására. 

2. A városüzemelési feladatellátás személyi-tárgyi eszközrendszerét 
biztosítja. A Balatonalmádi Városgondnokság telephelyének fej-
lesztésével javítja az ellátás színvonalát. 

E./ A turizmusra koncentráló gazdasági környezet kialakítása 

1. Felül kell vizsgálni a település idegenforgalmi koncepcióját, és el 
kell készíteni a marketingtervét, amely megfogalmazza a bala-
toni agglomerációban megjelenítendő saját arculatát. Elő kell 
készíteni az idegenforgalmi koncepcióban kiemelten megjelölt 
fejlesztési prioritások (Városközpont, Lozsánta) megvalósításá-
nak lehetőségét. 

2. Az önkormányzat eszközrendszerével a Balatonalmádi Turiszti-
kai Egyesülettel szoros együttműködésben elő kell segíteni a tu-
risztikai célú fejlesztéseket, programokat, rendezvényeket. Fo-
kozottan támaszkodni kell a kínálatot színesítő, a szezont meg-
hosszabbító, vendégkört szélesítő speciális vendégvárásra (egész-
ség-, sport-, egyházi, kulturális, bor-, konferencia- stb. turizmus). 

3. Kiemelten kell kezelni a sportturizmusban rejlő lehetőségeket. 
Az önkormányzat a szabályozás eszközeivel, illetve ahol arra a 
feltételek adottak földtulajdonnal vesz részt a fejlesztések meg-
valósításában (vitorlás- és horgászkikötő, sportpálya, tenisz-
pálya, lovaspálya, stb.). Az önkormányzat tulajdonában álló, 
Vörösberény térségében a hatályos településrendezési tervvel 
összhangban területet biztosít egy új labdarúgópálya, továbbá 
egy középméretű multifunkcionális sportcsarnok, sport- és kul-
turális központ létesítéséhez. 

4. Folytatni kell a strandok rekonstrukcióját, az épületállomány és 
a zöldterület megújításán túl kiemelt figyelmet kell fordítani a 
strandok mederterületeinek karbantartására (iszapkotrás, ho-
mokozás) 

- Wesselényi strandrekonstrukció III. ütem (Aquatórium) 
- Budatava strand beépítési terv felülvizsgálat, strandrekonstruk-

ció, mederkotrás-mederhomokozás 
- Wesselényi-strand mederkotrás-mederhomokozás 
- Káptalanfüredi strand mederkotrás-mederhomokozás 
- Budatava strand vonzerőfejlesztés 
- Káptalanfüredi strand vonzerőfejlesztés 

F./ Városkép és környezeti állapot javítása 

1. Az önmagában is értékteremtő erőként mutatkozó jó városkép 
megteremtéséhez elengedhetetlen az önkormányzati épületál-

lomány felújítása. Az épületek külső és belső felújításával egy-
idejűleg megvalósítandó a közhasználatú épületek akadálymen-
tesítése és energetikai korszerűsítése is. 

- Városháza 
- Györgyi D. Általános Iskola - iskolaépület tető és homlokzat-

felújítás 
- Ady E. u. 2. (Vörösberény kisközpont) 
- Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium - felújítás, 

energetikai fejlesztés 
2. Az építmények és utak felújításán túl kiemelt figyelmet kell for-

dítani a parkok, játszóterek, fasorok egyéb zöldfelületek felújí-
tására és folyamatos karbantartására. 

- Városközpont rekonstrukció II. ütem 
- Szent Erzsébet-liget - Szoborpark 
- Ady E. u. 2. sz. előtti térrendezés 
- Tájékoztató rendszer felújítása, kibővítése 
- Vörösberényi mandulás felújítása 
- Babits utca - postaparkoló felújítása 

3. A környezeti állapot javítását szolgáló legjelentősebb beruházás 
a felhagyott szeméttelep rekultivációja melyet EU-s forrással 
(Önkormányzati Társulás útján) valósít meg az önkormányzat. 

4. A települési szilárdhulladék közszolgáltatás részeként az önkor-
mányzat a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft-vel 
együttműködve kiterjeszti a szelektív hulladékgyűjtést és a zöld-
hulladék gyűjtést. 

III. 
KAPCSOLATOK 

1. Balatonalmádihoz kötődő, a városból elszármazott személyek-
kel a kapcsolattartás megerősítése. 

2. A munka- és gazdasági program megvalósításához elenged-
hetetlen a helyi politikai- és civilszervezetekkel, egyházakkal, a 
helyben közszolgáltatást ellátó szervezetekkel kialakított jó 
kapcsolat, melynek alapja a rendszeres, széleskörű és kölcsönös 
információcsere. 

3. Az EU-s támogatások igénybevételéhez fontos a kistérségi és 
regionális együttműködés, beleértve a hasonló nagyságú és 
érdekű Balaton-parti településeket. 

4. Fontosak a nemzetközi testvérvárosi és a kistérségi kapcsolatok. 
A kistérség önkormányzataival együttműködve törekedni kell a 
többcélú területfejlesztési társulásban rejlő lehetőségek kihasz-
nálására a közoktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális és 
egyéb közszolgáltatások területén egyaránt. 

5. A Kelet-Balatoni kistérségben Balatonalmádi kulturális-, 
egészségügyi- és sport körzetközponti szerepkörének fenn-
tartása, erősítése. 

IV. 
FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK 

1. A gazdasági programban megjelölt célok eléréséhez hozzáren-
delt feladatok megvalósításához az éves költségvetések összeál-
lítása során kell a pénzügyi fedezetet biztosítani. A források 
véges voltára tekintettel rangsorolni kell a fejlesztéseket: 
a./ a már megkezdett beruházások befejezése 
b./ jogszabályi kötelezettségből adódó fejlesztések megvaló-
sítása (minimál feltételek biztosítása, akadálymentes használat 
feltételeinek kialakítása ...). 
c./ meglévő ingatlanok felújítása, a kötelező feladatellátást szol-
gáló épületek elsőbbségével, 
d./ pályázati, lakossági forrásból finanszírozható fejlesztések 
indítása. 

Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a fejlesztéseknek, amelyek 
az adott szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi bővítésével többlet-
bevételt is eredményeznek, illetve elősegítik a munkahelymegőrzést 
és munkahelyteremtést. 

Balatonalmádi, 2011. március 31. 

Keszey János Ujlakiné dr. Pék Éva 
polgármester jegyző 



CÉLBA JUTOTT AZ ADOMÁNY 
Bizonyára emlékszik még a kedves olvasó, a 2010 decemberében városunkban megrendezett jótékonysági művészeti aukcióra, 

amelynek a Vörösberényi Borház adott otthont. 
A vörös iszap károsultjainak szervezett eseményen 22 alkotó művei kerültek kalapács alá. 
1.210.000. Ft bevétele volt az aukciónak, amelyet célzottan lakásvásárlásra egy otthonát, értékeit teljesen elvesztett családnak 

kívántuk adni. A fáradozásunkat siker koronázta s 2011. április 22-én Keszey János polgármester és Veszeli Lajos festőművész, a 
jótékonysági aukció szervezője, átadta Orsós Jánosnak, feleségének és három lányuknak a hivatalos lakásvásárlási szerződést. A 
megható eseményen, az új otthon átadásán, Toldi Tamás Devecser polgármestere és Kovács László is jelen volt. 

A család a takaros kis lakásban várt minket, a férj szabadnapot kért téglagyári munkahelyéről, a feleség meleg szavak kíséretében 
mondott köszönetet városunknak a művész társaságnak, az aukción részt vevő képvásárlóknak, támogatóknak az önzetlen segítségért. 

A Devecser évszázadai könyvbe a polgármester úr a következő szavakat írta "Aki másra figyel, maga is figyelemre méltó". 
Név szerint nem tudok megemlíteni mindenkit, akik segítségünkre voltak ebben a misszióban. Megköszönöm azok segítségét, akik 

közvetlenül elősegítették munkánkat. 
A műveket felajánló művészek: 

Balogh Ervin Fülöp Lajos Milos József Tarczy István 
Boda Balázs Hunyady Gábor Milasovszky László Vágfalvi Ottó 
Dobos Lajos Jáger István Németh Kálmán + N. Csathó Gizella Veszeli Lajos 
Fábián László Khell Zoltán Oláh Kati Vizer Júlia 
Fáskerti Zsófia Kis László Zsigmond Szenthe Zoltán 
Fekti Vera Kovácsné Kollarik Erika Szöllősi Máté 

Köszönet dr. Ugor Éva almádi nyaralótulajdonos ügyvédnek, aki ellenérték nélkül fáradozott ügyünkben, Peruzs Zsuzsának, aki 
szinte motorja volt a színvonalas rendezvénynek, Morva Emíliának a Máltai Szeretet Szolgálat devecseri munkatársának, Tűü 
Zsuzsának és Pászti Györgynek, s legfőbbképpen Tóth Zoltánnak a fűzfői Tradeorg Nyomda vezetőjének, aki professzionális módon 
moderálta az aukciót. Külön köszönet az aukción részt vevő vásárló közönségnek, akik példa értékű emberi tartásról tettek tanúbi-
zonyságot. 

Tehát célba jutott az adomány és ismét segítettek az almádiak. 
Veszeli Lajos 



ALMÁDI A NAGYVILÁGBAN 
Idén is több külföldi és belföldi utazási kiállításon népsze-

rűsítette Balatonalmádit a Turisztikai Egyesület. 
Az utazási kiállítások nagyszerű alkalmat biztosítanak arra, 

hogy külföldön és belföldön, a hazai és vendég városok, utazási 
irodák, tourinform irodák, turisztikai egyesületek és azok tagjai 
illetve egyéb turisztikai szervezetek bemutatkozzanak a nagy-
közönség előtt. Ezek a turisztikai vásárok mindig nagy látoga-
tottságnak örvendenek. A vendégek összetétele széles skálán 
mozog, a nyaralni vágyóktól a szakmai munkatársakon keresztül 
egészen a nyári programokat keresőkig terjed. A több napos kiál-
lítások nagyon fontos szerepet töltenek be a turizmusban, sok 
szakmai kapcsolat megalapozására és a turisztikai vendégforga-
lom növelésére nyílik lehetőség. 

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület a város nevezetessé-
geit, természeti értékeit, egész éves programját magába foglaló, 
illetve az egyesület tagjait, szolgáltatásaik alapján tematikus 
besorolással elkészített kiadványát angol, német és szlovák nyelv-
re fordíttattuk le, hogy a külföldi vásárokon közvetlenül szólhas-
sunk a látogatókhoz. 

