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Megértem én már 
eleget,
ennél is zordabb 
teleket.
De olyat eddig 
sohasem,
hogy vége egyszer 
ne legyen.

Kányádi Sándor: Zsörtölődő

Fotó: Nagy Sándor



Balatoni Szemle
II. FOLYTATÁS

A mindössze két zivataros évet, ezen belül 19 számot megélt 
folyóirat kincsesbányának bizonyul. A számtalan érdekes cikk 
közül ismertetjük a

VITORLÁZÓ PÜSPÖK A BALATONON 
Jánosi Gusztáv a sportember

címen, ényi Dömötör Sándortól megjelent cikket. A folyóirat ter
jedelméhez mérten viszonylag hosszú írás teljes közlésére nincs 
lehetőségünk, noha tartalmánál fogva megérdemelné.

Balatonkenese fürdőéletének egyik megalapítója Jánosi Gusztáv 
ulmi püspök, veszprémi kanonok volt. Dodó nevű karcsú vitor
lására a keneseiek is büszkék voltak. Abban az időben a mélyvizet 
járó vitorlás még csodának számított a magyar tengeren. Váth 
János, kenesei születésű ismert balatoni író, még most is álmél
kodó szemmel idézi a Dodóról gyermekkora emlékeit:

Apró csigáin végigszaladt a kötél, mind ott termettünk gyerekek a 
kikötő végén. Csodálattal elegyest néztük, hogy hogyan öltöztetik 
"Dodót" fehérbe. Ilyenkor megingott kissé. Fodrosán rajzolódott 
rá az ébredő, párában mosakodó, napsugárba törülköző 
víztükörre. A szellőcskében meglendült bíborszín, csillagos zász
lócskája. Ideges vágyódással, mint a prüszkölő mén sörénye. 
Mikor nekieresztették, tártkarú patyolatszárnyán szelte a vizet, 
akár fecske a levegőt. Orra habot túrt. És csodálatosan tiszta 
maradt nyomán a víz. A hullámok egymásba fordultak, mint a 
barázda szántása. Bodrosan, örvényesen... Azután elsimultak."

Jánosi Gusztáv sokat járt külföldre, főleg Olaszországban, külö
nösen Velencében időzött nagy szeretettel. A vitorlázás megked
velésére is külföldi útjai adhatták az igazi indítékot, bár 
gyerekkorában falusi csónakra, lepedőkből vitorlát készítve 
próbálkozott a hajózással. A Balatonon előfordult szerencsétlen
ségek alapján arra gondolt, hogy a Balatonra kis hajó nem való. 
Olyan kell, amelyik ellenáll a szeszélyes víz minden támadásának.

A nyarat mindég vitorlásán töltötte, amennyi ideje csak volt. 
Nem a Dodó volt az első hajója. Angliából hozatott egy vitorlá
val is felszerelhető csónakot, de ez valamiért nem vált be. A ba

latoni vitorlázás aranyéveinek tekintették az 1880-1890. évek 
közötti időszakot. Ezekben az években indult meg a versenyek 
szervezése. Ekkor alakult meg a Stefánia Yacht Club. Fejlődésére 
jellemző, hogy átvette a Young-féle füredi hajógyárat, ahol "pom
pásabbnál pompásabb" hajók készültek.

Jánosi Gusztáv is a Stefánia Yacht Club hajógyárával építtette 
Dodó nevű, négy tonnás kutterét az 1887. esztendőben. A hajó 
nem kis összegbe került, 3000 forintot fizetett érte. A Dodó 
nemes méreteinek jellemzésére a következő adatok maradtak 
fenn. A vízvonal hossza 6,94 m (22 láb, 9 hüvelyk), a vízvonal 
alatti mélysége 1,14 m (3 láb 9 hüvelyk), a fedélzet hossza 8,46 
m (27 láb 9 hüvelyk), a fedélzet szélessége 2,29 m (7 láb 6 hü
velyk).

A hajó első matróza Amancsics Antonio dalmát származású 
ember volt, azonban már 1888-ban felváltotta őt Giovanni 
Caravanicho nevű honfitársa. Giovanni hosszú éveken át szolgál
ta Jánosit, s hajójával együtt a Balaton egyik nevezetességévé 
vált. Elsőrangú vitorlásmester volt, kisujjában volt a "vitorlás
tudomány". A legügyesebb manővereket vitte végbe a vitor
lákkal, s ahogyan szerette, dédelgette hajóját, annyira büszke is 
volt rá. Egyik hajó sem tett annyi utat, egyik sem vált be annyi
ra, mint a Dodó. Ha megmaradtak volna, sokat regélhetnének 
vitorlás kalandjairól, útjairól, a Dodó annalesei. A hajón 
állandóan volt egy kutya is, a Flox. A tengeri hajókon vannak 
ugyan kutyák, de a Balatonon ez unikum volt.

Jánosi Gusztáv nagyon szeretett korcsolyázni. Akik a 80-as évek 
elején látogatták a városligeti jégpályát, mindnyájan megcsodál
ták boszorkányos ügyességét. Amellett, hogy sportember volt, 
kedvelte a társas életet. Nyaralójában mindég voltak, rokonai, 
vendégei, barátai, tisztelői. Igen sok külföldi vendége volt. 
Szívesen látta őket vendégül vitorlásán is hosszabb-rövidebb 
kirándulásokra.

Jánosi Gusztáv életét végigtekintve írta Thewrewk István egyik 
kis megemlékezésében:

E sorok írója a nagy fénylő tavon vitorlázni lát egy komoly, tudós 
és igen kedves kedélyű egyházi férfiút, aki nemes szórakozásul 
nagy hivatottsággal fordítgatja a világirodalom nagyjait magyar 
nyelvre; a vitorlás erre is, arra is száll, hol megáll hol csak lassan 
úszik, s évről évre kincsekben gazdagabb, amiket a tudós pap ott 
alkot a maga gyönyörűségére, s midőn egyszerre partra száll, 
látja, mennyivel nagyobb a málhája; de ez nem teher; hanem 
közkincs, s íme a parton, a magyar irodalmi és társadalmi 
partján tapsokkal üdvözlik.

Íme, néhány érdekes adat a tisztelt olvasó számára, a Balatont 
igazán szerető tudós, sportkedvelő férfiú életéből.

Schildmayer Ferenc

DODÓ KÉPES LEVELEZŐLAPON



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselő-testület a 2010. február 25-i ülésén 33 napiren

di pontot tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak. 
Balatonalm ádi Rendőrkapitányának vezetői kinevezésének 
véleményezése

Dr. Bolcsik Zoltán dandártábornok, Veszprém Megye rend
őrfőkapitánya arról tájékoztatott levelében, hogy a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság élére új vezető kinevezését tervezi. A főkapi
tány úr a vezetői helyre Dr. Szabó János r. alezredest javasolja kine
vezni, egyúttal a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV évi tv-ben 
foglaltak alapján ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását. Ba
latonalmádi Város Képviselő-testülete támogatja a kinevezést. 
Javaslat Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatására

Balatonalmádi Város 2010. évi költségvetési koncepciója mű
ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirány
zatán belül -  a korábbi évek gyakorlata alapján -  szerepel a Köz- 
biztonsági Alapítvány támogatása (300 ezer Ft helyi rendőrkapi
tányság támogatása és 700 ezer Ft nyári rendőr -  megnevezéssel). 
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság azzal a kéréssel fordult az ön- 
kormányzathoz, hogy 2010. évtől a Kapitányság munkáját ne az 
Alapítványon keresztül, hanem közvetlenül a Kapitánysággal 
megkötött támogatási szerződéssel támogassa az önkormányzat. 
Ez alapján az 1000 ezer Ft támogatás kedvezményezettje a Köz- 
biztonsági Alapítvány helyett a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
lenne. A Képviselő-testület 1000 e Ft támogatást nyújt a Balaton
almádi Rendőrkapitányság részére nem rendszeres személyi, dolo
gi, valamint kis értékű tárgyi eszközök beszerzése céljára. 
Tájékoztató a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2009. évi tevé
kenységéről

A tizenöt éve alakult Balatonalmádi Polgárőr Egyesület ne
vében Hansági Endre elnök összegezte az egyesület 2009-ben 
végzett munkáját. Írásos beszámolója alapján a Polgárőrség 22 
fővel, 3370 óra szolgálatot teljesített. Ebből 4 lovas polgárőr, 120 
alkalommal járta be a Malomvölgy-, Pinkócz-, Vöröshegy- és a 
Vödörvölgy területeit. Gépkocsijuk 1964 km utat tett meg. Keszey 
János polgármester köszönetét fejezte ki az egyesület elnökének. 
Javaslat a Képviselő-testületi ülések időpontjának meghatározá
sára

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
414/2009. (XII. 17.) számú Önkormányzati határozatával elfogad
ta a 2010. évi munkatervét azzal, hogy a januári testületi ülésen 
dönt a következő havi ülések pontos időpontjáról. A döntés értel
mében a Képviselő-testület minden hónap utolsó csütörtökén 
ülésezik, 13.00 óra helyett 09.00 órai kezdettel. Ennek értelmében 
módosításra került Balatonalmádi Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatról szóló 21/2008. (XI. 14.) rendelete. 
Rendelettervezet Balatonalm ádi Város Önkormányzatának 
2010. évi költségvetési rendeletének megalkotására

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési koncepciót 2009. 
december 17-én tárgyalta meg. A Képviselő-testület koncepcióról 
szóló 409/2009. (XII. 17). Öh-a alapján és a költségvetésről szóló 
törvény alapján elkészült az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendelettervezete. A 2010. évi költségvetés fő összege 3.266.384 E 
Ft, ami az előző évi 1.915.185 E Ft-hoz képest jelentős, 70,6%-os 
növekedést mutat. A növekedés magyarázata, hogy a 2009. évi fel
halmozási célú kiadások maradványa, a folyamatban lévő EU-s tá
mogatással megvalósuló programok működési és felhalmozási célú 
kiadásainak és bevételeinek maradványa, valamint az EU-s projek
tek 2010. évre ütemezett támogatásai és kiadásai a 2010. évi költ
ségvetésben eredeti előirányzatként kerültek tervezésre.
Javaslat a médiatámogatás felosztására

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre -  
médiatámogatás előirányzat terhére 2010. március 01. napjától 
2010. december 31. napjáig az Öböl Tv Kft. (Balatonkenese, 
Mikes u. 8/5.) közműsor-szolgáltató tevékenységét 2376 ezer Ft- 
tal támogatja, a Vesz-Pannon Média Kft. (Veszprém, Zrínyi utca 
3/2.) műsorszolgáltatóval 1944 ezer Ft szolgáltatási díj ellenében, 
szolgáltatási szerződést köt.
Javaslat az Együtt Egymásért Nyílt Közalapítvány támogatási 
kérelmének elbírálására

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 4/2009. (11.27.) ren
delet alapján, 2,8 millió Ft támogatást biztosított az Együtt Egy

másért Nyílt Közalapítvány részére az időskorúak karácsonyi 
ajándékozására és tűzifavásárlásra, valamint 200 ezer Ft-ot mű
ködésre. A Közalapítvány a támogatás felhasználásról elszámolt, 
és a fel nem használt 213.612 Ft-ot az önkormányzat számlájára 
átutalta. A Közalapítvány Kuratóriuma azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy a fentiekben részletezett maradvány- 
összeget -  a téli fűtési krízishelyzet miatt -  az önkormányzat 
támogatásként biztosítsa a Közalapítvány részére a szociálisan 
rászorultak fűtésének támogatására. A Közalapítvány másik 
kérése, hogy az önkormányzat támogatásából (1800 ezer Ft) a 75 
éven felüli balatonalmádi lakosok számára vásárolt (karácsonyi) 
ajándékutalványokból az át nem vett 188 db utalványt (188 x 
1000 Ft értékben) a szociálisan rászorultak részére kioszthassák. 
A Képviselő-testület mindkét kérést támogatja.
Javaslat a 2010. évi bérleti díjak megállapítására

Az 5 évnél hosszabb időtartamú vagy az évi bruttó 3000 
ezer Ft értékhatárt meghaladó bérleti szerződések esetében a bérbe 
adó jogok gyakorlása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A 
bérleti szerződésekben rögzítésre került, hogy a bérbe adó a bérleti 
díj mértékét a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex 
(inflációs ráta) mértékével jogosult megemelni, vagy a bérleti díj 
emelésénél az inflációs ráta mértékét figyelembe veszi, illetve a 
bérleti díj a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértéké
vel emelkedik. A KSH által közzétett 2009. évre vonatkozó fo
gyasztói árindex (inflációs ráta) mértéke 4,2%. Az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének bevételi előirányzata teljesüléséhez szük
séges a bérleti díjak inflációval történő emelése. Balatonalmádi Vá
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete -  a Képviselő-testületi 
hatáskörbe tartozó -  2010. évi nettó helyiség és területbérleti díja
kat úgy állapítja meg, hogy a 2009. évre vonatkozó nettó bérleti 
díj összegét a 2009. évi fogyasztói árindex (inflációs ráta) mértéké
vel, azaz 4,2%-kal megemeli.

Varga Veronika

STRANDHÍREK
Az elmúlt négy hét kritikus lehet a strandi beruházásunkra. 

Az időjárás bekeményített, az építkezés leállt. Az elmúlt hét kö
zepén (17-én) kezdődtek a szerelési munkák, amelyek elindít
hatják az alapbetonozást, amit a tartófalak felhúzása követhet. Ez 
egy kicsit már látványosabb része az építkezésnek.

A keleti blokk egy ütemmel előbbre van, ami a belső szerelési 
munkák indítását is lehetővé teszi. A nagy mennyiségű hó és jég 
megemeli a tó szintjét, így a parti sétány építése, burkolása is kér
déses az elkövetkező hetekben.

Másik két strandunkon és a Wesselényin is a karbantartó sze
mélyzet munkába állt és megkezdtük a felkészülést a szezonra. 
Ha ilyen szép, csendes, napos idővel áldanak meg bennünket, 
mint a hétvége volt, talán lesz annyi időnk és energiánk, hogy a 
kiesést pótoljuk, és behozzuk a lemaradást.

HZR



Ünnepre készülve, ünnepről írni, felemelő és felelősségtel
jes feladat. Nemzeti Ünnepről, s talán a magyarság legna
gyobb Nemzeti Ünnepéről írni, megtiszteltetés. M árcius 15. 
Egy nap, egy dátum. M árcius idusa a magyar léleknek a 
tavasz, a megújulás kezdete, az igazi forradalom , a vértelen 
Viktória örökbecsű, dicső jelképe. M árcius 15. Egy nap. Ez az 
egy nap évszázadok béklyóját rázta le, visszaszerezte egy 
nemzet önrendelkezését, öntudatát, szabadságát. Egy nap, 
amely után minden megváltozott. Amellyel az elnyomó 
uralkodó hosszú ideig nem tudott mit kezdeni. Amely után 
egy ország újjászületett. Ezt szokás e szent napon, M ÁRCIUS 
15-én ünnepelni. Szokás felidézni annak a néhány órának 
eseményeit, cselekvő részeseit, lelkesedését, a Tizenkét pon
tot, Táncsics (Stancsics) kiszabadítását, a Helytartó Tanács 
"reszketését".

"Császári királyi Fenség!
Havas József k. helytartósági tanácsosnak A és B alatt 

hódolatteljesen ide borított leveleiből méltóztatik császári kirá
lyi Fenséged kegyesen értesülni, milly körülmények forogtanak 
fenn tegnap és tegnap előtt Pest városban a tudvalévő mozgal
mak irányában; méltóztatik azokból kegyelmesen érteni azt is, 
mikint nem alaptalan remény lehetett a dolgoknak csendes for
dulata fölött; tegnap este azomban a bécsi események folytán 
ismét más alakot vőnek magára a pesti körülmények, nyugta
lan és izgató egyének által felhasználtatván a bécsbőli hírek, 
miként ez a C és D alatt idezárt jelentés, illetőleg hirdetmény
ből kitűnik.

A Kir. helytartó Tanács mitsem mulaszt el, mit állásánál 
fogva tehet, és azért mai üléséből az illető hatóságokat, t.i. 
Buda és Pest város tanácsait, úgy Pest megye alispánját fel
szólítja, miként a csoportozások által könnyen veszélyeztet
hető közbátorság fenntartása iránt hatósági kötelességének 
ildomosán és célszerűleg intézkedjenek, egyebet a dolgok 
mostani állásában a kir. helytartó tanácsnak tennie nem le
hetvén.

M ai hírek szerint az ifjúság, az egyetemivel egyesülvén, 
most (10 1 óra dél előtt) nagy tömegben, mellyhez sok nép

csatlakozik, az egyetem épülete felé menetet intéz; mi legyen 
tulajdonkép a tömegnek célzata? még nem tudni, oka azon
ban alig ha abban nem keresendő, hogy az egyetemi Rector 
minden felsőbb meghagyás nélkül az egyetemi ifjúságot a 
lakomábani részvéttől -  talán ildomtalanul választott kife
jezésekkel is -  letiltotta; így talán az említett menet célzata 
csak az egyetemi Rector intézkedésének megsemmisítése és 
talán csak annak személye elleni demonstratio; mikről azon
ban még most bizonyost nem jelenthetni.

A dolgok miben állásáról el nem mulasztandom császári 
Királyi Fenségedet még ma este sürgöny útján mély alázatban 
értesíteni.
Budán, martius hó 15-én 1848.

Gf. Zichy Ferenc"

Szegény Zichy Ferenc gróf, délelőtt fél tizenegykor még 
azt hihette, hogy a sokadalom  csupán letiltott "lakomábani 
részvétéért" vonult az utcára, nem egetverő rebellis ribillió 
végett, ami majd trónfosztásban végződik.

Szokásos, szokványos, sajnos sokszor sablonos az ünnep
lésünk. Egy nap. Vagy ikább néhány óra Aztán megyünk 
tovább. Tesszük a "mát" a ma dolgait. Nem  a jövőt, csak a 
mát. A jövővel alig törődünk. A múlttal még kevésbé. Ünne
peljük a múlt eseményeit, a mának, magunknak. Nem a 
jövőnknek, nem a jövőnkért.

M árcius 15. Nemzeti Ünnep, /fizetett, állami!/ Tizenkét 
pont. Talpra magyar, hí a' haza!...

