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Pilinszky János:  A madár és a leány

A madarak is messze szálltak,
üres az erdő, fekete,
zörög az erdő, el kell mennem,
elmegyek én is messzire!
Didergő szélvészek, fagyok
elűznek engem is örökre,
elűznek tőled mindörökre:
mennem kell, nem maradhatok!
Mennem kell, nem maradhatok!"
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2 „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!”

Helytörténet

ALMÁDI  CUKRÁSZDÁKRÓL

Az 1928-ban kiadott „Balatonalmádi és környéke” térképen (Magyar Fürdőtérképek 4.) felsorolja a térképész a
fontosabb adatokat, így az akkor működő cukrászdákat is. Ezeket a térképen számozással jelöli a következők szerint. 
4. Kelemen: Baross G. u. 5. Majbó: Baross G. u. 6. Németh: Arany J. u. A térképi ábrázolás minden bizonnyal egy adott
időpontban felvett állapotot tartalmaz. Erről ad információt a Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 1927. évi jelentése:
„Megvetettük alapjait a klasszikus olasz stilű kávéháznak a ligetben, amely a Park Pavilon néven ismert régi fabódé helyett
egyenesen látványosság számba megy. A kávéház 1928-ban üzemben lesz.” 

Almádi első, legalábbis az eddig előkerült adatok alapján,
cukrászdája. Ne tévesszen meg senkit, hogy az épületen,
bár alig láthatóan, váróterem felirat van, aminek története
a következőkben derül ki. A Veszprémi Hírlap 1902.
november 16-i számában megjelent cikk: „Jövő évre

Park Pavilon képe 1903 körül. Park látványa 1906 körül, a Kossuth-szobor felől.

meglepetés a fürdőház és a Petőfi szobor közötti téren egy
díszes pavilont állítottak fel, amelyik az őszi pozsonyi kiál-
lításnak volt a dísze, melyben ezután cukrászda és egyébb
elárusítások lesznek.”
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Helytörténet

Visszásságok Almádiban című, 1903. július 19-én, a
Veszprémi Hírlapban megjelent cikkben olvasható … a
gőzhajó állomás számára várakozás pavilont vettek, de ezt
a fürdőház elé tették eléktelenítve a parkot és takarva
Petőfi szobrát.

Részben igaza van a cikk írójának, mert a Sóhajok Hídja
(akkor még nem létezett) irányából nézve valóban
letakarhatta a Petőfi-szobrot. A Kossuth-szobor felől te-
kintve viszont sorakoznak az 1902–1903 években létre-
hozott alkotások. Nevezetesen Kossuth-szobor 1903,
Zenepavilon 1902, Petőfi-szobor 1902 és Cukrászda
másképpen Váróterem 1902.

Nincs adatunk arra nézve, hogy pontosan mikor dőlt el a
Cukrászda kontra Váróterem, vagy Váróterem kontra
Cukrászda vita. Logikusan vizsgálva a kérdést Váróterem
céljára a kikötőtől mért nagy távolsága miatt nem volt
alkalmas. Nyilván belátták az illetékesek, hogy mi a reali-
tás és cukrászda funkciót nyert az épület.

Az 1925-ben kiadott képeslap tanúsága szerint bővítették
az épületet egy szerelt szerkezetű épületrésszel. A
Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. pénzügyi jelentésében
szerepel egy tétel „vasvázas pavilon újbóli összeállítása”
mint a múlt évben végzett munka. A fennmaradt iratokból
nem derül ki a pavilon első alkalommal történt
bővítésének időpontja. A képes levelezőlap sem precíz
támpont, mert nem tudható mikor készült a felvétel. Az
épületen levő VÁRÓTEREM feliratot átfestették PARK
PAVILON-ra, a funkciójának megfelelőre.

Az 1913-ban kiadott képeslap szerint cukrászda működött
az épületben. A kiszolgálás láthatóan „szabadtéri” volt,
ami két okra vezethető vissza. Egyrészt épület szer-
kezetére, egyrétegű deszkafal, ami kiállítás céljára ké-
szült. Másrészt szemmel láthatóan nagy volt a forgalom a
parkban. Lehet, hogy másik cukrászda nem is volt
Almádiban? A fasort 1902-ben telepítették és a törzs
vastagságát tekintve reális az 1913. évi adat.

A képes levelezőlapot 1931-ben adták ki, az épület
1927–1928-ban készült. A kettős építési időpont, az
akkori gyakorlatnak megfelelően azt jelentette, hogy
ősszel tető alá hozták, majd a következő tavasszal befe-
jezték az építést, a szezonra készen állt az épület. A bal
felső kis képen a Kelemen cukrászda részlete látszik,
homlokzatán két függőleges felirat, JEGESKÁVÉ és
CUKRÁSZDA igazolja funkcióját. Az épület jelenleg is
létezik, igen jelentős átalakítás mellett, a Baross Gábor és
a Babits Mihály utcák találkozásánál.

A Németh Cukrászda épülete az Arany János és a Jókai
Mór utcák találkozásánál jelenleg is létezik, mint lakóház.
Eredetileg a földszinten cukrászda a tetőtérben panzió
volt. A képen bal oldalon, a nyárfa sor előtt látható az
épület. A szemben levő másik saroktelek akkor még
beépítetlen.  
(Folytatása következik.)

Schildmayer Ferenc

Cukrászda előtti parkrészlet.

Cukrászda bővített épülete 1925 körül.

Almádi főutcájának és néhány jelentős épületének képe. 

Almádi városközpont 1927 körül készült képe.
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Önkormányzati hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2012 januári ülésén tárgyalt napirendi pontok közül
a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:

Javaslat a Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettel megkötött megállapodá-
sok módosítására.
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy a korábbi években vásári megjelenésekre elkülönített
1.300.000 Ft-ot a Tourinform Iroda működtetése mellett hatékonyabb és
mérhetőbb marketingeszközökre is felhasználhassák. A képviselő-testület a
Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettel 2009. évben megkötött Középtávú
Megállapodást, valamint a Tourinform Iroda működtetésére vonatkozó
megállapodást ennek megfelelően módosítja.

Javaslat a Balatonalmádi, Vöröshegyi út, 386 hrsz-ú ingatlan művelési ág
változására.
A Balatonalmádi, Vöröshegyi út – Rekettye utca kereszteződésének kör-
nyéke mind a csapadékvíz-elvezetés, mind az út balesetmentes kialakítása
szempontjából is megoldatlan terület. Ennek tervezett kiépítéséhez készült
el a Vöröshegyi úthoz kapcsolódó 386 hrsz-ú névtelen köz (Vöröshegyi út
– Rekettye utca kereszteződéstől a Balázs Béla utcáig terjedő szakasz)
csapadékvíz-elvezető műveinek fenntartási terve. Erre a szakaszra a későb-
biekben a Szabályozási Terv közlekedés célú közterületet ír elő, illetve en-
ged kialakítani. Az említett 386 hrsz-ú ingatlan jelenlegi művelési ág beso-
rolása „kivett vízmosás”. A Szabályozási Terv végrehajthatóságához, illetve
az esetleges további területrendezéshez, út kialakításhoz, közművek kiépí-
téséhez szükséges a művelési ág megváltoztatása, ugyanis „vízmosás” beso-
rolású ingatlanra utat, közműveket építeni nem lehet. Mindezek miatt
szükséges a „kivett vízmosás” művelési ág besorolást „közterület” művelési
ág besorolássá átminősíteni. A képviselő-testület a jelenlegi „kivett vízmosás”
művelési ág besorolását „közterület” művelési ág besorolásúvá változtatja.

Javaslat „önkormányzati épületek felújítása” összevont közbeszerzés fede-
zetének biztosítására.
Balatonalmádi Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított 2011.
december 12-én, önkormányzati épületek felújításra. A közbeszerzés rész-
feladatai: Töltés utca 6. szám alatti műterem lakás felújítása, OTP-folyosó
felújítása, Vörösberényi Művelődési Ház nyílászáró cseréje; a Városháza
konyháinak felújítása; Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár könyvtá-
rának nyílászárócseréje és ventilátor beszerzése. Az ajánlattételi határidő
2012. január 12-én lejárt. Mindhárom részfeladatra érkezett ajánlat, azon-
ban az első és a harmadik részfeladat tekintetében a megajánlott legked-
vezőbb ár is magasabb, mint a költségvetésben biztosított összeg.
Fentiek alapján a 2011. évi költségvetésben biztosított előirányzathoz
további előirányzat szükséges, melyet a 2012. évi költségvetésben tervezni
kell. A képviselő-testület biztosítja a szükséges kiadási előirányzatokat.

Javaslat Balatonalmádi Wesselényi-strand rekonstrukció tervezésével kap-
csolatos pótelőirányzat biztosítására.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Wesselényi-
strand rekonstrukció folytatása érdekében a kétegységes büféépület ter-
veztetésére az eddig biztosított 2.250.000 Ft-on felül további bruttó
607.500 Ft kiadási pótelőirányzatot biztosít.

Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
8/2009.(IV.10.) rendelet módosítására.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény, a Magyarország 2012. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLXVI. törvény, valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI.
törvény több ponton módosította 2012. január 1-jei hatállyal a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezé-
seit. A módosítások körében szerepel, hogy a lakásfenntartási támogatás
megállapítása 2012. január 1. napjától az önkormányzat képviselő-testüle-
tének hatásköréből jegyzői hatáskörbe került át. A rendelkezés a 2012.
január 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazandó. Ez a
hatásköri változás is szükségessé tette az önkormányzati rendelet
módosítását.

Javaslat a Veszprémi u. 81. szám alatti üzlethelyiség bérleti ügyében
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Korvett
Kft-nek (képviselője: Vattay Zoltán ügyvezető) a Balatonalmádi, Veszprémi
út 81. szám alatti „Vörösberényi Fagyizó” megnevezésű, üzlethelyiségre
vonatkozó bérleti szerződésének 2012. január 31-i hatállyal, közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez azzal a feltétellel járul hozzá,
hogy a bérlő a fennálló bruttó 202.230 Ft hátralékát, valamint a 2012.
január hónapra vonatkozó bérleti díjat 2012. február 13-ig kiegyenlíti és
igazolja, hogy nincs közüzemi tartozása a szolgáltatók felé.

Javaslat a Wesselényi-strandon lévő „Grillház büfé” bérleti ügyében.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete Dévai
Zoltánné egyéni vállalkozónak a Balatonalmádi, Szent István sétány 4–6.
szám alatti Wesselényi-strandon lévő „Grillház Büfé” megnevezésű üzlethe-
lyiségre és a hozzá tartozó összesen 66,80 m2-es közterületre és 71,00 m2

területű strandra nyíló burkolt előkertre vonatkozó bérleti szerződését a
bérlő fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt azonnali hatállyal fel-
mondja.

Javaslat a Baross G. u. 51. szám alatti üzlethelyiség bérleti ügyében.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete Mógor Dénes
egyéni vállalkozó kérelmét, miszerint az önkormányzat tulajdonát képező,
8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 51. sz. ingatlanon lévő 21 m2 alapterü-
letű nem lakás céljára szolgáló, Könyv, Papír–írószer profilú üzlethelyiségre
vonatkozó bérleti díjának megállapításánál a bérbe adó 2012., 2013. és
2014. évben tekintsen el a fogyasztói árindex mértékével történő emeléstől
– elutasítja.

Javaslat a Kelet-Balatoni Légtérvédő Egyesület kérelmének elbírálására.
A Kelet-Balatoni Légtérvédő Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy az egyesület székhelyét szeretnék áthelyezni a
8220 Balatonalmádi, Jedlik Ányos utca 10. szám alól a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár épületébe, mely változáshoz a képviselő-testületnek,
mint a tulajdonosnak a hozzájárulása szükséges. Balatonalmádi Város
Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy az egyesület a 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. számot
nevezze meg székhelyéül, és ezt a változást a bírósági nyilvántartásba
átvezesse.

Látványos égi gyűrű tűnt fel a Hold körül csütörtökön este. A feltűnő
jelenséget a fátyolfelhők jégkristályain megtörő holdfény hozta létre, és

sok helyről megfigyelték Magyarországon.
Csütörtök este magas szintű fátyolfelhők (cirruszok) jelentek meg

Magyarország felett. A halvány csillagokat eltakarták az égen, 
azonban a Vénusz és a Jupiter többnyire látható maradt.

A leglátványosabb a Hold volt, 
amely körül egy hatalmas gyűrű jelent meg.

Az úgynevezett halojelenségek csoportjába tartozó, 22,5 fokos sugarú (a
Holdtól 22,5 fok szögtávolságra mutatkozó) gyűrű az egyik

leggyakrabban megfigyelhető ilyen jellegű légköroptikai fényjelenség. 
A jelenség a fátyolfelhők jégkristályain megtörő napfény miatt jön létre

a fényes égitestek, így a Nap vagy a Hold körül. Megjelenése lassan
változhat a felhők nem egyenletes anyageloszlása miatt.

forrás: http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20120203-holdhalo-22-
fokos-sugaru-hatalmas-gyuru-latszott-az-egen.html
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BALATONALMÁDI KORFÁJA 
ÉS NÉHÁNY FONTOS VÁROSI ADAT

A Balatonalmádi Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány lehetősége szerint
segítséget nyújt a rászoruló lakosoknak. Ehhez a munkához nagy segítséget ad, ha
ismerjük a várost, annak lakosságát, illetve szociális viszonyait. Ezért, mint az
alapítvány alelnöke, Önökkel is megosztom a rendelkezésemre álló adatokat. A
adatbázisból mindenki megismerheti a városban, állandó lakcímmel rendelkezők
számát, korra és nemre való lebontásban. A diagram alulról felfelé mutatja az
emelkedő életkort. Sajnos a korfa alsó 20 éve nagyon karcsú, azt mutatja, hogy
fiataljaink száma nagyon alacsony (ideális esetben az alul széles korfa felfelé
egyenletesen keskenyedik…). A korfa azt is megmutatja, hogy az idősebb
korosztálynak igen kedvelt lakóhelyévé vált a város, és ezt a számok is igazolják. 

Város vezetése Balatonalmádi Város Önkormányzata: Polgármester, Alpol-
gármester, 7 fő képviselő. A lakosság  a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalban
intézheti hivatalos ügyeit. Működésüket a város internetes honlapjáról követhet-
jük figyelemmel.

A városban két iskola működik, 1–8 osztállyal a következő diáklétszámokkal:
Györgyi Dénes  Ált Isk. Vörösberényi Ált.Isk.
2009–2010 tanév  219 fő 2009–2010 tanév 242 fő
2010–2011 tanév  236 fő 2010–2011 tanév 226 fő
2011–2012 tanév  250 fő 2011–2012 tanév 218 fő
Óvodába járók létszáma 2011 évben 189 fő volt.