Bécsben, Pozsonyban és Berlinben is nagy érdeklődést mutat-
tak a vendégek, a Balaton iránt. Sokan nosztalgiából, sokan pedig 
a Balaton, mint igazi üdülő paradicsom miatt szeretnének elláto-
gatni a "Magyar tengerhez". Bécsben és Berlinben a Magyar Tu-
rizmus Zrt. központi standján jelent meg a Balatonalmádit bemu-
tató, reprezentatív kiadvány, míg Pozsonyban a Ramada stand-
jára került ki a már jól ismert brosúra. 

Itthon, Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Győrben és 
Veszprémben mutattuk be városunkat. Standjainkhoz érkező 
vendégek többsége a nyári rendezvényekhez igazítják nyaralá-
sukat. Kiemelten fontos időszak az "Almádi nyári fesztiválok" 
ideje. A III. Hungarikum Fesztivál, VIII. Borfesztivál és a IV 
Pálinka Napok, melyek 2011-ben, július 29- augusztus 28. közti 
időszakban kerülnek megrendezésre. 

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület minden évben törek-
szik arra, hogy minél szélesebb körben mutassa be városunkat és 
az egyesületi tagokat itthon és a nagyvilágban egyaránt. 

ANYANYELVÜNKRŐL 
Májusunk, májusunk 
illatozik az utunk; 
akácfa, orgona -
valódi orgia! 

Összesadu - vagy összes adu? 

Van egy, mostanában kevésbé ismert kártyajáték, a prefe-
ránsz, amelynek egyik bemondása az összes adu (bemondója vál-
lalja, hogy minden adut elvisz). Ezt a két szót szívesen írnám 
egybe, mert fogalommá vált; vagyis: összesadu. (Megjegyzem, 
hogy ha valakinél ott van az összes adu, akkor - természetesen -
a két szót külön kell írni!) De nem is ezért hozom elő ezt a 
kártyabemondást, hanem, hogy bemutassam: az "összes" mel-
léknév után a főnév egyes számban áll. Így mondjuk: összes va-
gyonom; összes könyvem; és sajnos, az idén elverte az összes 
barackomat a jég. Van azonban kivétel; kiadványokon olvas-
hatjuk: Petőfi összes versei - Jókai összes regényei egykötetben. 

Mint mondtam, ez a többes szám a bemutatott esetekben 
kivétel. Ám, amit olvastam az egyik irodalmi folyóiratban, az 
nem fogadható el kivételként. A szövegben ugyanis ez áll: "A 
színésznő összes ruhatárát elvitte a Hernád." Ebben a mondatban 
az "összes" szó hibás és teljesen fölösleges is, mert a ruhatár 
szóban már benne van minden ruha. Tehát: A színésznő 
ruhatárát elvitte a Hernád. Vagy: A színésznő összes ruháját 
elvitte a Hernád. Esetleg: Az egész ruhatárát... így is, úgy is 
szomorú, de a folyóiratban talált mondat még hibás is! 

Más... Minden reggel hallom a tévében, hogy itt meg ott 
kátyúznak. És ezt az illetékesek hagyják? Hát nincs elég kátyú? -
gondolom, de nem komolyan, hiszen magam is tudom, hogy 
nem kátyúkat készítenek, hanem megszűntetnek. De akkor nem 
lehetne másként fogalmazni? Pl. eltüntetik a kátyúkat; rendbe 
hozzák, javítják az utakat - és miért ne mondhatnánk azt a por-
talanítás analógiájára, hogy kátyútlanítanak? Igaz, hogy ezt a 
kifejezést semmilyen szótárban nem lelem, de elképzelhetőnek 
tartanám a használatát, később szótárba kerülését is. Ezt még a 
magamfajta, rosszindulatú ember sem magyarázhatná, és nem 
érthetné félre. Persze, a nyelvészek kifejtették, hogy a kátyúznak 
kifejezés nem hibás. Pl. amikor a háziasszony porol, akkor nem 
port készít, hanem éppen igyekszik portalanítani. Mégis szu-
verén jogom, hogy nekem a kátyúzás kifejezés ne tessék. 

Egy kedves olvasóm a következő, derűt fakasztó szöveget 
olvasta egy olívaolaj flakonján: "Kizárólag oliva-olajpogácsából 
készült olaj feldolgozásával kapott olajat, és közvetlenül olajbo-
gyókból előállított olajat tartalmaz." (Ebben a mondatban hat-
szor jelent meg az "olaj" szó - néhány fölöslegesen...) 

Kérem, hogy máskor is küldjék el a hibásnak, mulatságosnak 
talált szövegeket. 

Láng Miklós 
Vipo: lang.miklos@chello.hu 

VETERÁNAUTÓ-TALÁLKOZÓ 
BALATONALMÁDIBAN 

2011. június 4-én harmadik alkalommal ad otthont városunk 
a Balaton Classic Ramada Grand Prix - Veteránautó-találkozó-
nak. A már hagyományos veteránautó-futam során szebbnél 
szebb négykerekű régiségeket csodálhatunk meg. 

A verseny nem a gyorsaságról szól, a résztvevőknek min-
denütt előírt időpontokat és sebességeket kell a KRESZ szerint 
betartaniuk. Az autóban ülő párosnak - vezető és navigátora - az 
ügyességi szakaszokon másodpercre pontosan kell hozni az előírt 
szintidőt. Az győz, aki a legpontosabban teljesíti az előírt időt. 
Ehhez összhangban kell lenni a mechanikus stopperrel, az autó-
val és a versenyzőtárssal. 

A sportélmény mellett a fő cél egy kellemes autózás az ország 
egyik legszebb vidékén. 

Bővebb információ: www.balatonclassic.hu 

mailto:lang.miklos@chello.hu
http://www.balatonclassic.hu


SZÍNÉSZÓRIÁSOK A 
MAGTÁRBAN 

Milos József fotókiállítása 

Meghitt ünnepnek nyitott ajtót a Magtár Borok és Rendezvé-
nyek Háza Húsvét küszöbén. Volt egyszer egy színház címmel 
Milos József fotóművész válogatását tárta a nyilvánosság elé. 
Valóságos örömhírt hozott a negyvennél is több fotóremek szín-
háztörténetünk 1960-as évtizedéből. 

Fényfürdette balatoni városunk ősi templomainkkal, az új isko-
lával és a pompássá felújított magtárral ékes zuga, méltán idecsalo-
gatja a kényes galérialátogatókat is. Tájékunk híres szőlőművelésé-
nek épülettanúja, faragott vöröskőbe öltöztetett külsejével és igé-
nyes belső terével valahányszor varázslatos hangulatot teremt. Ez-
úttal is népes közönség hallgatta Fábián László grafikusművész, 
kiállításrendező megnyitó üdvözletét. Milos József munkásságát, a 
különös figyelemmel kiállított színészportréit Udvaros Béla, 
Magyar Örökség Díjas színházi szaktekintély, az Evangélium Szín-
ház alapító főrendezője méltatta. Magvas gondolati ívet rajzolt az 
alapos fotószakmai fölkészültségről, az ábrázolás nagyfokú képes-
ségéről, a lényeglátás- és közlés fölényes biztonságáról. A legfon-
tosabbról, a mindent magában hordozó pillanat megörökítéséről. A 
beleérzés missziója ez a szeretettel mívelt művészi munka! 

Gyermekéveit Almádiban töltötte Milos József. Ez a kitárt szívű, 
szivárványos tájék késztette látásra. Fotográfusi elhivatása Budapest-
hez kötötte, ám évtizedeken át az egész országot járta. Tagja a Ma-
gyar Alkotóművészek Szövetségének, a Magyar fotóművész Szövet-
ség Senior Tagozatának. Számos hazai és külhoni kiállításon szere-
pelt. Többször Almádiban. Díszes fotóalbumokat is készített a tele-
pülésről. Kedvelt témái között említjük a kalocsai népművészetet, a 
halasi csipkét, az ajkai üveget, a magyar kovács- és kerámiaművé-
szetet és a mindezek fölött tündöklő Balatont. 

Ebbe a vonzó sorba illeszkedik nemzeti színművészetünk egye-
temes értékű vonulata, az Irodalmi Színpad évtizedeken át fotog-
rafált előadásainak fűzére. Korszakalkotó, legendás művészek port-
réira tekinthetünk. Ellobbant gyertyák, elfénylett életek. Örökké 
világító lélekformáló szellemiségek. Arány és mérték, megneme-
sedett szenvedély, harmóniában komponált hallhatatlanság. Sokféle 
rejtett sugallat e tág emberi horizontban. Fölénk emelt, megindító 
látomások. Pazarló emlékek. Több annál, mit megláthat szemünk... 

Érzelmeket, szinte benső hangzást kelt bennünk, mint a gong: 
"egy arc megüti néha, s mélyen, sokáig, ellankadva bong". Milos 
példákat állít elénk. Akiket mi adtunk a színháztörténetnek. 
Bessenyei Ferenc, Domján Edit, Görbe János, Honthy Hanna, 
Mensáros László, Őze Lajos, Pécsi Sándor, Rajz János, Rátonyi 
Róbert, Sinkovits Imre, Szendrő József, Tolnay Klári, Váradi 
Hédi... és a többi felejthetetlen. Akiket - megismétlem - mi adtunk 
az emberi szépségeszménynek! 

Vajon van-e még létjogosultsága a szédületesen vágtázó műsza-
ki-technikai fejlődésben, a fotózás digitális világában a hagyomá-
nyos fényképezésnek? A fekete-fehérnek? Milos József ezzel a meg-
kerülhetetlen, egyetlen színnel ad választ. A finom árnyalatok 
számtalan, áttűnő, hangsúlyos avagy sejtelmes változatával. 
Bizonyítván, miközben maga is lépést tart a szakma elvárásaival, 
hogy a tobzódó színhalmazban a fekete magasrendű, elegáns és 
ezért örök. 

Albrecht Sándor 

Honthy Hanna és Gombos Kati 

Görbe János 



BEMUTATKOZÁS 

"Van, hogy látja az örvényt, és prüszkölve a felszínre böfögve megosztja vizionált beszá-
molóját. Ki arra mentek, hagyjatok fel minden reménnyel, de van még, ki láttatja a helyet, 
ahonnan jött." / Jáger Attila: Hipnagogikus hiszti hurkák / 

Jáger Attila vagyok. Májusban egy válogatás látható a grafikáimból Tusban az igazság 
címmel a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár falain belül. Ennek kapcsán beszélek 
arról, ki is vagyok én. 

Balatonalmádiban lakom, Szombathelyen magyar és rajz tanári diplomát szereztem és 
idén végzek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen vizuális és környezetkultúra tanárként. 

