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Helytörténet
Almádi régi főutcájáról…
AVAGY EGY HÁZ METAMORFÓZISA

Balatonalmádiról 1928-ban kiadott térképen egyértelműen
jelölték a település főbb utcáit. Ezek a következők voltak.
Erzsébet királyné (ma Bajcsy-Zsilinszky) út, Baross Gábor út,
Kossuth Lajos utca és Óvári Ferenc út. Érdekes adalék, hogy az
Erzsébet királyné út vége Vörösberényben, a Szent Ignác
templom előtti téren volt. Szintén említésre méltó adat, hogy a
másik három utca az eredeti nevét viseli. Természetesen nem volt
ez mindig így, mert közülük a Baross Gábor út, mint „legfőbb”
útvonal, először Sztálin, majd Lenin út néven szerepelt. Egyedül
a Kossuth Lajos utca neve maradt változatlan, ami minden
településen konstans utcanév ma is.

Az említett utcák egyrészt ősrégi nyomvonalukon haladnak, 
másrészt a vasútállomásokhoz vezetnek, a település szerkeze-
tének meghatározó elemei, amelyek a vasúti közlekedés megin-
dulásával (1909. július 9.) még jelentősebbé váltak. A Baross
Gábor utca az 1900-as évek elején Fő utca néven volt ismert. Ezt
az elnevezést településeket összekötő funkciójából következően
kaphatta, mert a 71. számú főközlekedési út megépítéséig erre
szolgált. A Balaton északi partján levő településeket összekötő út,
például Budáról Füredig vezető kocsiút Almádit érintő szakasza
a következő volt.

Kenese, Vörösberény, Erzsébet királyné út, Baross Gábor út,
Óvári Ferenc út, végül a Torgyöpi csárdánál átlépte a Veszprém
és Zala vármegyék határát Alsóörs felé. Itt meg kell jegyezni,
hogy Vörösberény területe a kenesei határig terjedt, miután
Fűzfő teljes területe Vörösberény része volt. Füred már akko-
riban is jelentős helynek számított, és a hajóközlekedés megin-
dulásáig a fentebb ismertetett útvonalon folyt a közlekedés. A
vasúti közlekedés megindulásáig Veszprémből az almádi szőle-
jükhöz igyekvők is Vörösberény felől közelítették meg Almádit.

A Baross Gábor út, Jókai utca és a vasútállomás közötti szakaszá-
nak beépítettsége még laza. A térképen 4-es számmal jelölt
Kelemen cukrászda épülete, amelynek változását a képek
tükrözik. 

EGY ÉPÜLET VÁLTOZÁSAI

Az 1928-ban kiadott képes levelezőlapon a Baross Gábor út
keleti oldalának és a mögöttes terület egy részének a beépítése
látható. Az út említett oldalán, a Kossuth Lajos út csatlakozásától
az állomásig terjedő szakaszán összesen négy épület található.
Ezek a Benkő-féle kocsma, a Pósa-féle papír és írószer keres-
kedés, a Pongrácz-féle ruházati bolt és a Kelemen cukrászda
épülete, utóbbi jelentős takarásban. 
Az épület eredeti architektúráját tekintve megállapítható, hogy
építési idejének, illetve korának megfelelő nívót képviselt, amit
sikerült megsemmisíteni.
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Helytörténet
A mára kialakult utcakép meglehetősen vegyes és lényegében egy
épület, a Pongrácz féle bolt, őrzi eredeti építészeti értékeit. Kár,
hogy a leégés utáni helyreállításnál a sarkon volt karakteres
tetőidom nem készülhetett el.

A nagyításon jól érzékelhető a Baross Gábor út két oldalának
beépítése. A Kelemen cukrászdával szemben a Posta épülete,
mint fontos közintézmény épült fel. Az épület sarok telken áll,
mert a ma is meglevő köz, az egykori Zsák vendéglő hátsó (gaz-
dasági) megközelítését biztosította.

A megsárgult kép ad információt arról, hogy milyen volt az
épület eredetileg. Pontos építési ideje nem ismert, de legkoráb-
ban az 1920-as évek elején épülhetett.

Az épület első átalakítása az OTP-fiók megnyitásakor történt. A
kép bal oldalán látható kis toldalék épület az OTP székház
építésekor lebontásra került.

Az épület hátsó homlokzata még őrzi eredeti architektúráját, bár
az OTP székház megépült, ugyanis a kép jobb szélén látszik az
emeleti lakásokhoz vezető lépcsőlefedés.

Az új OTP székház épületének elkészülése után a régi épület még
nem változott. Építészeti kapcsolatát az épületek közé elhelyezett
lépcsőház biztosítja.

Az eddigi átalakítások eredménye. Eredménye???

SF.
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Önkormányzati hírek

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
A képviselő-testület 2011. novemberi ülésén tárgyalt napirendi

pontok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:
• Tájékoztató hangzott el Balatonalmádi Város Önkormányzata

2011. évi költségvetésének I–III. negyedévi teljesítéséről. A bevételi
előirányzatok teljesítése 74,4%-os teljesítést mutat. Kiemelkedő a
fürdők, strandok bevétele 99,3%-os.

• A kiadási előirányzatok felhasználása: 65,2%-os.
Összességében az Önkormányzat 2011. évi költségvetés I-III.

negyedévi kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az
intézmények és szakfeladatok részére biztosított előirányzatokon
belül, többségében az előirányzatok időarányos felhasználásával
történt.

A költségvetés biztonságos teljesülése érdekében további vissza-
fogott, takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredményes
bevétel beszedést kell végezni mind az intézményeknek, mind a hiva-
talnak.

• Javaslat a település zöldhulladék kezelés helyi
szabályozásának módosítására a Képviselő-testület
230/2011.(IX.1.) határozatával munkacsoportot hozott létre és a
következő javaslatokat tette:

– 1. A zöldhulladék gyűjtésének javasolt módja a háztól történő
elszállítás a szolgáltatást igénybe vevő költségviselése mellett. 

– 2. A házi komposztálást támogatja, segíti a pályázati lehetőség
kihasználásával, tájékoztatással.

– 3. Belterületen az avar és kerti hulladék égetésének tilalmát
fenntartja.

– 4. Külterületen az avar és kerti hulladék égetését megengedni
szombat, vasárnap, ünnepnap kivételével: március 1. és április 30.
között valamint október 1. és november 30. között, délelőtt 10 óra
és délután 15 óra között, egyszerre 1 m3 mennyiséget meg nem ha-
ladó mértékben.

– A települési szilárdhulladék kezelési költségének differenciált
megállapítását, a szelektív hulladékgyűjtést gyakorlók részére kisebb,
60, 80 literes térfogatú gyűjtő edényzet alkalmazásának módját a köz-
szolgáltató közreműködésével kidolgozzák és bevezetését a regionális
rendszer teljes üzemének megindítását követően készítik elő.

• Javaslat közszolgáltatási díj koncepció kialakítására
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Balatonalmádi Kommu-

nális és Szolgáltató Kft. által beterjesztett 2012. évi hulladékszállítási
díj megállapításának koncepcióját az alábbiak szerint elfogadja:

Települési szilárd hulladékra (háztartási hulladékra) vonatkozó
áfa nélkül számított egységnyi díjak a 2011. évre megállapítottal
megegyező legyen.

A szolgáltatási gyakoriság:
a) Egész éves szolgáltatás állandó lakosok esetén: 52 ürítés.
b) Idény jellegű szolgáltatás nyaralók esetén: 27 ürítés legyen.
A fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a szolgáltató

vegye figyelembe a képviselő-testület 316/2010. (XII.16.) Öh. számú
határozatában előírt kompenzációt.

• A képviselő-testület a Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár 2012. évi munkatervét jóváhagyta.

• Tájékoztató hangzott el a 2011. évi turisztikai szezonról.
A vendégéjszakák száma szerény növekedést mutat, csupán 1%-

nyi a tavalyi évhez viszonyítva. A strandok viszont jó évet zártak a
júliusi visszaesés ellenére is.

• Javaslat a Borfesztivál Szabályzat felülvizsgálatára 
A Borfesztivál megrendezésére a Balatonalmádi Turisztikai Egye-

sületet kérte fel a képviselő-testület. Az alábbiak szerint módosította
a fesztivál szabályzatát:

– A Szervező Bizottság tagjai közé felvette a Balatonalmádi
Kertbarát Kör és a Fábián József Kertbarát Kör delegáltját.

– A jövőben a fesztivál időpontjáról a Szervező Bizottság helyett
a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

– A borászok számára a kötelező minimális napi nyitva tartási
idő kezdetét 17 óráról 18 órára változtatta.

– Rögzítette, hogy ingyenes kóstoltatásra nincs lehetőség és a
jelentkezési lapon megadott bor árakból csak a Fesztivál zárónapját
megelőző naptól lehet kedvezményt adni.

• Javaslat a Budatava-strandon lévő bérlemények ügyében.
Balatonalmádi Város képviselő-testülete a Budatava-strandon

lévő Sellő büfé bérbe adására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. 

KARÁCSONYHOZ KÖZELEDVE
Amikor elérkezik Advent ideje, az embereken valami furcsa

láz vesz erőt. Érzik, de nem tudják, mitől van ez. Belső feszült-
ségük egyre növekszik. Mindenféle pótcselekvésekbe kezdenek:
listák készülnek a következő idők tennivalóiról. Nehogy elsza-
lasszanak valamit! 

Takarítási, vásárlási kényszer vesz erőt rajtuk. Ajándékügyben
telefonálgatnak, szerveznek közös ünneplést rokonságszerte…

Várnak, várnak, egészen addig – miközben egyre csak haj-
szolják az IDŐT – míg el nem jő az a nap, a nagy nap, a
Karácsony. Pedig inkább csendre, belső elmélyülésre kellene
törekedniük. Kitisztázni érzelmeiket, tisztába tenni gondolatai-
kat. Elgondolkodni emberi kapcsolataik milyenségén!

Mindenki Karácsonya a szent estét megelőző néhány nap,
amikor egy terecskén, vagy központi helyeken felállított, díszes,
kivilágított fenyőfa körül karácsonyi hangulatot teremtve, a kö-
zösségek összegyűlnek. Azokat is szívélyesen fogadják, akiknek
valószínűleg, nem áll majd a szobájában – ha van nekik szobájuk
– fenyőfa. Szeretet és szívbéli béke fenyőillata nem lengi be az
otthonukat. Az ünnep fénye nem tölti be lelküket. 

A közös fa felállításának idejét, történetét nem ismerjük pon-
tosan, de elterjedt már a világon. Szép és jó gondolat. Sokszor
megtapasztaltam már hatását a FA körül nézelődve. Vannak, akik
ott tülekednek, kezüket nyújtogatják, hogy minél több ajándék-
hoz jussanak hozzá. (Mert ilyenkor csekélyke ajándék is jut a
körülállóknak.) Minél több forralt borocskát, vagy teácskát, sütit
kaphassanak. 

Egy ilyen alkalommal pillantottam meg azt az embert, kívül a
karácsonyfa fénykörén. (Felötlött bennem, hol láttam már, mit is
tudok róla, bár névről nem ismerem.) Ott állt, csendesen, kezében
pohár. Szemében tükröződött a sápadt fény. Nem nézett a többi
emberre, a Fáról le nem vette tekintetét. Csak álldogált topron-
gyosan, talán egy réges-régi emlékkép bontakozott ki, de nem
jutott még felszínre tudatában? Hirtelen ötlettel kezébe nyomtam
egy kicsinyke csomagot. Rám fordította tétova pillantását. Ráné-
zett a kezében tartott tasakra, aztán lassan rám emelte tekintetét.
Csodálkozás, kétkedés, meglepődés?  Valami hasonlót fejezett ki
egész arca. Boldog Karácsonyt! – szóltam. Először a szeme, majd
ráncokkal teli, fáradt arca mosolyra derült. Ezen az arcon föl-
fénylett karácsony fénye. Azóta is betölti lelkemet ez a fény, mikor
emlékeim közül föl-föl bukkan a pár másodpercnyi kép.

Talán ez az érzés lenne az, amit mindig várunk úgy Advent és
Karácsony táján?

Boda Zoltánné
nyugalmazott tanító

Kérem, hogy a 70 év felettiek részére jutta-

tott ajándékutalványokat, december 21-ig

szíveskedjenek átvenni a polgármesteri hivatal-

ban, hétfő–csütörtök  9–12 és 13–15, péntek

9–12 óráig.
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Advent

ADVENTI VÁSÁR
BALATONALMÁDIBAN

2011. december 16-án megnyitja kapuit városunkban az adven-
ti vásár, mely december 22-ig tart nyitva. 

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület és a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár közös szervezésében megrendezésre kerülő
karácsonyi forgatag és programsorozat minden nap délután négy
órától, este nyolc óráig várja a látogatókat.

A városház téren karácsonyi fénybe öltöztetett kézműves vásár-
ban, karácsonyi hangulatot idéző zene mellett értékes és változatos
ajándékötletek közül válogathatnak az ajándékokat keresgélők.
Népi iparművészek portékái, házias ételek, rétes, forralt bor, forró
tea, sült gesztenye, karácsonyi programok a téren és bent a Pannónia
színpadán. Ilyen eseményekkel várjuk sok szeretettel az ünnepre
készülőket. A Pannónia előtt felállított Betlehem, ember nagyságú,
fából faragott „három királyát, a Szent Családot és a jászol lakóit” is
megcsodálhatjuk. Balatonalmádiban „… ilyenkor Karácsonykor…”
meghitt hangulatban, igazi adventtel öltöztethetjük ünneplőbe a
lelkünket, a szeretet ünnepére.

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM,
KARÁCSONYRA KÉSZÜLŐDŐK, 

KEDVES GYEREKEK!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Balatonalmádi Város

Önkormányzata nevében advent első vasárnapját megelőzően.
Több éves hagyomány, hogy advent idejére Betlehemet készí-

tünk természetes anyagokból. Korábban élőképes Betlehemmel
készültünk, én magam is majd minden szerepet megformáltam. 

Idén Nagy András fafaragó népi iparművész készítette ember-
nagyságú betlehemi életképpel várjuk az ünnepet. 

