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BALATONALMÁDI 100 ÉVES
Almádi elnevezést használjuk a mindennapi beszédben. 

"Nagyon sok településnek van "napi használatra" rövid neve. Ter
mészetesen csak olyan település esetén lehetséges ez, amelyiknek 
a neve két, esetleg három különállóan is értelmes szóból tevődik 
össze. Például Pestre utazunk és nem Budapestre. Székesfehérvár 
csak fehérvár, Hódmezővásárhely pedig Vásárhely a minden
napi használatban. Hogy közebbit is említsünk, Vörösberény 
nekünk csak Berény, bár ez esetben óvatosan kell a rövid nevet 
használni, miután jó néhány Berény nevű település van kis ha

zánkaban. Így  van ez Balatonalmádival is. Eredetileg Almádi volt 
a hivatalos elnevezése, az akkor még hegyközségnek, illetve 
községnek. Nézzük, hogy is van a 100 éves jubileum, mit mond 
a vonatkozó törvény. 

"A magyar királyi belügyminiszter az 1909. január hó 25-én 
84.672/908 szá m alatt kelt rendeltével, Veszprém vármegye 
községeinek neveit az 1898. évi IV.t.cz. 2. §-a és ugyanezen ren
deletével a Veszprém vármegye községei területén levő puszták, 
telepek, majorok és egyéb lakott helyek neveit az 1898. évi IV 
t.-cz. 3. §-a alapján a következőleg állapította meg.". Ezután járá
sonként felsorolja a települések eddig használt nevét, ezt köve
tően az új nevét és a hozzá tartozó egyéb lakott helyek neveit 
sorolja fel. 

Előzőekből következően némi késéssel, de még 2009-ben 
"ünnepelhetjük" Balatonalmádi, 80 évig községi, 20 éve városi 
létét. Használjuk továbbra is a több, mint 500 éves Almádi elne
vezést, noha nem tudjuk pontosan honnan származik és mennyi 
a valóságos "életkora".

Schildmayer Ferenc

Minden másodpercben meghal egy ember. Kialszik egy fény, ami 
soha többé fel nem lobban, egy csillag, amely talán különösen 
szépen világított, de mindenképpen soha nem látott saját szín
képe volt. Egy élőlény, aki talán lángészt, talán jóságot sugárzott 
maga körül, elhagyja a földet, az, akit csak egyszer láttunk, a 
hússá-vérré vált csoda nincs többé. Egy emberben sem ismétlőd

het a másik, és ő sem ismétlődhet soha többé másban. Minden új 
lény üstökös, amely az örökkévalóság folyamán csak egyszer 
érinti a földet... kérész életű, ragyogó útja egyetlen felvillanás 
fény és sötétség, örökkévalóság között.

Nexö: Ditte, az ember lánya 
F o tó : N ovak  László



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselő-testület a 2009. szeptember 3-i ülésén 25 napirendi 
pontot tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak.

Javaslat a Töltés-Vécsey utca fejlesztésére vonatkozó pályázat 
benyújtására

A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében 
meghirdetésre került a "Belterületi utak fejlesztése" című pályázat, az 
önkormányzati tulajdonú belterületi utak korszerűsítésére, felújí
tására. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Töltés-Vécsey utca fejlesztésének támogatására, 
ezért felkérte a Polgármestert, hogy a pályázati projekt költségvetését
-  32.671.241 millió forint biztosítandó önrészre tekintettel -  ter
veztesse meg az ADITUS Kft-vel.

W esselényi strand fürd ő  szolgáltatásának fejlesztése
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonalmádi Wesselényi strand fürdőszolgáltatás fejlesztésének ki
dolgozására munkacsoportot hozott létre, melynek tagjai: Keszey 
János polgármester, Boros László, Hegyi Zoltán Rókus, Dr. Kutics 
Károly képviselők, Agg Z. Tamás intézményvezető, Bogdán László és 
Zana András osztályvezetők. A munkacsoport a Pannon Consulting 
Group Kft., továbbá az ONIX Stúdió Kft. tanulmányterveinek, refe
renciáinak áttekintése, tanulmányozása után az ONIX Stúdió Kft. 
terveit javasolják megvalósításra. A programtervben szerepel három
féle csúszdaelemmel ellátott vizes pályájú csúszdapark, szabadtéri 
homokos és vizes sportpályák, Kneipp-kúra és vizes fitnesz me
dence, fürdőház, kültéri szaunaház, hidegvizes csobbanómedence, 
tepidárium vagy sókamra helyiség, infra- és finn szauna. A beruházás 
összköltsége 650 millió forint + ÁFA.

A  Pannónia Kulturális Központ és K önyvtár szakfelügyeleti 
ellenőrzése

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a PKKK- 
ban átfogó minőségi, könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatot tartott az 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) két szakfelügyelője 
2009 májusában. Az értékelés során kiemelték a könyvtár dolgozói
nak színvonalas szakmai tevékenységét, a strandkönyvtár működé
sét, az akadálymentesített épületet. Külön elismerést kapott a könyv
tár az olvasás népszerűsítése, illetve a gyermekek olvasóvá nevelése 
érdekében végzett munkája, valamint a regisztrált könyvtárhasználók 
és kölcsönzött dokumentumok számának emelkedő tendenciája ér
dekében végzett tevékenysége. Hiányosságként fogalmazódott meg a 
szellőzés megoldatlansága, egy önálló olvasóterem hiánya és az 
informatikai eszközpark szűk kapacitása.

Javaslat a M agyar-A ngol T annyelvű G im názium  és Kollégium  
világításának korszerűsítésére

Az önkormányzat tulajdonában lévő Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium és további nyolc megyei oktatási intézmény 
világításának korszerűsítését tervezi az intézményt fenntartó Veszprém 
Megyei Önkormányzat a "Szemünk Fénye" program keretén belül. A 
pályázathoz önerő biztosítására nincs szükség és a tervezett bérleti díjat 
is a megyei önkormányzat fizetné tíz éven keresztül. A képviselő- 
testület egyetért a világítás korszerűsítésének szükségességével és a 
fejlesztés megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulást megadta.

Javaslat a II. Világháború ban iskolás korukban életüket vesztett 
diákok m egem lékezésére

Bakonyvári László és Vastagh György balatonalmádi lakosok 
azzal a kéréssel fordultak a képviselő-testülethez, hogy lehetőséget 
kapjanak a II. világháborúban iskolás korukban életüket vesztett, 
helybéli osztálytársaikra való megemlékezésre. A magyar hősök em
lékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló
2001. évi LXIII. törvény a megemlékezés napjának minden év május 
hónapjának utolsó vasárnapját határozza meg, és kérelmezők ezen a 
napon szeretnének megemlékezni elhunyt diáktársaikról is. Méltó 
formáját tartanák a megemlékezésnek, ha ezen a napon a két 
általános iskolából egy-egy diák koszorút helyezne el a Hősi Emlék
műnél. Kérelmezők a koszorúzással kapcsolatosan felmerülő költ
ségeket vállalják. Kérésüket a képviselő-testület jóváhagyta.

Javaslat a "Cim boránk a Balaton"  -  Balatoni játszóbáz hálózat 
megvalósítására

A Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus egy Balatoni játszóház hálózat 
kialakítását tervezi a régióban. A program egy olyan interaktív ját

szóházat (Cimbora labirintus) biztosít, amely játékos formában is
merteti meg a gyerekeket a Balaton természeti és kulturális értékei
vel, múltjával és jelenével. A programban ügyességi és logikai felada
tok egyaránt szerepelnek majd, ezért óvodás kortól a felnőtt kor
osztályig mindenki megtalálhatja a kedvére való elfoglaltságot a 
családközpontú létesítményben. A képviselő-testület támogatja a ját
szóház megvalósítását.

Varga Veronika

A Képviselőtestület 2009 szeptember 24.-ei ülésén 20 napirendi 
pontot tárgyalt, a fontosabb döntések a következők:

1. Költségvetési rendelet: Az Önkormányzat 2009. évi költ
ségvetési rendeletét az időközben bekövetkezett változások (állami 
támogatások, jogszabályok változásai, nyertes pályázatok stb.) miatt 
módosítani kellett.

2. Lakásrendelet: Az Európai Unió előírásai szerint a tag
országok jogszabályait összhangba kell hozni az uniós irányelvekkel, 
ezért a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó 7/2006. (III. 03.) számú Önkormányzati rendelet helyett 
újat kellett alkotni. Az új rendeletet a képviselőtestület elfogadta.

3. Taxi-rendelet: A közúti közlekedésről szóló törvény elő
írja, hogy a települések területén lévő taxiállomások igénybevéte
lének rendjét önkormányzati rendeletben kell szabályozni. A kép
viselő-testület a rendeletet megalkotta (a taxiállomás az eddigi he
lyén marad).

4. Bursa Hungarica pályázat: a képviselőtestület -  1 millió Ft- 
ra növelve a korábbi 750 000 Ft-os keretet -  csatlakozott a hátrá
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulójához.

5. Pedagógiai programok módosítása: Az önkormányzat ko
rábban döntött arról, hogy támogatja a sajátos nevelési igényű gyer
mekek integrált oktatásának megszervezését az általános iskolákban. 
A képviselő-testület ennek megfelelően kiegészítette az általános 
iskolák alapító okiratát, s jóváhagyta a pedagógiai programok módo
sítását.

6. SZMSZ-módosítás: Az államháztartás működési rendjéről 
szóló kormányrendelet előírja, hogy a költségvetés szervek szervezeti 
és működési szabályzatát (az új besorolás és szakfeladatrendnek 
megfelelően) 2009. szeptember 30-ig módosítani kell. A képviselő- 
testület az előírások szerint módosította Városgondnokság Szervezeti 
és Működési Szabályzatát.

7. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése és létszám- 
igénye: A képviselő-testület döntött a pályázaton elnyert, és 3 fő 
összetevőből álló (konferencia és jegyzőkönyvező-, monitor-, vala
mint elektronikus döntéstámogató szoftver) Mikro Voks Elektro
nikus Közgyűlési rendszer jelenlegi ülésteremben történő kiépíté
séről. A nyertes pályázatokkal összefüggésben megnövekedett 
közigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a képviselő- 
testület lehetővé tette a Hivatal létszámának határozott időtartamra 
(2010 december 31.-ig) történő 1 fős bővítését.

8. Leader-pályázat: A képviselőtestület elhatározta, hogy a 
pályázati kiírás megjelenése után Leader-pályázatot nyújt be "Ren
dezvények lebonyolításához szükséges mobil eszközök beszerzése" 
(Faházak) címmel, emellett javasolja az Almádiért Közalapítványnak, 
hogy "Leader-kultúrparkok és -központok kialakítása" (Szoborpark a 
Szent Erzsébet Ligetben) címmel nyújtson be pályázatot.

9. Gyermekorvosi szolgálat: Az I. sz. házi gyermekorvos, Dr. 
Partos Tímea jelezte, hogy praxisjogát át kívánja adni Dr. Szántai 
Dóra Katalin csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosnak. A 
képviselő-testület a korábbi szerződést megszüntette, s 2009 novem
ber 1-jei hatállyal Dr. Szántai Dóra Katalinnal megkötötte határozat
lan időre az ellátási szerződést.

10. Buszváró Budataván: A képviselő-testület elhatározta a 71- 
es út budatavai kanyarában tönkrement fedett buszváró pótlását.

11. Kitüntetések: A képviselőtestület zárt ülésen döntött két 
Váth János-díj adományozásáról.

Bálint Sándor

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!” (Tamási Á ron)



KEDVES GÁBOR BÁTYÁM!
2002. január 5-én, amikor Kurucz Gyurka berényi tiszteletes bará

tunkat búcsúztattuk a veszprémi temetőben, akkor mondtad nekem elő
ször, hogy azt szeretnéd, ha a Te temetéseden nem sírnának, hanem 
mosolyognának az emberek. Később kitaláltad, hogy Te magad fogod 
megírni a Téged búcsúztató beszédet, és velem fogod felolvastatni. Meg is 
írtad, mert egyszer megmutattad Péter unokádnak, és erről Judit lányod is 
tud, de nekem nem adtad oda, nyilván nem tartottad még időszerűnek.

Tíz nappal ezelőtt voltam Nálad. Ereztem, hogy elindultál már a 
hosszú úton, de a kéziratodra nem kérdezhettem rá, ha Te nem hoztad elő. 
Az elmúlt napokban nagyon keresték a Tieid, de nem találták. Előkerült 
viszont ez a dosszié, benne öt darab, általad sűrűn teleírt oldal, évszá
mokkal, címszavakkal, nevekkel és a Rád annyira jellemző ironikus meg
jegyzésekkel, amelyek összességükben a fél önéletrajzodat teszik ki. Azért 
csak a felét, mert a bejegyzések 1924. január 25-vel, a születésnapoddal 
kezdődnek, az utolsó pedig így szól: "1960-tól Erdőgazdaság 30 év, pár
tonkívüliség örök, pénzügyi vezető, miniszteri dicséret, stb."

Azaz, az 1985-ben induló almádi közéleti pályádról, a tanácstagsá
godról, az önkormányzati képviselőségedről, a 8 éves alpolgármestersé
gedről, az örökös tiszteletbeli titulusodról nem írtál semmit. Továbbá nem 
írtál városszépítő és honismereti tevékenységedről, nem írtál a mozdony
ról, nem írtál a pinkóczi kápolnáról, nem írtál a szobrokról, emlék
művekről, díszkutakról, amelyek Nélküled nem lennének. Nem írtál orszá
gos, regionális és helyi kitüntetéseidről, a Podmaniczky-, a Balaton-, és az 
Óvári-díjadról, nem írtál a díszpolgárságodról, és nem írtál arról a székről 
sem, amelyen ülve minden hónap utolsó csütörtökén figyelted az utó
dainkat a képviselő-testületben, és szurkoltál nekik, egészen a múlt 
csütörtökig, amikor először volt üres az a szék a tanácsteremben.

Kedves Gábor!
Hogy eleget tegyünk a kívánságodnak, kedves családod felkérésére, és 

a fél önéletrajzodat forrásként felhasználva, megírtam újra az elő nem 
került búcsúztatódat, végtére is a közös pályánkon oly sokszor helyette
sítettük egymást, hogy még a gondolataidat is ismerem. Megírtam úgy, 
ahogyan Te tehetted, kora hajnalban, szálkás betűkkel, ahogy mindig is 
papírra vetetted terveidet, előterjesztéseidet, újságcikkeidet.

Tehát a következőképpen is szólhatott az a búcsúztató:
"Mottó: Ne sírjatok, mosolyogjatok"

"Drága Mamsi, drága gyermekeim, vőm, menyem, unokáim, roko
naim és jövendő dédunokám, s Ti, kedves mindannyian, akik eljöttetek a 
búcsúztatómra! Látlak Benneteket odaföntről. Látlak benneteket, és na
gyon örülök, hogy ilyen sokan megtiszteltetek!

Nem vagyok egyedül, itt van a Béla bátyám is, ő már gondoskodott a 
szállásomról. Kellemes tóparton lakunk, mögöttünk szelíd domb, 
messzelátó még nincs a tetején, de emlékszem az Óvári tervrajzára, az 
erdőben pedig itt is szépek a szálfák, már holnap nekilátunk. (A Balikó 
Ferivel együtt -  teszem hozzá most én.)

Szerencsés ember vagyok! Ami nem csoda, mert ugyan nem burokban, 
de zsákban születtem, a Zsák József vendéglőjében, tudjátok, ott, ahol a 
vörös kapukő van, a Pannónia mögött. A gyermekkorom felejthetetlen volt! 
Belenőttem a vendéglőbe, amit mi 1922-34 között csak béreltünk, de nya
ranta 30 ember is dolgozott ott, és a Kiss Jancsi hegedült. Még iskolába se 
jártam, de a sörmelegítőt már én szolgálhattam föl a vendégeknek. 1935-ben 
aztán felépült a Baross utcai vendéglőnk, később szálloda, szikvíz, taxi és 
mozi is lett. Azt az utcasarkot az öregek még ma is Majbó-saroknak hívják.

Az iskolába nehezen szoktam bele, de a Váth János igazgató úr értette 
a dolgát. Hálából a szobrát a mólónál Kenese felé tájoltam, mert onnan 
származott.

Aztán jött a középiskola, bejárás Veszprémbe azon a patinás, pöfögő 
vonaton! Még arra is emlékszem, ki, hol ült a diák-kocsiban. A gimiből a 
latin miatt ugyan kibuktam, de a kereskedelmivel jól jártam, mert a szak
tárgyak jól mentek nekem -  ezért lehettem később pénzügyes -  sőt a német 
és a francia nyelvvel is megbirkóztam. 1944-ben érettségiztem Kopár Pityu 
barátommal együtt, és mindketten beiratkoztunk a Közgázra, de az 
egyetemista lét helyett másnap már lövészárkot ástunk Fűzfőn majd 
repteret építettünk Szabadiban. Nehéz idők jöttek, de valahogyan mindig 
talpra estem!