Az irodalom és a rajzolás iránti szeretetemet a családom nevelte belém "észrevétlenül". 
Ennek örülök, hiszen olyan emberré váltam, aki fogékony a világ rezdüléseire és az érzéseit 
ki is tudja fejezni az alkotásai segítségével. 

A válogatás szemezgetés a Létállapotok gördeszkán című kiállításom anyagából, ami a 
PortfolioPoints elnevezésű kiállítássorozaton belül került bemutatásra. 

A munkáimat - elvontabb megfogalmazású, konkrét narratíva nélküli képregények; 
vizuális naplók - áthatja a hatványozott közlésvágy. Szöveges és képi kifejezések, amik az 
útkeresést mutatják, aminek lényege a küzdelem, az önmagunk megismeréséért folytatott 
ádáz csata. 

Egyik sorozatomat az elhasznált gördeszkalapjaimra ragasztottam ki, mert ez volt erede-
tileg az a kontextus, ahol a gondolatiságuk megszületett. 10 éve gördeszkázom, és már 
látom, hogy az életemet döntően befolyásolja. Mi, deszkások, időnk nagy részét az utcán 
töltjük, és olyan interakciókban veszünk részt, ami kitűnő tápta-
laja lehet egy alkotói üzenet kibontásának. Míg sokan az utcát a-
ból b-be való eljutásuk átmenetének tekintik, nekünk ez az élet-
terünk. 

A gördeszkalap gyakran cserélődik használat során, mivel egy 
idő után elkopik, és addig is folyamatosan pusztul. Jellegzetesek 
rajta az igénybevétel és az elhasználódás jelei, de az elroncsolódott, 

szé tkarco lódot t 
fa nemcsak a 
pusztulás jelölője. 

A felületek 
játékának szép-
sége számomra 
sugallja a gör-
deszkázás ellent-
mondását, hogy 
maga a tárgy (sőt 
még saját testem) 
lezúzásával pár-
huzamosan a nö-
vekedés, lelki fejlődés van születőben újra és újra. 

Az utcán című "képregényem" jól tükrözi, hogy munkáimban nem lát(tat)om a célt, 
ebben mintha a deszkázásban megtalált véget nem érő elkülönböződő csavargás tükrö-
ződne vissza. 

Viszont ahogy több alkotásomban, itt is megjelenik a szemlélődés és a melankólia, 
hiszen ezek azok az állapotok, ahol kincsekre bukkanhatunk mondanivaló terén. 

"Habár a pengeélen slisszolás megvan és könnyen tengerszint alá lehet omlani, le-
paktálni gyümölcsöző, akár a sióléből készült alma. 

Hiába óhajtasz pusztítani destruktdíva, kihasználunk, kiszívunk, majd kiáltozunk, 
ujjongunk, szökdécselünk meg tovaáradunk, de a barackot úgy is élvezzük."/ Jáger 
Attila: Hipnagogikus hiszti hurkák / 



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
május 15. és június 14. között 

A következő szám programajánlatait május 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre! 

RENDEZVÉNYEK 
MÁJUS 13., PÉNTEK 9-12-IG - SZÜLETÉS ÜNNEPE - előadá-
sok, tanácsadás és babaruhabörze a Baba-mama klub szervezésében 
A Születés Hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan. 
Helyszín: Pannónia 

MÁJUS 13., PÉNTEK 18 ÓRA - ALMÁDI TÁRLAT megnyitója a 
Pannóniában 

MÁJUS 13., PÉNTEK 19.30 - ORGONAKONCERT. Szervező és 
helyszín: Szent Imre Római Katolikus Plébániatemplom - Óvári utca 

MÁJUS 13-15., PÉNTEK-VASÁRNAP - BALATON7 Tókerülő 
Kerékpáros Túra. Információ: www.balatonbringa.hu 

MÁJUS 15., VASÁRNAP 14 ÓRA - "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN..." Magtár Vasárnapi Piac - Mesterség és művészet. Játszó és 
kézműves pillanatok gyerekeknek. Helyszín: Magtár 

MÁJUS 20., PÉNTEK 18 ÓRA - MAGTÁR GALÉRIA - Vízer Júlia 
és Hunyady Gábor kiállítása. Helyszín: Magtár 

MÁJUS 21., SZOMBAT 9 ÓRA - "TEszedd 2011. Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért" címmel megszervezett megmozdulás célja, 
hogy egyetlen nap leforgása alatt a lehető legtöbb szeméttől megtisz-
títsuk az egész országot. Találkozó a Pannónia lépcsőjénél és a beré-
nyi postánál. További információ: Töltési Erzsébet 30/9719-446. 
Ugyanekkor a BASHE várja tagjait és más természetszeretőket a 
Horgásztanyán az egyesületi környezetvédelmi napon, amelynek 
célja az, hogy a Horgásztanya minél szélesebb környezetét megtisztít-
sák a szeméttől. Zsákot, zsíroskenyeret és teát biztosítunk, kesztyűt 
mindenki hozzon magával. 
Felelős: Kocsárdi Sándor közösségi munka felelős 70/319-2806 

MÁJUS 22., VASÁRNAP 14 ÓRÁTÓL - "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN..." Magtár Vasárnapi Piac - Mesterség és művészet. 
"Fess-Ön" Divat elvitelre. Játszó és kézműves pillanatok gyerekek-
nek. Helyszín: Magtár 

MÁJUS 25., SZERDA - POOLUS COOP SZAKMAI NAPJA a 
Pannóniában 

MÁJUS 25., SZERDA 16 ÓRA - RAMAZURI BÁBSZÍNHÁZ 
interaktív előadása és játszóháza. Helyszín: Magtár 

MÁJUS 26., CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA - BORVARÁZS - Borkóstoló 
a Figula Pincészet boraiból. Balatonfüred-Csopak Borvidék -
Csopak. Helyszín: Magtár 

MÁJUS 27., PÉNTEK 19 ÓRA - MAGTÁR SZÍNHÁZ. Őrült 
Naplója - Ács tamás előadásában. Helyszín: Magtár 

MÁJUS 28., SZOMBAT (ESŐNAP 2011. 05. 29.) ÉVADNYITÓ 
EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY gyermek, ifjúsági, női és fel-
nőtt kategóriában a 4 méteresen! Jelentkezni Kalauz Miklósnál lehet 
telefonon a 30/912-4259 telefonszámon, vagy személyesen a hor-
gásztanyán (minden kategóriában legfeljebb 3-3 személy helyszíni 
nevezése is biztosított). 
Program: Gyermek résztvevők számára: 
8.00-8.30-ig regisztráció 
8.35-tői sorsolás 
9.00-11.00 verseny 
Minden más kategória számára: 
7.00-7.3 0-ig regisztráció 
7.30-7.45 sorsolás 
8.00-8.55 felkészülési idő 
9.00-12.00 verseny 
Valamennyi résztvevő és kísérő számára 13.00 -tói közös ebéd a 
Horgásztanyán, az ebéd a versenyzőknek ingyenes, a kísérőknek 500 
Ft/fő. Szervező: Szenthe Zoltán versenyfelelős, BASHE 

MÁJUS 29., VASÁRNAP 10 ÓRÁTÓL - GYEREKNAP a Szent 
István-parkban. Szervező: Pannónia 

MÁJUS 29., VASÁRNAP 14 ÓRÁTÓL - "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN..." Magtár Vasárnapi Piac - Mesterség és művészet. Gyerek-
napi játékos programok. Helyszín: Magtár 

MÁJUS 29., VASÁRNAP 18 ÓRA - HŐSÖK NAPJA. Megem-
lékezés a Baross Gábor utcai Hősi emlékműnél. Szervező: Pannónia 

JÚNIUS 3., PÉNTEK 19 ÓRA - MAGTÁR SZÍNHÁZ: Vígságok és 
Balgaságok - Szent Genéziusz KutúrKommandó. Helyszín: Magtár 

JÚNIUS 4., SZOMBAT - BALATON CLASSIC RAMADA 
GRAND PRIX - VETERÁNAUTÓ-TALÁLKOZÓ. 
Helyszín: Városház tér. Szervező: BTE, www.balatonclassic.hu 

JÚNIUS 4., SZOMBAT 10 ÓRÁTÓL - JUNIÁLIS 
FŐZŐVERSENY. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör 

JÚNIUS 4., SZOMBAT 18 ÓRA - TRIANONI MEGEMLÉ-
KEZÉS. Helyszín: Szent Erzsébet-liget, Irredenta emlékmű. 
Szervező: Pannónia 

JÚNIUS 5., VASÁRNAP 14 ÓRÁTÓL - "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN..." Magtár Vasárnapi Piac - Mesterség és művészet. Játszó és 
kézműves pillanatok gyerekeknek. Helyszín: Magtár 

JÚNIUS 9., CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA - BORVARÁZS - Borkóstoló. 
Balatonfüred-Csopak Borvidék - Csopak. Helyszín: Magtár 

JÚNIUS 10., PÉNTEK DÉLELŐTT - KOSA GYÖRGY ÉS A XX. 
SZÁZADI ZENE - csoportos vetélkedő a zeneiskolásoknak Varga 
Károly vezetésével. Szervező: Zeneiskola. Helyszín: Pannónia 

JÚNIUS 10., PÉNTEK 19.30 - ORGONAKONCERT. Szervező és 
helyszín: Szent Imre Római Katolikus Plébániatemplom - Óvári utca 

JÚNIUS 11., SZOMBAT - CSUPA CSOKOLÁDÉ NAP: minden 
amit a csokoládéról tudni kell. Helyszín: Magtár 

JÚNIUS 11-13., SZOMBAT-HÉTFŐ EGÉSZ NAP - PÜNKÖSDI 
BRINGÁS BALATON-KERÜLŐ TÚRA. 
Információ: www.balatonbringa.hu 

JÚNIUS 12., VASÁRNAP 14 ÓRÁTÓL - "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN..." Magtár Vasárnapi Piac - Mesterség és művészet. Játszó és 
kézműves pillanatok gyerekeknek. Helyszín: Magtár 

JÚNIUS 13., HÉTFŐ - PÜNKÖSD HÉTFŐ a Magtárban 

KIÁLLÍTÁSOK 
KÖNYVTÁR GALÉRIA 
Tusban az igazság - Válogatás Jáger Attila grafikáiból. Megtekinthető 
május 2-től június 10-ig a könyvtár nyitva tartási idejében. 

MAGTÁR - BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA 
www. almadirendezvenykozpont. hu 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 16-18 óráig vagy telefonon egyez-
tetett időpontban 70-455-4100 
Vízer Júlia és Hunyady Gábor kiállítása megtekinthető május 20-tól 
június 13. 