. ..s  aztán irány haza, (már aki eljött ünnepelni) folytatni 
az önrom boló, önem észtő, vagy éppen m ást, egymást 
gyengítő, megsemmisítő együgyű játékot. Az eredmény: a 
nem zet gyarapodása, felem elkedése helyett, a nemzet 
fogyása, pusztulása. 2009-ben újabb 30.000 fővel lettünk 
kevesebben. (Pedig a bevándorlás egyre nő!)

Ünnepelünk. Így szokás. Közhelyesen, szokványosan.
"Azt mondom, miszerint nem azért nem volt sikere a for

radalmaknak, mert alapjukat nem tartották, hanem azért 
mert m agoknak kellő alapot szerezni nem tudtak. Csupán a 
politikai form áknak változtatása az emberiség haladását s az 
örök igazságot ki nem elégíti; segíteni kell a népnek lelki és 
anyagi bajain is..."

Ezt, Bezerédj István honatya m ondotta, a magyar 
nemzetgyűlés 1848. december 1-i ülésén.

Egyszer végre el is kellene gondolkodni azon, mi is történt 
1848. március 15. és szeptember 29. között, majd azon is, 
hogyan jutottunk el 1949. október 6-ig?

Pest-Buda, Pákozd, Világos, Arad -  állomások. Egy nem
zet dicsőségének és bukásának állomásai. De Arad, nem vég
állomás. A vonat megy tovább.

"Száz vasutat, ezret!
Csináljátok, csináljátok,
H ad fussák be a világot,
M int testet az erek." Petőfi Sándor

M agyaroszág a millennium idejére, a huszadik század for
dulójára Európa vezető gazdasági hatalma, egyik legdinami
kusabban fejlődő országa lett. Köszönjük 1848., köszönjük 
forradalom , köszönjük kiegyezés. M ert ez utóbbi a józan 
bölcsességből eredezett, s ez volt a forradalom lassan érő, 
tápláló gyümölcse, amit az egész ország élvezett.

"A vonat nem vár", megy egyre tovább, fura, ismeretlen 
állomásokon, kitérőkön keresztül, váltott masinisztákkal rója 
a síneket, visz az ismeretlen jövőbe, talán a dicsőségbe, talán 
a romlásba. H a néha hátra is néznénk, vizsgálódnánk, még jól 
is tudnánk dönteni egy-egy váltóállításkor, hogy ne rohan
junk a romlásba.

Az ünnepek jó alkalmat adnak a józan visszatekintésre, jó 
alapot a helyes döntésre. Ünnepeljünk!

Balatonalmádi: 2010. február 25.
-Hazai-



SZÁZÉVES ÜNNEP MINDANNYIUNKÉRT
Jó látni március 8-án azt a néhány férfit, aki virággal kezében siet. 

Manapság a nőnap idejétmúlt, szocialista képződménynek titulált vacak
ként került a szemétre, noha érdemes lenne tartalmán elgondolkodni.

Az ünnepnap kialakulásának történetében egészen 1857-ig kell visz
szatekintenünk. Ebben az évben, március 8-án, New Yorkban a textilipar
ban dolgozó nők tüntetést szerveztek emberibb munkafeltételek és ma
gasabb fizetés reményében. Erre emlékezvén nevezték ki március 8-át 
Nemzetközi Nőnapnak a Koppenhágában ülésező Szocialista Internacio
nálé tagjai 1910-ben -  tiszteletadásuk jeleként a nők jogaiért évek óta 
küzdő feminista mozgalmak előtt. Az első nőnapot Ausztriában, Dániá
ban, Németországban és Svájcban ünnepelték meg. Magyarországon elő
ször 1914-ben ünnepelték a nőnapot, viszont 1949-től folyamatosan veszí
tett értékéből, mert az állami propaganda a saját szolgálatába állította.

Ideje lenne ezen túllépnünk, s elgondolkodnunk, vajon mit tehet
nénk a harmonikusab életért, melynek egyik feltétele az esélyegyenlőség. 
Történelmi léptékkel szemlélve, a XX. század második felében -  össze
vetve az ezt megelőző hosszú évszázadokkal, évezredekkel -  hatalmasat 
alkotott az emberiség a nők helyzetének javítása érdekében. Ez két szem
pontból is különösen értékes vívmány. Elsősorban gyorsasága miatt, 
hiszen alig fél évszázad telt el az ez irányú intenzív jogalkotás kezdete óta, 
másodsorban pedig a hatékonyság szempontjából, hiszen annak ellenére, 
hogy az eredmények közel sem kielégítőek, mégis jelentős változásoknak 
lehettünk tanúi.

A probléma azért is tartozik az ún. "kényes, nehezen megoldható 
témák" közé, mert évezredes hagyományt, társadalmi meggyőződést, 
illetve családmodellt kellett megreformálni.

Szándékosan nem magyar példákat hozunk, hanem a világban 
néztünk körül. Húsz éve például egy amerikai házaspár megható 
történetet írt a New York Timesban: egy isten háta mögötti kínai faluban 
annak ellenére maradt ki az iskolából egy tizenhárom éves kislány, hogy 
éltanuló volt. Szülei sajnálták évi taníttatatásának költségeit. Egy 
olvasójuk küldött neki ezer dollárt. A bank elírta a számot, véletlenül 
tízezret utalt. A lány tanulhatott, könyvelő lett, majd nagyvállalati 
menedzser, és tekintélyes összegeket küldött haza a családjának. A 
pénzből több lányt is taníttattak a faluban, jelentős fellendülés 
következett a település életében.

Egy hetven éve működő szervezet, a Plan három éve jelentést adott 
ki a lánygyermekek helyzetéről. Címe, "Mert lány vagyok" egyúttal a 
mozgalom neve lett, amelynek célja a lányok társadalmi helyzetének 
megváltoztatása. A Világbank és az ENSZ is felismerte az ügy jelen
tőségét, s nagyvállalatok is részt vesznek a mozgalomban, például a Nike 
sportszercég. A Plan kilenc ország száznegyvenkét, 2006-ban született 
leánygyermekének sorsát kíséri figyelemmel kilenc éves korukig. Egy év 
elteltével négyen már nem élnek közülük -  ki betegségben, ki háztartási 
balesetben halt meg.

A jelentésből kiderül, hogy a lányok kevesebb táplálékhoz jutnak, 
mint a fiúk, és a legtöbb országban hamarabb maradnak ki az iskolából. 
Ha viszont iskolába járnak, akkor később esnek teherbe, és kevesebb 
gyereket vállalnak, ők viszont jobb körülmények között élnek, és jó esély
lyel szintén iskolába járnak.

A dolgozó nők jövedelmének kilencven százaléka visszajut a családhoz, 
a férfiakénak csak harminc-negyven százaléka. De mindez nemcsak anyagi 
kérdés. Ha a nők nagyobb szerephez jutnak, akkor bízhatunk benne, hogy a 
biztonság is nagyobb lesz. Jellemző, hogy a terrorizmus fő fészkeiben végle
tesen alávetett helyzetben vannak a nők. Jemenben például csupán hat száza
lékát adják a mezőgazdaságon kívüli munkaerőnek. Igaz, szerepük növelése 
előtt hatalmas akadályok tornyosulnak, például nemigen van tulajdonuk, 
pedig anélkül nem lehet jelzáloghiteit felvenni.

Mexikó kormánya például az elsők között ismerte fel az ügy jelen
tőségét, Esélyek nevű programja keretében készpénzzel támogatja a 
családokat abban, hogy taníttassák és beoltassák gyermekeiket fertőző 
betegségek ellen. A program eredményeképp a fiúk iskolalátogatási ará
nya tíz a lányoké húsz százalékkal nőtt Pusztán jogi háttér megterem
tésével nem juthatunk el oda, hogy a társadalom a maga sokszínűségében 
és sokrétűségében tenni akarjon és tenni tudjon, hogy a személyes és tár
sadalmi viszonyok átalakulhassanak -  a belső meggyőződések igenis 
különbözőek, sőt egymással ellentétesek is lehetnek.

Kiragadott történeteink is azt sugallják, tudomásul kellene vennünk, 
hogy ugyan március 8-án a nőket köszöntjük, de azért, hogy mindkét 
nem számára kellemesebb, boldogabb legyen az élet. Mert csak olyan 
személyiség élhet tartós boldogságban, aki elismeri, tiszteli a másik jogait.

dallos

Fotó: Szögedi M.



NYÍLT LEVÉL EGY GARABONCIÁSHOZ!
"Szakadt vitorláim" Veszeli-kiállítás Budapesten

Drága, eszeveszett barátom, Lajos!

Sétálgatok a VAM Design Centerben (nemcsak a látványtól, 
már a nevétől is hanyatt esek), a kiállításod megnyitóján, -  ahol 
beszélnek (remekül, szakértő módon, 
ahogy a szakavatottak teszik), s ahol 
énekelnek is (Istenem, mennyi ismerős 
arc az utcákról, boltokból), szóval ott
honos minden. Az asztalokon pogácsák, 
és helyi zamata van a pohárban csillogó 
bornak is... Vörösberény, Balatonalmádi 
most ideköltözött! Ismerős szinte min
denki... a Te barátaid, az enyémek... de a 
legtöbbjük közös barát... Nézem Őket: 
boldogok és büszkék! Ám, most látom, 
van itt soktucatnyi ismeretlen is. Ezek 
honnan keveredtek ide? Lehet, hogy Te 
már nemcsak a miénk vagy? No, mind
egy, ezen majd máskor gondolkodom.

Sétálgatok.
És egyre inkább tétova és tanácstalan 

leszek.
Mert kontrasztok mindenütt.
Az egyik oldalon leheletfinom akvarellek, -  a varázsos 

Balaton képei. Igazi, gyönyörű papíron, már ez is szép. S a 
képek! Lágyak, finomak, minden valószerű, ám mégsem az. A 
Balaton ilyen -  igen, emlékszem rá, láttam ezerszer - , ám valami 
mégsem hagy nyugodni. "Az igazat mond, ne csak a valódit" -  jut 
eszembe, mert most -  végre -  az igazit látom. A tó, a táj lelke 
köszön rám... csak tátom a szám, de meg is dühödök rögtön: 
miért nem látom ezt nélküled?

Ingerülten odébb megyek. Stégeket látok a falon, most úgy, 
ahogyan Te. Csak ácsorgok, és eltűnődöm, vajon honnan szerez
ted a mesélő, gyermekkorunkat idéző korhadt deszkákat ehhez a 
két síkplasztikához. Már majdnem én is rájövök, de félretol
nak... Egy idős házaspár szeretné megnézni, miből is vannak a 
plasztikák... Először hümmögnek, aztán ámulnak a csodán... 
Már én is. Segítettek...

Továbbmegyek. Összefutunk. No, milyen? -  kérded. Ügyes -  
mondom zavaromban, mire megfenyegetsz: több pálinkakóstolás 
márpedig nincs nálad!

Bánatosan tovább ballagok. A fehér képek jönnek, a téli 
Balaton. Ezeket ismerem, már láttam őket, de így, egymás mel
lett, lenyűgöznek. Hogy lehet a hideg fehér szín ilyen meleg? A 
sikoltó fagy ilyen szívmelengetően gyönyörű?

Aztán hallgatom egy kicsit a muzsikát... Fogy a pogácsa, koc
cannak a poharak... Szép a zene és szépen énekelnek... Valahogy 
minden illik mindenhez... " A stílus az ember..."

Valaki azt mondja: van még egy másik terem is... már tele 
vagyok a színekkel, az élmény már-már elég, de Isten neki...

A falon nagyméretű képek... A Vitorláim.... Szélszaggatta 
vásznak, egyformák és mégis mindegyik más... a vitorlák már 
szinte roncsok ... egy viharos vízen hajózó lélek életének le
nyomatai... Aztán: fekete dobozok. Üzenet odaátról. Majd: 
Hajónaplók. A múlt kísért, mert kitörölhetetlen és nem felejt
hető. Aztán: eltűnt melódiák ócska furnéron elmesélve... És 
fekete fészkek, melyekben sem tojás, sem madár... Iránytű... 
böngészem a feliratot alattuk... iránytű, de hová is mutat? Egy 
kicsit összeszorul a szívem.

Még eltűnődnék ezen, de odébb kell lépnem, akkora a tö
meg... s megint énekelnek, ismét koccannak a poharak, néha 
egy-egy örömteli "de jó, hogy újra látlak"! A régi barátok 
ölelkeznek. Ez is Neked köszönhető.

A polgármester boldog. A dalárda is. A nézők is. És én is.
Csak valahogy haza kellene találnom önmagamhoz. Össze

zavartál. Mert amit láttam: maga a csoda. Hiszen egyszerre, 
egyetlen órácska alatt, szembesültem mindennel, ami fontos az 
emberi létben.

Kontrasztok.
Mert a képeiden nincs ember, csak anyag. Víz, jég, nád és fű, 

kő és öreg, nagyon öreg fák... De mindez szeretnivalóan szép, 
mert bennük lakik a lélek... A tiéd? Vagy valamennyiünké?
S van-e még bennünk elegendő a túléléshez?

A képeiden ott a múlt... Korhadó, 
elmúló... de élhetünk-e nélküle? És ha 
nélküle élünk, mindig csak előrenézve, 
vajon mi lesz velünk? Lesz-e jövőnk?

A képeiden ott a halál, az elmúlás, a 
tél hidege... de ott a szépség, mely a 
jövő ígérete... Melyik az erősebb?

A fehér mellett ott a fekete... és a 
fekete mellett ott a fehér, a vakítóan 
fehér... Melyik színt vigyem haza?

A fekete dobozok síron túli üzene
tét, vagy az Iránytűk közös fészkecskéit, 
melyekben ott szunnyad, megfogalma
zatlanul is a remény?

Nem tudom... ma még nem... de gyö
nyörű és elgodolkodtató estét szereztél 
nekem, nekünk... és persze leckét is ad
tál... emberségből, felelősségtudatból... 

Nehéz lesz elaludni ma este...
De remélem, azért a pálinkamegvonást nem gondoltad 

komolyan...
Ölellek: Érdi Sándor



ANYANYELVÜNKRŐL -  „ helyesen és helytelenül”
Amikor csak beszélünk, nem nagyon figyelünk arra, hogy szabatosan 

fogalmazzunk. Például megfigyelhető, hogy a helyes -ban, -ben helyett 
használt -ba, -be ragra föl sem figyelünk. "A bankba voltam" halljuk, és 
meg se ütközünk rajta. Más azonban az, amikor le is írunk valamit. 
Akkor már jobban oda kell figyelnünk!

Úgy gondoljuk magunkról, hogy tudunk magyarul. Ha alaposabban 
utánagondolunk, akkor kénytelenek vagyunk belátni, hogy tudásunk igen
csak hézagos. Ez a rovat arra szolgál, hogy ezekbe a "hézagokba" belenéz
zünk. Kezdem mindjárt egy igen gyakori névutóval, ez pedig a felé. Nem
csak szóban, hanem még írásban is gyakori e szó helytelen használata. 
Nézzük meg először azt, hogy mely esetekben van helye a felé névutónak: 
Helyes:

Amikor Békéscsaba felé utaztam, szép alföldi tájakat láttam.
Délfelé járt már az idő, amikor eleredt az eső.
Dél felé úsztak a felhők. (Vigyázat: iránymutatóként külön kell írni!)
Hátrafelé nehezebb vezetni a kocsit, mint előre.
Vége felé járt már akkor a munkaidő.
Három(óra) felé már elfáradtam.

Helytelen:
Elküldtük a jelentést a minisztérium felé.
A munkások felé kihirdettük az új munkarendet.
Ezt már az önkormányzat felé is jelentettük.
Az első csoport példái miért helyesek? Mert valóban, valamilyen cél 

felé mutatnak. Nem vagyok még Békéscsabán, csak útban vagyok felé. 
Vagy valamilyen időpont közeledtét jelzik: Nincs még dél, csak közeledik 
ez az időpont. Figyelmesen elolvasva a példákat, kitűnik, hogy mikor 
helyes és indokolt a felé használata.

A második csoport példái azért helytelenek, mert a felé helyett jobb 
megfelelő ragot használni, vagy a mondatot másként fogalmazni. Hiszen 
nyilván nem a minisztérium felé küldjük a jelentést -  ha felé küldjük, még 
valahol el is kalandozhat -, hanem éppen a minisztériumnak (tehát ragot 
használtunk). Nem a munkások felé hirdettük ki az új munkarendet, hanem 
a munkásoknak (raggal) vagy a munkások részére (átfogalmazással).

Fogalmazásunkban kerüljük el a felé névutó helytelen használatát! 
Csak egy kis figyelem kell hozzá (meg a leírtak megértése, elfogadása).

Láng Miklós

Hoffer Ildikó keramikusművész kiállításának megnyitóján Ottó Péter megnyitja a kiállítást

Post humus miniszteri dicsérő oklevelet kapott N. Csathó Gizella 
festőművész, amelyet férje, Németh Kálmán vett át.

Bokrétaünnepség a Györgyi Dénes Iskola épülő tornatermében

HOGYAN NEM LETT VÁMOS MIKLÓS 
ALMÁDI NYARALÓTULAJDONOS?

"Apák könyve", "Anya csak egy van", "135 lehetetlen történet", "Bár", "Félnóta", 
"Zenga zének"... Számos könyvét ismerjük a szerzőnek, számos alkalommal élvezhet
tük a televízióban könnyed, szellemes beszélgetéseit írókkal, költőkkel.

Február 19-én a Pannónia Kulturális Központban hallgathattuk az írót, amint a 
maga sajátos stílusában mesél -  többek közt arról is, hogyan nem lett almádi nyaraló
tulajdonos.

S míg hallgattuk, megismerkedtünk "Tiszta tűz" című legújabb könyvével. 
Nyugodt, szép tavaszi estékre ajánlom!



MESTERSÉGE CÍMERE:
ÁLMODOZÁS, MEGVALÓSÍTÁS, TÖRTÉNETI HŰSÉG

Beszélgetés a Váth János-díjas városatyával

Két évtizede bíznak Almádi polgá
rai Schildmayer Ferencben. Legalábbis 
erről van írásos bizonyíték, több ezer 
választási cédula. Elképzelhető persze, 
hogy régebb óta is, de a húsz év egé
szen bizonyos: az eddigi valamennyi 
önkormányzati választáson voksaikkal 
tettek erről az itt élők tanúbizonysá
got. Alakulhatott bármilyen világné
zetet hirdető testület, Schildmayer 
Ferenc függetlenként ott ült a város
házán, s legjobb tudása szerint vett 
részt a település irányításában.