1945 januárjában a fronton találtam magamat Siófok, Enying és Lep
sény térségében. Kilőttem egy T-34-es tankot, amiért 5 hold föld Balaton
világoson és I. osztályú tűzkereszt járt volna, de 4 év hadifogság lett belőle a 
nagy Szovjetúnióban, Szaratov és Sztalino környékén. Na, ezt az ellenségem
nek sem kívánom! Sátorokban laktunk, öntödében, gyárakban, kolhozban, 
szovhozban dolgoztunk, csalánt, paréjt, káposztát, krumplit, olykor hernyót, 
kutyát és patkányt ettünk, de pillanatra sem hittem, hogy nem kerülök haza, 
igyekeztem mindent optimista szemüvegen nézni -  és sikerült!

Ám alig értem haza, egy nem szép napon arra ébredtünk, hogy min
denünket elvették, államosították. Elölről kellett kezdeni mindent.

1950-ben elmentem a Kőfejtőbe, 1960-ban meg az Erdőgazdasághoz 
dolgozni, pénzügyesként. Közben feleségül kértem és kaptam Györgyikét, 
gyönyörű szép családunk lett, ami engem minden szenvedésért kárpótolt.

Kedveseim! Szerencsés és boldog vagyok! Szerencsés és boldog, mert 
veletek élhettem. Jeleket hagytam nektek mindenfelé, hogy mindig és min

den körülmények között hazataláljatok, haza az elődeitekhez, éltető gyö
kereitekhez. Látlak benneteket! Látom Almádit, Berényt, Budatavát és 
Káptalant, együtt is, külön is. Mindig veletek leszek. Figyelem majd, 
hogyan sokasodik jövendő dédunokáimmal a családom. Figyelem majd, 
hogyan gyarapodik a városom. Veletek leszek, ezért arra kérlek ben
neteket, ne sírjatok, mosolyogjatok! A viszontlátásig: szeretettel, Majbó 
Gábor."

Balatonalmádi, 2009. szeptember 10.
dr. Kerényi László

Fotó: Kovács Piroska Rózsa

EMLÉKEZÉS 
BALIKÓ FERENCRE
"Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, 
örök öröm lesz az arcukon, 
elmúlik a gyötrelem és a sóhajtás."

(Ézsaiás próféta 35,10)

Balikó Ferenc koporsójánál a fenti bibliai Ige alapján hirdettük a vigasz
talás és az örök élet evangéliumát. Az Úr üzenete szerint a halál visszatérés 
az Úrhoz. Tőle jövünk, és hozzá érkezünk meg. Akik az élő Isten Krisztusban 
közölt kegyelmét elfogadták, azok örök életet nyernek. Ettől kezdve a halál 
nem ellenség többé, hanem megérkezés, az élet és az öröm teljességre jutása, 
és minden gyötrelem vége.

Balikó Ferenc 1943-ban született Budapesten. Martonvásáron nevelke
dett, ahol édesapja lakatosműhelyt vezetett, itt leste el a lakatos, esztergályos 
és hegesztő szakmák rejtelmeit. Székesfehérváron érettségizett, majd autóvil
lamossági műszerész szakmát szerzett. Budapesten vehette át autóvillamossá
gi mérnöki diplomáját. A főiskolai évek alatt dolgozott Németországban, 
majd a főiskola után a Sümeg Volánnál, és tapolcai szigetelőanyag gyárban 
kapott munkát. 1973-ban kötött házasságot. Sümegen épített társasházat. 
Nyolc évig élt itt, feleségével, és két lányával. 1984-ben visszaköltözött Al
mádiba, és családi ház építésébe fogott, mely során az ácsmesterséget kivéve 
minden szükséges szakmát (kőműves, burkoló, víz-, villanyszerelő) munká
kat kitanult. Kis javító műhelyében nap mint nap sokak műszaki problémáját 
oldotta meg. Apósától a borkészítés szeretetét örökölte. Kertjében szőlőt te
lepített, s nagy örömmel kínálta borát. Almádiban a Kéttannyelvű Gimnázi
um gondnokaként dolgozott 1998-ig, majd a százhalombattai önkormányzat 
üdülőjében vállalt munkát. Aktív tagja volt a kertbarát, nyugdíjas, polgári és 
olvasó körnek, testvérvárosi és népdalkörnek, valamint a református kórus
nak. Az Almádi Újság rendszeres cikkírója volt. 2008. tavaszán Majbó Gá
borral Wass Albert szobor állítását kezdeményezte. A szobrot 2008. augusz
tus 20-án avatták fel.

Mindig tiszteltem nyitottságát, érdeklődését, tudásvágyát. Öröm volt 
vele beszélgetni. Augusztus 2-án a Balatonalmádi Református Nyaralók III. 
találkozóján még énekelt közöttünk. Hívő bizonyossággal és "kíváncsisággal" 
nézett szembe a betegséggel és az elgyengüléssel. Sokáig nem vett be fáj
dalomcsillapítót, mert meg akarta tapasztalni, milyen az, ha "kibírhatatlanul 
fáj". Vasárnaponta a fűzfői istentiszteletről az almádi istentiszteletre tartva 
mindig találkoztunk a kisberényi úti leágazásnál. Ő a katolikus misére igye
kezett. Közel húsz éven át bíztatóan intettünk egymásnak. Két istentisztelet
re tartó ember villanásnyi, de annál mélyebb találkozása... ez is istentisztelet. 
Balikó Ferenc emléke az örök élet krisztusi reménységében legyen áldott.

Steinbach József



Dr. Táncsics Aladár köszöntője

A "4KÉPPEN" CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS
megnyitóján:

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár valamint a Bakony- 
Balaton Horgász Szövetség nevében tisztelettel köszöntőm a Fecske 
András, Frank Endre, Liedl Norbert, Szakáll Pál "4KÉPPEN" című 
fotókiállításán megjelent Kedves Hölgyeket és Tisztelt Urakat!

Nem olyan túl rég, egy közeli községben abban a megtiszteltetés
ben volt részem, hogy egy hasonló fotókiállítás köszöntőjének meg
tartására -  akkor nem négyen, csak ketten voltak, Fecske és Frank 
urak -  kértek fel. Feladatomra készülve veretes mondatok, magvas 
gondolatok, szép idézetek keresésére -  veszprémi lévén -  ki máshoz 
fordulhattam volna, mint Eötvös Károlyhoz. Így volt legalább okom 
ismét elővenni azt a csodálatos könyvét, amelyet bizonyára sokan 
ismernek, a címe "Utazás a Balaton körül". Szó ami szó, a mai meg
nyitó kapcsán -  már Balatonalmádi kötődése révén is -  ismét Eötvös 
Károly jutott elsőnek eszembe. Annál is inkább, mert időközben kis 
könyvtáram értékes darabja lett a lelkes veszprémi lokálpatrióták által 
kiadott könyve, a "Bakonyi utazás" is.

Közben, híre menvén a készülő kiállításnak egy ismerősöm meg
jegyezte és megkérdezte:

-  Na, már megint a pecások!
-  Mi közük van a horgászoknak a fotókhoz, a képekhez, a kiál

lításhoz?
Megvallom bántott a megjegyzés, mert annak felhangja is volt. 

Végül ma reggel arra gondoltam, hagyom a magvas gondolatokat, a 
köszöntő okán csupán arra az egy kérdésre kívánok válaszolni, hogy 
mi közük van a pecásoknak a fotókhoz, a kiállításokhoz.

Hamar rájöttem, hogy egyszerű a dolgom, csupán egyetlen szót 
kell mondanom. Egy olyan szót, amely létezik, de amelyet oly ritkán, 
egyre ritkábban használunk. Talán mert már elszoktunk tőle? Vagy 
talán mert szégyelljük?

Ez a szó a szeretet.
Igen, mi pecások szeretjük a barátainkat, és szeretjük a barátaink 

barátait.
És ha a barátaink és a barátaink barátai egyben fotósok is, akkor 

szeretjük a fotósokat.
Mi pecások szeretjük a képeket. Nem véletlen, hogy hamarosan 

negyedszer fogjuk megtölteni ezeket a termeket több száz gyermekra
jzzal és festménnyel a "Horgásztam a Balatonon 2009" -  most már 
nemzetközi -  gyermekrajz pályázat képeivel.

Igen, mi pecások szeretjük Balatonalmádit. Szeretjük a kol
légáinkat -  és most a PKKK-ról beszélek - ,  akikkel annyi sok örömöt 
adó közös rendezvényünk volt már, még ha a mai kiállításhoz vezető 
út rögösebb is volt a megszokottnál.

Mi horgászok szeretjük a vizet. A halat, a nádat, a vízimadarakat, 
az erdőt, a napfényt. Szeretjük a természetet!

És szeretjük azokat a fotókat, amelyeken mindezt viszontlátjuk, 
vagy amit csak a fotókon látunk.

Igen, visszatérek a fotósokhoz. Bizony fura, különleges emberek.
Mitől azok? Talán a masinájuktól, ami rendszerint a nyakukban 

lóg? Nem hiszem ezt. Másoknak is, nekünk is van ilyen-olyan fotó
masinánk.

Talán a masinájuktól és a szemüktől, ami többet lát, mint az átla
gos emberi szem? Úgy hiszem ez is kevés.

Talán a masinájuktól és a szemüktől és még az agyuktól? Nem, ez 
még mindig kevés.

Akkor mitől különlegesek?
Én úgy érzem, hogy a masinájuktól és a szemüktől és az agyukban 

megfogalmazandó gondolataiktól!
Ettől az összhangtól különleges emberek ők, akik meglátják, meg

örökítik és képeiken elénk teszik a pillanatot.
A szépet, a jót, a kedveset, a vidámat, a szomorút, a bánatot, az 

örömöt. A különlegeset és a mindennapit.
A tragédiát és a felfoghatatlant.
Meglátják és megörökítik, majd elénk teszik mindazt, amit sok

szor mi is láthatnánk, ha lenne időnk látni. Ha nem rohannánk 
mindig. Ha lenne időnk figyelni...

A fotósok képein visszaköszön a valós világ, és sokszor annál is 
több, az is, amit a fotós gondol erről a világról.

És a gondolat gondolatot szül. Ezeket a képeket nézni jó, kapunk 
tőlük valamit.

Mi horgászok szeretjük az embereket, és ezért szeretnénk velük 
megosztani mindezeket az örömöket.

És e zért ren d ezü n k  mi -  p ecáso k  -  fo tó k iá ll í tá s t .

65 ÉVE TÖRTÉNT
1944 október 10-én halt hősi halált a szentesi Tisza-híd 

védelmében vitéz nemes alsótorjai Vastagh György honvéd ezre
des, az 1. honvéd gépkocsizó lövész ezred parancsnoka, akinek 
sírja és emléktáblája a Szent Imre Plébániatemplom sírkertjében 
található.

Vastagh György 1896-ban született Szabadkán. 1915-ben vé
gezte el a hadapródiskolát, azonnal kikerült a frontra, ahol 
hősiessége révén háromszor is megkapta a Signum Laudis kitün
tetést. A háború után a trianoni diktátum előírásai miatt rejtett 
beosztásba került, majd 1924-ben a Ludovika Akadémia tanára 
lett. 1926-ban századossá, 1937-ben őrnaggyá, 1941-ben alezre
dessé nevezték ki. 1942 nyarán az 1. gépkocsizó lövészdandárral 
ment ki a Don-kanyarba, ahol "személyes bátorságának és pél
damutató vitézi magatartásának" köszönhetően megkapta a II. 
osztályú német Vaskeresztet, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt
jét, majd kinevezték a lövészdandár parancsnokává. 1943-tól ezre
des, az 1. gépkocsizó lövész ezred parancsnoka.

1944 szeptemberében vezényelték ismét a frontra, amikor a 
románok átállása következtében összeomlott a délkeleti arcvonal, 
s a magyar vezetés -  a Déli-Kárpátok hágóinak lezárása céljából -  
elhatározta Dél-Erdély katonai birtokbavételét. A hadműveletek 
során Vastagh ezredes lövész ezrede 1944 szeptember 13-án visz
szafoglalta Aradot. A gyors előrenyomulás miatt a románok nem 
tudták kiüríteni a várost, így az ottmaradt rengeteg hadianyag 
(köztük 32 db JU-87-es "Stuka" bombázó, 3 megrakott vonat- 
szerelvény, 30 mozdony stb.) a magyar hadsereg kezére került.

A túlerőben levő szovjet és román csapatok azonban megállí
tották a magyar előrenyomulást, ellentámadásba mentek át, s 
október elején már a Tiszánál voltak. Az 1. gépkocsizó lövész 
ezred ekkor -  más alakulatokkal együtt -  a szovjetek által körül
zárt szentesi hídfőben állomásozott. Október 9-én Vastagh ezredes 
lövészezrede kitört a hídfőből, visszafoglalta a Tisza-hidat, amivel 
lehetővé tette a körbezárt magyar alakulatok -  köztük a szentesi 
huszárok -  visszavonulását. A híd visszafoglalása közben a csapatai 
élén harcoló ezredes súlyosan megsebesült, s hiába szállították a 
kecskeméti katonai kórházba, másnap belehalt sérüléseibe. 1944. 
október 17-én katonai tiszteletadással temették el a Farkasréti 
temetőben. A Magyar Tiszti Vitézségi Érmet -  a II. világháború 
egyik legmagasabb katonai kitüntetését -  tizenharmadikként kapta 
meg 1944. november 24-én, post mortem. Családja 1968-ban 
hozta el hamvait Balatonalmádiba, kedves nyaralójának közelébe, 
a Szent Imre Plébániatemplom sírkertjébe. Hősiességét Szentesen 
is emléktábla őrzi, melyet 2002-ben helyeztek el a régi híd meg
maradt hídfőjén.

Utóirat: Balatonalmádi az egyetlen olyan település Magyar- 
országon, ahol két olyan katonatiszt is nyugszik, akik megkapták 
a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet: a másik Pataki Imre száza
dos -  1995-től alezredes -  aki a Pinkóci Temetőben alussza örök 
álmát.

Bálint Sándor

A szentesi emléktábla avatása 2002-ben (a képen Vastagh György ezredes fia)



GÓRCSŐ ALATT A KÖNYVTÁR
Jogszabály írja elő, hogy időnként szakfelügyeleti vizsgálattal kell 

ellenőrizni a könyvtárakban folyó szakmai munka minőségét. A 
Pannónia könyvtárában májusban végzett ellenőrzést két szakfelügyelő, 
akiknek vizsgálati jelentését az önkormányzat mellett az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium is megkapta.

A jelentés néhány megállapítása
A könyvtár 41 584 kötetes könyvállománnyal, 2 910 hangdoku

mentummal, 708 képdokumentummal, 12 elektronikus dokumentum
mal és 103 féle időszaki kiadvánnyal (folyóiratok, napilapok) ren
delkezik. 2008-ban 842 könyvvel, 67 hangdokumentummal, 111 kép
dokumentummal gyarapodott az állomány, összesen 1,5 MFt értékben.
A regisztrált könyvtárhasználók száma 1 158 fő, ebből új beiratkozó 
438 fő, a 14 éven aluli olvasók száma 272 fő. Tavaly 20 905 fő kereste 
fel a könyvtárat, a kölcsönzött dokumentumok száma 20 350 könyvtári 
egység volt. Távhasználattal 31 599 fő vette igénybe a szolgáltatásait 
(internetes katalógus, honlap stb.). Az aktív könyvtárhasználók aránya 
az ellátandó népességhez viszonyítva 13%. A beiratkozott gyermek
olvasók a helyi általános iskolások 58%-át teszik ki, ami kimagasló 
arány. Az országos tendenciával ellentétben 2008-ban növekedtek a 
használati mutatók a megelőző évhez viszonyítva: a regisztrált hasz
nálók (beiratkozott olvasók) száma 20%-kal, a kölcsönzött dokumen
tumok száma 10%-kal, a személyes használatok száma 8%-kal, az inter
net szolgáltatást igénybe vevőké 21%-kal emelkedett. Különösen nagy 
mértékű a távhasználat növekedése (101%).

2003-ban bevezették a közösségi internet szolgáltatást, s csatlakoz
tak az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerhez. 2004-ben kialakí
tották a helyi számítógépes hálózatot és integrált könyvtári progra
mokat vettek használatba (először a Szirént, majd később a HunTéka 
rendszert). 2007-ben -  a megye települési könyvtárai közül elsőként -  
bevezették a vezeték nélküli (Wi-Fi) internet szolgáltatást, melyet egy 
hotspot szolgáltatón (Hotspot System Kft.) keresztül vehetnek igénybe 
az érdeklődők. 2008-ban beindították a kistérségi könyvtári szolgáltatá
sokat, valamint a "Strandkönyvtárat". Ez az újszerű kezdeményezés nagy 
szakmai sikert aratott, és máris követőre talált számos balatoni település 
strandján. A könyvtár tagja a Külügyminisztérium által életre hívott 
EU-s közkönyvtári hálózatnak, s különgyűjteményként gyűjti, kezeli 
az Európai Unióval kapcsolatos alap- és szakirányú ismereteket tartal
mazó kiadványokat.