Azt, hogy kitől származik az ötlet, már nem tudom. Talán a
Nők a Balatonért Egyesülettől, vagy a Városgondnokság vezető-
jétől, Agg Z. Tamástól, netán Boros László képviselőtől? Mindez
nem számít. A lényeg az, hogy az ötlet megvalósult, mindannyi-
unk örömére.

Méltó és illő ez az ajándék az adventhez, karácsony ünnepé-
hez, ami lényegében a várakozásról, készülődésről és az aján-
dékról, az ajándékozásról szól. Nem a fokozott vásárlásra, az ér-
telmetlen és indokolatlan fogyasztásra gondolok, mely mai vilá-
gunk rossz szokása, hanem az igazi ajándékozásra: Ajándék Isten-
től az emberiségnek, Isten egyszülött fiának odaajándékozása. Ez
az ajándék megváltoztatta az emberiség sorsát, hatással volt a
történelemre, a civilizációra, hívőkre és hitetlenekre egyaránt. 

A Mindenható az eredeti Betlehem esetén a végtelen egysze-
rűségre törekedett. Egy egyszerű, fiatal házaspár meghúzta magát
egy rongyos istállóban, ahol Mária megszülte gyermekét, akit az
állatok etetésére szolgáló jászolba fektetett. Később megjelenik
ott néhány pásztor, és a három király a Betlehemi csillagot követ-
ve. Ennél egyszerűbb, ennél szegényesebb környezetet nem lehe-
tett volna kiválasztani Isten fiának megszületéséhez. Hiszem,
hogy ez a szegénység még erősebb kontrasztba helyezte azt a
szeretetet, mely körülvette az újszülöttet: várakozásteljes, sze-
rető, és ünnepi hangulatban voltak az esemény szereplői.

A mi Betlehemünk pont ennek az egyszerűségnek a közvetí-
tésére alkalmas úgy, hogy közben átadja a szeretet és megváltás
üzenetét is. Hiszen tessék majd jól megnézni ezeket a figurákat.
Mennyi finomság, gondosság, türelem és szeretet van az elkészí-
tésükben. Több mint fél évig dolgozott rajta András bácsi. A bá-
bukban testet öltött igényesség teszi széppé és méltóvá ezt a
munkát. 

Reméljük, a városunk lakói és az idelátogatók örömmel és
szeretettel fogadják  ezt az alkotást, és ezáltal Önkormányzatunk
hozzájárulhat az ünnep eredeti üzenetének közvetítéséhez. 

Advent idejére mit kívánhatnék városunk lakóinak, minthogy
a várakozás, és a készülődés a szeretet és a békesség jegyében tel-
jen! Ezzel a hangulattal várjuk a nemsokára elérkező Karácsonyi
ünnepet! 

Keszey János
polgármester

ÁDVENT KÜSZÖBÉN
Azt tartották a régiek, hogy a Karácsony a legridegebb

szíveket is átmelengeti. Nem tudom, hogy ma is így van-e ez, de
arra talán alkalmas – főleg az ünnepet megelőző ádvent –, hogy
az ember a külső körülményektől is megsegítve átgondoljon
néhány kérdést. Mint az itt élő katolikusok lelkipásztora, ebben
szeretnék segíteni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a lelkiis-
meret hangja sokakban megszólaljon és az akaratot lépésekre
sarkallja: „Igen, akarok változni és változtatni, saját életem,
családom élete egyre szürkülő folyásán!”  

Kérdések.
A változásokat, változtatásokat felismeréseknek kell meg-

előznie. Ebben segíthet néhány kérdés őszinte megválaszo-
lása.

Recsegő-ropogó világunkban biztos talajon állok-e? Üressé
vált magán és családi életemből lehet, hogy nem „valami”,
hanem „Valaki” hiányzik? A kapkodó, hajszolt egybemosódó
hétköznapoknak nem kellene újra egészséges ritmust szabni a
vasárnapok ünneppé tételével? Sokszor csak vergődöm a földön,
a földiek között, mint egy szárnyszegett madár: talán, mert nincs
lelki mélysége az életemnek, azért nincs magassága? 

Mire fognak emlékezni gyermekeim?… hagytam már nyo-
mot az életükben, bevezetve őket az élet olyan szépségeibe,
igazságaiba, amit a hitben lelhet meg az ember? Méltó az ember-
hez, hogy robottá degradálja magát a munka világában, ahelyett,
hogy újra gondolná vágyálmait, igényeit és megelégedne egy
egyszerűbb élettel? Méltó az emberhez, hogy naponta órákon át
kiszolgáltatja magát a médiumok alantas érzelmeket és indu-
latokat felkorbácsoló műsorainak, miközben egy órát hetente
sajnál életéből Teremtője méltó tiszteletére szánni? Végig gon-
doltam-e már egyszer, hogy az élet lényeges kérdéseivel
kapcsolatban nem az a fő követelmény, hogy érdekes legyen,
hanem, hogy igaz? 

Merre induljak?
Az ádventi idő elején olvassuk: „Itt az óra, hogy fölébredjünk

álmunkból!”(Róm 13,11) Itt van, sőt lassan már el is múlik a
felismerés ideje, hogy az ember ezt a gyönyörű világot és benne
saját életét, az élhető élet lehetőségeit a pusztulás szélére sodor-
ta. Évszázadok óta tartó hanyatló folyamat végkifejletéhez
közelítünk. A lejtőn akkor indult el a világ és benne az ember,
amikor nagy vakmerőséggel a teremtés perifériájára szorította a
Teremtőt; azaz száműzte önnön életéből azt az egyetlen és való-
di igazodási pontot, amelyhez lépteit, életének kereteit, szabhat-
ná: és valami ördögi csavarral a teremtés közepébe egy esékeny
teremtményt: önmagát helyezte. A humanizmus – a világ rosszul
megvalósított emberközpontúsága – óta nincs megállás a lejtőn.
Az idő haladtával újabb és újabb „izmusok” képében tör rá a vi-
lágra, az emberre a romlás mételye (racionalizmus, kapitalizmus,
(inter)nacionalizmus, szocializmus, kommunizmus, totalitariz-
mus, globalizmus…). Az ember ezekben mind-mind önmagával
küzd. Isten nélkül ember embernek farkasává válik, mert
elvesztette, elvesztegette, létalapját, léttámaszát, az Istent. 

A jelen gazdasági válsága a maga lényegében az ember válsá-
ga: a másikat aljas módon kifosztó, tönkretevő pénzvilág far-
kasként ront rá a kiszolgáltatottá tett országokra és benne az
egyes emberekre. A tehetetlen, magára hagyott, vagy az Istenét
elhagyott ember pedig keresi helyét és bolyong: kozmikus mé-
retekben az őstörténetet játsza újra: a másikat vádolja, a másikat
gyilkolja. 

Válasz.
Nem kellene végre ehelyett felébredni és rádöbbeni: az

ember inkább lélek, mint test és minden ami igazán fontos az
életben, mint a hit és a szeretet, az lelki és nem testi valóság. Nem
kellene végre megkeresnünk létünk valódi alapját, hogy ráé-
píthessünk életet, családot, hazát. Főleg amikor keresni sem kell,
hiszen jön, sőt itt van: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok, aki
meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő
meg velem.”(Jelenések könyve 3,20) 

Atyai szeretettel várok mindenkit Almádi gyönyörű templo-
maiba és áldott ünnepeket kívánok: János atya
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Schildmayer Ferencről már
mindent tudunk, ami a nyilvános-
ságra tartozik. Közhely ugyan, de
épp emiatt valószínűleg igaz,
hogy minden sikeres férfi mögött
áll egy nő. Jelen esetben a hölgy e
havi portrénk szereplője, Schild-
mayer Ferencné, azaz Magdi néni.

– Mikor és hogyan tetszett
Almá-diba kerülni?

– 1948 nyarán a nagynénim
meghívott balatonalmádi nyaralójába. Nemcsak a Balatonnal is-
merkedhettem meg, hanem több, velem egykorú lánnyal és fiú-
val is. Az így létrejött batári társasággal mai napig (aki él még)
tartjuk a kapcsolatot. 1953. október 11-én költöztünk Almádiba,
és én már 15-én Veszprémben, az Állatforgalmi Vállalatnál – ter-
mészetesen a barátok közbenjárásával – munkába is álltam, anyag-
könyvelő beosztásban.

Naponta jártunk be a kis vonattal Veszprémbe. Ez nagyon
kedves korszak volt életemben, mert baráti körünkhöz Füredről,
Csopakról, Alsóörsről bejárók is csatlakoztak hozzánk. Veszp-
rémig együtt utazva játszottunk, vitatkoztunk, beszélgettünk,
majd munka után hazafelé is hasonlóképpen töltöttük az időt. A
vonaton az utasok már ismertek minket, sokszor csatlakoztak
hozzánk, és remekül mulattunk az utazási idő alatt. Így ismer-
kedtem meg Feri bácsival is 1959-ben. Ő akkor költözött haza
Budapestről, ahol dolgozott és tanult.

1961-ben házasodtunk össze, idén ünnepeltük meg 50. há-
zassági évfordulónkat. 1964-ben megszületett a fiúnk, sajnos
egészségi okokból nem lehetett több gyermekünk. A sors most
kárpótol bennünket, mert 2 és ½ (áprilistól 3) fiú unokánk van,
illetve lesz. Kisfiammal 1967-ig „Gyesen” voltam, ami zömében
fizetés nélküli szabadságot jelentett. Közben megtudtam, hogy a
Községi Könyvtárba munkatársat keresnek. Nem akartam to-
vábbra is Veszprémbe járni, ezért jelentkeztem a Községi Tanács-
nál az állás ügyében. Szabó László elnök úr azonban azt kérdezte,
hogy akarok-e üdülőhelyi előadó lenni.

Nem tudtam, milyen munkakör ez, de elfogadtam. 1967-ben
kezdtem el dolgozni ebben a munkakörben és 22 év után, 1989-
ben mentem nyugdíjba. Dolgozhattam volna tovább, de idős
szüleimnek szüksége volt a segítségemre.

1991-ben megalakult az Almádiért Alapítvány, alapító tag let-
tem, és 16 évig teljes odaadással végeztem a  vállalt feladatot.
Veszeli Lajos ötlete alapján létrehoztuk az Almádi Újságot, meg-
alapítottuk a Hattyú Bál hagyományát, különböző kiadványokat
adtunk ki, illetve támogattunk az adományokból és rendezvé-
nyekből befolyt összegekből, valamint természetesen Önkor-
mányzati támogatásból. Szerveztünk gitár kurzust, támogattunk
tehetséges gyerekeket, kulturális és művelődési rendezvényt.

– Közeleg a Karácsony. Magdi néninek milyen élményei van-
nak erről az ünnepről?

– Majdnem minden Karácsony szép és felemelő volt. A nagy
családi ünnepségeken még a nagybácsik és nagynénik is jelen
voltak. A háború alatt már kevesebben voltunk, de akkor is,
szerényebb körülmények között, de szép volt. Inkább a két
szomorúra emlékszem. Az öcsém megkapta a skarlát betegséget
– állítólag én vittem haza az iskolából – és a lakás egy részét
lezárták. Anyám öcsémmel, és édesapámmal voltam a lakás má-
sik felén, de én sehová sem mehettem.

Karácsonykor csak a szűk család ünnepelt úgy, hogy össze-
nyitottuk az ajtót és egyik felén Anyámék, másik felén mi vol-
tunk, de csak megfelelő távolságban. Másnap azért én elmentem
Nagyapáékhoz, de nem engedtek be. Kiraktak egy széket a hóba
és kihozták az ajándékot és a süteményeket. Nagyon rosszul
esett, leprásnak éreztem magam. 

A másik szomorú karácsony 1941-ben volt. Novemberben
halt meg a Nagyapán (62 évesen), az édesapám pedig az orosz
fronton volt. A nagy családból csupán a Nagymamám, Anyám,
nagynénim és a gyerekek „ünnepeltünk.

Ez igazán nagyon szomorú volt. Édesanyám bánatában írt
egy verset, amit most közreadok.

Mindenkinek kívánok nagyon szép, áldott Karácsonyt, jó
egészséget, boldogságot az új évben.

Karácsony 1941.

Karácsony este csillan a gyertyafény,
Nekünk ma mégis sötét és sivár
Hiába csillog a sok csillagszóró,
nem melegít, mert már nincs Nagyapám.
Ahogy behunyta áldott két szemét
Véle a jóság sírba tért.
Csak állunk némán Őt keresve.
Érzem, hogy lelke most itt lebeg.
Megfáradtan köztünk megpihen
Megsimogatja kedves Nagymamánkat.
És ő örökké köztünk marad.
Ha jók leszünk – megtartjuk szavát.
Csak az hal meg, kit elfelednek.
Mi nem felejtjük, azért él ő tovább
csillagok hátán, angyalok szárnyán.
Istenem, adj békét a mi szívünkben,
Szűnjön meg lázas dobogása.
Kint úgyis dúl a harc, legyen itt béke.
Még arra kérünk Istenem, Atyám,
Valahol ott az orosz hómezőn
Imádkozik most értünk az Apám.
Röpüljön lelkünk Hozzá e percben.
Tégy újra egy nagy csodát.
Érezze, hogy nincs egyedül, árván.
Vele vagyunk és vigyázz Rá fentről
mindkét Nagyapám.

JÓ SZELEK FÚJTAK
Februári riportunk óta Vadnai Benjamin nem sokat pihent, és

ez a kitartás meglátszik a teljesítményén is. Eredményes szezont
tudhat maga mögött: megszerezte negyedik Európa Kupa győ-
zelmét, megünnepelhette az Európa Bajnokság 6. helyezését,
elnyerte az év legjobb ifjúsági vitorlázója címet, Magyar Bajnok
és ranglistagyőztes lett.

A napokban újabb komoly elismerésben részesült: a Prima
Primissima Alapítvány keretében alapított Junior Prima Sport-
díjat is magáénak tudhatja kilenc – különböző sportágban jeles-
kedő – 26 év alatti sportoló mellett, amivel kimagasló teljesít-
ményüket ismerte el a szakmai zsűri. 

Az új év is szoros napirendet, sok kihívást tartogat Benji szá-
mára, ugyanis résztvevője lesz a 2012-ben Argentínában megren-
dezésre kerülő Laser 4.7 világbajnokságnak. 

