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"Kell ehhez álom itt, amelybe bújva
Átélj csudát, mely akkor átnyilalt,

Varázst mutatva mágiádnak ujja,
A kedvest, jót, ki volt, még visszacsald?"

Szent Iván-éji tûz – Fazekas Ferenc felvétele
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Ez itt a régi reklámok helye 
II. RÉSZ

Az Új Almádi Újság elõzõ számában megjelent ismertetést foly-
tatjuk, a reklám legfontosabb részével.

Balatonalmádi 1938. évi programja.

Május 1–jún. 25.  Átalányutazások egyéni utasoknak. Vonatjegy,
bármelyik magyar vasútállomásról oda-vissza. Elhelyezés teljes
komfort a Pannónia villában, 7 napi ellátás összes költsége P. 57,-
Május 21–28. I. Filléres társasutazás Balatonalmádiba. 7 napi
ellátás a Pannónia Otthonban, vonatköltség Budapestrõl oda és
vissza, borravalókkal P. 42,20
Május 28–jún. 4.  Eucharisztikus társas és egyéni utazások.
Június 5–6. Országos banksporthét. Tenisz és vívóversenyek,
automobil és motorkerékpár csillagtúra.
Június 11–18.  II. Filléres társasutazás. (mint fent)
Június 18–25. III. Filléres társasutazás.
Jún. 25–júl 10. Nemzetközi Balaton-bajnokságok József kir.
herceg fõvédnöksége alatt. A legelsõ magyar versenygárdán kívül
számos külföldi bajnok részvétele. Kedvezményes  ellátás, utazás.
Részletes információ a fürdõ budapesti expositurájánál. Ennek
keretében a Balaton legnagyobb sporteseményei.
Június 26–29. VIII. nemz. balatoni teniszbajnokságok.
Június 29.  I. balatoni regattabajnokság.
Július 1–7. VII. nemz. balatoni vívóbajnokság. 
Július 3.  Bridgeverseny a fürdõvendégek részére.
Július 9.  Irodalmi és mûvészest a Vajda János társaság ren-
dezésében.
Július 17.  Tornabemutató (hölgy és férfi csapatok) a N:T.E. ren-
dezésében.
Július 14.  Teniszverseny Almádi bajnokágáért a  fürdõvendégek
részére.
Július 25.  Annabál. Almádi hagyományos ünnepélye.
Július 31.  Olaszország–Magyarország lawn-tenisz közép euró-
pai kupamérkõzés. (Feltételes.)
Augsztus 7.  Tornabemutató. Parterretorna. Bemutatja a veszpré-
mi mintacsapat.
Augusztus 13.  Irodalmi és mûvészi est a Vajad János társaság
rendezésében.
Aug. 14–15.  Teniszverseny az Almádi serlegért a fürdõvendégek
részére.
Augusztus19. Teniszbál.  Az almádi-i sportoló ifjúság estje.
Aug. 20–21. Vitorlásverseny dingikkel az Almádi Yacht Club tag-
jai részére.
Aug. 22–28. Társasutazás Balatonalmádiba a külföldi magyarok
világkongresszusa alkalmából.
Aug. 22–szept. 29.  Átalányutazások egyéni utasoknak. (Lásd
fentebb a máj. 1-jún. 25-i programot.)
Aug. 27–szept. 3.  Balaton-Bakony, propaganda hét.
Aug. 29 szept. 4.  IV. Nemzetközi Sporthét a Balatonon. Ennek
keretében:
Szeptember 4.  Országos turistagyûlés és forrásavatás.
Szeptember 3.  Irodalmi és mûvészi est és egyéb társadalmi és
sportesemények.
Szeptember 4–8.  Szõlõkúra és borhét.
Szept. 10–17.  IV. Filléres társasutazás. Egyéni utasoknak már
aug. 22-tõl. (Lásd május 21–28 programot.)
Szept. 17–25.  V. Filléres társasutazás.
Szept. 24–25.  Tébe kirándulás.

Mai szemmel végignézve megállapítható, hogy május elseje és
szeptember 25. közötti idõszakra megállapított program bõséges
lehetõséget nyújt a fürdõvendégeknek a szórakozásra. Külön
jelentõséggel bír a külföldi sportolók részvétele a versenyeken.
A programot elõkészítõ és részben lebonyolító Balatonalmádi
Fürdõ és Építõ Rt. munkája elismerésre méltó. Igényes és ese-
ményekben gazdag szezon propagálása, méltó külsõvel meg-
jelenõ programfüzetet kívánt, amit Pekáry István festõmûvész
kitû-nõen oldott meg, helyi motívumok alkalmazásával. Ki
volt õ?

Pekáry István életrajza

Budapesten született 1905. február 1-jén, elhunyt ugyanott
1981. augusztus 5-én. Gyermekkorát jórészt az anyai nagy-
szülõknél töltötte a Gömör megyei Serkén. Érettségi után a
Képzõmûvészeti Fõiskolán Rudnay Gyula tanítványa. 1930-ban
jutott ki Olaszországba, s az olasz táj varázsa végigkísérte pálya-
futását. Elsõ kiállítására 1931-ben Budapesten került sor.
Festészeten kívül gobelinnal, díszlet- és jelmeztervezéssel, freskó-
és mozaikmunkákkal, valamint könyvillusztrációval is foglalko-
zott. Önálló kiállításai:
1931 Budapest Tamás galéria, 1933 Budapest Frankel galéria,
1942 Budapest Alkotás Mûvészház, 1961 Budapest Ernst Múzeum,
1965 Torino Galleria Viotti, 1966 Zürich Galerie Semiha Huber,
1967 Torino Galleria Viotti, 1968 Firenze Galleria Arno, 
1971 Zürich Galerie Semiha Huber, 1973 Tokyo Gekkoso Galeri,
1975 Budapest Ernst Múzeum nagy gyûjteményes kiállítás.
1975 Veszprém Bakonyi Múzeum.

1938. évi reklámfüzet hátoldala

Nemzetközi és csoportos kiállításai:
1931 New York: Silbermann Galéria, 1934 Milano Triennale,
1935 New York: Brooklyn Museum. 1936 Oslo. 1936 Velence
Biennale. 1937 Milano Triennale. 1937 Párizs: Világkiállígtás.
1938 London. 1939 New York: Delphic studio. 1940 Milano
Triennale. 1941-1942 Róma: Accadémia d'Ungheria. 1942
Padova. 1942 Velence Biennale.  1945-tõl hazai képzõ- és ipar-
mûvészeti kiállítások. 1954 Moszkva: Magyar Iparmûvészeti
kiállítás 1963 Róma. 1967 Budapest. 

Schildmayer Ferenc

"Azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne!" 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület a 2010. május 27-i ülésén 33 napirendi

pontot tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:
Beszámoló a 2009. évi adóztatásról és az adóbevételek ala-

kulásáról Balatonalmádiban
A Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya

tájékoztatott a 2009. évi adóztatásról és az adóbevételek alaku-
lásáról Balatonalmádiban.  A beszámoló alapján helyi adók közül
egyedül az idegenforgalmi adó esetében történt adóemelés (350
Ft/éjrõl 380 Ft/éjre). Az adóbevételek alapján összesen 513 mil-
lió forint került az önkormányzat saját költségvetésébe (helyi
adók, gépjármûadó, pótlék, bírság, talajterhelési díj, egyéb bevé-
tel). Adóellenõrzés során 838 ingatlant ellenõriztek, melynek
eredményeképpen 2,7 millió forint építmény- és telekadó került
kivetésre. A végrehajtási eljárások eredményeként az összes bevé-
tel 7%-a, azaz 36 millió Ft hátralék folyt be. Az Adóügyi Osztály
2009. évben 15453 iktatott ügyiratot dolgozott fel, ebbõl 8067
db határozat volt.

Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására
A települési önkormányzatokat 2010. június 16-tól 2010.

augusztus 31-ig terjedõ idõszakra gyermekek szociális étkezteté-
sének céljából, kötött felhasználású állami támogatás illeti meg.
A nyári szociális étkeztetés címén igénybe vehetõ állami támo-
gatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370 Ft. A nyári
étkeztetést azon gyermekek számára szükséges megszervezni,
akik év közben is jogosultak az ingyenes, valamint kedvezményes
étkezési lehetõségre. Balatonalmádiban a Györgyi Dénes
Általános Iskolából 10 fõ, a Vörösberényi Általános Iskolából 4
fõ jelezte igényét. A képviselõ-testület vállalja, hogy a nyári
szünet ideje alatt 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek számára napi
egyszeri meleg étkezést biztosít.   