Sokak tiszteletét már jóval koráb
ban kivívta szakmai hozzáértésével, 
alaposságával, kitartásával és szorgal

mával. Évtizedek óta kutatja Balatonalmádi történetét levéltárak
ban, könyvtárakban. Azok eredményei olvashatók az almádi 
újságban. Huszonegy év óta nincs olyan szám, amelyben ne tárná 
az érdeklődők elé valamelyik rég elfelejtett vagy éppen most 
felújított épület és azok birtokosainak sorsát. Hogy tudását mi
lyen örömmel osztja meg, arra mi sem jellemzőbb, mint az évtize
dek óta működő Honismereti Kör, melynek alapító tagja, s Hor
váth József plébános halála óta vezetője. Ám Schildmayer Ferenc 
nem elégszik meg egy-egy foglalkozás vagy lapszám közönségé
vel, aktív közreműködésével 1995-ben elkészült az a tanulmány- 
kötet, amely Balatonalmádi és Vörösberény múltját tudományos 
igénnyel dolgozza fel, s amelyet alapműként használnak az isko
lákban, forgatják azt a kutatók. Munkája eredményeként a város 
kulturális örökségéről az Almádi Füzetek sorozatban két kötet is 
napvilágot látott. Érdeklődése szűkebb pátriáján túl kiterjedt az 
egész Balatonra, kutatta s megírta a Balatoni Szövetség történe
tét, tanulmányt írt a Balaton-felvidék népi és polgári építészeté
ről. Legnagyobb hatást mégis három albummal ért el: azok az 
idelátogatók, érdeklődők, akik csak valami szépet szerettek volna 
magukkal vinni a városból, az általa szerkesztett míves könyvben 
megtalálták. A különböző korok képeslapjai hű képet festenek 
egy-egy település életéről, ezért is kezdte el az 1945 előtt kiadott

lapok gyűjtését Schild
mayer Ferenc, s tette köz
kinccsé több ezer darab
jából a legszebbeket, s a 
legjellemzőbbeket.

Személyiségére legin
kább jellemzőnek figyel
mességét, pontosságát 
mondták azok, akiket az 
utcán megkérdeztem, ami
kor találkozásunkra siet
tem. Magas, szálfa termetét 
mostanság kicsit meghajlí
totta az idő, de Schild
mayer Ferenc nem az az 
ember, aki megadja magát 
a 79 esztendőnek, ma is 
kocsiba ül, vagy autóbuszra száll s a megyei levéltárban keresi a 
válaszokat Almádival kapcsolatos kérdéseire.

Sárváron született, kétéves korában költöztek szülei Balaton
almádiba. Édesapja kőművesmesterként kereste kenyerét, fia 
inasként járt vele az építkezésekre. Útja egyenes folytatásként 
vezetett Budapestre a Felső Építőipari iskolába, majd kétéves 
katonáskodása végén kezdett el egyetemre járni.

-  Nagyon kemény időszak volt, a napi vállalati munkám 
elvégzése után esténként négy-öt órát ültünk az iskolapadban. 
Tizenegy szemesztert kellett elvégeznünk, diploma munka 
megvédése után 1961-ben okleveles építészmérnökké avattak. 
Természetesen hazajöttem, visszamentem dolgozni Veszprémbe a 
tervező vállalathoz, korábbi munkahelyemre, ahol katonáskodá
som előtt dolgoztam. Házgyári lakóépületek adaptálásától típus
iskolák alkalmazásáig, tsz-istállók tervezéséig dolgoztam minden
féle épületen kapott irodai feladatok szerint. 1991. december 31- 
én onnan mentem nyugdíjba -  foglalja össze egy élet munkáját 
néhány mondatban a Pannónia előcsarnokában, miközben szinte 
minden belépő köszönését fogadja.

-  Melyik épületére a legbüszkébb?
-  Az első általam tervezettet nem árulom el, de szívesen 

emlékszem vissza a Balluff Elektronika Kft. épületeinek ter
vezésére, vagy barátom, Szapáry Béla házára itt Almádiban, ame
lyik teljesen úgy készült el, ahogy azt megterveztem. Szerencsém 
volt, mert megtehettem, hogy magántervezőként csak olyan 
munkát vállaltam, ami az ízlésemnek megfelelt, illetve az épít
tetőt meg tudtam győzni arról, hogy neki mi a jó.

-  Ön a leginkább hivatott arra válaszolni, van-e olyan, hogy 
"almádi stílus"?

-  Sokan hiszik a faverandás házak miatt, ám ez az építkezési 
mód föllelhető Balatonfüreden éppúgy, mint Földváron vagy akár 
a fővárosban a Svábhegyen is. Látszólag hasonlítanak egymásra az 
épületek, de mindegyik más és más, attól függően, melyik ács
mester készítette. Kétségtelenül szépek, azonban ha valaki a hu
szonegyedik században nem ilyet szeretne, nem szólhatjuk meg 
érte. A legszebb ilyen jellegű építmény az Óvári-kilátó volt, ami 
sajnos vihar áldozata lett. A ma álló építmény kontúrjaiban meg
egyezik vele, rekonstrukciójának tervét én készítettem.

-  Mindig is vonzottak a hagyományok, igyekeztem azokra 
munkám során figyelni, ezért végeztem el a műemlékvédelmi 
szakmérnöki szakot.

-  Ez késztette a helytörténeti kutatásokra is?
-  Vállalati munkáim során több műemlék épület helyreál

lítását terveztem, s annyira érdekes volt régi iratokat tanulmá
nyozni, egykori újságokat lapozni, hogy azután szokásommá vált 
minden pénteken munka után a levéltárban kutakodni. Például 
kevesen tudják, hogy a valamikori Veszprémi Hírlapban milyen 
sok írás jelent meg Almádiról, a Veszprémi Független Hírlap első 
száma pedig jóformán csak településünkről szólt. A képeslapok
hoz pedig egy véletlen vezetett: az egyik kollégám kivándorolt, 
nekem ajándékozta képeslapjait. 1970-es évek végén kezdtem el

Egyévesen 
-  akár valamelyik unoka 

is lehetne



velük foglalkozni. 1982-ben elmentünk feleségem őseinek felku
tatására, s ennek során meglátogattuk a szerencsi képeslapmú
zeumot. Vittem magammal cserelapokat és a csere-bere során meg
engedték, hogy lefényképezzem a nekem hiányzó lapokat. 64 
felvételt készítettem, közöttük ma is van egy olyan, amelyik máig 
hiányzik gyűjteményemből. Ez a lap az almádi mólót ábrázolja, 
három kikötött hajóval, kb. az 1930-as évek elején készült fénykép- 
felvétel. Rengeteget kerestem, mégsem akadtam nyomára.

-  A hajókról jut eszembe: valamikor versenyszerűen hajózott 
mint minden rendes almádi ember.

-  Volt egy gyönyörű csillaghajónk, gondolja el, hogy lehetett an
nak huszonnyolc négyzetméteres vitorlájával repülni! -  suhan gon

dolatban néhány percig az egykori hajós, majd hozzáteszi, egy-egy 
bronzérmet sikerült megcsípniük, de hajózásban nem ő almádi első 
embere. Egyébként is, hol van már az a csillaghajó, árára szükségük 
volt családi házuk felépítésére, amit természetesen ő tervezett.

Fia folytatja a családi hagyományokat, mélyépítő mérnök. 
Felesége a város gyermekorvosa, két fiút nevelnek, kiket nagy
apaként ő is formálgat, de a munka nagy része feleségére hárul. 
Szórakozása, hogy három hölgy társaságában hetenként egy al
kalommal bridzsel. Mert bár alapos mérnökember, játék és 
álmodozás nélkül mit sem ér az élet!

dallos zsuzsa

CSÍÍÍZ!
Az alábbi riportokra készülve hamar megtapasztaltam, hogy az 

Almádi fotósok szerények. Szerények voltak, és egy-két generáció
val később is azok maradtak. Egyik riportalanyom sem nagyon 
akart szerepelni, volt akit egyáltalán nem tudtam meggyőzni. Az e 
havi címlapfotónkat készítő fiatalember sem adta könnyen a 
fotóját, mert szerinte korántsem tökéletes, nem méltó közlésre.

Kitartásom meghozta gyümölcsét: reméljük sokaknak tetszik a 
címlapfotó is, és az alábbi kis betekintés az Almádi fotósok múltjá
ba, jelenébe.

Kezdjük 1954-ben. Ekkor kapta meg iparengedélyét Barkovits 
István, aki első üzletét a Wesselényi Strand főbejáratánál nyitotta, 
innen költözött a volt Hattyú épületébe, majd a régi Vasútállomást 
kapta meg üzlethelyiségnek.

Ő sajnos már régen elhunyt, de felesége -  Kati néni olyan 
sokat segített neki munkájában, hogy mindenről tud nekünk 
mesélni, ami régen a fotózást jelentette. Kár lett volna, ha meg
tartja magának a történeteit, hiszen 37 évig fotóztak Almádiban és 
széles környékén kicsiket és nagyokat.

Balatonakarattyától Csopakig jártak az ügyfelek hozzájuk. 
Egyrészt, mert nem volt túl sok műterem, másrészt a Barkovits 
fotó híres volt a minőségről. Akkoriban kézzel retusáltak minden 
egyes ráncot és szőrszálat. Volt a negatív retus, pozitív retus, és egy 
külön asztal csak ehhez a feladathoz. A hölgyek látogatták is sűrűn 
az üzletet, ez bizonyítja, hogy a művelet mindig jól sikerült.

A fekete-fehér fotókat szintén kézzel tették színessé, hosszú, 
sok türelmet és szakértelmet igénylő munkával. A Barkovits 
fotókat sok Almádi ember megtalálhatja otthon, hiszen szüleink, 
nagyszüleink iskolai tablóképeit ő készítette.

A filmeket sokszor Kati néni hívta elő a sötétkamrában úgy, 
hogy 300-ig számolt szépen lassan, nem lévén olyan időmérő 
szerkezet, amit a sötétben látott, esetleg hallott volna. 300-nál 
kivette az előhívó folyadékból, amit ő maga főzött nagyon gondo
san, hiszen minden milligramm számított az összetételnél.

Férjét hívták újsághoz, rendőrséghez főállásban fotózni, de 
soha nem adta fel az önállóságát, "maszek" maradt, közben sokáig 
ő volt a helyi KIOSZ (Kisiparosok Országos Szövetsége) titkára is. 
A rendőrség ettől függetlenül volt, hogy hívta őt bűntettek

helyszínére fotózni. Egy ciánnal elkövetett öngyilkosság fény
képezése különösen emlékezetes maradt. Kati néni az előhívásnál 
ez egyszer örült is, hogy a sötétkamrában nem lehet látni.

Kedves történet viszont az újszülött kislány, akit élete első 
hónapjától 18 éves koráig minden hónapban elvittek hozzájuk 
megörökíteni. Hol lehet most a több mint kétszáz fénykép?

Az igazolványkép készítése is igencsak körülményes dolog volt 
akkoriban. Településenként előre meghatározott időpontban és 
helyszínen megjelent Pista bácsi teljes felszerelésével, lefényképez
te az odagyűlteket, majd a filmet hazavitte, elkészítették, bezacs
kózták és visszajuttatták a megrendelőkhöz. Tapolca is a telepü
lések között volt, ahova járni kellett, pedig az mai mércével mérve 
sincs a szomszédban.

Közben telt, múlt az idő, fejlődött a technika, felnőtt egy ge
neráció. Ennek az új generációnak tagja Pászti György, akit 
legtöbben gépkocsi szalon tulajdonosként ismernek, de bármikor 
szívesen felcserélné vállalkozását a fotózásra, ha abból meg lehetne 
élni. Feleségével 12 éve laknak városunkban, kötődésük azonban 
ennél régebbre nyúlik vissza.

Ő  már a digitális technikát alkalmazza, nem főz előhívó fo
lyadékot, és nem is szívesen retusál. Inkább a színekkel és fé
nyekkel játszik, a ránc a helyén marad, de jó megvilágításban ez 
inkább előny lesz a képein.

A fényképezés hobbinak indult, ami aztán egyéb elfoglaltságai 
miatt kiszorult az életéből, majd szerencsére újra teret követelt 
magának.

Mindent fotóz: ami él és mozog; ami nem él, nem mozog, és 
ami nem mozog, de él.

A 300 kilobájtos első gépe óta ma már mobil műterme van, de 
ha egy fényképhez ki kell vinni autószalonjából a kocsikat, akkor 
bizony költöznek az autók.

Berendezett egy kisebb és egy nagyobb műtermet, kitalált és 
megvalósított mindent, amivel tökéletesebbé teheti a műveihez 
szükséges technikát, fényeket.

Ha kell, akár igazolványképet is tud készíteni, de inkább ko
moly rendezvényekre hívják rendezvényfotósnak.

Boldogan hasal a földön egy babaportréhoz, megy ki eskü
vőkhöz, készít portfoliókat, én mégis úgy látom, az igazi szerelem 
a művészfotó marad.

Pászti György nem "megélhetési fotós". Szenvedéllyel, szeretet
tel készíti képeit, ha pénzt kér, szinte csak a költségei fedezésére 
teszi. Lapunk jó néhány címlapfotót, illusztrációt köszönhet neki, 
de a Fűzfői Újság is rendszeresen kéri segítségét. Csoportos és 
egyéni kiállítások garmadáján láthatták és láthatják az érdeklődők 
ma is műveit, de színvonalas weboldalát megtekintve is rácsodál
kozhatunk alkotásaira. ( www.paszti.hu/foto )

Ahhoz képest, hogy állítása szerint eleinte idegenkedett a szá
mítógéptől, és csak az első digitális fényképezőgépe "kedvéért" ült 
a PC mellé, folyamatos önképzéssel lett jártas a számítástech
nikában, digitális világban.

Keresi és várja a kihívásokat, a szokatlan felkéréseket, megbízá
sokat.

Számomra rejtély, hogy tudja ezt vállalkozásával koordinálni, 
de kétségtelenül sikerül neki.

Kedves Kati néni! Kedves Gyuri! Köszönöm a beszélgetéseket.
Természetesen nem feledkeztünk meg kiváló amatőr fotó

sainkról. Velük a közeljövőben tervezünk egy beszélgetést, amit 
szeretnénk megosztani az olvasókkal.

Sz.M.

http://www.paszti.hu/foto


VESZPRÉM VÁROS LEXIKONA - KÖNYVBEMUTATÓ
Aki részt vett a 

könyvbemutatón, az 
megismerkedhetett a 
80. születésnapját 
ünneplő szerzővel: 
Varga Béla nyugal
mazott könyvtár- 
igazgatóval; meg
tudhatta, hogy a 
lexikon szerkeszté
se/írása nem kis fela
dat, hiszen 15 év 
munkáját öleli fel a 
kötet; szembesülhe
tett azzal is, hogy 79 
évesen is meg lehet 
tanulni a számító- 
gépes nyomdai elő

készítő munkafolyamatokat; valamint arra is ráfeledkezhetett, 
hogy az internetes lexikonszerkesztéssel is lehet ennyi idősen 
barátkozni.

A szerző/kiadó Varga Béla február 4-én mutatta be Bala
tonalmádiban a múlt év decemberében megjelent lexikont.

A szerzővel beszélgető dr. Praznovszky Mihály első kérdése 
az volt, hogy vajon miért érdekelheti az almádiakat egy Veszp

rémről szóló lexikon -  s azon nyomban megválaszolta a kérdést: 
mert a két település ezer szállal kötődik egymáshoz. Néhány szó
cikk a kötődések igazolásához: felütve a lexikont, pár perc alatt 
találtam rá véletlenszerű alapon Kompolthy Tivadar és Holló 
Miklós nevére...

Tévedés azonban azt hinni, hogy csak személynevekkel talál
kozhatunk lapjain. Ennél sokkal változatosabbak a szócikkek: 
van közöttük történelmi fogalom: tatárjárás, királyi/királynéi 
látogatások, járványos megbetegedések; földrajzi: Mocsolaki
dűlő, Laczkó Dezső-forrás, réti talaj; irodalmi élet: Új Horizont, 
szentbenedekhegyi monda, Paprika (élczlap); utcák: Posta utca, 
Wartha Vince utca, Papod utca; épületek/intézmények: Fenyves 
borozó, Bem József Általános Iskola, Wellner-ház; egyesületek: 
Postás Sport Egyesület, nyugdíjasok szervezetei -  és még sorol
hatnánk.

Amikor az Almádi Wikipédiát elindítottuk, hasonló célunk 
volt, mint Varga Bélának: összegyűjteni és a nagyközönség elé 
tárni mindent, amit tudunk szűkebb/tágabb környezetünkről. 
Most már azt is sejtjük, hogy ez nem csak 15 évnyi munka, 
hanem annál is több...

A lexikon a könyvtárban megtekinthető. S ha valaki arra 
vágyik, hogy esténként otthon is belelapozgasson -  higgyék el, 
érdemes - , akkor a veszprémi megyei könyvtárban megvásárol
hatja -  illetve szívesen vállaljuk, hogy kérésre könyvtárunkba 
leszállítjuk az érdeklődő vásárlónak.

M egyei hírek

TOVÁBB ÉL A MAGYAR-ERDÉLYI-FRANCIA KAPCSOLAT
Aláírásukkal szentesítették a testvérmegyék elöljárói a három

oldalú együttműködés meghosszabbítását a megyeházán, február 
10-én.

Többórás tárgyaláson tekintették át a felek az évekre visszatekin
tő kapcsolatot, mely Veszprém megye francia partnerével: Maine-et- 
Loire megyével 1997-ben kezdődött, az erdélyi Kovászna megyével 
pedig a '70-es évekre nyúlik vissza.

Talabér Márta Veszprém megyei alelnök a tárgyalás utáni sajtó- 
tájékoztatón felidézte azokat a területeket, melyeket az együtt
működés érint. Ilyen például a kultúra, mely többek között a mú
zeumok kapcsolatára, a régészetre irányul. Kutatják az újabb irá
nyokat, mint például a templomok témaköre.

A franciaországi megyében van egy regionális fesztivál, melyen 
idén Kovászna megye vesz részt a mozgásszínházával, itt Veszprém 
megye nem képviselteti magát. Továbbra is lesznek képzőművészeti 
kiállítások. Az oktatásban megmaradnak a korábbi ösztöndíjak. Szó 
esett a hárommegyés testvériskolai kapcsolat kiépítéséről. Továbbra 
is működik az ifjúsági csere és sportkapcsolat, mint például a kosár
csapatok közti partnerség, amit idén Alsóörsön rendeznek meg július 
26. és augusztus 2-a között. Jövőre ezt az együttműködést az asz
taliteniszre is kiterjesztik.