Természetesen a felkészülés mellett a gimnáziumi tanulmá-
nyait sem hanyagolja el. A Lóczy Lajos Gimnázium angol–infor-
matika tagozat diákjaként a tanulásban is helytáll. 

Gratulálunk Benji, és várjuk a további híreket Rólad! 
Benjaminról folyamatos információkat találhatnak az érdek-

lődők a www.vadnaibenjamin.com oldalon.
Sz.M.

MAGDI NÉNI
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Krónika

Sokat gondolkozom mostanában azon, mit tehetnék azért, hogy
Almádiban boldogabbak, elégedettebbek legyenek barátaim, ismerő-
seim? Bizonyára sokan ismerik Böjte Csaba ferences szerzetest. Ő írta
Erdélyben 2011 szeptemberében a következőket, érdemes elgondol-
kozni rajta (részlet):

„Tanárokkal, közéleti személyekkel beszéltem az elmúlt napokban
politikáról, gazdasági kérdésekről. Ami meglepett, az a hatalmas fe-
szültség, harag, elkeseredettség, – és ha nem lennék ferences szerzetes,
akkor talán azt is kimondanám, hogy gyűlölet – mely újból és újból
felcsapott a beszélgetés során. Szidták a politikai csoportosulásokat, a
bankokat, a gazdasági élet szereplőit, az iskolarendszert, az egyházat,
mindenkit. A beszélgetés újból és újból ugyanabba a témába torkolt:
"Kevés a pénz! Meg egyáltalán mit gondol a kormány, ennyi fizetésből
meg lehet élni?" Én próbáltam jópofa lenni és viccel elütni az élét a
durva beszédnek. A székely ember régebb is kikacagta a feléje tornyo-
suló gondokat, és jókedvű, vidám szemmel nézve, legtöbbször kide-
rült, hogy nem is annyira megoldhatatlanul félelmetes az a fojtogató
gond, mely elnyeléssel fenyeget. Meglepett, hogy mennyire nem vet-
ték a lapot, nagyon mélyen ül az emberekben a feszültség és a harag.
Próbáltam mondani, hogy az állam csak azt oszthatja szét, amit mi ter-
melünk. "Ha nincs elég pénz, kérjenek kölcsön!" – jön kapásból a vá-
lasz. Ennél több kölcsön már könnyen Görögország nyomdokába vi-
heti a mi országunkat is, itt is államcsőd lehet, – próbáltam mondani.
"Kit érdekel? Azért kapják a fizetést – mondja egy főiskolát végzett
személy –, hogy nekünk is fizetést adjanak!"

Hazamentem, bekapcsoltam a számítógépet és szinte minden in-
ternetes oldalon vitákról, tüntetésekről, fenyegetőzésekről olvasha-
tok. Jön a fűtésszámla és vele az utóbbi húsz év legnagyobb sztrájkja,
mondja egy elkeseredett ember. Nézem a híreket, az indulatokat, és
látom, hogy sokan készek politikai érdekekből, egy kis fizetésemelésért
szétverni akár saját hazájukat is. Nézem a megbolydult világot és nem
értem, hogy okos szónokok miért nem magyarázzák el érthetően, hogy
mit jelent, ha egy állam eladósodik, és mivel jár, ha már állampapírjait
nem tudja a piacon értékesíteni és emiatt államcsődöt jelent be?

...
Mi a megoldás? Ha tűz van, nem szabad olajat önteni a lángokra!

Választottunk egy kormányt, hagyjuk, hogy dolgozzanak, bízzunk
bennük! Kapcsoljuk ki a televíziót és szépen menjünk el dolgozni.
Nagydiákjainkat elvittük egy-egy napra napszámba krumplit szedni.
Egy napi munkabérük egy nagy zsák szép krumpli volt, egy napi
munkáért annyi krumplit kaptunk, amennyit egész télen egy fiatal el-
fogyaszt. A nyári vakációban elmentünk 20 diákkal erdőt tisztítani.
Egy heti munkánk után annyi fát kaptunk, amellyel egy 20 fős otthont
a télen ki lehet fűteni. Persze lehet veszekedni, háborogni, de tudnunk
kell, hogy egy ingatag lélekvesztőben hánykódunk a tengeren, és ha
egymásnak esve rúgkapálunk, akkor könnyen felborul a csónakunk,
ingatag civilizációnk összedől, és sokunkat maga alá fog temetni.

Meg kell nyugtatnunk magunkat és egymást, ha pánikolva, kap-
kodva vezetjük az autónkat, rángatva a kormányt, szinte borítékolni
lehet a balesetet. Nincs olyan baj, mit ne lehetne nagyobbá tenni az
ideges indulatokkal, de nincs olyan nagy gond, mit ne lehetne gyógyí-
tani, mérsékelni, békés nyugodt döntésekkel. Rajtunk múlik, hogy az
elmúlt húsz év felelőtlen költekezése milyen következményekkel jár.
Én nagyon szeretném, ha el tudnánk kerülni a társadalmunk alapját
jelentő gazdasági élet összeomlását, mert az anarchiánál rosszabb
semmi sincsen!

Isten adj békét az emberek szívébe, add, hogy a nehézségeket
elviseljük, és csendes szorgalmas munkánkkal kis világunk gondjait
megoldjuk!”

Eddig az idézet. Azt gondolom, mindannyian találhatunk itt Al-
mádiban is szép, nemes tennivalót magunknak. Nem feltétlen pén-
zért, hanem örömből szépíteni környezetünket vagy tenni a másik
emberért! Önkéntes mozgalomban segíthetnének idősek a fiatalok-
nak gyerekre vigyázni, otthon lenni, ha jön a postás, szerelő. És
fordítva, segíthet a fiatal a már nehezen mozgó idősnek bevásárolni,
közlekedni, templomba járni, ügyeit intézni.

Jó lenne megtalálni a közös feladatokat, például szociális szövet-
kezetbe tömörülve megművelni a lozsántai földeket. És mindenki,

akinek parlagon lévő földje van, ültethetne belé dió- vagy mandula-
fát, vagy akár sütőtököt, kertjébe, kapuja elé, közterületre pár virágot,
egy rózsatövet!!!! Gyönyörű helyen lakunk, még szebbé tehetnénk
Almádit! 

Végül pár zárógondolat egy, Csaba testvérrel készült interjúból:
„– Karácsony környékén jobban figyelünk embertársainkra,

még az idegen rászorulók felé is megnyílik a szívünk. Hogyan őriz-
hetnénk meg a nyitottságunkat, az érzékenységünket az emberek
felé az év többi napján is? 

– Tudatosítanunk kellene magunkban, hogy mi mindannyian
Isten ajándékai vagyunk. Isten úgy szerette a világot, hogy meg-
teremtett bennünket és odaajándékozott szüleinknek, barátainknak,
nemzetünknek, az emberiségnek. Igazából minden szavunk, tettünk
Isten simogató áldása kellene legyen. Mi Isten mosolyai vagyunk e
csodaszép világban. Lehet, hogy előre furcsának tűnik ez a gondolat,
de én hiszem, hogy ez az egyik legszebb igazság, mely értelmet ad a
létünknek. Csodálatos ezt megérteni, átélni, eszerint élni.

– Sokszor kevésnek érezzük magunkat arra, hogy változtassunk
az Istentől egyre inkább elforduló világon. Tehetünk valamit
mégis, annak ellenére, hogy csak apró láncszemek vagyunk a hatal-
mas gépezetben? 

– Jó dolog kicsinek lenni és lehajolva megmosni egy-egy gyermek,
vagy testvérünk lábát. Egészen biztos, hogy a nagy dolgok igazából a
kis dolgokban vannak. A nanotechnika korszakában élünk. Egy szál
virág, egy jó szó, egy jó poén, mely senkit sem bánt biztos, hogy szeb-
bé teszi a világot.”

te
Forrás : www.magnificat.ro

HOL VAGYTOK, VÉNDIÁKOK?
Halottak napján jártam a vörösberényi temetőben, ahol fele-

ségem elődei előtt hajtottunk fejet. Hazafelé indulván pillantot-
tam meg Bécsi Ilona igénytelen sírját. Vagy talán azt sem. A
halom rég besüppedt, rajta a kereszt korhadt, a felirat olvas-
hatatlanná vált az idők folyamán. Pedig nem is olyan régen hunyt
el a kedves, szelíd tanárnő, sokunk Ica nénije, aki a földrajzot
tanította a Váci Mihály iskola sok-sok felsősének.

Lehangoló látvány a puszta sír, s nehezen tudom elhinni,
hogy az almádi öregdiákok megfeledkeztek volna Ica néniről.
Jómagam (kit messzire sodort az élet Almáditól) csak most érte-
sültem tanárom távoztáról, de biztos vagyok felőle, hogy volt
kollégái, tanítványai nem feledték el. Vagy mégis?

Nem késő, ha lelkiismeretünkön enyhítünk, s valaki (aki ott
is lakik!) felvállalja volt tanáraink emlékének ápolását.

Tegyük meg, almádi véndiákok, s ez is közelebb hoz bennün-
ket egymáshoz!

Zatkalik András

BALATONALMÁDINAK JELES!
A helyi Penny Marketben 2011. november 25–26-án a CIB

Élelmiszerbank lehetőséget biztosított önkénteseknek a rászorulók
részére élelmiszergyűjtésre karácsonyi csomag készítéséhez. 

A csapat összeállt, félve szórólapozva fordultunk a vásárlókhoz
adománykérésre és csoda történt: a vásárlók adtak és adtak!

Köszönjük, hogy így mi is adhatunk!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megköszöni Balatonalmádi

lakosainak egész évi folyamatos ruha-, bútoradományait. A Veszp-
rémi u. 87. szám alatt csütörtökönként 15–17 óráig fogadjuk, és
adjuk az adományokat (Vörösberényben, a régi alsó iskola udva-
rában, ahol most festékbolt, üveges van).

Balatonalmádi önkéntesei nevében
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

"URAM, TÉGY ENGEM A TE BÉKÉD ESZKÖZÉVÉ, 
HOGY BÉKÉT VIGYEK ODA, HOL BÉKÉTLENSÉG VAN!" 

/SZENT FERENC/ 
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MEGJELENT ÉZSIÁS ERZSÉBET:
AZ ÉN BALATONOM CÍMŰ KÖNYVE

KÖNYVTÁR BESZÁMOLÓ
Az elmúlt évben két nagy projektet zárt a könyvtár. 
A Tiop-pályázat tavasszal zárult és november végével zárult a

Támop-pályázat. Mindkét pályázaton konzorciumban vettünk
részt.  A két pályázat egymásra épült, míg a Tiop-pályázat esetén
az eszközbeszerzés volt a jelentős, addig a Támop-pályázat során
a szolgáltatások fejlesztésén volt a hangsúly. 

Mindkét pályázatnak voltak olyan elemei, amelyek az olva-
sók számára láthatóak és amelyek a háttérben maradtak.  A Tiop-
pályázat esetén bővült az olvasók által használható számítógépek
száma, gyengén látók számára az olvasást segítő elektromos
nagyítókat vettünk. A Támop pályázat segítségével megváltozott
a könyvtár honlapja és készül a honlap angol és német fordítása
is. Természetesen nyáron ismét működött a strandkönyvtár, a
pályázatoknak köszönhetően Almádi két strandján is várta az
olvasókat. 

Külső szemlélő számára észrevétlen változások – új szerver,
nyelvi képzés, megyei szintű együttműködések kialakítása. Bala-
tonfüred és Zirccel együtt közös könyvtári szoftver használata
Almádi központtal. A helytörténeti anyagok – mint például a
Veszprém Megyei Életrajzi lexikon feldolgozása – a megye több
könyvtárával együttműködve szintén Almádi központtal. 

A két pályázatnak köszönhetően az almádi városi könyvtár
hosszú távú együttműködéseket tudott kialakítani a megye több
könyvtárával. 

OLVASÁSI VERSENY
Iskolánkban több éve rendezzük meg a „Hangos olvasási” ver-
senyt. Egy egészséges versenyszellem keretében próbáljuk meg
hangsúlyozni az olvasás fontosságát és örömét. Örömmel tapasz-
taljuk, hogy évről évre több az érdeklődő.
A 2011. NOVEMBER 22-ÉN RÉSZTVEVŐ ISKOLÁK:

– Endrődi Sándor Általános Iskola, Alsóörs
– Györgyi Dénes Általános Iskola, Balatonalmádi
– Malomvölgyi Általános Iskola, Felsőörs
– Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Szent István Király

Tagiskolája, Szentkirályszabadja
– Vörösberényi Általános Iskola, Balatonalmádi

HELYEZETTEK:
2. osztály:
1. Raffai Mercédesz (Györgyi Dénes Ált. Iskola, Balatonalmádi)
2. Ficsor Zsófia (Vörösberényi Ált. Iskola, Balatonalmádi) 
3. Oláh Panna (Vörösberényi Ált. Iskola, Balatonalmádi)
3. osztály:
1. Rézműves Miklós (Györgyi Dénes Ált. Iskola, Balatonalmádi) 
2. Erhardt Enikő (Malomvölgyi Általános Iskola, Felsőörs) 
3. Boros Petra  (Vörösberényi Ált. Iskola, Balatonalmádi)
4. osztály:
1. Szűcs Barnabás (Gábor Áron Ált. Isk. Szt. István Király Tagisko-

lája)
2. Peringer Bianka (Györgyi Dénes Ált. Iskola, Balatonalmádi)
3. Kenyeres Boglárka (Endrődi Sándor Általános Iskola, Alsóörs)
Gratulálunk a részt vevő gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak is.

A Vörösberényi Általános Iskola Alsós Munkaközössége

Ézsiás Erzsébet „Az én Balatonom” című könyve folytatása az elő-
ző, „Az én Toszkánám”, 2009-ben megjelent kötetének, amelyben a
szerző úgy kalauzol minket magával ragadó tudásával és rajongásával
az olasz tájegység természeti, történelmi, vallási, művészeti értékei kö-
zött, hogy személyes élményei által szinte útitársának érezhetjük ma-
gunkat. Most megjelent könyvében ugyanezt teszi a számára – és szá-
munkra – még kedvesebb tájon, a Balaton vidékén. Vallomása szerint
elemi erővel kötődik ide már kisgyerekkora óta, rögtön itt van, mi-
helyt kisüt a nap, és kicsit mindig belehal, ha nyár végén el kell válnia
tőle. Sohasem tud betelni a tó selymes vizének simogatásával, a
sugarak éltető erejével, a tóparti hangulattal.