Javaslat a helyi civil pályázatok elbírálására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Civil Alap terhére
elkülönített 1.500.000 Ft pályázati keretösszeg felosztásáról az
alábbiak szerint döntött: Balatonalmádi Vöröskereszt Alapszer-
vezet 100.000 Ft, Nyugdíjas Pedagógus Klub 45.000 Ft, Diabetes
Klub 60.000 Ft, Vörösberényi Polgári Olvasókör 150.000 Ft,
Nõk a Balatonért Egyesület 100.000 Ft, Vörösberényi "Fábián
József" Kertbarátkör 70.000 Ft, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Balatonalmádi 40.000 Ft, Vörösberényi Nyugdíjas Klub 185.000
Ft, Balatonalmádi Polgárõr Egyesület 50.000 Ft, Balatonalmádi
Kertbarátkör 70.000 Ft, Almádi Zeneiskoláért Alapítvány
40.000 Ft, Almádiért Közalapítvány – Botorka Tánccsoport
190.000 Ft, Almádiért Közalapítvány – Vörösberényi Mûvész-
telep 250.000 Ft, Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 50.000
Ft, Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 100.000 Ft. A
támogatottaknak – szerzõdésben vállalt számadási kötelezettsé-
gük alapján – szakmai beszámolót, számlákkal alátámasztott
pénzügyi elszámolást kell készíteniük 2011. január 31-ig az
önkormányzat számára.

Javaslat helyi kulturális és sportpályázatok elbírálására
Balatonalmádi Város Önkormányzata  a 2010. évi helyi kul-

turális és sportpályázatok – a képviselõ-testület hatáskörébe tar-
tozó – támogatásáról az alábbiak szerint döntött: 

Kulturális rendezvény céljából benyújtott pályázat: Alapít-
vány Balatonalmádi Ifjúságáért 80.000 Ft, Almádi Zeneiskoláért
alapítvány 100.000 Ft, Almádiért Közalapítvány 250.000 Ft;
kulturális mûködés céljából benyújtott pályázat: Almádiért
Közalapítvány 50.000 Ft; sportrendezvények szervezésére
benyújtott pályázat: Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért
20.000 Ft, Balatonalmádi Focisuli Alapítvány 85.000 Ft,
Magyar–Angol Kéttannyelvû Gimnázium Sportjáték Alapítvány
34.000 Ft. 

Akupunktúrás magánrendelés indítása a Baross G. u. 44. sz.
alatti rendelõben

Dr. Pauer József azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy a Balatonalmádi, Baross G. 44. sz. alatt mûködõ orvosi ren-

delõ fül-orr-gégészeti szakrendelõjében, heti 10 órában hagyo-
mányos kínai gyógyászat, akupunktúrás szakrendelést végezhes-
sen. Balatonalmádi Város Önkormányzata 2010. június 15-tõl
határozatlan idõre, 2 havi felmondási idõvel bérleti szerzõdést
köt Dr. Pauer József orvossal a szakrendelõ helyiségeinek haszná-
latára heti 10 óra idõtartamban.

Javaslat a március 15-i rendezvény helyszínének kialakítására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

a 97/2010. (III. 25.) Öh sz. határozatával a március 15-i nemzeti
ünnep méltó körülmények között történõ megünneplése érdeké-
ben felkérte a polgármestert, hogy utasítsa Agg Z. Tamást, a Vá-
rosgondnokság vezetõjét, mérje fel egy megfelelõ méretû, Petõfi-
szobor mellett létesítendõ térkõvel burkolt felület kialakításának
költségeit, valamint mobil dobogó készíttetésének a költségeit.
Ennek eredményeként a képviselõ-testület a meglévõ 11 elembõl
álló (11 m2) fa mobil színpad 14 taggal történõ bõvítését támo-
gatja, melynek költségvetési fedezetét, 100.000 Ft-ot, a 2010. évi
költségvetés céltartalékában lévõ felújítási keret terhére a Pannó-
nia Kulturális Központ és Könyvtár számára a 2010. évi költ-
ségvetésében biztosítja.

Javaslat az Ifjúsági lépcsõ és Orom köz névmódosítására
Schildmayer Ferenc képviselõ a Pannónia Kulturális Központ

és Könyvtár keretében mûködõ Honismereti Kör vezetõjeként
két közterület nevének megváltoztatására tett javaslatot. Az egyik
közterület az Ifjúsági lépcsõ, amely a piactér magasságában
teremt gyalogos kapcsolatot a Veszprémi út és a Bajcsy-Zs. út
között. Brenner Lõrincz veszprémi építõmester után az Ifjúsági
lépcsõ Brenner Lõrincz közre történõ változtatását kezdemé-
nyezte Schildmayer Ferenc, mivel az említett építõmester Almádi
alapításához nem csak az általa épített épületekkel, hanem jelen-
tõs közéleti szerepvállalásával is hozzájárult. A másik közterület
a Dózsa György utcáról nyíló Orom köz. Az Orom köz környe-
zetét alkotó ingatlanok korábban a számos megyei tisztséget
betöltõ Dr. Horváth Béla ügyvéd tulajdonában voltak. Ma is itt
áll az általa 1913-ban építtetett "százlépcsõs" házként ismert
épület. Dr. Horváth Béla leszármazottjai a korábban magántulaj-
donban lévõ utat közterület céljára átadták az önkormányzatnak.
Erre is figyelemmel kezdeményezték a Honismereti Szakkör
általi névváltoztatást Orom közrõl dr. Horváth Béla közre.

Javaslat strandi animációra a Wesselényi strandon
A Wesselényi strandrekonstrukció II. ütemének pályázatában

önkormányzatunk vállalta strandi animáció megvalósítását heti
5 napon, alkalmanként 240 percen keresztül, valamint a Balaton
Fejlesztési Tanáccsal kötött szerzõdésben a Játékos Balaton –
Interaktív Játéktér 5 éven keresztüli üzemeltetését, ezért az
Önkormányzatnak legalább 1 fõ animátort szükséges megbíznia
a nyári szezonra, a Wesselényi strandra. A képviselõ-testület
bruttó 600.000 Ft-ot különít el a Wesselényi strand 2010. évi
animációs szolgáltatására a 2010. évi költségvetés mûködési célú
céltartalék terhére.

Varga Veronika  

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT!
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület több, mint 45 millió

forint támogatást nyert el céljai megvalósításához. A helyi önkor-
mányzat által biztosított önrésszel együtt az 52.210.000 Ft-os
fejlesztés segítségével kívül-belül megújul a Tourinform iroda,
amelyet korszerû eszközökkel szerelnek fel, új kiadványok, rek-
lámfilmek, helyi ajándéktárgyak készülnek, átalakul az egyesület
honlapja, átfogó arculatterv készül. A pályázat lehetõvé teszi a
szakmai és nyelvi továbbképzéseket, lehetõséget ad az egyesület
kiállításokon való további megjelenésének biztosítására. 

A 2007-ben alakult Turisztikai Egyesület az elnyert támoga-
tással a turisták jobb kiszolgálására, az erõforrások koncentrál-
tabb kihasználására, professzionális idegenforgalmi fogadóképes-
ség kialakítására törekszik, hogy városunkat minél több látogató
keresse fel, s költse el nálunk a pénzét.

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com
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GYÖRGYI DÉNES:
POSZTUMUSZ

YBL MIKLÓS-DÍJ
Ez év április 6-án, Ybl Miklós 196. születésnapján tizenhét el-

hunyt magyar építõmûvésznek adományozott a nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter posztumusz Ybl Miklós-díjat magas színvonalú,
sokrétû építészeti munkásságáért. A díjazottak között található
Györgyi Dénes (1886–1961), a balatonalmádi, ma az õ nevét viselõ
iskola tervezõje, és Medgyaszay István (1877–1959), a balatonalmá-
di Szent Imre plébániatemplom tervezõje is.

Az esemény kivételességét az adja, hogy az 1953-ban alapított
Ybl Miklós-díjban, az építész szakma évente kiosztott rangos elis-
merésében mindezideig csak élõ magyar építészek részesülhettek.

Winkler Barnabás, maga is Ybl-díjas építész, néhány évvel ezelõtt
figyelt fel arra, hogy voltak olyan jeles magyar építészek, akik a díj
megalapításakor még éltek, a díjat tehát elnyerhették volna, munkás-
ságuk alapján érdemesek is lettek volna rá, a díjban azonban mégsem
részesültek. Kutatni kezdte az okokat, tényeket. Javaslatot tett arra,
hogy ezek a jeles építészek, mintegy kései jóvátételként, részesül-
jenek a díjban. Javaslatát a Magyar Építészek Szövetsége magáévá
tette, és a Nemzeti Építészeti Tanács is támogatta. 

Ezzel az egyedülálló szakmai összefogással sikerült elérni, hogy
ez év tavaszán a vonatkozó miniszteri rendeletet módosították: esze-
rint egyetlen kivételes alkalommal elhunyt alkotó építõmûvészek
részesíthetõk posztumusz Ybl Miklós-díjban. A Magyar Építõmûvé-
szek Szövetségének elnöksége Winkler Barnabást, Ferkai Andrást és
Dévényi Tamást kérte fel arra, hogy állítsanak össze javaslatot a
díjban részesítendõkre. A díjakat a kitüntetett építészek leszármazot-
tai, családtagjai, hozzájuk kapcsolódó szervezetek képviselõi Fegy-
verneky Sándor országos fõépítésztõl és dr. Szaló Péter szakállam-
titkártól vehették át április 6-án, a Magyar Tudományos Akadémia
épületében rendezett ünnepélyen. 