A könyvtári rendezvények kiemelten két "könyves" ünnephez kö
tődnek (áprilisban a Költészet Napja, októberben a Könyvtári Hét), de 
a helytörténeti ismeretterjesztést (Almádi séták), az olvasás népsze
rűsítését (könyvbemutatók, Pannónia Olvasókör) is feladatuknak te
kintik. A Könyvtár tevékenységének hangsúlyos területe a gyermekek 
könyvtárhasználóvá nevelése, és az olvasásfejlesztés. 2004-ben az ország 
könyvtárai közül az elsők között csatlakoztak a "Cimbora" mozga
lomhoz. A Cimbora Klub civil szervezetként, de a gyermekkönyvtárhoz 
szorosan kapcsolódva folytatja tevékenységét.

A  jelentés összegző megállapításai és ajánlásai
"A könyvtári terek tiszták és gondozottak, a berendezés könyvtári 

célra ideális, a megvilágítás kiváló. A nyitva tartás a használók igényei
hez maximálisan igazodik, a megszokottól eltérően nyáron még emel
kedik is. Az országban elsőként nyitotta ki a nyári strandkönyvtárat. A 
használói mutatók -  az országos tendenciáktól eltérően -  emelkedtek, 
és használóik harmada nem a helyi lakosok közül kerül ki. Kimagasló a 
gyerekolvasók aránya. Aktívak a könyvári rendezvények szervezésében is.

Honlapjukat folyamatosan fejlesztik és korszerűsítik, külön figyel
nek a helyismereti tartalmak elérhetővé tételére. Részt vesznek a Kelet- 
Balatoni Kistérségben a mozgókönyvtári ellátás szolgáltatásában 5 szol
gáltató helyen, változatlan létszámmal. Bár minőségi előrelépés történt 
az informatikai és telematikai fejlesztések terén, szükség lenne a jelenle
gi informatikai eszközpark bővítésére és korszerűsítésére is. Ugyancsak 
szükség lenne a könyvtár szellőzésének korszerűsítésére is.

A könyvtárvezető és munkatársai példaértékű, színvonalas munkát 
végeznek annak érdekében, hogy szolgáltatásaikat az országos szakmai 
irányelvek mentén, a helyi sajátosságoknak megfelelően alakítsák ki. 
Tevékenységükben folyamatosan támaszkodnak a civil szférával, a köz
oktatási intézményekkel kialakított kapcsolatrendszerükre. A fenntartó 
önkormányzat részéről is szakmai elismerést és támogatást élveznek. 
Elkötelezett munkájuk példaértékű és újszerű kezdeményezéseket ered
ményezett, mellyel kivívták a szakma elismerését is."

Megjegyzés: A képviselő-testület a szeptemberi 3-i ülésén megvitat
ta a szakértői jelentést, az abban foglalt műszaki ajánlásokat nagyrészt 
elfogadta, s a gyermekek jobb ellátása érdekében 4 óráról 6 órára nö
velte a gyermekkönyvtáros munkaidejét.

Bálint Sándor elnök, Oktatási és Kulturális Bizottság

Nemzeti Regatta:
I. HELYEZETT BALATONALMÁDI

Balatonszemesen 2009. szeptember 5-én rendezték meg az 1. 
Nemzeti Regatta vitorlás versenyt. A rendezvény célja egy olyan 
hagyományteremtő, évente megrendezett eseményt létrehozása, 
amely valamennyi magyarországi település önkormányzata és 
lakosai számára megteremti egy nagyszabású nyílt vitorlásver
seny lehetőségét.

I. Nemzeti Regatta vitorlás verseny összetett eredményei 
alapján az első helyezést a balatonalmádi csapat nyerte el. Külön 
öröm, hogy a város nevében hajózó Kékmadár lett az I. Nemzeti 
Regatta Vitorlása és kormányosa: Wossala Kristóf a Nemzeti 
Regatta Kormányosa díjat tudhatja magáénak. Köszönet a le
génység többi tagjának is: Varga Kornélia és Németh Péter vitor
lázóknak, és Hegyi Zoltán Rókus balatonalmádi képviselőnek, 
büszkék vagyunk remek teljesítményükre!

Reméljük, hogy e nemes kezdeményezés -  a magyarországi 
hajós hagyományok ápolása, a vitorlázás népszerűsítése -  jövőre 
több önkormányzatot sarkall részvételre, s hogy köztük is meg
védhetjük a legeredményesebb balatoni önkormányzat részére 
adott I. Nemzeti Regatta Aranybika díjat!

Kép és szöveg: Kovács Piroska Rózsa



EGY ELFELEJTETT PÉKSÉG A Bajcsy-Zsilinszky és a Klapka utca sarkán volt egykor a 
Zerenczki-pékség. Már csak az idősebbek emlékeznek rá. A tulaj
donos házaspár: Zerenczki Lajos és Szígel Teréz az 1800-as évek 
végén, a Kossola-kereskedés révén kerültek Almádiba. Sokáig a 
Hattyú-sütödében dolgoztak, majd 1934-ben önállósították magu- 
kat. Akkor épült a ház egy kétkemencés, gépesített pékséggel, sok
sok hitelből. Olyan lendülettel indították a munkát, és úgy folytat
ták, hogy öt éven belül az összes adósságot ki tudták fizetni. Este 
bekovászolt a pékmester, éjfél felé bedagasztott -  a kenyerek szép 
sorjában szakajtóba kerültek - ,  s míg a péklegények állva aludtak a 
soha ki nem hűlő kemencék mellett, hajnalban a felesége már szedte 
is ki a frissen sült pékárut. Kenyér, kifli, zsömle mellé a pékné finom 
fonott kalácsokat is készített. Sokan jártak ide a környékből vásárol
ni, a ház első szobája volt a bolt, és a veranda korlátján adták ki a 
kosarakat. A pékmester fia "krejszlivel", háti kosárral hordta ki a 
strandra és a Postásüdülőbe a péksüteményt. Telefonja is volt a pék
ségnek, és olyan szervezetten folyt a munka, hogy amikor a kifli
sodrómű meghibásodott, már másnap küldték az újat vonattal, 
Pestről. A második világháború alatt a németeknek úgynevezett 
stern-sütést is kellett csinálni. Katonák hozták a lisztet zsákokban, 
amiből speciális szögletes kenyereket készítettek.

Az '50-es évek államosítása idején már csak részben tudott sütni a 
pékség. Zerenczki Lajos a Plank-pékségbe állt be dolgozni, kény
szernyugdíjaztatása után pedig a Veszprémi Sütőipari Vállalat por
tásként foglalkoztatta az egykori pékmestert. 1973-ban bekövet
kezett halála után az özvegy mellé, pár forint végkielégítés fejében 
a vállalat dolgozóit telepítették be a Zerenczki-házba. És megkez
dődött a pusztítás. A "dolgozók" apránként mindent lebontottak, 
leszerelték, ami mozdítható volt az egykori pékségben. Nemcsak a 
kemencéket, hanem még a falakon lévő mozaiklapokat is elvitték. A 
pékség azóta üres, a pékmester felesége is meghalt már régen. De az 
épület, kisebb-nagyobb renoválás után ma is úgy áll, ahogy '34-ben 
fölépítették, hűen őrizve a pékmesterség fénykorának, végnapjainak, 
vandalizmus általi megszüntének nyomait.

Zerenczki Zoltán, az unoka mondja el a történetet, aki egyéves 
kora óta minden nyarát a nagyszülői házban tölti. Úgy kötődik 
Almádihoz, hogy évtizede állandó lakosa lett a városnak, és felesége 
is annyi időt tölt el a megörökölt házban, amennyit csak tud. Zoli 
nagy szeretettel emlékezik nagyszüleire, ha rájuk gondol, szinte érzi 
a kenyér illatát -  mondja. Annak is örül, hogy keresztapja, a kiváló 
kovácsmester Koppa György emlékére minden évben kovácstalál
kozót szervez a város, és megkoszorúzza a sírját. Az édesanya révén 
rokon Koppa-család a '30-as években került Almádiba, és Káptalan
füreden is volt egy telkük, "mulatós pincével". Este tízkor is ki-kijárt 
oda a rokonság egy kis kolbász melletti borozgatásra.

-  A vezetékes vizet 1949-ben vezették be Almádiban, addig innen 
hordták a pékségbe a vizet -  áll meg a szomszéd beszakadt és bete
metett kútja mellett riportalanyom. Aztán mesél már nem létező 
mogyorófákról, bunkerekről, környékbeli gyerekekkel való játé
kokról, régi házak rég halott lakóiról. -  Ez a körtefa közel százéves 
lehet -  mutat egy közeli, máig jól termő fára - ,  sokszor megmásztam 
gyerekkoromban. A diófa még régebbi, már akkoriban is ilyen nagy 
volt, és megvolt ez az öreg sárgabarackfa is -  villantja meg szeretet
tel több, mint hat évtizedes ismeretségét a várossal.

Vecsey Kiss Mária

MEGYEI HÍREK
Jeles évfordulót ünnepelt a szlovákiai magyarok közössége az 

elmúlt hét végén: 60 éve alakult meg a Csemadok. A szervezet hat 
évtizede ápolja, szervezi a magyar kultúra értékeit, eseményeit, 
fogja össze a szlovákiai magyarok településeit, művészeit, hagyo
mányőrző csoportjait. Az egész országot behálózó struktúrával és 
mozgósító erővel bír, 405 tagszervezetének, 50 ezres tagságának 
érdekérvényesítő ereje megkérdőjelezhetetlen.

A mátyusföldi, peredi jubileumi ünnepségen Kárpát-medencei 
partnereiknek is megköszönték több évtizedes segítségüket, 
együttműködésüket. A Megyei Önkormányzat nevében Talabér 
Márta alelnök, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet nevé
ben Horváth Viola igazgató vette át a Díszoklevelet.

A jubileumi programmal egyidőben zajlott a Galántai járás 16 
településén a XIV. Kárpát-medencei Kulturális Napok művészeti 
fesztivál.

A Kárpát-medence művészeti csoportjai néptánc, színjátszás, 
énekelt vers, fotó- és bábművészet területén vettek részt közös 
műhelymunkákban, tartottak bemutatókat és kiállításokat. Köz- 
művelődési konferencia keretében vették számba az együttműkö
dési lehetőségeket, a közös projecteket.

Veszprém megyét az Alig Színpad, a Kabóca Bábszínház, Kiss 
György versmondó, Öcsi József ifjúsági szakértő, Horváth Viola 
igazgató és a Bakony Fotóklub képviselte. A felsőszeli és a peredi 
gyermekek megismerkedhettek a Veszprém Megyei Közműve
lődési Intézet által készített megyetörténeti interaktív játszóházzal 
is, amely meghívást kapott a Vajdaságba illetve a Muravidékre is.

További hírek a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján



NOVÁK LÁSZLÓ, A TERMÉSZETFOTÓS

Ez év augusztusában, a jubileumi Balaton Tárlaton kiállított 
munkáiért Novák László kapta Balatonalmádi város díját.

Novák Lászlót sokan ismerik és szeretik városunkban, 
nagyszerű természetfotói nagy népszerűséget szereztek szá
mára, vetítettképes előadásain egyéni stílusával kalauzolt ben
nünket az Alföldre, Észak-Európába, vagy Afrikába -  remek 
történetekkel gazdagítva a képek sorát.

Tapolcán született 1957-ben, gépész üzemmérnöki végzett
séget szerezve a mai napig fő foglalkozását tekintve "műszaki 
ember".

1979 óta foglalkozik természetfotózással, végigjárva a fotó
zás és a természet megismerésének izgalmas, de nehéz útját.

"Sokan azt mondják, jó gyerek voltam. Nekik töredelmesen 
bevallom, hogy nem mindig, nem láttak 10 évesen, amint a vil
lanyoszlop tetejére mászva szedtem ki a vadgalambfiókákat. 
De valahogy ki kellett fürkésznem a természet titkait, és ez 
akkor jó módszernek tűnt.

Azóta sok minden történt, de a természet- és madárszeretet 
valahogy hozzám nőtt, és azóta sem enged szorításából. Egy 
időben madárgyűrűzéssel is foglalkoztam, de döntenem kel
lett: vagy fotó, vagy gyűrűzés. M indkettő még egyenként is 
több időt igényel, mint amit egy hétköznapi család tolerálni 
képes. Így maradtam természetfotós. Első spórolt fizetésemből 
természetesen egy kis teleobjektívet és fényképezőgépet vet
tem, amit másnap reggel a fagyos időben egy fa alatt állva ki is 
próbáltam. Szerencsémre dél körül a filmem elfogyott, így 
összefagyva ugyan, de többé-kevésbé mozgásképesen elhagy
hattam a temetőt, első fotós helyszínemet.

Bár az emlék örök, a képek természetesen a mulandóság
nak készültek. És még sok-sok nagy lelkesedéssel, de kevés 
tudással készített képem végezte rövid életét a szemetes kosár
ban, amire eljutottam oda, hogy nekem is tetszettek műveim. 
Azt is el kell mondanom, ez nem az én érdemem. Ha nem 
találkozom dr. M olnár Gyulával, talán még most is a szemetes 
kosár lenne a legnagyobb befogadója munkáimnak. Ha ő 
nincs, talán legnagyobb vágyam, a BBC év természetfotósa 
pályázatán sem érek el olyan eredményt, amire már büszke is 
lehetnék.

Szeretem ezt a munkát, a természet csendjét, hangjait, 
békéjét és harcait. A természet, azaz az élet nem más mint 
folyamatos küzdelem, és életem talán legnagyobb szerencséje,

hogy a lencséken keresztül néha én is bepillanthatok ebbe a 
félénk, könnyen sebezhető világba."

1999-ben jelent meg "Privát éden" című albuma, amely 
addigi munkásságának összefoglalásaként látott napvilágot. Az 
azóta eltelt esztendőkben sok helyütt jelentek meg fotói, jelen
tős elismerést szerezve szerzőjüknek. Az év természetfotósa és 
egyéb díjak mellett az eddig egyedüli magyarként elnyert BBC 
természetfotós díj első helyezése a legértékesebb: a vízben 
nyíló tőzike, a rávetülő tölgyek képével világszerte ismert lett, 
alkotójával egyetemben. A Magyar Természetfotósok Szövet
ségének (naturart) alapító tagja, számos hazai és külföldi kiál
lítása volt, Almádiban is láthattuk önálló kiállítását, rendszeres 
résztvevője a kollektív tárlatoknak is.

Novák László természetfotói arra figyelmeztetnek, 
hogy ne legyen minden domb és erdő a négykerekű motoro
soké, ne legyen minden rét és mező a motoros sárkány- 
repülőké, maradjon nekünk is valami a gépek előtti világból. 
Szerénységet pedig tanuljunk Novák Lászlótól.





TŰZBE MENNEK ÉRTÜNK
Igazából nem "csak" tűzbe, mert számíthatunk rájuk az 

utakon, a síneken, a vízen és a jégen egyaránt. O tt vannak, ha 
vegyi szennyezés, esetleg robbanás történik, és még lehetne 
sorolni azokat az eseményeket, amikor nekünk csak annyi 
dolgunk van, hogy telefonálunk. A telefonálásra még vissza 
fogok térni, de előtte szeretném Ö nöknek bemutatni Kovács 
István tűzoltó alezredes urat, Balatonfűzfő Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóságának (továbbiakban: Balatonfűzfő 
H Ö T) parancsnokát, valamint Papp József urat, a testület 
korábbi parancsnokát. Papp úr 1980-tó l 2006-ig  vezette a 
Tűzoltóságot, jelenleg nyugállományú ezredes, tűzoltósági 
főtanácsos.

Kérésemre elmesélik Ö nöknek az állomány hétköznapjait, 
mert a 105-ös szám tárcsázásával -  hacsak nem olyan nagy a 
baj, hogy Veszprémből is kell segítséget hívni - ,  ők sietnek 
hozzánk. Tényleg sietnek, mert a riasztástól számított 8 -1 0  
perc alatt Balatonalmádiban vannak.

Sz.M .: M ilyen létszámmal látják el feladataikat?
Kovács István: Balatonfűzfő H Ö T  teljes létszáma 5 9  fő. 