Számomra annál is inkább érthető ez a vonzalom, mert én egész
népes családommal élek itt. Négy kicsi gyerek mellett kezdtünk épít-
kezni a Balaton északi partján, és olyannyira sikerült letelepednünk,
hogy – mára – felnőtt gyerekeink is ugyanezt teszik. Ideköltözött csalá-
dunk apraja-nagyja, és aki házastársa révén mégis elszármazott innen,
rohanvást igyekszik vissza. Képletesen szólva: fejest ugrottunk a Bala-
tonba, és azóta se jöttünk ki belőle. Nem csoda. Talán léteznek a vilá-
gon ennél szebb helyek, de életközelibbek aligha. Ez a vidék a magyar
ember szívét mindig megdobogtatja. Itt tapintható mind a négy éltető
elem: Tűz, Víz, Föld, Levegő, csak engedni kell, hogy hozzánk simul-
janak, átöleljenek. Lehet pillanatnyi örömöket élvezni a vízben pan-
csolva, a strandon sütkérezve, vagy a napsütötte tavon sikló, szél haj-

totta vitorláson minden élvezhetőt egyszerre magunkhoz vonva, lehet
a táj bűvkörében egész költői, művészi, tudományos munkásságot lét-
rehozni, és lehet egyszerűen csak, e gyönyörű vidéket szolgálva leélni
itt egy egész életet.

Ézsiás Erzsébet úgy szereti a Balatont, hogy ezt a szeretetet az írni
tudás tehetségével – a térség érdekességeit, értékeit közkinccsé téve –
meg is osztja velünk. Olyan ismeretterjesztő irodalmi értéket alkot,
amely az olvasás élvezete mellett segít eligazodni a tájék múltjának és
jelenének összehasonlításában. A Balatonról már sokan, sokat és sok-
féleképpen írtak. Ézsiás Erzsébet sajátos stílusával szinte új műfajt te-
remt. Írásának különlegessége, hogy saját érzelmi lenyomatának kivetí-
tésével remekül oldja a tények, adatok halmazának befogadását. Így
válik a tömény ismeretanyagot tartalmazó kötet érdekfeszítő olvasmány-
nyá. Úgy ír, hogy olvasója észre sem veszi, az olvasás élvezete közben
mennyi tudásra tesz szert. A tó körüli látványosságokat feltárva vezet
térben és időben, s miközben ügyesen beavat a régmúlt történelmébe,
az idő sodrának szálait összefonva saját családjáról mesél.

Megérint minket a könyv címe is: „Az én Balatonom”, hiszen a
lapokat forgatva valamennyien így érzünk, és magától értetődő termé-
szetességgel erősödik fel bennünk a hazai táj szeretete. S talán már ter-
vezzük is a kirándulást, mert ez a gyönyörű vidék mindig megér egy
újabb fizikai, szellemi kalandot. Ezúttal Ézsiás Zsóka kíséretében.

Vecsey Kiss Mária: Előszó)



2011. november

9Az újság új e-mil címe: baujsag@gmail.com

Krónika

DÉL TIROLI TANULMÁNYÚT
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület vendégeként az Új

Almádi Újságot képviselve vehettem részt a Brixxenbe és környé-
kére szervezett tanulmányúton. Az út célja elsősorban az volt, hogy
megismertesse velünk, hogyan is csinálják Dél Tirolban: sok a
vendég, visszajárnak évente és szinte telt házzal üzemelnek a szál-
láshelyek. Több városkában hallhattuk a helyi polgármester és a
helyi turisztikai egyesület vezetőjének tájékoztatóját szakmai múlt-
jukról, jelenjükről és a tervezett jövőről. Természetesen nagyok a
különbségek, ami az adottságokat illeti, hiszen az alpesi régió itt
találkozik a mediterrámeummal, s ez olyan hangulatot ad ennek a
vidéknek, ami szinte egyedülálló Európában. Kitalálták, hogy mi
legyen a fő vonzereje ennek a vidéknek, kellő reklámmal és a
közös célnak mindent alárendelő összefogással jutottak el oda,
hogy ma a világ egyik legjobban szervezett és értékesített turisz-
tikai régiója lett az Alpok déli oldala. Emellett döbbenetesen
intenzív mezőgazdaság bizonyítja, hogy almából (szinte monokul-
turális jelleggel) hogyan lehet aranyat csinálni (vagy legalábbis
eurót). Jutott időnk város és várnézésre is, találkoztunk Reinhold
Messnerrel, Ötzivel – bár ő elég hidegen fogadott bennünket –
esténként megváltottuk a világot ...

Tanulságok? Több is akad. Összefogás nélkül esélyünk sincs, ki
kell találnunk Almádit, meg kell keresni azokat, akik ebben szere-
pet vállalhatnak, és bizony meg kell tanulnunk egy professzionális
üzleti kultúrát, a hozzá tartozó módszertannal együtt. Nagy és szép
feladat, szurkolok magunknak ...

Köszönet Semsei Sándornak a türelemért, és a sok-sok okos
szóért.

FL

KÖNYVBEMUTATÓ
Szép számú érdeklődő jelenlétében az szerző, 

Polniczky József mutatta be
az Almádért Közalapítvány kiadásában megjelent 

„Káptalanfüred évtizedei” című kötetét. 
A könyv megvásárolható a Városi Könyvtárban! 

Kiváló karácsonyi ajándék!

TRANSZPLANTÁCIÓ
GYEREKSZEMMEL

A balatonalmádi Vörösberényi és Györgyi Dénes Általános
Iskola, valamint a papkeszi Bocskai István Református Általános
Iskola 5., 6. és 7. osztályos rajzszakkörösei vettek részt a Transz-
plantációs Alapítvány a Megújított Életekért diákoknak szóló
ismeretterjesztő előadássorozatának novemberi állomásán.

Az alapítvány országot járó iskola-roadshowja célul tűzte ki a
szervátültetés jelentésére, fontosságára rávilágítást, a fél informá-
ciók egészként történő bemutatását, gondolatok ébresztését,
kíváncsi kérdések megválaszolását, a sokszor negatív dolognak hitt
szervátültetés előtt, védekezésként történő bezárkózottság fel-
nyitását. Azonban a középiskolásoknak szóló módszer és átadandó
ismeretanyag ilyen kicsi gyermekeknél (10–13 éves) nem célra-
vezető, ezért ez alkalommal kicsit másképpen, az ő szintjükön
ismertettük meg velük a betegség fogalmát, azt, hogy milyen az
élet vesebetegen, hogy mennyire fontos az elfogadás, hogy ne
közösítsék ki beteg társaikat, és hogy transzplantáltan is lehet teljes
életet élni…

Az előadást nagy figye-
lemmel és érdeklődéssel
kísérték a diákok.

A hallottak feldolgo-
zásaként Borsné Simon
Györgyi rajztanár vezeté-
sével és Veszely Lajos
festőművész tanácsaival,
segítségével; illetve Szirbek
Szilvia rajztanár és a Mese-
madár Műhely közremű-
ködésével készültek az itt
kiállított képek.

****
„Nagyon betegek va-

gyunk. Tudjuk, ha nem
kezelnének minket, nagy
baj lenne. De ilyen nehéz
dolgot mindig tudni, min-
dig az eszünkben tartani
nem is lehet. Még egy
felnőttnek sem lehet. El
kell felejtenünk, hogy 
mennyire bajban vagyunk.
Az ilyen ‘felejteni kell’ na-
gyon fárasztó. Olyan, mint
amikor meg kell tanulni
valamit, "bele kell tenni a
fejünkbe" erővel –, csak
éppen fordítva.

„…Minden gyerek tudja, hogy mit kívánna magának, ha jönne
egy jó tündér, és azt mondaná, hogy teljesítem három kívánságo-
dat. Mi tudjuk, hogy mi lenne az első. Kérünk egy új vesét. A
másodikat is tudjuk; ne lökődjön ki, élhessünk úgy, mintha ez az
egész csak egy lidérces álom lett volna. A harmadik meg, hogy
senki se legyen beteg, vagy egy klassz autó, vagy egy rugós puska
lenne a kívánság. Így hirtelen kitalálni nehéz. Ha az első kettő tel-
jesül, biztos könnyen eszünkbe jut a harmadik is.”

(Dr. Angster Mária: A halál árnyékában)
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Lőrincz József

J e l e n s é g e k 3/2.
Tévedések elkerülése végett, most nem az elhíresült szervezet-

ről szeretnék írni, hanem csupán egy korábban megkezdett
sorozatom lemaradt részét kívánom közreadni. Bár egyben ötletet
adott ez a cím, hogy egyszer beszámoljak a nyájas olvasóknak
arról, hogyan kerestek meg anno a "fiúk" egy érdekes, véletlen
esemény folytán. Mit ajánlottak fel, hogy együttműködjek?  És
hogy váltam rövid időn belül értéktelenné a 3/2-eseknél.

Gyakran nézem a királyi tv déli híradóját és utána a határon
túli magyarok beszámolóját. Örömmel tapasztalom, hogy az
elmúlt másfél évtized alatt a környező országokból jelentkező
hazánkfiai öltözködésükben, megjelenésükben, profizmusukban
utolértek bennünket. Szóhasználatukkal, beszédkészségükkel
azonban már akad némi probléma. A közelmúltban egy igen
elegáns, ifjú kárpátaljai tv-s "srác" jelentkezett. Munkájukról
kérdezték Budapestről. A daliás fiatalember lelkesen számolt be
tevékenységéről és egyszer csak bekövetkezett az, amire felállt a
szőr a hátamon. Elhangzott egy szó: belájkolt!!! Petyhüdő hát-
szőreim lassan visszasimultak ugyan, de tiltakozásom libabőrrel
folytatódott!

Sokan találkoztunk a 70-80-as években Amerikába disszidált,
hazalátogató honfitársainkkal, akik néhány év után soppin-
goltak, drájvoltak és az igen helyett Jááá!-t mondtak.

Minden alkalommal megilletődéssel hallgattam, hallgatom
hangfelvételről, a félévszázada hazájuktól elszakadt, ma már nem
élő Szentgyörgyi Albertet, Teller Edét, Selye Jánost. Élvezet hall-
gatni szép magyar beszédüket, mondatszerkesztésüket. Megható
volt egy nemrég elhangzott rádióriport, amelyben hazánk és a
világ legöregebb olimpiai bajnokával, a 98 éves Dr. Tarics Sándor
egyetemi tanárral beszélgetett egy sportriporter. Az idős profesz-
szor a Berlini Olimpián 1936-ban, az aranyérmes magyar vízilab-
da csapat tagja volt. Hazáját 1949-ben hagyta el a fenyegető
diktatúra elől. Gondolkodása, hangsúlyozása, szép magyar beszé-
de tananyag lehetne bármely egyetem bölcsész hallgatóinak.

A számítógépek megjelenésével és a hirtelen ránk tört de-
mokráciával együtt újból megjelent az amerikanizmus. Nyelvünk
vírusa eleinte csak az informatikusok és a sznobok között, majd
később a középosztályban is divattá vált. A kóla és a hamburger
mellett a '80-as években elsőnek az idegenforgalom adta be a
derekát önként és dalolva. A kereskedelmi szálláshelyen eltöltött
idegenforgalmi adó helyett kurtaxát fizettünk. Az úticélként
kiválasztott területet már desztinációként emlegették és a szál-
lodában a portát csak lazán frontofisznak nevezték. Nem sokkal
később jött a mindenható projekt vagy prodzsekt, a menedzs-
ment, a PR, a HR, az SMS és sorolhatnám. A magyar ugarra tele-
pedett multik nem tanfolyamot, képzést, továbbképzést, vagy
"fejtágítást" szerveznek, hanem tréninget. Nem volt különb a
számítógépes szakma sem. Hogy-hogy nem, a mouse-t sikerült
lefordítani és egér lett belőle. A winchester vincseszter, a zseb-
adathordozó pendrájv maradt és folytathatnám. Szerencsére a
'90-es években gyakran hallott borzalmas kompúúúter kihalt és
számítógéppé szelídült. Sorolhatnám napestig... Vajon mi az oka
annak, hogy a franciák a számítástechnikában szinte minden
angol szót, kifejezést lefordítottak franciára. Szerint egyetlen oka
van. Szeretik, tisztelik, védik anyanyelvüket és valószínűleg
büszkék is rá! Nálunk sajnos ezzel nem találkozunk. Nagyon
sokan nem beszélnek idegen nyelveket. Az idősebbek gyakran
mondják, hogy azért nem tanulták az orosz nyelvet, mert köte-
lező volt (nem beszélve a "nagy testvér" iránti negatív érzel-
mekről). Sokan arra hivatkoznak, hogy az orosz nyelv nem szép,
túl kemény! Vitába szállok velük! Puskin, Lermontov, Tolsztoj
vagy a XX. századból Viszockij nyelve az egyik legszebb a szláv
nyelvek között. Véleményem szerint az ok a lustaságunkban
keresendő. Más irányból megközelítve, a Kárpát-medencében
szláv népek gyűrűjében élünk. Ha 50 kilométerre eltávolodunk a

határtól, a szláv nyelvek ismerete nélkül többnyire csak balfácán
külföldiek lehetünk. Régebben gyakran jártam a szomszédos
országokban, és nem egyszer voltan tanúja az üzletekben, hogy
próbáltak honfitársaim az itthon is igen szerény magyar szókin-
csükkel vásárolni:

– Sötétebbet aggyá! Hülye vagy? Nem érted? Sö-té-teb-bet!!!
(Vaze!)

Ilyenkor, mintha kitépték volna a nyelvem.  Semmi pénzért
sem szólaltam volna meg magyarul. Szégyelltem magam helyet-
tük is. Amikor rám került a sor, összeszedtem szerény nyelvtudá-
som és helyi nyelven szólaltam meg, olykor az 50–100 szavas
szókincsemmel.