PANNÓNIA 
Almádi Tárlat - megtekinthető május 13-tól június 14-ig. 

mailto:pannoniakonyvtar@upcmail.hu
http://www.balatonbringa.hu
http://www.balatonclassic.hu
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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 előadást Czabuláné Nagy Andrea a kínai meridián 
torna jótékony hatásairól. Jó testmozgásra, és hatékony öngyógyító 
módszerek elsajátítására lesz lehetőség. Minden érdeklődőt várunk 
szeretettel. Telefon: 20-991-62-13 

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Információ: Szenthe László. 88/438-224 
Május 21. (szombat) Gombásztúra Nagyvázsony környékére. 
Indu-lás: a Pannónia elől 8 órakor 
Túravezető az év összes kirándulásán Szenthe László. 

BABA-MAMA KLUB 
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
A klub nyáron szünetel. Vezető: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-88-92 
hadliv@gmail.com http://babamamatandem.blogspot.com 
Május 20. Mit tudhatunk meg az írásunkból? Beszélgetés Schnei-
der Éva grafológussal a grafológiáról és arról, hogyan vizsgál a 
grafológus. 
Június 3. Évadzáró beszélgetés. Szülői tapasztalataink összegzése 
kérdéseink, kételyeink megbeszélése. 

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 30/7488-029, ill. Balai 
Zsanett 30/639-6481 

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR 
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében 
Információ Lőrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu 

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

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

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

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

CIMBORA KLUB 

Információ: Kripli Bernadett 88/542-508 

CSILLAGNYÍLÁS 
Hétfőn, szerdán 15.30-19 óra, csütörtökön 15.30-16.15-ig. Hely-
szín: Pannónia 3-4. terem. Vezető: Vízhányó Katalin 70/3802-064 
DIABÉTESZ KLUB 
Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947). 

ÉREMGYŰJTŐ KLUB 
Minden páratlan hét péntekén 17-18 óráig a Pannónia 8. klub-
szobájában Információ: Balogh Pál 70/339-6347 

GRÁNÁTALMA HÍMZŐKÖR 
Hétfőnként 16-18 óráig a Varrótű Tanodában (Veszprémi út 11.) 
Első alkalom szeptember 6. További információ: Cz. Tóth Hajnalka 
30/611-0242 

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT 
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúr-
házban. Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455 
HONISMERETI KÖR 
Összejövetel: A hónap második hétfőjén 16.30-tól a Pannónia 1. ter-
mében. A kör a nyári hónapokban szünetel. 

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). 
Vezető: Melnecsukné Vati Judit (20/4912-435). 
Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannónia, 4. terem 

IDŐSEK 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 képviselő-testületi ülés fontosabb témáiról 
(nem csak Kör-tagoknak). Levezető: Bálint Sándor elnök 

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

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL 
Művészeti vezető: Tímár Lajos 30/5282410, 30/2516193 

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

SAKK KLUB 
Vezetője: 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 gyermek-
könyvtárában. Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598 

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

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
Május 18., szerda 16-17-ig ügyelet: befizetések 
Május 19., csütörtök 5 órakor 4 napos körutazás Kárpátaljára 
Május 25., szerda 16 órakor Beszélgetés Veszeli Lajos festőművésszel. 
Tájékoztató a nyári kirándulásokról. Zenés szülinapi rendezvény. 
Május 27., péntek 9 órakor Megyei nyugdíjas majális Nagyvázsony-
ban. Kirándulás külön busszal. 
Nyári kirándulási programok: 
Június 14., kedd 7 órakor: Kehidakustány - Deák kúria - Badacsony 
Július 12., kedd 7.30 órakor: Sárvár - Nádasdy-kastély 
Augusztus 19-20 péntek-szombat. Indulás 5 órakor Hajduszo-
boszló-Debrecen: Virágkarnevál 
Szeptember 6., kedd 7.30 órakor Tamási - Gyulaji Vadrezervátum 
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268 

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

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

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

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT 
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetőségi gyűlést 
tart a Vörösberényi Kultúrházban. 

mailto:hadliv@gmail.com
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KELET-BALATONI TÁJOLÓ -
PROGRAMOK KISTÉRSÉGÜNKBEN 

Május 18. 17 óra. Kiállítás a rendőrség életéről - Balatonfűzfőn, a 
Művelődési Központban 

Május 18. Kihívás Napja Felsőörsön, a Civilházban, valamint 
Küngösön a Sportpályán 

Május 19. 17 óra Táncház fiataloknak Balatonfűzfőn, a Művelődési 
Központban 

Május 21. Szépkorúak délutánja Szentkirályszabadján, a Szent István 
Király Általános Iskolában 

Május 22. 15 óra "Mount Everes Túra-Alsóörs" Országos teljesít-
ménytúra (8850 m). Helyszín: Móló. Szervező: Zöld Bakancs Klub 

Május 28. 19 óra Kovács Tibor festőművész kiállításának megnyitó-
ja Alsóörsön a Törökházban 

Május 28. Civil Nap Szentkirályszabadján 

Gyermeknap 
• május 27: Csajágon a Református Általános Iskolában, Szentki-

rályszabadján, az általános iskolában 
• május 28: Balatonfűzfőn 10 órától a Fövenystrandon, majd 15 

órától ugyanitt Öböl Fesztivál; Felsőörsön a Civilházban; Litéren 
10 órakor az Árpád Fejedelem Általános Iskola udvarán 

• május 29: Balatonkenesén a Rákóczi-parkban; Balatonvilágoson 
a Mészöly Géza Általános Iskolában 

• május 30: Alsóörsön 10.30-tól 

Május 29. Kistérségi program: Hősök Vasárnapja. Helyszín: Bala-
tonfűzfő, Rom templom 

Június 4. "Alsóörsi színes csokor" Falunap 13 órától 
8 órától Hagyományőrző Fűzfő Körtúra 
10 órától diáktalálkozó és emlékülés a volt Jókai Iskola épületében 
Családi gyermeknap Küngösön 14 órától 
Trianon Emléknap Szentkirályszabadján 
START Félmaraton Szentkirályszabadja 

Június 8-9. Árpád Fejedelem Napok Litéren a művelődési házban és 
az iskolában 

Június 8-12. Harley-Davidson Open Road Fest. Helyszín: Alsóörs, 
Európa Kemping 

Június 10. Mészöly-nap Balatonvilágoson, az általános iskolában 

Június 10. Faültetés Szentkirályszabadján 

Június 11-13. Tátorján fesztivál Balatonkenesén, a Kultúra Házában 

POLGÁRŐRHÍREK 
Április hónapban több alkalommal a rendőrségnek adtunk 

segítséget a közbiztonsági ellenőrzések során. 
A közúti ellenőrzések célja volt többek között a nem meg-

felelő műszaki állapotú és hiányos felszerelésű kerékpárok kiszű-
rése, hogy ezzel is csökkenjen az igen védtelen bringások balese-
teinek a száma. 

Április 19-én a rendőrség, a tűzoltóság és a polgárőrség kihe-
lyezett bemutatót tartott a Mogyoró utcai óvodában az aprósá-
goknak. Nagy élmény volt számukra közelről megtekinteni a 
golyóálló mellényt, a géppisztolyt, tűzoltófecskendőt, a tűzol-
tóautó berendezéseit és csevegtek egymással a rádió adó-vevő 
készüléken keresztül. 

Április hónapja közbiztonság területén igen csendes, nyugodt 
időszak volt rendszeres járőrözéseinknek is köszönhetően. 

Kérjük a kedves Almádi Polgárokat, hogy adóbevallásuk ké-
szítésénél adójuk 1%-át egyesületünk részére felajánlani szíves-
kedjenek, melyet előre is köszönünk. 
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület, adószámunk: 18919123-1-19 
Polgárőrség 

H.E. 

Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
8220 Balatonalmádi, Gábor Áron u. 6. 

Telefon: 06-20-9916213 
www.vpok. ini .hu 

Meghívó 
A Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 

2011. június 4-én, szombaton tartja 
hagyományos Juniálisát a Vörösberényi Kultúrháznál. 

Rendezvényünk programjai a következők lesznek: 

Délelőtt: 
1000 órától hagyományos Főzőverseny k e z d ő d i k . 

Benevezési határidő 2011. május 27 . Nevezési d í j nincs. 
Szeretettel várjuk a jelentkezőket! 

1000-1200 óráig a gyermekeket játékos sportversenyekkel és játszó-
házzal várjuk. 

Délután: 
1400 órakor a főzőverseny eredményhirdetése. 
140 0 órától vidám műsor Rudi bohóccal gyerekeknek és felnőtteknek 
1700-1630 óráig könnyűzenei koncert: Nagyné Hogyecz Valéria és 

Pilka Sándor, valamint Török Németh Viktória és Németh 
Cintia műsorát láthatják. 

1700 órától néptánc előadás: a farkasgyepűi német nemzetiségi 
Gyöngyvirág csoport mutatkozik be countryval. 

Minden program ingyenes! 
Balatonalmádi - Vörösberény, 2011.04. 22 . 

Tisztelettel és szeretettel hívja és várja az érdeklődőket: 
a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 

Köszönjük az eddigi támogatást Mindenkinek. 
Kérjük ebben az esztendőben is támogassák rendezvényeinket 

személyi jövödelemadójuk 1%-val! 
Adószámunk: 18923487-1-19 

http://www.vpok.ini.hu


KÖSZÖNTŐ 
Egy-két évtizeddel korábban előfordult még, hogy a tanító 

bácsi, vagy a tanár úr pusztán nevelési célzattal "lezavart" egy 
fülest a nebulónak, esetleg a tanárnő húzta meg a zabolátlan 
tanítványok haját/pajeszát - attól függően ugye, hogy lány, vagy 
fiúgyermek komiszkodott. 

Ma persze ilyesmi már nem fordulhat elő, mert a pedagógus 
azonnal a fegyelmi bizottság előtt, nem sokkal később esetleg a 
Munkaügyi Hivatalban találja magát. 

Egyre többet hallani viszont az ellenkezőjéről, amikor a gye-
rekek fordulnak agresszíven a nevelőjük ellen. 

A két eset között óriási a különbség, magyarázni sem kell az 
eltérést. 

Nem bírom megállni, hogy saját élményemet ne hozzam fel: 
valamikor 35 évvel ezelőtt teljesen felháborodva mentem haza, 
és a tizenhárom évesek meggyőződésével közöltem otthon, hogy 
XY tanárnő hülye, mert kivételezik, mert... soroltam volna még, 
de nem tudtam befejezni a mondatot, mert apámnak villant a 
szeme, amikor rám nézett. Nem úsztam meg persze a fejmosást 
sem, miszerint: még egyszer meg ne halljon ilyet, és hogy kép-
zelem én ezt... egyáltalán nincs jogom hasonló kijelentésekhez. 
Persze magamban továbbra is lázadtam a tanárnő ellen, de soha 
többet nem mertem otthon ezt a stílust alkalmazni. 