A lakosság egészségügyi ellátását biztosítja: 4 fő háziorvos, körzetekre
lebontva, 2 fő gyermekorvos körzetekre bontva, 2 fő fogorvos körzetekre bontva,
9 fő szakorvos és egy központi ügyelet,  melyek kistérségi feladatokat is ellátnak. 

A lakosság biztonságára, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vigyáz.

A város ivóvízellátását, illetve a szennyvíz kezelését a DRV látja el. 
Érdekességképpen néhány adat: 
2011-ben az ivóvízhálózat hossza: 150,5    km
2011-ben értékesített víz: 510,245 m3

2011-ben keletkezett szennyvíz: 399,696 m3

2011-ben szennyvízhálózat hossza: 87,63   km

Ahol közlekedünk:
A város úthálózata összesen 118 km. Burkolt, pormentesített 69 km, burko-

latlan 49 km.
Balogh Csaba

BALATONALMÁDI LAKOSSÁGÁNAK LÉTSZÁMA 2011. JANUÁR 01.
9345 FŐ

27. 67 53 120 77. 32 42 74

28. 61 67 128 78. 35 47 82

29. 57 59 116 79. 22 28 50

30. 89 51 140 80. 14 34 48

31. 90 75 165 81. 18 23 41

32. 74 80 154 82. 15 39 54

33. 70 65 135 83. 12 22 34

34. 82 86 168 84 11 26 37

35. 69 96 165 85 11 20 31

36. 92 78 170 86 3 18 21

37. 74 56 130 87 6 8 14

38. 67 80 147 88. 4 15 19

39. 74 67 141 89. 11 20 31

40. 63 63 126 90. 1 10 11

41. 76 60 136 91. 4 5 9

42. 67 60 127 92. 1 1 2

43. 71 70 141 93. 1 3 4

44 62 65 127 94. 1 1 2

45 63 45 108 95. 0 3 3

46 41 35 76 96. 0 3 3

47 57 47 104 97. 0 1 1

48 55 52 107 98. 0 0 0

49 46 63 109 99. 0 0 0

50 49 75 124 100. 0 0 0

101. 0 0 0

2806 2664 5470 1743 2132 3875

életkor         férfi           nő        összesen     életkor        férfi           nő     összesen életkor         férfi           nő        összesen     életkor        férfi           nő     összesen

0-1 30 36 66

1. 44 41 85 51. 33 76 109

2. 38 43 81 52. 46 59 105

3. 37 43 80 53. 75 71 146

4. 40 44 84 54. 81 66 147

5. 39 36 75 55. 65 85 150

6. 46 38 84 56. 78 74 152

7. 36 35 71 57. 85 78 163

8. 37 31 68 58. 71 85 156

9. 31 30 61 59. 56 84 140

10. 42 31 73 60. 65 82 147

11. 32 29 61 61. 70 76 146

12. 28 32 60 62. 57 82 139

13. 37 34 71 63. 59 86 145

14. 34 31 65 64. 68 69 137

15. 45 35 80 65. 58 70 128

16. 44 42 86 66. 67 76 143

17. 41 46 87 67. 71 74 145

18. 39 43 82 68. 64 76 140

19. 41 39 80 69 53 69 122

20. 68 60 128 70. 55 53 108

21. 57 51 108 71. 48 42 90

22. 59 50 109 72. 43 53 96

23. 76 39 115 73. 65 53 118

24. 65 53 118 74. 34 43 77

25. 52 63 115 75. 35 44 79

26. 52 61 113 76. 39 37 76



re nem vették fel, így esztergályos tanuló lett, s emellett komo-
lyan sportolt. 1949-ben már az öttusa válogatott kerettagja, kitű-
nően lovagolt, vívott, futott, úszott és síelt. 1950. december 8-án
letartóztatták, majd – egykori hadapródiskolai barátaival együtt
– összeesküvés és hazaárulás vádjával bíróság elé állították. Ügyük-
ben négy halálos ítéletet hoztak, három társát felakasztották,
Attilát 15 évi börtönre ítélték. A Gyűjtőfogházba, onnan a Váci
Fegyházba vitték, ahol az ott raboskodó költők, írók barátságuk-
ba fogadták, és tehetségét felismerve verselésre bíztatták. 1954
nyarán, a nagy dunai árvíz idején megszökött Vácról, s a Dunát
átúszva bejutott Budapestre, de három nap múlva árulás miatt
elfogták. Szökéséért további 3 év szigorított börtönt kapott. 

1956. október 30-án szabadította ki a forradalom a Gyűjtőfog-
házból. Még aznap az Írószövetség székházába ment, ahol Tamási
Áronnal együtt végleges formába öntötte a rabságból szabadult
írók felhívását a nemzethez. A szeretet, a megbocsátás, a nemzeti
összefogás eszméje sugárzott a kiáltványból, amelyet a rádióban
is beolvastak. November 4-én csatlakozott az utcai szabadsághar-
cosokhoz. November 7-én halt hősi halált a Rókus kórház kör-
nyékén, ahol – miután két szovjet tankot harcképtelenné tett –
egy gépfegyversorozat eltalálta. 27 évet élt, sírja a Fiumei úti
sírkert 21-es parcellájában található. 

A mártír költő emlékére húsz évvel ezelőtt díjat alapítottak. A
Gérecz Attila-díjat – állami kitüntetésként – harminc év alatti
elsőkötetes költők kaphatják meg a forradalom kitörésének
napján, október 23-án.

Bálint Sándor

Fuit

A szomszédomnak vér csordul a száján.
Tüdőbajos. Még néhány napja van,
hogy fuldokolva öklendezzék, s aztán
sajnálva benne sorsukat, sokan
majd kérdezik: “hány évet ült? hetet?”–
Kereszt se lesz a sírhantja felett.

Hogy miért élt? Ki tudna rá felelni.
Gúlába hordott kövek sorsánál
még sokkal többre úgyse vitte senki.
Családja sincs. Idősebb férfi már,
s csak ifjú vágyaktól levetkezett
húsát nyeli a Gúla kő helyett...
(Vác, Rabkórház, 1955. jan.)

ALMÁDI ÚJSÁG
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A kommunista diktatúrák
áldozatairól február 25-én
emlékezünk meg. Azon a
napon, amikor 1947-ben
elhurcolták a Szovjetunió-
ba Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt főtit-
kárát. Az áldozatok mel-
lett hősi halottakra is
emlékezünk, akik a kom-
munista diktatúra elleni
fegyveres harcban estek el.
A ragyogó tehetségű fiatal
költő, Gérecz Attila, egyi-
ke ezeknek a hősi halot-
taknak.

Gérecz Attila 1929. novem-
ber 20-án született Duna-
keszin. 14 éves volt, ami-
kor édesapja, az első világ-

háborús helytállásáért vitézzé avatott Gérecz Ödön, a MÁV
mérnöke meghalt, így édesanyja egyedül nevelte őt, két bátyjával
együtt. Hadapródiskolai növendékként a háború végén Német-
országba került, s ott francia hadifogságba esett. Csak 1946. októ-
ber 23-án térhetett haza. 

Különbözeti vizsgák után 1948-ban érettségizett a budapesti Köl-
csey Ferenc Gimnáziumban. Családi körülményei miatt egyetem-

MEGHÍVÓ
A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

ÉS AZ ALMÁDI KONZERVATÍV KÖR
TISZTELETTEL MEGHÍVJA A

KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJÁN

2012. FEBRUÁR 25-ÉN, SZOMBATON, 17 ÓRÁRA
A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONTBA

HÓHÉR VIGYÁZZ! A WITTNER FILM
CÍMŰ VETÍTÉSRE.

A BELÉPÉS INGYENES, MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

A kommunizmus áldozatainak emléknapjára

IN MEMORIAM GÉRECZ ATTILA

SZEMELVÉNYEK GÉRECZ ATTILA BÖRTÖNBEN ÍRT VERSEIBŐL

Kenyéren és vízen

A mocskos padlón fekszem,
hátam vetem a falnak.
– A fájdalom... lehet-e versem
hatalmad? 

Próbálgatom Anyám mosolyát.
Lelkére még dalaim szórnám...
Könnyeket, mik már nem fagynak át
a formán.

Másom sincs, Uram. Beérem
azzal, hogy arcodat viszem;
csak így bírtam még el: kenyéren
és vizen.
(Márianosztra, Szigorított 1955. dec.)

Fotó: Kovács Piroska Rózsa



… És ki/mi volt Laci bácsi az
1930-as években? 

Te nyaranta a Balatonalmádi
Tenisz Klub főedzője voltál – alig 25
évesen –, és Laci „bácsi” a legked-
vesebb labdaszedőd volt, aki rajon-
gott érted. 

Ha akkor úri fiú lettem volna,
biztosan nagy teniszezővé nevelsz.
Mivel „csak” labdaszedő voltam, a
legtöbb amit tehettél értem, hogy
egy életre belém oltottad  a tenisz
szeretetét. Az almádi lakók közül
viszonylag kevesen éltek a lehető-
séggel, pedig kb. 10 pálya állt a
parkban. Csak Wolf Öcsi nevére és
barátnőjére emlékszem. Abban az
időben a legdrágább sportok közé
tartozott a tenisz. („Urak sportja”).
A tehetősebb családok gyermekei,

ha megismerkedtek itt nyaraló fiatalokkal, esetleg elkísérték a pályára
őket, és néha-néha játszottak is. 

Berényi parasztgyerek, öreghegyi, tóállási szegénygyerek „csak”
labdaszedő lehetett. 

Akkor is voltak olyan jóérzésű urak, hölgyek, akik nem csak a
labdaszedőt látták bennünk, hanem az emberpalántát is, és amikor kis
pihenőre a klubházba mentek, átadták ütőiket, labdáikat; amíg nem
jönnek vissza, próbálkozzunk a csodajátékkal. (Egyébként néhány
öreghegyi pajtásommal már „előtanulmányt” végeztünk Keresztes
nagyapám bányagödrében. Lesarlóztuk a füvet, deszkából ütőt
csináltunk, a labdákat a Lőrincz villában nyaraló Grünner Ili és
Grünner Laci hozták…)

Később, amikor a Grünner család magyarosította a nevét, Dr.
Kamarás László néven a Veszprémi Kórház neves sebész főorvosaként
szintén jó teniszező hírében állt. Nem tudom kihagyni, hogy meg ne
említsem lányai, Dr. Kamarás Katalin és Dr. Kamarás Zsuzsa nevét,
akik papájukon is túlléptek. Úgy emlékszem, hogy orvosok számára
rendezett nemzetközi versenyen valamelyik Kamarás lány első
helyezett lett. (Ha nem jól emlékszem, bocsánatot kérek.)

A fentieket azért említettem, mert emlékezetem szerint Grünner Ili
és Grünner Laci is Janó bácsi tanítványai voltak. 

Örökre belém vésődött egy úri fiú emléke is, aki szintén Janó bácsi
tanítványa volt.  Csodáltuk őt, mert barátjával Püspöki Lacival (szintén
tanítvány) felváltva nyerték korosztályuk versenyeit.

Cabdebó Tibor volt a becsületes neve ennek a gyermeknek. 
Édesapja nemesi családból származott. Szép, fatornácos családi
otthonuk Erzsébet királyné útja első háza volt a baloldalon (ma Bajcsy
út). Egyidősek voltunk, nagyon szerettük egymást. Náluk és
Grünneréknél ettem először téliszalámis vajas zsömlét. 

Janó bácsi, a Te éles szemed észrevette, hogy a labdaszedők között
akadnak kis „csillagok”. Nemcsak felfigyeltél ránk, hanem ha volt egy
kis időd, és mi is ráértünk, foglalkoztál velünk. Istenem! Azok a szép
idők!

Had emlékezzem meg néhány pajtásomról, akinek neve még
eszembe jut: Kőfalvi Jancsi (Husi), Balázs Jóska (Pocsony), Wimláti Tibi
(Bambusz 1),  és én voltam a Bambusz 2. 

Négy fős csapatokat állítottál össze a labdaszedők közül, és a sze-
zon végén megrendezted a labdaszedők bajnokságát. 

De nemcsak labdaszedők bajnokságát szerveztél, hanem Almá-
dinak is hírnevet, dicsőséget akartál szerezni. Tervezted nemzetközi
mérkőzések megrendezését. Ebben segítőtársat találtál Püspöki Laci
bácsi pályagondnok személyében, de különösen sokat segített Asbóth
József, többszörös magyar bajnok, nemzetközi versenyek helyezettje.
Vállalkozásotok sikerrel járt. 

Akkor még nem fogtam fel, hogy ki az a négy muskétás (négy
francia teniszező, akik akkor a világ legjobbjai közé számítottak).
Közülük kettő, valószínűsíthetően La Coste és Borotra, benevezett az
almádi versenyre. Osztrák, német és olasz nevezések is érkeztek.
(Információim részben ifjú Bíró Jánostól származnak.) Természetesen
indult az egész magyar élgárda, többek között Asbóth József, Kerling

Béla. Büszke vagyok arra, hogy bekerültem a labdaszedők elit csapatá-
ba. A nagy feladatra Püspöki Laci bácsi és Te készítettél föl bennünket.
Zászlóerdő lobogott, ha jól emlékszem, a 10 teniszpálya kerítésén.
Istenem, azok a szép idők! Még most is az orromban érzem a hófehér
labdák sajátos illatát. A vörös salak vonzó varázsa idegeimet máig
birizgálja. 

Drága Mesterem! Alig 13 éves voltam, amikor el kellett szakadnom
Tőled és a teniszpályától.  El kellett szakadni, mert a labdaszedéssel
csak nyáron lehetett pénzt keresni. A kis föld hozadékából nyolcan
éltünk. Különösen rossz termés esetén szükség volt a nővérem, a
bátyám és az én keresetemre is. Előbb újságkihordó, rikkancs – Stefi
néni újság és dohány boltjában –, majd Nagy Gyula divatáru keres-
kedésében inas gyerek lettem. Ma az üzlet helyén fodrász szalon van. 