A '70-es években a fővárosban véletlenül találkoztam egy
nyílt tekintetű, tiszteletet parancsoló idősebb úrral, aki a pesti
utcaseprők szürke spriccelt egyenruháját viselte. A gallérján
azonban három, tisztinek mondható aranycsillag volt. Elmesélte,
hogy a '30-as években a munkanélküliség – nyomdász szakmája
ellenére – egészen Párizsig kergette. A háború után rögtön haza-
jött, de itthon "megbízhatatlanként" kezelték és szó szerint az
utcára került! Utcaseprő lett. Az '50-es években Pesten a Kossuth
Lajos utcát söpörte. Egy alkalommal megállt mellette egy francia
rendszámú kocsi. A vezető kiszólt és ékes francia nyelven,
gesztikulálva kérdezte tőle, hogy merre van a ...? Friss, ismerő-
söm szép franciasággal megszólalt:

– Mit óhajt Kedves Uram? A kérdező majd hanyatt esett a
csodálkozástól, majd megszólalt: – Hogy lehet az, hogy önöknél
egy utcaseprő franciául is beszél? A válasz nem maradt el: –
Uram! Ez egy nagyon nehéz ország. Itt még az utcaseprőnek is
három nyelven kell beszélni! ... Bárcsak a fele is igaz lenne!

Régi kedvencem, Alfonzó jut eszembe, aki a '30-as években
Kairóban  dolgozott, artistaként. (Rég elhunyt apai nagynénim
színiakadémiai végzettséggel ekkoriban szintén Egyiptomban
dolgozott, több varieté műsorban.) A postán egy alakalommal
sorban állt egy magyar honfitárs, és a kínos lassúság láttán za-
matos magyar káromkodásra fakadt. A sorban álló művészünk
ezt hallván megszólalt: – Uram! Ha itt így valamit el akar érni,
tanuljon meg arabul káromkodni!

Egyiptomban volt alkalmam a '60-as évek végén egyszer ezt a
módszert kipróbálni. Nyáron volt és én ifjan, felhőtlenül a
dalmát tengerparton ráérősen, Splitben csavarogtam. Szerencsés
napom volt. Nem egy, hanem három magyar lánnyal futottam
össze. Beszélgetés közben egy árushoz értünk. A lányok vásárol-
ni akartak valamit, de az árus szemtelenül magas árral nyitott. A
rám ragadt szerény "nyelvtudással" elkezdtem szidni az árust,
amelyben volt Nap, Hold és súlyosabb kitételek. Meghallván a
kitörésem és vigyorogva megszólalt: – Te beszélsz szerbül? –
Hallottad! – válaszoltam. – Na jó! Akkor neked odaadom a
feléért! Hát kérem, dehogy beszéltem én igazán szerbül! Csak
megtanultam 100–200 szót és az orosz nyelv logikájával a sza-
vakat összerakva, szemtelenül használva beszéltem. Ekkor
győződtem meg arról, hogy valóban nagy hatalom a nyelvtudás.

Napjainkban, ha cseperedő unokáink egyike velünk van és
„zsindely van a háztetőn”, akkor feleségemmel oroszra váltunk.
(Megjegyzem, némi hátrányban vagyok, mert legalábbis Pesten a
középiskolákban 1956. október 23. és 1957. szeptember 1.
között – közel egy évig – szünetelt az orosz tanítás.) 

Akkoriban nálunk a középiskolában magyar órán, büntetés-
ként (vagy talán memoriterként is) gyakran nem elégtelent,
hanem "Toldit" kaptunk. Kisebb disznóság esetén 5–10 verssza-
kot kellett megtanulni, de jómagam, a renitensebbek között 2–3
énekig felküzdöttem magam.

Visszagondolok arra az intézményre, ahol a magyar irodalom
és a nyelv mellett, több mint fél évszázada intenzíven Toldit
tanultuk, és vele talán magyarságot is...

Régóta bujkált bennem ez a morgolódás, de tavasszal a
rádióban egy reggel megütötte a fülem egy riport, amelyben a
kormányszóvivő hölgy fókuszált. Ha  görbe lennék, feltehetően
ettől a – mostanában gyakran használt – "modern" kifejezéstől
lenne a púpom!
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Jöjjön el
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN

november 10. és december 10. között
A következõ szám programajánlatait november 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre!
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Jöjjön el



„B” ÉPÜLET TELEFON RENDELÉSI IDŐ

FÖLDSZINT 88/körzet H K Sz Cs P

I. Gyermekorvosi körzet 599-916 8.00–11.00 9.00–12.00 8.00–10.00 14.00–17.00 8.00–10.00
Gyermekgyógyászati
szakellátás 599-918 16.00–19.00
I. Védőnői szolgálat 599-917

csecsemő, gyerm., ifj. tanácsadás 10.00–12.00
tanácsadás nők, várandós anyák r. 8.00–10.00

I. EMELET

Nőgyógyászat 599-940 14.00–20.30 14.30–21.00 8.00–14.00
14.00–20.00

Sebészet 599-942 14.00–19.00 12.00–17.00

II. EMELET

Bőrgyógyászat 599-944 8.00–14.00 8.00–14.00 12.00–18.00
gondozás 12.00–18.00 8.00–14.00
Szemészet 599-946 12.00–18.00 7.00–13.00 12.00–18.00 7.00–13.00
I. Fogászati körzet 599-947 13.00–19.00 7.00–13.00 13.00–19.00 7.00–13.00 7.00–13.00

ALMÁDI ÚJSÁG
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EGÉSZSÉGÜGYI  KÖZPONT
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4. 

„A” ÉPÜLET TELEFON RENDELÉSI IDŐ

FÖLDSZINT 88/körzet H K Sz Cs P

KÖZPONTI ÜGYELET 412-104* 16.00–  8.00 16.00–  8.00 16.00–  8.00 16.00–  8.00 16.00-tól_-
hétfő 08.00-ig

Fogadótér – regisztráció 599-900 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00 7.00–19.00
I. háziorvosi körzet 599-910 12.00–16.00 9.00–13.00 13.00–17.00 9.00–13.00 11.00–15.00
II. háziorvosi körzet 599-912 8.00–12.00 13.00–17.00 8.00–12.00 12.00–16.00 8.00–12.00
IV. háziorvosi körzet 599-914 13.00–18.00 8.00–13.00 13.00–16.00 8.00–13.00 13.00–16.00

I. EMELET

Ideggyógyászat 599-924 13.00–19.00
Pszichiátria 599-922 12.00–13.00 7.30–  8.30 15.00–16.00 7.30–  9.30 7.30–  8.30

gondozás 13.00–19.00 8.30–14.00 16.00–18.00 8.30–14.30 8.30–14.00
pszichológusi gondozás 8.00–11.00 14.00–17.00 8.00–11.00 14.30–17.30 14.00–17.00

Ultrahang diagnosztika 599-926 14.00–17.00 14.00–17.00
Röntgen diagnosztika 599-928 8.00–12.00 8.00–12.00 8.00–12.00
Laboratórium 599-930 7.00–15.00 7.00–15.00 7.00–15.00 7.00–15.00 7.00–15.00

vérvételi idő 7.00–  9.00 7.00–  9.00 7.00–  9.00 7.00–  9.00

leletkiadás
10.00–12.00 10.00–12.00 10.00–12.00 10.00–12.00 10.00–12.00
14.00–15.00 14.00–15.00 14.00–15.00 14.00–15.00 14.00–15.00

időpontkérés személyesen 10.00–12.00 10.00–12.00 10.00–12.00 10.00–12.00 10.00–12.00
időpontkérés telefonon 371-132 7.00–15.00 7.00–15.00 7.00–15.00 7.00–15.00 7.00–15.00

II. EMELET

Belgyógyászat 599-932 11.00–17.00 7.00–13.00 7.00–14.00 7.00–13.00
Fül-orr-gégészet 599-934 14.00–17.00 14.00–17.00 8.00–11.00 14.00–17.00 14.00–17.00
Reumatológia 599-936 8.00–16.00 8.00–16.00
Fiziotherápia 599-938



2011. október

15Az újság új e-mil címe: baujsag@gmail.com

Az ünnepi időszakban az ügyfélfogadás rendje megváltozik.             
A családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat év végi nyitva

tartása az alábbiak szerint alakul.
Alsóörsön az ügyfélfogadás szünetel 2011. december 23. és

december 30-a között. Ünnepi nyitva tartásunk, mely ügyelet-
szerűen működik Balatonalmádiban:

2011. december 23. péntek 9.00-12.00
2011. december 26. hétfő ZÁRVA
2011. december 27. kedd 9.00-14.00                               
2011. december 28. szerda 9.00-14.00
2011. december 29. csütörtök      9.00-14.00
2011. december 30. péntek           9.00-12.00
2012. január 2-től az ügyfélfogdás a megszokott rendben zajlik.

Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben lehe-
tőségük engedi, támogassák a nehéz helyzetben lévők karácso-
nyát adományaikkal. A tavalyi évhez hasonlóan elsősorban gyü-
mölcsöt és szaloncukor adományokat várunk december 19-éig az
intézményben. A tavalyi adományokat ezúton is köszönjük. Az
Önök adománya által 32 család és 45 gyermek karácsonya vált
szebbé. Bízunk benne, hogy a nehezedő körülmények ellenére ez
évben is tudnak segíteni. 

Elérhetőségük: 88/542-551

TUD RÓLA?
Az ünnepek alatt nincs egyedül, ha magányos, lelki válságba

került, a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat ingyenesen hívható, 24
órás ügyelet: 06-88/422-205 és a 116-123-as, előhívószámok
nélkül, közvetlenül tárcsázható központi telefonszámon érhetik el.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak
áldozatává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában
vezetékes és mo-bilhálózatról. 
06-80/20-55-20 Országos Kríziskezelő és Információs Telefon-
szolgálat

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre
szorul, hívja az Utcai Szociális Segítők egyesületének Regionális
Diszpécserszolgálatát a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hívható tele-
fonszámon.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 
az Új Esztendőre jó egészséget, örömteli derűs évet kívánunk!

Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal, örülünk,
hogyha segíthettünk. Kérjük, a következő évben se feledjék, ránk
mindig számíthatnak!

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
munkatársai

Értesítjük kedves nézőinket, hogy a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság 2011. XI. 9. kelt határozatában,
elismerve a korábbi évek közműsor-szolgáltatói tevékeny-
ségét, az Öböl Televíziót közösségi médiaszolgáltatói be-
sorolásban részesítette. 
Az Öböl Televízió szerkesztősége a nyár közepén
jelentkezett merőben új műsorszerkezettel és jelentősen
megnövelt műsoridővel. Ezt az utat folytatva a jövőben is a
Kelet-Balatonon élők mindennapjait érintő döntésekről, a
testületek munkájáról, az intézmények működéséről, a civil
szervezetek tevékenységéről heti két alkalommal, közel két
órában kívánunk tájékoztatást adni. Kérjük, hogy 2012-
ben is kísérjék figyelemmel műsorainkat, és észrevételeik-
kel segítsék munkánkat!

Ez úton kívánunk minden kedves nézőnknek
Szeretetteljes, Áldott Karácsonyt 
és Sikerekben gazdag Új Évet! 

öböltvszerk@chello.hu
öböltv.hu

Minden kedden és pénteken 19-21 óráig

Az Öböl Televízió Szerkesztősége

SZILVESZTEREZZEN
a VÖRÖSBERÉNYI   
Művelődési Házban
2011. december 31-én

19 órától vendégvárás – Welcome drink
20.00–kor Szilveszteri vacsora

ÉLŐ ZENE  HAJNALIG 
TOMBOLA értékes nyereményekkel

BÜFÉ

Asztalfoglalás, jegyelővétel:
a Művelődési Házban hétköznapokon 16–18 óráig.

Érdeklődni:  a 30/902-4268 számon.
Belépő ára: 3500 Ft, mely tartalmazza:

az üdvözlő italt és a vacsorát is.

SZOCIÁLIS
KÖZPONT 
HÍREI

Búcsúztassuk együtt az óévet, 
és köszöntsük az újat!

Jó szórakozást kíván:
a Nyugdíjas Klub  Rendezősége

POLGÁRŐR HÍREK
Az elhunyt hozzátartozóinkra történt megemlékezés ideje

alatt polgárőreink fokozott ellenőrzést tartottak a temetőknél,
csak kisebb virág- és mécseslopásokat követtek el a galád gazem-
berek. Autók sérelmére rongálás és lopás nem történt. Egy
elveszett Toyota indítókulcs tulajdonosát és az autót trükkös
módszerrel megkerestük. 

Kérjük a tisztelt balatonalmádi polgárokat, hogy a közelgő
személyi adóbevallásuknál SZJA 1%-át a Balatonalmádi Polgárőr
egyesület részére juttassák el ( 18919123-1-19). Kérjük azokat a
tettre kész almádi polgárokat, akik a város jó közbiztonságának
megtartásáért, illetve javításáért tenni kívánnak szabad idejük
alatt, jelentkezzenek a Polgárőrségbe.

Kívánunk Balatonalmádi polgárainak Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog, Eredményes Új Esztendőt!

Polgárőrség – H. E.
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Krónika

A két nálunk élő mókusféle közül a talajlakó ürgéről már
megírtam az almádi vonatkozásokat. /Lásd archívum./

Most a másik, a fán lakó életmódú, Európában a késői jégkor-
szakból fennmaradt leletekkel rendelkező, mókusfélét ismertet-
ném meg a kedves olvasókkal!

A faj természetvédelmi értéke: 10 000 forint, a Berni Egyez-
mény III. függelékében szerepel.

Palearktikus elterjedésű. Élőhelyét a mérsékelt övi erdők he-
lyén találja meg. Előnyben részesíti a fajgazdag, elegyes állományt.
Öregfás parkokban is jelentős állományai élnek.

A tiszta akácost kerüli! Fán lakó, nappali aktivitású, élénk állat.
Aktivitási csúcsai: 7–9 óra és 18–19 óra. Testnagysága: 19–25 cm.
Farok hossza: 15–20 cm. Akrobatikus ugrásaival akár 5 métert ível
át! Hallása és szaglása kiváló. Izgalmában cuccogó vagy csekk-
csekk hangot ad.

Télen a –5 °C-nál hidegebb napokon fészkében marad, de téli
álmot nem alszik. Verőfényes téli napokon még a madáretetőt is
látogatja, de főleg fenyőtoboz után jár.