A helyszínen a díjátadás után megnyitották a díjazottak élet-
mûvét áttekintõ kiállítást és bemutatták a Winkler Barnabás szer-
kesztésében az ünnepi alkalomra megjelent "Posztumusz Ybl Miklós-
Díjasok 2010" c. kötetet is. A kiállítás késõbb, április 26-tól május 7-
ig a Magyar Építõmûvészek Szövetségének Székházában, Budapes-
ten, az Ötpacsirta-utcában is látható volt. 

VÁROSI GYERMEKNAP 2010.
1950 óta május utolsó hétvégéjén ünnepeljük a gyermeknapot.

Sikeres pályázatunknak köszönhetõen idén a közmûvelõdési intéz-
ménnyel (PKKK) közösen szervezte a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének almádi csoportja az eseményt, hisz a gyereknap, az
gyereknap, illik megünnepelni! Együtt lenni a családdal, nevetni,
bolondozni, élményeket gyûjteni!

Tagságunk kisebb és nagyobb csemetéi jó elõre jelezték, mihez
lenne kedvük, így számtalan lehetõséggel vártuk a családokat egész
délután, hogy igazi kikapcsolódást találjanak a gyerekek, a szülõkkel
közösen. Játékos programok sorával, arcfestéssel, rendõrségi bemu-
tatóval és több színpadi programmal (melyeket a meteorológiai elõre-
jelzés a PKKK nagytermébe parancsolt be) vártuk a kis látogatókat. A
szép számú érdeklõdés bizonyította, sokan örültek ennek a napnak,
mert ez is egy okkal több volt arra, hogy együtt lehessenek a családok,
s így a színes programok, a gyermek és felnõtt szereplõk mûsorszámai
május utolsó vasárnapján a közös családi élményeket gyarapították.

Köszönet és hála a tagságunkon túl minden segítõnknek, támo-
gatónknak, a közremûködõk seregének azért, hogy a Városi Gyer-
meknapon a kilátogató családok a gyermekek egészséges fejlõdését és
boldogságát egy színes rendezvényen meg tudták ünnepelni.

Salavecz Györgyné, Ildikó
nagycsaládos egyesületi elnök

Posztumusz Ybl-díjban részesültek: Medgyaszay István (1877–
1959), Hajós Alfréd (1878–1955), Kós Károly (1883–1977), Györgyi
Dénes (1886–1961), Borbíró (Bierbauer) Virgil (1893–1956),
Weichinger Károly (1893–1982), Gerlóczy Gedeon (1895–1975),
Kiss Tibor (1899–1972), Fischer József (1901–1995), Árkay Bertalan
(1901–1971), Kósa Zoltán (1903–1978), Lauber László (1902–1953),
Dávid Károly (1903–1973), Benkhard Ágost (1910–1967), Kiss
Ferenc (1918–1993), B. Szûcs Margit (1923–2006) és Nagypál Judit
(1924–1980).

Winkler Barnabás mondta a díjak átadásának ünnepségén:
"A mai nap nagyszerû eredménye szolgáljon bizonyosságul, so-

hasem késõ mulasztásainkat és az elõttünk járók tévedéseit orvosol-
ni. Fontos akkor is, ha ez a megkésett elismerés csak a díjazottak
leszármazottainak jelenthet megnyugvást és elégtételt. Törekvésünk-
kel bizonyítani szeretnénk, hogy nemzeti építészeti értékeink meny-
nyire fontosak számunkra, és hogy folyamatosan fáradoznunk kell
ezen értékeink minél jobb megõrzéséért. De az értékek létrehozói-
nak, megálmodóinak nevét sem felejthetjük el."

A posztumusz Ybl-díj átadását alig két héttel késõbb követte a bala-
tonalmádi Györgyi Dénes iskola felújításának, a tornacsarnok felava-
tásának ünnepsége, amely tanúsította, hogy Balatonalmádi városa és a
róla elnevezett iskola is õrzi és megbecsüli Györgyi Dénes emlékét. 

Györgyi Dénes munkásságára Balatonalmádiban nemcsak az is-
kola épülete, hanem általa tervezett saját lakóháza is emlékeztet,
amely ma a Magyar Tudományos Akadémia üdülõje. Õ tervezte az
országban legnagyobb, almádi vörös homokkõbõl épült I. világhá-
borús hõsi emlékmûvet. A sors kegyetlen játékaként 1989-ben, ami-
kor az Almádi Honismereti Kör újabb táblát helyezett el az emlék-
mûvön a II. világháború almádi áldozatainak nevével, erre a táblára
felkerült Györgyi Dénes egyetlen fiának, Györgyi Zsoltnak a neve is,
aki 1945-ben a szovjet csapatok bevonulásakor vesztette életét.
Györgyi Dénes nyugvóhelye is Balatonalmádiban van, feleségével és
fiával együtt a Szent Imre templom kertjében van eltemetve.

Almádiban álló munkáin kívül szerte az országban számos érté-
kes épület tanúsítja harmonikus arányaival Györgyi Dénes külön-
bözõ stílusirányzatokban is mindig magas színvonalú tervezõi mun-
káját. A Balaton mellett a keszthelyi Balaton Múzeum épülete, Deb-
recenben a Déri Múzeum, és az egyetem számára épült tanárlakások,
a kerekegyházi templom, a kiskunhalasi iskola, Budapesten a Kós
Károllyal együtt tervezett városmajori iskola, az Elektromos Mûvek
és a Hangya Szövetkezet számára tervezett épületek, és számos szín-
vonalas lakóház. Zebegényben Kós Károly és Jánszky Béla mellett
részt vett a templom tervezésében. Érdemes kiemelni, hogy tervezõi
pályafutásán végighúzódik az iskolaépítés: elsõ nagyobb épülete az
1911-ben épült városmajori, az utolsó az almádi iskola. Az általa ter-
vezett tizenkét iskolaépületbõl tíz épült meg: öt közülük ma hatá-
rainkon kívül, Szlovákiában és Szerbiában található.

Györgyi Dénesnek a XX. század értékes építészeti örökségéhez
tartozó munkásságát ismerte el az utókor a posztumusz Ybl-díjjal.

Zimányi (Györgyi) Magdolna

Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság     több kép, több szöveg!
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Kezdjük a mai megemlékezést a XIX. század vége felé, az 1881
szeptemberében megalakult magyar olvasóegylettel.

Laposa Dániel református lelkész, mint elnök és Németh János
római katolikus tanító, mint jegyzõ, megalakították az akkori köz-
ségházán a magyar olvasóegyletet. Ma ebben az épületben a posta, az
orvosi rendelõ és a családsegítõ szolgálat mûködik. 

Az egylet sem felekezeti, sem politikai viták színterévé nem vál-
hatott. Csak a közösség, tehát a falu és környékének könyv- és hír-
lapolvasási igényeinek kielégítése volt a cél. A tagok tagdíjat fizettek.
Az egylet helyiségében lehetett olvasni, beszélgetni. Az oda nem illõ
tagokat kizárták, ha összeférhetetlenek voltak. Tehát rendesen kellett
viselkedni. Ez a fegyelmezési gyakorlat ma is helytálló. Az egylet
1882 márciusában támogatottság hiányában megszûnt. Majd 28 év
múlva, 1910-ben, immár 100 éve, a belügyminiszter engedélyével
megépülhetett a mai kultúrház elõdje. A református polgári olvasó-
kört Nemes Mihály kántortanító alapította. A kör lelkes tagjainak
segítségével, valamint tanítványai közremûködésével Nemes Mihály
vezetésével felépült a polgári kör épülete. Nemes Mihály kántor-
tanító úr 1884-tõl 1928-ig, haláláig élt Vörösberényben. Feleségével,
Karolina asszonnyal együtt a vörösberényi temetõben nyugszanak. A
polgári kör tagjai elsõsorban reformátusok voltak, de katolikusok is
lehettek tiszteletbeli tagok. A tagság díjat fizetett. A kör által ren-
dezett bálok sikeresek voltak. Színdarabokat is elõadtak. Az elsõ
ismert színielõadás címe a Drótos tót volt. Ezt Borbély Károly ren-
dezte 1919-ben. Ennél korábbiról nincs tudomásom. Borbély Károly
tanító úr még további darabokat rendezett. 1921-ben a Túl a Nagy
Krivánon címû és egy ismeretlen darab került elõadásra, a Vigécek
címût 1923-ban játszották. Mindhárom darabban szerepelt a nagy-
bátyám, Papp Sándor, aki sokat mesélt az akkori vörösberényi kul-
turális életrõl, amely reményeim szerint újra felvirágzásban van a
jelenlegi polgári kör és a civil szervezetek közös közremûködésével.
Borbély Károly 1910-tõl 1935-ig mûködött, mint kántortanító a
református egyháznál Vörösberényben. 