Pedagógus-napi köszöntőt ilyen bevezetővel kezdeni minden-
képpen formabontó. Elmondani viszont szabad, és talán kell is: 
a józan ész megköveteli, hogy gyermekeink nevelőjét tiszteljük, 
és ezt a tiszteletet megköveteljük imádott csemetéinktől is. 

Közhely - éppen ezért valószínűleg igaz - , hogy a jövő gene-
rációját bíztuk rájuk, ennek a feladatnak az összes terhével, ne-
hézségével és természetesen örömével együtt. 

Három felnőtt gyermek édesanyjaként azt hiszem, elég ta-
pasztaltnak számítok ezen a téren, és bátran merem állítani, hogy 
a pedagógustársadalom nap, mint nap kiállja a próbát, sőt inkább 
a próbák sorozatát. 

Nem várnak köszönetet, teszik a dolgukat, de biztos jól esne 
nekik ezen a napon, ha egy gesztussal, egy jó szóval kifejeznénk 
azt, hogy velük vagyunk. Június első hétvégéje jó alkalom tudat-
ni velük: tisztában vagyunk vele, hogy ebben a világban, ahol 
kezdenek felborulni az értékrendek, minden eddiginél nagyobb 
szükség van rájuk. 

Szülőnek és nevelőnek együtt kell ezekből az emberkékből 
Embert faragni, és társnak lenni egy jó cél érdekében. 

"Vezesd őket, utat ne tévessz, 
S magadhoz mindig hű maradj, 
Mert élen állsz, és messze látszol, 
Sose feledd: példa vagy!" 

Nagy László 

Sok sikert és örömet kíván minden pedagógus munkájához a 
kuratórium nevében: 

Szolga Mária 

GYEREKSZÁJ: 
"Anyuról" 

- Az én anyukámnak szeme zöldes-barnás. Haja barna színű, 
formája pont, mint az enyém. Sokat sportol, ezért erős és futni is 
gyorsan tud. Termete átlagos, így mindjárt utolérem a növésben. 
Érdekli, hogy mik történnek velem a suliban és erre általában az 
a válasz: semmi különös. Túl szigorú, hogyha tanulásról van szó. 
Ha örülök, Ő is örül, ha szomorú vagyok, Ő is szomorú. Ha 
rossz jegyeket hozok haza leszid, persze egy rendes szülő ilyen -
gondolom. Megmondja amit gondol, így tudom milyen rossz-
csont vagyok néha. Azért szeretem, mert Ő az én egyetlen és 
szerető anyukám. 

** * 
- Az én anyukám a mindenem, nem is tudom, mit csinálnék 

nélküle. Az én anyukám eredeti haja sötétbarna, a festett az 
szőke. Mozgása szép, kecses. Viselkedése olyan, mint egy felnőt-
té, sőt néha több szeretet van a szívében, mint bárki másnak. 
Anyát főleg a munkája és az olasz, német nyelv érdekli. Hobbija 
az, hogy velünk van. Anyának kettő darab jó tulajdonsága van: 
egy: sok szeretet van benne, kettő: őszinte, semmi hibája nincs. 
Sok jó szokása van. Például, szeret mosni, főzni, takarítani és 
pakolni. Az édesanyámat azért szeretem, mert Ő nevelt és gon-
doskodott rólam, az anyukám nekem egy kincs. Őket szeretni 
kell, védeni és óvni, mert anyuka csak egy van. 

*** 

- Az édesanyámnak zöldes-barnás szeme van, kiskorában 
szőke haja volt, de most már barna. Legtöbbször nagyon szépen 
öltözködik. Ha kap, vesz egy új cipőt, akkor a napom hátralévő 
idejét az új cipőben töltöm, ami általában magas sarkú. Nagyon 
szeret olvasni. Sok különórám van, ezért igazából testvéremmel, 
anyukámmal csak vacsora közben vagyunk együtt. Persze 
hétvégén teljesen más a dolog. Szerintem okos anyukám van. 
Anya engedékeny, mert mindig átenged a barátnőimhez. Nagyon 
szeretem, az én meglátásom szerint Ő a világ legjobb anyukája. 

- Az én anyukám vékony, karcsú, haja szép barna, rövid. 
Szeme szinte csillog az örömtől. Nagyon szeret minket, sokat 
főz, süt, minden finomságot. Szeret teniszezni, biciklizni, futni, 
olvasni és persze amit minden nő szeret: bevásárolni. Nagyon 
rendes, szerény. Azért szeretem, mert Ő a legjobb anyuka a vilá-
gon és még azért, mert Ő az én anyukám. 

* * * 

- Én azért szeretem az anyukámat, mert őszinte és megmond-
ja a véleményét, és még azért, mert kedves, jólelkű, okos, maga-
biztos. Remek példát nyújt számomra, felnézek rá. Remélem 
örökké ilyen marad. 

* * * 

- Az anyukám sokat hordott a hasában, nagyon nehéz volt 
neki akkor. Sokat rugdostam belülről a hasát, olyankor megsi-
mogatott. 

Vecsey Kiss Mária 

SZERELEM 
A szerelem égi csoda, a legszebb talány: 

tündérkert, tündér benn a fiú is meg a lány; 
a kert tele van madárral, dallal, virággal, 

langymeleg szellő játszik a virágos ággal... 
E csodát semminek ne engedd rombolni szét, 

élvezd ki minden zamatát, illatát, ízét, 
hirtelen gerjedő vágyadnak ne adj utat, 
az érzés, ami bűvöl, úgyis utat mutat! 

Várd meg a nyarat, mire a virág kibomlik, 
míg a hófehér szirom magától leomlik, 

s, ha beérett a gyümölcs, szürcsöld mámorosan, 
és öleld szerelmedet szorosan, szorosan. 

Fotó: Szögedi M. 



BUDAPESTI KIRÁNDULÁS 
A népi hiedelem szerint Sándor, József, Benedek zsákban hozza 

a meleget. Ám ezen a márciusi József-napon egyáltalán nem volt 
hőség. Mégis a Györgyi Dénes Általános Iskolából egy busznyi 
gyerek indult Budapestre, a Történeti Múzeumba. A jegyek meg-
vétele után egy érdekes tárlatvezetésen vettünk részt. Itt részlete-
sebben megismertük Mátyás királyt és a korra jellemző stílust, a 
reneszánszt, ami Itáliából indult ki, és magyarul újjászületést jelent. 
A kiállításhoz kapcsolódott egy játszóház, ahol díszes koronát, 
hűtőmágnest, könyvet és könyvjelzőt készíthettünk. Délután még 
sétáltunk a Budai Várban. Megcsodáltuk a Mátyás templom kar-
csú vonalait, a Halászbástyáról pedig láthattuk a Dunát, szép híd-
jait és az Országházat. Március 20-án egy újabb klassz élményben 
lehetett részünk. És, ha már Józsefék nem, Mariann néni, Kati 
néni, Timi néni és Berna meleget varázsolt mindannyiónk szívébe. 

Stelcz Rebeka 6. o. 
Györgyi Dénes Ált. Isk. 

AZ ELSŐ GÁLA 
A TORNATEREMBEN 

Idén április 19-én tartottuk meg kulturális bemutatónkat. A 
hagyományoktól eltérően nem csak verseket, prózákat, zenés 
produkciókat láthattunk, hanem különböző tantárgyakkal kap-
csolatos műsorok is születtek. 

Mivel közeledett anyák napja, ezért a 8. osztályos lányok egy 
montázst készítettek erre az ünnepre. 

A műsorvezető idén egy 7. osztályos tanuló, Jakab Szilárd volt. 
Az 5. osztályosok nem csak versekkel, és hangszeres játékkal 

kötötték le a figyelmünket, hanem egy dalcsokorral is készültek, 
melyben fiúk is részt vettek. A 6. osztályosok egy részletet adtak 
elő Szabó Magda egy híres regényéből, az Abigélből. 

A végzős diákok egy fizika kísérlettel, egy Kanadáról szóló 
angol projecttel, versekkel és fuvoladarabbal készültek. Ezek után 
egy kis mozgással pörgettük fel a hangulatot: ritmikus sportgim-
nasztikával és néptánccal. 

A rendezvény zárásaként néhány finom és egészséges falattal 
fogadtuk a vendégeket és a tanulókat. 

írta: Sánta Kriszti, Sági Laura 

A Györgyi Dénes születésének 125. évfordulóján ez év augusz-
tusában rendezendő emlékkiállítás szervezői kérik a T. Olvasókat, 
hogy amennyiben - a közismerteken kívül - tudomásuk van Almá-
diban olyan épületről, amelyet O tervezett, jelezzék az alábbi 
módok valamelyikén: 

1. Levélként az Új Almádi Újság szerkesztőségének címezve 
(Balatonalmádi, Városház tér 4.) 

2. E-mailban: baujsag@gmail.com 
3. írásban a Városi Könyvtárban leadva. 

köszönjük 

SIKEREINK 
A Veszprém megyei általános iskolák részére rendezett szín-

játszó-dráma-pedagógiai versenyen a 6. osztályosok 3. helyezést 
értek el. A bronzérmes csapat tagjai: Szaitz Fanni, Szerdahelyi 
Borbála, Bors Luca és Felföldi Luca. 

A Bátaszéki Matematika Versenyen Keő Péter 5. osztályos 
tanuló 18. lett. 

A Zrínyi Ilona matematikaversenyen elért megyei eredmé-
nyeink: 

Az 5. osztályosok csapata felállhatott a dobogó 2. fokára, 
egyéniben pedig Keő Péter egy 3. és Kuthi Gábor egy 4. hellyel 
büszkélkedhetett. 

A 8. osztályosok közül Rothweil Anna 1. helyezésével az 
országos döntőbe jutott-

Sági Laura az 5. Józsa Dalma pedig 7. helyen végzett. Ezzel 
az eredménnyel a nyolcadikos csapat is megyei 2. lett. 

A Varga Tamás matematikaverseny megyei fordulóján is 
nagyon jól szerepeltünk, hiszen Rothweil Anna 2. és Józsa Dalma 
3. helyezést értek el a nyolcadikból, a hetedikesek közül pedig 
Bendicsek Bendegúz 4. lett. 