Fészkét 6–15 m magasban építi, kb. 40 cm átmérővel. Benne
a költőüreg 12–16 cm méretű. Néha odúban fészkel. Egyszerre
több fészket használ. 38 napos vemhesség után max. 8 kölyköt vet,
melyek csökevényes repülőhártyával születnek, melyet később
elnőnek! Gyakori a második ellés. Egyévesen ivarérettek, és 6–7
évig élnek. Mozgáskörzete 2–10 ha. Egyedsűrűsége 0.5–1.5/ha.
Gyenge toboztermésű év tömeges vándorlásra kényszerítheti!

Bár fogazata alapján rágcsáló, táplálkozása miatt mindenevő.
Sokféle gyümölcsöt, kérget, rügyet, rovart, tojást, zsenge fiókát,
magot /makkfélék (tölgy, bükk), diófélék, mandula, gesztenye,
mogyorók, fenyőfélék magvai, stb./, madáreleséget, fogságban
még csokit is fogyaszt. A csonthéjasokat „reszeléssel” bontja fel,
mely messziről hallható, jellegzetes hang! Ősszel magvakat rak-
tároz az avarba a fák tövéhez, vagy odúba. Télen igyekszik meg-
találni raktárait. Keresgélésekor áldozatul eshet a házimacskának!
A lombkoronában elsősorban a nyuszt, valamint a nyest, vad-
macska, egyes menyétfélék, a földön még a hiúz, a rozsomák, a
rókák is zsákmányolják. Nappal főleg a héja és más ragadozó
madarak, éjjel a nagyobb baglyok kapják el. Betegítői a kullan-
csok, bolhák, a kutya rühatkája, az Eimeria sciorum nevű egy-
sejtű parazita. Helyenként és időnként az ember is vadássza
húsáért és prémjéért! Húsa finom, különösen fenyőmag
fogyasztása idején.

Sokféle színű bundája kétféle
keveredésének átmenete. A lomber-
dőkben élőkre a fehér has, vörös test
és farok, a fenyőerdőkben élőkre a
fehér has, feketés test és farok a
jellemző. Ezek kereszteződnek, és a
lakóterületük is megegyezhet. Néha
albínó példányok is születnek.
Bundája télire sötétebb tónusú lesz.
Legértékesebb prémet a szürke színű
példányok adják, főleg Szibériából.

Itt kell megemlíteni, hogy ezek-
től különböző faj a szintén szürke,
eredetileg csak Észak-Amerika keleti
részén honos szürkemókus /Sciurus
carolinensis/. Ez invázív fajként ki-
szorította az angliai vörös mókus
alfajt, melynek testszíne vörös, de
farka fehér volt! Így mára csak Skó-
ciában maradt meg kis állománya! 

Az amerikai szürkemókust köny-
nyű megkülönböztetni télen hiányzó
fülpamacsáról! Sajnos az amerikai
szürke mókust a parapox vírus nem
betegíti, de a mi mókusunkra halálos
bőrvérzést hoz. Ez, és a makk jobb
emésztése akkora előnyt jelent a
szürkének, hogy már az olasz Alpo-
kig felhatolt, kiszorítva a vöröst!

Mit hoz a jövő?
Almádiban mindig volt állomá-

nya, de változó sűrűséggel. Főleg a
nyestek felszaporodása előtt! A 70-es

években a Vasút utcai macskák mindennapos zsákmánya volt a
mókus. A húsát megették, a farkát pedig hazavitték játszani az ágy
alá! Már ekkor elképedtem, mekkora terhelés a környezetre a
felelőtlenül vagy tudatlanul tartott macska, a sok macska?! Pláne a
szezon végén itt hagyott, felesleges macska.

Mókusunk megmaradását segíti az élettereket összekötő, öreg
fák alkotta „zöld folyosó”.

Ismeretem szerint jelenleg Káptalanfüreden, a Remete-völgy-
ben, a Malom-völgyben, a Hársas-völgyben élnek mókusaink. 

Írta: tszabango@gmail.com
fotó: Horváth Győző

MÁSKÉPP AZ
EGÉSZSÉGNAPRÓL..

Jenő és Lujza nem jött el, de közel százan ellátogattak nov.
18-án, pénteken rendezvényünkre. Nagy örömünkre szolgál,
hogy mind a meghívott előadók, mind az érdeklődők véleménye
megegyezett abban, hogy szükség van ilyen találkozásokra. Bár
kevesebb volt az ingyenes szűrés, de az előadásokon, tájékoz-
tatókon hallottak sokakat elindítottak az életmódváltás felé.
Komolyan vették szlogenünket „Az egészség a megelőzéssel kez-
dődik”, a megelőzés a gondolkodással. A résztvevőktől kaptuk a
biztatást, hogy több ilyen délutánt szervezzünk, mert lenne
érdeklődés néhány téma komolyabb körbejárására. Örömmel
jelentem, már beindultak az agysejtek és tervezzük a következő
programokat.

Gratulálunk a hozzánk ellátogatóknak, hogy megajándékoz-
ták magukat egy tartalmas délutánnal. 

A rendezők, a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ és Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nevében
köszönjük  támogatóink segítségét: 
Ántsz, Bíró Zoltán méhész, Dr. Wirthé dr. Wohlmuth Edit,
Eignerné Pálffy Zsuzsa, Elektronika 77, Gaál Ildikó, Mecsek tea,
Nagy Szaffina, Nagy Tímea, Poór Balázs, Szemes György Bemer,
Teodóra biobolt, Zepter helyi képviselői, Zóna étterem

MVJ
JVE

A VÖRÖS MÓKUS / SCIURUS VULGARIS /
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Anyanyelvünk

Az év elejét – mint azt az előzőekben is tettük – arra használtuk
fel, hogy "tantermi" foglalkozásokon az eddig szerzett ismereteinket
elmélyítsük, és újakkal bővítsük. 

Január 28-án videofilmet néztünk meg, ahol 48 gombafajban
gyönyörködhettünk. Két védett gombának, a közönséges süngom-
bának és az óriás bocskorosgombának különösen nagy sikere volt. 

Február 11-én a Magyar Gombász főszerkesztőhelyettesének,
Pálfalvi Györgynek az előadása kiemelkedően magas színvonalú
volt. Gyuri bemutatta a Magyar Gombász c. folyóiratot, beszélt a
gombák – gyakran félreértést okozó – tájneveiről, és végül igen
szemléletesen, a gyakorlatban mutatta meg a "taplászkodás" szakmai
fogásait és megismerhettünk jónéhány, taplóból készíthető hasz-
nálati tárgyat is. 

Február 12-én két lelkes természetvédő gombászunk kérésére
egy – Almádi határában levő –, a védett leánykökörcsin termő-
helyéül szolgáló felhagyott legelőről eltávolítottuk a leánykö-
körcsint elnyomó, "oda nem illő" cserjéket és bokrokat. 

Ez úton is köszönöm Gombásztársaimnak, hogy "első szóra",
igen aktívan vettek részt a cserjeirtásban, a terület rendbetételében. 

Március 4-én 66 gombafaj kivetített fotóját néztük meg. A jelen-
levők megtudták, hogy a következő foglalkozásunkon, fotókról
ugyan, ezt a 66 gombafajt – természetesen más sorrendben és más
felvételeken bemutatva – kell felismerni mindazoknak, akik rész
kívánnak venni a játékunkban. 

Március 25-én került sor a nagy izgalommal várt gombafelis-
merő játékra. A kiválóan fölkészült gombászaink közül az első
helyezett idén is az elérhető legmagasabb pontszámot kapta. 

I. helyezett: Juricskay Miklósné Babi 198 ponttal 
II. helyezett: Nagy Zoltánné Éva 175 ponttal 
III. helyezett: Dr. Szenthe Zsolt 164 ponttal 
Április 16-án – most már hagyományosan – a gombaszezon

nyitányaként megemlékeztünk Szemere László munkásságáról. majd
megkoszorúztuk az emléktábláját. 

Koszorúzás után idén is először medvehagymát szedtünk, majd
a 20 fős lelkes társaság a gombák felkutatásába kezdett. 

A 12 begyűjtött faj összetétele közel megegyezett a tavalyival.
Sajnos cseh kucsmagombát csak mutatóba szedtünk, helyette szép
csoport júdásfül gombával vigasztaltuk magunkat, és találtunk még
néhány szép vörösbarna papsapka gombát is. 

Az igen száraz, csapadékszegény koranyár miatt sajnos három
programunkat le kellett mondani. 

Július közepén megérkezett a várva várt eső, így – szerény pót-
lásként – augusztus 6-án egy rendkívüli gombásztúrát tartottunk a
már jól ismert Nosztori autóspihenő környékén. 

Most 24 szempár vizslatta először a fekete fenyők, aztán a tölgy-
fák és a cserjék alját. A kirándulás végére már 45 gombafaj került a
kosarakba. Fenyőtinóruból mindenki annyit szedett amennyit akart,
de volt nagy őzlábgomba, kékhátú galambgomba, molyhos tinóru,
és néhány fiatal nyári vargánya is. 

Augusztus első hetében még találkoztam vargányával (és néhány
eredményes gombásszal is) az erdeinkben, aztán 10-e után ismét
eltűntek a gombák. 

Augusztus 26-án országos melegrekord dőlt meg (39 Celsius),
esőből csak egy jó öntözésre valót kaptunk szeptember 19-én kis
lehűléssel, aztán visszatért a nyár. Szeptember 30-án a Balaton vize
19,2 °C-os volt, amire a legöregebb horgászok sem emlékeznek.

A szeptemberre és az októberre tervezett gombásztúránkat ismét
lefújtuk. 

November 5-én programunknak megfelelően megtartottuk a
gombásztúrát azzal a változtatással, hogy nem mezőn, hanem elő-
ször Szentkirályszabadja környékén fenyő erdőben, aztán Nosztori-
ban tölgyes-vegyes erdőben gombászkodtunk. 

A 13 fővel 27 gombafajt gyűjtöttünk. Étkezési mennyiség egye-
dül a fenyő és a szürke pereszkéből volt, de egy farönkön meg-
csodálhattuk a közönséges petrezselyemgombát, és örültünk az igen
mutatós harkály tintagombának is. 

Nem vártunk sokat a következő kirándulással, mert már
másnap, november 6-án a Felsőörs környéki erdőket jártuk. 

Viszonylag nagyobb mennyiséget egyedül az illatos tölcsér-
gombából láttunk, ehetőből meg csak két szép csokor kései las-

kagombát találtunk. A 11 gombásznak most csak 14 gombafajjal
kellett beérnie. 

Örömmel számolok be gombásztársaimnak, hogy Balatonalmá-
di Város Önkormányzata a városban működő civil szervezetek mun-
kájának a támogatására pályázatot hirdetett, és a pályázatunkat elfo-
gadva 40 000 Ft támogatásban részesített bennünket az Almádiért
Közalapítványon keresztül. Köszönet érte! 

Az elnyert összeget a pályázatunkban leírtaknak megfelelően a
gombászattal és a védett kökörcsines terület ápolásával kapcsolatos
feladatok elvégzésére költöttük. 

Ebből fizettük a meghívott előadó tiszteletdíját, a koszorút (ko-
szorúzáshoz), a vetélkedő díjait, valamint a kökörcsines terület ápo-
lásához gyomirtót és műtrágyát. 

Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik az Asztaltár-
saságunk működéséhez még segítséget nyújtottak: 

Szemere Saroltának – a kiváló mikológus Szemere László lányá-
nak – önzetlen segítségéért. 

Asztaltársaságunk 18 gombászának, akik összesen 44 000 Ft
adományt fizettek be az Almádiért Közalapítvány számlájára, hogy
a programjaink megvalósításához megfelelő anyagi erőforrással ren-
delkezzünk. 

Bati János Igazgató Úrnak, aki térítésmentesen biztosít a téli,
termet igénylő foglalkozásainkhoz megfelelő helyiséget. 

Fábiánné Sáray Annának, aki az Asztaltársaságunk program-
jainak mind szélesebb körben történő ismertetésével, nyomtatvá-
nyaink sokszorosításában és egyebekben is mindig készségesen segíti
a munkánkat. 

Megköszönöm minden gombásztársamnak az év folyamán tanú-
sított érdeklődését és aktivitását.

2012-re jó egészséget, eredményekben és gombában gazdag
esztendőt kívánok mindannyiónknak! 

Balatonalmádi 2011. december 1. 
Szenthe László

BESZÁMOLÓ AZ ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

EZÜSTÉRMET NYERT 
A GYÖRGYI ISKOLA A DIÁKOLIMPIA

JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐ 
MEGYEI DÖNTŐJÉN

A Györgyi Dénes Általános Iskola csapata a diákolimpiai játé-
kos sportvetélkedő kistérségi versenysorozatát megnyerve részt ve-
hetett a Tapolcán december 3-án megrendezésre kerülő megyei
döntőn. A versenyeken alsó tagozatos (2., 3. és 4. osztályos) fiúk és
lányok váltóverseny-számokban küzdöttek a minél jobb helye-
zésekért, eredményért. A rengeteg gyakorlásnak meglett az ered-
ménye. A „györgyis” csapat a me-gyei döntőn az előkelő 2.
helyezést érte el, így to-vábbjutott a februárban Székesfehérváron
meg-rendezésre kerülő országos elődöntőbe. Gratulálunk!
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December, december –
készül a hóember.
Jézus születése:
legyen áldás, béke!

„Hull a hó és hózik…

…Micimackó fázik” – énekli a népszerűvé vált dalocskát
Halász Judit. Hogy amikor ez az írás megjelenik, hull-e a hó,
vagy sem; fekete lesz-e a karácsony vagy hóba burkolt – az most
közömbös; hazánkban a tél fogalmához hozzátartozik a hó. Ilyen
egyszerű. A gyermekek talán még jobban várják, mint a
felnőttek, hiszen vele jár egy kis vakáció is, na meg a sok téli
játék, ródli, sí vagy egyszerűen a hógolyózás. (Hadd jegyezzem
meg, hogy a sí meglehetősen nemzetközi szó, de ne csodál-
kozzunk rajza, hogy ónorvég eredetű…)

És ha már a hónál tartunk, idézek két sort Tóth Árpád Téli
verőfény c. verséből:

Hűs paplana alatt a dús föld, mélyen alva,
Most szívja kebleit tán duzzadóra.
Igen, a gazda örül, ha a hó védi fagytól a vetését, és nem a

fagy jön előbb, mintsem a hó terítené el takaróját.
De gondoljunk télvíz idején a nincstelenekre, a fagyosko-

dókra: ne szenvedjen (haljon meg!) senki a fűtetlen lakásában!
Emlékezzünk Petőfinek  a Téli világ c. versének refrénjére: 

Hol a boldogság mostanában? 
Barátságos meleg szobában.
Bizony, nincs mindenkinek meleg szobája, talán szobája, la-

kása sincs… A két legnagyobb szenvedés: a fázás és az éhezés.
Napjainkban sokan szenvednek e kettőtől. Nemcsak az államon,
hanem a tehetősebb, jólelkű embereken is múlik, hogy embertö-
megek átvészeljék a telet! 