Ez a létszám két fő egységre tagozódik, 5 0  fő alkotja a be
avatkozói állom ányt, 9 fő pedig a törzs állományát. Lehet, 
hogy elsőre soknak hangzik, de biztosítani kell a beavatkozó 
tűzoltóink számára a 48  órás munkahetet. Figyelembe kell 
venni a szabadságok kiadását, az iskoláztatást, azt is, hogy ha 
valaki esetleg megbetegszik, és mindezek mellett legalább 10 
főnek kell az állandó készenlétet ellátnia.

Sz.M .: Elmesélné egy átlagos napjukat?
K.I.: Napi 2 4  órában meg van meghatározva az éb

resztőtől a takarodóig az étkezések, a napi továbbképzések, 
elméleti oktatások, a kötelező pihenő, a testedzés rendje. Az 
étkezés és a pihenés is nagyon fontos, hiszen sosem lehet 
tudni, hogy az elkövetkező 2 0 -2 4  órában lesz-e rá alkal
munk. Ezen belül a felszerelések napi karbantartása is kö
telező. M indig mindennek működnie kell, nem lehet például 
lyukas a töm lő, üres a tartály. A tűzoltó, ha nincs esemény, 
akkor felkészül rá.

x  Az csak városi legenda, hogy üres kocsival vonulnánk. 
Balatonfűzfő H Ö T  Balaton I. megnevezésű gépjárműfecs
kendője többek között 4 .0 0 0  liter víz szállítására alkalmas. Ez 
a mennyiségű víz állandó készenlétben van. Egy káresetnél 
azonban a gépjárműfecskendő nagy teljesítményű szivattyúja 
ezt egy-két perc alatt kifecskendezi. Ezalatt az idő alatt a 
g.j.fecskendőre beosztott tűzoltóknak a feladata, hogy meg
keressék a káreset helyszínéhez legközelebb eső tűzcsapot, 
csatlakoztassák a g.j.fecskendőre és megindítsák a tűzoltáshoz 
szükséges víz utánpótlását.

M ost egy kis anekdotázás következik, Papp úr veszi át 
mosolyogva a szót. Igen, Almádiban a 80-as években égett 
egy étterem. Nyolc perc alatt értünk a helyszínre a riasztástól 
számítva. Ez nagyon fontos, hogy a riasztástól számítva. 
Biztos, hogy nagyon hosszúnak tűnik még egy perc is, amikor 
baj van, és várják a segítséget, de amíg nem tudunk az 
eseményről, nem tudunk elindulni. Késő este egy dühös 
tömeg várt ránk, akik az öklüket rázták, hogy hol voltunk 
ilyen sokáig. M iközben két perc alatt kifecskendeztük a 
tartályban lévő rengeteg vizet, a többi tűzoltó vitte a tömlőt a 
legközelebbi tűzcsapig, ami a Tulipán Udvarban volt. Itt a 
"nézők" már nagyon idegesek voltak. A német turisták viszont 
segítettek a töm lővezeték kifektetésénél. Ez volt a múlt. 
Akkoriban nem volt jó  a tűzoltóság megítélése, az állami 
szervet, a hatóságot látták bennünk az emberek. M a már igen 
jó  a tűzoltóság munkájának a kom munikációja, de a külső 
megítélése is. Hozzájárul ezekhez persze a korszerű technika 
is, ami minőségében megfelel a világszínvonalnak. (Mennyi
ségileg még sokat kell fejlődnünk.)

Sz.M .: Hogy bírják lelkileg a sok szenvedés látványát? 
Segít valaki feldolgozni, mondjuk egy siófoki busztragédiát?

K.I. A tűzoltók nagyon komoly orvosi alkalmassági vizs
gálaton vesznek részt, és ennek egyik sarokköve a pszicholó
giai felmérés. Aki nem bírja a vér látványát, vagy klauszt
rofóbiás, esetleg tériszonya van, kiesik már a teszteknél. Az 
agresszivitás is kizáró ok, hiszen a sérült, sokkos embert meg
nyugtatni nem könnyű feladat. A tűzoltói hivatás ellátására 
olyan személyek alkalmasak, akiket ez a fajta dolog nem 
olyan mértékben visel meg, mint egy átlagembert. Volt olyan 
eset, hogy 10 jelölt ment vizsgálatra, és közülük 9 nem felelt 
meg.

Sz.M .: Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy riasztanunk 
kell Ö nöket, mire figyeljünk?

K.I. Szeretném itt is hangsúlyozni, hogy ha valaki bármi
lyen jellegű káresetet észlel, kérjük telefonhívásábán töreked
jen arra, hogy a lehető legnyugodtabban és a legrövidebb 
időn belül minden fontos inform ációt elmondjon. Ebből 
tudjuk leszűrni, hogy milyen felszerelésre, melyik gépkocsira 
van szükség. Az is baj, ha feleslegesen mozgatunk meg embert 
és technikát, adott esetben elvonva egy másik eseménytől, de 
a fordított helyzet még nagyobb probléma. Nagyon fontos a 
pontos helyszín. M obiltelefonjaink különböző reléállomá
sokra csatlakoznak, és mindig a legközelebbi megyeszékhe
lyre kapcsolják a segélyhívást. Régebben volt olyan riasztás a
veszprémi Tűzoltóságnál, hogy "Szabadiban a ...........utcában
ég egy ház". Nagy erőkkel kivonultak Szentkirályszabadjára, 
ahol a megadott címen nem égett semmi. Viszont égett 
Balatonszabadiban... .

Sz.M .: Véleményem szerint a m egkülönböztető fény és 
hangjelzést használó autók nem mindig kapják meg az őket 
megillető elsőbbséget. M i az Ö nök tapasztalata ezzel kapcso
latban?

K .I.: Nálunk ebben az esetben még nehezebb a dolog, 
mert egy 1 0 -1 5  tonnás gépkocsit lefékezni nem egyszerű fel
adat. A gépkocsivezetőnek rendszeresen pályaalkalmassági 
vizsgálaton kell részt vennie, amiben vizsgálják, hogy az 
extrém  közlekedési helyzeteket hogy tudja kezelni. A 
közlekedés résztvevői között vannak rutinos vezetők, akik 
megkönnyíthetik a haladást, adott esetben egy rutintalan 
vezető viszont megnehezítheti, mondjuk ha ijedtében megáll 
az út közepén.

A mostani autók már olyan szigeteltek, hogy felhúzott 
ablaknál, ha szól a zene, megy a légkondicionáló, sokan nem 
is hallják a szirénázást.

(Kovács úr nagyon lojális velünk, mert nem említi, hogy 
tükör is van az autóinkban, amit néha nem árt használni. 
Sz.M .)

P.J.: Az autópályán egy balesetnél sokan használják a leál
lósávot, hogy előbbre jussanak a torlódásban. Gondoljuk 
végig, hogy ha a leállósáv is tele van, mennyire megnehezítik 
a haladást.



Nézzünk egy kis statisztikát Balatonalmádira vonatko
zóan, hányszor hívtuk őket az elmúlt években:

2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  20 0 8  2 0 0 9  aug.

Tűzeset 38 41 4 2  29  18
Téves/vaklárma 2 0  23 25 2 0  8
Műszaki mentés 38 3 9  21 25 22
Káresetek összesen 7 6  80 63 5 4  40

Szomorú aktualitása lett a beszélgetésünknek, mert két 
nappal később -  szeptember 4-én -  Balatonalmádiban, a Kürt 
utcában, egy családi házban tűz keletkezett, amelynek követ
keztében a családi ház teljes tetőtér beépítése és tetőszerke
zete leégett.

Szabó Péter tűzoltó főhadnagy urat a tűzmegelőzési osz
tály vezetőjét, valamint Schofhauser Balázs tűzoltó főhadnagy 
urat, tűzmegelőzési kiemelt főeladót már az eset után kér
dezem: M it tehetünk azért, hogy ne legyen szükségünk a 105- 
ös szám riasztására?

A tűzesetek vizsgálatai során szerzett tapasztalataink 
alapján elmondhatjuk, hogy a tűz többségében a villamos 
berendezések és a villamos hálózat meghibásodása követ
keztében keletkezik. A jelenleg hatályos tűzvédelmi jogszabá
lyok alapján a villamos berendezéseket és a hálózatot többek 
között a "D" "M érsékelten tűzveszélyes" tűzveszélyességi osz
tályba tartozó létesítményben 9 évenként felül kell vizsgáltat
ni. Egy családi ház is ebbe a tűzveszélyességi osztályba tar
tozik és a jogszabály ennek a követelménynek az érvénye
sítésére nem különbözteti meg a például egy ipari létesít
ménytől. Túlnyom órészt a családi ház tulajdonosai nem 
végeztetik el ezt a felülvizsgálatot, pedig ez is hasonlóan 
kötelező érvényű, mint a kéményseprők által végzett rend
szeres ellenőrzés. A felülvizsgálatot megfelelő végzettségű és 
jogosultsággal rendelkező szakember végezheti. A felülvizs
gálat eredményét -  megfelelőségét, nem megfelelőségét és a 
feltárt hibákat -  jegyzőkönyvben rögzíti és természetesen 
aláírásával vállalja az abban foglaltak hitelességét. A felülvizs
gálat által feltárt hibákat természetesen ki kell javítani, a 
javításokat dokumentálni kell, a tűzbiztonság érdekében.

Sz.M .: A biztosítók tűzesetnél kérhetnék ezt a jegyző
könyvet?

Sch.B .: Kérhetnék, bár még eddig nem találkoztunk ilyen 
esettel.

Sz.M .: Villám hárítók felszerelését javasolják?
Sz.P.: Családi házak esetében a jogszabály ezt nem teszi 

kötelezővé, de mindenképpen javasoljuk, hogy szakemberrel 
vizsgáltassuk felül az ingatlanjaink villámvédelmét, és ha kell, 
építessük ki a villámvédelmi berendezést.

Sz.M .: Ha felülvizsgáltattuk a házunkat/lakásunkat, vil
lámhárítót is felszereltünk, mit tehetünk még a megelőzés 
érdekében?

Sch.B.: Függetlenül a felülvizsgálatoktól, rendszeresen 
ellenőrizzük a lakásainkban, házainkban található villamos

berendezési, használati tárgyaink állapotát, a hosszabbítókat, 
a konnektorokat, kapcsolókat stb. Figyeljünk arra, hogy a 
konnektorok ne legyenek lazák, ne lógjanak, mert így a kez
deti tűz még könnyebben kialakulhat.

Sz.P.: Vannak időszakos veszélyek, mint például a kará
csonyi tűzesetek. Alapvetően elmondhatjuk, hogy az odafi
gyelés a leghatékonyabb megelőzési mód.

Sz.M .: A gépkocsikban javasolják a tűzoltó készüléket?
Sz.P.: A kisteher, illetve teherautóknál kötelező, személy- 

gépkocsiknál nem. Ettől függetlenül javasoljuk, mert kb.: 
5 - 1 0  ezer Ft-ért beszerezhetjük, és ha nem is a saját gépko
csinknál használjuk, viszont segítünk vele, és már megérte a 
ráfordított összeget, hogy megóvjuk -  az akár több milliós 
értékű -  gépjárműveinket.

Kézi tűzoltó készüléket lakásainkban is érdemes tartani, 
több szintes háznál szintenként.

Köszönöm a beszélgetést és a jó  tanácsokat.
Sz.M.

MIT HOZOTT AZ ŐSZ 
A RENDŐRI MUNKÁBAN?

Már tavaly bevezetésre került az "Iskola rendőre" program, 
amely ebben az évben teljesedik ki a Rendőrkapitányság területén.

A program tulajdonképpen rendőri munkának az általános 
iskolákban folytatott bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét 
fogja össze. Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, aki 
az iskola és a Rendőrkapitányság között épít ki szoros kapcsola
tot. Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a kü
lönböző hivatalos és szabadidős programokon, igény esetén 
fogadóórát, szülői értekezletet tart, tájékoztatást a pedagógusok
nak. Általa az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban 
felmerülő olyan problémákat, észrevételeket, amelyek a Rend
őrség tevékenységéhez kapcsolódnak, ill. kérhetik a rendőri 
munkához kötődő felvilágosító előadások tartását. Az iskolákon 
keresztül a szülők észrevételeit is szívesen veszzük. Ezt a kapcso
lattartó tevékenységet általában a települések KMB-s rendőrei 
végzik, a megelőzési előadó koordinálja, nyújt segítséget, ill. aktí
van részt vesz az előadások tartásában, programok szervezésében.

Az iskolakezdéssel kapcsolatosan egy fontos feladat még az 
intézmény környékének felmérése közlekedés biztonsági szem
pontból, és a szükséges intézkedések megtétele az esetleges vál
tozások tükrében. De nem csak a rendőröknek kell odafigyelni az 
utcán közlekedő gyermekekre, hanem minden közlekedő félnek. 
Gyermekeink biztonságáért mindnyájan felelősek vagyunk gya
log, kerékpáron, gépkocsiban, tömegközlekedési járműveken 
egyaránt.

A jogszabályi változásokról már volt szó. A szabálysértések 
közül, augusztus 1-től, néhány átkerült a közigazgatási eljárások 
közé: biztonsági öv használata nélküli vezetés és utazás, mobil 
telefon kézben tartása vezetés közben, gyermekbiztonsági rend
szer használatának elmulasztása, motorkerékpáron bukósisak 
használatának elmulasztása (vezető, utas).

A közigazgatási bírsággal így már nem csak a sebesség túl
lépését büntetik. Mi rendőrök nagyon jól tudjuk, hogy a közigaz
gatási bírság összegei a magasabb büntetési tételek közé tartoznak. 
A jogszabályok azonban nem teszik lehetővé a szabálysértési 
eljárás során gyakorolható méltányosság alkalmazását. A kate
góriák adottak!

A közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatban beszélnünk kell 
az ittas vezetésről is, aminek a száma a kezdeti csökkenés után 
újra emelkedett annak ellenére, hogy a rendőri intézkedés során 
azonnal el kell venni a vezetői engedélyt. A zéró toleranciaminden 
járműre vonatkozik, és a kerékpár is jármű! Erre a szüreti idősza
kban különösen tanácsos odafigyelni!

Közeledik Mindenszentek napja, amikor sokan indulnak útra, 
hogy a vidéken eltemetett hozzátartozókról megemlékezzenek. 
Ilyenkor megnő a gépkocsi feltörések száma. Figyeljünk arra, 
hogy a gépkocsiban ne maradjon semmi látható helyen, az anyós 
ülés alatt sem!

Stanka Mária r. szds.



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
(Amiről hírt kaptunk. -  Küldjön ön is programjavslatot.) 

október 10. és november 10. között

Október 8. 15 óra
Novák László: "A Balaton part természeti értékei" vetített képes 
előadás Helyszín: Pannónia, szervező: könyvtár

Október 8. 19 óra
Zeneiskolánk tanárainak hangversenye az Almádi Zeneiskoláért 
Alapítvány javára. Helyszín: Zeneiskola

Október 9. 14 óra
Helytörténeti vetélkedő a 20 éves Almádiról -  Hozd magaddal a 
Nagyit! Helyszín: Pannónia, szervező: könyvtár

Október 9. 17 óra
Almádi régi képeken -  vetít Kovács István 
Helyszín: Pannónia

Október 10. 9 -2 0  óra
Egészségnap -  "Egész-séggel a boldog családért"
Részletes program az újságban megtalálható a 20. oldalon 
Helyszín: Pannónia. Szervező: Sanki Egyesület 
További információ: 20/926-4325

Október 10-11 .
Megyei családi páros teniszbajnokság 
Szervező: Balatonalmádi Tenisz Klub 20/483-8780

Október 15. 18 óra -  Berényi esték
"A magyarok szemrevaló szép külselyű emberek" a magyar vise
letekről, fegyverekről II. előadás. Előadó: Domonkos László 
művésztanár. Helyszín: Vörösberényi kultúrház 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör

Október 16.
17 óra 70 év -  Fülöp Lajos festőművész jubileumi kiállításnak 
megnyitója. Köszöntőt mond: Keszey János polgármester. A kiál
lítás november 7-ig megtekinthető az intézmény nyitva tartási 
idejében.
18  óra Almádi Pódium -  beszélgetés a 70 éves Fülöp Lajossal. 
Helyszín és szervező: Pannónia

Október 17. 18 óra
A zene szárnyán -  sok derűvel. Vendégeink a legnézettebb hazai 
televíziós sorozat sztárjai 
Helyszín és szervező: Pannónia

Október 23. 11 óra
Városi Megemlékezés az Október 23-i Forradalom és 
Szabadságharc tiszteletére a Baross Gábor utcai Hősi emlék
műnél. Közreműködik a Tapolcai Musical Színpad.
Helyszín: Hősi Emlékmű

Október 24. 20 .30  óra
Acro Dance SE táncbemutatója 
Helyszín: Mistral bár. A belépés díjtalan.
Szervező: Ramada Balaton

Október 30. 18 óra
Mindenszenteki gyertyafényes koncert -  Kövi Szabolcs 
fuvolaművész estje, vetítéssel és Mosonyi Emese mécseseivel. 
Helyszín és szervező: Pannónia

Október 31.
Köd Kupa Vitorlás Túraverseny a Maraton Klub szervezésében 

November 6. 17 óra
Hagyományőrző teafest a Balatonalmádi Német Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében.
A teák megismerésével és felhasználásával kapcsolatosan ter
mészetgyógyászuk tart előadást. Saját készítésű teasütemény 
versenyre kerül sor, melyet oklevéllel jutalmaznak.
Helyszín: Pannónia aulája és olvasóterme 
A részvétel ingyenes.