Egy szép nyári nap reggelén éppen a kirakatok üvegeit mostam. A
főnököm nagyon precíz ember volt. A kirakat üvegén nem lehetett
ujjnyom, a kirakatban pókháló és por. Ezért én voltam a felelős. Ahogy
elkészültem az utolsó előtti kirakattal, gondoltam leülök pihenni a jár-
daszegélyre, egy akácfa alá. Ahogy megtettem egy lépést, és a Majbó
cukrászda felé néztem (ma Takarékszövetkezet), kit látok kijönni
onnan? Cabdebó Tibort két teniszező lánnyal. Az egyikbe nagyon
szerelmes voltam (ezt csak én tudtam, meg a mamám). Usgyi, be a
kiskapun a kertbe, hogy elbújjak a bokrok mögé. Nem akartam, hogy a
Tibi szégyenkezésre kényszerüljön, mivel egy kirakatot mosó gyereknek
a köszönését fogadja. Ott kuksoltam a bokrok mögött, de a Tibi csak
nem jött. Gondoltam, másfelé mentek, esetleg ő is észrevett, és nem
akar velem találkozni. De a Tibi nem ilyen gyerek volt, ő szeretett és
tisztelt engem, és én is őt. Kiléptem a kiskapun, és majdnem Tibi tyúk-
szemére léptem. Ott állt, mindkét kezében egy-egy tölcséres fagyit tar-
tott. Az egyiket nyalogatta, a másikat felém nyújtotta. 

– Neked hoztam! Csoki fagyi! A kedvenced! 
Még azt is elintézte, hogy a főnököm ne haragudjon meg rám, ha

észreveszi, hogy fagyizom kirakatmosás közben. Ilyen gyerek volt ez a
Tibi. Aki nemesi családból származott. Most a berényi temetőben pihen
szüleivel, testvéreivel. Özvegye, Magdika, bár Pesten él, példásan gon-
dozza sírhelyüket. 

Eszembe jutottak elemi iskolai osztálytársaim közül azok, akik
tehetős szülők gyermekei voltak, és az elemi iskola 4. osztálya után
középiskolában tanultak tovább. Ha néha-néha találkoztunk, csak
ímmel-ámmal fogadták köszönésemet. Tisztelet a kivételnek: Kopár
Pista (papája órás), Helber Ali (papája tisztviselő), Sterker Pubi (panzió
tulajdonosok), Kiss Vince és Laci (hentes-mészáros), Horváth Gyuszi
(édesapja a környék elismert asztalosa), Halász Tibor (úgy emlékszem,
kifőzdéjük volt). Álljon itt intő példaként minden beképzelt alaknak
tanítványod, Cabdebó Tibor visszaidézett emberi megnyilvánulása. A
tenisz tisztelettudó embereket nevelt! Különösen, ha olyan ember taní-
totta, mint Te voltál, Janó bácsi! 

1944 őszén úgy tűnt, a háború vérzivatara végleg elszakít ben-
nünket egymástól. Te a fővárosba költöztél ifjú feleségeddel (almádi
lány volt). Én meg jelentkeztem Czibor Laci barátommal együtt katoná-
nak, hogy megvédjük a hazát. (Nem
tudtuk.) Az ádándi hídfőállás védelme-
zése közben megsebesültem, az almádi
ideiglenes kórházba szállítottak. (Postás
Üdülő.) Mikor ellátták a sebesülésemet
(egy aknaszilánk felhasította a lábfe-
jemet), a mamám – egy szakajtó fánk
ellenében – otthoni ápolásra, a nővérem
segítségével hazakísért. A kórház várat-
lanul továbbtelepült Tapolcára, engem
pedig itt hagytak. 

Almádit – úgy március vége felé –
szőnyegbombázás érte. Ez áldozatokat
is követelt. Egy hatalmas robbanás ereje
egy katonai járművet az állomás tetejére
„dobott” fel. A teniszpályán is óriási
kráterek tátongtak. 

Janó bácsi, Rád gondoltam, és a
szívemben úgy éreztem, hogy mi még
találkoztunk!

Varga László

2012. február
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BÍRÓ JÁNOS MESTEREDZŐ EMLÉKÉRE
(A labdaszedők edzője is volt) II. rész

Bíró János 1943-ban
Győrben a

mesterbajnokság döntő
mérkőzésén Izsákkal 

játszik.

Janó bácsi 1938-ban, az almá-
di pályán egyik tanítványának
a magasröpte ütőfogását ma-

gyarázza.
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– Egy Müller Péter-idézetet ajánlottál az interjú címének,
miért?

– Magaménak érzem ezt a gondolatot. Különösen akkor, ha
a Balatonról van szó, aminek szeretetét anyámtól örököltem.
Máig hálás vagyok neki érte, Az én Balatonom című könyvem az
ő emlékére született. Nálunk a családban generációk töltötték a
tó partján a pihenésüket. Úgy érzem, láncszem vagyok ebben a
sorban, és ahogy felmenőimtől kaptam a nyár és a víz szeretetét,
úgy adom tovább a gyerekemnek is. Budapesten születtem, de a
gyerekkorom Keszthelyhez kötődik. Az ötvenes évek végén – a
félelemben élő főváros nyomasztó légköre után – ott minket
nyaranta egy olyan nagyvilági élet várt, amit addig elképzelni
sem tudtam. Úgy éreztem magam, mint aki egy filmbe csöppent.
Nem tudtam, hogy ez az a bizonyos polgári jólét, amiben a
szüleim nemzedéke nevelkedett, és amelyből Keszthely még
őrzött valamit azokban az években. Csak azt tudtam, hogy itt és
így akarok élni, számomra ez volt az élet édessége. Később el-
kerültem innen, az ifjúkorom Balatonfüredhez köt: az első Anna-
bál, az első szerelem, az első csalódás. A felnőttkorom pedig
Balatonalmádihoz kapcsolódik, amely ma második otthonom.
De nemcsak Almádi, hanem a teljes északi part, a Balaton-
felvidék, ez a csodálatos riviéra, ahol többet süt a nap az orszá-
gos átlagnál, és az emberek is kedvesebbek. Ez az a táj, ahol
mindig otthon voltak a magyar írók.

– Az említett könyv folytatása az előző, Az én Toszkánám
című kötetednek. Az olasz tájegységet honnan ismered ilyen jól?

– Nálunk a családban szinte kötelező volt az olasz nyelv és
kultúra ismerete, szeretete. Ezt nagybátyámnak, dr. Herczeg
Gyula professzornak, a pécsi olasz tanszék megalapítójának
köszönhetem, aki a ma is használatos olasz szótár és számos
nyelvkönyv szerzője. A sort lányom folytatja, aki a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem olasz szakán szerzett diplomát, és ma
Toszkánában él. Ennek köszönhetem, hogy kitárult számomra a
világ térben is, és megszülethetett ez a két utolsó könyvem.
Persze utazgatni korábban is szoktam, akkor is főleg Olaszor-
szágnak erre a vidékére. Ez a táj ugyanis – a hajdani Etruria – az
európai kultúra bölcsője volt, mindig meghatódom, ha ennek az
Atlantisként elsüllyedt civilizációnak a nyomát látom. Annyira
szeretem benne azt az etruszk örökséget, ami a mai toszkánok-
nak is sajátja: a jókedvet, a napfényimádatot, a halálon diadal-
maskodó életörömet. Vannak tájak az ember életében, ahol
boldognak érezheti magát. Számomra ilyen Toszkána, de csak a
Balaton után. Ezért kínálkozott, hogy ugyanebben a szellemben
megírjam Az én Balatonomat, ami a 2011-es karácsonyi
könyvvásárra jelent meg.

– Hogyan kezdődött az írói pályád?
– Pályaválasztásom legmeghatározóbb személyisége közép-

iskolai magyartanárnőm, Puskely Mária azaz Cordia nővér volt,
aki több nyelven beszél és remek könyveket ír jelenleg is. Az ő
biztatására kezdtem el írni, és tizenkilenc évesen belekerültem az
újságírásba, rangos lapok kulturális rovataiban dolgozhattam
kezdőként. Később külsősként, majd a zenei osztályon belsősként
munkatársa lettem a Magyar Rádiónak. Csodálatos művészeket,
írókat, színészeket, énekeseket ismerhettem meg. Róluk írtam
azokat az életrajzi monográfiákat – szám szerint tízet –, amelyek
az első könyveim lettek. Személyesen ismerhettem Básti Lajost és
Mészáros Ágit, későbbi alanyaim: Pitti Katalin, Berek Kati,
Fényes Kató, Baranyi Ferenc, Gyurkovics Tibor pedig a barát-
ságukkal is megtiszteltek. A legmeghatározóbb találkozás a
monográfiák kapcsán Olofsson Placid atyához köt. Ő az a
csodálatos bencés szerzetes, egy ország Placid atyája, aki tíz évet
töltött a Gulágon, de nála derűsebb, bölcsebb, szentebb emberrel

nem találkoztam. És ő az, aki ebben a megosztott országban min-
denkiért imádkozik, aki 95 éves koráig aktívan járta a vidéket és
a határon túli területeket, hitet, erőt adva mindenkinek. A túlélés
négy szabálya, amelyet közös könyvünkben, A hit pajzsában
fogalmazott meg, olyan segítség, amelyre a ma emberének is
szüksége van. A sors ajándékának és Isten kegyelmének tartom a
vele való találkozást. A monográfiák sorát a tavalyi évben egy
tudós agykutató akadémikus, Vizi E. Szilveszter gazdagította,
akiről A Mindentudás Professzora címmel jelent meg munkám a
Lexica Kiadó gondozásában. Gyurkovics Tiborról két könyvet is
írtam, ő egyben szellemi apám és mentorom volt, aki mindig
mellettem állt és biztatott. Mágus címmel egy monográfiát, és
75. születésnapjára a Fecskekód című kötetet, amely a költő
ötven legszebb versét és azok keletkezéstörténetét taglalja. Ebben
visszatértem eredeti szakmámhoz, az irodalomtörténethez. Első
kötetem 1986-ban a Kossuth Kiadó gondozásában is esszékötet
volt: A mai magyar drámáról. Egyébként ebből a témából dok-
toráltam az ELTÉ-n. 

– Gyurkovics Tibor volt az, aki novellák írására  buzdított.
– Ezek elsőként a Lyukasóra folyóiratban jelentek meg a

kilencvenes években, ezekből születtek meg Az éjszaka sárkányai,
a Babanapló és a Kamasznapló című könyveim. Az elsőhöz kel-
lett az a trauma is, amelyet az édesanyám elvesztése jelentett, az
ő halála felszakított bennem valamit. Az írás terápia, ezt mind-
annyian tudjuk. A két másik kötet pedig a lányomról szól, akinek
születése megváltoztatta az életemet. Mind a három igazi női
könyv, a kisgyerekkor, kamaszkor apró titkaitól a párkapcsolaton
át a nővé, anyává érés, gyerekvállalás, magány, öregség folyama-
tain átívelő női lét katartikus élményeinek története.

– Sajátos műfajú útikönyveidbe is belecsempésztél családi tör-
téneteket.

– Szubjektív útikönyv, talán így jellemezhető az a stílus,
aminek Szerb Antal volt a nagymestere. Neki szemére vetették,
hogy nem tiszteli az irodalmat és a történelmet, mert olyan barát-
ságosan beszél róluk. Ilyen „barátságos” stílusban írtam meg én
is ezt a két könyvemet, ami azért Az én Toszkánám és Az én
Balatonom, mert a megszokott és kötelező tartalom helyett az
van benne, amit én magam láttam és tapasztaltam utazásaim
során. Nem tudományos műveket akartam írni, hanem egy
valóságos utazást történelmi, irodalmi, zenei, képzőművészeti
ismeretekkel fűszerezve. A Balatonról szóló kötetem egyben
időutazás is: vissza a gyerekkorom és ifjúságom helyszíneire.

– Tudom, hogy alig várod a jó időt, már  az első valamirevaló
napsütés lecsal a fővá-
rosból balatonalmádi
nyaralódba.

– Az ember igazi ott-
hona az, ahonnan fájó
szívvel jön el, és ahová
mindig visszavágyik.
Nekem ilyen a Balaton.
Ahogy Illyés Gyula fo-
galmazza: „Akármelyik
tájról jön az utazó ehhez
a tóhoz, itt hazafelé tart,
azt fogja érezni.” Én ezt
nagyon érzem, és a
lehető legelső alkalom-
mal már tartok is haza-
felé.   

Vecsey Kiss Mária

„MINDEN HELY MEGSZENTELŐDIK, AHOL BOLDOG VOLTÁL”
Beszélgetés Ézsiás Erzsébettel, Az én Balatonom című könyv szerzőjével
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Megfáztam. Gondoltam, hogy iszom egy jó teát. Begyűjtött
növényeimet nézegettem, és megakadt tekintetem a hársfavirá-
gon. Elkészítettem. Természetesen mézzel édesítettem. Hársfatea
mézzel. Vöröslő arany, áttetsző fehér arannyal ötvöződve. A
csésze fölött gomolygott az illat, betöltve a szobát. S a párával
együtt lassan előgöndörödtek emlékeim a távoli időkből… 

Édesanyám fáradt, aggódó tekintete, amint láztól cserepes
szájacskámba csepegtette a mézes hársfateát. 

Méz. Akácméz – az akácvirág hűvös, kellemes, májusi illata.
Színe, mint a tavaszi, még sápadtka nap fénye. Áttetsző.

Aztán a gyermekkor boldog nyarai! Pápán abban az utcában
laktunk, ott is születtem, ahol a járdát mindkét oldalon hatalmas
hársfák szegélyezték. Többféle is nőtt itt belőlük: ezüstös levelű,
nagylevelű, kislevelű vagy más néven kövi hárs. Némelyik törzsét
ketten sem értük át. Virágzásuk elhúzódott majd egy hónapig,
hiszen nem egyszerre kezdtek virágozni.

Hatalmas fák sötétzöld lombbal, ezernyi apró aranycsilla-
gocska, édes illatot árasztva. A neve is mesebeli tündérkéket idéz:
Tilia. A nyár édes, forró lehellete. 

A mézről Anti bácsiék jutottak eszembe. Korsós Antal nyugal-
mazott főpostamester, és felesége – lánynevén Fejes Erzsébet –
egykori postáskisasszony. A szép, kertes villát ketten lakták,
három fiúk szerteszét a nagyvilágban. Azokban az időkben,
akinek nagy háza volt, igyekezett kiadni, mert különben orosz
katonatiszteket szállásoltak volna be hozzájuk. Nos, így kerül-
tünk oda albérlőnek. Családjaink ismerősei voltak egymásnak.
Szerettek is minket, kicsiny gyermekeket, mint az unokákat! 