Aki pedig meleg szobában töltheti a téli napokat, azoknak
figyelmébe ajánlom az olvasást. Emeljünk le versesköteteket is a
polcunkról, olvassuk őket, s talán gyermekeinkben is fölkelthet-
jük az irodalom iránti érdeklődést.

Ha a télre gondolunk, ebben a gondolatban fontos helye van
a karácsonynak. Ennek az ünnepnek – miként általában a télnek
is – hatalmas a nemzetközi és a hazai irodalma. Érdemes téli
estéken elővenni egy-egy verseskönyvet; kicsit nosztalgiázni,
emlékezni gyermekkorunk teleire, karácsonyaira, és felkészülni
az előttünk állóra. Hallgassunk József Attilára:

Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat
gondosan  őrizzük meg, 
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre!
És emlékezzünk arra is, hogy karácsony a Megváltó születés-

napja; készüljön fel rá ennek megfelelően az egész család.
Erősödjön meg egymás simogató szeretete és a megértés.

De honnan is ered a karácsony szavunk? Alighanem szláv
eredetű. Például macedon nyelvjárásokban a kracsun szó kará-
csonyt jelent. Ugyanezt a szót a bolgárban a napforduló értelem-
ben használják.  Hiszen karácsonyt egyben a téli és nyári forduló-
nak is tekintették.
Az ún. Kassai-kódex szerint a szó lehet magyar eredetű is, szár-
mazhat a kerecsen/kerecseny szóból. Igaz, itt hangfordulónak is
be kellett következnie, amikor az e hangokat mélyhangok váltot-
ták fel, de ez  a nyelvünkben nem ritka.  Főleg az idegen nyelvből
származó szavainkban fordul elő. Pl. így lett a szaracén szóból a
magyar szerecsen, vagy a Tarján törzsnévből a Nógrád megyei
Terény helység neve.

Az újévnek (január 1. napjának) érdekes magyar hagyomá-
nyos elnevezése a kiskarácsony, míg a nagykarácsony a december
25-i ünnep. 

Akár így, akár úgy áll a dolog: minden kedves Olvasónak
kellemes ünnepeket és boldog új évet (ez itt két szó, mert az
egész évre vonatkozik!) kívánok!

Láng Miklós
Vipo: lang.miklos@chello.hu

November 12-én került megrendezésre a megye férfi legjobb
12 asztaliteniszezőinek ez évi megmérettetése. Az év egyik leg-
rangosabb megyei asztalitenisz eseményének adott helyet a
Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola.

A TOP 12-ek egy meghívásos verseny, melyen csak azok
vehetnek részt, akik abban az évben a megyei egyéni ranglistán
az első 12 között szerepelnek. Úgy alakult ebben az évben, hogy
a Balatonalmádi Asztalitenisz Klub tagjai közül négyen is meg-
hívást kaptak az idei eseményre, mégpedig úgy, hogy a ranglista
első két helyét balatonalmádi versenyző foglalja el. Ez megmu-
tatkozott a végeredményen is.

Két csoportra lettek osztva a versenyzők. Csoportonként kör-
mérkőzéssel döntötték el a csoporton belüli sorrendet. Végezetül
keresztbe játszással döntötték el, hogy ki játssza a döntőt, tehát az
egyik csoport győztese játszott a másik csoport második helye-
zettjével az elődöntőben.

A döntőt két balatonalmádi asztaliteniszező játszotta. A har-
madik helyért pedig szintén almádi játékos küzdött egy füredi-
vel szemben, melyet a hazai versenyző nyert meg nagy csatában.
A Megyei Asztalitenisz Szövetség elnöke köszönetet mondott
mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy ilyen méltó helyen és
környezetben kerülhetett megrendezésre ez az esemény és remé-
nyét fejezte ki, hogy ebben a gyönyörű létesítményben több
hasonló színvonalú verseny lebonyolítására is sor kerülhet a
jövőben.

A versenyen elért balatonalmádi asztaliteniszezők eredményei:
1. Nyúl Christian /Balatonalmádi AK/
2. Penk Zoltán /Balatonalmádi AK/
3. Baumgartner József /Balatonalmádi AK/
7. Mikó András /Balatonalmádi AK/

Balról jobbra: Baumgartner József
III., Penk Zoltán II., Nyúl Christian I.
helyezett 

ASZTALITENISZ 
TOP 12-EK 
VERSENYE
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AZ ÉV VÉGE SZÉP LEGYEN?
Talán nemcsak nekem tűnik úgy, hogy rohannak a napok,

hetek, hónapok, és már megint a télre, az év végi ünnepekre
készülünk.

A készülődés során, a Karácsony önfeledt napjaiban és utána
se feledkezzünk meg azokról, akiknek ez az időszak nem feltétlen
jár együtt az örömmel. Ha módunkban áll segítsünk a rászorul-
taknak, hogy a mi ünnepünk is szebb legyen. És persze ne feled-
kezzünk meg ennek az időszaknak a veszélyeiről sem. 
• Mind gyalogosan, mind kerékpárral, gépjárművel közlekedve
számítanunk kell a megváltozott látási és útviszonyokra.
Ügyeljünk a megfelelő sebesség megválasztására!
• A zord téli időjárási körülmények között a biztonságos közle-
kedés feltételei a jó állapotú téli gumik, az útra bőven elegendő
mennyiségű üzemanyag, felkészülés az elakadásra, váratlan hóesés-
re takaróval, meleg itallal, ruhával, esetleg élelemmel, és nagyon
hasznos tud lenni a lapát és a nem mindenütt kötelező hólánc. 
• Legyen elegendő tüzelőanyag a háznál, ne alkohollal tartsuk
melegen magunkat, mert az bágyadtsághoz, csökkenő fizikai
teljesítő képességhez, így könnyen kihűléshez vezethet.
• Ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a gázzal műkö-
dő – eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a tragédiát
elkerülhessük.
• Nemcsak a karácsonyi bevásárláskor ügyeljünk arra, hogy a
parkoló gépkocsiban, látható helyen értéket ne hagyjunk, hogy a
gépkocsit akkor is zárjuk be, ha a csomagtartóba pakoláskor nem
tudjuk szemmel tartani az utasteret.
• Ne vásároljunk házalóktól vagy túl olcsón ajánlott ajándékokat,
mert könnyen trükkös lopás vagy csalás áldozataivá válhatunk. 
• Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a minden
évben előforduló karácsonyfatüzekről. Ne hagyjuk égve a gyer-
tyákat hosszan, és különösen, ha elmegyünk otthonról vagy ha
már kicsit száraz a fánk!
• A petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak a kereske-
delemben legálisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító
eszközöket vegyük igénybe az ünnep színesítéséhez. A médiában
ezek használatának szabályozásáról elhangzó információkat ve-
gyük komolyan, mert saját testi épségünkért, mások, akár gyer-
mekeink, sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhatjuk.

Az ünnepek kapcsán, sajnos, szólnom kell olyan dolgokról is,
amelyek nem férnek össze a szeretet fogalmával. Az év végén
több időt töltenek együtt a családtagok, a meglévő és felgyülem-
lett feszültségek is gyakrabban robbanhatnak. Ezekben a családi
konfliktusokban mindig a gyerekek szenvedik el a legnagyobb
sérelmeket. Még, ha nem is részesei fizikai erőszaknak, a lelki
bántalmazás, a szomorú hangulatú ünnep hatása alól nem tudják
kivonni magukat. A gyerekek védtelenek és kiszolgáltatottak!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya nevében
kívánok mindnyájuknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendőt!

Stanka Mária r. őrgy.

TOLERANCIA
A tolerancia elsődlegesen türelmességet jelent mások véle-

ménye, főleg vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatar-
tozása iránt, lényege tehát a bárminemű pluralizmus tiszteletben
tartása. Eredetileg a latin tolerantia kifejezés arra az egyéni
bátorságra és hősiességre utalt, amellyel egy beteg elviselte a
fizikai kínokat, például a fájdalmat, a sorscsapást vagy harci
sérülést. A tolerancia, mint vallási türelem először Szent Ágos-
tonnál jelent meg, aki az eltérő formák tolerálását kérte a
kereszténység egységének megőrzése érdekében. Míg a közép-
korban a tolerancia a vallás kapcsán merül fel, az újkorban egyre
inkább az alkotmányos és politikai diszkussziók előterében áll.
Hans Kelsen 1933-as meghatározása szerint a tolerancia minden
demokrácia legalapvetőbb elve, amely lehetővé teszi a többség és
kisebbség békés egymás mellett élését, és mindenkire vonatkozik. 

Az 1995. évet az ENSZ az UNESCO kezdeményezésére a to-
lerancia évének nyilvánította, november 16-án pedig az UNES-
CO tagállamai elfogadták a tolerancia elveiről szóló nyilatkoza-
tot és a hozzá kapcsolódó akciótervet. A nyilatkozat szerint "A
tolerancia az az erény, amely lehetővé teszi a békét, és elősegíti a
háború kultúrájának a béke kultúrájával történő felváltását." A
november 16-i világnap remek alkalom arra, hogy évente fókusz-
ba kerüljön a tolerancia jelentőssége. 

A tolerancia a tisztelet és a kölcsönös megértés alapja, amely
lehetővé teszi a világ sokszínűségének fennmaradását, a globális
harmónia kialakulását. A demokratikus rendszer mindig magá-
ban foglalt valamilyen szintű politikai és társadalmi pluralizmust
is, amelynek megtagadása szélsőséges esetekben totalitariz-
mushoz vezetett. A tolerancia társadalmi alapkövetelmény, mely-
nek három együttesen érvényesítendő kritériuma a konfliktus-
tűrő képesség, a jogegyenlőség elfogadása és az erőszak elutasí-
tása. Walzer szerint egy toleráns társadalomnak tiszteletben kell
tartania alcsoportjainak kulturális különbözőségeit, és azok
relatív autonómiáját, és ezzel egyidejűleg minden egyes polgára
számára garantálnia kell a személyes szabadságjogokat. A
napjainkban egyre gyorsabban terjedő globalizáció korában a to-
lerancia terjedése és általánossá válása kiemelkedően fontos. A
diverzitás mérhetetlenül nagy értékkel bír, ám gyakran egyben
feszültség forrása is. A tolerancia képes ezen konfliktusok ren-
dezésére. 

A tolerancia gyakorlati alkalmazásához szükséges a konflik-
tuskezelési képesség, a párbeszédre és kommunikációra való ké-
pesség, a partnerek álláspontjába való belehelyezkedésre való
kompetencia, a konfliktusok demokratikus és konstruktív meg-
oldására való képesség és az intoleranciával szembeni bátor fel-
lépésre való képesség. Lényeges tehát, hogy aki védett tulajdon-
sága (nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzeti, vagy
etnikai kisebbséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság,
egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai
vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy
apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi
származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős
jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való
tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője) miatt
részesül hátrányos megkülönböztetésben, kedvezőtlenebb bánás-
módban, mint más, ilyen tulajdonsággal nem rendelkező szemé-
lyek, az az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál panaszt terjesszen elő.
A Veszprém megyei referens, Dr. Fábián Alexandra ügyvéd
hétfőnként 12:00–16:00 óra között várja a panaszosokat Veszp-
rémben, az Esélyek Házában (Kossuth u. 10. ‘Zöld Ház’ I. em.
107.), vagy a megye kistérségeiben, ahova célszerű előre a
88/422-033 telefonszámon időpontot egyeztetni. Az eljárás
illetékmentes.

HIRDETÉSI ÁRAK:

1 oldal  =  60 EFt + áfa
1/2 oldal  =  30 EFt + áfa
1/4 oldal  =  15 EFt + áfa
1/8 oldal  = 7,5 EFt + áfa

KATTINTSON RÁ!

www.pkkk.hu –> almádi újság
www.balatonalmadi.hu

www.oboltv.hu
www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton
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A JOGSZABÁLY MAI NAPON (2011. XI. 26.) HATÁLYOS ÁLLAPOTA
A  jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 

________________________________________

410/2007. (XII. 29.) Kormány rendelet
1/1975 (II.01) KPM-BM rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A járművel történő megállásra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet          Bírság összege Ft-ban
és várakozásra

1. A megállás tilalmára 15. § (1) bekezdés a) pont 
15. § (4), (7) bekezdése, ha az az (1) bekezdés a) pontjára vonatkozik 
40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) pont
40. § (8) bekezdés a) pont 30 000

2. A várakozás tilalmára 41. § (2) bekezdés a)-d) pont 30 000

5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az autópálya leálló sávjának A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban
igénybevételére

1. Haladás a leálló sávon 36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés 150 000

2. Megállás az úttesten és a leálló sávon 37. § (4) bekezdés 100 000

TILOSBAN PARKOLÁS
Az országban, így Balatonalmádiban is többen kaptak levelet a rendőrségtől, amely egy befizetendő csekket is tartalmazott, a járművel

történő megállásra és várakozásra vonatkozó jogszabály megszegése miatt. Történt ugyanis, hogy eddig szabálysértési eljá-rásban lehetett
vizsgálni a járdán szabálytalanul történt várakozást. A hatályos kormányrendelet 2011. július 1-jétől változott, így a járdán való szabály-
talan várakozás is belekerült a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések közé. A kormányrendelet szerint a járdán való
szabálytalan várakozás esetén a jármű tulajdonosával szemben 30 000 Ft közigazgatási bírságot kell kiszabni.