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK:

ALMÁDI GO M BÁSZO K ASZTALTÁRSASÁGA
Őszi gombásztúrák:
Október 10. Eplény környéke 
Október 24. Csatár-hegy környékére 
November 7. Nagyvázsony környékére
A piacra való tekintettel a kirándulás előtti gyülekezés mind
három alkalommal a Pannónia főlépcsőjénél 9 órakor 
Információ: Szenthe László 88/438-224

BABA-MAMA KLUB
Péntkenként 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában 
O któber 9. A beszédfejlődés lépései, esetleges eltérések. 
Beszélgetés Szokolicsné Sándor Andreával a balatonalmádi 
Nevelési tanácsadó logopédusával
Október 16. Beszélgetés, ismerkedés leendő gyermekorvo
sunkkal Dr. Szántai Dórával
Október 30. Beszélgetés Keszey Jánossal, Balatonalmádi pol
gármesterével minket, kisgyermekes édesanyákat érintő 
kérdésekről (bölcsőde, családi napközi, akadálymentesítés) 
További információ: Brokés-Hadházy Lívia hadliv@gmail.com 
70/539-8892

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Október 10. Kirándulás Celldömölkre -  csak tagjainknak
Program: Vulkán fürdő és Pincelátog atás a Ság-hegyen
Október 13. Felkészülés a télre. Őszi munkák a kertben és a
szőlőben. Előadó: Takács Ferenc kertész mérnök
Október 20. Növényvédelmi feladatok ősszel.
Előadó: Nagy Krisztina a Csopaki Növényvédő Állomás 
munkatársa
November 10. A környezetvédelem aktuális feladatai 
Előadó: Dr. Domokos Endre egyet. adj. Pannon Egyetem 
Helyszín: Pannónia, általában 2 hetenként, kedden 17 óra 
Információ: Lőrincz József 70/366-0181 
lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 
Október 31. 8 órai kezdettel közösségi munka az Egyesület 
Balatonalmádi (Véghely D. utcai) és Budatavai kikötőjében. 
Részletek a www.bashe.hu oldalon olvashatók.

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Szerdánként 17 -2 0  óráig a Pannóniában
Karvezető: Demel Eszter, titkár: Majbó Judit 70/458-8574

BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Minden kedden és csütörtökön 18.30 
Vezető: Kovács Krisztián 20/264-1561

BRIDZS KÖR
Minden szerdán 16 órától a Pannóniában 
Elméleti oktatás, társasági játék 
Vezeti Garai Péter 30/429-7444

BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB
Tudják Önök, hogy Budataván a Kommunális Kft épületében 
(Rákóczi u. 43.) évek óta működik egy Nyugdíjas Klub. Ha jó 
hangulatra, kellemes társaságra vágyik, látogassa meg őket 
csütörtökönként 16-tól 20 óráig. A hónap utolsó foglalkozásán 
közös születésnap. Szeretettel várja Önt is a Vezetőség.

CIM BORA KLUB
Vezető: Nagy Judit 88/542.508
Kiállítás a könyvtárban: Barangoljunk a mese végtelen biro
dalmában - a Dunaújvárosi Cimbora Klub vándorkiállítása 
Benedek Elek meseillusztrációk 
Megtekinthető szeptember 28-október 22.

mailto:hadliv@gmail.com
mailto:lorincz.bereny@freemail.hu
http://www.bashe.hu


CSILLAGNYÍLÁS
Foglalkozások: hétfőn és szerdán a Pannóniában
1 5 .3 0 -1 6 .1 5  óvodás előkészítő balett
1 6 .1 5 -1 7 .0 0  óráig iskolás balett
1 7 .0 0 -1 8 .0 0  óráig iskolás haladó balett
1 8 .0 0 -1 9 .0 0  óráig asszonytánc -  újra indul!
Vezető: Vízhányó Katalin 70/ 380-2064

DIABÉTESZ KLUB
Helyszín: Pannónia. Vezető: Dr. Árkai Anna 88/782-947 
O któber 13. Dr. Nagy Sándor Péter előadása a koleszterinről

ÉREM G YŰ JTŐ  KLUB
Foglalkozások m inden páros hét péntekjén 1 6 .3 0 -k o r  a 
Pannóniában.
Vezető: Balogh Pál 70/ 339-6347 

GRÁNÁTALMA H ÍM ZŐ KÖ R
Foglalkozások: hétfőnként 1 6 -1 8  órakor a Varrótű Tanodában 
(Veszprémi út 11.)
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/ 611-0242

GURGOLYA GYERM EK N ÉPTÁ N C CSO PO RT
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúr
házban.
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455 

HONISM ERETI KÖR
Foglalkozások minden hónap második hétfőjén 16.30-kor. 
Helyszín: Pannónia 1. terem

H O ZD  MAGAD FORM ÁBA!
Minden kedden 1 8 .0 0 -1 9 .0 0  
Helyszín: Pannónia
Gyógytornász: Schlakker Imréné 70/ 379-3573 
Vezető: Melnecsukné Vati Judit 20/491-2435 
Jelentkezni lehet: 5 4 2 -5 5 2  telefonon vagy a helyszínen

IDŐSEK KLUBJA
(Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ)
Városház tér 4.
Válogatás a programjaikból:
Október 12. 14 óra Kovács István előadása 6. rész
Balatonalmádi régen és most
Október 22 . 15 óra Ingyenes jogi tanácsadás
Október 2 6 . 14 óra Mozidélután
További inform áció: 88/542-556

KID ROCK &  ROLL SE
Az edzések pénteki napokon vannak.
Iskolás csoport: 1 4 -1 6  órakor, oviroki: 1 6 -1 6 .45-kor.
Helyszín: Pannónia, a gyerekeket az oviból leviszik.
Kapcsolat: Dietel Zsófia dietel@ vnet.hu

KISMAMA TORNA
M inden kedden 1 7 .30—18.30
Helyszín: Pannónia. Vezeti: Schlakker Imréné 70/379-3573

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS N ÉPTÁ N C  CSO PO RT
A foglalkozások keddenként 1 6 -1 7  órakor lesznek a 
Pannóniában. Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

N ÉM ET  NYELVTANFOLYAM
Csoportbeosztás október 5-én a Pannóniában volt.
Érdeklődhet: Andreas Thimm 20/529-0921

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Foglalkozások minden csütörtökön 15 órakor a Pannónia 
olvasótermében.
Október 8. Novák László: A Balaton part természeti értékei 
vetített képes előadás a"Nagyi könyvtári napok" keretében 
Október 15. Kirándulás Kecskemétre.
Találkozó a buszállomáson 7 .30-k o r 
Október 22  és 2 9 . Kártyadélután

SAKK KLUB
Hétfőn és pénteken gyakorlás felnőtteknek 
Péntekenként délután sakkedzés gyerekeknek 
Helyszín: Pannónia.
Vezető: Fáncsy Imre 4 32 -141  v. 70/ 389-6049

LAS SENORITAS TÁNCKLUB
Foglalkozások hétfőnként 18 órakor.
Helyszín: Pannónia
További információ: Veleginé Pavelka Gizella 30/969-7417

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Foglalkozások péntekenként.
Helyszín: Pannónia
17 órakor új tanfolyam kezdőknek, 18 órakor haladóknak 
Vezető: Szatzger Cecília 20/941-7036

SOK N ÉP TÁN CH Á ZA
Tánctanítás: minden páratlan héten pénteken 17-19  óráig 
Helyszín: Pannónia.
Vezető: Tím ár Lajos
További inform áció: 30/429-5604

TÜ C SÖ K ZEN E
A foglalkozások 10 órakor és 10 .50-kor kezdődnek minden 
csütörtökön a Pannónia gyermekkönyvtárában.
További inform áció: Nádasné Varga Katalin 70/252-5598

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓ ZSEF KERTBARÁTKOR
M inden hónap 1. és 3 . hetének hétfőjén 1 8 .00  órakor tartja 
foglalkozásait a Vörösberényi kultúrházban.
Október 19. 18 óra -  Környezetbarát háztartás
Előadó: dr. Szalay Tím ea Csalán Környezet- és Természetvédő
Egyesület, Kiss Renáta prg. vezető
November 2. 18 óra -  Az egészség a lelkünk tükre.
Érzelmi konfliktusaink és a betegségek.
Előadó: Silló Piroska
November 6. 16 óra -  M ÁRTON nap a GLÓBUSZ csárdában 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
M inden szerdán 16 órától a Vörösberényi kultúrházban 
Vezető: Lencse Sándor 30/902-4268
Október 7. 8 óra -  Kirándulás külön busszal, kis vasúttal a 
Bakony szívébe.
Október 14. 16 óra -  Régi Almádi és Vörösberény képekben. 
Diavetítéssel egybekötött előadás.
Előadó: Kovács István
Október 2 7 . 14 óra -  Vezetőségi ülés
Október 2 1 . 16 óra — Egészségmegőrző torna -  masszázs
Október 2 8 . 16 óra -  Idősek világnapja.
Ünnepi műsor vacsorával. Zenés születésnapi rendezvény

VÖ RÖ SBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Borostyán Népdalköre
Péntekenként 16 órától a Vörösberényi kultúrházban 
Vezető: Tóth László 70/224-7722

VÖ RÖ SBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Ringató Balaton Néptánc Csoportja 
Péntekenként 18 órától a Vörösberényi kultúrházban 
Vezető: Magda Balázs 30/566-4206

VÖ RÖ SBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
M inden hónap első csütörtökén 18 órakor a Vörösberényi 
kultúrházban

VÖ RÖ SBERÉNYI VÖRÖSKERESZT SZERVEZETE
O któber 17-én 10 órától ruhaosztást tart a Vörösberényi 
kultúrházban.

M indenkit sok szeretettel várnak.

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna

mailto:dietel@vnet.hu


BALATONALMÁDI LABDARÚGÓ SPORTJA 2006-2009

A Balatonalm ádi Sport Egyesület újraválasztott veze
tősége a 2 0 0 6 -b a n  k itűzött céloknak  m egfelelően  tevé
kenykedett az elm últ időszakban. K iem elt felad atként ke
zelte az utánpótlás nevelést m egfelelő sportolási és szabad
idős tevékenységet kívánt nyújtani a sp ortot kedvelő helyi 
lakosoknak és az idelátogató  vendégeknek. Foglalkozása
inkon nem  csak az igazolt 
sportolóink vettek  részt, 
hanem  szám os labd arú 
gást kedvelő helyi és a 
körn y ező  te lep ü lések en  
élő fiatal is. E nnek  k ö 
szönhetően sokszor bené
p esed ett a helyi sp o rt
telep. R endszeresen m eg
tarto tt edzéseinken nagy 
létszám ban 3 0 - 3 5  fő vett 
részt. Egyesületünk spor
to ló i nagy tö b b ség b en  
saját nevelésű alm ádi la
kosok , vagy alm ádi k ö 
tődésű játék o so k . A  kor- 
osztályos bajnokságokban 
elért sikereknek köszönhetően  szám uk évről-évre em el
kedik. Je len leg  játékengedéllyel rendelkező sportolóink  
száma 1 2 0  fő . Az elm últ évben tám ogatóinknak is köszön
hetően sikerült egy 13 éves gyerekekből álló  csapatot is 
versenyeztetnünk. Így je len leg  négy k orcsop ortban  küz
denek játékosaink a m egye I, és megye II. osztályú b a jn ok 
ságokban. U tánpótlás csapataink az elm últ években szép

sikereket értek el. A 16 éves 
k orosztá ly  a csop o rtjában  
m ásodik helyen végzett, és a 
m egyei d öntőben  fölényes 
győzelm ével b izon y íto tta , 
hogy az utánpótlás nevelés 
egyesületünknél jó  úton jár. 
Ezzel m éltó utódjává válhat
nak az ifjúsági csapatunknak 
akik az elm últ két idényben 
is a d obogó legm agasabb 
fokára állhattak. Ezek a fiat
alok az idei bajnokságban 
m ár a fe ln őtt csapatban is 

sikeresen m utatkoztak be, így csapatunk jelenleg  a har
m adik helyen áll. Sikereinkhez nagy m értékben hozzá
járult fő  tám ogatónk az SG S H ungária K ft. Segítségükkel 
hosszú távra b iz to síto ttá  vált a m érkőzéseinkre való 
utazás, valam in t a hazai m érkőzések  m egrendezése. 
Ö röm teli, hogy e tám ogatás révén csapataink egységes

SG S feliratú m ezben léphetnek pályára. Ezúton is k ö 
szönetünket fejezzük ki B óka V iktor úrnak, hogy tám o
gatásával b iztosította  az egyesületünk m űködőképességét.

A tám ogatásnak köszönhetően  a BSE  sportoló i számos 
sportversenyen vehetnek részt. Az elm últ évek hagyom á
nyainak m egfelelően szerepelhetünk a megyei labdarúgó 
szövetség által k iírt összes korosztályos bajnokságban.

Az egyesü le
tünknél a fent em lí
te tt pozitív változá
sok  hatására biza
kodva vágunk neki 
az idei ba jnokság
nak és jobb  ered 
m ényeket elérve bi
zonyítjuk, hogy kis 
csapat ellenére is mi 
egy nagy "család" 
vagyunk.

N ém eth Tibor

Az ifjúsági csapat

A felnőtt csapat

Az serdülő csapat



DESZKÁRA MAGYAR!
(a teljes, képes beszámoló megtekinthető az alábbi linken: 
http://www.offline.hu/node/6713)

Freestyle Gördeszka Világkupa
Paderborn, 2009 . június 20-21

Ha történetmesélés szempontjából a fabula híve lennék, most csak 
ennyit írnék; a Hungarian Freestyle Skateboarding Association (HFSA) 
három tagja júniusban részt vett a németországi Freestyle Gördeszka 
Világkupán, ahol amatőr kategóriában Kuncz Albert (Oskü) első, Tűri 
Zoltán (Cegléd) tizedik, Jáger Attila (Balatonalmádi) pedig tizenötödik 
lett. Azonban a fabulavázzal nem elégszem meg, hiszen messze földön 
híres szüzsé szimpatizáns vagyok, így jöjjön ennek a csodás kalandnak az 
ömlesztett sajthoz hasonlatos bombasztikus élmény taglalója.

Természetesen, mint minden rég várt eseménynél, itt is az utolsó pil
lanatokban jelentkeztek a problémák. Kiment bokák az utazás előtt két 
héttel, elkopott, csoffadt deszkák, eltörött függők, beszakadt köröm, 
lemedvepuszizott comb.

Esetemben külön élvezet volt, hogy a kiutazás előtti napokat vándor
cigány módjára kellett töltenem, mivel nyári gyakorlaton voltam Pesten. 
Ez vizualizálva annyit tesz, hogy egy hatalmas hegymászó pakkal, egy 
mappával és még egy táskával, utazó porszívóügynöknek álcázva róttam 
a várost.

Alváshiánnyal, élelemhiánnyal és a tanáromtól hallott érdekes 
ötletekkel indultam a dupla nulla találkozási pontra 2009. június 19-én. 
A pontot elvétettem, mert még akkor se tudtam dűlőre jutni az oktatóm 
azon nagyszerű ideáival, hogy milyen jó lenne, ha egy gördeszka 
felfüggesztést becsempésznénk egy "III. Béla felfüggesztése" felirattal a 
Nemzeti Múzeumba.

Szerencsére ez az agyvihar még nem temette el életösztönömet, így 
eltévedve feltárcsáztam Tűri "karfiolhátú" Zoltánt és helyszíni mentést 
kértem. Miután albi (szándékosan kisbetű) már egy hónapja betáplálta az 
agyunkba, hogy csakis FERIHEGY 1, nem kettő, sikeresen kizö
tykölődtünk a reptérre. Ott már várt minket Kuncz albi, így a csapat 
összeállt: a rendszergazda, a szerkezetlakatos és a hivatását nem gyakor
ló tanár elindult a csekk in-re.

A repülőtéri váróban rengeteg mindennel el lehetett ütni az időt. 
Lehet hallgatni Zoli történeteit, amik közül talán a legérdekesebb, hogy 
ő miként imádkozott félrészegen, térdre ereszkedve Cegléden, a Nők fel
szabadításáért elnevezésű szobor előtt és fohászkodott a versenyen 
történő jó szereplésért. Sajnos a kontempláló tevékenységünknek vége 
szakadt, mert a gépünk megérkezett.