Anti bácsi kertészkedett. Volt egy veteményes a ház mögött,
itt többnyire Erzsi néni termelte meg a konyhára valókat. Állt a
kert közepén egy hatalmas cseresznyefa, középérésű fajta.
Cseresznyeszedéskor szinte reggeltől estig a fán „csiripeltünk”.
Fölmásztunk a legtetejéig, szedtük is, meg ettük is, jó mulatság
volt, ha párosat találtunk. Mert egyből fülbevaló vált belőle
/néhány percre/. Amilyen könnyű volt megmászni a fát, olyan
nehezen akaródzott lefele jönni, legalábbis nekem. A házi kert-
ben középen vezetett az út a hátsó kerítéshez. Szegélye ribizke és
egres bokor volt. A kerítésen kiskapu, azon lehetett lemenni a
Bakonyérhoz – a kert alatt folydogált – öntözővízért. 

Volt egy hatalmas gyümölcsösük is átellenben, az utca
szemközti oldalán. Az is csodakert volt ám! Tulajdonképpen csak
alma és körte termett benne. De milyenek? Mindkét gyümölcs-
ből valamennyi fajta, ami akkoriban létezett. Így aztán a
legkorábbi mézes- vagy búzaérő körtétől, és a szentiváni almától
kezdve a késő ősszel érőkig megtermett itt valamennyi fajta. A
szüretelésben mi, gyerekek is segédkeztünk, megtanulva a ter-
méssel való óvatos bánást. Anti bácsi az alagsorban, ami
mosókonyhaként szolgált nyaranta, alakított ki gyümölcstárolót.

Ősszel és télen onnan hordta a piacra fonottas kosarakban, jól
bebagyulálva, kerékpáron tolva a gyümölcsöt.

Amikor nem volt fontosabb tennivaló a gyümölcsösben, Anti
bácsi méhészkedett. Volt vagy húszcsaládnyi méhe. Akácvirágzás
idején lovaskocsit fogadott, a kaptárakat azzal vitette ki a vaszari
Mézeshegyre. Azután felült nyerges Jawa motorkerékpárjára,
hátizsákban a méhészkedéshez szükséges holmikkal, élelemmel,
és a kocsi után hajtott. Mire elvirágzott az akác, visszafelé vette
az utat kaptár és méhész. Volt is miért! A hársfák kezdték bonto-
gatni csöppnyi virágaikat. Ez volt ám a jóféle méhlegelő! Amikor
a mézpergetés is lezajlott, Erzsi néni repedt falú csészével kezé-
ben bekopogott hozzánk. Friss lépesmézecskét hozott kóstolóba.
Mindkét féléből kaptunk: akácot is, hársfáról valót is.

A hársfateát, a mézet, azóta is szeretem. S nemcsak gyógyító
erejükért!

Boda Zoltánné
nyugalmazott tanító

Városunk köztiszteletben álló művészétől búcsúzunk. Lajos
bácsi Almádi művészeti életének évtizedek óta meghatározó és
megbecsült tagja volt, igazi régi vágású mester, akinek a kis
ujjában volt a szakma minden fogása, de képes volt olyan
egyszerűnek látszó képekkel elvarázsolni bennünket, amelyek
mindenki számára örömöt okoztak. Szakmai és emberi
tisztessége példaképpé avatta, nagyon fog hiányozni Almádiból. 

A Rendelőintézetnek felajánlott 10 akvarelljének átadásakor
tisztelgünk emléke előtt.

A TEA ILLATA

DOBOS LAJOS 
FESTŐMŰVÉSZ

1921-2012

Varga laci bácsi képeiből.
A falu rossza műkedvelő előadás szereplői a Hattyú udvarán, 

az 1930-as években készült felvételen.



Szögletes röpnyílású (felső harmadában nyitott) odúk
Odútípus Madárfaj Belső Teljes belső Röpnyílás Kihelyezési

alapterület mélység magassága* magasság
cm m

C Ökörszem 11 x 11 11 0,51
Házi rozsdafarkú 6 25
Vörösbegy 18 6 0,51,5
Kerti rozsdafarkú

12,5 x 12,5
8 25

Barázdabillegető 10 14
Hantmadár 20 x 15 1518 4 x 4 14
Macskabagoly 30 x 30 6570 20 x 20 58
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Az etetés mellett még sokat kedvezhetünk a kertvárost, vagy a
külterületet lakó madarainknak, meg a denevéreknek is, mester-
séges lakások kihelyezésével, „madárbarát kert” kialakításával, sőt
az állandó itatóval is.

Az odúkat rendszeresen kell ellenőrizni, mert a bentlakóktól
feltöltődhetnek. A fészekanyagon kívül széklet, darázs- vagy méh-
lép, falevél vagy fűfészek /pele fajok/ lehet benne. Madár, emlős

NYÚJTSUNK SZÁLLÁSLEHETŐSÉGET A VELÜNK ÉLŐ
„KISKERTÉSZEINKNEK”!

• A cserjéken érdemes fészekrakásra alkalmas elágazásokat
kialakítani a metszés során.
• Hagyjunk meg olyan sövényszakaszokat, és bokrosokat is,
amelynek nem egyenesre metszettek az oldalai.
• Ne távolítsuk el minden bokor alól a hullott leveleket, ezzel
az avarszinten élő élőlények megtelepedését segíthetjük elő, ami
terített asztalt jelent a rigóknak.
• A kiszáradt vastagabb fákat lehetőleg ne a talajszinten vágjuk
ki, a 3-4 m magasra visszavágott törzs már nem balesetveszélyes,
viszont nagy vonzerőt jelentenek a harkályok számára.
• Az oldalról zárt bokorcsoportok biztonságos fészkelő helyet
nyújtanak a madaraknak. 

Kerek röpnyílású odúk
Odútípus Madárfaj Belső Teljes belső Röpnyílás Kihelyezési

alapterület mélység átmérője magasság
cm m

A Barátcinege
10 x 10 2022 2,8

Kék cinege
B Széncinege

Nyaktekercs 24
Házi veréb 12,5 x 12,5 2025 3,4
Mezei veréb
Csuszka

D Seregély 15 x 15 3035 28
Füleskuvik

20 x 20 4042
6 28

Búbosbanka 1,56
Macskabagoly 30 x 30 6570 20 58

*A felső harmadában nyitott odúknál a röpnyílás szélessége általában megegyezik az odú teljes szélességével, az ettől eltérő esetekben a
röpnyílás alap x magasság adata szerepel.

teteme is lakhatást gátló lehet. Ezért az odúkat felnyithatóan kell
kialakítani, biztonságosan zárhatóra és beázásmentesre készíteni.
Legjobb alapanyag a collos fenyődeszka, impregnálva, vízhatlan
„kalappal” ellátva.

Kész, szakszerű odúkat, költőládákat, kerámia fecskefészkeket
a MME boltjában is lehet vásárolni.             www.mme.hu

mmebolt@mme.hu

A KÜLÖNBÖZŐ FAJOK ÁLTAL KEDVELT ODÚ MÉRETEK:

• Hagyjuk meg a kertben az idős fákat, kíméljünk meg néhány
idős gyümölcsfát is. Célszerű régebbi, ellenállóbb gyümölcsfajták
beszerzése, szaporítása.
• Legyen a kertben fenyők, örökzöldek csoportja vagy idősebb
egyede. 
• A növényfajok kiválasztásánál érdemes arra is figyelni, hogy
ezek termése nyáron, ősszel és télen is táplálékot jelentsenek a
madaraknak. 

Jó barkácsolást kívánok apukáknak, nagypapáknak és az
uno-káknak!

Forrás: mme.hu
Irta: tszabango@gmail.com 

A KERTMŰVELÉSNÉL FIGYELJÜNK AZ ALÁBBIAKRA:
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MADÁRODÚ KÉSZÍTÉSE
Egy "B" típusú odú rajza, ami 17 cm széles, 
2,5 cm vastag deszkából készíthető:

"A" típusú odút úgy készítünk, hogy a rajzon
szereplő 3,2 cm lyuk helyett 2,8 cm-eset fúrunk

Egy "C" típusú odú rajza, ami 
17 cm széles, 2,5 cm vastag 
deszkából készíthető:

Fotó: Kovács Piroska Rózsa
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Jöjjön el

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
február 10. és március 10. között

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

RENDEZVÉNYEK
FEBRUÁR 10. PÉNTEK, 18 ÓRA – MUZSIKÁS EGYÜTTES KON-
CERTJE. Helyszín: Pannónia nagyterme 

FEBRUÁR 11. SZOMBAT, 14 ÓRÁTÓL – CSUPA CSOKOLÁDÉ NAP
a Magtárban.

FEBRUÁR 11. SZOMBAT, 16 ÓRA – ÜGYES KEZEK – kézműveskedj
a Gyermekkönyvtárban Bernával! 
Helyszín: Pannónia könyvtár 

FEBRUÁR 11. SZOMBAT, 16.30-TÓL – TIPEGŐK FARSANGJA –
0–4 éves gyerekek (és testvéreik) számára. 
Jelmezverseny – Ramazuri játéktér – Kelekótya kiskakas c. bábjáték.
Szervezők: Baba–Mama Klub és a Pannónia 
Helyszín: Pannónia nagyterme. Tel.: 30/488-77-81 Tardi Hajnalka

FEBRUÁR 12. VASÁRNAP, 9–14 ÓRA – MEGYEI SAKKBAJNOK-
SÁG. Helyszín: Pannónia előcsarnok
Tel.: 70/389-60-49 Fáncsy Imre

FEBRUÁR 13. HÉTFŐ, 18 ÓRA – KERTÉSZETI ÉS GYÓGY-
NÖVÉNY-ISMERETI ELŐADÁSSOROZAT
Előadások minden hónap első és harmadik péntekén 
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök-gyógynövényszakértő 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

FEBRUÁR 14. KEDD, 20 ÓRA – LOUNGE ZENESAROK: "BÁLINT
NAP" A Fringe Fesztivál díjazott Horváth Bálint és Nagy Gergő gitár-
estje. Helyszín: Lounge

FEBRUÁR 16. CSÜTÖRTÖK, 17 ÓRA – „MAGTÁR GALÉRIA”
Nemzetiségeink képekben – fotókiállítás megnyitója.

FEBRUÁR 17. PÉNTEK, 17 ÓRA – HANG–SZÍN–TÉR művészeti isko-
la farsangi kiállítása és bemutatkozó estje. A kiállítást megnyitja: Gerséné
Krausz Szilvia, iskolaigazgató. A megnyitón közreműködnek az iskola
művészeti csoportjai, zenészei és táncosai, valamint a diákok által
készített filmek vetítésére is sor kerül. Helyszín: Pannónia 

FEBRUÁR 18. SZOMBAT, 16 ÓRA – KÉSZÍTSD MAGAD!
Kézműveskedj a könyvtárban Cz. Tóth Hajni nénivel. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár 

FEBRUÁR 18. SZOMBAT, 18 ÓRA – ASSZONYFARSANG
Helyszín: Pannónia nagyterme. Szervező: Nők a Balatonért almádi cso-
portja. Tel.: 20/329-8440 Némethné Erzsi 

FEBRUÁR 18. SZOMBAT, 20 ÓRA – LOUNGE ZENESAROK: 
PRIBOJSZKI MÁTYÁS TRIÓ koncertje (Pribojszki Mátyás ének,
szájharmonika, Szász Ferenc gitár, Eckert Ervin basszusgitár). 
Helyszín: Lounge

FEBRUÁR 19. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és művészet. Házi és
kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek…

FEBRUÁR 19. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA a mi mese-
mondónkkal és Interaktív Játszóház a Magtárban

FEBRUÁR 24. PÉNTEK, 18 ÓRA – JÉGTÖRŐ MÁTYÁS „Borvarázs”
Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból a Magtárban.                             

FEBRUÁR 25. SZOMBAT, 10 ÓRÁTÓL – „NYITOTT MŰTEREM”
Mottó: Barátság és alkotás. 10 órától érkezés, rövid köszöntő után 17
óráig szabad alkotás. A művészközösség bemutatja, hogyan alkot egy
festő, hogyan vadászik témára egy fotóművész és mikor exponál. A
fotózást kedvelőknek rendelkezésére áll egy műterem, nagy teljesítményű
Henzel vakukkal, derítő lapokkal, fénymérővel. 13.30-tól 14 óráig népi
viseletbe öltözött táncoló páros fotózása. 15 órától divatbemutató
Németh Tamásné Jutka elegáns női- és férfi divatáru üzletének tavaszi
kollekciójából. Házigazdák: Fábián László, Ürmös István és Pászti
György. Helyszín: Magtár

FEBRUÁR 25. SZOMBAT, 16 ÓRA – BÁBOS MŰHELY a Ramazuri
Bábszínház tagjaival. Táltos paripa. Bábkészítés a Magtárban. 

FEBRUÁR 25. SZOMBAT, 17 ÓRA – A KOMMUNISTA DIKTATÚRA
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK. Hóhér vigyázz! – Wittner Mária
filmjének vetítése.  Helyszín: Pannónia 
Szervezők: Konzervatív Kör és a Pannónia 

FEBRUÁR 25. SZOMBAT, 19 ÓRA – RINGATÓ BALATON NÉP-
TÁNCCSOPORT ÉS A BOROSTYÁN NÉPDALKÖR FARSANGI
BÁLJA
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

FEBRUÁR 26. VASÁRNAP, 8.30 ÓRA – I. ALMÁDISZNÓTOR 
Szervezők: Vörösberényi Lovas Egyesület és a Pannónia 
Helyszín: Szent Erzsébet-liget – Zenepavilon és környéke 

FEBRUÁR 26. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és művészet. Házi és
kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek…

FEBRUÁR 26. VASÁRNAP, 15 ÓRA – ÖRDÖG VIGYE A TELET!
Téltemető Tavaszköszöntő Mulatság a Balaton partján. Közreműködik a
Botorka Táncegyüttes, a Ringató Balaton Táncegyüttes és Schirilla
György, a nemzet rozmárja. 
Helyszín: Szent Erzsébet-liget – Móló és környéke 
Szervező: Pannónia. Tel.: 20/203-61-35 

FEBRUÁR 26. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA mesemondó-
val és Interaktív Játszóház a Magtárban

MÁRCIUS 2. PÉNTEK, 17 ÓRA - „MESTEREK DICSÉRETE”
Mézeskalács Herendről – kiállításmegnyitó a Magtárban.