Hétköznapi nyelvre lefordítva, azt jelenti, hogy az eddigi járdán történt tilosban parkolás, vagy várakozás és megállás esetén a
rendőri intézkedést, helyszíni bírság vagy feljelentés követte, ahol a szabálytalankodó találkozott a rendőrségi ügyin-tézővel. Külön
szeretném kiemelni, hogy a járdán való parkolás, – ahol ezt külön tábla nem jelzi – TILOS. Sajnálatos módon a városban ezt a szabá-
lyt folyamatosan megszegik az autók vezetői, vagy szándékosan, vagy a KRESZ-ismeret hiányában. Nagy a valószínűsége, hogy orszá-
gosan sem jobb a helyzet, mivel a kormányrendelet szigorított az eljárásban. Jelenlegi helyzetben a sza-bálytalankodóról fénykép
készül, és minden további intézkedés nélkül, az illetékes eljáró szerv megküldi a tulajdonosnak az aktuális határozatot, és a bírság
befizetésére szóló csekket. A helyzet kezelése érdekében, Polgármester Úr felkért, hogy az önkormányzat, a rendőrség és a közútkezelő
szakemberei bevo-násával tegyek javaslatot a parkolási lehetőségek megoldására.  

Mire Önök ezt a cikket olvassák, már találkozhatnak egyes utcákban elhelyezett új jelzőtáblákkal. Tisztelettel kérek minden autót
vezető Hölgyet és Urat, szíveskedjenek a KRESZ-t, a jelzőtáblák és annak kiegészítését nagyon komolyan venni, mert csak így
kerülhető el a közigazgatási bírság esetleges kiszabása.

Úgy gondolom, hogy nem árt egy kicsit feleleveníteni a közlekedési szabályokat, ezért mellékelem a hatályos jogszabályt szíves
áttanulmányozásra.  

Szeretném megjegyezni, hogy a jogszabály szerint a rendőr-nek nincs értesítési kötelezettsége a közigazgatási bírsággal sújtandó
szabálysértésről, de a Rendőrkapitány Úrral egyeztettem és ennek eredménye alapján, a gépkocsi szélvédőjén jelezni fogja az
intézkedést a rendőr. Ha Önök szükségesnek tartanák egy „közlekedési” rovat létrehozását, amely a mindenkori aktualitásokról
tájékoztatná Önöket, kérem, ezt jelezzék.

Közeledve a Karácsonyi Ünnepekhez, kívánok mindenkinek Isten áldott ünnepeket, balesetmentes közlekedést, és szívből
kívánom, hogy a családi kasszából ne az állam kasszájába kerüljön pénz, hanem a karácsonyfa alá ajándék formájában. 

Balogh Csaba

MEGÁLLÁS

40. § (1) Járművel megállni – ha közúti jelzésből vagy a (2)–(5) bekezdés
rendelkezéséből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti
jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irány-
jelzéssel jelezni kell.
(2) Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén – ha közúti jelzésből más
nem következik – akkor szabad megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb
széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad.
(3) Kétkerekű motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral
egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg
szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szé-

lességénél többet nem foglalnak el. Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel
[18. § (1) bek. j) pont] jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen
jármű is megállhat.
(4) Lakott területen kívül járművel – a lehetőséghez képest – az úttesten
kívül kell megállni.
(5) Tilos megállni:
a) ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését
akadályozza;
b) ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik
szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad;
c) be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen,
ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti;
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BÍZZA  SZAKEMBERRE  
VÁLLALKOZÁSA 

KOMPLEX GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉSÉT!

AZ ARIADNELLI KÖNYVELŐIRODA
20 éves szakmai tapasztalattal vállalja cégek, egyéni vállalkozók, 

magánszemélyek adó- és járulékbevallásainak elkészítését, 
könyvelési, munkaügyi és bérelszámolási feladatainak ellátását, 

adó- és pénzügyi tanácsadást, hitelkérelmek, pályázatok elkészítését.

Forduljon hozzánk bizalommal!

CÍMÜNK: 8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 16.
Tel: 88/583-930, Fax: 88/583-931, Mobil: 30/277-65-66

email: ariadnelli@chello.hu

„Irodák, műhelyek, raktárhelyiségek különböző alapterülettel, 
valamint 1500 m2 szabad terület 

a Városgondnokság telephelyén (Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) 
hosszú távra, kedvező feltételekkel bérbe adók.

Balatonalmádi Városgondnokság
Érdeklődni: 06-20/928-7812”

________

„Apartman (23 m2) és faház (téliesített, 43 m2)
a Balatonalmádi Sporttelepen 

hosszú távra, kedvező feltételekkel bérbe adó.

Balatonalmádi Városgondnokság
Érdeklődni: 06-88/542-561”

d) körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek met-
széspontjától számított 5 méter távolságon belül, ha a közúti jelzésből más
nem következik; az útkereszteződésben az úttorkolattal vagy útelágazással
szemben megálló járműre – ha ez a többi jármű bekanyarodását nem aka-
dályozza – a tilalom nem vonatkozik;
e) kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint a gyalogosátkelőhely előtt sze-
mélygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral
és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül;
f) hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál;
g) vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint
vasúti, illetőleg villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a
vasúti jármű, illetőleg a villamos közlekedését akadályozza;
h) más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, illetőleg
taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül,
kivéve, ha útburkolati jelből más következik;
i) autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban, kivéve a kijelölt megál-
lóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost, a személytaxit, a
betegszállító gépjárművet, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét
szállítására szolgáló járművet;
j) villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda
közötti úttestrészen;
k) 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán;
l) kapaszkodósávon, gyorsító- és lassítósávon, kerékpársávon, nyitott
kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton;
m) különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel [18. § (3) bek.] jelzett
területen.
(6) Az (1), (4) és (5) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a forgalmi
okból szükséges megállásra, valamint arra az esetre, ha e rendelkezések a
jármű műszaki hibája miatt nem tarthatók meg.
(7) A jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés
biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
(8) A járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad
megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon ma-
rad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű
vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű
segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdésben
említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a
megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

VÁRAKOZÁS

41. § (1) A 40. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a várakozás-
ra is.
(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében említetteken túlmenően]:
a) a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén;
b) lakott területen kívül főútvonal úttestjén;
c) ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást akadályozhatja;
d) ahol a jármű szabályosan várakozó másik jármű megközelítését vagy el-
indulását akadályozhatja;
e) az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett.

(3) A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője)
járművével és a betegszállító gépjármű olyan helyen is várakozhat, ahol a
várakozást jelzőtábla (61. ábra) tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és
várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű
vezetője a járművével és – az (5) bekezdésben foglaltak szerint, tárcsa
használatával egy óra időtartamig – a betegszállító gépjármű a várakozást
ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott
várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése
nélkül is várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. §
(6) bekezdése] azonban e járművekre is irányadó.
(4) Várakozást ellenőrző óránál munkanapon 8 és 18 óra, szombaton 8 és
14 óra között – ha pedig jelzőtábla [17. § (1) bek. e) pont] ettől eltérő
időszakot jelöl meg, ebben az időszakban – csak az óra működtetésével és
legfeljebb az órával jelzett időtartamig szabad várakozni. Lejárt órát a jármű
eltávozása nélkül ismételten működésbe hozni tilos.
(5) Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged [17. § (1)
bek. e) pont], a várakozás megkezdésének időpontját a járművön – gép-
kocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett tárcsán jelezni
kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.
(6)
(7) A járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető
gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson és illetékte-
len személy azt el ne indíthassa.
(8) A sürgősségi orvosi ellátáshoz kiadott várakozási engedéllyel (161.
ábra) megjelölt személygépkocsi vezetője – amennyiben a várakozás egyéb
módon nem lehetséges –
a) a 15. § (1) bekezdése b) pontjában, és
b) a 40. § (8) bekezdése a), b) és d) pontjaiban
meghatározott rendelkezéseket figyelmen kívül 
hagyhatja.

(9) A sürgősségi orvosi ellátást végző orvost az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jelöli ki,
részére a várakozási engedélyt – külön jogszabályban
meghatározott rájegyzésekkel – a települési önkor-
mányzat jegyzője (főjegyző) adja ki.

VÁRAKOZÁSI
ENGEDÉLY

Hivatalos feljegyzések:

VÉGKIÁRUSÍTÁS
A CIPŐVILÁG üzleteiben

Veszprém, Budapesti út 2.
(a Bányatröszt Székház parkolójában), valamint

Balatonalmádi, Baross G. u. 11.

december 31-ig minden női és férfi cipő, 
csizma, öv és harisnya 

50% kedvezménnyel 
vásárolható meg.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 9–17-ig, 

Szombat–vasárnap: 9.30–12-ig



Vegyes kemény tűzifa
– cser, tölgy bükk, akác –

hasítva és kuglizva is kapható. 

Ár 14000 Ft/m3. Ingyenes 
kiszállítással almádi 
20 km-es körzetében.

Almádi Tüzép Kft.
Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 35.

Tel: 88/438-458;  30/858-05-29

Tudunk egy különleges karácsonyi ajándékot...

Lepje meg szeretteit olyan ajándékkal, 
amely egyedi és amelynek 

biztosan örülnek majd!

Sóbarlang és Sójátszóház
Balatonalmádiban (Lehel u. 19.)

Veszprémtől csupán néhány percre.

Ajándékozzon egészséget Karácsonyra, 
vásároljon most sóbarlang bérletet

december 31-ig 7%-kal olcsóbban!
(Az akció további részletei a weboldalon.)

Tel.: 88/788-981 vagy 30/83-700-83
www.balatonisobarlang.hu

PSYCHOWELLNESS
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DECEMBERI AKCIÓ A CIGICENTERBEN!!!
Néhány termék ára a teljesség igénye nélkül:

Vilmos Original szeszesital 0,5 l:   2499 Ft
Fütyülős Mézes Barack, Mézes Bodza, Mézes Szamóca 0,5 l:   2499 Ft
Karácsonyi Forralt Bor 1 l:     499 Ft
STEFFL dobozos sör 0,5 l:     159 Ft
Jägermaister 0,7 l:   3490 Ft
Ron Griffone fehér rum 0,7 l:   2490 Ft
Ballentine’s whisky 0,7 l:   3590 Ft
Berentzen Apfel likőr 0,7 l:   2499 Ft
Tchibo Family kávé 250 gr:     475 Ft

Ajándékcsomagok és kosarak készítését vállaljuk!

Üzletünk az alábbi nyitvatartással várja kedves vendégeit:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 9–17 • SZOMBAT: 9–13 

Cím: 8220 Balatonalmádi Szabolcs u.15  Tel.: 06-70/626-75-68

Minden Vásárlónknak Békés Karácsonyt 
és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!

Várja Önt is hétköznap 8 – 22, hétvégén 8 – 24 óráig a

CAFÉ PIAZZA DOLCE Kávézó
Balatonalmádi központjában a Pannónia épületében.

Élő sportközvetítések kivetítőn, internet, 

hideg – meleg italok, szendvicsek – hamburger…. 

Vállalunk családi, baráti céges rendezvények lebonyolítását is.

PARTY SERVICE-rendezvények, álló – ülő fogadások, 
bálok, esküvők lebonyolítása. 

Érdeklődni lehet telefonon: 0620-5377-701
e-mail-en: piazzakavezo@invitel.hu

Áldott, békés ünnepeket kívánunk!

Felhívás!

2011. dec.18-án, Vasárnap, 9 órától 15 óráig
Karácsonyi Bolhapiacot tartunk!

Cím: Lovas, Balatoni utca 9.
Mindenféle áruval Németországból

alacsony áron!

Drága Barátnőnk! 
Ez az ünnep nélküled az idén nem lesz teljes, de tudnod kell,

hogy így is velünk – a szívünkben – vagy! 
Szeretnénk neked a körülményekhez képest 

szép karácsonyt és névnapot kívánni. 
Nagyon-nagyon várjuk, hogy jövőre újra együtt ünnepeljünk! 

Sok szeretettel: Kata, Gyöngyi, Klári, Nelli és Marcsi.



Baksai Autósiskola

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
és balesetmentes boldog új évet kíván mindenkinek!
Meglepetésként adjon szeretteinek karácsonyra 
ajándékutalványt, a jogosítvány megszerzéséhez!

Tanfolyamnyitó: 2011. 12. 19. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2011. 12. 22. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
BAKSI AUTÓSISKOLA, LEHEL ÚT 27.

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

E-mail: baksai@upcmail.hu

Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107

Dr. Wilde Róbert
bőrgyógyász

Veszprém
06/20-418-5542



Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 
és boldog új évet kíván valamennyi 

balatonalmádi családnak:
Balatonalmádi Város Képviselő-testülete 

és Önkormányzata

BETLEHEM AVATÓ
ÉS ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉS A
PANNÓNIÁNÁL
Advent első vasárnapját megelőző szombaton
Nagy András fafaragó népi iparművész által készí-
tett, életnagyságú betlehem-kompozíció avatására
gyülekeztek az almádiak a Pannónia előtt. A gyö-
nyörű napsütésben finom forralt bor, tea és sült
gesztenye illata szállt, Horváth Zsolt verklijén
karácsonyi dallamok csendültek, és az "Ó jöjj, ó
jöjj" kezdetű adventi éneket együtt dalolták a szép
ünnepre várakozók.
Először Keszey János polgármester beszélt a Betle-
hemről, mely méltó és illő ajándék adventhez,
karácsony ünnepéhez, ami lényegében
a várakozásról, készülődésről szól. 
A Betlehemet Steinbach József, refor-
mátus püspök és Szabó János római
katolikus plébános áldotta meg, aki
elmondta, Jézus azért lett emberré,
hogy a megváltással az elesett embert
a mélységből az Atyai ház, az Isteni
élet ragyogó fényébe emelje.
Ezután a Vörösberényi Általános
Iskola diákjai következtek, majd fer-
geteges, vidám betlehemes játékot
adott elő a Kurázsi Táncegyüttes.
A program után a Nők a Balatonért
Egyesület almádi csoportja a hagyo-
mányos Adventi készülődésre hívta a
Pannónia termeibe a családokat. Közel
százan készítettek adventi koszorút,
ajtódíszt, karácsonyi dobozkát, töltöt-
ték ki az Adventi totót, és kóstolták
meg az egyesület lelkes háziasszonyai
által készített finomabbnál finomabb
süteményeket.
Kedves ötlet volt a máglyagyújtás, a
Városgondnokság által gyönyörű
díszbe-fénybe öltöztetett város tüzé-
nél nemcsak a fázós test, a Lélek is
melegedett.

Töltési Erzsébet