Egymás jótékony letaposása után helyet foglaltunk és átadtuk 
magunkat a repülés felhőtlennek nem mondható örömének, mivel voltak 
felhők. Kiváltképp élvezetes volt a steward bácsi előadása az életmentő 
eszközök használatáról. Folyamatosan olyan érzésem volt, hogy ez az 
ember valami bűvész és mindjárt előhúz egy nyulat a mentőmellényéből.

Leszállás után német fejek pásztázása, MÁV szignál hallgatása a 
vonaton, megérkezés Paderbornba, vonszolódás a városban, erőltetett 
menet a pusztába és...

Mit is mondhatnék? Csodálatos beton skatepark, mindenféle 
népekkel. Albi lepacsizott tavalyi cimboráival, mi egyelőre csak deszkáz
tunk. Én kiszúrtam első leendő pajtimat, egy brazil srácot, Renét, aki 
mosolygósan hajtott, tehát rossz ember nem lehet. Mikor besötétedett, 
eszembe jutott, hogy sátrat kéne állítani.

A hely kiválasztása után elkezdődött a hosszan tartó performance, 
amit leendő holland barátaink első kézből nézhettek végig. Ők kocsival 
jöttek, fel volt állítva a sátruk és kis székecskéikben ülve tekintették 
végig, ahogy mi szétszakítjuk a tartópózna helyét. Örömünk csak fokozó
dott a körülmények közepette, amit már a hollandokkal karöltve 
élvezhettünk. A két napban már csak "crazy hungarian"-ek voltunk.

A sátor felállítása után beköltöztünk, de keserédes volt a felismerés, 
hogy ez a sátor bizony pici lesz Zolinak és nekem, cuccokkal együtt. 
Ugyancsak nagy örömömre szolgált, hogy Zoli elhozta a felfújható 
matracát, amelynek sátorba helyezése után körülbelül a területbirtoklá
sunk a sátorban 20 és 80% volt, Zoli javára. A rendezkedés kívülről úgy 
hatott, mint egy hancúrózó amőba party.

Paul kérdését, hogy milyen volt az éjszaka, még válaszra sem méltat
tam. Ez őt nem zavarta és még hozzátette, hogy bizonyára jó volt, mivel 
a sátrunk olyan szép tágas.

Az éjszakai borzalmakat hamar eloszlatta egy kis reggeli gurulgatás a 
napsütésben. Flow.

A gyakorlás a különböző nemzet fiaival felemelő volt. Igazi multi- 
kultúrális csemege volt, mivel voltak hollandok, svájciak, svédek, olas
zok, spanyolok és a brazil René.

Elég lelkesek voltunk, ami más trükkjeinek méltatását illeti, meg is 
kaptuk, hogy "englishmen say yee, hungarians say YEAHHHUAHH"! A

gyakorlás jó volt, feltűntek igazi nagy öregek is. Akadt, aki a deszkájára 
szerelt tűzkővel deszkázott, ami közben szikrázott a talaj.

A verseny napja. Az egonknak nagyon jót tett, hogy azt hitték, profi 
kategóriában indulunk és anyáztak, hogy nem lehetünk amatőrök, hiszen 
nekünk már kiforrott stílusunk van.

A menetek nagyon ötletesek voltak. Az emberek zenére koreografált 
mutatványos mulatságot tartottak. Robin még egy kellemes dekoltázzsal 
bíró hölgyet is szerzett és vele kezdte el a menetét.

Nekem zenei problémáim nem voltak, mert a Lajkó Félixemet meg a 
Csavard fel a szőnyeget muzsikám nem tudták lejátszani, így véletlenül 
Zoli szamárköhögés zenéjére mentem. Ennek egyikünk sem örült. A 
második menetemre eltűntem, azt hittem van még idő, ezért elmentem 
kalandozni.

Albi nem ment olyan jó meneteket, mégis első lett, ki érti ezt! Nem 
ám, ügyes volt a kis mézesmackó, de azért meglepődtünk, hogy megny
erte. Főleg, hogy mikor elindult, más zene jött be neki a lejátszóján. 
Győzelmével teljesült egy nagy álma és bekerült a legnagyobb múltú 
gördeszkás csapatba, a Decomposed Team-be. Saját nevével ellátott 
gördeszka modellje lesz. Ilyen Magyarországon még nem volt, hogy egy 
magyar, külföldi csapatban pro lesz. Puszi a hasára!

Én a mezőny végén végeztem, de nekem többet jelentett, hogy Paul 
elismerően közölte velem, hogy őrült vagyok, és ezt imádja, valamint egy 
kissrác aláíratta velem a gördeszkáját. Kicsit szégyelltem magam, mikor 
ráírtam a szignóm, mert olyan nevek voltak azon a lapon, akik már min
imum két ikszben mérik a gördeszkázásuk idejét.

Három átdeszkázott nap után már azért nem bántam, hogy a dolog
nak itt vége. Deréktől lefele elég sok sebet begyűjtöttem, a körmöcském 
kezdett lepotyikázni és a tenyeremen is volt egy kis szövőszemölcs heg
ből. Az eredményhirdetés után hamar eltűntek az emberek, könnyáztat
ta búcsú, jövőre ugyanitt ugyanveled végtelenszámú elmormolásával. A 
vonatunk hajnalban indult vissza a reptérre, úgyhogy összepakoltunk és 
az éjjelt a városban töltöttük, nagyon komfortos kis buszmegállókban. 
Zoli úgy aludt, mintha a napfényes Hawaii-n lenne, én magamhoz vet
tem a 750 ml-es óriás nutellát és alvaeszve csemegéztem. Zoli kissé zavart 
volt, megkérdezte, hogy mondják németül azt, hogy guten Nacht!

Reptér, csekkolás, hazaút. Otthon már új élmények vártak, például a 
Budáról induló Pestet átszelő gördeszkás felvonulás, no meg egy kis 
köröm letépés.

Van ebben a guruló létben valami csodás...
Jáger Attila

ADJUNK ESÉLYT AZ 
EGÉSZSÉGES IVÁSZATNAK!!
Mindezt különböző teákkal

A  Balatonalmádi N ém et Kisebbségi Önkormányzat 2009 . november 
hó 6. napján 17 órakor a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
aulájában és az olvasótermében megrendezi hagyományőrző teafesztét, 
melyen a részvétel ingyenes lesz. A teák megismerésével és felhasználásá
val kapcsolatosan természetgyógyászunk előadást tart. Saját készítésű 
teasütemény versenyére kerül sor, melyet oklevéllel jutalmazunk.

Három betűs csodanövény latin néven Canexia sineusis forró vízben 
kifőzéssel készül.

Három fajtája ismeretes fekete, zöld, oolung (azaz fehér).
Minden típust ugyanabból a növényből készítik csak a feldolgo

zásában van különbség, (azaz fermentálásában) A tealevél a szárvégi a 
legjobb, a szár aljai kevésbé értékes. Tépéssel, pödréssel, préseléssel 
készül.

Európában a hollandok hozták be, majd később a japán és a kínai 
kereskedelem kb. 300 éve.

Legnépszerűbb változatai a fekete keveretlen, az indiai, ceylon-i, 
kínai, angol, ír, orosz ezen kívül ízesített fekete és zöld, de a természet 
csodája által beszélhetünk gyógyteákról is, melyek többszáz különféle 
növények változatából készülnek. Mint pl. borsmenta, ánizs, kapor, 
hársvirág, csipkebogyó, kamilla stb. A teák fogyasztása történhet külön
böző ízesítőkkel cukor, tej, citrom, bor, rum és egyéb eszenciák.

A németeknél a 17. századtól a halászok kedvenc italává vált 
Emdentől Wittmundig. 100 évvel később, Nagy Frigyes porosz uralkodó 
a teafogyasztást egyszerűen betiltotta. Tartott az idegen földről Kínából 
származó ismeretlen italtól, amely tengeri import útján került német föl
dre. Két éves huzavona után nem akartak lemondani a csodás élénkítő 
hatású italról összefogtak és visszanyerték a mindennapi teafo
gyasztáshoz való jogukat. Napjainkban is világszerte a teafogyasztás egy 
igazi szertartássá vált. További információkról a TEAFESZT-ünkön 
értesülhetnek. Meglepetésként az az ízhoroszkóp is bemutatásra kerül. 
(Kinek milyen teát kellene fogyasztania a horoszkópja szerint.

http://www.offline.hu/node/6713


AMERRE A KERKA, 
A MURA, A DRÁVA 
ÉS A DUNA FOLYIK

Vízre, folyókra Balaton-parti egyesületnek nehéz túrázást 
szervezni, de ha egyszer elkezdjük, akkor meg sem állunk (az 
idén) a Dunáig...

1. Júliusban kellemetlenül indult, mivel sokáig gondolkodott 
a Nemzeti Park az indulási helyünkön, végül Kerkaszentkirály 
legszúnyogosabb pontját jelölte ki beszállásra. Nem sokat aggód
tunk, a leírások szerint a Kerka szelíd kis patak (vagy folyó, mint

némely térképen?), füzesek, erdők kísérik, pár kanyar és jön a 
Mura. Szentkirálynál éppen egy árvíz vonult le, délután bizony 
inkább folyónak néztük. A reggel dzsungelharccal kezdődött, 
rengeteg belógó, keresztbe álló fával, akadállyal. A magas vízál
lás, a sebes folyás és sok-sok kanyar után üdülés volt tipródni a 
Mura partján, hogy hol is van a táborozóhely. Bár valami morgás, 
zúgás hallatszott a szomszédságból, s rá kellet döbbennünk, hogy 
csak egy mellékágon vagyunk, a java ezután jön. Miután több 
kenu is összegyűlt a bozótban, több ezer szúnyogcsípés hatására 
tovább lapátoltunk -  emlékezve egy nagy kanyarra -  megérkez
tünk az igazi Murára, a hömpölygő, vad folyóra. Hát nem ilyen 
lóra, vízre gondoltam, amikor kavicszátonyokról, sekély parti sá
vokról olvastam az ismertetők között. Muraszemenyei kiköté
sünk után, víz, sör stb-re áhítozva, elindultunk a faluba. A legel
ső sarkon régi fúrós kollégára bukkantunk, innen is: Szabó Imre 
üdvözletét küldi Szakály Áronnak és többi kedves munkatársá
nak... Mi, bauxitosok, elvoltunk, egyikünk sem vágyott a szú
nyogosba krumplit pucolni. Finom vendéglátás, angol W C, jó 
sztorik a fúrósok életéből, elpilledtünk. Másnap szerencsésen, 
borulás nélkül végighajtottunk a Murán, bevágódtunk az ismerős 
őrtilosi limányba. A vendéglős természetesen vörösberényi volt. 
A kenunk ezután is jól viselkedett (vagy a kapitány?), s hőguta, 
leégés nélkül haladtunk. A Dráva ugyan sohasem látott, monu
mentális víztömeget sodort a Duna felé, szinte unalmas volt a 
megszokott kavicszátonyok, strandolok nélkül. A folyóba füröd
ni vágytunk, ám a magas vízállás miatt ez lehetetlen volt. A drá
vai táborozó helyek (Vízvár, Szentborbás, Drávaszabolcs) nem 
sokat változtak, komfort alig, rovar rengeteg, kocsma sehol. Hát 
akkor miért e lapátolás a vizen? M ert a Dráva partja kb. Barcsig 
érintetlen, madarakban, természeti látnivalókban bővelkedő, 
állandóan változó magas partja, mind-mind a csodák birodalma. 
A kavics után jön a homok, egyre finomabb változata, már kiváló 
strandoló-pancsoló. A madarak páratlan élményben részesítettek: 
kerecsensólyom kergette a sast, ilyen égi harcot még a TV  sem 
mutat be! Barcson meglepetés fogadott, új, európai színvonalú 
vizes blokk épült a szabad strandon.

2. Augusztus elején még mindig elég magas vízállással 
fogadott a Dráva, de már kevesebb szúnyog csípett percenként. A 
Kopácsi-rét mint szúnyogos, kissé riasztott, végül is a legtisztább,

legüdébb táborozó helyünk ott volt. Hogy kerültünk oda? Drá
vaszabolcsnál száraz lábbal átkeltünk a hídon Horvátországba, a 
kenuk traileren, útlevélvizsgálat, némi bolyongás a szárazföldön, 
majd kenukkal a vízre... A parti iszappal is megküzdve eveztünk 
Beliscséig, közben számtalan halálfejes tábla feliratát fordítottuk 
szerény orosztudásunkkal: aláaknázott terület, életveszély a par
ton! Jó  sokáig emlékeztetnek a polgárháborúra. Egyre több ver
senykajakos jött szembe, hiszen a horvát olimpiai vízibázishoz 
közeledtünk. Janics Natasa hazájában jártunk, édesapja fotóját 
láttam az ebédlőben. Szokatlanul kulturált sátrazás után Eszéken 
elhagytuk a Drávát, "szárazon", mikrobusszal mentünk a kopácsi 
Ökoközpontba. A tervezett kenuzás itt csak részben teljesült, a 
bedőlt fák s a közelgő vihar miatt rövidre fogtuk (elhalasztot
tuk?!). Gyalogtúra röfögő vaddisznókkal, s kerékpártúra kínál
kozott a társaságnak. Másnap Eszéken vissza a vízre, majd eljött 
a pillanat, amikor a Duna fogadott bennünket. Én egy kicsit 
szorongtam, mit szól hozzánk a vén folyó, milyen lesz a torko
lat? M ár látszott a "0" folyam-km oszlop, néhány száguldozó 
motorost kivéve semmi izgalom. Egyre több motoros yacht 
zavarta közlekedésünket, ünneplőbe öltözött emberekkel a fedél
zeten. Mária-napi búcsú volt a szomszéd faluban, Almáson. Úgy 
látszik, errefelé vízen is mennek a misére. Sajnos, oly nagy forga
lom volt, hogy nem tudtunk kikötni, a kenuhordozó mikrobu
szunkat be se engedték a településre. Mert terveink szerint itt 
fejeztük volna be túránkat. Még kb. 10 km-t eveztünk a Dunán, 
sokáig bizonytalanságban, nem tudva, hol kössünk ki? Jött egy 
üzenet (mobil), hogy a vár alatt... Szerencsére meglett a vár is 
(Erdős), a mikrobusz is, mi is hazajöttünk.

Ezen a túrán 3 kenuval társultunk (1. Kovács Gabriella, 
Csontos Imre, Schumacher Szabolcs -  2. Endrédi Péter, Kozma 
Bea, Dankó Friderika -  3 . Baross Gábor, Knauer József, 
Knauerné), eveztünk: a Kerkán: kb. 10 km-t, a Murán: 42 km- 
t, a Dráván: 236  km-t, a Dunán: 12 km-t). Képzett vízi-túra
vezetőnk: Baross Gábor volt.

A vízitúrát szervezte és leírta: Knauerné Gellai Mária, a 
Bauxitkutató TSE elnöke.

TISZA-TAVI TÁBOR
2008 őszén a polgárőrség által szervezett ügyességi verseny 
győzteseként egy hetet Tiszafüreden töltöttünk. Csapatunk tag
jai: Komáromi Ádám, Csontos Imre, Remsei Kitti, Kőfalvi 
Kristóf voltak. Három megye diákjai töltöttek el öt kellemes, 
kalandokban bővelkedő napot. A Tisza-parton található Vadász 
Panzió minden kényelmünket biztosította. Minden nap színes 
programot szerveztek számunkra. Kenuztunk a Tisza-tavon, fü
rödtünk a szabad strandon, a Tiszafüredi Néprajzi Múzeum szép
ségeiben gyönyörködtünk, sőt a tűzoltók is megismertettek min
ket a szakmájuk veszélyeivel és szépségeivel. Az utolsó napon, a 
kézműves foglalkozáson saját magunk készítettünk családjaink
nak apró meglepetéseket Felejthetetlen élményekkel gazdagodva 
tértünk haza. Köszönet a polgárőrségnek ezért a lehetőségért!

Remsei Kitti 7.a osztályos tanuló 
Vörösberényi Általános Iskola



ALLERGIA ÉS NAPOZÁS, 
AVAGY PARLAGFŰ ÉS 
ÓZONLYUK.

Régóta izgatnak e témák, melyek látszólag különböznek, de szerin
tem, a lényeget tekintve azonosak.

Kezdem az allergiával. Ez a "civilizációs betegség" egyre nagyobb 
teret ölt. A napi híradásokból ismert az a sajnálatos tény, hogy ma, 
Magyarországon minden negyedik lakos allergiában szenved. Ez óriási 
szám, kb. 2,5 millió ember.