Szintén a 8. osztályból Fekete Fatime megyei 6. lett a Bod 
Péter könyvtárhasználati versenyen. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park idén is megrendezte 
Bakony-Balaton Geopark címmel természetvédelmi vetélkedő-
jét. Iskolánk most is részt vett rajta. Először egy internetes for-
duló alapján döntötték el, hogy melyik az a legjobb 16 kétfős csa-
pat, akit behívnak. Iskolánk két 8. osztályos csapata is bekerült. 
A döntő egy egésznapos program része volt. Elvittek minket ki-
rándulni, és az ott hallottakból egy tesztet kellett kitölteni, sőt 
idén egy prezentációval is készültünk, amelynek keretében be-
mutattunk egy-egy természetvédelmi értéket. 

Végül Sánta Krisztina és Rothweil Anna vihette el a győztes-
nek járó vándordíjat. 

A verseny nagyon szoros volt, hiszen alig néhány ponttal 
lemaradva Sági Laura és Fekete Fatime 5. helyen végzett. 

SK-SL 

A Hagyományok Napján megkoszorúztuk a 125 éve született 
Györgyi Dénes sírját. 

mailto:baujsag@gmail.com


DIÁKJAINK ORSZÁGOS SIKEREI 
- A Nemzetközi Kenguru Matematikaverse-

nyen Raffai Richárd 3. osztályos tanulónk orszá-
gos első helyezést ért el. A díjkiosztásra Buda-
pesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
került sor. Osztályfőnöke: Laczkó Anita, felkészítő 
tanára: Zanathy László. 

- A Kazinczy "Szép Magyar Beszéd" országos 
verseny dunántúli döntőjén, Balatonbogláron, 
Bors Réka 7. osztályos diákunk bronzérmet nyert. 
Osztályfőnöke: Szögediné Hoblyák Katalin, felké-
szítő tanára: Rózsás József né. 

Gratulálunk az elért eredményekhez és to-
vábbi sikereket kívánunk. 

Németh Béla 
igazgató 

EGÉSZSÉGNAP A VÖRÖSBERÉNYI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Április l-jén elsős és másodikos gyermekeinknek különleges 
napot szerveztek szüleik. 

A tízórai szünetben teljes kiőrlésű kenyeret és házi készítésű 
egészséges krémeket, pástétomokat kóstolhattak, sok-sok zöld-
séggel. A negyedik tanítási órán Orbánné Matkó Melinda (egész-
ségtan tanár) fárasztotta el őket játékos sportgimnasztikával, 
aminek végeztével egy-egy müzliszelettől kaptak újult erőre. 

Délután menetlevéllel az alábbi helyszíneket látogatták végig: 
1. Az udvaron testmozgás volt Kunné Solti Éva testnevelő, 

gyógytestnevelő tanárral, ahol iskolai szünetekben is játszható 
játékokat tanultak. 

2. Az ebédlőben bio, gluténmentes, egészséges házisüti és 
sok-sok gyümölcs várta őket egy uzsonnára. 

3. Tóth Gabriella dentálhigiénikus szájápolási tanácsokkal 
látta el az alsósokat, ahol fogkefét, fogselymet és fogkrémeket is 
kaptak. 

4. Az egészséges táplálkozásról tartott előadást Iker Márta 
(iskolai védőnő). 

A menetlevél felmutatásával minden diák ajándékban részesült. 
A napot egy a szülőket is megmozgató össztánc zárta. 
Támogatóink: Németh Pékség; Gyürüsi Zöldség és Gyü-

mölcs; Optimum Patika; Elmex (Teva Magyarország Zrt.); Oral-B; 
Life Dent; Acro dance SE 

Gyermekeink nevében ezúton is köszönjük a felajánlásokat és 
minden lelkes szülő segítségét! 

A szervező szülők nevében: Ferenczi Mónika és Nemes Éva 

Balatonalmádi, 
Rege u. 5. 
felkészült a 
zöldhulladék 
elszállítására, a 
tevékenységnek 
bizonyára nagy 
sikere lesz. 

Eredményes 
munkát kíván. 

Szapáry Béla 



A BARNA 
RÉTIHÉJA 
ÉS ROKONAI 

Aki figyelmesen közlekedik Káptalan és Alsóörs között, 
gyakran láthat két, nagy, keskenyszárnyú madarat imbolyogva, 
libegve repülni, leginkább a nádas felett. 

Az egyik felülről szürke-fekete, a másik barnás színű. Ok a 
hím és a tojó barna rétihéja. 

Barna rétihéja (Circus aeruginosus) a vágómadárfélék család-
jába tartozó, a héjára emlékeztető, de annál nagyobb (48-55 cm) 
madarunk. 

A négy közép-európai rétihéja faj közül a legnagyobb, szárny-
fesztávja 115-140 cm. 

A színe változatos, az öreg hím példányok háta sötétbarna. A 
szárnyfedők, a farok és az evezők egy része szürkés árnyalatú. 

A fej, a tarkó és a mell sávos sárgásbarna. A test alul vöröses-
barna. 

A sárgás csüd hosszú, 83-91 mm-es. A feketés csőr (sárgás 
viaszhártyával) 35-47 mm-es. 

A fej bagolyszerű, mert a szemek nem oldalt, hanem kissé 
előre állnak. Az írisz sárgásbarna. 

A tojók és a fiatal hímek teste sötétbarna, a fejük és a válluk 
világosabb, de a tojók között előfordulnak egyszínű barna példá-
nyok is, amelyek a barna kányára emlékeztetnek. 

Az első teles fiatalok egyszínű barnák, de a fejtető és a torok 
krémsárga. 

A röpte alacsony és imbolygó. Csap néhányat, aztán siklik, 
amikor is a szárnyát kissé V-alakban tartja. A tapasztalt madárfi-
gyelő a vízi vad riadásából is következtet a jelenlétére, mert 
komoly pánikot vált ki. Elsősorban nádasok felett keresi a prédát 
és ott is fészkel. 

A násza különösen figyelemre méltó. A legnyilvánvalóbb pél-
dáját adja annak, hogy az udvarlás elemei valójában a szülői 
képességek kölcsönös felmérését biztosítják. A hím zsákmányál-
lattal a csőrében repülve hívja fel magára a figyelmet. 

Ha a tojó "fázisban" van, akkor mellé repül, s elkezdődik a 
különös nászajándék oda és visszaadásának lenyűgözően látvá-
nyos sorozata. A hím így bizonyítja, hogy elég erős és ügyes lesz 
a fészken kotló tojó etetéséhez. A fészeképítéskor a hím hordja 
az ágakat, a tojó a tavalyi nádon elrendezi azokat. Egyetlen 
nádasban költő ragadozó madarunk! A fészekalj 4 -6 db zöldes 
fehér tojásból áll. Kelés a 28-30. napon várható. A kicsik 40 
napos korukban kapnak szárnyra. 

Ha zsákmányt - legyengült madarat, erőtlen fiókát - lát, enyhe 
csavarvonalban ejti rá magát. 

A fészekből kiszedi a fiókát, kiissza a tojást, de rovart, gyíkot 
is eszik. Csak nyár végén fanyalodik egérre, pocokra. Muszájból 
békát, halat is lenyel. Főleg a nádas felett vadászik, de ki-kiláto-
gat a szomszédos mezőgazdasági területekre is. 

A hangja: kli-kli, vagy cserregés szerű riasztás. 
Vonuló madár, Kelet-Afrikáig, ill. Hátsó-Indiáig repül. Néha 

nálunk telel. 
Magyar állománya 1000-1500 pár, természetvédelmi hely-

zete biztos. A foszforsav-észteres dúvadirtás beszüntetése óta 
erősödött meg az állománya! 

A fogságot nem tűri. Védett, az eszmei értéke: 50 000 Ft. 

A rokon fajokról: 
A nálunk előforduló három rokon hímjei szürkébbek, a tojók 

világosabb barnák. Biztos felismerésükhöz nagy gyakorlat kell. 
Életmódjukban is hasonlóak. 

A hamvas rétihéja fokozottan védett /250 000 Ft/, Magyar-
országon stabil helyzetű, 100-200 párral. 

A kékes rétihéja védett /50 000 Ft/, nálunk téli vendég, főleg 
az Alföldön. Európai állománya sebezhető. 

A fakó rétihéja fokozottan védett 100 000 Ft/, ősszel és 
tavasszal látható a Dunától keletre. 

Az érdeklődőknek ajánlom a www.raptorimages.hu oldalt. 
Gyönyörű képek a ragadozó madarakról! 

Fotó: www.novaklaszlo.hu 
Irta: tszabango@gmail.hu 

http://www.raptorimages.hu
mailto:tszabango@gmail.hu


VIGYÁZZUNK JOBBAN! 
Kétségbeesett hölgy hívott fel nemrég, aki IDŐS szüleit láto-

gatta meg a húsvéti ünnepek után Almádi központjában. Pár nap-
ja idegen nő csöngetett be hozzájuk azzal: "A veszprémi Máltai 
Szeretetszolgálattól jött." Érdeklődött, nincs-e szükségük meleg 
ebédre, anyagi segítségre? Az idősek beengedték a konyhába és 
nem igényeltek semmit. A hölgy mégis elkérte és felírta a nyug-
díjszelvényük számát, alá is íratta a feleséggel, hogy valóban ez a 
szelvény száma, aztán elment. A gond csak az, hogy az idős asz-
szony nem látta, mit írt alá!!! Lehetett egy olyan szerződés is, 
amelyben a lakását adja el! 

Tudnunk kell: a Máltai Szeretetszolgálat NEM HÁZAL! Soha 
ne írjunk alá olyan papírt, amit nem olvastunk végig! Ha nagyon 
erőszakos az illető, kérjük meg, hogy jöjjön vissza! Ha már meg-
történt a baj, azonnal telefonáljunk a rendőrségre (112 vagy 107) 
és adjunk személyleírást, de még jobb, ha gyanúnk esetén egyből 
közöljük az idegennel: "Most felhívom a rendőrséget és megkér-
dezem őket." 

Figyeljenek az idősek, ne dőljenek be a magukat karitatív 
szervezetek, közüzemi szolgáltató (áram, víz, gáz, tv, stb.) vagy 
önkormányzat dolgozóiként kiadó szélhámosoknak! Kérjük a 
fiatalokat, idősebb családtagjaikat is figyelmeztessék! 

Az IFJABBAKAT egész más veszélyek fenyegetik! Az internetes 
közösségi oldalakon egyre többen osztják meg gondolataikat, szo-
kásaikat, érdeklődési körüket, baráti fotóikat, nem gondolva arra, 
hogy ezekkel az információkkal vissza is lehet élni! Az EU-ban a 
magyar gyerekeknek van a legtöbb ismerőse a közösségi oldalakon! 
A Facebookon a magyar felhasználók száma elérte a 2,6 milliót! 