Evek óta megrendezik a köztársaság kupát, melyen felső tago
zatos diákok vesznek részt.

Szociális téren régóta működnek cseretáborok a gyermekvédelmi 
ellátásban részesülőknek, már mindegyik megyét megjárta ez a tábor, 
nagy sikerrel. Amennyiben lesz pályázati lehetőség, ezt nagyobb lét
számmal folytatják. Közös pályázatot adnak be olyan szakemberek 
képzésére, akik speciális szükségletű, súlyos viselkedészavaros gyer
mekeket nevelnek. Bővítették a marketingmunkát is, a különböző 
megyék honlapjai elérhetők egymáséról.

Tamás Sándor Kovászna megye elnöke megjegyezte: Kovászna és 
Veszprém megye kapcsolata a 70-es évekre nyúlik vissza, amikor a 
sepsiszentgyörgyi színház civil kezdeményezésre a veszprémi szín
házzal kialakított testvérkapcsolatot.

Az elnök lényegesnek nevezte a szociális területen való előre
lépést, az ifjúság bevonását a munkába az európai uniós pályázatok 
kapcsán, illetve a megyei önkormányzatok támogatásával létrejött 
csereprogramokat, főként a sport terén.

Kiemelte a képzőművészetek támogatását, náluk az idei a 
képzőművészetek éve. Kiemelte a magyar-székely művészek bemu
tatkozását Franciaországban.

A Kárpát-medencében kell legyen, egy olyan erős gondolat, mely 
az összmagyar összefogásban nyilvánul meg, legyen az kultúra, szo
ciális gondoskodás, emberi kapcsolatot -  vélekedett az elnök.

A köszöntők után ünnepélyes körülmények között hitelesítették 
az együttműködés megújítását, amit Tamás Sándor, Christophe 
Béchu, francia megyei elnök -  akit elfoglaltsága miatt Christian 
Rosello alelnök képviselt -  illetve Lasztovicza Jenő Veszprém megyei 
elnök írt alá.

(www.veszpremmegye.hu oldalon további megyei hírek)

Fotó: Szögedi Miklós

http://www.veszpremmegye.hu


Újságunk internetes változatán még több olvasnivalót talál!
-  Iskolásaink farsangja
-  Jeles Napok
-  Csillagjegyek nyomában
-  A Györgyisek sítáboráról

10 GIORNATE STUPENDE 
IN SICILIA
(azaz 10 csodálatos nap Szicíliában)

(Az utazás a COMENIUS egész életen át való tanulás pályázaton 
elnyert támogatásból valósult meg, 12 diák és 3 tanár részvételé
vel)

Vasárnap, hajnali fél 4: Gyülekeznek az autók, fájdalmas, 
könnyes búcsú a szülőktől ("hivj, ha odaérsz, vigyázz magadra'" 
stb.) A repcsi 7-kor indul, majd megérkezünk Nápolyba reggel 9- 
kor. Szüntelen dudálás és tömeg vesz minket körül. Pörgés min
denütt, az emberek olasz m ódra emelt hangon diskurálnak. Mi 
csak nézünk bocca aperta (tátott szájjal) és próbálunk eligazodni 
a zsúfolt utcákon. Délután tradicionális ebéd Pozzuoliban 
paradicsomszósz és kellemes gitárszó kíséretében. Másnap 
koránkelés, indulás a 6 órás vonatútra Capo d'Orlando város
kájába. Odaérve már az olasz csereiskola tanulói fogadtak min
ket. Sajnos páran apartmanba kerültek, míg mások családoknál 
laktak. A következő napokban nem találkoztunk túl sokat, csak 
a közös programokon. De akárhányszor összefutottunk, egymás 
szavába vágva meséltük mi minden történt velünk az elmúlt 
napokban.

Az eszméletlen finom ételek mennyisége olykor még rajtunk 
is kifogott. Gyakran már az előétellel jól laktunk. A menü 
általában tészta, tészta, tészta, hús, saláta, gyümölcs, süti volt. A 
második tésztánál már azt mondogatttuk, hogy "grazie, ma non 
posso mangiare di piú!" / "sono piena!" .Erre válaszul azt kaptuk, 
hogy milyen keveset esznek a magyarok.

Jártunk csodás hegyes vidékeken, láttunk háborgó tengert 
és megismertük a hagyományos olasz paradicsombefőzés forté
lyait.

Ittunk pisztácialikőrt, ettünk fichi d'Indiát és megismertük a 
lodi különleges ízét. Az emberek vendégszeretőek, barátságosak, 
gondoskodóak és szinte családtagként kezeltek minket.

Nápolyba visszatérve szomorúan gondoltunk bele, hogy a 
következő nap már indulunk is haza. Este megünnepeltük ezeket 
a fantasztikus napokat és másnap már keltünk is reggel 6-kor.

A reptéren mindenki aggódva figyelte, hogy mit mutat a mér
leg szuvenírrel teli bőröndje alatt. Mi pedig örültünk, hogy 
ezután a sok igazán olasz lakoma után a mi súlyunkra nem voltak 
kíváncsiak.

Arrivederci
E grazie mille per la nostra Perla!! ! :)

Pölczman Réka, Korin Tamara és Jambrich Réka 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 11. A osztály

A Gimnázium 10 olaszos diákjának legközelebb 2010. április 
10-17-ig lesz lehetősége, hogy az Istituto Virgilio iskola meg
hívására egy hetet töltsön Pozzuoliban (Nápoly) családoknál, a 
meghívást június első hetében viszonozzuk.

Di Croce Gyöngyi

K Ö S Z Ö N E T
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik felajánlásaikkal 

támogatták februári jótékonysági rendezvényünket, 
és hozzájárultak annak sikeréhez.

Külön köszönjük Fülöp Lajos művész úrnak 
a fődíjként kisorsolt felajánlott festményét.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Ringató Balaton Néptánccsoport 

Borostyán Népdalkor

Mindennapi pszichológia

ÚJ LAP A KÖNYVTÁRI POLCON
A tavaly indult folyóirat egyszerre érdekes, érthető, szórakoz

tató, ugyanakkor szakmailag hiteles. A pszichológia az önismeret 
tudománya, nem véletlen, hogy Szókratész bölcs tanácsa van 
fölvésve a delphoi jósda homlokzatára: gnoti szeauton -  ismerd 
meg önmagad. A pszichológia az egészség, a külső és belső har
mónia tudománya. A tudomány sokat tud az emberi lélekről, az 
egyes ember viszont keveset önmagáról. Sokszor nem is tudjuk 
mi a bajunk, s az honnan jön. Lelki nyavalyáink okoznak testi 
tüneteket, vagy fordítva: testünk bajai tesznek bennünket lelki 
beteggé? Márpedig jó lenne szétbogozni, mi az ok, mi a tünet. 
Ilyen és hasonló kérdésekre lehet ez a lap útikalauz a soha meg 
nem unható, teljesen soha meg nem ismerhető -  önmagunkba. 
Minden felnőttnek, aki kézbe veszi a lapot, garantálhatom: tar
talmas, színvonalas kalandozásban lesz része.

Cz. Tóth Hajnalka



"ÁPRILIS, BOLOND AKI JÁRJA IS"
Tudós kutatók szorgos szemelgetésének eredményeként ma 

már tudjuk, hogy az "április bolondja" kifejezésünk is nyugat
ról gyűrűzött be hozzánk valamikor a 16. század után. Igaz, van
nak még ősibb nyomai délen is, de nálunk francia majd német 
hatásra terjed el, amit jól mutat a "poisson d'Avril" és az 
"Aprilsnarr", vagy az olasz "Calandrino", amit később követett 
az angol "April fool". A fentiekből következően inkább városi, 
mintsem falusi szokás lett, amit legtöbben gyerekmulatságként 
éltünk meg.

Engem például "létramagért" akartak elküldeni a népboltba, 
mert ötven évvel ezelőtt még úgy hívták az ABC-t vagy CBA-t, 
de egyik barátomat "szúnyogzsírért" ugrasztottak el a patikába, a 
másikat meg "hegedűbillentyűért" rohangáltattak egész nap. A 
legrondább a "kánisz merga" keresése volt, amit a legilledelme
sebben ebürülékként tudnék magyarítani a latin "canis merga" 
nyomán. A velem egykorúak biztosan tudnának még zaftosabb 
példákat is mondani, de most csak a szépre emlékezünk.

Kezdő tanár koromban a tapolcai gimnáziumban angol 
szokás szerint egy papírhalat akasztottak a köpenyemre, amit 
nem illett észrevenni azonnal. Röhögtek is rendesen, amíg "hiva
talosan" észre nem vettem, utána viszont felírtam a táblára az 
összes ismertebb nyelven az április bolondja kifejezést, azt hiszem 
még oroszul, "gyeny duráká" meg finnül és eszperantó nyelven is. 
A "sercotago" felírása után azért besokallhattak, mert a követ
kező évben nem volt "April's fish" a köpenyem hátulján...

Az újságok és a televízió azonban hozta a példákat minden 
évben és nagyokat nyerítettem a BBC tréfáin, mert egy titokzatos 
féreg által veszélyeztetett "svájci spagettifákról" szóló tudósítás 
után nagyon sok nézőjük érdeklődött a magok után. Nem 
véletlen, hogy az angol font és mértékegységek tizes alapra való 
helyezése után rengetegen bevették az "idő metrikussá tételét" is, 
azaz nem hatvan perc lesz egy órában hanem 100. Volt is morgás 
Dovertől egészen Invernessig minden olvasói levélben, amíg a 
Monty Python egyik szereplője trükkös felvételekkel illusztrálva 
el nem vezette a fázós déli sarki pingvineket az Amazonas-menti 
őserdőkbe.

A koronát azért mégis a NASA, azaz az amerikai űrkutatási 
hivatal tette fel az egész áprilisi bolondériára, amikor megdönt
hetelen tudományos bizonyítékot ígért a Marson található víz 
létezésére. Addig kellett klikkelniük az érdeklődőknek, amíg 
egyik honlapon meg nem láthatták az alábbi képet:

BORIVÓKNAK...
Február végén, a Balatonalmádi Kertbarát Kör vendége volt, 

az ismert, jó nevű kenesei borász, Schewiger Rezső. Nem kellett 
nagyon faggatni, mert mesterségéről és munkájáról és annak tár
gyáról, a borról szívesen beszélt és sok információhoz jutottunk. 
Bár a Balaton-felvidéken egy kicsit úgy vagyunk a borászattal, 
mint a magyarság nagyobb része, a labdarúgással. Mindannyian 
egy kicsit szakértőnek valljuk magunkat, termelők és fogyasztók 
egyaránt. Mégis sok újat hallottunk és több dologban 
megerősítette -  olykor felszínes -  ismereteinket. Egy témában 
azonban olyasmit hallottunk, amit érdemes a Tisztelt Olvasók
kal, és elsősorban a borivókkal és -  talán -  a bor ellenzőivel is 
megosztani.

Lássuk sorjában mit hallottunk a kiváló borásztól:
1. Az emberi gyomor savtartalmának pH-értéke azonos a 

bor pH-értékével (!!!)
2. Jelentős mennyiségű magnéziumot tartalmaz. Ezen belül 

pedig a környékünkön honos és leggyakoribb rizling 
magnéziumtartalma a legbőségesebb.

3. Jelentős a kálium- és kalciumtartalma is.
4. A véralvadást gátló hatása laboratóriumi kísérletek során 

bizonyított.
5. Hatóanyagai révén kedvezően befolyásolja az öregedési 

folyamat lassulását.
6. Vitaminokat tartalmaz, többek közt a B és C vitamin 

legtöbb módozatát.
7. Csökkenti a kedvezőtlen LDL koleszterinszintet.
Meg kell azonban jegyezni, hogy mindezek a kedvező ten

denciák mellékhatás nélkül akkor érvényesülnek, ha a fogyasztás 
javasolt mennyisége főétkezésekhez kapcsolva átlagosan napi 3 
deciliter. Szerencsére, mint sok dologban, a tudósok véleménye 
egyes dolgokban eltér. Így a borfogyasztás napi mennyiségében 
is. Amerikai kutatók szerint ez kvantum elérheti a napi fél litert, 
azaz 5 decilitert.

Kedves Olvasók! Hölgyeim és Uraim!
Az Önök egészségéről van szó. Ne habozzanak! Döntsék el, 

hogy az európai, vagy az amerikai tudósoknak hisznek! Nem 
óhajtom befolyásolni döntésüket, de én döntöttem: Éljen 
Amerika!

Közreadja: LJ

Nálunk, azt hiszem a kőröshegyi viadukt körüli álhír "aratta" 
a legnagyobb sikert, mert a somogyi napilapban megjelent 
tudósítás a völgyhíd egyik pillérének megdőléséről cikkezett, 
aminek beláthatatlan következményei nyomán esetleg robban
tani kell az egészet. Annyira bevették a falu várható evakuálását, 
hogy a sok helybeli összecsomagolt és a községháza elé vonult, 
köztük még képviselők is voltak!

Manapság már tényleg nem kell ilyen agyafúrt ötletek után 
külföldön kutatni, mert elég ha egyes politikusokat meghall
gatunk és rögtön rájön az emberre a röhögőgörcs. Vagy inkább 
sírni kellene?

CzS

JÓ TETT HELYÉBE...
Örömmel osztjuk meg Önökkel a múlt havi számunkban 

megjelent egyik hirdetés utóéletét.
"A Felsőörsi út környékéről megszökött egy hat hónap körüli 

komondor kutyakölyök.
A megtaláló jutalomban részesül, kérem hívjon a ...telefon

számon."
A kalandvágyó kutyus gazdája nem nagyon hitt az ered

ményességben, ezért is ajánlott fel jutalmat: hátha így nagyobb 
eséllyel kapja vissza kedvencét.

Posta még ki sem kézbesítette az összes lapot, amikor már 
csörgött is a telefon, jelentkezett a befogadó.

A személyes találkozáskor gömbölyödött ki a történet. A 
megtalálónak már volt két kutyája, harmadikat nem akart, még
sem hagyta sorsára a kóborló állatot.

Keresett neki egy állatbarát befogadót, aki jó szívvel vette 
oltalmába a gazdátlannak hitt szökevényt, biztosított neki királyi 
ellátást. Mint öreg néne az őzikét: Ölbe veszi, megsajnálja, ha
zaviszi kis házába. Apolgatja, dédelgeti.... Na jó, friss szénával 
nem etette, tehát a mese csak idáig idézhető. A mai világban 
mesébe illő viszont, hogy -  bár a kutyus a szívükhöz nőtt -, nem 
haboztak telefonálni, amikor elolvasták a kereső sorokat, és a 
felkínált összeget sem fogadták el.

A jutalom pedig nem marad el, csak nem bankjegyek for
májában érkezik: a majdani alomból hozzájuk fog kerülni egy 
kölyök, de az már nem véletlenül, és nem csak átmenetileg.

Itt a vége, fuss el véle!
Sz.M.



HÓCSATA BERÉNYBEN
Hát igazán nem panaszkodhatok, mert gyönyörű a táj. Esett 

vagy 30 cm-es hó és most szikrázó napsütésben csillog-villog az 
egész táj. Rendkívül ingergazdag környezetben élek, amelyik 
megfűszerezi az életemet, a hétköznapokat.

Azonban nincsen rózsa tövis nélkül. A lenyűgöző környezet 
és a csodálatos természeti környezet néha bizony visszalő. Erről 
tett bizonyságot az időjárás néhány héttel ezelőtt, feb
ruár közepén.

A rádiót hallgatva jutott tudomásomra, Balaton-  
füred -  Székesfehérvár közötti vasútvonalon Csajág és 
Polgárdi között a hófúvásban egy elakadt vonatot 
próbálnak kiszabadítani. Két mozdonyt küldtek érte, 
de a természet győzött: mindegyik ott maradt... Hát 
talán ennyit a globális felmelegedésről, az éghajlatváltozá
sáról. Három éve meghívtam a tv-ből jól ismert meteorológust, 
Németh Lajost -  vörösberényi telektulajdonost -  ugyan segítsen 
már bennünket ebben a témában eligazodni. Mint talán sokan 
emlékeznek, azon a nyáron készült vele egy riport, amely szerint 
nedves nyárra számíthatunk. Mint kiderült, az utolsó mondatát 
megvágták, amelyben ennek bekövetkezéséhez minimális esélyt 
adott. Hetekig szólt a telefonja... Végső konklúzióként úgy nyi
latkozott, hogy ha még egyszer születne, nem meteorológus, 
hanem éghajlatkutató lenne. Ha valamit rosszul ítélne 
meg, csak 100 év múlva lehetne elkapni.

Miután kiszabadultak a mozdonyok és a vonatok a 
fogságból, a kedvező fordulatban bízván, elindultam 
Tamásiba fürödni. Óvatosságból autóbusszal. A Veszp
rémből Tamásiba közlekedő buszra a fűzfői vasútál
lomásnál lehet legegyszerűbben felszállni. Odáig kocsi
val mentem. Mint később kiderült, ez igen logikus, de 
talán inkább nyáron.

A fürdő nagyon jó volt, az utazás elviselhető és jó hangulat
ban érkeztem vissza. Közben, délután tovább esett a hó és bizony 
gondban voltam, hogy melyik irányból jussak fel az Újhegy olda
lában lévő házikómba. A 71-es főúttal párhuzamos domboldali 
utcát anno Római útnak is nevezték, mert a több ezer éve kiter
jedtebb Balaton miatt itt vezetett az egyetlen út. Nincs GPS-em, 
így a szomszédom 42 méteres kútja a mérvadó és egyben mutató
ja, hogy milyen magasra kell feljutni. (Tévedések elkerülése 
végett jó téli gumijaim vannak.)

Az elsőként a tobruki buszmegállónál a Homok 
utcát támadtam. Az utolsó 10 méter igen meredek és 
nem lepett meg, hogy nem sikerült feljutni! Semmi 
csüggedés, van még két párhuzamos utca és így még két 
dobásom. Ha egyik sem sikerül jöhet a tartalék, a biz
tonságos megoldás, Vörösberényben az erődtemp
lomtól a temető felé, 3-4 kilométeres kerülővel. Bár 
ott meg a takarítás hiányában a magas hóban bennragadhatok.