Visszagondolva gyermekkoromra, az ötvenes évekre, híre-hamva 
nem volt ilyen betegségnek a köztudatban. Aztán, a hetvenes évek végén, 
már a saját bőrömön, vagyis inkább a gyermekem bőrén tapasztaltam 
meg, hogy bizony létezik ilyen betegség, ami mindenféle fura, kelle
metlen jelenségekkel mutatja meg magát az ember bőrén, nyálkahártyáin, 
orrán, szemén, belsőjében, stb. Csupa kellemetlen érzés és látvány. Alig 
kezelhető, majdhogynem gyógyíthatatlan volt.

Honnét is ered e baj? Mi okozza, miként kezelhető, vagy gyó
gyítható? Nos, ezer a kérdés, ezer a válasz és sok ezer az ok. És a lényeg, 
szerintem, az ok. Az allergiát kiváltó ok (okok), amivel a legkevésbé 
foglalkozunk, vagy a legkevésbé jó megközelítésben.

Ma, amikor allergiáról beszélünk a hétköznapi, vagy a hivatalos, 
szakmai megnyilvánulásokban, többnyire egy okot, vagy egy bűnöst 
emlegetünk. Leegyszerűsítve, allergia = parlagfű. (Ambrosia elatior -  
milyen szép is ez a név, a költői példa igazolja: "ezer ambrózia csókkal 
fizetek válaszodért" írja Csokonai Vitéz Mihály.)

Évek óta dühödt hadjáratot folytat az ember ez ellen a szerencsétlen 
növény ellen, mondván, temérdek pollent termel, megbetegíti a lakosság 
negyedét, milliárdokban kifejezhető károkat okoz, szenved tőle az egész 
ország, stb.

Tény, hogy a parlagfű jövevény növény, nem őshonos Európában, de 
manapság növény és állat fajok tízezrei "élik világukat" eredeti származási 
helyüktől távol, az emberi tevékenység eredményeként, melynek során 
vétlenül, vagy szándékosan hurcolta be azokat új, idegen környezetbe. A 
parlagfű, mint sok más gyom- és kultúrnövény társa, Amerikából került 
hozzánk. (Apropó: mitől is kultúrnövény az egyik és gyom a másik? Ki 
dönti ezt el?)

Az ember "áldásos" tevékenységének, a természet leigázásának 
következtében, a föld élővilágának egyre nagyobb hányada pusztul ki. A 
veszteség pótolhatatlan, a folyamatot nem lehet visszafordítani. A kör
nyezetvédők kétségbeesett akciókkal próbálnak mindent megtenni azért, 
hogy egy-egy kipusztulással fenyegetett növény- vagy állatfajt megment
senek. Néhány kiemelt faj esetében talán sikerrel járhatnak, de szorgos 
munkájuk ellenére szinte észrevétlenül fajok ezrei tűnnek el.

E kis kitérő után visszatérek a parlagfűhöz, ehhez a nálunk főbűnös
nek kikiáltott gyomnövényhez, amely ellen már kommandót vetnek be, 
arra kényszerítve büntető szankciókkal a lakosságot, hogy irtsa ki ennek 
az "átkozott" fajnak minden egyedét.

Mi ez, ha nem GENOCIDIUM, vagyis fajirtás?
Tudjuk-e pontosan, hogy hány élőlény soroltatik az allergén fajok 

közé? Csak saccolom, hogy több ezer, az egysejtűektől az emlősökig. 
Talán ki kellene irtani minden allergén élőlényt ugye? Vagy elegendő 
csupán a parlagfüvet feláldozni? (Vagy irtsuk a macskákat is?)

Némi cinizmussal azt javasolnám, megelőzés képpen minden lehet
séges allergént irtsunk ki. Lehetne ezerféle kommandót alakítani, minden 
fajhoz külön államtitkárt, területi megbízottakat, kinevezni operatív 
bizottságokat alakítani, stb. Netán még a munkanélküliség gondja is 
megoldódna ezzel.

Komolyra fordítva a szót, egyáltalán nem ártana azt is megvizsgálni, 
miért, és mitől is allergiás az ember? Mióta, és miért is számítanak egyes 
növények, pl.: a mogyoró, a nyírfa, a csalán, az útifű stb. (mind gyógy
növény!) újabban közellenségnek? Hát, nem túl régen, de egyre népesebb 
társaságban.

Az allergiások számának rohamos emelkedését és az allergiás reak
ciók hevességének növekedését nem lehet egyszerűen a virágporokra, 
macskaszőrre fogni. Jobb lenne alaposan megvizsgálni a szenvedő alanyt, 
az embert, méginkább az ember természetellenes cselekedeteit és azok 
következményeit. Talán mégsem az évmilliók óta alig változó természet
ben kellene keresni az okokat, hanem az emberi tevékenységek sorában, 
melyekkel egyre inkább megváltoztatjuk a környezetet, az életmódot, a 
táplálkozást. A sok új mesterséges (természetellenes) anyag, szer, ("gyógy
szer"), a rengeteg káros anyag, a szaporodó káros sugárzások mind-mind 
gyengítik az emberi szervezetet, teszik hiperérzékennyé még az eredetileg 
ártalmatlan természetes anyagokkal szemben is.

Néhány egyszerű példát említek a sok tízezerből; idegmérgek, rovar
ölő szerek, gyomirtó szerek, hormonkészítmények, serkentő szerek, szin
tetikus (mesterséges) íz- és illatanyagok, színezékek, élelmiszer adalékok, 
festékek, oldószerek, mosó- és mosogatószerek, öblítő szerek, gyógy
szerek stb. (Gyógyszerallergia? nahát, a gyógyszer betegít?!)

A háztartásban használatos vegyszerek száma és felhasznált mennyi
sége rohamosan emelkedik. A leghatásosabb médiareklámok jelentős há
nyadát teszik ki ezek az anyagok, (mosó-, mosogató-, öblítő-, szagta
lanító-, kozmetikai-, fertőtlenítőszerek stb.)

Nemrég egy rádióműsorban hallottam, hogy már egy négyhónapos cse
csemő vérében kimutatható a mosogatószer. Ez megdöbbentő, sőt rémisztő. 
Az ilyen felületaktív anyagok rendkívül veszélyesek. Jelenlétük gyengíti, vagy 
megszünteti a sejtfal szelektivitását, azt a képességet, hogy csak a sejt élet
funkcióihoz szükséges anyagok számára legyen átjárható a sejtfal.

Szóval, jön a szuper zsíroldó mosogatószer, ráadásul még szenzitív is, 
s egy pillanat alatt újjá varázsolja a büdös, zsíros, leégett tepsit. Eddig 
rendben is lenne, ez a háziasszonyok álma, de a mellékhatásról, a le nem 
mosott szermaradványról már nem szól a reklám. A mama kezéről, a 
cumisüvegről, az edényekről, a vakítóan fehér pelusról, kisingről, a veszé
lyes vegyianyag a hőn óhajtott, féltve óvott kisded bőrére, szervezetébe 
kerül. Csak egy pillanat, és "kész" az új beteg, aki hiperérzékeny, immun
gyenge, a rendelők törzsvendége, akibe tömik az antibiotikumot, aki miatt 
operatív bizottság alakul, kormánybiztos és szuper-kommandó kutatja fel 
a legkomolyabb űrtechnika segítségével szálanként a parlagfüvet. Meg
keresik a "tulajdonost" (elkövetőt), statáriumot hirdetnek és büntetnek.

Közben a reklámok gyilkos mérgeket kínálnak, ajánlanak, boldogan 
mosolygó, szépséges anyukák és gyermekeik álarcába bújva. Csupa ra
gyogó tisztaság, mesterséges illatfelhők, (műillatú művirágok), ízesített 
"ásványvizek", e-adalékok százai, kozmetikumnak nevezett mérgek, stb.

Hogy mitől is vagyunk betegek, allergiások? Tudjuk, mindenről a 
parlagfű tehet. Egy napi pollenjelentésben hallottam, hogy aznap a par
lagfű pollen koncentrációja, a főváros körzetében (a vidék nem számít!) 
elérte a m3-enkénti 1000-et, az orvosilag megengedett 40 darabbal szem
ben. (Nem kellene a parlagfüvet rendeletileg kötelezni arra, hogy korlá
tozza a pollen termelését az "orvosilag megengedett" szintre?)

Nem szóltam még az élelmiszerekkel a szervezetbe kerülő, az állat- 
gyógyászatban, a takarmányozásban felhasznált veszélyes anyagokról, a 
növényvédő szerekről, az emberi gyógyításban és "jóléti" szolgáltatások
ban használt antibiotikumokról, hormonokról, stb., melyek már vizein
ket is fertőzik.

Hát, természetesen egyszerűbb elverni a port néhány növényen, mint 
számon kérni az okokat azokon, akik a temérdek ártó anyagot gyártják, 
forgalmazzák, pedig ez lenne a lényeg.

Jaj, a napozást és az ózonlyukat ki ne felejtsem! Rövidre fogom. Jön 
a sok káros sugárzás a földre a Napból meg a világűr minden tájáról, amit 
részben megszűr a légkör. Mióta csökken az ózon mennyisége, szintén 
emberi beavatkozás következtében, valamivel több káros sugárzás érke
zik a föld felszínére.

Ez nem jó! De ugyanígy nem jó, sőt nagyon rossz, hogy védekezésül 
tonnaszám kerülnek a bőrre mindenféle kencék, fényvédő és egyéb vegyi 
anyagok kíséretében, majd onnét a vízbe, ruhánkba, szájba, stb., ki tudja, 
milyen közvetlen és másodlagos hatásokat váltva ki. Hogy a dolog még 
cifrább legyen, legnagyobb szervünk, a bőrünk teljes felületét megfoszt
ják a tökéletes, természetes védőanyagaitól a kíméletlen fürdőhabok, tus
fürdők, samponok, bőrtisztítók.

Régi mondás, hogy a tisztaság fél egészség. De a tisztaság nem egyen
lő azzal, hogy védtelenné tesszük a testünket, érzékennyé a bőrünket, a 
szuper hatékony tisztítószerekkel.

A kozmetikai ipar persze mindjárt segítségünkre siet. Ha már lecsu
paszította bőrünket, gondoskodik a mesterségesen előállított pótlásról. 
(Testápolók, krémek, kenőcsök, púderek, festékek, s mindez méregdrágán.)

Hát, nem őrület, mit művel az ember önmagával? Már rég nem a ter
mészet gyermekei vagyunk, átformáljuk, átalakítjuk magunkat, mesterséges 
barnító szereket használunk, mert félünk a napsugártól, rémisztgetjük 
magunkat, egymást a káros UVB sugarakkal, de mesterei vagyunk annak, 
hogyan tegyük tönkre szervezetünket a saját magunk kreálta vegyszerekkel.

Vajon, az a néhány milliárd alultáplált, hiányos öltözékű éhező, akik 
ráadásul a trópusi övezetben élnek, tűző napon, szélben, porban, miként 
védekezik a káros sugarak ellen?

Ők nem bőrrákban halnak meg többnyire. Ugyanúgy az emberi 
önzés áldozatai ők, mint a négyhónapos csecsemő, akinek vérét moso
gatószer hígítja, sejtfalai ártó molekulákat engednek át, kicsiny májában 
szorgalmasan gyűjtögeti, raktározza a mérgeket, e-adalékokat, hogy 
mielőbb az "Egészségbiztosítási Pénztár" ügyfeleként valamelyik várólista 
sokadik helyén készüljön a szenvedésre.

Hölgyeim, Uraim! Nincs ám nagy baj. A probléma egyszerűen kezel
hető: induljunk, irtsuk ki a parlagfüvet, majd a csalánt, a mogyorót, a...

Boros László



CSERSZÖMÖRCE 
"Leány és legény" fotó: Tóth

Növényünk fényigényes, lombhullató, terjedő tövű cserje, 
pompás őszi levélszínnel. A dolomitkopárok, karsztbokorerdők 
pionír faja. Terméságazatának repítőkészüléke parókaszerű, 
vörös vagy fehéres színű. Levele tannintartalmát cserzésre hasz
nálták, fája festőanyag. M a dísznövény, és szívgyógyszer, szájvíz 
alapanyag. Meszes talajon a szélvédő fasorok alkotója.

Neves rokonai az amerikai mérges szömörce, a mangó, a 
kesudió, a pisztácia, és a nálunk is invázív bálványfa! Frid
valdszky János (1730 -1784 ) élete és munkásságában olvashat
juk, hogy Erdélyben, 1771-ben nincs cseranyag a kordovánbőr- 
készítéshez. Ő keresi meg / Dissertacio de skumpia /, határozza 
meg a "skumpia"növényt, a cserszömörcét / Cotinus coggygria /. 
Ültetvényt létesít, leírja a kordovánkészítést.

A törökök Pécsen a kecskebőrt összevarrták, a "Scumpia 
főzetét a bőrtömlőbe töltötték, kőteknőben lesúlyozták, és mire 
az átnyomódott a pórusokon a cserződés megtörtént! A Cotinus 
nedve ugyanis a természettől adott kis pórusokat kibővíti, a 
hajlékonysággal együtt a bőröknek gyűrhetőséget is ad. Az így 
előkészített bőrök mindenféle színnel könnyen festhetők."

1811-ből tudjuk, hogy földesurak a káptalan segítségét 
kérték, a kasznár tartóztassa fel a szömörcét Veszprém felé szál
lító füredieket Csopakon. Egy 1823-as fiskális jelentés szerint a 
gyűjtés bérbeadása körűi komoly érdekellentétek voltak, még 
tettlegességre is sor került. 1846-os adat szerint a "Rhus cotinus 
kereskedés tárgya, Ungarisch-Gelb" néven.

Különösen intenzív színű, sokáig mutatós példányát figyel
heti meg az érdeklődő a szentkirályszabadjai S kanyarban, a rep
téri út és a 60-as tábla közötti rézsűben.

Almádi erdejében pedig a természet egy szép "beültetése" 
látható (lásd mell. fotó)

Egy kései hajókiránduláson is nagy élmény a vízről nézni a 
szömörcétől pirosló dombokat!

Tszab.

PERGETŐSULI 
BUGASZEGEN

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület és a Peca-Kunyhó 
Horgász Egyesület szervezésében szeptember 19-20-án kétnapos 
horgászsulit tartottunk Bugaszegen. A csukáiról híres víznél a 
részt vevő ifi horgászok megismerkedhettek a pergető horgászat 
alapjaival, valamint mélyebb ismereteket szerezhettek a csuka 
horgászatáról. A szombati napon Bokor Károly mesterhorgász, 
vasárnap pedig Gajdos Zoltán pergető specialista voltak a ren
dezvény vendégei. A fiatalok nagy érdeklődéssel hallgatták az 
előadásokat majd a hallottakat gyakorlatban is kipróbálhatták.

Vasárnap reggel horgászversenyen mérhette össze tudását a 
14 résztvevő. A gyerekek két fős csapatokat alakítottak és min
den pár mellé került egy felnőtt versenyző is. Az így kialakult 
háromfős csapatok csónakból eredtek a csukák nyomába. A négy 
órás versenyt végül az én csapatom, Péteri Dávid és Somogyi 
Barnabás nyerték három fogott csukával. Sajnos a nagy melegben 
nem volt az igazi a ragadozóhalak étvágya.

A kétnapos rendezvényt támogatta a Bakony Balaton Hor
gász Szövetség (BBHSZ), valamint a Peremartoni Ipari Park Kft., 
Számfira István egyéni vállalkozó és a Peca-Kunyhó horgászbolt. 
Köszönjük támogatásukat.

írta, fotó: Számfira Balázs

A CSINTEKERINTŐK
2005 -  Békefi Antal emlékére hirdetett népdaléneklési ver

seny Berhidán. Feladat: Békefi népdalgyűjtéseiből énekelni egy 
csokrot. Az almádi zeneiskola kis énekesei -  Felföldi Luca, 
Hódossy Gergely, Hódossy Réka, Jósa Blanka, Józsa Dalma, 
Mógor Ágnes, Szénási Dóra, Rakk Laura -  versenyanyagának 
utolsó dala így szólt:

"Csintekerintő, aranygombolító,
Gyere haza bubos tyúkom, majd meg ecetellek!
Ecetet a tyúknak, mézet a mácsíknak,
Csintekerintő, aranygombolító!
A mindig csak versenyekre összeálló csapat változó tagokkal 

több helyen is megmérettetett. Az egyik verseny jelentkezési 
lapjára rá kellett írni a csapat nevét. De hát még nem is volt
nevünk. Rövid tanácskozás........Megvan! Csintekerintő!

2008 őszén országos társaséneklési verseny -  hát ezen indul
ni kellene, de itt többszólamú művekkel lehet csak nevezni. No

nem baj, fogjunk hozzá, kezdjük el. A lelkesedés megvan, de a 
heti rendszerességet igénylő próbák már nehezebbek. Mikor is 
gyakoroljunk? Nincs olyan időpont, ami mindenkinek megfelel! 
De azért sikerült a felkészülés. Méghozzá kiemelt arany minő
sítéssel, amihez kupát is kaptunk, sőt, a gála koncerten is énekel
hettünk nagy, régi híres kórusokkal együtt! Mi, almádi zeneisko
lások, tizenhárman, 6 -1 2  évesek együtt!