MÁRCIUS 3. SZOMBAT, 15 ÓRÁTÓL - „TE IS MEG TUDOD
CSINÁLNI”. Mézeskalács díszítés a Magtárban  

MÁRCIUS 3. SZOMBAT, 16 ÓRA – MAGYAR NÉPMESÉK
gyerekeknek és felnőtteknek. Mesemondó: Molnár Enikő. Helyszín:
Pannónia gyerekkönyvtár 

MÁRCIUS 3. SZOMBAT, 16 ÓRA – KIRÁLYLÁNY SZÜLETIK ÉS
KIRÁLYFI SZÜLETIK. 
Könyvbemutató – illusztráció kiállítás a Magtárban. 
Közreműködik: Boldizsár Ildikó író – Szegedi Katalin grafikusművész –
Szigethy Kata, Naphegy Kiadó – Für Anikó színművész

MÁRCIUS 3. SZOMBAT, 17 ÓRA – GYEREKEKNEK: MAZSOLA ÉS
TÁDÉ – Ametiszt Bábszínház előadása. Helyszín: Pannónia nagyterme. 

MÁRCIUS 4. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és művészet. Házi és
kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók, könyvek

MÁRCIUS 4. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA a mi mese-
mondónkkal és Interaktív Játszóház a Magtárban

MÁRCIUS 10. SZOMBAT, 15 ÓRÁTÓL – „TE IS MEG TUDOD
CSINÁLNI”. Mézeskalács-díszítés a Magtárban

MÁRCIUS 10. SZOMBAT, 17 ÓRA – GEDEON BÁCSI VISSZATÉR:
NŐNAPI KÖSZÖNTÉS meglepetés sztárvendéggel. Vendégeink a
megye nőszervezetei. 
Helyszín: Pannónia nagyterme. Tel.: 88/542-511; 542-506 

KIÁLLÍTÁSOK
MAGTÁR BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
www.almadirendezvenykozpont.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 16–18 óráig vagy telefonon egyeztetett
időpontban 70-455-4100
Nemzetiségeink képekben – fotókiállítás. A kiállítás február 16-tól már-
cius 18-ig látogatható.
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Jöjjön el

„Mesterek dicsérete” Mézeskalács Herendről. A kiállítás március 2-től
március11-ig látogatható.

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
www.pkkk.hu 88/542-511 és 88/542-506
Hang-Szín-Tér művészeti iskola farsangi kiállítása 
A kiállítás megtekinthető február 17-től március 10-ig az intézmény nyit-
vatartási idejében. 

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Vezető: Szenthe László, 88/438-224
Február 10., 16 óra – 66 gombafajt fotókon mutat be Szenthe László.
Február 24., 17 óra – Gombák felismerése fotókról. Játékos vetélkedő az
első három helyezett díjazásával.
Március 9., 17 óra – Szilvásy Edit , a TIT Gombász Szakkör (Budapest)
Vezetőségi tagjának az előadása: a TIT Gombász Szakkör tevékeny-
ségének a bemutatása – gombásztársaságok működése Erdélyben.
Szilvásy Dénes: Képes gombagasztronómia 
Helyszín: Pannónia Olvasóterme 

ASSZONYTÁNC
Információ: Vízhányó Katalin 70/380-2064

BABA–MAMA KLUB
Információ: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-8892 hadliv@gmail.com
http://babamamatandem.blogspot.com
Február 24., 10 óra: Mi legyen az esti mese? – beszélgetés Kripli Berna-
dett gyermekkönyvtárossal a mesékről, hogy mit meséljünk gyerme-
keinknek már a kezdetektől.
Március 9., 10 óra: Az almádi óvodák bemutatkozása – beszélgetés az
almádi óvodák óvónőivel az óvodáról, pedagógiai programról, beiratko-
zási rendről stb.
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Inf.: Lőrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Információ: Vajainé Majbó Judit 70/458-8574

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

BRIDZS KLUB
Vezető: Dr. Sinka László 70/379-7113

CHOLNOKY MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Inf. Dr. Kiszelyné Czibik Tünde 20/932-5277

CIMBORA KLUB
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsanna 70/455-4100

CSILLAGNYÍLÁS BALETTCSOPORT
Információ: Vízhányó Katalin 70/380-2064

DIABÉTESZ KLUB
Klubvezető: Dr. Árkai Anna 88/599-932
Február 14., 15 óra – A Diabetes Klub 20 éves, ebből az alkalomból
ünnepélyes klubnapot tart.
Március 13., 15 óra – Összhangban a természettel. Előadó: Poór Balázs

ÉLETMÓDI KLUB
Információ: Melnecsukné Vati Judit munkaidőben 542-554

ÉREMGYŰJTŐ KLUB
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

GRÁNÁTALMA HÍMZŐKÖR
Információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: a hónap második hétfőjén 16.30-17.30-kor a Pannónia 1.
termében. 
Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal – minden hónap második pén-
tekén 16.30-17.30- kor a Pannónia 1. termében

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Információ: Melnecsukné Vati Judit 88/542-554

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

KEZDŐ HASTÁNC TANFOLYAM
Információ: Vörösberényi Kultúrház

KID ROCK AND ROLL
Információ: Dietel Zsófia dietel@vnet.hu, 
Putics-Bondor Virág 70/532-4918

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

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉPEK TÁNCA
Művészeti vezető: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében

QUEEN DANCE SE
Információ: Szentkirályi-Szaló Judit 70/243-31770

SAKK KLUB
Vezető: Fáncsy Imre 88/432-141 70/389-6049

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Információ: Vattai Rita 70/5582-729
Március közepéig szünetel.

TÜCSÖKZENE
Információ: Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598

UGRI-BUGRI GYERMEKTORNA
Inf.: Beckerné Sabján Ottilia 30/288-2516

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Információ: Pandur Ferenc 70/339-5274

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Február 15. szerda, 16 óra – Amit az egészséges táplálkozásról tudni illik.
Előadó: dr. Árkai Anna főorvos
Február 29. szerda, 16 óra – Beszámoló az elmúlt év eseményeiről,
gazdálkodásunkról. A 2012. évi program és kirándulási tervezet. Zenés
szülinapi rendezvény

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Vezető: Tóth László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC CSOPORTJA
Vezető: Magda Balázs (30/566-4206)

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap első péntekén 18.30 órakor a Vörösberényi Kultúr-
házban.

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Inf.: Varjas Csabáné Erzsike 30/50-50-376

ZUMBA – FITNESZ
Információ: Melnecsukné Vati Judit, ill. 30/436-7085
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Kultúra

ANYANYELVÜNKRŐL
Rövid hó a február –
minden élő tavaszt vár.
Várjunk mi is kicsikét,
míg elmúlik néhány hét.

Inkább magyarul…

Természetesen az idegen szavak (túlburjánzása) ellen írok le
néhány gondolatot. Nem könnyű erről írni, hiszen nyelvünk
mostanáig is befogadott számtalan, idegenből (török, német,
angol, latin…) vett szót. Önhatalmúlag háromfelé bontom a
témát.

1/ Idegen eredetű szavak, amelyek már teljesen beépültek
nyelvünkbe. Sokszor nem is tudjuk, talán már nem is érezzük,
hogy nem tőzsgyökeres magyar szó, amit hallunk, használunk.
Nézzünk néhányat belőlük: érc – kelepce – labilis – krumpli –
posta – sámli. 

2/ Idegen eredetű szavak, amelyekre nyelvészeink vagy a tár-
sadalom buzgó egyedei próbáltak belőlük vagy helyettük magyar
szavakat alkotni, ám ezek nem mentek át a köztudatba, illetőleg
nem fogadta be őket a nyelvünk. Ilyen például a telefon helyére
előhozott távbeszélő szó. Pedig milyen sokáig ez volt a hivatalos
neve a telefonnak. Emlékezzünk rá, nem is olyan régen az
előfizetőket tartalmazó kiadvány neve Távbeszélőnévsor volt.
Ide sorolhatjuk az autó szót is, ami hivatalosan gépjármű, de ezt
valóban csak hivatalos szövegben használják: gépjárműadó,
gépjárműforgalom, illetőleg: gépkocsi, gépkocsibaleset, gép-
kocsivezető stb. Szolgálhatok közelebbi példával is: e-mail. Ezt a
szót próbálják nyelvészeink villámpostának (az Édes Anyanyel-
vünk c. folyóirat ezt javasolja), villanypostának elnevezni, de
ezeket a szavakat szinte senki sem használja (magam annyiban
vagyok kivétel, hogy a villámposta szót támogatnám, de csak
rövidített formájában: vipo-ként; egyébként túl hosszú; ezt a
rövidítésemet viszont a nyelvészek nem fogadják el – őszinte
sajnálatomra). 

3/ Ez a legnagyobb csoport azokat az idegen szavakat tartal-
mazza, amelyekre meghonosodott (vagy meghonosítandó,
átvételre alkalmas) magyar szó van. Különféle újságokból idézek.
„A holdjárműnek ezt az alkatrészét magyar konstrukció alapján
gyártották le.” Lehetett volna: magyar tervek, magyar mérnökök
elgondolása, megszerkesztése szavakkal kiváltani a konstrukció
szót. Tovább: „A díszes prospektus minden fontosabb adatot és
programot tartalmaz.” Ebben a mondatban kicserélném a
prospektus szót, mert az ismertető jó magyar szó lenne, és a pro-
gram helyett azt írtam volna, hogy rendezvényt, műsort tartal-
maz. De el is lehetett volna hagyni a prospektus szót: Többször
utaltam már arra, hogy a fölösleges szavakat töröljük
szövegünkből. A díszes kiadvány… - mindenki tudta volna, hogy
miről van szó. „Minden jelentkező jó referenciával rendelkezett,
ezért nehéz volt a választás.” A referencia többértelmű szó; itt
ajánlást, ajánlólevelet jelent. De a „rendelkezni” igét is ki kell
iktatnunk: minden jelentkezőnek jó volt az ajánlólevele…
Egyébként jelenthet a referencia bizalmas tájékoztatást valakiről,
amit nem lenne kívánatos a jelentkezéshez csatolni.

„Kiderült, hogy a terv nem volt egyéb egy naiv illúziónál.”
Kihagynám a mondatból az „egy” szót (fölösleges), a naiv illúzió
helyett pedig úgy fogalmaznék, hogy a terv maga alaptalan
reményre épült.

A végtelenségig lehetne folytatni a fölöslegesen használt ide-
gen szavak felsorolását. Csak azt kérhetem, hogy mielőtt
kimondjuk (még inkább: ha leírjuk) az idegen szót, gondolkoz-
zunk egy kicsit: nincs-e rá jó magyar szó. Aki sok idegen szót
használ, nem a műveltségét, hanem a lustaságát bizonyítja!

Láng Miklós
Vipo: lang.miklos@chello.hu

TAGTOBORZÓ 
Balatonalmádi Város Vegyeskarába

Tisztelt Olvasóim!

Énekkarunk, Balatonalmádi Város Vegyeskara vidám, jókedvű dalosok
gyülekezete. A kórusmuzsika szeretete az, ami elsősorban összetart ben-
nünket – már 22 éve. Számos, sikeres hazai és külföldi szereplés van
mögöttünk ezen időszak alatt.

A szakmai munka mellett baráti összejöveteleket (közös névnapok,
batyus bál stb.) is tartunk rendszeresen, amelyek szintén az összetartozás
kedves alkalmai. Minden túlzás nélkül kijelenthetem, hogy „jó a csapat”.
Büszke vagyok arra, hogy én is az együttes tagja lehetek, több mint 11 éve.

Az énekkar 1990-ben alakult. 
Jelenlegi vezetője: Petheő Balázsné karnagy.
Az együttes létszáma 37 fő, amelyből 26 fő női, és 11 fő a férfi dalos.
Kórusunkat a legkülönbözőbb foglalkozású személyek alkotják.
A kórustagság nincs zenei végzettséghez kötve.
A Vegyeskar Balatonalmádin kívül is vonzó, vannak dalos társaink

Szentkirályszabadjáról, Veszprémből, sőt Gyulafirátótról is.
A Vegyeskar fenntartója Balatonalmádi Város Önkormányzata, szerve-

zetileg a Pannónia Kulturális Központhoz (a továbbiakban: PKKK) tar-
tozunk.

Kóruspróbák hetente két alkalommal vannak, kedden és csütörtökön
17.30–19.30 óra között, a PKKK-ban.

Fellépéseink száma évente 8–10 alkalom.
Általában városi ünnepségeken, kiállítás-megnyitókon, megyei kórus-

találkozókon, karácsonyi koncerten szerepelünk.
Rendszeres, jó kapcsolatunk van balatonfüredi és siófoki kórussal.
Több alkalommal szerepeltünk külföldön is (Ausztria, Lengyelország,

Németország).
A sok-sok munka, amit a kórussal elvégeztünk, meghozta gyümölcsét,

szerves részévé váltunk Balatonalmádi város kulturális életének.
Az önkormányzattól és a PKKK-tól minden támogatást megkaptunk

ehhez, köszönet érte.
Balatonalmádi Város Vegyeskara várja olyan személyek jelentkezését,

akik tehetséget éreznek magukban a kórusmuzsika elsajátítására, és szíve-
sen áldoznak szabadidejükből erre.

Jelentkezni lehet Petheő Balázsné karnagynál, a PKKK-ban, Balaton-
almádi, Városház tér 4. sz. alatt kedden és csütörtökön 17.30 és 19.30 óra
között.

Bukvai Károly
kórustag

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Családsegítő Szol-

gálatnak, az Együtt Egymásért Nyílt Közalapítvány Kuratóriumá-
nak és a Virág Vendéglátó Kkt. munkatársainak jómagam és
annak a 63 fő rászorult társamnak a nevében, akik 2011. decem-
ber 20-a és 2012. január 1-e között napi egyszeri meleg étkezés-
ben részesültek.

Egy köszönetnyilvánító

Fotó: Kovács Piroska Rózsa
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Sport

Egyesületünkben 2011. évben tájfutó és erőemelő sportágban verse-
nyeztek vrsenyzőink.

Tájfutásban 46 versenyen álltak rajthoz versenyzőink, ezen belül ter-
mészetesen ki többet, ki kevesebbet versenyzett. 

Kiemelkedett az év során a Senior Tájfutó Világbajnokság, melynek
Pécs adott otthont. Hét versenyzőnk indult, Cser Borbála és Kaszás
György döntőbe jutott. 

Cser Borbála N65 kategóriában 16. helyezést ért el. 