Borbély Károly Magyarbarnagon született 1873-ban. Középisko-
lai tanulmányait Pápán végezte, a tanítóképzõt pedig Nagykõrösön.
Tanítói oklevelét 1895-ben nyerte. Tagja az Egyházmegyei Tanító
Egyesületnek, a Vármegyei Tanítóegyesületnek és az Országos Refor-
mátus Tanítóegyesületnek. A községben elnöke volt 13 éven keresz-
tül az Olvasókörnek. Vezetõje a Református Énekkarnak. Tevékeny
résztvevõje az iskolán kívüli népmûvelésnek. A kör jegyzõje ekkor
idõsebb Kun László volt, aki színdarabokat is rendezett. Az elõadók
saját maguk által készített jelmezekben játszottak. 1931-ben a
Legnagyobb hatalom címû darabot Kun László rendezésében vitték
színre. 1935-ben Koszorús László lelkész idején a vörösberényi
református egyházközség Borbély Károly nyugdíjazása végett Ozs-
váth Józsefet alkalmazta kántor tanítói állásban. Mélyen elkötelezett
volt a kultúra iránt, így sok színdarabot rendezett a helyi szerep-
lõkkel, melyeket a környezõ falvakban is nagy sikerrel mutattak be.
Közülük néhány, a teljesség igénye nélkül: Úri muri; A vén bakan-
csos és fia, a huszár; A falu rossza; A kérõk; Dandin György. Az
Opsitos címû elõadást 1938-ban Ozsváth József vitte színre. 1939-
ben a Marika hadnagya címû elõadást idõsebb Kun László és Ozsváth
József kántortanító közösen állították színpadra. A Beleznai asszo-
nyok címû darabot idõsebb Kun László és Ozsváth József vitte színre
1946-ban. Tánciskola és koszorúcska 1937-ben volt a polgári kör-
ben. Ozsváth József az 50-es években megteremette a faluban a "ván-
dor mozit", vállalva a mozigépész szerepét, ezzel a szombati, vasár-

napi filmvetítéseket. Ebben az idõben 5–6 fõbõl álló pengetõs zene-
kart állított, amellyel a kulturális rendezvényeken léptek fel. Hét-
végenként a "Polgári Olvasó Körben", késõbb ún. Kultúrházban a
táncolni vágyó fiataloknak zongorázott, harmonikázott ellenszolgál-
tatás nélkül. Az 1960-as években sok munkával járult hozzá a Kultúr-
ház átalakításához, építése során ellenõrizte a kivitelezési munkákat.
Neki köszönhetõ, hogy az épület homlokzati falára visszakerült az
épület eredeti jellegét tanúsító, vésett vöröskõ tábla, melyet az ellen-
felei "kispolgárinak" és rendszerellenesnek tekintettek. 1968-ban
nyugdíjba megy. 1982. november 11-én meghalt.

További szórakozási lehetõséget kínált a kuglizó, amely ma már
nincs, a könyvtár, a bálok, a rádiózás, az olvasói estek, a teaestek,
gazdasági és egészségügyi elõadások. 1924-tõl 1934-ig a kör csaposa
az épület gondnoka, Molnár Gábor volt, aki pontos naplót vezetett
a forgalomról. 1934-tõl Németh László volt a csapos, majd 1946-tól
Kovács Lajos. A háború elõtt megalakult a vörösberényi ifjúság
egyesülete, melyet a nyilasok megszûntettek. Majd 1946-ban újjá-
alakult és a kultúrházban mûködött. Ezt a szocialisták tiltották be,
mivel egyik rendszer se viselte el az önálló gondolkodást. 1945-ben
a háborús károkat szenvedett "Felsõ" Iskola alkalmatlan volt oktatás-
ra. Így a Polgári Olvasókör iskolává alakult a károk helyreállításáig.
Meg kell még említeni a dalárdát, amely 1930-ban alakult Csonka
Ferenc katolikus kántortanító vezetésével, mindkét felekezet tagjai-
nak részvételével.

Az 1945 utáni újjászervezõdés után 1950-tõl a dalárda a mai
kultúrházban mûködött, mivel a katolikus kör épülete óvoda lett. Az
1960-as években az épületet átalakították, bõvítették, komfortosab-
bá tették és kultúrházként mûködött. Az 1970-es években az utolsó
bemutatott színdarabot a Szent Péter esernyõjét Dalányi József tanító
úr rendezte. Az iskola diákjai is sokat szerepeltek ezen ódon falak
között. Csonka Ferenc tanító úr nyugdíjba vonulása után Belec
Alfonz szervezte újra a dalárdát, de már vegyeskar volt. A dalárda
megszûnésének okát még nem sikerült kiderítenem. Az épületben
közben könyvtár, mozi mûködött, az iskola tornateremnek használ-
ta. TSZ és más szervezetek is beköltöztek az épületbe, például a
Vöröskereszt. A rendszerváltás után az új iskola megépültével a tor-
natermi problémák is megszûntek. A könyvtár a városi könyvtárba
költözött.

Ma már mindenki örömére a kultúrház a civil szervezetek ren-
delkezésére áll, és reméljük, hogy elõdeik nyomdokát követik a
kultúra továbbvitelében. 

Kovács István
Honismereti Kör tagja

Helytörténeti kutató

KONGRESSZUS UTÁN
Múlt havi számunkban "Hajózni muszáj" címmel tájékoztattuk

Önöket a Nemzetközi Vitorlás Szövetségnek a Ramada Hotelben – akkor
még csak tervezett – évközi kongresszusáról, a rendezvénnyel kapcsolatos
elõkészületekrõl, programokról.

A rendezvény május 6–9. között sikeresen lezajlott. A legfontosabb
témák a közép- és hosszú távú olimpiai stratégia kialakítása, valamint az
alapszabály-módosítás elõkészítése voltak. Ezenkívül a tagok elfogadták
két új ország – Botswana és Mozambik – felvételét a Nemzetközi Szövet-
ségbe.

A szombat esti gálavacsorán megjelent többek között Schmitt Pál,
Dr. Bóka István, Kovács Árpád, Gyenesei István, Ottmar Michl, Straub
Elek és természetesen Keszey János polgármester úr is.

Vadnai Benjáminra ismét büszkék lehetünk. Goran Petersson úrtól
egy oklevelet vehetett át, valamint az ISAF elnöke és Konstantin ex görög
király személyes gratulációit tudhatja magáénak tavaly elért európai
bajnoki ezüstérméhez, és a szintén 2009-ben elnyert Év Vitorlázója
címhez. Az elnök úr kiemelte, hogy Benjámin fontos példaképe lehet a
következõ generációnak, valamint teljesítményével erõt adhat minden-
kinek kimagasló eredmények eléréséhez. A volt görög király egy jövõbeli
olimpiai gyõzelem reményében búcsúzott Benjitõl.

Az est fénypontja Mága Zoltán fergeteges hegedûvirtuóza volt. 
A négynapos rendezvény alkalmából az illusztris társaság ellátogatott

a Magtár Borházba, ahol városunk Önkormányzata fogadást adott tisz-
teletükre.

A vendégek remekül érezték magukat Magyarországon, és hamarosan
szeretnének újra ellátogatni hozzánk.

Aki szívesen megnézne még több fotót a négynapos rendezvény rész-
leteirõl és résztvevõirõl, kattintson  rá a www.paszti.hu/foto weblapra.

Sz.M.

100 ÉVES A REFORMÁTUS
POLGÁRI OLVASÓKÖR

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Búcsúzóul

AZ ÍGÉRET SZÉP SZÓ…
Levélféle Vermes Évának

Édes Évám! 
Nem sértek meg levéltitkot, de annyira jellemzõ a történet,

amit engedelmeddel megosztok azokkal az almádi és vörös-
berényi olvasókkal, akik szerettek, szeretnek téged, mert ebben
a városban mindenki csak tisztelettel beszél rólad.

Csütörtökön éjfél elõtt fél órával a számítógép elõtt ültem,
amikor megérkezett tõled egy levél. Miközben bámultam a
képernyõt, megnyugodtam, tényleg csak rossz álom lehetett,
amirõl szerelmed, Lajos értesített elõzõ vasárnap reggel, hiszen
tessék, a levél igazolja, nem hagytál itt bennünket. Nagyjából
ilyenkor értünk rá a világhálón "csacsogni", szóval nagyon
megörültem.

Azután felnõtt énem legyõzte álmodozásom, magyarázatként
arra gondoltam, biztosan régebben megírtad már  a levelet, csak
a viharok miatt késéssel érkezett hozzám.

S amikor végre volt erõm elolvasni az ismerõs, kedves hangú
levelet, természetesen helyükre kerültek a dolgok, azután meg-
tudtam, hogy kérésedre Almádiban helyeznek végsõ nyugalomra.
Adassék meg ez néked, csak olyan nehéz elképzelni, hogy te, aki
mindig jöttél-mentél, szerveztél, mindig másokon segítettél, min-
dig a másikért pereltél, egyszer csak végsõ nyugalomra kerülsz.

Személyiséged kettõssége tökéletes harmóniában olvadt össze
benned: izgõ-mozgó, alkotó lényed és asszonyi nyugodtságod,
biztonságot teremtõ másik feled. Akik a közeledbe kerültek,
élvezték szellemes, okos, sziporkázó mondataid, de bizton szá-
míthattak teljes odafigyelésedre, ha megérezted, hogy arra van
szükségük. Egyszerre voltál jókedvû, cinkos pajtás és gondos-
kodó, melengetõ nõvér. Legutóbb, amikor utoljára a vörös-
berényi olvasókör alapításának centenáriumán olvasóiddal
találkoztál,  erõt adtál nekünk, holott akkor már láthattuk, ma-
gadnak is alig. De te szokás szerint gyönyörûen ültél köztünk,
hálás voltál a megtiszteltetésért, méltó akartál lenni, s ígérted,
legközelebb, új könyved bemutatóján majd hosszabban beszél-
getünk. Én tudom, hogy akkor már csak azzal a szinte Földön
túli erõvel voltál képes szálfa egyenesen, segítség nélkül, moso-
lyogva távozni közülünk. Hosszan kísért el a taps, szerettük
volna hinni,  befejezed a harmadik regényt, ám közben tudatuk
mélyén búcsúztunk tõled. 