Pénzügyi veszély 
Egy jóhiszemű felhasználó nem is gondol arra, hogy rossz 

kezekben egy lakás belsejében készült fotó, egy külföldi nyaralás-
ról szóló élménybeszámoló hozzájárulhat ahhoz, hogy betörési 
célponttá váljon. Baráti körünk, előéletünk, szokásaink ismerete 
a csalók számára aranybánya, melyre támaszkodva pénzt csalhat-
nak ki segítőkész ismerőseinktől. Mit tehetünk? Személyes 
adataink megadása ne legyen automatikus, előzetesen gondoljuk 
végig mit nyerhetünk és mit veszíthetünk? Ne tegyünk fel olyan 
fotót, mely következtetni enged vagyoni helyzetünkre. Címet, 
telefonszámot csak a privát felületen osszunk meg másokkal. 
Nyilvános fórumon ne tegyük közzé, hogy mikor megyünk el 
otthonról hosszabb időre üdülni! 

Munkahelyi kockázat 
Kis túlzással állítható, hogy ma már a munkaadók számára a 

közösségi portál az önéletrajznál is fontosabb információforrás. 
A barátai előtt a neten évek alatt gyanútlanul kitárulkozó jelölt 
személyisége ily módon sokkal pontosabban megismerhető, mint 
egy tökéletesre alakított önéletrajzból. Akár egy lerészegedéssel 
végződő éjszakáról készült kép, egy előző munkahelyet, főnököt 
becsmérlő megjegyzés, egy munkaidőben feladott hozzászólás 
kizáró okká válhat egy állás megszerzésénél, ráadásul: akár 
évekkel tényleges feladása után! Vigyázzunk hát: a baráti körnek 
szánt fotót, szöveget ne érhesse el más! 

Fiatalként gondoljunk arra is, amit egyszer föltettünk, megma-
rad, magánéletünk nyitottá válik. Lehet, hogy ami 15 évesen jó bu-
linak tűnt, 30 éves családapaként zavaró lehet, és örök tükörként 
a neten marad. Gondoljuk meg tehát, mit osztunk meg magunkról! 

Adatbiztonság 
A közösségi oldalak alapvetően hirdetésekből, reklámbevéte-

lekből élnek. Valószínűleg többen kaptunk már ismerősünktől 
kéretlen, akár fényképes meghívót is ilyen oldalakra. A Face-
bookon egy ismerősöm az első megrázó "élményben" akkor ré-
szesült, amikor kitalált néven regisztrált kísérletképpen. A prog-
ram mégis másodpercek alatt felajánlotta neki a több százmillió 
felhasználó közül 10 olyan lehetséges ismerősét, aki közül nyol-
cat valóban ismert. Ez csak úgy történhetett meg, hogy a prog-
ram, előzetes hozzájárulása nélkül, átvizsgálta a számítógépét, és 
a névjegyzékben szereplő mail címeket összevetette az övével. De 
mi a garancia ezek után arra, hogy a Facebook szorgalma csak a 
névjegyzékünk átvizsgálására korlátozódik? 

Vigyázzunk jobban és figyelmeztessük ismerőseinket is a ve-
szélyekre! Az idősebbek, a szülők is figyeljenek a gyerekekre, 
milyen honlapokat látogatnak, miket adnak meg magukról! 

te 

TALÁLTAM VALAMIT! 
MIT TEGYEK VELE? 

Gyakran teszik fel nekem a kérdést, hogy mit tegyenek a ta-
lált tárgyakkal, amikor a "jogtalan elsajátításiról beszélek. 

Ha találunk valamit, amiről nem tudjuk, hogy kié, de tudjuk, 
hogy nem a miénk, azt két helyen adhatjuk le. Az Önkormány-
zatnál vagy a Rendőrségen. A Rendőrségen a 24 órás szolgálati 
időben bármikor jelentkezhetünk, az Önkormányzatoknál az 
ügyfélfogadási időben foglalkoznak a talált tárgyak átvételével. 

Mindkét helyen jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik: 
• ki a megtaláló, elérhetősége (telefon, lakcím), 
• mit talált, pontos leírás, azonosító adat rögzítése, 
• hol találta, 
• nyilatkozat, hogy igényt tart-e a megtalált tárgyra, ha a jogos 

tulajdonos nem kerül elő, 
• olyan tárgy sorsa, amely megromolhat a megsemmisítés lesz. 
A megtalált tárgyak 3 havi várakozás után kerülhetnek a 

megtalálóhoz, és 1 év elteltével a tulajdonába. Ez természetesen 
vonatkozik a készpénzre is, de nem vonatkozik az iratokra. 

Az átvett és azonosítható tárgyak közül: 
• az iratokat mindkét helyről a kiállító okmányirodának to-

vábbítják, 
• a mobil telefonokat a forgalmazó cégnek adják át, 
• a bankkártyákat a kibocsátó banknak, 
• bármilyen adat megléte esetében, amely a tulajdonos meg-

állapítására ad lehetőséget, az átvevő szerv megkísérli az azo-
nosítást és értesítést. Pl rendszámtábla, iratok. 

Talált tárgy bármi lehet! 
Azonosítható, mint az okmányok, iratok, mobiltelefon, mű-

szaki cikkek (gyártási szám), levelek, hatósági jelzések (pl. rend-
számtábla) bármilyen cikk, tárgy, aminek valamilyen egyedi 
jellemzője van. Például hátizsák benne található ruhák vagy egy 
cédulával, amin adat, elérhetőség van. 

A nem azonosítható tárgyak között gyakran fordul elő kulcs 
vagy kulcscsomó. Az autókulcsot általában keresi a gazdája. 
Mindenképpen praktikus lenne valamilyen azonosítható adat a 
kulcstartón. Persze nem lakcím, nehogy a rossz szándékú meg-
találó elcsábuljon. De egy mobil telefonszám már jó lehet. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy 
• aki a megtalált tárgyat nem adja le 8 napon belül, az jogta-

lan elsajátítást követ el, 
• aki a megtalált okmányokat felhasználja, okirattal vissza-

élés bűncselekményét követi el, 
• a rendszámtábla illetéktelen felhasználása egyedi azonosító 

jel meghamisításnak minősül. 
Az apropó, amiért ezt az összefoglalót írtam, hogy március-

ban egy középkorú nő jelentkezett a Rendőrkapitányságon, aki 
talált egy pénztárcát, benne 40.000 Ft-tal, valamennyi apróval és 
iratokkal. Értesítettük a tulajdonost, aki rajtunk keresztül kö-
szönte meg a felsőörsi becsületes megtalálónak, hogy visszakap-
ta az elvesztett dolgait. 

Stanka Mária r. őrgy. 

2011 I. NEGYEDÉVBEN BALATONALMÁDI 
TERÜLETÉN 20 BŰNCSELEKMÉNY TÖRTÉNT 

Vagyon elleni bűncselekmények: 
Lopás 6 Gépkocsi lopás 1 
Betöréses lopás 3 Rongálás 1 

Közlekedési bűncselekmények: 
Ittas vezetés 2 
Járművezetés tiltott átengedése 1 

Közbiztonság elleni bűncselekmények: 
Garázdaság 2 Magánokirat hamisítás 1 
Sikkasztás 1 Pénzhamisítás 1 
Becsületsértés 1 
A fenti időszakban nem fordult elő besurranás. A jó idő azon-

ban kicsalogatja a kertbe a helyi lakosokat és a nyaralótulajdono-
sokat is, akik kertészkedés közben gyakran, gondatlanul nyitva 
hagyják az épületek ajtaját, ablakát, alkalmat teremtve ezzel a 
hívatlan látogatóknak! 



ÉDESANYÁK HÁTRÁNYBAN? 
Az anyákat eredetileg az ókori Görögországban ünnepelték, 

Rheának, az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszte-
letére tartott tavaszi ünnepségen. Magyarországon a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1925-ben. 
Minden év májusának első vasárnapján szeretettel és tisztelettel 
fordulunk az édesanyákhoz, a gyermeket vállaló nőket azonban 
gyakran éri hátrányos megkülönböztetés. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdítá-
sáról szóló 2003. évi CXXV törvény 8. § 1) pontja az anyaságot, 
terhességet (és az apaságot) olyan védett tulajdonságnak minő-
síti, amellyel kapcsolatban ha valakit közvetlen, vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetés ér, vagy ezzel összefüggésben zak-
latást, vagy jogellenes elkülönítést kénytelen elszenvedni, úgy az 
Egyenlő Bánásmód Hatóságnál panasszal élhet a jogellenes ma-
gatartást tanúsítóval szemben. 

A magyar törvény e tulajdonság tekintetében az uniós gya-
korlatnál szélesebb körű védelmet biztosít, az anyaságot (ter-
hességet) és apaságot időbeli korlátok nélkül védeni rendeli. Is-
mert probléma, hogy sok esetben a munkáltatók - félve az eset-
leges teljesítménycsökkenéstől - hátrányos megkülönböztetést 
alkalmaznak a terhes, vagy kisgyermekes anyukákkal szemben 
például a munkaviszony létesítése, vagy a ranglétrán történő 
előrejutás tekintetében. 

A gyakorlatban például akkor éri a nőt diszkrimináció, ha 
határozott idejű munkaszerződését nem hosszabbították meg an-
nak lejártakor, mert előzőleg bejelentette, hogy gyermeket vár; 
ha a próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntetik munkavi-
szonyát azzal összefüggésben, hogy gyermeket vár; ha az adott 
munkakör betöltését arra hivatkozással utasítja el a munkáltató, 
hogy arra eddig csak gyermektelen munkaerőt alkalmazott; ha 
egy munkahelyre jelentkezésekor a várandós nőnek a terhessé-
gére hivatkozással elutasítják a felvételét; ha a férfi munkatár-
saival egyenlő értékű munkáért az övékénél kevesebb bért kap; 
ha neme, terhessége, anyasága miatt - e tulajdonságokra hivatko-
zással - megtagadják, vagy mellőzik, esetleg rosszabb minőség-
ben nyújtanak valamilyen szolgáltatást. Az EBH Veszprém 
megyei referense, Dr. Fábián Alexandra ügyvéd hétfőnként 
12.00-16.00 óra között várja a panaszosokat Veszprémben, az 
Esélyek Házában [Kossuth u. 10. (Zöld Ház) I. em. 107.], vagy a 
megye kistérségeiben, ahova célszerű előre a 88/422-033 telefon-
számon időpontot egyeztetni. 

JELENSÉGEK 2. 
Negyedszázaddal ezelőtt egy szobában dolgoztam V Gizivel. 