Az első lehetőséget kilőttem, jött a második, a Duna utca. A 
forgalom miatt nem sikerült a 71-esről lendülettel bekanyarodni 
és némi szorongással vágtam neki a kb. 150 méteres utcának. 
Már majdnem fenn voltam és már csak 1-2 méter hiányzott a 
feljutáshoz, de Fortuna most sem volt velem. Végigsuhant a fe
jemben, hogy este van, külterületen vagyok, és az első kocsi, az 
első ember, szerencsés esetben, másnap reggel tévedhet arra. 
Nem öntött el a nyugalom. Óvatosan tolattam lefelé, de bekö
vetkezett a r é m á l m o m !  Vagy 20 méter után a kocsi,  
megcsúszott jobbra és majdnem teljesen keresztbe állt.
Nekiálltam az ásásnak. Kesztyű nélkül kézzel kapar
tam, markolásztam, cipővel rugdostam a havat... A 
kerekek alól, kis műanyag hókaparóval ástam ki a jeges 
darabokat. A hó közben békésen esett. A kezem lefa
gyott, a kabátban izzadtam, folyt a víz rajtam. A jéger
alsó a nadrággal együtt a térdeléstől ronggyá ázott, de 
10-15 perc után a harmadik próbálkozásra a művelet sikerült!
A siker örömével boldogan, de még mindig feszülten tolattam 
újból lefelé. Minden rendben volt, de egyszercsak megindult a 
kocsi, a változatosság kedvéért most balra. Az izzadtság miatt 
gőzölgő autóban nem sokat láttam hátrafelé, de a visszapillantó 
tükörben észrevettem, hogy vészesen közeleg felém egy 
"emeletes" kökénybokor! Szerencsésen sikerült előtte alig egy 
méterre megállni. Kezdődött élőről a hókaparás, ásás. A művelet 
minden jó szándék ellenére sem sikerült. A helyzet 5 perc után

reménytelen volt. Mivel alig 100 méterre voltam a biztos otthon
tól, három lehetőség volt:

1. Hazamenni, békésen lefeküdni és megvárni míg elolvad 
a hó.

2. Másnap reggel kimenni és vadászni valakire, aki kihúz.
3. Hazamenni szerszámokért.
Az utóbbit választottam. Nem bíztam a lapátban és így für 

alle felle hoztam magammal kézifűrészt is. Végiggondolva az 
esélyeket, módszeresen kivágtam a kökénybokor útba eső alsó 

hajtásait és oldalágait. Ezután a lapáttal a kocsi szé
lességében vagy 8-10 méteren keresztül a földig elpu
coltam a havat. A talaj szerencsére fagyott volt. Jó fél 

óra után sikeresen kiszabadultam. Valami hasonló örö
met érezhetett Iván Gyenyiszovics is.

Következett immár a harmadik utca, nevezetesen a 
Kürtről elnevezett. Az első gondolatom is ez volt.

Attól féltem, hogy ha véletlenül feljutok is, az egynyomú 
utcában éppen szembejön valaki. Ha középen találkozunk, a 

nagy hóban, marad az olvadás. Szerencsém volt. A Kürt utca volt 
a nyerő és végre fenn voltam. Sikerült "meglopni a szintet" és 
nem jött szembe senki. Jól jött a kis szerencse, de még nem hit
tem, hogy vége van a mesének. Amikor hazamentem a szer
számokért, elővigyázatosságból szélesre tártam a kétszárnyú 
kaput, hogy h a ( ! ! !) v é l e t l e n ü l  mégis sikerül idáig eljut
ni, lendülettel érkezve az emelkedőn besuhanjak. Nem 

tévedtem sokat. Az elképzelés jó volt, de az élet bonyo
lultabb. Elsőre tényleg nem sikerült, de talán a 
következő kísérlet... A meredek, erősen emelkedő 
kapubejáró, vastag 30 cm-es hóval nem volt éppen 
ideális. Az évtizedekkel ezelőtt telkemtől megfosztott 
10 méteres szakaszon visszajutottam az útra és vagy 
100 métert hátrafelé "szlalomoztam". Hát az indulás 

itt sem volt könnyű, de némi "biztatás" után sikerült. 
Lendület 1-esbe, majd ügyesen a 2-es... és puff! Újra a kapu 

előtt rekedtem. Nyomás vissza, de most újra az előző irányból 
balról. Onnan, egy kicsit lejt a kapu felé, de szinte egy helyben 
kell derékszögben, felfelé befordulni. Hatékonyabbnak ígér
kezett, de veszélyesebbnek, hogy egy keskeny sávon két kb. 3 
méterre parkoló kocsi között szlalomozva, hirtelen derékszögű 
kanyarral becsúszni a kapun...!!! Ugyanitt 2 éve a jégpáncélon 
megcsúszva, a kocsi bal hátsó ajtaját a kapuoszlop "dolgozta" 

meg. Lakatos, festő és a végeredmény 40 rugó!
Félre a majréval! Le van ejtve! Sikerülni fog! Sikerülni kell! 

Sikerült is, az 5. vagy 6. próbálkozásra. De éppen csak 
hogy... Már csak egy volt vissza! A befelé nyitott két
szárnyú kaput be tudom-e csukni a kocsi mögött? Be 

tudtam. Igaz, csak pár centi volt az előnyöm. A csata 
este 3/4 8-kor kezdődött és másfél óráig tartott. Hulla 
fáradtan, de jóleső érzéssel nyúltam el a kanapén 
tévézni. Az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy a 

nyakam kegyetlenül elzsibbadt és a képernyő fehéren világít. 
Maradék jártányi erőmmel átvonszoltam magam a hálószobá

ba. Másnap reggel későn ébredtem. Kinéztem és melegség öntött 
el a gyönyörű hó és a kocsim láttára. Hogy a kutya hűséges? Egy 
frászt! Az ember: -  Mit meg nem tesz a kocsijáért?

Két nappal később erre jött egy hótoló traktor, "felemelt 
kezekkel". Szerintem erre lakik a traktoros... Vagy a barátnője!

5 nappal később kigázoltam a hóban a kapuhoz. Akkor lát
tam, hogy a lakat a kocsi ülésén volt. A bátorság büszke öröme 
 töltött el, de nem sokáig.

Ki az az idióta, aki ebben a hóban és ide, be 
akar jönni??? Közben a hó elolvadt, de a kocsi 
ugyanúgy csúszik. De most a sárban. Nem túl mély. 

Csak szügyig ér...
A gyönyörű kocsim olyan mint a dagonyázó sertés!

Lőrincz József 
külterületi lakos

Utószó

Pár éve szeptemberben meglátogatott egy kedves barátom 
Orosházáról. A teraszon kávéztunk és meséltem, hogy megnéz
tünk pár olcsóbb belterületi ingatlant, ahol csatorna, gázvezeték 
és burkolt út van. Megjegyzése most is a fülemben van:

-  Ha beköltöznél és elveszítenéd ezt a panorámát, majdnem 
olyan lenne, mintha Orosházán laknál...



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
március 10. és április 10. között

A következő szám programajánlatait március 25-ig várjuk 
a pannoniakultura@chello.hu illetve pannoniakonyvtar@chello.hu címre!

RENDEZVÉNYEK

MÁRCIUS 5. péntek, 17-20 óra
Háború a nemzet ellen -  filmvetítés 
Helyszín: Pannónia nagyterem 
Szervező: Konzervatív Kör

MÁRCIUS 6. szombat, 17-20 óra
Háború a nemzet ellen -  filmvetítés 
Helyszín: Pannónia nagyterem 
Szervező: Konzervatív Kör

MÁRCIUS 9. kedd, 12.15-kor
Filharmónia koncert -  Nemzeti Énekkar 
Helyszín: Pannónia nagyterem

MÁRCIUS 14. vasárnap
18 órakor: Fáklyás felvonulás indul a Pannónia előtti parkolóból a
Kossuth-szoborhoz
19.30-tól: Ünnepi koncert
Helyszín és szervező: Pannónia

MÁRCIUS 15. hétfő, 11 óra
Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc nemzeti ünnepe -  március idusa 
Helyszín: Petőfi-szobor -  Szent Erzsébet liget 
Szervező: Pannónia

MÁRCIUS 18. csütörtök, 17 óra -  Berényi esték
Régi új magyar egészségügy. Előadó: Aeöry Ajándok 
Helyszín: Vörösberényi kultúrház

MÁRCIUS 19. péntek, 17 óra
Hitem ikonjai -  Polyákné Végh Márta festőművész kiállításának meg
nyitója. Helyszín és szervező: Pannónia

MÁRCIUS 21. vasárnap, 15 óra
Víznapi Balcsi Party -  a Víz Világnapján
-  megkoszorúzzuk a Balatont,
-  vízre bocsátunk egy sorszámozott, kis vitorlást,
-  gyermekeknek vízzel kapcsolatos játékokat szervezünk
-  bemutatjuk a "VIGYÁZZ RÁM" környezetvédelmi társasjátékot
-  ásványvízkóstolást és felismerést tartunk.
Helyszín: balatonalmádi móló és még 22 helyszín a Balatonnál 
Szervező: NABE almádi csoportja -  www.nabe.hu 
Rossz idő esetén márc. 28-án tartják a rendezvényt.

MÁRCIUS 22. hétfő, 10 óra
A víz világnapja -  városi rajzkiállítás megnyitója.
Majd Somlai Szilárd a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa 
beszélget az óvodásokkal a víz fontosságáról.
Főszervezők: Balatonalmádi óvodák 
További információ: 88/542-540 
Helyszín: Pannónia

MÁRCIUS 25. csütörtök, 17 óra
Autótörténeti előadássorozat 4. rész -  előadó: Négyesi Pál. Az előadás 
ingyenes. Helyszín: Vörösberényi kultúrház

MÁRCIUS 27. szombat
Gyalogos teljesítménytúra kiírás -  BAKONY 10, 50, 25 
Szervező: Bauxitkutató Természetjáró SE 
További információ: Knauerné 88/438-631, 30/405 2178 
Baross Gábor: 30/491-0081 E-mail: bxtse@chello.hu 
A teljes kiírás olvasható az Új Almádi Újság honlapján

MÁRCIUS 27. szombat
15 órától Húsvétváró játszóház
16 órakor bábszínház a Tintaló Társulás előadásában.
Címe: Nem akarok többé boszorkány lenni.
Helyszín és szervező: Pannónia

ÁPRILIS 1. csütörtök 17 óra
Autótörténeti előadássorozat 5. rész -  előadó: Négyesi Pál. Az előadás 
ingyenes. Helyszín: Vörösberényi kultúrház

ÁPRILIS 14. szerda, 12.15-től
Filharmónia koncert: Művész Szimfonikus Zenekar -  Rossini: A sevillai 
borbély.
Helyszín: Pannónia

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
Jáger István grafikusművész kiállítása.
Megtekinthető március 8-tól április 10-ig a könyvtár nyitva tartási ide
jében.

PANNÓNIA
Hoffer Ildikó keramikus kiállítása. Megtekinthető február 19-től március 
15-ig az intézmény nyitva tartási idejében.

Polyákné Végh Márta festőművész kiállítása -  Hitem ikonjai. 
Megtekinthető március 19-től április 12-ig az intézmény nyitva tartási 
idejében.

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ: Szenthe László 88/438-224 
Március 19., 17 óra
Az ősz ehető és mérgező gombáiról tart előadást: Várhidy Zsuzsanna 
meghívott előadó.
Helyszín: a Pannónia gyermekkönyvtára 

BABA-MAMA KLUB
Péntekenként 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Nemes Éva (30/9708-836), nemeseeva@gmail.com 
Március 5. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról és az óvoda életéről

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Március 9. Vegyszeres növényvédelem a kerben és a szőlőben.
Előadó: Nagy Krisztina (Csopaki Növényvédő Állomás)
Március 13. A Balatonalmádi Kertbarát Kör éves, nyílt borversenye. 
Helyszín: PKKK.
Borleadás: 14-15 óra között a helyszínen.
Nevezés: egy üveg 3/4 literes mintával. Nevezési díj nincs!
Csak szőlő és bortermelők vehetnek részt a versenyben!!!
Március 23. Tavaszi munkák a kertben és szőlőben.
Előadó: Takács Ferenc ny. kertészmérnök, tanár 
Április 6. Balaton-nádas-emberek. Vetített képes előadás.
Előadó: dr. Nagy Lajos természetvédelmi felügyelő.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa.
Előadásaink és rendezvényeink nyitottak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Helyszín: Pannónia; időpont: 17 óra.
Információ: Lőrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
Gyermekhorgász foglalkozások
A márciusi foglalkozások a Pannónia 8. termében lesznek 14.30-18 óra 
között, a következő napokon: március 5. péntek -  március 6. szombat -  
március 20. szombat -  március 27. szombat
A foglakozások áprilisban a Horgásztanyán folytatódnak, időpontok: 
április 3. szombat -  április 10. szombat -  április 18. vasárnap -  április 24. 
szombat, minden alkalommal 9-12.30 között 
A foglalkozásokat Szenthe László vezeti.
További információ: 88/438-224

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Szerdánként 17-20 óráig a Pannónia Nagytermében. Karvezető: Demel 
Eszter. Titkár: Majbó Judit 70/4588-574

mailto:pannoniakultura@chello.hu
mailto:pannoniakonyvtar@chello.hu
http://www.nabe.hu
mailto:bxtse@chello.hu
mailto:nemeseeva@gmail.com
mailto:lorincz.bereny@freemail.hu


BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Keddenként és csütörtökön 18.30-20 óráig a Pannónia Nagytermében. 
Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561).

BRIDZS KÖR
Szerdánként 16 órától. Helyszíne: Pannónia 8. terem. Érdeklődni lehet 
Garai Péternél 30/4297-444

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

CIMBORA KLUB
Március 27. szombat 15 óra Játsszunk együtt Körömi Gáborral!
További információ: Nagy Judit 88/542-508

CSILLAGNYÍLÁS
15.30-16.15 óvodás balett, 16.15-17 óráig iskolás balett, 17-18 óráig 
iskolás haladó balett, 18-19 óráig asszonytánc. Helyszíne: Pannónia 3. és
4. terem. Hétfőn és szerdán. Vezető: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Helyszín: Pannónia. Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947).
Március 9. 15 óra Kovács István: Képes beszámoló Almádiról.

ÉREMGYŰJTŐ KLUB
Foglalkozások: 16.30-tól a Pannóniában (1. vagy 8. klubszoba) 
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

FOGYIKLUB
Minden páratlan csütörtökön 17.15-17.45-ig (utána torna). Helyszín: 
Pannónia 3. klubterem. Vezető: Töltési Erzsébet 30/9719-446

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

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

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: minden hónap második hétfőjén 16.30-17.30 óráig. 
Vetítés Almádi képeken címmel minden hónap második péntekén 17 
órától (február 12.). Helyszín: Pannónia 1. terem, illetve Olvasóterem.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 18-19 óráig. Gyógytornász: 
Schlakker Imréné (70/3793-573). Vezető: Melnecsukné Vati Judit 
(20/4912-435). Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannónia, 
Olvasóterem.

IDŐSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ) 
Városház tér 4. Telefon: 88/542-556.
Válogatás a programokból:
Március 11. 14 óra Kovács István előadása IX. rész
Balatonalmádi régen és most -  képekben
Március 18. 15 óra Jogi tanácsadás Dr Gyürki Évával.
Március 23. 14 óra Nem csak a fiatal szervezet érzi meg a tavaszt! Bibor 
Istvánné gyógyszerész előadása

KID ROCK & ROLL SE
Péntekenként a Pannónia Zöldtermében. Iskolás csoport 14-16 óra, ovi
roki 16-16.45. A gyerekeket az oviból leviszik. Kapcsolat: Dietel Zsófia, 
dietel@vnet.hu.

KISMAMATORNA
Keddenként 17-18 óráig a Pannónia 4. termében.
Vezeti: Schlakker Imréné gyógytornász 70/3793-573

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Keddenként 16 órától a Pannóniában. Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455 
NÉMET HALADÓ NYELVTANFOLYAM
Hétfőn és szerdán 17.30-19 óráig a Pannónia 5. klubtermében. Érdek
lődni: Andreas Thimm 20/529-0921

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.
Március 11. Kártyadélután, programtervezés és zenés torna
Március 18. Kirándulás Budapestre a Várba. Utazás vonattal. Találkozó
7 órakor a vasútállomáson.
Március 25. Kártyadélután és zenés torna 
Április 1. Klubdélután. Viccek, humoros történetek.
Április 8. Kártyadélután és masszázs.

SAKK KLUB
Vezetője: Fáncsy Imre 88/432-141 ill. 70/389-6049. Felnőtteknek hétfőn 
és pénteken 15-19 óráig, gyerekeknek 15.15-16.15-ig a Pannónia 5. ter
mében
Március 28. 9-15 óráig sakkverseny -  Balatonalmádi -  Zánka -  Révfülöp 
SE. Helyszín: Pannónia

LAS SENORITAS TÁNCKLUB
Szerdánként 17 órakor a Pannóniában.
Információ: Veleginé Pavelka Gizella 30/9395-129

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként a Pannónia 4. termében 17 órakor kezdőknek, 18 órakor 
haladóknak. Információ: Vattai Rita 70/5582-729

SOK NÉP TÁNCHÁZA
Minden második pénteken 17 órától. Helyszín: Pannónia 
A nagyböjt időszakában szünetel.
Vezető: Tímár Lajos. További információ: 30/429-5604

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

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfőjén 18 órakor, a Vörösberényi
Kultúrházban. Vezető: Pandur Ferenc 70/339-5274
Március 8. Biogazdálkodás Előadó: Birkás Balász biogazda
Március 22. A napsugárzás káros hatásai, fényvédelem
Előadó: Dr. Koczka Viktória bőrgyógyász
Március 27. 16 óra: Házi borverseny
Április 12. Tavaszi munkák a kiskertekben, talajelőkészítés, vetemé
nyezés, ültetés. Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök, tanár

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Március 10. Időskori reumatikus fájdalmak, izületi bántalmak.
Ea: Dr. Hajas Andrea reumatológus főorvos
Március 11. csütörtök: 16—17-ig: Egészségmegőrző torna, masszázs 
Március 24. szerda 16-17-ig: Ügyelet: Vacsora befizetések 
Március 30. kedd 16—17-ig Vezetőségi ülés -  terítés 
Március 31. szerda 16-tól Nőnapi köszöntő -  meglepetésműsor.
Ünnepi vacsora. Zenés szülinapi rendezvény^
Április 4. húsvét vasárnap 19-től LOCSOLÓBÁL 
Belépő: 2500.- Ft
Asztalfoglalás, jegyelővétel hétköznap 16-18- ig a Művelődési Házban. 
Érdeklődni:30/902-4268 sz.
Április 14. kedd 16—17-ig: Finn ízek, ételek, élmények 
Előadó: Czuczor Sándor ny.gimn.igazgató

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

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

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap első keddjén 18 órakor a Vörösberényi Kultúrházban. 