Íme, most egy karcsú, szép könyvecskét vehetnek kezükbe
olvasóid: egy naplót görögországi útjaitokról, társadról, akinek
köszönhetjük, hogy városunkban személyesen is megismerhet-
tünk. Szomorú, hogy te már nem lapozhattál bele, nem szagol-
hattad meg…

Na, itt böknél oldalba, ne lógassam az orrom, hiszen állod a
szavad, itt az újabb kötet, a másikat pedig, ami neked nem si-
került, Tamás fiad fejezi be.

Írtál meséket, mesekönyveket kicsiknek, novellákat, nagy
riportokat felnõtteknek, szerelmes levelek fogalmazóinak adtál
ötleteket, két szépséges, izgalmas regénnyel állítottál örök emlé-
ket a szeretetnek és a szerelemnek, s akinek mindez nem elég,
átlapozhatja megjelent cikkeid gyûjteményét is – mondanád, s
tényleg tudjuk, elégedett voltál sorsoddal, hiszen találkoztál
mindazokkal, akiknek az életben találkozniuk kell. Ez a mottó
összekötötte minden mûved életeddel, mert ezt nem csupán hir-
detted, e szerint is éltél. Nálad szent volt az adott szó, a titkot,
melyet rád bíztak, titok maradt, tisztelted a másik véleményét,
nem akartál senkit a magad képére formálni. Ezért szerettek,
szeretnek az emberek a fõvárosi szerkesztõségekben, a mûvészeti
élet különbözõ fórumain,  az Alföldön, itt a Balaton partján, vagy
Görögország aprócska falvaiban.     

Terveink szerint a hónap embere rovatban mutattunk volna
be téged. Nevettél, amikor elmondtam, mire készülünk. "Csak
aztán nehogy agyon dicsérj, mi marad akkor a nekrológba?"
Csúnyán néztem rád, mire te bocsánatkérõn engeszteltél: "Jó, jó,
nem mostanában gondoltam. Ezer terv kavarog bennem, meg itt
van ez a könyv is."

Nekünk pedig itt van a többi is, és várjuk az ígéretedet, mert
Te mindenkor betartottad az adott szót. 

Ölel  Zsuzsa

Vermes Éva:

FECSKEHÁLA
A messzi Görögország egy mesés szigetén, Hidrán, annak is a

legszebb csücskén áll egy fehér falú ház. Ez még nem lenne olyan
nagy csoda, mert ezen a szigeten a legtöbb ház hófehér, hanem a
lakója…! Valaha, nem is olyan régen egy gyönyörû színésznõ lakta,
akit országszerte mindenki szeretett. Vállig érõ sûrû, mézszõke haj-
korona keretezte arcát, ragyogó fekete szemét, napsugármosolyát.

Igazság szerint nem mindig élt itt ez a színésznõ, hanem egyszer
egy híressé vált filmet forgattak ezen a helyen, a Fédrát, aminek õ
volt a fõszereplõje. Anyukád, aki most mesél neked, de még inkább
a nagymamád, már biztosan ki is találta: a híres és gyönyörû
színésznõt Melinának hívták. Na, meglátni és megszeretni a szigetet,
egy pillanat mûve volt. Melina elhatározta, hogy ezentúl minden
szabadidejét itt fogja tölteni. Ha te meglátnád, te is megszeretnéd a
végtelen tengert körülölelõ hegydombos kis öblöt a sziklákról leöm-
lõ ezerszín virágerdejével, girbegurba utcáinak örökzöldjeivel, ame-
lyeknek árnyékában szamarak hûsölnek. Mert azt nem mondtam,
hogy ezen a szigeten nem autókkal, hanem szamarakkal közlekednek
az emberek.

A ház, amit Melina ezentúl otthonának tekintett, hamarosan
benépesült. Lakott ott fehérszõrû bárány, néhány kecske, két macs-
ka – nevezetesen Bubulina és Mikrolica –, sõt, a ház falában még egy
gyíkcsalád is tanyázott. Mert ez a színésznõ, Melina, a jó szívérõl is
ismert volt világszerte. És nemcsak az állatokat szerette, hanem az
embereket is, különösen a gyerekeket. A vagyona nagy részét arra
költötte, hogy segítsen azon, aki rászorul.

Amikor Melinát a munkája távoli tájakra szólította, szolgálók
látták el a házát és a ház népét, a népes állatsereget. Egy sovány
kóbor kutya csavargott akkoriban a szigeten, és hontalanságát meg-
unva Melina házának kapujában letelepedett. A cselédség vetett neki
néha egy-egy falatot, de a kõkerítésen belül nem engedték, mert fél-
tették tõle Melina kedvenceit, Bubulinát és Mikrolicát.

Történt, hogy az ereszalja megtetszett egy kékszárnyú fecskepár-
nak. S ahogy az a világnak minden táján lenni szokott, naphosszat
hordták oda a szalmaszálakat, elhullott madártollakat, amelyekbõl
hamarosan olyan takaros kis fészket raktak, hogy mindenki meg-
csodálta, aki csak arra járt. Hát még amikor a fészekalja megtelt a
madáraprónéppel! Öt pici fecsketorok cserregett naphosszat, öt kicsi
fecskecsõr tátogott ennivaló után, amit a szülõk gondosan szállítot-
tak. Még véletlenül se tévesztették volna el, hogy az etetésben mikor
melyik fióka következik. Madárcsivitelésre kelt és tért nyugovóra a
ház népe ettõl fogva, még a kapu elõtt tanyázó sovány kóbor kutya

Vermes Éva író, újságíró búcsúztatása 2010. június 18-án,
pénteken, délután 16 órakor lesz, a balatonalmádi pinkóczi
temetõben.

Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság
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90 ÉVVEL TRIANON UTÁN
Idén januárban jelent meg a Trianon Kutatóintézet kiadá-

sában a Trianoni Szemle címû történelmi folyóirat ötödik száma.
Az Intézet és kiadványa, amely Veszeli Lajos festõmûvész révén
Balatonalmádihoz is kapcsolódik, évtizedes mulasztást pótol, így
méltó arra, hogy bemutassuk.

A Trianon Kutatóintézetet két ismert történész, Raffay Ernõ
és Szidiropulosz Archimédesz alapította 2007-ben. Az alapítók
célja, hogy alapos és szakszerû vizsgálat alá vessék az 1920.
június 4-i békediktátum elõzményeivel, létrejöttével, tartalmával
és következményeivel kapcsolatos dokumentumokat. A hazai
források mellett a bukaresti, a belgrádi és a pozsonyi levéltárak
rendelkezésre álló anyagait is kutatják, s a kutatások eredményeit
folyóiratukban, a Trianoni Szemlében publikálják.

A Szemle e tanulmányok mellett szépirodalmi mûveket, szak-
munkákat is bemutat, ezenkívül beszélgetéseket tesz közzé hazai
és nemzetközi hírû tudósokkal, elemzéseket jelentet meg a kár-
pát-medencei magyar kisebbségek helyzetérõl, valamint ismerteti
a békediktátumhoz kapcsolható fontosabb személyiségek életraj-
zát. Foglalkozik azzal is, hogyan jelenik meg, illetve megjele-
nik-e egyáltalán Trianon a közoktatásban. Az igényes kivitelû
kiadványok – melyek a balatonfûzfõi Tradeorg nyomdában ké-
szülnek – ritkán látható térképeket is tartalmaznak. 

A Szemle munkatársi gárdája ismert hazai és külhoni
történészekbõl, irodalmárokból, mûvészekbõl áll: fõszerkesztõje
a Balatonalmádiban jól ismert Szidiropulosz Archimédesz szocio-
lógus, történész, a Trianon-trilógia szerzõje. A szerkesztõség tagja
Raffay Ernõ történész, Fábián Gyula újságíró, szociográfus,
Szakács Árpád történész, Takaró Mihály irodalomtörténész,
költõ, Zeke Gyula irodalom-történelem szakos tanár, a Trianoni
Szemle egyik alapítója. A borítóterveket Veszeli Lajos balaton-
almádi festõmûvész készíti. 

Szemelvény az eddig megjelent írásokból: 
Duray Miklós: Az elkerülhetetlennek látszó tragédia,

Salamon Konrád: Trianon okai, Matuska Márton: Hallgatva
kiáltanak: A délvidéki magyarirtás pap áldozatai, Raffay Ernõ:
Tisza István román tárgyalásai, Szidiropulosz Archimédesz:
Obstrukció és összeomlás, Skultéty Csaba: Benes szelleme,
Edvard Benes elnöki dekrétumai. 