Kilenc országos bajnokságon indultunk, kiemelkedő eredmények az
alábbiak:

Országos Hosszútávú Bajnokság: 
Cser Borbála 1. helyezett N65 kategória
Vitéz László 2. helyezett F60 kategória

Országos Éjszaki bajnokság:
Komár Béláné 1. helyezett N60 kategória

Országos Középtávú Bajnokság:
Cser Borbála 1. helyezett N65 kategória
Kaszásné Boa Ágnes 2. helyezett N45 kategória
Komár Béláné 3. helyezett N60 kategória
Komár Béla 2. helyezett F65 kategória

Országos Váltó Bajnokság:
Andrási Lajos–Komár Béla–Korbély Tibor

2. helyezett F185 kategória

Országos Rövidtávú Bajnokság:
Cser Borbála 2. helyezett N65 kategória

Országos Pontbegyűjtő Bajnokság:
Andrási Lajos–Komár Béla–Korbély Tibor

2. helyezett F185 kategória

Országos Normáltávú Bajnokság:
Cser Borbála 2. helyezett N65 kategória
Kaszásné Boa Ágnes 2. helyezett N45 kategória
Vitéz László 2. helyezett F60 kategória

A megyei összetett bajnokságban :
Kaszás György 3. helyezett F35 kategória
Kaszásné Boa Ágnes 1. helyezett N35 kategória
Dr. Nagy Zsuzsanna 1. helyezett N50 kategória
Korbély Tibor 2. helyezett F55 kategória

Az erőemelő szakosztály sportolói 2011-ben ismét versenyeztek.
Eredményeik:

Súlyfelhúzó Kupa, Alcsútdoboz:
kategória eredmény helyezés

Kovács József
200 kg 1. 90 kg

Viszt Ferenc
220 kg 2. 100 kg

Victória Súlyfelhúzó Kupa, Szlovákia:
Kovács József 4.
Viszt Ferenc 6.

Scitec RAW fekvenyomó versenysorozat:

Keszthelyi verseny:
Kovács József
Győri verseny:
Kovács József 1.
Kajdi János 1.

Budapesti döntő:
Kovács József 1.
Kajdi János 2.
Viszt Ferenc 8.
Fekvenyomó Országos Bajnokság, Komárom: 
Kovács József 4. 90 kg
Viszt Ferenc 6. 90 kg
Kajdi János      MAGYAR BAJNOK! 140 kg
Wuap Világkupa, Szeghalom:
Kajdi János 2. 140 kg

Ebben az évben terveink között szerepel több hazai bajnokságon és
kupaversenyen, valamint az ausztriai Európa Bajnokságon való részvétel.

Köszönetet mondunk Kupcsik Lászlónak, aki segített a felkészülés-
ben. 

Női kosárlabdázóink a vörösberényi iskolában rendszeres edzéseken
vettek részt. 

Szabadidősport szakosztályként működnek, bajnokságban nem
indultak. 

Indultak viszont két alkalmi sporteseményen, a Nőnapi és a Mikulás
Kupán, ahol három csapat vett részt.
Mindkét tornát megnyerték.
A Györgyi Dénes Általános Iskolában működtetett edzőtermünknek
sajnos az iskola helyiség hiánya miatt költöztetnünk kell. Félkész állapot-
ban van a budatavai sporttelep öltözőjének átalakításából  kialakítandó új
edzőterem. Az átköltözésre várhatóan május hónapban kerül sor. 
Köszönetet mondunk a város Önkormányzatának a támogatásért,
valamint mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották egyesületünk-
nek. 

Felber Gyula
elnök

BESZÁMOLÓ A HERKULES SPORTEGYESÜLET 
2011. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL
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Közlekedés

A KERÉKPÁR, MINT JÁRMŰ

A kétkeréken való közlekedés évszázadok óta ismert és hasz-
nált módszer. Technika fejlődésével sok-sok közlekedési jármű
került használatba, és annak érdekében, hogy ezeket biztonsá-
gosan tudjuk használni, betartandó szabályokat alkottak az ille-
tékesek. Most a kerékpárra, mint járműre, vonatkozó szabályok-
kal szeretném megismertetni Önöket.

Meglehetősen komoly tévhit, hogy kerékpárral mindenhol
lehet közlekedni, hogy mennyire nem így van, kérem, olvassák el
a cikk végén összefoglalt a kerekpározásra vonatkozó szabályokat.
Néhány alapvető szabályra külön is felhívnám a figyelmet.

A közlekedésben csak az a kerékpár használható, amely fel
van szerelve azokkal az eszközökkel melyet a KRESZ előír.
Könnyítésképpen két ábrát is láthatnak, milyen felszerelésekkel
kell rendelkeznie a járműnek ahhoz, hogy a közúti közlekedés-
ben részt vehessen. A kerékpár vezetőjére vonatkozó szabály,
hogy alkalmas legyen a vezetésre, és rá is vonatkozik a nulla tol-
erancia alkoholfogytás.

Tévedés az a felfogás is, hogy a gyalogátkelőn át lehet hajtani.
A gyalogátkelő a gyalogosé, ezért a gyalogátkelőn le kell szállni,
tolni kell a kerékpárt, mert ebben az esetben már gyalogosnak
minősül. Sajnos nem ritka, hogy családi kerékpározás során a
felnőttek azok, igen rossz példát mutatva, akik a gyereket is
rákényszerítik a hibázásra. 

Szintén téves az a felfogás, hogy az egyirányú utcában kerék-
párral be lehet hajtani.

A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez
ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű esetében:
• Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni (tehát ittasan
kerékpározni sem szabad)
• Ismerni kell a KRESZ szabályokat

Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit illetve egyéb vontatmányt
kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével. 

Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni. Tilos a kerékpárt más
járművel vontatni. 

Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni. 
Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, ami a kormány-

zást nem akadályozza. 
Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol

ezt tábla tiltja. 
12 év alatti gyerek főútvonalon nem kerékpározhat.
Kerékpáron egy 18. életévét betöltött felnőtt legfeljebb egy,

10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermek-
ülésen. Egyébként utast szállítani tilos!

A KERÉKPÁROSOKRA VONATKOZÓ FONTOSABB KRESZ SZABÁLYOK

A valóság az, hogy egyirányú utcába csak akkor lehet behaj-
tani, ha azt kiegészítő tábla engedélyezi (mellékletben megte-
kinthető). Balatonalmádiban kiegészítő táblával felszerelt behajtani
tilos tábla egyedül a Szúnyog utcában van, itt szabályos a behajtás.
Az összes többi egyirányú utcába szemből behajtani tilos.

Talán országosan, de Almádiban is komoly gondot okoz a
fiataloknak a KRESZ-ben előirtak szerinti kerékpározás. A boltok-
ban ma már több típusú kerékpár vásárolható, ebből fakadóan a
fiatalok saját hobbijuknak megfelelőt választhatnak. A gond csak
akkor van, ha ezek a kerékpárok nem a KRESZ szerint vannak fel-
szerelve, és kimennek vele a közútra. Ez bizony szabálysértés, mely
büntetést von maga után. Hogy mekkora a veszély, egy példa:
képzeljünk el egy fék nélküli kerékpárost vészhelyzetben, amikor
azonnal meg kellene állni. Ez a lehetetlen állapot, viszont komoly
életveszélyes balesetek lehetnek belőle. Fiatal barátaim azt
javaslom, hogy azokat a kerékpárokat, melyek nem felelnek meg a
közlekedés feltételeinek, csak a közúti forgalomból kivont helyen
használjátok. A felnőtt lakosságot arra kérem, hogy segítsenek
abban, hogy Almádiban több olyan helyet találjunk, ahol a fiatalok
biztonságosan kerékpározhatnak, mert ez egy igazi sport.  

Kívánok mindenkinek sportos kerékpározást, azzal hogy
egyetlen védelmünk a szabályosan felszerelt kerékpár, az azt
vezető józan, a szabályokkal tisztában levő vezető. Ne feledjük
hazavárnak bennünket.

Balogh Csaba

A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszé-
lyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába
beleakadhat a kerékpár küllői közé, ezzel balesetet okozva.

Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közle-
kedni.
A KERÉKPÁR TARTOZÉKAI

A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:
1. Fehér színű első lámpa
2. Vörös színű hátsó lámpa
3. Vörös színű hátsó prizma
4. Két, egymástól független fék
5. Csengő
6. Borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken
7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten

éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között).
A KRESZ által javasolt kerékpártartozékok:
a) A pedálon és a küllők között Borostyánsárga színű prizmák
b) Karos szélességjelző prizma



„Kerékpárút” a tábla a kétkerekű kerékpárok
közlekedésére kijelölt utat jelez; a segédmo-
toros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes
szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár
lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe
veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kerékpár-
úton más jármű közlekedése tilos;

Kerékpársávban
Ha az út mellett van kerékpársáv, akkor csak itt szabad

kerékpározni.

Gyalog- és kerékpárúton
Ha a gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a

kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, a kerékpárosok az
úttesten is közlekedhetnek.

Gyalogos-kerékpáros zónában
Gyalogos-kerékpáros zónában a kerékpárosok számára

kijelölt részen a megengedett sebesség 20 km/h, a zóna többi
részén 10 km/h.
Szorosan az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban.

HOL TILOS KERÉKPÁROZNI?
Tilos kerékpározni autópályán és az “autóút” táblával jelölt

autóúton, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.

„Kerékpárral behajtani tilos”
A kerékpárt tolva már gyalogosnak

minősülünk, tehát az ilyen táblával jelzett
helyen szabad tolni a kerékpárt.

Mindkét irányból behajtani tilos

Ennél a táblánál ugyancsak tilos kerékpárral
behajtani, kivéve, ha valamilyen kivételt jelző
tábla szerepel a fenti tábla alatt. Ha a buszoknak
vagy taxiknak engedélyezett a behajtás, akkor
kerékpárnak is.

2012. február
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Közlekedés

HOL SZABAD KERÉKPÁROZNI?
Az úttesten, az útpadkán és a járdán (ha nem tilos) csak egy

vonalban szabad kerékpározni. A kerékpársávon, a kerékpár- és
gyalog-kerékpárúton egymás mellett is szabad kerékpározni.

Egyirányú utcába értelemszerűen tilos a
forgalommal ellenkező irányból behajtani
kerékpárral is, kivéve akkor, ha a kiegészítő
tábla ezt megengedi. 

Járdán tilos kerékpározni! Kivétel ez alól a 12. évnél fiata-
labb gyerek, mivel főútvonalon még nem kerékpározhat, így a
párhuzamos járdán haladhat, legfeljebb 10 km/h sebességgel.

Lakott területen csak akkor szabad a járdán kerékpározni
(legfeljebb 10 km/h-val), ha az úttest kerékpáros közlekedésre
alkalmatlan (például földút). A hivatalos értelmezés szerint az,
hogy az úttesten nagy a járműforgalom vagy tábla tiltja az
úttesten a kerékpáros közlekedést, még nem jelenti, hogy
szabadna a járdán tekerni.

ELSŐBBSÉGI SZABÁLYOK

Mivel (kerékpárút hiányában) kerékpárral a szabályos köz-
lekedés az úttesten történik, ezek a szabályok a kerékpárosokra
is vonatkoznak. Azért is érdemes ismerni őket, mert az autósok
ezek szerint a szabályok szerint közlekednek. A kereszteződésen
való áthaladást az alábbiak szabályozzák, rangsorban:

1. A gyalogosok elsőbbsége a kanyarodó járművekkel szem-
ben, illetve a zebrán

2. Rendőr
3. Forgalmi lámpa
4. Elsőbbségadást szabályozó táblák
5. Jobbkézszabály

KANYARODÁSI SZABÁLYOK

Irányjelzés
A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, jeleznie kell
minden irányváltoztatási szándékot. Balra kanyarodva bal, jobb-
ra kanyarodva jobb kézzel kell jelezni az irányváltási szándékot.
Az irányjelzést az irányváltoztatás előtt megfelelő távolságban
kell megkezdeni. 

Láthatóság
Tekintettel arra, hogy a kerékpárost nem védi karosszéria, a

kerékpáros egyetlen védelme az ütközések ellen a láthatóság.
Kerékpározáshoz viseljünk mindig élénk színű (éjszaka lehetőleg
világos színű) ruházatot. A láthatóság fokozható láthatósági
mellénnyel, fényvisszaverő csíkok felragasztásával, az előírt piros
prizmával és világítással. 
2007. június 1-jétől lakott területen kívül éjszaka, illetve korlá-
tozott látási viszonyok mellett (köd, eső, havazás), kötelező a
fényvisszaverő ruházat!

Világítás
A kerékpárt kötelező elől-hátul kivilágítani, célszerűen hátul

villogóval, elöl folytonos fénnyel, hogy magunk is lássunk. Az
első világítás ugyanolyan fontos, mint a hátsó, főleg a többi
biciklista számára. Nincs veszélyesebb, mint egy keskeny bicikli-
úton 30-cal szembejövő kivilágítatlan biciklista!

TEENDŐK KÖZLEKEDÉSI BALESET ESETÉN

A balesetben érintett valamennyi jármű vezetője köteles:
1. Megállni.
2. A balesetben megsérült személynek segítséget nyújtani.
3. A további baleset elkerülésére mindent megtenni.

Személyi sérüléssel járó baleset esetén értesíteni kell a rend-
őrséget, és meg kell várni a kiérkező baleseti helyszínelőket. A
sérülés megállapítása nem a baleset résztvevőinek feladata, ha
bármilyen fájdalom, rosszullét vagy szédülés lép fel, akkor
személyi sérülést kell feltételezni, és orvost kell hívni! Személyi
sérüléssel járó baleset esetén nem csak a baleset résztvevői,
hanem a balesetben nem érintett járművek vezetői is kötelesek
segítséget nyújtani.

c) Visszapillantó-tükör
d) Sárvédő
e) Kerékpáros bukósisak
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Családi ügyek

Felháborodott anyuka jött be a napokban irodánkba. Elvették a
családi pótlékunkat! – kiabálta, szinte köszönés helyett. Nehezen si-
került csillapítanunk felindultságát, hellyel, pohár teával kínáltuk, s
pár korty után végre higgadtabban mesélte el a történteket. Kiderült,
gyermeke több alkalommal igazolatlanul hiányzott az egyik helyi
iskolából. Az ilyen hiányzások száma meghaladta már az ötven tan-
órát is, és a szülők nem foglalkoztak az iskolaigazgató értesítésével,
melyben figyelmeztette őket a helyzetre. Később kaptak hivatalos
levelet az önkormányzattól is, de nem vették át és/vagy elkallódott –
az anyuka már nem emlékezett rá pontosan. Tény, hogy a minap
ismét levelet hozott a posta: a település jegyzője felfüggesztette a
családi pótlék folyósítását. Ezt nehezményezte az édesanya, akinek
elmondtuk: bizony a jogszabályok szerint járt el a hatóság.