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

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna

A  Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

április 1 0 - 1 1-én sza va zó helyiségként működik 

az  o rszá ggyűlési választások alatt; 

így eredeti funkciójában zárva tart. 

Valam int zá rva  tart nagyszombattól húsvét hétfőig, 

a za z  április 3 - 5 - ig, 

s  ezúton kívánunk minden kedves olvasónak 

kellem es húsvéti ünnepeket!
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BALATONI HALAKRÓL 
MINDENKINEK -  5. RÉSZ

Február utolsó napjaiban néha egész tavaszias idő hívogatott a víz
partra. A Balatont fedő jégpáncél folyamatosan olvad, egyre több helyen 
válik láthatóvá a víz és annak tisztaságának köszönhetően sok helyen a 
mederfenékig leláthatunk. A mólón sétálva egyre több apróhalat pillant
hatunk meg a betonfal mellett, majd a víz melegedésével a sekély részeket 
is ismét birtokba veszik lakóik.

A horgászok már komolyan készülődnek az első olyan hétvégére, 
amikor kiülhetnek a vízpartra és újra hódolhatnak kedvenc szenvedé
lyüknek, ezúttal ismét a partról vagy csónakból, nem pedig a jégen 
fagyoskodva. A tavasz első jól fogható hala a bodorka. Sokban hasonlít a 
vörösszárnyú keszegre formájában és életvitelében is. Hazai vizekben 
nem nő nagyra, de cserébe szinte bárhol megél. Általában 15 cm-es vagy 
kisebb példányokkal találkozhatunk, de táplálékban gazdag vizekben 
akár 20 cm fölé is nőhet.

Teste enyhén lapított, háta nem túl magas. Mint több más halunkról, 
a bodorkáról is elmondható, hogy folyóvizeken kicsit nyúlánkabb, álló
vizeken testesebb egyedekkel találkozhatunk. Háta zöldesszürke, oldala 
ezüstös, hasa fehér. Szemei pirosasak, úszói sárgásak.

Kedveli a növényekben gazdag területeket, szeret a hínármezőkben 
tartózkodni. Rovarlárvákkal, apró csigákkal és rákokkal, hínárhajtások
kal táplálkozik.

Horgászata nem túl bonyolult. Egy könnyű úszós készséggel vagy 
picker, feeder szerelékkel a legélvezetesebb fogásuk. Csalinak használ
hatunk vékony gilisztát, csontkukacot, de a sima vagy paprikás kenyér
gyurma is megfelel. Megfelelő etetéssel sokáig magunk előtt tarthatjuk a 
csapatot, így könnyedén foghatunk több példányt is. Használjunk jó 
minőségű etetőanyagot valamint pörkölt magvakat.

Az apróbb példányok kiváló csalihalak süllőre, a nagyobbak csuká
zásnál, harcsázásnál jöhetnek jól. A megfelelő méretűeket fogyaszthatjuk 
is, de elég szálkás és húsa nem olyan ízletes, mint a vörösszárnyúnak.

Fénykép forrása: http://marcal.extra.hu/popup/bodorka.jpg

írta: Számfira Balázs

NAGY FARONTÓLEPKE 
/COSSUS COSSUS L./

A 70-es években, amikor még a káptalani strandon több, öles átmé
rőjű, öreg szomorúfűz nyújtott fészekodút a strandolok feje felett fészkelő 
seregélyeknek, és a jegenyenyarakon a nagy nyárfacincérek napoztak, me
leg áprilisi, májusi napokon erős ecetsav csapta meg a nyaralóvendégek 
orrát!

A figyelmes szemlélő 5-6 méteren belül megtalálhatta a nagy faron
tólepke impozáns méretű 80-90 mm-es hernyóját, amint a fa alá szórt 
homoksivatagból menekül a be nem omló, bábozódásra alkalmas eredeti 
talajt keresve! (Szegény nem tudhatta, hogy ott meg betonkeményre tapos
ták már a talajt!) Rutinos természetjárók a fa tövétől indulnak a homokban 
jól látható nyomot csapázva, és figyelik a jellegzetes rágcsálékot is.

A lepke elterjedt, de nem túl gyakori, egynemzedékes, polifág faj. 
Főleg a puha füzekben, nyarakban, gyümölcsfákban, de néha tölgyekben is 
fejlődik, 2—3 éven át. A kéregrésekben történő kelést követően a lárva a 
szijácsban rág, majd a fatestbe húzódik. Ürülékét járatából kitolja, ez éle
lemforrás más rovaroknak! Járata is erős ecetszagú. Bábidőszaka májustól 
júliusig húzódik. A fiatal lárva világos tónusú, a bábérett jellegzetes gesz
tenyésbordó! Izgalmas kézben tartani az élénk, harapós, erős izmos testet! 
Érdekes, hogy a hernyók egy része a járatban bábozódik be, nem a talajban! 
(Ez csak akkor esély a túlélésre, ha az idős fákat a legkésőbb vágjuk ki!)

A nagy hernyóból nagy, 5-6 cm hosszú, vaskos testű lepke fejlődik, 
jún.-aug. hónapokban. Petesorait 10-12-es csomagokban, június második 
felétől rakja a tápnövény repedéseibe. A lepke csinos szürke-fekete külleme 
egy ízben a vesztét okozta, mert "pesti suhancok" fogadást kötöttek rá, 
hogy 100 Ft-ért egyikük élve lenyeli. Sajnos megtették.

Szegény farontó: aláhomokoznak, tapossák, kivágják, lenyelik, és a 
madarak is ott állnak lesben! Kíméljük ha rátalálunk.

tszabango@gmail.com

Köszönjük a fotókat Dr. Horváth Győzőnek és Dr. Haltrich Attilának.

http://marcal.extra.hu/popup/bodorka.jpg
mailto:tszabango@gmail.com


A 2009-ES HORGÁSZÉV
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 2009. évi tevékenysé

géről a 2010. febr. 6-án megtartott közgyűlés meghívójához mel
lékelt beszámolójában számolt be az egyesületi titkár. Az alábbiak
ban ezen beszámoló kivonatát adjuk közre annak érdekében, hogy 
az Almádi Újság olvasóközönségét tájékoztassuk az almádi horgá
szokat érintő 2009. évi főbb eseményekről és a 2010. évi tervekről:

A 2009. évi közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat és 
az Egyesület 2009 márciusában aláírta a horgásztanya 10 éves 
határozott időről szóló bérleti szerződését, amelynek egyik felté
telét, a tervezett kőszórás engedélyeztetésének 6 hónapon belüli 
megindítását, mely kötelezettségét az Egyesület teljesítette is. A 
következő feltétel teljesítésére, a kőszórás megépítésére még 4 
évünk van. Kijelenthető, hogy ha csak átmeneti időre is, de a 
kikötő, illetve a Horgásztanya helyzete rendeződött.

A 2009 évi közgyűlésen olyan nyilatkozat elfogadására került 
sor, miszerint a tízéves szerződést csupán részsikernek tekintjük 
és kérni fogja az Egyesület a mindenkori Önkormányzatot, hogy 
a területet már a 10 év lejárta előtt újabb -  a lehető leghosszabb 
idejű -  határozott időre hagyja továbbra is az Egyesület bir
tokában. A szerződés mellékleteként megfogalmazott és aláírt 
nyilatkozatunkban kifejeztük azon óhajunkat, hogy a jelentős 
anyagi áldozattal és összefogással megteremtett egyetlen bala
tonalmádi horgászparadicsom soha ne legyen a tizenötödik al
mádi vitorláskikötő.

Egyesületünk pénzügyi helyzete: köszönhetően a takarékos 
gazdálkodásnak, támogatóknak, üdülő vendégeknek, elnyert 
pályázati forrásoknak és a tagjaink által felajánlott adó 1%-okból 
eredő APEH-juttatásnak (ez utóbbiból 2009. évben 247.000,- Ft 
folyt be) az Egyesület pénzügyi helyzete stabil, azt a lassú, folya
matos gyarapodás jellemzi.

Ahogyan azt korábban kommunikálta a vezetőség, tudatos 
felhalmozási folyamatban vagyunk, annak érdekében, hogy meg
felelő saját pénzösszeggel rendelkezzen Egyesületünk a meg
valósítandó kőszóráshoz.

Annak ellenére, hogy a projekt megvalósításához még sok 
pénzre van szükség, illetve a kikötők fenntartási költségei csak 
emelkednek, a jelenlegi gazdasági helyzetben a Vezetőség úgy 
látta jónak, hogy semmiféle egyesületi díjat nem emel 2010-re.

A balatonalmádi kikötő (Horgásztanya) kapcsán: 2009-ben 
hasonlóan az előző évihez, a jég pusztítását megelőzendő kivet
tük, majd tavasszal visszahelyeztük a stégelemeket. A visszahe
lyezéskor leápoltuk a deszkákat. Az említett munkák zöme is a 
négy igen jól sikerült közösségi munkák egyikén zajlott. Ezzel a 
munkával egy időben nádvágást is végeztünk amire hosszú idő 
óta nem volt lehetőségünk az enyhe időjárás miatt.

A budatavai kikötőnk teljes körű legalizálása az engedé
lyeztetési eljárást tavaly is folytattuk és hamarosan várható, hogy 
minden tekintetben rendelkezni fog a szükséges engedélyekkel. 
Az új budatavai megbízott vezetőségi tagunk munkája ered
ményeként tavaly több ízben tartottak sikeres közösségi munkát 
az ott csónakkal rendelkező tagjaink. A kikötőt 2010. évben 
szinte teljesen fel kell újítani -  a faszerkezet elkorhadt, baleset- 
veszélyes -  ami akár 1 millió forintot emészthet fel.

Ifjúságnevelés: 2009-ben is tartottunk ifjúsági horgászfoglal
kozásokat általános iskolás gyermekek részére ifjúsági felelősünk 
irányításával. A foglalkozások a Horgásztanyánkon március és 
április hónapok szombat délelőttjén zajlottak. Köszönhetően a 
nagy érdeklődésnek, a foglalkozásokra 24 fiatal jelentkezett, így 
már kétcsoportos -  alap és haladó -  oktatás folyt. Kétségtelen, 
hogy a siker és a nagyfokú érdeklődés oka lehetett az is, hogy az 
aktív gyerekek a foglalkozások végén különböző horgászeszkö
zöket kaphattak, sőt a foglalkozássorozat befejeztével Egyesü
letünk anyagi hozzájárulásával (személyenként 3000,- Ft egyesü
leti hozzájárulással) válthattak horgászengedélyt. A foglalkozás
sorozat végén egy kitűnően sikerült, látnivalókban gazdag autó

buszos kirándulást rendeztünk meglátogatva Rétimajort, a hal- 
neveidét, a természetvédelmi vizeket, a múzeumot és természete
sen a horgászvizeket is.

Horgászversenyek: A tavaszi évadnyitó horgászversenyt -  a 
2008-as kezdeményezés sikerén felbuzdulva -  2009-ben is a 
Négyméteres partszakaszon tartottuk, minden eddiginél nagyobb 
résztvevőszámmal. Különösen a Strandon horgászó gyermek- és 
ifjúsági versenyzők száma volt örvendetes, csak ők 2009-ben több, 
mint húszan voltak. A gyermekek jelentős számára és nagy érdek
lődésére tekintettel nekik a Horgásztanyán 2009-ben első ízben 
megrendezve gyermek és ifjúsági egyesületi versenyt is tartottunk, 
melyen a horgászaton kívül casting (célbadobás) és egyéb, a hor
gásztudást segítő ügyességi feladatok is voltak. Ősszel megtartot
tuk a tradicionális csónakos békéshalfogó versenyünket a tanyán, 
majd az évadzáró ragadozó halfogó versenyt is, a tavalyinál is 
nagyobb résztvevőszámmal és kiemelkedően jó hangulatban.

Rendezvények: 2009. február 7-én -  hagyományosan az évi 
rendes közgyűlés napján -  rendeztük meg a Horgászbált, minden 
eddiginél nagyobb sikerrel. A bálon rekordlétszámú résztvevő, 
160 fő élvezhette a színvonalas műsort, a finom ételeket, a jó 
zenét és a szép tomboladíjakat. Rendezvényfelelősünk a bál
szervezésen kívül segített a nyári ifjúsági verseny lebonyolításá
ban és 2009-ben is sikerrel üzemeltette a Vízimúzeumot.

Egyesületünkkel kapcsolatos további információt az Almádi 
Újság olvasói az egyesületi honlapunkról (www.bashe.hu) szerez
hetnek.

Dr. Szenthe Zsolt 
BASHE titkár

ALMÁDI GOMBÁSZOK
-  Játékos vetélkedő -

2010. február 12-én az Almádi Gombászok Asztaltársasága 
az előzetes programnak megfelelően megtartotta a gombafelis
merő vetélkedőjét 21 részvevővel -  pedig a kedvezőtlen útvi
szonyok miatt arra gondoltam, hogy olyan kevesen jönnek majd 
el a foglalkozásra, hogy a játékot el kell halasztanunk.

Az Asztaltársaság Tagjai hetek óta igen nagy lelkesedéssel és 
komoly tanulással készültek a "nagy napra".

A feladat, 66 gombafaj kivetített fotójának a felismerése és 
azok megnevezése volt, a közelmúltban és jelenleg forgalomban 
levő gombászkönyvek "hivatalos" elnevezése szerint.

A feladatlapra felírt és helyesen meghatározott gombaneve
ket pontokkal értékeltük.

A maximálisan elérhető pontszám 198 volt, melyet csak egy 
játékosnak sikerült teljesíteni, bár többen is igen jól szerepeltek. 
Az első három helyezett hasznos ajándékot és oklevelet is kapott.

I. helyezett: Juricskay Miklósné Babi 198 ponttal
II. helyezett: Szúdy Gábor 192 ponttal
III. helyezett: Bogdán József 190 ponttal

Mivel a játékunk nagyon sikeres és tanulás szempontjából is 
kimondottan hasznos volt, elhatároztuk, hogy jövőre megismé
teljük.

A fotón balról jobbra:
Szúdy Gábor, Juricskay Miklósné, Bogdán József és Szentbe László

http://www.bashe.hu


KARNYÚJTÁSNYI BALATON
Öleljük körül kedvenc tavunkat -  jöjjön minden Balatont 

szerető ember május 15-én, szombaton a tó partjára, amely szám
talan élménnyel, szépséggel ajándékozott meg bennünket. Mi, a 
Nők a Balatonért Egyesület almádi csoportjának tagjai örömmel 
csatlakozunk a balatonboglári iskolások ötletéhez. A szemközti 
parton élők azt remélik, hogy folyamatos lesz az élőlánc, minden 
vízparti település lakói kezet nyújtanának egymásnak, miközben 
együtt énekeljük a "Széles a Balaton vize" kezdetű népdalt.

A szervezők szeretnék a rendezvényt világrekordként beje
gyeztetni, azonban az lenne az igazi, ha nemcsak a rekordról 
szólna ez a nap, de valódi ünneppé válna. Ezért találkozókat 
szervezünk a településeinken élő vagy elszármazott híres 
emberekkel, vetélkedőt rendezünk gyermekek és szüleik 
számára. Ez az ünnep alkalmas lehet arra is, hogy bemutassuk a 
Balatonról született képzőművészeti, irodalmi alkotásokat! 
Ezekhez mi is hozzájárulhatunk, ezért rajz-, irodalmi (vers, leírás, 
illusztráció) és fotópályázatot hirdetünk "Karnyújtásnyi Balaton" 
címmel. Részvételi szándékokat, a pályaműveket a NABE almádi 
csoportjának címére várjuk 2010. április 10-éig: Németh 
Jánosné, 8220 Balatonalmádi, Alkotmány utca 6. Elektronikus 
formátumban: erzsebet.toltesi@gmail.com

Fotópályázat: Nincs olyan ember, aki ne csodálkozott volna 
rá egy balatoni naplementére, a víz változatos színére, hullá
maira, békés és viharos arcára. Van akit a strandolás vonz, van 
aki vízisportok iránt lelkesedik, sokan kerékpárról gyönyörköd
nek a Balatont körülölelő változatos tájban. Mutasd meg fotóid
dal, te milyennek látod a Balatont! Papíralapú és digitális for
mában készült művekkel egyaránt pályázhatsz!

Irodalmi pályázat: Berzsenyi Dániel, Batsányi János, Illyés 
Gyula és sorolhatnám költőinket, íróinkat, akik Balatonnal kap
csolatos érzelmeiket, élményeiket szavakkal tudták legjobban 
kifejezni. Napjaink rohanó világában is vannak akik csendes 
elmélyült gondolkodók, akik az őket ért benyomásokat képesek 
minden ember számára élményt nyújtóan szavakba önteni. Tőlük 
várjuk a Balaton ihlette szép verseket, novellákat.

Illusztrációs pályázat: Balatonról szóló mondákhoz, versek
hez, novellákhoz kapcsolódó rajzokat várunk, melyek színeseb
bé, érdekesebbé tehetik az adott írást, vagy éppen arra késztetik 
a felületes "lapozgatót", hogy elolvassa az alkotáshoz készült iro
dalmi művet.

A pályaműveket folyamatosan fogadjuk, azonban legkésőbb 
2010. április 10-éig.

Csoportjukban egyébként tisztújítás történt. A tagok meg
köszönték Horváthné Szokola Julianna munkáját, s egyhangúan 
megszavazták a társaság új vezetőjének Németh Jánosné Erzsit.

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

ALMÁDI A NAGYVILÁGBAN

Alig kezdődött el 2010. a Balatonalmádi Turisztikai Egyesü
let óriási lendülettel vetette bele magát a munkába. Célunk, hogy 
fellendítsük a város turizmusát.

Az év eleje és a tavaszi hónapok a szezonra való rákészülés 
időszaka, melynek szerves részét képezik az utazás kiállítások. 
Egyesületünk eddig Prágában (2010. február 4-7.) és München
ben (2010. február 18-22.) mutatta be városunkat nagy sikerrel.