A folyóiratot – amely hamarosan elérhetõ lesz a Városi
Könyvtárban is – a posta terjeszti, így bármely postán elõfizet-
hetõ, illetve e-mailen is megrendelhetõ: raffayerno@gmail.com,
vagy szidi44@gmail.com címen. Egy szám ára 700 Ft, éves elõ-
fizetése 2500 Ft + postaköltség.

Internetes honlapja www.trianonportal.hu
A folyóirat elõfizetõi kedvezményesen juthatnak hozzá a

Trianon Kutatóintézet által kiadott könyvekhez, elsõként a közis-
merten magyarellenes Seton-Watson (Scotus Viator) 1908-ban
megjelent, magyarul eddig kiadatlan könyvéhez, melynek címe:
Faji problémák Magyarországon.

Bálint Sándor

is. Nem így Bubulina és Mikrolica! Õk bezzeg attól a perctõl fogva,
hogy a fecskepár odafészkelte magát, nem leltek nyugalomra. A
cselédség jobbnál jobb falatokkal etette a két selyemszõrût, de õk
még álmukban is csak a fecskecsaládra áhítoztak! El is határozták,
hogy akármilyen áron, de megszerzik eleségül a gyenge kis madár-
fiókákat.

Erre persze senki nem gondolt. Kivéve a kóbor kutyát, aki a
kerítés hasadékán kileste a macskák mesterkedését. Látta, amint
indáról-indára kúszva settenkednek a legmagasabb fügefa ágain
felfelé, a fészekhez egyre közelebb. Tapasztalt kutya volt, így rögtön
tudta, hogy a ravaszdiak végcélja csak egy lehet. El is kergette volna
õket, de a kerítés az útjában állt. Hiába vonyított, hogy a ház népét
figyelmeztesse, csak annyit ért el, hogy elkergették a kapu elõl. Épp
ekkor érkezett haza messzi útjáról, több hónap után Melina. Bokáját
verdesõ, hosszú, lengõ aljú, hófehér ruhában, nyaka körül az elma-
radhatatlan selyemsállal, amelynek a két vége csak úgy úszott utána,
amint fürge léptekkel igyekezett szeretett otthona felé. Két teher-
hordó szamár hordta számos hajóládáját, kofferjeit.

A ház elõtt megtorpant, nem is tudva, hirtelen hova kapja a fejét,
látva a sovány kóbor ebet, amint az, ereje végsõ megfeszítésével ne-
kiugrik a kerítést beszövõ szõlõindának, és egyetlen hõsies ugrással a
fügefán terem. Éppen jókor, mert Bubulina már nyújtotta is a man-
csát, hogy kiemelje fészkébõl az egyik, lakomának szánt fiókát,
miközben a fecskeszülõk riadtan cserregve köröztek a fészek körül.
Na, volt nagy riadalom, amint az életmentõ közéjük huppant. A
macskák spricceltek is nyomban, ketten kétfelé, nyomukban csak
úgy záporoztak a földre az érett fügék. Hát erre a nagy ribillióra
érkezett haza Melina. 

A cselédség botokkal kergette volna a kóbor ebet, mert azt hitték,
õ okozta a riadalmat. De Melina, aki látta, hogy milyen hõsiesen
viselkedett, nem engedte elkergetni. Befogadta, saját kezûleg meg-
fürdette, feltáplálta és barátjául fogadta a sovány kutyát. Lulunak
nevezte el. Attól fogva bárhol járt, Lulu mindenhová elkísérte.

Öreg kutya volt már Lulu, így hát nem olyan sokára betelt a
sorsa. Melina a kert végében temette el. A színésznõ sem él már. Õt
ország-világ gyászolta, Lulut csak egy fecskepár. A kis halmocskára,
amely alatt nyugszik, idõrõl-idõre virágszirmokat hullajt két kék-
szárnyú madár.

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

Veszli Lajos akvarellje 
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A balatonfelvidéki dombok mágikus ölelésében élt és alko-
tott Hunyady István (1939–2006) emlékkiállítása kerül megren-
dezésre a balatonalmádi Pannónia Mûvelõdési Központban.

Mûvészete talán nem ismeretlen elõttünk, hiszen évtizedek
óta alkotott itt a Balaton vonzásában, Káptalanfüreden.

Budapesten született és élte fiatal éveit, de hamarosan elcsábította a Balaton, a gyermekkor vakációinak igazi tartalma, betel-
jesülése a hosszú iskolanapok után. Így ír errõl:

"A csillámló víztükör, Akarattyánál a vonatablakból maga a csoda volt. A rácsodálkozással együtt való szeretetét és a vonzódást a
mai napig megõriztem... Festõpályám során elmélyült ez a ragaszkodás. A hajnalok derengõ fényei, az esti nádas, az õszi párák a tó
fölött, bágyadt sárgák és rozsdabarnák a parton, a hullámzás, a szél, a madarak repülése, télen a jég hûvös, de szikrázó csillogása – él
a tó számtalan változása agyamban, ereimben...."

Képein a még létezõ természetbõl megkísérli vásznaira hívni a  színek  és távlatok kínálkozó összefüggésrendjét, organikus hangu-
lati egységét, a naturális látvány személyes érzelmi élménnyé emelt szín- és formaköltészetét.

Képeit nézegetve adódik a kérdés, létezik-e még ilyen könnyû lebegésben, a fények meseszerûségében a valóságos vagy esetenként
az elképzelt táj...? A válasz kézenfekvõ, had idézzem, ahogy a mûvész vallott munkáiról:

"Felfedezni és átadni világunkból a nagyszerût, dolgainkból az érdemest, bár-
mely mûvészettel vagy stílus nyelvén, csak érintsen és mozdítson  minket a mû. "

A mûvészcsalád másik két tagja: Vízer Júlia és Hunyady Gábor képei teszik még
egységesebbé a megemlékezést.

Vízer Júlia stílusa realizmus, mûves és igényes kidolgozáson alapul, elmélyült
külsõ és belsõ tartalmat sugározva. A csendéletek, az antik tárgyak, a növények a
legapróbb részletekig kidolgozva, komponálva elevenítik meg a természetes környe-
zet atmoszféráját. A csábító, könnyed megoldások helyett igyekszik mindig a mélysé-
get, a részletek igazát érzékeltetni. Képei anyagköltészetének többszólamúságáról
tanúskodnak varázslatos színei, a tárgyi részletek könnyed feloldása, légies átmene-
tekkel, lágy finom ívû vonalakkal.

Hunyady Gábor a szülõk mûvészetének örököse és lelkes folytatója. Látta szülei
törekvõ küzdelmes életét és benne élt abban a, számára természetes közegben amely-
ben az alkotások születtek. Tájképei, a Balaton-vidékbõl merített, láttató erejû val-
lomások. A számunkra is ismert panorámát tárja elénk, legtöbbször vonzó sugár-
törésben. Egyként jellemzõ rá a térölelõ képesség és a térbõl kiragadott részletek föl-
nagyítása, alaposabb kidolgozása. Vallja: alkotó munkájához kezdettõl a termé-
szetbõl, tájakból, tárgyakból, s ezeknek hangulataiból merít. Szüntelen útkeresésben
bolyong, mérlegel és felelõsséggel azt kérdezi: az új évezred elejére jellemzõ, roham-
léptekben fejlõdõ, új s még újabb eredményekkel elõrukkoló elektronika-civilizá-
cióban, milyen létjogosultsága van a festészetnek?

Mindhármuk alkotásai méltó bizonyítékai a festészet modern létjogosultságának!
A kiállítást Boros László önkormányzati képviselõ nyitja meg június 19-én, 18 órakor
a Pannóniában, melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

CSALÁDI TÁRLAT 
Hunyady István emlékére

Hunyady István: Fény

Vízer Júlia: Mezõ virágai

Hunyady Gábor: Antik korsó

Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság
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KIRÁLYOK UTÁN
LOVAGOK

Szinte még el sem hajóztak az európai királyi családok tagjai,
újabb tiszteletre méltó társaságot köszönthetett vendégei között
a Ramada Balaton Hotel.

Az Ordo Equestris Vini Europae (Európai Borlovagrend)
lovagjai a világ borrendjeinek Esztergomban tartott Kongresszu-
sát követõen látogattak városunkba.

Errõl a lovagrendrõl annyit mindenképpen érdemes tud-
nunk, hogy 25 éve alapították Eisenstadtban, és mára mintegy 25
európai országban van jelen. A Magyarországi Konzulátus 2004-
ben 108 taggal alakult meg. Az elmúlt öt évben több, mint 600
fõ kötelezte el magát az Európai Borlovagrend nemes baráti tár-
sasága jelmondata mellett: 

"In honorem Dei et in honorem Vini): Isten és a bor dicsõ-
ségére!"

Céljaik és törekvéseik minden más borrend céljaival azono-
sak a kulturált borfogyasztás, a borkultúra terjesztése, a bor kuta-
tásának segítése, a borbarátság ápolása területén. Ezen túl az
Európai Borlovagrend felépítése, mûködése, tagjainak magán-
életi viselkedése deklaráltan a keresztény és az európai értékrend
talaján áll, amely értékrend szabályai részben a Szent György
Lovagrend regulájából, részben az Európai Unió alapokmá-
nyaiból, részben a Szentírásból valók. Ezek a regulák kerültek
rögzítésre a Lovagi Atlaszban. Ezért is nevezik e kiadványt rend-
jük Bibliájának, hiszen a lovagi élet minden alapvetésére eliga-
zítást nyújt, amelynek forgatását minden lovagi életmód után
érdeklõdõnek jó szívvel ajánlják.