Ugyanis, ha a tanköteles korú gyermek a kötelező tanórai foglal-
kozásokról igazolatlanul mulaszt, akkor az iskola igazgatójának köte-
lező jelzése alapján a település jegyzője (jegyzői gyámhatóság) jár el
az ügyben. Ha az igazolatlan hiányzás az adott tanévben a  tizedik
kötelező tanórát elérte, akkor a hatóság a szülőt, törvényes képvi-
selőt értesíti, végzésben tájékoztatja a szankciókról. Ezt a levelet
„vesztette el” az anyuka. Ha pedig a tanévben az igazolatlanul
mulasztások száma már az ötvenedik kötelező tanórai foglalkozásig
jutott, jönnek a súlyosabb szankciók. Ebben az esetben a jegyző
felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását, illetve kezde-
ményezi a Magyar Államkincstárnál az ellátás szüneteltetését. A
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, a
gyermek védelembe vételéről is határozatot hozhat a jegyző, erről
gyámhatóságként dönthet. Ettől az évtől, tehát 2012-től ez már
akkor bekövetkezhet, amennyiben a gyermek igazolatlan hiányzása
meghaladja a 10 órát.

A családi pótlékról tudni illik, hogy azt a Magyar Államkincstár
a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez havonta
nevelési ellátásként vagy iskoláztatási támogatásként nyújtja. Havi
összege 2012-ben egygyermekes család esetén 12.200 forint, egy
gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 forint. Kétgyermekes
család esetén gyermekenként 13.300 forintot kapnak, a két gyer-
meket nevelő egyedülállónak gyermekenként 14.800 forint jár. A
három- vagy többgyermekes család gyerekenként 16.000, a három
vagy több gyermeket nevelő egyedülálló pedig gyermekenként
17.000 forintot kap. Más az ellátás összege tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén. Nekik gyerme-
kenként 23.300 forint a támogatás. Ugyanennyi a családi pótlék a
gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézet-
ben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél,
hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermekeknél. A legtöbbet a tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos gyermeket nevelő egyedülállónak utalnak: gyer-
mekenként 25.900 forintot.

A hozzánk forduló édesanya végighallgatta a tájékoztatást, meg
is nyugodott. Aztán elmesélte, férje jó ideje külföldön dolgozik, és
olyan biztos munkahelyet talált, hogy most már az egész család
utánuk költözhet. Így mindjárt ki is egészíthettük az ismereteit, mit
kell tenni a kiutazás előtt, vagy hogy miképpen történik ilyen eset-
ben a családi pótlék folyósítása.

Ismertettük az édesanyával a gyermek külföldre vitelének
lényeges szabályait is. Végleges külföldre távozás esetén a szülőnek a
gyámhivatal előtt nyilatkoznia kell, a gyermek külföldre viteléhez a
gyámhivatal engedélye szükséges. A hivatal megtagadhatja az enge-
dély kiadását, ha az a gyermek érdekeivel ellentétes. Így például
akkor, ha az ifjú családtag nem akar kimenni és itthon megfelelő
helye van, vagy ha a szülők nem tudják igazolni hova mennek.

Ha csak az egyik szülővel távozik a gyermek külföldre, a másik
szülő jóváhagyása szükséges, melyről a gyámhivatal előtt kell nyi-
latkoznia mindkét félnek. A gyermeknek a másik szülővel való kap-
csolattartásánál mérlegelni kell, hogy a kapcsolattartást szabályozó
bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtása nemzetközi
szerződés vagy viszonosság hiányában biztosítható-e.

Abban az esetben, ha a másik szülő tiltakozik, és a különélő
szülők nem tudnak egyezségre jutni, a gyámhivatal tájékoztatja őket
a bírósági eljárás megindításának lehetőségéről. 

Ha a gyermeket külföldre viszik, és a kint tartózkodása a
harminc napot meghaladja, a szülőnek, törvényes képviselőnek beje-
lentési kötelezettsége van a gyámhivatalon keresztül a Magyar

Államkincstárhoz. Ez a családi pótlék folyósításának felfüggesztésére
vonatkozik. Kérhetik az EU országaiba indulók, ha munkavállalás
céljából mennek és a gyermek ott fog óvodába, iskolába járni.
Amennyiben bejelentik a kis családtag külföldre vitelét, akkor 3
hónap után odakint jár a családi pótlék (euróban). Ha elmulasztják a
gyámhivatalnál, a támogatást Magyar Államkincstárnál továbbra is
itt kapják, de visszafizetési kötelezettség terhelheti a szülőt, törvé-
nyes képviselőt, ha kétszeresen veszik fel a pénzt. Többek között
felfüggesztik a családi pótlék utalását a gyermek távolléte alatt akkor
is, ha három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távoz-
nak, amely nem az Európai Unió tagállama. Ugyanez történik, ha a
választott ország az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodásban részes más állam. 

A gyermek végleges külföldre távozásakor a gyámhivatal
határozatban tájékoztatja a törvényes képviselőt a lakcímváltozásra
vonatkozó bejelentési kötelezettségéről. Arról is értesítik, hogy
kérheti a kapcsolattartás szabályozását vagy újraszabályozását
(utóbbi eset elvált szülőknél lehetséges). A gyámhivatal az engedé-
lyező határozatot közli a családi pótlékot folyósító szervvel.

A hatósági jóváhagyás nélkül a szülőre, törvényes képviselőre
szankciók várhatnak. Így akár társadalombiztosítási ellátásoktól is
eleshet egyes államokban (pl. Ausztria), de akár duplán is adóz-
tathatják. Vagy pedig a külföldi tartózkodás a gyermek jogellenes
külföldre vitelének minősülhet.

Megbeszéltük az édesanyával azt is, mi várható, ha a gyermek
külföldön folytatja tanulmányait. A jogszabályok lehetővé teszik,
hogy magyar állampolgár engedély nélkül folytathasson tanulmá-
nyokat külföldön. Tankötelezettségét külföldi oktatási intézményben
is teljesítheti. Megkötés, hogy a lakóhellyel (ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel) rendelkező, tanköteles tanuló esetén a tanulmányok
külföldön történő folytatását be kell jelenteni a lakóhely, vagy
tartózkodási hely szerint illetékes település jegyzőjének. Ha pedig a
tanuló már hazai iskolába is beiratkozott, az iskola igazgatójával is
tudatni szükséges. Az állandó lakóhellyel rendelkező tanulónak a
külföldi tanulmányok alatt szünetel a magyarországi tanulói jogvi-
szonya

Végül úgy zártuk a beszélgetést, hogy az anyuka megígérte, ha
további, konkrét kérdései lesznek, újra felkeresi ügyfélszolgálatunkat
a Balatonalmádi, Ady Endre utca 2. szám alatt. Vagy jelentkezik a
88/542-551-es központi telefonszámon.

Ő már tudja, hogy munkatársaink készséggel állnak rendelke-
zésére. Ahogy az Önökére is, mindenkiére, aki segítségre szorul.
Bármikor forduljanak hozzánk bizalommal.

Balatonalmádi, 2012. január 20.
Szociális Központ Munkatársai

IRÁNYTŰ A FELNŐTT ÉLETHEZ
Ha elmúltál már 18 éves, de nem érzed, hogy környezeted

felnőttnek tekint, 2012. február 27-én 16:30-kor induló klu-
bunkban ötleteket, tanácsokat kaphatsz, kicserélheted tapaszta-
lataidat kortársaiddal.

Fejlesztheted képességeidet abban, hogyan képviseld az érde-
keidet:
• közvetlen környezetedben,
• hivatalos ügyintézések kapcsán,
• egészségügyi intézményekben,
• és az élet bármely területén, amely nehézséget okoz számodra.

Segíthetünk, és te is segíthetsz másoknak kortársaiddal, illet-
ve más korcsoportokkal való kapcsolatteremtésben, indulataid
kezelésében.

Ha vannak terveid, vágyaid, céljaid, gondolkodjunk együtt a
realitásokon, megvalósítási lehetőségeken.

Felnőttnek lenni nem könnyű, de a jó felnőttség tanulható!
Időpont: minden hónap utolsó hétfőjén, 16:30-tól 17:30-ig.
Helyszín: Balatonalmádi Alapszolgáltatási Központ

Balatonalmádi, Ady E. u. 2.
Várjuk az érdeklődőket.

Balatonalmádi Családsegítő

SEGÍT A BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS KÖZPONT
„Elvették” a családi pótlékot.

Hogyan vihetjük külföldre a gyermekünket?
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NE FÉLJÜNK A KÁRTYÁS
MÉRŐÓRÁTÓL

Telefonos segítségnyújtás a családsegítőnél!

Elkeseredett középkorú asszony lép be az irodánkba. Nehe-
zen oldódik, aztán a segítő szándékot látva, egyszerre csak
megered, árad a szó belőle. Kiderül, több tízezer forintos áramdíj
tartozásuk van, képtelenek kigazdálkodni jövedelmükből a
rávalót. Gyermekük általános iskolás, férje hosszabb ideje
munkanélküli, az ő fizetése pedig nem elég a megélhetésre sem.
A rezsi egy részét – fűtés – fizetik, a másikat, a villany díját nem
tudják. Akarták, de nem megy. Időközben védett fogyasztói stá-
tuszért folyamodtak. Közölném, mivel jár ez, de hallhatóan
tájékozódott, maga sorolja, milyen feltételek szükségesek hozzá:
a szociálisan rászoruló fogyasztókat részletfizetéshez, fizetési
haladékhoz és előre fizető (kártyás) mérőhöz való jog illeti meg.
Mikor ez utóbbit javaslom neki, kiderül, idegenkedik a kártyás
mérőóra gondolatától is.

Pedig, és ezt elmondom neki, ma már nemcsak a rászorulók,
hanem a gazdag magánfogyasztók is keresik a lehetőségét, mert
ebben az esetben kevesebbet, az áramdíjra rakott egyéb költsé-
gektől mentesen fizethetnek a fogyasztásért. A nem védendő
fogyasztóknak természetesen fizetniük kell a szerkezetért, de a
2007. évi LXXXVI. villamos energiáról szóló törvény alapján azt
mindenki kérheti. 

Az anyagilag nehéz helyzetbe került családok számára tehát
jó alternatívát kínálhat a számlatartozások felhalmozódása ellen,
ha előre fizetős villanyórát szerelnek fel a házba, lakásba. A kár-
tyás órával a szolgáltatás természetesen csak addig vehető igény-
be, amíg van előre befizetett "egység".  Amúgy ugyanúgy méri az
elfogyasztott villamos energiát, mint egy hagyományos lakossági
mérő. A díj fizetését, amely tetszőleges összegű lehet, a telefon-
kártyához hasonlatos módon is aktiválhatják. Az E.ON-tól
kapott Komfort kártyán, amelyért a fogyasztó cserébe kap egy 20
számból álló kódot. Ezt a kódot a mérőóra előlapján bebillen-
tyűzi, és a mérő a befizetett összegnek megfelelően lehetővé teszi
az energiafogyasztást. 

Az ügyfelek a  befizetést megtehetik személyesen is, az E.ON
ügyfélszolgálatain, vagy csekket kérhetnek, és postai úton ren-
dezik, majd visszamennek az E.ON irodába, a kódolás engedé-
lyezéséért. Más esetben elviszik magukkal a csekkeket, otthon
kitöltik azokat, befizetik lakóhelyük postáján, majd telefonon
jelzik ezt a szolgáltatónak, illetve elfaxolják a befizetett
csekkszelvényeket. Ezek feldolgozása után saját telefonszámukra
jóváhagyó visszajelzést kapnak az E.ON-tól, és bepötyöghetik
kódjukat a mérőórába. Az áramszolgáltató ilyenkor pár nap
türelmet kér, ugyanis hosszabb ideig is eltarthat a csekkek elfo-
gadása, az adatok feldolgozása.

Ehhez kapcsolódik a Balatonalmádi Szociális Alapszolgál-
tatási Központ szolgáltatása, amely az utóbbi befizetési forma
gyorsabb ügyintézését segíti. Ugyanis ha a rászoruló, védett
fogyasztó nálunk, irodánkban (Balatonalmádi, Ady Endre u. 2.)
kéri a befizetései telefonos aktiválását, mi biztosítjuk ezt, és a
gyors ügyintézést. Erre az E.ON-nal kötött megállapodásunk
jogosít fel bennünket.

A középkorú asszonyt megnyugtatta a kapott információ, úgy
ment el, hogy részletes tájékoztatást kér az E.ON ügyfélszolgálat
irodájában. Az érdeklődők itt kérhetik az úgynevezett induló cso-
magokat. Ez a csomag tartalmazza a részletes tájékoztatót, egy
E.ON-adatlapot az adatbázisban történő beazonosításhoz, a
szolgáltatást igénylő, kitöltendő adatlapokat a védendő státusba
kerüléshez, valamint a megcímzett válaszborítékot.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
munkatársai

PROGRAM A LAKOSSÁG JOBB
KÖZBIZTONSÁGÉRZETÉÉRT
2011-ben hirdette meg az ORFK „A lakosság szubjektív biz-

tonságérzetének javítását leginkább célzó intézkedések végrehaj-
tására irányuló fokozott ellenőrzések” programját.

Nos, mit jelent ez a mindennapok nyelvén? Mindig is elvárás
volt a településeken élők és a rendőrök részéről is, hogy minél
többet találkozhassanak. Na, nem bűncselekmények, balesetek
kapcsán! Megelőzési céllal, hogy a rendőri jelenlét elriassza a
tisztességtelen szándékkal érkező idegeneket, és féken tartsa a
törvényt, mások érdekeit nem tisztelő helybelieket. 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez
tartozó településeket öt körzetre osztottuk. A csoportosítás
szempontja volt, hogy az egymáshoz minél közelebb lévők tar-
tozzanak egybe. Ezekben a körzetekben minden héten legalább
egyszer, az erőket összevonva, fokozott közbiztonsági
ellenőrzéseket tartunk. A fokozott ellenőrzést minden alkalom-
mal terv alapján minimum 1 szolgálati csoport hajtja végre,
amely minden esetben a napi rendszeres szolgálaton (URH
gépkocsizó járőr, balesethelyszínelő) felüli szolgálati csoportot
jelent. Az ellenőrzésekbe a helyi KMB-s és a bűnügyes kollégák
mellett társhatóságok is részt vehetnek, vesznek. Hogy mikor,
merre járnak kollégáink, természetesen nem hirdetjük meg előre!
Kéthetente pedig a kapitányság területén bárhol közlekedés-
rendészeti akciókat szervezünk, amikor nemcsak a rendelkezé-
sünkre álló, egyébként folyamatosan üzemeltetett eszközöket
(trafipax, PDA) és a közúti ellenőrzést alkalmazzuk a szabály-
szegők kiszűrésére, hanem más módszereket is bevetünk. 