A prágai kiállítást inkább utazási vásárnak nevezhetjük, 
hiszen rengeteg utazási iroda volt jelen szerte a világból. így 
lehetőségünk nyílt többekkel is üzleti kapcsolatot kezdemé
nyezni. A látogató közönség összetett volt és így az érdeklődés is 
megoszlott. Az idősebb korosztály a gyógyászati és wellness- 
lehetőségeket kereste, a családosok körében nagy sikert aratott 
városunk, szimpatikusak voltak kisebb „családbarát strandjaink” 
és a Wesselényi Strand nyújtotta aktív kikapcsolódási lehető
ségek. A Csehek már a hatodik helyre léptek elő hazánkban, mint 
vendégküldő ország.

A müncheni kiállítás mind szakmai, mind pedig a látogatók 
összetételét és érdeklődési körét tekintve is tartogatott 
meglepetéseket. Az eddig is ismert volt, hogy a Balaton part 
számára Németország a legfőbb vendégküldő ország. Azonban 
most úgy tűnik, újra felfedeznek minket a német turisták. Nem 
meglepő, de mindenképpen hízelgő lehet, hogy legtöbb 
vendégünk azokból a most fiatal családosokból áll, akik annak 
idején még gyermekként szüleikkel nyaraltak a Balatonon. 
Számukra akkoriban a strandok nyújtották a legnagyobb 
élményt, azonban ma már az aktív turizmus (horgászat, vitor
lázás, kerékpározás...stb.) az amivel szabadidejüket szeretnék 
eltölteni. Balatonalmádi nagy sikert aratott a német közönség 
körében, nagyszerű ajánlatainkkal valóban piacot találtunk 
Németországban.

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület által 2010-ben kiadott, 
exkluzív kiadvány mindkét vásáron elnyerte a közönség tet
szését. Színvonalas megjelenésével és informatív tartalmával 
kitűnt valamennyi prospektus közül. Hűen tükrözi városunk 
szépségét és gazdag programkínálatával csalogató a nyaralni, 
pihenni vágyók számára. Városunk szépségei és rendezvényei 
mellett sikerült minden tagunk kínálatát eljuttatni a desztináció 
iránt érdeklődőknek!

Márciusban és áprilisban további kiállításokon is részt 
veszünk. Külföldön Berlinben, itthon pedig Budapesten, Miskol
con, Szegeden, Debrecenben, Szolnokon és Veszprémben mutat
kozik be Balatonalmádi a nagyközönség előtt.

Ezúton is kérnénk tagjaikat, hogy a kiállításokra szánt 
szóróanyagaikat minél előbb juttassák el Tourinform irodánkba! 
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület márciustól induló hon
lapján bővebben is olvashatnak aktuális ajánlatainkról, szolgál
tatásainkról és programjainkról, (www.balaton-almadi.hu)

Árvai Ágnes 
Duna Eszter 

Freyné Takács Tímea

mailto:erzsebet.toltesi@gmail.com
http://www.balaton-almadi.hu


ÓVODAI HÍVOGATÓ
Szeretettel értesítünk minden kisgyermekes családot, hogy az 

óvodai beiratás 2010. március 29-én a Bajcsy Zs. úti óvodában, 
30-án a Mogyoró úti óvodában, 31-én a Bajcsy Zs. úti óvodában 
lesz 8-16 óra között.

Be lehet íratni azt a gyermeket, aki 2010. június. 1. és 2011. 
május 31. között betölti a 3. életévét. Az oktatási törvény értel
mében be kell íratni azt a gyermeket, aki ugyanezen időszakban 
az 5. életévét tölti be. Kérjük a szülőket, hogy erre az alkalomra 
hozzák magukkal a leendő ovis személyes iratait -  születési 
anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, esetleges 
egyéb, -  például idegen állampolgárságot -  igazolásként szolgáló 
okiratait.

Néhány gondolattal szeretnénk segíteni a szülőknek az 
óvodára hangolódni:

A család és az óvoda közötti 'hivatalos' kapcsolat a beirat
kozással kezdődik. Igaz, ezt már megelőzte a Baba-mama klub
ban történt találkozásunk, valamint az első belátogatás az 
óvodákba, ahol szívesen válaszoltunk kérdéseikre, s amellyel -  
nagy örömünkre -  egyre több szülő él.

Azt szeretnénk, hogy kölcsönös bizalommal fordulhassunk 
egymás felé. Szívesen segítünk abban, hogy a család szeretettel
jes, óvó, érzelmi biztonságot adó burkából -  igaz más - , de na
gyon hasonló légkörben élhessék mindennapjaikat gyermekeik. 
A gyermek az Önöké, mi 'csak' segíteni szeretnénk szakmai tudá
sunkkal, tapasztalatainkkal a kis lurkók harmonikus fejlődésében
-  az ehhez szükséges nyugalom megteremtésével.

Fontos tudniuk, hogy gyermekük hatalmas lépést tesz azzal, 
hogy a megszokott családi környezetből kilépve, tagja lesz egy 
óvodai csoportnak, ahol jó esetben is csak néhány kisgyermeket 
ismer. Ezért lehetőség van a fokozatos beszoktatásra, amelyet a 
gyerek igényei szerint néhány naptól 1-2 hétig is elnyújthatunk.

Nagy segítség a kicsik számára, ha az otthoni szokásokat ki
csit közelítjük az óvodáéhoz.

-  Talán a legfontosabb, hogy a szülő bízzon az óvó nénikben. 
Ha a kicsi ezt érzi, akkor ő is bizalommal jön az oviba, mert érzi, 
hogy bátran fordulhat ahhoz a felnőtthöz, akire az édesanyja 
rábízza őt. A 3-4 éves együttműködésünk alapja a kölcsönös 
bizalom.

-  A napirend alakítása is nagyon fontos. Reggel időben kelt
sük fel, a tisztálkodás, a reggeli, a délelőtti játék, levegőzés, majd 
az ebéd, a délutáni alvás egymásutánisága biztonságérzetet ad 
számára.

-  Ne várjuk el tőle, hogy már az első héten barátai lesznek, 
hiszen erre az életkorra inkább a szemlélődés, majd az egymás 
mellett játszás a jellemző. Az együttjátszás már egy következő 
lépcsőfok lesz.

-  A szobatisztaság alapfeltétel az óvodai felvételhez. Az 
egészségügyi okokon kívül az is fontos szempont, hogy ne érezze 
magát kellemetlen helyzetben sem maga, sem a társai előtt -  
annak ellenére, hogy amennyire lehet, a kolléganők igyekeznek 
diszkréten kezelni ezeket a helyzeteket.

-  Az étkezési szokásokat próbáljuk már otthon úgy alakítani, 
hogy lehetőleg az asztalnál végig tudja ülni az étkezés idejét. 
Darabos ételekkel kínáljuk már őt ebben az életkorban. Tanulja 
meg, hogy a fogacskái rágásra valók. Ezzel erősítjük az állkapocs 
és az arc pici izmait. Ez a fogak erősödésén túl nagymértékben 
hozzá tud járulni a beszédhibák elkerüléséhez, illetve minimali
zálásához is.

-  A fertőzések elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy 
fokozatosan mellőzzük az orrszívó porszívó használatát, és meg
tanítsuk őt az orrfújásra. Gyakran előfordul, hogy az orr szívózás 
miatt nem is érzi a kicsi, hogy 'lóg az orra'. Ők még a szájukba 
veszik a játékokat, aztán leteszik, a másik gyerek felveszi, ő is 
megnyalja, és kész a fertőzés...

-  Ebben az életkorban gyermekünk intellektuális fejleszté
sénél sokkal fontosabb az, hogy a korának megfelelő önállóságát 
alakítsuk ki. Például tudjon önállóan, kanállal enni, próbálkoz
zon az öltözéssel-vetkőzéssel. A hangsúly a próbálkozáson van, 
természetesen mindenben segítséget kap.

A csoportokban sokat játszunk! Fogunk mondókázni, énekel
ni, mesélni, valamint tornával, gyurmázással, rajzolással, festéssel 
és egyéb játékokkal, környezetünk megismerésével, személyre

szabott fejlesztésekkel töltjük a napjainkat a DOB program 
szellemében szervezett keretek között.

Reméljük, sikerült néhány hasznos tanácsot adnunk, amivel 
megkönnyíthetjük a kis ovisok mielőbbi beilleszkedését.

Várjuk Önöket és gyermekeiket!
Óvodáink Nevelőtestülete

ÚJRA A CSALÁDON BELÜLI 
ERŐSZAKRÓL, 
GYERMEKBÁNTALMAZÁSRÓL

A családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények elem
zése, a körülmények, okok feltárása nemcsak a rendőrség számára, 
hanem más, ezzel foglalkozó civil szervezetek tevékenységében is 
fontos információ a megelőzési munkában. Szakmai körökben általá
nos az a vélemény, hogy sem a nők elleni erőszakot, sem a gyerme
kek bántalmazását nem lehet önálló témaként kezelni, hiszen ezek a 
szomorú események az érintett család életének, sajnos, nem is ritkán, 
mindennapi életének a részét alkotják.

Mielőtt elfogultsággal vádolnának, el kell mondanom, a csalá
don belüli erőszak elkövetője nemcsak férfi lehet. Az olyan bántal
mazásokat, amelyek ebbe a bűncselekmény-csoportba tartoznak, és a 
törvény bünteti, bármely családtag elkövetheti: apa, anya, nevelő
szülő, férj, feleség, gyermekek, testvérek, nagyszülők, unokák, nagy
nénik, nagybácsik, volt házas- és élettársak egymás ellen.

A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg: A gyermeknek joga 
van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a fizikai, szexuális vagy 
lelki erőszakkal történő bántalmazással, az elhanyagolással és az 
információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vet
hető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.

EZEK A JO GO K M INDEN EMBERT MEGILLETNEK!
Amíg a férfiakra, akár a komolyabb, fizikai bántalmazás a jellem

ző, addig a nők a lelki bántalmazást, a pszichés zsarolást gyakorolják. 
A felnőttek egymás vagy a gyermekek elleni erőszakos cselekedetei 
valójában nem a gyermekek viselkedésére adott válaszok, hanem 
egyszerűen így vezetik le az őket ért sérelmeket, a problémáik miatt 
bennünk lévő feszültséget, mert ezt a megoldást látták saját szüleik
től is. Az agresszív viselkedés az esetek döntő részében alkoholos 
állapottal is párosul. Ezért is meghatározó a felnőttkori viselkedé
sünkben, hogy milyen környezetben nevelkedünk. Senki nem 
születik jónak vagy rossznak. A gyermekek a felnőtté válás során ta
nulják meg, hogyan kell viselkedni, mik a jogaik, mik a kötelessé
geik, mit szabad és mit nem szabad ahhoz tenni, hogy a közösség, 
amelyben élnek, szeresse, elfogadja őket. Ezt az együttélést szabá
lyozta már a Tíz parancsolat és szabályozzák ma a törvények is.

Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, aki minden elvárás 
nélkül anyagi javakkal halmozza el gyermekét, nem tanítja meg a tár
sadalom által elfogadott szabályok betartására, nem is gondol arra, 
hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig ugyanolyan ártalmas, és 
ugyanúgy veszélyeket rejt magában, mint az agresszív viselkedési 
minta. Már egészen kis korban kell kezdeni annak a tanítását, hogy 
mit szabad és mit nem. Szabad, és kell is a gyerekek követelőzésére 
nemet mondani! A "neveletlenség" a későbbiek során gyakran vezet 
viselkedési zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez, a mások és a 
szülők iránti tisztelet hiányához, és végül törvénybe ütköző cse
lekedetekhez.

Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elvárá
sokat támasztunk a gyermekünk elé, amelyeknek éppen azért nem 
tud megfelelni, mert állandó kritikában, szidásban, leszólásban van 
része. Ha egy gyermek nem kap elég dicséretet, biztatást, szeretettel
jes odafigyelést, hiányt szenved az érzelmi fejlődése, amely minden
képpen rossz hatással van a teljesítőképességére.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülőnek joga és 
kötelessége is. Vajon, amikor a szülők az iskolát, más intézményeket, 
a médiát teszik felelőssé a gyermekeik viselkedése miatt, elgondol
kodnak ezen? És amikor az iskolákban nő az erőszakos bűncselek
mények száma érzik-e felelősségüket?

Stanka Mária r. őrgy.



Reptéri Hírek

KÜZDELEM A LÉGÜGYI 
HATÓSÁGGAL

A légügyi hatóság nem hajlandó megismételni jogszabálysértő 
közigazgatási eljárását, melyet Balatonalmádi Önkormányzata 
kizárásával hajtott végre. Pedig a Fővárosi Bíróság 2010. január 
7-i jogerős ítéletében kimondta: "a felperes Önkormányzatot a 
zajgátló védőövezet kijelölése iránti közigazgatási eljárásban 
ügyfélnek kell tekinteni, elismerni. Az új eljárásban a felperes 
ügyféli jogainak gyakorlására lehetőséget kell adni, így őt 
megilletik a Ket. alapján az ügyfelek jogai." A Fővárosi Bíróság 
ítélete nyomán 141 balatonalmádi lakos, illetve civil szervezet 
jelentkezett be ügyfélként az új eljárásba, de a hatóság mindenkit 
elutasított. A Konzervatív Kör fellebbezést nyújtott be az elu
tasító végzés ellen, így a többieknek azt tanácsoljuk, hogy ne 
fellebbezzenek (5000 Ft-ért!!), hanem várják meg ennek a felleb
bezésnek az eredményét. Az Önkormányzat jogi képviselője a 
légügyi hatóság eljárása ellen panaszt nyújtott be a hatóság felü
gyeleti szervéhez, a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz, s 
megfellebbezi magát az alaphatározatot is. E lépések eredmé
nyéről a lakosságot kellő időben tájékoztatjuk.

Nem először tapasztaljuk a légügyi hatóság ügyfélellenes ma
gatartását, hiszen lakossági közmeghallgatást is csupán Szent
királyszabadján tartottak, azt is úgy, hogy az almádiakat nem 
értesítették. Az ügyintézőik is sajátságosan értelmezik az adó
fizető állampolgárokkal szembeni kötelezettségeiket, s rövid 
úton igyekeznek megszabadulni az érdeklődőktől. A környezet- 
védelmi hatóság viszont -  a hírek szerint -  tavasszal ismét köz
meghallgatást tart Balatonalmádiban. Minél többen jelenjünk 
majd meg ezen az eseményen, s képviseljük továbbra is határo
zottan a balatonalmádiak érdekeit!

Bálint Sándor

KEDVES AUTÓSPORT RAJONGÓK!
Ismét egy új versenyszezon kezdetéhez érkeztünk. Azonban 

az Extrém Kupa rendezői a téli szünetben sem tétlenkedtek, hogy 
a 2010-es évben ismét megrendezésre kerülhessen az Extrém 
Kupa Szlalom verseny a szentkirályszabadjai reptér betonján. 
Balatonalmádiból is sokan vesznek részt a sorozatban.

Az immár országos ismeretségnek örvendő csapat, nemcsak 
az eddig jól bevált kétpályás, remekül szervezett, családias 
versennyel, hanem új elemekkel is várják a résztvevőket az 
újévben. Ismét meghirdetésre kerül egy nyolcfordulós bajnokság, 
de az eddigiekkel ellentétben a nevezési díjon felül nem kérnek 
regisztrációs díjat. Ha valaki az év folyamán bármely versenyen 
elindul, az automatikusan pontot kap, ami beleszámít az év végi 
értékelésbe. Módosult a versenykiírás is, amelyben a kategória- 
határok kis módosítása mellett újdonságok is megjelentek. 
Például a "P" azaz Proto kategória, amely a mostanában oly nép
szerű motorkerékpár-motorral épített autóknak és a tengelytáv
rövidített autóknak ad majd otthont. Bevezetésre kerül verse
nyenként az abszolút értékelés, valamint év végén az abszolút "A" 
és abszolút "N" kategóriák kiértékelése. Mindkét esetben az első 
három helyezettet jutalmazzák. Év végén a kategóriákban és 
abszolút díjazásban részesültek is az előző évekhez hasonlóan 
bulival egybekötött díjátadón vehetik át a serlegeiket.

Megújult weboldalukról immár nemcsak a versenykiírás lesz 
letölthető, hanem a nevezésnél kitöltendő nevezési lap, és a junio
rok számára, a szülői felelősségvállalási nyilatkozat is. Ez könnyebb
ség, mert nem a helyszínen kell kitölteni a papírokat így gördü
lékenyebb és nyugodtabb a nevezés. A rajtnál bevezetésre kerül a 
felíró tábla, így a versenyzők nemcsak a körök végén, hanem a 
körök közben is folyamatosan informálódhatnak az elért időered
ményükről. Az év folyamán ismét a jól bevált szpíkerpáros gon
doskodik a jó hangulatról Kőváry Barna és Cser-Palkovics Cirill.

A versennyel kapcsolatos egyéb információkat a 
www.extremkupa.hu weboldalon lehet találni.

Versenynaptár

1. Futam: március 6.
2. Futam: április 17.
3. Futam: május 8.
4. Futam: június 5.
5. Futam: augusztus 7.
6. Futam: szeptember 11.
7. Futam: október 2.
8. Futam: október 30.
Díjkiosztó: november 20.

Mindenkit szeretettel várunk! Fodor Csaba

http://www.extremkupa.hu


TÁJÉKOZTATÓ
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 
REGISZTRÁCIÓJÁVAL
ÖSSZEFÜGGŐ
VÁLTOZÁSOKRÓL

2010. január 1. napjától új jogszabályok léptek életbe az egyéni 
vállalkozókra és az egyéni cégekre vonatkozóan.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény, vala
mint a végrehajtására kiadott rendeletek 2010. január 1-jei hatály
balépésével több, az egyéni vállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó 
eljárást érintő változás is bekövetkezett.

Az Európai Unió szabályaival való összhang megteremtése, az 
egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése és az egyéni 
vállalkozói tevékenység megkönnyítése volt e törvény megalkotásá
nak elsődleges célja.

Január 1-jétől az egyéni vállalkozók a korábbi szabályozáshoz 
képest lényegesen egyszerűbben, gyakorlatilag egy regisztrációt kö
vetően megkezdhetik tevékenységüket, melynek a jogszabályi meg
felelőségét az Okmányirodáknak utólag kell ellenőrizniük.