A nemes baráti társaság tagjaira leginkább jellemzõ tulajdon-
ságok: áldozatvállalás, elkötelezettség és  kiállás.

A Lovagrend hivatalviselõi és tagjai jelentõs áldozatokat vál-
lalnak a lovagrendi célok megvalósításáért úgy anyagilag, mint
idõráfordítással. Tevékenységükkel segítik és támogatják a gyen-
géket és rászorulókat, közöttük a gyermekintézményeket, idõsek
otthonait, szeretetszolgálatokat, a lelki vigaszt nyújtó egyháza-
kat, templomokat, kiemelten az egyetlen magyar alapítású férfi
szerzetes rendet a Pálosokat, a borkultúra terjesztéséért fárado-
zókat, borkiállításokat és rendezvényeket.

Az elkötelezettek a keresztény értékrend, a borkultúra és a
borral kapcsolatos kutatások, fejlesztések mellett.

Az említett értékrend melletti kiállás különösen fontos, hogy
küldetésükkel hozzájáruljanak a világ szebbé, jobbá és igazzá
tételéhez.

Avatási és elõléptetési szertartásaikat mindig templomban
tartják, jó kapcsolatokat ápolnak egyházi szervezetekkel és
gasztronómiai szövetségekkel.

Borkonferenciák összehívásával segítik a vörösbor jótékony
hatásának kutatását, az eredmények publikálását, hiszik hogy a
nemes bor nem csak barátságot és örömet, de gyógyulást is hoz
az emberiségnek.

Õszintén kívánom az uraknak, hogy küldetésüket siker
koronázza, értékrendjüket minél szélesebb körben tudják ter-
jeszteni. Jót tenne a világnak.

Sz.M.

ÚJABB KALANDOS UTAZÁS
ITÁLIÁBA

Ciao, megint mi! Újra felvettük a hétmérföldes csizmánkat egy
olaszországi kiruccanásra. Legutóbbi mediterrán kirándulásunk
óta azt vártuk, hogy mikor szabadulunk ki az iskola okozta feszült-
ségek alól és lépünk át egy pálmafákkal övezett és tengerrel hatá-
rolt országba, ahol gyakorolhatjuk az általunk már-már elfogultan
szeretett idegennyelvet.

Megérkezésünkkor nagyon kellemes fogadtatás várt: a pezs-
gõspoharakból kirakott "CIAO" felirat mindenkinek mosolyt vará-
zsolt fáradt, várakozással teli arcára. Az olasz fogadóink is lelkesen
készültek a találkozásra; a bemutatkozás után a "Terülj, terülj,
asztalkám!" bõséges látványa tárult elénk.

Egy kis reggeli után – az érkezést követõ csendes pihenõt ki-
hagyva – rögtön városnézésre indultunk. Meglátogattuk ideigle-
nes otthonunk történelmi múzeumának zárt részeit is (amit nem
mellesleg a mi tiszteletünkre nyitottak ki). A rövid séta után talál-
koztunk fogadónk családjával, mindenki nagyon kedves és közvet-
len volt már az elsõ pillanattól kezdve.

Ott tartózkodásunk folyamán voltunk a mindig nyüzsgõ Ná-
polyban. A Régészeti Múzeumban fényképezkedtünk az összes
általunk tanult római császárral, vagy legalábbis képmásaikkal.
Továbbá meglátogattuk az ámulatba ejtõ Pompei történelmi váro-
sát, Capri csodálatos szigetén egy egész napot tölthettünk – (majd-
nem) minden lány titkos vágyának boltjai elõtt sétáltunk (Prada,
Gucci, Valentino és még sorolhatnánk...). Természetesen a panorá-
ma is lélegzetelállító volt, a fagyi viszont drága – vagy csak nekünk
sikerült megtalálni a legmagasabb árfekvésû kávézót. :) Pozzuoli
mozijában Nápoly egy szimbólumáról készült filmet láthattunk,
aztán egy mesés parkban újabb ismeretségek születtek a csereisko-
la nyelvi szakos csoportjának diákjaival. Nem utolsósorban a
Nápoly közelében lévõ tavakat is megnézhettük; itt idegenveze-
tõink az olasz diákok voltak. 

Esténként a csapat nagy része mindig a városközpontban talál-
kozott, ahol beszélgettünk, ettünk és jól szórakoztunk. 

Néhányunknak volt szerencséje a család által külön szervezett
programokhoz is, mint például látogatás a Solfatara vulkánhoz,
Positanoba, Sorrentoba és Rómába is.

Három nap ráadást "kaptunk az izlandi vulkántól", minek után
légtérzárat rendeltek el. Emiatt a járatunkat törölték, végül busszal
értünk haza szerda hajnalban; így ez a kirándulás is olyan hosszú
lett, mint az októberi szicíliai utazásunk (tíz nap).

Mindent egybevetve a fogadtatás, az ételek, a családok és a
hangulat is olyan volt, ahogy azt Olaszországtól vártuk. Habár ne-
künk ez már a második útunk volt Itáliába iskolai keretek között,
még most sem tudjuk megunni és továbbra is visszavágyunk. :)

Nem tudjuk elégszer elmondani: Grazie mille, Perla! :)
Pölczman Réka,  Korin Tamara és Molnár Lívia

Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium, 11/a  

(A Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium 12 diákja 10 napot töl-
tött  Pozzuoliban (Nápoly)  2010. ápr. 10–20-ig az Istituto Virgilio
iskola meghívásának eleget téve. A nápolyi diákok elõreláthatólag
május végén érkeznek hozzánk. Di Croce Gyöngyi)

RÉGI FURULYAMUZSIKA
AZ ÕSI FALAK KÖZÖTT

A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola furulyásai adnak
hangversenyt a vörösberényi református erõdtemplomban június
30-án, 20 órakor.

A kis csapat második alkalommal tölt néhány napot Almá-
diban. Az általános iskolás lányok – az idei Országos Czidra
László Furulyaverseny és az Alba Regia Kamarazene Verseny III.
helyezettjei – reneszánsz és barokk muzsikát játszanak Békefi
Antal Attila felkészítésével. A koncerten az iskola tanárai mûköd-
nek közre: Pálkövi Ágnes (gordonka)  és Némethné Bejczi Tünde
(continuo).   

A koncertet a Tinódi Alapítvány szervezi. Az önkéntesen fel-
ajánlott adományokat a templom restaurálására ajánlja fel.

Krónika

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com
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NYELVÜNK KINCSEI
Pulóvert szerettem volna kötni, és ehhez kerestem ötleteket a

kötõkönyvekben. Kiválasztottam néhány képet és ezeket mutat-
tam meg ifjú barátnõmnek: szerinte melyiket válasszam. Õ az
elsõt meglátva kijelentette: ez nem jó, tácsértos! Nagyon meg-
lepõdtem, mert ezt a szót én még sohasem hallottam. Õ pedig
azon lepõdött meg, hogy én csodálkozom. A szó jelentését nem
tudtam kitalálni, így magyarázatot kértem. A pulóver nyakát túl-
ságosan bõnek találta, erre használta ezt a melléknevet. Kikér-
deztem, hogy honnan ismeri ezt a szót. Kiderült, hogy attól a
nagymamájától tanulta, aki a Balaton mellékérõl származik, de
már több mint fél évszázada a fõvárosban él. Természetesen meg
kellett néznem a szótárakban, nyelvészeti szakirodalomban, hogy
mit írnak errõl a szóról.

Csak Szinnyei József  Magyar Tájszótárában (1901) találtam rá:
TÁCSÉRTOS: 1. Tág, bõ, tátott, terpedt, kitágult, szétter-

tyedt, formájából kiment (pl. cipõ) (Keszthely és vid Halász
Ignác, Bódiss Jusztin; Somogy m. Csurgó Nyr. XVII.478).
Tácsértos fazék: széles nagy szájú fazék (Balaton mell. Sebestyén
Gyula). Tácsértos tál: széles és sekély tál (Somogy m. Vése R.
Prikkel Marián); 2. igen lazán öltözött, a kin csak úgy líg-lóg v.
szerteszéllyel áll a ruha (Zala m. Gelse és vid. Nyr.XV.574;
Somogy m. Vése R.Prikkel Marián); 3. bamba, ostoba (Veszprém
m. Torna Nyr. XVII.432) [vö. tábértos, tácsér, tácsó]

A Veszprém Megyei Könyvtárban próbáltam utánanézni a
szónak, ezért elõször a helytörténeti részlegben érdeklõdtem.
Elmondtam a könyvtárosnak, hogy mit keresek, és nagy
örömömre õ a legnagyobb természetességgel mondta a jelentést.
Anyagot azonban nem találtunk. Sem ott, sem további szótárak-
ban, valamint a korpuszokban sem találtam adatot. Egyedül az
egyik internetes blogban bukkan fel: "Szinte gyûjtöm ezeket a
szavakat, leginkább a Veszprém megyei barátnõmtõl... Õ szokta
kérdezni, hogy kérem-e a gyürkét (visszakérdés: a serclit?) Vagy
közli, hogy tácsértos a póló nyaka, továbbá hecsedlinek nevezi a
csipkebogyót." (http://zsuzska.nolblog.hu/archives/2009/12/15 /)
Ez is azt bizonyítja, hogy ez az úgy nevezett tájszó él az itteni
emberek és az innen elszármazók nyelvében. 