Külön hangsúlyt fektetünk a személyes kapcsolattartásra a
lakosság, a civil szervezetek, a település vezetői, az iskolák, egyéb
intézmények és a rendőrök között.

Azok a visszajelzések, amelyek a gyalogos szolgálatot is ellátó,
észrevehetőbb rendőri jelenlétről szólnak, bennünket igazolnak.

Eddig is jó kapcsolatot alakítottunk ki minden településen a
helyi polgárőr szolgálatokkal, de úgy gondoljuk, hogy növelve a
közösen szervezett akciók, ellenőrzések számát, jobban tudjuk
erőinket, képességeinket a közösségek szolgálatában hasznosí-
tani. Ennek jogi hátterét biztosítja a polgárőrség tevékenységéről
szóló, 2012. február 1-jétől hatályos új törvény is.

A rendőrség és a civil szféra egy más jellegű kapcsolattartási
színtere a Kistérségi Egyeztető Fórum, amelynek tagjai a rendőr-
ség, a polgármesterek, a kisebbségi önkormányzatok vezetői,
képviseltetik magukat a társszervek (tűzoltók, mentők, víziren-
dészet), a közterület-felügyeletek, a gyermek- és családvédelmi
szolgálatok, valamint a kistérségi társulás.

Ez a fórum is lehetőséget ad a szorosabb együttműködésre, a
felmerülő problémák megbeszélésére, a lakosság irányából a
rendőrség felé érkező kérések, kérdések továbbítására. 

A decemberi egyeztető fórumon a kapitányságvezető felaján-
lotta a polgármestereknek, hogy a településeken megszervezésre
kerülő közmeghallgatásokon képviselteti magát a rendőrség, és
az előzetesen vagy ott felvetett kérdésekre válaszolunk.

Stanka Mária r. őrnagy.

Fotó: Kovács Piroska Rózsa
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Hírek

SZÉP RÉGI TÉL
Kontinensünk általunk lakott részén télen hideg van.

Néha nagyon hideg, és gyakran esik a hó. Ezt még az óvodások
is tudják. A hideg ellen fel kell öltözni, a havat el kell lapátolni.
Szerintem ennyi.  Ehelyett mit látok? Riadalmat, figyelmeztetést
minden médiában, mintha rendkívüli lenne, hogy éjszaka
várhatóan havazni fog. 

Jókat vigyorgok magamban, mert arra gondolok, hogy akkor
kéne ennyire ámuldozni, ha mindez mondjuk júliusban történne.
Így, február elején nekem ez természetes annak ellenére, hogy
nem tartozik a kedvenc elfoglaltságaim közé öt réteg ruha ma-
gamra húzkodása, utálom vakarni a kocsiról a jeget és a havat,
hóláncom pedig nincs is. Minek? Úgysem tudom felszerelni… A
gázszámlát fizetni pedig mindenekfelett ki nem állhatom. 

Viszont elkapott a nosztalgia. Aki emlékszik az 1986–87-es
télre, tartson velem egy kis időutazásra. 

Azon a télen  akkora hó esett, hogy azt a mennyiséget ellapá-
tolni még szegény apám sem állt neki, pedig nem félt a munkától.

Négyéves kisfiammal úgy kellett felmászni a kapu köré fújt
hóhegyre, majd lebotorkálni a másik oldalon. Ennél a pontnál már
be is ázott a cipőnk, mert egyikünké sem volt Gore-tex. Igen!
Kivittem a gyereket, mégsem betegedett meg, és a személyisége
sem sérült; nem alakult ki sem hideg-, sem szél- vagy hófóbiája. 

Az utcán már „csak” térdig ért a fehérség, tombolt a szél, de
mindenképpen el kellett jutni az ABC-ig, hiszen nem volt még
forgalomban tartós tej, mélyhűtő láda, meg hasonló vívmányok.
Naponta kellett megvenni a friss tejet és kenyeret. Szombat
délelőtt dupla mennyiséget, mert délután bezártak a boltok, és
vasárnap egész nap nem volt nyitva semmi. Ha rosszul kalkulál-
tunk valamit, akkor lehetett kölcsönkérni a szomszédból, esetleg
praktikusan helyettesíteni valamivel a hiányzó élelmiszert. 

Szóval  megmásztuk a hóhegyet, majd a süvítő széllel szem-
ben nekiveselkedtünk az útnak. 

Az ABC előtt jókora tömeg verődött össze, az almádi taxisok
CB-rádión értekeztek a veszprémiekkel. Így terjedt el a hír, hogy
katonai járművet indítanak Almádiba, megpakolva alap élelmi-
szerekkel, mert a Megyehegyről rajtuk kívül le nem jön semmi-
lyen más szállítóautó. 

Vártuk tehát a Magyar Néphadsereget a friss kenyérrel, re-
mélve, hogy a veszprémi pékek egy része  valamiképpen eljutott a
munkahelyére. Várakozás közben kisebb-nagyobb békésen be-
szélgető csoportok verődtek össze, akik senkit nem szidtak, ami-
ért hiányos a boltban a választék.  Hihetetlen, de nem voltak idege-
sek azért sem, amiért nem volt lehetőségük telefonálni a városon
kívüli munkahelyükre. Mindenki tudta, hogy a főnöke majd kinéz
az ablakon, aztán magától is rájön, hogy hol lehet a beosztottja.

A gyerekek örömmel szaladgáltak az ABC sarkában összetor-
lódott havon fel az üzlet tetejére, majd onnan le. Nem vereked-
tek, nem veszekedtek, nem lökték le egymást a tetőről, és a
szülőknek eszükbe sem jutott, hogy ettől félni kéne. Kicsik és
nagyok boldog egyetértésben kihasználták a tényleg rendkívüli
időjárás okozta iskolai és óvodai szünetet. 

Azon a napon megsokszorozódott a Kuckó forgalma, hiszen
az átfagyott kenyérre várók meghívták egymást egy-egy dupla
eszpresszóra, a délelőtti óra ellenére esetleg Rumpuncsra, Éva
Vermouthra, vagy valami jóféle – zárjegy nélküli! – pálinkára. A
gyerekek kaptak sütit és üdítőt, a számla végösszege pedig még
így sem rúgott egynapi minimálbérre. 

Így emlékszem erre a régi téli napra, és nem vagyok megijed-
ve a várhatóan 40 cm-es hótól, amivel két napja riogatnak. 

Van már mélyhűtőládánk mindenféle alapanyaggal, kész- és
félkész termékek vésztartaléknak, tartós tej két hétre való. Éhen
nem halunk, az biztos. 

Mégis, mintha boldogabb lett volna az a ráérősen beszélgetős
időszak, amikor természetes volt, hogy télen hideg van és hava-
zás várható…

Jó lenne, ha olvasóink is megosztanák  emlékeiket ezekről a
hetekről. Örülnénk, ha megírnák nekünk, hogyan vészelték át –
mobiltelefon és internet nélkül, mindösszesen 2 (kettő!) tévé-
csatornával, a téli gumit csak hírből ismerve – a kegyetlen
időjárást. Esetleg van valakinek erről a télről fényképe? A márciusi
számban szívesen közölnénk ezzel kapcsolatos fotókat, írásokat. 

Sz.M.

FELHÍVÁS
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 16.§-a
értelmében: az egyéb szálláshelyet (korábbi nevén: fizetővendég-
látást) üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári
évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a
jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

a) fogadott vendégek számáról, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák szá-

máról.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel

rendelkező, illetve a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező
vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás
személyi adatokat nem tartalmazhat.

Az adatlap letölthető honlapunkról (www.balatonalmadi.hu
/Dokumentumtár/Formanyomtatványok), vagy beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.)
fszt. 15. számú hivatali helyiségben (tel.: 88/542-416) ügyfélfo-
gadási időben. 

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
Göndöcsné Sashegyi Csilla

Igazgatási osztályvezető

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szolgálatunk

ügyfélfogadási ideje megváltozik 2012. február 01-jétől.
Hétfő: 8.00–18.00 óráig 
Kedd: 8.00–16.00 óráig
Szerda: 8.00–16.00 óráig
Csütörtök: 8.00–16.00 óráig
Péntek: 8.00–13.00 óráig
Elérhetőségünk: Balatonalmádi, Ady Endre u. 2. (Vörösbe-

rényben) Tel.: 88/542-551 
Szolgáltatásaink: 
• Életviteli / háztartásvezetési / adósságrendezési tanácsadás, 
• házi segítségnyújtás, 
• szociális étkeztetés, 
• segítő beszélgetés, 
• gyermekneveléssel kapcsolatos egyéni konzultáció, 
• ügyintézésben segítségnyújtás, 
• szociális, munkaügyi, nyugdíj ellátásokkal kapcsolatos

információnyújtás, 
• jogi segítségnyújtás-tanácsadás, 
• pszichológus,
• egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás. 
A hosszabb ügyfélfogadási idővel az a célunk, hogy mindenki

számára elérhetőek legyünk, azoknak is, akik délután négy óráig
dolgoznak, és nem tudják másképp igénybe venni a szolgáltatá-
sainkat. Mindenkit szívesen fogadunk, első alkalommal előre
bejelentkezni nem kell hozzánk!

Nekünk Önök fontosak! 
„Lehet, hogy a világnak csak egy személy vagy, de egyetlen

személynek te jelented az egész világot.”
Gabriel José Garcia Márquez

Balatonalmádi, 2012. január 23.
Szociális Központ munkatársai

Az Almádiért Közalapítvány részére az elmúlt évben 
257.869 Ft felajánlás érkezett. 

Köszönjük, és az idén is számítunk támogatóinkra.

Adományokat közvetlenül a bankszámlánkra is lehet utalni 
és csekken is lehet befizetni.

Bankszámlaszámunk: 11748083-20005760

Csekkek az önkormányzat portáján 
és a Pannónia Kulturális Központban találhatók.

Felhívás személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlására
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A Vörösberényi Nyugdíjas Klub
a Ringató Balaton Néptánccsoport 

és a Borostyán Népdalkör
szeretettel meghívja Önt, kedves családját 

és baráti társaságát

2012. február 25én, szombaton 20 órakor

a  Vörösberényi Művelődési Házban tartandó 

FARSANGI BÁLRA
Zene:  Németh Tamás

Büfé – Tombola : értékes nyereményekkel
Belépő: üdvözlő itallal, vacsorával: 2.500,Ft

Asztalfoglalás a Művelődési Házban naponta 16–18 óráig,
illetve telefonon, a  30/9024268 számon.

Jó szórakozást kíván és szeretettel várja:

a RENDEZŐSÉG

A Nők a Balatonért Egyesület Almádi Csoportja
szeretettel hív minden érdeklődőt hagyományos

„Asszonyfarsang”
című batyusbáljára

2012. február 18-án szombaton, 18 órára
a Pannónia Kulturális Központba.
Vidám jelenetek, táncok, versek. Tombola.

Díjazzuk a jelmezben érkezőket!
„Belépő” nincs, „kilépőként” adományokat elfogadunk.

További információ: Némethné Erzsi 20/329-8440

Lakóhelyem Vörösberény 
– pályázat –

A Pannónia Kulturális Központ
Vörösberényi Művelődési Háza
Lakóhelyem Vörösberény 

címmel
képzőművészeti pályázatott hirdet 

10 évesnél idősebb nem hivatásos alkotók számára.
Várjuk a tetszőleges technikával készült, 

/ fotó kivételével - rajz, festmény, plasztika…/
kiállításra alkalmas állapotú, 

témához kapcsolódó  műveket.
Egy alkotó legfeljebb 2 alkotással pályázhat. 

Pályázni lehet a következő kategóriákban:
I. kategória: 10 – 14 év
II. kategória: 15 – 20 év

III. kategória: 20 év felett 
A kategóriák első három helyezettje 

díjazásban részesül!

Az alkotásokat várjuk 
Vörösberényben a Kultúrházban – munkanapokon 

16 és 19 óra között,
Balatonalmádiban, a Pannóniában 

10 és 19 óra között, 
legkésőbb március 9-én, 19 óráig.

A beérkezett alkotásokból szakértő zsűri 
válogatja össze a kiállításra kerülő anyagot.

A kiállítás megnyitójának tervezett időpontja 
március 17, szombat 16 óra.

További információ
Kiss György (20/203–6135) és 
Mester Ferenc (20-/991–6213)

művelődésszervezőknél kapható.



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

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

Dr. Wilde Róbert
bőrgyógyász

Veszprém
06/20-418-5542

Városközpontban (Petőfi utcában) garázs eladó! 
Ugyanott kerti kisgépek, szerszámok eladók.

Érdeklődni: 06204910685

Keressük a veszprémi Kállai Éva Leánygimnázium 1958–62. közötti IV. D, 
Balogh Istvánné osztályából Horváth Emíliának, Nógrádi Teréznek, 

Simon Máriának nevezett osztálytársainkat.
Jelentkezésüket vagy róluk bármilyen tájékoztatást az alábbi címre kérünk:

Székely Imréné Fehérváry Emma
8000 Székesfehérvár, Csutora u. 13.

Tel.: 06-22/322-195
szekelyne.emma@gmail.com

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Felelõs kiadó:

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

e-mail: baujsag@gmail.com
Tel.: 06 20 377 2157

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

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

Kéziratot nem õrzünk meg!
Készült: Veszprémi Nyomda Zrt.

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

Felhívás személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlására

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

1. „Almádiért” Közalapitvány,  adószáma: 19262259-2-19

2. „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány,  adószáma:18919879-1-19

3. Közbiztonsági Közalapítvány,  adószáma: 18938649-1-19

4. Almádi Zeneiskoláért Alapítvány,  adószáma: 18938591-1-19

5. Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány,  adószáma:18924907-1-19

6. Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány,  adószáma: 18935598-1-19

7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19

8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19

9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19

10. Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma: 18916357-1-19

11. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19

12. Balatonalmádi Polgárőr Egyesület, adószáma: 18919123-1-19

13. Eggenfelden–Balatonalmádi Baráti Társaság Egyesület, adószáma: 18936173-1-19

14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért, adószám: 19266057-1-19

15. Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány,

adószám: 18937655-1-19

16. Vörösberényi Polgári Olvasókör, adószám: 18923487-1-19



Tanfolyamnyitó: 2012. 02. 16. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 02. 22. 16.00 óra

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 bérbeadó.

Balatonalmádi Városgondnokság
Érdeklődni: 06-88/542-561



GONDOSKODÁS 
KERTÜNK, UDVARUNK
MADÁRKÁIRÓL
A havas felvételek tavaly télen készültek.

Katz Itván


	ALMADI BORITO
	februar javitott
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