Az eljárás egyszerűsítése: az engedélyezés helyett a bejelentéshez 
kötött tevékenységgyakorlás, nem jelenti egyúttal a vállalkozás 
gyakorlásának szabadságát is. Ha valamely tevékenységhez jogszabá
lyi előírások, kötöttségek, szakképesítési előírások szükségesek, 
akkor azoktól a továbbiakban sem lehet eltekinteni, csupán a beje
lentéskor nem kell csatolni erkölcsi bizonyítványt, szakképesítés iga
zolását és egyéb más, korábban kötelező iratot.

Január 1-jétől megváltozott az eljárás kezdeményezésének helye. 
Eddig a vállalkozás székhelye szerinti okmányirodában intézhették 
ügyeiket az egyéni vállalkozók, a jövőben viszont az okmányirodák 
országos illetékességgel látják el ezeket a feladatokat, tehát az ország 
bármely okmányirodájában kezdeményezhetők az egyéni vállalko
zással kapcsolatos eljárások.

A jövőben megszűnik a személyes ügyintézés lehetősége és kizá
rólag elektronikus úton történhet a kérelmek benyújtása. Ehhez min
denkinek rendelkeznie kell saját ügyfélkapuval, melyet bármely 
okmányirodában, ingyenesen, személyesen lehet megnyitni. Az 
egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésén túl az adatváltozás, a 
szüneteltetés illetve a tevékenység megszüntetése is bejelentéssel tel
jesíthető. A felsoroltak közül teljesen új fogalom a szüneteltetés, 
amely egy hónaptól öt évig tarthat. A bejelentések díj- és illeték- 
mentes eljárások.

Január 1-jétől csak az egyéni vállalkozói tevékenység első alka
lommal történő megkezdésének bejelentését lehet a körzetközponti 
jegyzőnél (hivatalunkban az Okmányirodában) megtenni. Emellett 
lehetőség van az elektronikus rendszeren keresztül történő bejelen
tésre is. A vállalkozók nyilvántartását a jövőben a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi.

A legjelentősebb változás tehát a jövőben az okmányirodákkal 
történő elektronikus kapcsolattartás. A bejelentés elfogadásáról és 
nyilvántartásba történő rögzítéséről elektronikus üzenetet küld a 
hivatal, ennek formája IGAZOLÁS, amit az ügyfélnek magának kell 
a regisztráció befejeztével kinyomtatnia. Ez az Igazolás pótolja a 
korábbi vállalkozói igazolványt, amely az elkövetkezendő időszak
ban már nem feltétele az egyéni vállalkozói tevékenységnek. E 
helyett a fent említett Igazolást (mely hasonló tartalmú, mint a vál
lalkozói igazolvány) kell megőrizni és egy esetleges ellenőrzés során 
bemutatni.

Aki mégis ragaszkodik a vállalkozói igazolványhoz, annak ezt 
személyesen kell igényelnie az okmányirodákban, ahol soron kívül 
kerül kiállításra, 10.000,- Ft illeték befizetése után. Illetékköteles az 
adatok változása miatti igazolványcsere (3.000 Ft), valamint a meg
rongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolványok pót
lása (5. 000 Ft).

Fontos még azt tudni, hogy a jelenleg már egyéni vállalkozói iga
zolvánnyal rendelkező vállalkozók számára az új törvény hatályba 
lépése semmilyen új feladatot, kötelezettséget nem keletkeztet, így 
tőlük emiatt adatszolgáltatás, vagy bármely más közreműködés nem 
kérhető.

Ha az egyéni vállalkozói igazolvány tartalmát érintő változás 
következik be, az elektronikus ügyintézés mellett, az egyéni vál
lalkozói igazolványt le kell adni.

A fent összefoglalt változások a főbb módosításokra hívják fel az 
érdekeltek figyelmét, további részletes tájékoztatást kérhetnek sze
mélyesen bármely okmányirodán, a www.magyarorszag.hu kor
mányzati portálon és az APEH honlapján.

Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 
1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA

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

1. "Almádiért" Közalapítvány, adószáma: 19262259-2-19
2. "Együtt-Egymásért" Nyílt Közalapítvány, 

adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági Közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi Zeneiskoláért Alapítvány, adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány, 

adószáma:18924907-1 -19

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

7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, 

adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi Polgárőr Egyesület, 

dószáma: 18919123-1-19
13. Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság Egyesület, 

adószáma: 18936173-1-19

TISZTELT
BALATONALMÁDI LAKOSOK!

Az utóbbi években a szelektív hulladékgyűjtés koncepciója 
megváltozott, minden más módszerrel szemben a közszolgál
tatók előnyben részesítik a „házhoz menő" szelektív hulladék- 
gyűjtési rendszert.

Balatonalmádiban új gyűjtőszigetek kihelyezésére nincs meg
felelő szabad közterület, másrészt a szigetek környékén felhal
mozódó szemétdomb elcsúfítja a városképet. Ennek kikü
szöbölése céljából a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató 
Kft. (BalKOM) az Önkormányzattal összefogva, arra az elhatá
rozásra jutott, hogy a gyűjtőpontos rendszer kiegészítéseként egy 
olyan komplex szelektív hulladékgyűjtési rendszert épít ki, ami 
alkalmazkodik a város adottságaihoz, nem zavarja az ott élő 
lakosságot a mindennapi tevékenységében és egyben újszerű, 
hatékony és egyedülálló szelektív hulladékgyűjtési kezdeménye
zést valósít meg.

A két gyűjtési rendszert a Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. a város teljes lefedése céljából egységesen alkal
mazza egymás kiegészítéseként. A Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. az általa kiértesített ingatlanoktól a hulladékszál
lítási naphoz igazodva kéthetente a műanyag-, havonta egyszer a 
szennyezetlen papírhulladékot térítésmentesen szállítja el a la
kosságtól. Kérjük a Tisztelt Lakosok együttműködését az ered
ményes hulladékgyűjtésben a tiszta környezetért.
Balatonalmádi, 2010. február 15.

http://www.magyarorszag.hu


VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY III
Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők választása közeledtével a 
választás lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
ról adunk tájékoztatást.

A választási eljárásról szóló törvénynek megfelelően a 
képviselő-testület a következő négy évre megválasztotta a helyi 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait:

1. sz. szavazókor (Kéttannyelvű Gimnázium, Rákóczi u. 39.)
Tagok: Bogdán Győző 

Lehoczky Balázs 
Kertész Tamás

Póttagok Földesi Gizella 
Tóth Csaba

2. sz. szavazókor (Györgyi Dénes Általános Iskola, Bajcsy-Zs.u. 30.)
Tagok: Kirchkeszner Ildikó 

Czetli Teréz 
Bors Krisztián

Póttagok: Kovács Norbert 
Bors Milán

3. sz. szavazókor (PKKK - alsó szint, Városház tér 4.)
Tagok: Sári János 

Siklósi Lajos 
Kócs Lajos

Póttagok: Horváth Attila 
Kardos Anita

4. sz. szavazókor (PKKK - felső szint, Városház tér 4.)
Tagok: Kovács Istvánné 

Cziráki Erzsébet 
Bozzay Barna

Póttagok: Kertész Gabriella 
Takács Hajnalka

5. sz. szavazókor (Mogyoró úti óvoda, Mogyoró u. 1.)
Tagok: Rehátk Gézáné

Vajainé Majbó Judit 
Lefler Endre

Póttagok: Molnár Rita
Koszteczky Bence

6. sz. szavazókor (Vörösberényi kultúrház, Gábor Áron u.6.)
Tagok: Mester Ferenc 

Szecsődi Imre 
Lehoczki János

Póttagok: Tál Magdolna 
Speier Edit

1. sz. szavazókor (Vörösberényi új általános iskola)
Tagok: Bukvai Károly

Boda Zoltán Tiborné 
Rácz Veronika

Póttagok: Prodánné Bolla Mái 
Szabó Zsanett

8. .sz. szavazókor (Zeneiskola)
Tagok: Risányi Erzsébet

Bakonyváriné Radványi Ilona 
Dr. Pajor Zoltán

Póttagok: Bakonyvári Orsolya 
Simon Éva

Továbbá az ősszel esedékes kisebbségi önkormányzati képvi
selő választás szavazatszámláló bizottsága rendes tagjai: Dankó 
Friderika, Boncz Dénes, Nádasi Ágnes Csilla balatonalmádi lakosok.

A megválasztott szavazatszámláló bizottság kiegészül a 
választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet, ill. 
független jelölt megbízott tagjaival. A delegált tagokat 2010. 
április 2-án 16.00 óráig jelenthetik be a jelölő szervezetek a helyi 
választási iroda vezetőjének.

A SZAVAZÁSRÓL:
A szavazás ideje a Magyar Köztársaság területén:
I. forduló: 2010. április 11. vasárnap, 6.00 -  19.00 óra
II. forduló: 2010. április 25. vasárnap, 6.00 -  19.00 óra

(amennyiben az I. forduló a választókerületben 
érvénytelen vagy eredménytelen)

A szavazás helye: Szavazni kizárólag személyesen, a választó- 
polgár lakóhelye szerint kijelölt, a 2010. február 12-ig megka
pott Értesítőben feltüntetett szavazókörben, ill. igazolással az 
igazoláson feltüntetett településen és szavazókörben lehet.

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján mozgásában 
akadályozva van (például egészségi állapota miatt) mozgóurnát 
írásban kérhet a szavazás napját megelőző időben a helyi válasz
tási iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a szavazatszám
láló bizottságtól.

Szavazni kizárólag a következő érvényes igazolványok bemu
tatásával:

-  lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány
(régi típusú személyi) vagy

-  lakcímigazolvány ÉS
-  személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy
-  útlevél, vagy
-2 0 0 1 . január 1-jét követően kiállított, kártyaformátumú 

vezetői engedély.
(Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhat

nak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.)
Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgárok 

kettő szavazólapot kapnak. Külön szavazólap szolgál az egyéni 
választókerületi és a területi listás választáshoz.

Érvényesen szavazni a hivatalos, a szavazatszámláló bizottság 
által a választó előtt lebélyegzett szavazólapon csak egy jelöltre és 
egy listára lehet, a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett 
elhelyezett körbe tollal írt x vagy +  jellel.

Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának 
megkönnyítése érdekében az "Értesítő"-t szíveskedjék a választás
ra magával vinni.

II. forduló
Arról, hogy sor kerül-e második fordulóra a Veszprém megye

2. választókerületében, ahová Balatonalmádi tartozik (azaz érvé
nyes és eredményes volt-e az I. forduló az egyéni választókerület
ben, ill. érvényes volt-e a területi listás választás vagy nem) a 
sajtóból, a www.valasztas.hu honlapon tájékozódhatnak a válasz
tópolgárok.

A választásokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Polgár- 
mesteri Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) műkö
dő Helyi Választási Iroda, illetőleg a Választási Információs 
Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

Ujlakiné Dr. Pék Éva HVI vezető (I. em. 23. szoba) 
telefon: 88/542-410

Kovács Piroska Rózsa HVI vez.h. (I. em. 36. szoba) 
telefon: 88/542-414
-  általános választási tudnivalók,
-  szavazatszámláló bizottságokba történő személyi delegálás

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba) 
telefon: 88/542-447
-  általános választási tudnivalók,

Kosztecky Zsuzsanna HVI tag (Okmányiroda) 
telefon: 88/542-464

Dr. Tallai Zsoltné HVI tag (Okmányiroda) 
telefon: 88/542-417
-  választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
-  külképviseleti névjegyzékbe való felvétel
-  választási értesítő, ajánlószelvény kézbesítésének elmaradása
-  igazolás kérése,
-  lakcímnyilvántartás

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu, 
illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: 

www.balatonalmadi.hu olvashatók.

Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu
http://www.balatonalmadi.hu
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Ü G Y F É L F O G A D Á S
a Balatonalmádi

MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGEN
A várakozási idő csökkentése érdekében 

2010 . március 1 -tői

az alábbi változtatást vezetjük be 
a KdRMK Balatonalmádi Kirendeltségén:

ELŐÍRT IDŐPONTBAN JELENTKEZŐK 
FOGADÁSA:

Ügyfélfogadási napokon: 8-10 óra

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
(ÚJ ÜGYFELEK REGISZTRÁLÁSA):

Hétfő: 10-14 óráig
Szerda: 10-14 óráig
Csütörtök: 10-14 óráig
Péntek: 10-12 óráig

KÚTÁSÁS, KÚTTISZTÍTÁS!

BALATONALMÁDI

G A Z D A B O L T

SILVER OPTIKA

mailto:baujsag@gmail.com


Almádi Optika EGZAKT Ü g y v ite l i  S z o l g á l t a t ó  Bt.

UNIQA Biztosító Zrt.

A L M Á D I  Ü V E G E S
OTTHON  

---------  G- E  R G- E  L Y -------- -SZERVIZ

B a k s a i A u t ó s is k o la

CENTRUM
GYORSNYOMDA KULCSMÁSOLÓ



a Hotel Monopoly étterme
FODOR
tu n in g  &  g u m iserv ice

www.fadargum i.hu

P r o  P l A n

Reni Kozm etika

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

www.balatonalmadi.hu 
www.oboltv.hu 

www.wikipedia.org/wiki/portal :balaton

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal =  60 EFt +  áfa 

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

Hirdetésfelvétel: 06 30 29 88 995

http://www.fadargumi.hu
http://www.pkkk.hu
http://www.balatonalmadi.hu
http://www.oboltv.hu
http://www.wikipedia.org/wiki/portal


A BALATONALMÁDI 
SPORTHORGÁSZ 
EGYESÜLET

Az almádi horgászegyesületi élet kezdete az 1940-es évek 
végére vezethető vissza, amikor az Egyesület helyi kis
iparosok szervezésében megalakult, csekély mintegy 
20-30 fős taglétszámmal. Ekkor parti horgászati lehe

tőség szinte alig volt, hatalmas és folyamatos nádas területek 
szegélyezték az almádi partszakaszt.

Az első egyesületi csónakkikötő több, mint 40 évvel 
ezelőtt -  az ottani jelenlegi kikötőnk helyén -  Budataván 
létesült (10-12 csónak befogadására volt alkalmas).

Mivel nem csak a budatavai városrész horgászainak volt 
igénye csónakkikötésre, csónakos horgászatra, ezért az akkori 
egyesületi vezetés egy Almádiban létrehozandó kikötő építé
sén fáradozott.

Végül, az 1970-es évek közepétől a valamikori apáca
strand területén (a jelenlegi Balatontourist kemping és strand 
nyugati oldalán) kapott helyet a 25-30 csónak befogadására 
alkalmas almádi kikötőnk. Itt, az apácastrandi kabinokat a 
tagok használhatták a horgászeszközök tárolásához, így a ko
rábbiakhoz képest kényelmesebb horgászati lehetőséghez 
jutottak. Az apácastrandi kikötőt az 1980-as évek közepéig 
használhattuk, melyet a kemping építkezés és a szomszédos 
vitorlás kikötő létesítése miatt hamar el kellett hagynunk. 
Ekkor kapta meg az Egyesület kezelésbe a káptalanfüredi 
szennyvízátemelő-telep elva
dult védterületét, a jelenlegi 
hor-gásztanya területét. A gon
dozatlan terület akkor a szom
szédos vitorláskikötő építése
kor kitermelt iszap tárolására 
szolgált, amit ezen felül egyes 
"gondos" lakók szemétlerakó
nak is használtak...

Több egyesületi elnök 
után a leghosszabb ideig,
1966-tól, több mint negyven éven keresztül elnöklő Horváth

György vezetésével sikerült eljutni nemcsak addig, hogy Egye
sületünk kezelésébe kaptuk a jelenlegi horgásztanya területét, de az 
O elnöksége alatt jött létre a mai kikötői infrastruktúra nagy része 
(stég, faház, evezőtárolós, stb.) is.

Az Egyesület és az akkori tagok önfeláldozó és fáradságos 
munkájának köszönhetően a Horgásztanya hamarosan egy olyan 
területté alakult ki, amire mindenki büszke lehet.

1990-től a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára a 
Horgásztanya és a kikötő egyedülálló a Balaton északi partján. 
Létesítményeink helyet adnak nemcsak a horgászoknak, de a helyi 
civil szervezeti és önkormányzati programoknak is. Büszkék va
gyunk arra, hogy az almádi gyerekeket szervezett oktatás kere
tében a természet szeretetére és a horgászat rejtelmeire tanítjuk. 
Időközben az Egyesület taglétszáma is nőtt, az 1960-as évek után 
már százas nagyságrendű, és napjainkban mintegy 500 a tagok 
száma.

Sajnos a jószerivel egyesületi önerőből létrehozott terület 
befektetők támadásainak volt kitéve az elmúlt években, akik 
tevékenysége arra irányult, hogy a Horgásztanya területét meg
szerezzék. Ezt mérlegelve az Egyesület az Önkormányzattal 
határozott idejű bérleti szerződést kötött 2009-ben, mellékesen 
hatalmas vállalással, ami egy kikötővédő kőszórás létrehozását 
célozza, teljesen önerőből. Ez a szerződés csak 10 évre szól, de az 
Egyesületünk azon munkálkodik, hogy a terület soha ne lehessen 
egyéni befektetői kézben, elvéve ezt a szinte utolsó vízparti 
területet az almádi horgászoktól, civilektől, gyermekektől, az 
almádi polgároktól. Meg kell jegyezni, hogy az almádi partszaka
szon jelenleg 16 vitorláskikötő található, ezzel szinte a teljes part
szakaszt lezárva, ahová az almádi polgár még a lábát sem teheti be. 
Talán mindenki érzi: itt nem csupán a horgászatról van szó! A 
vitorlással nem rendelkező almádiak számára is lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy egy védett vízpartra lejussanak (egyesek 

horgászcsónak helyett például kajakot 
tárolnak és használnak nálunk) és ott 
jól érezzék magukat. Ugyanilyen fon
tos számunkra a természetvédelem és 
az ifjúság nevelése a természet szere
tetére és védelmére.

Egyesületünk bízik abban, hogy 
Balatonalmádi mindenkori vezetése 
az Egyesület közösségérdekű munkál
kodását és a Horgásztanya területét, 
mint zöld szigetet, Balatonalmádi 
egyik büszkeségét a jövőben is támo
gatni fogja.

Keő Ferenc 
BASHE elnök

A csónakos kupa győztese

Ifiverseny

Gyermekfoglalkozás

Vízimúzeum
Cimborátal álkozó

Évadnyitó horgászverseny

Közösségi munka

Gyermekhorgász-kirándulás