Túl volt már élete zajosabb periódusán, amikor 50 évesen a 
szerencse rámosolygott. Egyedülállóként lakás kiutalást kapott a 
fővárosban. Abban az időben nem túl sűrűn, de előfordult. Gizi 
egyszobás, komfortos lakás tulajdonosa lett. Az öröm mellett a 
problémát okozta, hogy a fészek üres volt, kolléganőm egyedül 
birtokolta. A szerencse azonban újból rámosolygott és a sors 
összehozta - ahogy becézte - Tonióval. Az erősen szürkülő hajú 
legényünk vidékről érkezett és éppen egy rosszul sikerült 
házasság roncsaiból próbált kikecmeregni. A kivetett háló jól 
működött és néhány héten belül a madárka már a kalickában 
röpködött. Gizus lelkesen nekiállt és korábbi sikertelenségei 
ellenére megpróbált főzni. A fáma nem szólt arról, hogy a 10-es 
skálán hányast kapott rá, de az újdonsült trubadúr hálásan 
fogyasztotta az ételt a legényszállás gyakori főtt kolbásza után. 
Lehet, hogy ő is, mint a következő házasságába becseppent férj, 
egyszer az új asszony lekozmált vacsoráját megkóstolva, a koráb-
bi megszokott ízt felfedezve megszólalt: - Na, végre! Tudsz te jót 
is főzni! 

Furcsa volt nekünk akkoriban ez az összebútorozás, az egyre 
gyakrabban hallott élettársam, és ebben az összefüggésben főleg 
a Párom! kifejezés is. Gizinek megbocsátottuk. Az ő esetében ezt 
a "halmazállapot-változást" olyan véletlennek tekintettük, mint 
amikor a lóversenyen a 3 lábú elsőnek szakítja át a célszalagot. 
15 éve a sors engem is változásba sodort és bár rendelkeztem 
önálló lakással, fel sem merült bennem, hogy élettársi kapcsola-

tot létesítsek. Házasság párti voltam, vagyok és leszek. Feleségem 
szűkebb családja másfél évtizede talán a könnyebb szakíthatóság 
érdekében házasságellenes volt. Az eltelt másfél évtized alatt, a 
bűvös 7. év táján volt egy kis törés házasságunkban, de az állam 
és az egyház által is megerősített kötelék kiállta a szakítópróbát. 
Ma már biztosan tudom, hogy bár minden szerződés felbont-
ható, de a szóbeli, főleg ezen a tájon a legkönnyebben. 

Napjainkban gombamódon szaporodnak a régebbi nevén 
próbaházasságok, más néven az élettársi kapcsolatok. Ha ennek 
a kapcsolatnak valóban ez a célja, célszerű és elfogadható. Mint 
mindenre, erre is, de az ellenkezőjére is van bőven negatív példa. 
Gyakran hallani olyan esetet, ahol a "gaz" - általában hímnemű -
élettárs veszi a kalapját és husss! Kirepül! Ha egy kicsit beleásunk 
az előzményekbe, gyakran kiderül, hogy az ismerkedés is hason-
ló, gyors és spontán jellegű volt. Sajnos az sem ritka, hogy az "új 
szerelem" a kocsmában szövődik. Jelentős mennyiségű tudatmó-
dosító szer elfogyasztása után, együtt mennek "haza" és az új 
kakaska, néhány nap múlva már az új szemétdombon kukorékol. 
A legtöbbször nem szándékosan, egy idő elteltével kiderül, hogy 
bővül az "új család"!!! Nem is volna ez olyan borzalmas, mert 
hiszen a legjobb háznál is megesik, hogy a lány ... megesik. De 
amikor ez már a 3. vagy 4. kirepült kandúrral, alkalmi élettárssal 
fordul elő, bennem megszűnik az a jóérzés, ami egy új élet, egy 
új honfitárs születése során keletkezik. Napjaink nőcentrikus tár-
sadalmában könnyen kiszámítható, hogy ilyenkor kire kerül a 
vizes lepedő, de biztos vagyok benne, hogy a felelősség megosz-
lik. Elkerülhető lett volna például ez a kudarc, ha "hősnőnk" 
éppen aznap este némi önmegtartóztatással, nem ment volna 
kocsmába... Az is előfordulhatott volna, hogy egy új élet, nem 
alkoholban fogant fellángolás ajándéka lenne. Nem részletezem. 
Ez is élettársi kapcsolat, de ez a változat engem zavar. Zavar az 
is, amikor ez a hölgy a "párjáról" beszél. De zavar az is, amikor 
azt hallottam, hogy: - Van élettársam, de nem élünk együtt! 
Tessék nekem megmagyarázni, hogy akkor miben, mikor és hol 
társak? Erre a főleg vízszintes kapcsolatra van egy jó magyar szó: 
viszony! A "pár" szó ilyenkor nem minőséget, hanem csupán 
mennyiséget fejez ki. Szemben ezzel, nyelvünkben a feleségem, 
vagy a férjem szavak jelentő módban, megfelelő hangsúllyal -
legalább is egyelőre - két különböző nemű ember tartalmas, 
mély, tartós, kapcsolatát, összetartozását feltételezik. Olyan 
kapcsolatot, amelyben a felek egymásért és leendő, vagy a már 
meglévő gyermekeikért felelősséget vállalnak, válóperen innen és 
túl... Ez a felelősség egyúttal, a hányatott sorsú nép jövőjét, fenn-
maradását is jelenti, hiszen társadalmunk reprodukciós készségén 
múlik a nép, az ország, a magyarság jövője. 

Zárójelben megjegyzem, hogy férfi társaim közül többen 
elképzelhetőnek tartják házasságukban harmadik - természete-
sen kizárólag nőnemű - személy bevonását is, de ezt a 2. számú 
a legritkábban tolerálja. Összegezve, a statisztikák szerint minden 
második házasság válással végződik, viszont az élettársi kapcsola-
tok több mint háromnegyede, azaz a duplája szűnik meg, gyak-
ran, családjogilag rendezetlenül. Érdemes erre odafigyelni. 

Szerintem nem kizárt, hogy Gizus és Tonió ma is boldo-
gan élnek, ha élnek, együtt, vagy külön-külön, de egyben biztos 
vagyok, hogy nincs közös gyerekük... 



FELHÍVÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 
1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA 

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

1. "Almádiért" Közalapítvány, 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 Altalános 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 Polgárőr Egyesület, adószáma: 18919123-1-19 
13. Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság Egyesület, adószáma: 18936173-1-19 
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért, adószáma: 19266057-1-19, 

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

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

HIRDETÉSI ÁRAK: KATTINTSON RÁ! 
1 oldal = 60 EFt + áfa www.pkkk.hu - > almádi újság 

1/2 oldal = 30 EFt + áfa www.balatonalmadi.hu 
1/4 oldal = 15 EFt -I- áfa www.oboltv.hu 
1/8 oldal = 7,5 EFt -I- áfa www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton 
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Ú J ALMÁDI ÚJSÁG 

Felelős Kiadó: 
"Almádiért" Közalapítvány Kura tór iuma 

B a l a t o n a l m á d i , S z é c h e n y i s é t á n y 1. 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Fábián László 

e-mail: baujsag@gmail.com 
Tel.: 06 20 3 7 7 2 1 5 7 

Lapzár ta : minden h ó n a p 25-én. 
(Illik komolyan venni!) 

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén 
vagy a 06 30 29 88 995 te lefonszámon. 

Kéziratot nem őrzünk meg. 
Készült: Veszprém N y o m d a Zr t . 

Eng.sz.: 005-18 /1989 . ISSN 0 8 6 4 - 7 8 6 0 

Pászti Fotó 

WWW.ALMADIRENDEZVENYKOZPONT.HU 
B a l a t o n a l m á d i , Thököly u. 1. 

BOROK HÁZA 
Balatonalmádi 

http://www.pkkk.hu
http://www.balatonalmadi.hu
http://www.oboltv.hu
http://www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton
mailto:baujsag@gmail.com
http://www.almadirendezvenykozpont.hu


Almádi Optika 

BalKOM 
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 

Mereue Pai-k Hotel 

Rollstar 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI KFT. 

HEDERA VIRÁGÜZLET 

Baksai Autósiskola 

almádikert 
VIRÁGKERTÉSZET 

www.almadikert.hu 

http://www.almadikert.hu


UNIQA Biztosító Zrt. 

almádi ü v e g e s 

CENTRUM GYORSNYOMDA-KULCSMÁSOLÓ 

BALATONALMÁDI 

G A Z D A B O L T 

Magasmarti Anikó 

CSUDIJÓ-STUDIÓ! 

FELHÍVÁS! 
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, 
"Gumikerekű kisvasút" üzemeltetésére 

vállalkozókat vagy társvállalkozókat keres. 
Az üzemeltetés feltételei: 

- Menetrend szerinti járat indítása 
- 3 hónapon keresztüli folyamatos üzemeltetés 

A felhívásra 2011. május 25-ig lehet leadni a jelentkezéseket 
a balatonalmádi Tourinform Irodában, 

hétköznapokon 9 .00-16 .00 óra között, 
illetve elektronikusan az almtour@gmail.com címre. 

T ű z i f a h a s í t ó K f t . 

mailto:almtour@gmail.com


A BALATONALMÁDI KÉTTANNYELVŰ 
GIMNÁZIUM VÉGZŐS NÖVENDÉKEI 2011. 

13/B Pataki Bálint, Cserven Dániel, Vozár András, Kelemen Tamás, Vankó Zoltán, Márczi Péter, Vajda Péter, Szesztay Attila Tamás, 
Török Zoltán Ákos, Varga Béla, Buzás Csaba, Márton Marcell, Horváth Máté, Duhonyi Márk, Keczer Zoltán, Kubiczky János, 
Csoma Gerda, Óvári Luca, Németh Patrícia, Németh Anna, Faludi Fanni, Sebestyén Dóra, Farkas Alexandra, Molnár Zsófia, 
Tomcsányi Tamás, Botka Balázs, Széles Alexandra, Varga Dóri, Bukovinszki Zsófia, Hódos Katinka, Fischer Bianka, Kárpáti 
Emőke, Melkovics Adrienn, Szili Nikolett Vivien, Gyimes Andrea 

13/A huszár Dániel, Bartók Tivadar, Somogyi Péter, Di Croce Marco, Illy Miklós, Rozgonyi László, Herczeg Márk, Gurdon István 
Tas, Isó Gergely, Kónya Bálint, Holjencsik Péter, Hoffecker Kitti, Nagy Alexandra, Regenyei Máté, Csizmazia András, Várkuti 
Attila, Cserép Viktor Előd, Márkus András, Hajmási Márton, Patkó Viktória, Komáromi Lili, Kerülő Gréta, Szabó Erika, Kiss 
Judit, Dávid Dóra, Tórizs Szabina, Floidl Judit, Szabadi Vivien, Typl Denise 