A nyáron négy szereplésre kapott az együttes felkérést: Péter- 
Pál napi vigadalom, Országos Cimboratábor, Almádi Borfesztivál 
és a VII. Kodály Szaktábor Magyarpolányban. Ez utóbbiban 
Szőnyi Erzsébet zeneszerző, zenetanár volt a díszvendég, s a 
Csintekerintő kórus mellett Felföldi Luca és Hódossy Réka du
ettje is a tanárnő kórusműveiből énekelt.

És reméljük, még nincs vége, mert terveink vannak, s az új 
tanév biztosan új kihívásokat tartogat számunkra. Indulunk hát 
tovább, új tagokkal. S talán lesz a kicsikből egy új csapat, akik -  
ahogy Szőnyi Erzsébet mondta -  velünk együtt meg lesznek "fer
tőzve" a széppel, a jóval, a muzsikával. Hát így legyen!

H. Huiber Gabriella



AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK 
ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK FELHÍVÁSA

VESZPRÉM MEGYE POLGÁRAIHOZ TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!

Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást vég
ző szerv alapvető jogaikkal összefüggésben visszásságot, sérelmet okozott 
Önöknek, kérhetik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának segít
ségét. Panaszaik továbbításához a biztos kérésére gyűjtőládák állnak a ren
delkezésükre a következő helyszíneken:
Ajka Város Polgármesteri Hivatala 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 
Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala 8220 Balatonalmádi, Szé
chenyi u. 1.
Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala 8230 Balatonfüred, Szent 
István tér 1.
Devecser Város Polgármesteri Hivatala 8461 Devecser, Petőfi Sándor tér 1. 
Pápa Város Polgármesteri Hivatala 8500 Pápa, Fő u. 12.
Sümeg Város Polgármesteri Hivatala 8330 Sümeg, Béke tér 7.
Tapolca Város Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Várpalota Város Polgármesteri Hivatala 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza
u. 39.
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8200 Veszprém, 
Óváros tér 9.
Zirc Város Polgármesteri Hivatala 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
A panaszládákba 2009. október 1-től 2009. október 31-ig dobhatják be 
leveleiket, lehetőleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait. 
Beadványukat 2009. október 31-ig postán is elküldhetik az Országgyűlési 
Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), vagy e-mailben is to
vábbíthatják azt a panasz@obh.hu címre. Panaszaikat a biztos kivizsgálja, 
illetve -  amennyiben nem tartoznának a hatáskörébe -  továbbítja az illeté
kes hatóságnak. Az esetleg szükséges meghallgatás időpontjáról írásbeli 
értesítést küldünk. Hatáskör hiányában az országgyűlési biztos nem tud 
segítségükre lenni, akkor ha

-  az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogor
voslati lehetőségeket,

-  az ügy 1989. október 23-a előtt indult,
-  jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság,
-  az ügy elbírálása ügyészi és bírósági hatáskörbe tartozik.

Prof. Dr. Szabó Máté s.k. 
az állampolgári jogok országgyűlési biztosa

TEMETŐI JÁRAT
Balatonalmádi Város Jegyzője értesíti a Tisztelt lakosságot, 

hogy a Pinkóczi temetőbe Mindenszentek ünnepe alkalmából 
temetői különjáratot indít:

2009 . október 31-én, szombaton 
és 2009. november 1-én, vasárnap 

Mindkét napon a járat 14..30 órakor indul 
az Autóbusz-pályaudvarról.

A járat a temetőnél várakozik és 16.30 órakor indul vissza. 
Megállók: Autóbusz pályaudvar 

Baross G. úti megálló 
Szabadság úti megálló 
Szőlő utcai megálló 
Kisberényi -  Martinovics út sarok 
Kisberényi út vége 
Pinkóczi temető 

A fenti járatokon menetdíjat nem kell fizetni!
Ujlakiné dr. Pék Éva jegyző

FOGÁSZAT
Balatonalmádi, I.sz. vegyes fogászati körzet 

új rendelési ideje és helye 2009. október 1-től: 
Balatonalmádi, Baross G. u. 44.

Hétfő, szerda: 13.00 -  19.00 óra 
Kedd, csütörtök, péntek: 7 .00 -  13.00 óra
Rendel: Dr. Halmágyi András fogszakorvos 

Rendelés előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 88/787-945 
Balatonalmádi Város Önkormányzata

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal =  60 EFt + áfa 

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

ALMÁDI MAGYAROK 
A NAGYVILÁGBAN 

Köszönet mindazoknak, akik 2009 . 09. 05-én 11 órakor a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban megrendezett 
"Almádi magyarok a nagyvilágban" című előadás sikeréhez hoz
zájárultak.

Külön köszönet Horváth József nyugalmazott tengerészkapi
tánynak a Kompolthyakról szóló nagyszerű előadásáért; Len
gyelné Kompolthy Gabriellának és Zerkowitz Tamásnak, akik a 
féltett családi ereklyéket a kiállítás rendelkezésére bocsátották; 
dr. Moldoványi Lászlónak és fiának, dr. Moldoványi Andrásnak, 
Schildmaier Ferencnek és kedves nejének az anyagi támoga
tásért; Németh József kőfaragónak az emléktábla elkészítéséért; 
Keszey János polgármester úrnak a Kompolthy szobor környé
kének rendbetételéhez nyújtott anyagi támogatásért; Boross 
László képviselő úrnak, Juhász Sándornak, Bugovics Imrének a 
Kompolthy szobor környékének rendbetételéért; a PKKK összes 
dolgozójának segítségükért;az Almádiért Közalapítványnak a 
támogatásért, A Györgyi Dénes iskolának a technikai segít
ségért, a Martinovics út 20. alatt élő Perlik Sándornak és fele
ségének, hogy megengedték az emléktábla elhelyezését házuk, 
az egykori Kompolthy-villa, azaz Remete-lak falán. Végül az 
előadáson és a koszorúzáson részt vevőknek is köszönöm a meg
jelenésüket.

A Honismereti kör nevében a szervező: Kovács István

 A CSALÁDSEGÍTŐ HÍREI
Tisztelettel kérjük Önt, hogy amennyiben fűtését átalakítja, 

vagy korszerűsíti, és feleslegessé válik üzemképes vegyes tüze
lésű kályhája, amit nélkülözni tud, és szívesen felajánlaná szol
gálatunk közvetítésével szerény körülmények között élő ember
társának, kérjük, hívja a Balatonalmádi Szociális Alapszolgál
tatási Központot a 88/542-552-es telefonszámon, vagy keresse 
személyesen intézményünket az Ady Endre utca 2. szám alatt. 
Rászoruló gondozottjaink nevében is hálával fogadjuk felajánlá
saikat!

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai

 A Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány köszönetet 
mond mindazoknak, akik 2008-ban személyi jövedelemadójuk 
1%-ával (224.561 Ft) támogatták tevékenységünket. A befolyt 
összegből hozzájárultunk a tanulói jutalmazásokhoz, táborozá
sokhoz, biztosítottuk a tanulmányi versenyek nevezési díjait és 
kiemelten támogattuk a számítástechnikai szaktanterem 
fejlesztését.

Továbbra is várjuk támogatásukat a 11748083-20023302  -es 
alapítványi számlaszámra.

Balogh Csaba -  kuratóriumi elnök

 A KUTYÁK 
VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRÓL

Ahogy azt a kutyatulajdonosok észrevehették, az idei évtől 
kezdve megváltozott a veszettség elleni oltás rendje. Az önkor
mányzat már nem küld külön felszólítást, de ettől függetlenül 
minden 3 hónapnál idősebb kutyát évente egyszer veszettség 
ellen oltatni kötelező!

Balatonalmádiban az eddig megszokott összevezetéses ebol
tás a jövőben nem lesz, mindenkinek egyénileg kell megoldania 
saját kutyájának beoltatását. Az oltást az év bármely szakában, 
bármelyik állatorvosi rendelőben be tudják adatni, vagy házhoz 
is lehet állatorvost hívni. Az oltással együtt a féreghajtás is 
kötelező!

Ami idén még változott, hogy ezentúl minden kutyának egy
séges, sorszámozott oltási könyvvel kell rendelkeznie, amiknek 
nyilvántartását a magánállatorvosok végzik. A régi típusú oltási 
könyveket legkésőbb jövőre le kell cseréltetnie minden kutya
tartónak.

mailto:panasz@obh.hu


"EGÉSZSÉGGEL 
A BOLDOG CSALÁDÉRT!"

2009. október 10. 9 -2 0  óráig 
Helyszín: Pannónia

Ismeretterjesztő előadások, gyakorlatok, bemutatók 
9 -9 .3 0  ébresztő Etka jógával
9 .3 0 -1 0  óra Megnyitó Keszey János polgármester által -  Sanki 
jógával
10 .15-10 .45  Arany Szilvia és a Drágakövek hastánccsoport
11-11 .45  Kriston intim torna nőknek és férfiaknak egyaránt -  
előadás -  Ernei Beáta oktató
12-12 .45  Családi Patika a természetből. Takács Ferenc fitoter- 
apeuta
14-18 .15  Origó Energia Tréning a Minőségi Életért! Oroszi 
Mihály természetgyógyász
18 .3 0 -1 9 .3 0  Kövi Szabolcs fuvolaművész koncertje
1 9 .3 0 -2 0  óra A boldog életért -  záró meditáció -  Németh Árpád 
természetgyógyász
9 órától 18 óráig folyamatosan: Ismerkedési lehetőség a ter
mészetes gyógyítás különféle válfajaival, tanácsadások, bemu
tatók, állapotfelmérések (kedvezményesen vagy ingyenesen).
Az egészséges, harmonikus életmódhoz kapcsolódó termékek 
vásárlási lehetősége.
Rendezők: Magyarországi SANKI Egészségmegőrző Tudomá
nyos Egyesület, Csalán Egyesület, Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ, Pannónia

A rendezvény támogatói:
Balatonalmádi Város Önkormányzata, Veszprém megyei Önko

rmányzat, Almádiért Közalapítvány 
A rendezvény látogatása INGYENES!

Nyitott Műterem!

A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 
N YITO TT MŰTEREM BE HÍVJUK 

Nézze meg, hogyan festünk, amikor festünk! 
Október 16-án pénteken 10 órától, 

sötétedésig számítunk Önre 
Veszprémben, a Rózsa utca 14. alatti 

ÍRÁSKEP GALÉRIÁBAN 
Vendégeinket borbemutatóval, 

frissen sült pogácsával, 
kroki sorsolással, 

jó  szívvel és szóval, 
grafológiai tehetségkereséssel, 

és meglepetésekkel várjuk,
A nemzetköziség jegyében 

B. Hegedűs Piros 
a holland iskolát képviseli 

Dejan Perics 
ezúttal szlovén-szerb színekben 

Debreczeny Zoltán 
"házigazdálkodik" 

www.festeszetnapja.hu 
www.pirosart.hu 
www.iraskep.hu 

www.molnarfoto.hu 
FONTOS !

KÉRJÜK HOZZO N  MAGÁVAL 
KAMERÁT ÉS FO TÓ ZZO N !

A LEGJOBB KÉPEKBŐL UTÓBB VIRTUÁLIS 
ÉS ÉLŐ KIÁLLÍTÁST RENDEZÜNK

KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu - >  almádi újság 

www.balatonalmadi.hu 
www.oboltv.hu 

www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton 
www.veszitsel.konyvtar.hu

S zü re ti v á sá r  a 

V Ö R Ö S B E R É N Y I G AZDABOLTBAN ! 
Szüretelő eszközök, borászati felszerelések: 

tartályok, kádak, puttonyok, töltikék, darálók, bogyózók, 
palackozók, átfejtők, tömlők, ollók, borkezelő szerek 

augusztusban 5% árengedménnyel 
* * *

Tanácsadás és házhozszállítás ingyenesen.

Balatonalmádi, Alkotmány u. 1. • Tel: 8 8 /4 3 2 -8 16 
e-mai: karolyi.gyorgy@invitel.hu

* * *

Kertészkedni jó!

UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben! 

UNIQA Biztosító Zrt.
Balatonalmádi Ügynöksége

8220 Balatonalmádi, Martinovics I. u. 2.
Tel.: 88/574-400, Fax: 88/574-401 

Mobiltel.: 20/932-4411, 20/414-3943

Balatonalmádiban sövénytuja 
őstermelőtől eladó! 

Érd.: 88 438 296 /este/

B a la to n  L ife  N y elv stú d ió
C é lo rie n tá lt a n g o l n y e lv o k ta tá s

Felelős Kiadó:
"Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Szerkeszti az Alapítvány Kuratóriuma 

e-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu 
Tel.: 06 20 56 7  95 87 

Lapzárta: minden hónap 25-én. 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén 

vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon. 
Kéziratot nem őrzünk meg. 

Készült: Veszprém Nyomda Zrt. 
Eng.sz.:005-18/1989. ISSN 0864-7860
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ÜZEMCSARNOK

AUTÓ PÁSZTI

Almádi Optika



PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

BARTÓK MESTERBOLT KFT.

Ba ks a i  A u t ó s i s k o l a



Elsőseink

Györgyi Dénes Általános Iskola

1 . a osztály
Á lló sor, b alró l jo b b ra :
Szabó C saba D ávid, H u jber Z so m b o r, So lym osi István , Szekeres K inga, 
Bérces B íbor, G e len csér A ndrás, Sági Tam ás, Egressy D o m o n k o s, B ognár 
Balázs
Ü lő sor: Jó sa  E lem ér, H orváth  M a rtin , Perger D ó ra , Savanyu Bettin a, 
B okros C seng e, V ecsey-K örm end i Lau ra, Kiss K ata , B alogh Ivett 
O sztályfőn ök: K ucserkáné M o rav csik  K atalin

1. b osztály
Á lló sor, b a lró l jo b b ra :
L en n ert K ristóf, F ek ete  B á lin t, M e ste r Á dám , B író  K ata V irág, K upcsik C senge, G áspár 
Petra, C so m ai K itti, H ajdú Tam ás Feren c 
Ü lő sor:
Sánta Szabolcs, C sizm adia M á rk  Iván, K álm án István , N ádas A ndrás, Lam ali Fanni, 
V alackai D ó ra , Penics A nna, N em es V irág 
O sztá ly fő n ö k : C so m ai Ju d it

Vecsey Kiss Mária: Évnyitóra
Kicsi baba voltam, mikor megszülettem, 
amikor fölnéztem, anya állt mellettem, 
nem sokkal később már bölcsödébe jártam, 
de akkor is mindig csak az anyát vártam.

Azután megnőttem, már nem járhattam oda, 
vidám zsivajával hívott az óvoda, 
de sokat játszottunk, de sokat meséltünk, 
megszerettük egymást, már csöppet se féltünk.

Kedves óvodám, ezt megköszöntem neked, 
búcsút vettem tőled, most tovább mehetek, 
mit tagadjam, eljárt az idő felettem, 
hirtelen megnőttem, és iskolás lettem.

Kipirult az arcom, felvettem új ruhám, 
most tanulni fogok ennyi játék után, 
írok és olvasok, pont úgy, mint a nagyok, 
de bevallom nektek, kicsit még izgulok.

Ma még eljöttek a szüleink is velünk, 
ez még csak a kezdet, ma még csak készülünk, 
de holnap reggel már, hogy mindenki lássa: 
iskolások vagyunk, hátunkon a táska.

Szétnézek köztetek, osztálytársak leszünk, 
elő kell, hogy kapjuk komolyabbik eszünk, 
sokáig járunk még együtt iskolába, 
jól fogunk tanulni, hogy ne járjunk hiába.

Vörösberényi Általános Iskola

1. a osztály
Szabóki L u ca R ék a , H eren d i B en ce , B eőd i B arbara , Isten es B en ce  Z so lt, Kedves 
L ő rin c András
K özépső so r: D eres M átyás, Telek  M a rce ll, M o ln á r  G á b o r Lili, C siki L ilian, 
Rézm űves M ik ló s , Pataki O rsolya
Első so r: István Fruzsina Luca, Farkas A ngel, Z sd en ovics M á té , V in ce László M árk  
O sztályfőn ök: T ó th  A nikó

1. b osztály
H átsó  sor b alró l jo b bra :
K ovács G erg ő , H orv áth  S om a, M aász Evelin , V ám osi Vénusz, G asch ler Petra 
D om in ik a
Első so r: B laha Patrik  Barnabás, Bogdán Som a Á goston , S im on K ata, O rbán Lili, 
Izsó Lili Já z m in , E igner Lau ra, V égh M arg aréta  
O sztá ly fő n ö k : Z ab n é  T ó b e l Zsuzsa