Biztos vagyok benne, hogy vannak még olyan szavak a mai
beszélõk nyelvében, amik nincsenek még regisztrálva. Ezért
kérem, hogy aki úgy gondolja, hogy olyan szavakat ismer, ame-
lyek csak ezen a vidéken használatosak, írja meg nekem!
Keressünk együtt kincseket!

S.Novotny Júlia
juli.novotny@gmail.com

ANYANYELVÜNKRÕL
Hullámzó Balaton tetején...

Itt a nyár, kezdõdik a balatoni szezon. Mi más lehetne hát a
témánk, mint szépséges magyar tengerünk. Kezdjük azzal a
kérdéssel, hogy ez a mintegy 22.000 éve kialakult tó honnan
kapta a nevét. A nyelvészek azt tartják, hogy a szláv (szlovén,
szerb, horvát) blatno szóból származik, ami nádas, mocsaras
területet jelent. A latin neve Lacus Pelso (sekély tó). Több
nyelvben van más-más elnevezése. Például németül Plattensee, de
örömmel tapasztalhatjuk, hogy "tengerünk" már olyan népszerû,
hogy a német nyelvterületrõl indulók is a "Balatonhoz" mennek
és nem a Plattenseehez. 

Mi a Balatont magyar tengernek (Magyar tengernek) hívjuk.
De a német nyelv ezt nem veszi át. Németül a tó és a tenger
egyaránt See, azzal a különbséggel, hogy a tenger nõnemû (die
See), a tó hímnemû (der See). Na, már most a Balatont der
Balaton- és der Plattensee-ként emlegetik, tehát tóként. 

Természetes, hogy tavunk partja sûrûn lakott. 34 település
nevében szerepel a Balaton elõtagként. Kívülük számos hely a
Balaton "jelzõ" nélkül ismert, mint pl. Siófok, Tihany, Keszthely
stb.

E szép vidék számos írónkat, költõnket is megihletett. Ezek
felsorolására itt nincs helyünk, de ki kell emelnem Csokonai-
Vitéz Mihálynak A Tihanyi echohoz címû, sokak által ismert és
kedvelt  versét.

Az irodalomnál tartva vegyük elõ Garay Jánosnak a tihanyi
kecskekörmökrõl írt költeményét, amely kedves legendát örökít
meg. Ebbõl idézek egy kis részt: "A nyáj a Balatonba rohant, de
benn veszett – A tó máig is kihányja a kecskekörmöket."

Ezek a "kecskekörmök" a Congeria ungula caprae nevû
kagyló maradványai. Különösen Tihany környékén találtak
belõlük sokat. Az itteni gyerekek elõszeretettel buktak értük a víz
alá (némely példányok maguktól is felbukkantak), majd árulták
az idelátogató vendégeknek. Ma már nemigen található belõlük.

A jelzett helységnevek között van azután egy kakukkfióka, és
ez a Balaton nevû község. Bizony, ez messze van a tavunktól:
Heves megye északi részén. De a neve ugyanabból a szláv szóból
származik, lévén az a környék is nedves, forrásokban bõvelkedõ
vidék.

Végül jegyezzük meg, hogy aki Balatonalmádiban él, az bala-
tonalmádi lakos (kis kezdõbetûvel írva). És aki itt él, az örüljön
jó sorsának...

Láng Miklós

Felelõs Kiadó: "Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
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Támogassa az Almádi Újságot!
Városi újságunk ingyenes, de a nyomdai és internetes megje-
lentetéshez szívesen veszünk támogatásokat, lehet közvetle-
nül: 11748083-20005760 számlára: Új Almádi Újság meg-
jegyzéssel, vagy csekken, amelyet a Városháza portáján, és a
Városi Könyvtárban lehet kapni. Sok kicsi sokra megy! 

Almádért Közalapítvány
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KÖNYVFALÓ A
GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

2009 októberében 3. alkalommal hirdettük meg házi
olvasópályázatunkat.

Ki vehetett rész benne? Bárki, aki könyvtári tag és szeret
olvasni. Három korcsoportnak ajánlottunk havonta új könyve-
ket, összesen 49-et. Ezekbõl választhattak a gyerekek. Ha
elolvasták a könyvet, és jól válaszoltak a feltett kérdésekre
"olvasó baglyokat" gyûjthettek, amit a záró rendezvényen lehet
beváltani kisebb-nagyobb ajándékokra. Ebben az évben az elsõ
osztályosok is bekapcsolódhattak a játékba.

A legtöbben a következõ könyveket választották: 
• Kálmán Jenõ: Sicc Meseországban 32 fõ
• Andersen: A császár új ruhája 31 fõ
• Erich Kästner: A két Lotti 30 fõ
• Csukás István–Sajdik Ferenc: 

Pom Pom meséi. A bátor tintanyúl 28 fõ
• Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem 21 fõ
• Janikovszky Éva: Égigérõ fû 18 fõ
• László-Bencsik Sándor: 

Mesejáró Rebeka és Tengerjáró Tóbiás 18 fõ
• Zdenek Miler: Hogyan gyógyította meg a vakond

a kisegeret 17 fõ
• Ezópusz meséi 17 fõ
• Megay László - Rékassy Csaba: Hány perced van?15 fõ
• Kósa Csaba: Mézesváros 14 fõ
• Az õsember. Mi micsoda sorozat 13 fõ
Ebben a tanévben 66-an vettek részt a Könyvfalóban. Az alsó

tagozatosok voltak az aktívabbak. A legtöbb könyvet a 4. osztá-
lyosok olvasták el.

A 2010-es Könyvfaló nyertesei:
• 2. osztály: Tanos Lili
• 3. osztály: Nádas Márton, Vörös András
• 4. osztály: Keõ Péter, Semsei Zsófia
• 5. osztály: Stelcz Rebeka
• 6. osztály: Kerekes Júlia
• 7. osztály: Tira Klaudia, Sági Laura
Néha úgy tûnik, hogy a gyerekek keveset olvasnak…
Lám: ez nem igaz, hiszen ezen a játékon összesen 586 köny-

vet kézbe vettek és minden bizonnyal el is olvastak a gyerekek –
s míg tavaly 1 gyerek átlagosan 6 könyvet olvasott el a 8 hónap
alatt, addig az idei évben 9-et. Ez nagyon nagy szám, fõként
azért, mert emellett a gyerekek a versenyben nem szereplõ köny-
vekbõl is számosat kölcsönöztek, csak úgy, a saját örömükre…

MEGYEHÍREK
Egy nap az esélyegyenlõségért

Infópont a Kossuth utcán, kerekesszékes streetball bemutató a
sétálón, és zenés-táncos elõadások a színpadon. Ilyen és ehhez
hasonló programot láthattak az érdeklõdõk a harmadik megyei
Esély Napon, Veszprémben, májusban.  

Az ép és fogyatékkal élõk kapcsolatát támogató rendezvényt a
veszprémi Kozmutza Flóra iskola diákjainak palotás tánca nyitotta
meg, a belvárosban. 

– Sok szó esik az esélyegyenlõségrõl, de a tettek sajnos nem min-
dig követik a szavakat, mintha csupán divatos irányzat lenne errõl
beszélni – véleményezte Polgárdy Imre megyei alelnök, a rendez-
vény fõvédnöke, a program jelentõségét. – Napjainkban még na-
gyobb odafigyelést igényel az ép és fogyatékkal élõk kapcsolata –
hangsúlyozta.

Varga Endre, az Esélyek Háza igazgatója kiemelte a jeltolmácsok
szerepét, akik ezúttal Budapestrõl érkeztek, és a dalos, valamint a
prózai produkciókat is közvetítették a közönségnek. – Célunk az,
hogy megállítsuk az embereket, közvetlen, nyílt hangulatot teremt-
sünk és elmondjuk nekik, a fogyatékkal élõk is olyanok, mint ép tár-
saik.

A köszöntõk után a fogyatékossággal élõk kulturális mûsorát
tekinthette meg a közönség, a sétálóutcán pedig civil szervezeteik,
intézményeik bemutatkozó standjai sorakoztak fel.

Jókai-napok
Értékteremtés és értékmegõrzés, a múlt és hagyományaink

tisztelete, dinamikus fejlõdés. Mindezért elismerést érdemelnek az
itteniek – vélekedett köszöntõjében Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ, megyei elnök, aki külön üdvözölte a város folyamatos
fejlõdését, színvonalas rendezvényeit, a Jókai-napok megnyitóján, a
teljesen felújított Jókai-villa kertjében, május 7-én. 

Dr. Bóka István polgármester köszöntõje után az idei díszven-
dég, Pápa képviseletében dr. Kovács Zoltán polgármester a hagyo-
mányok tiszteletét, valamit az épített, illetve szellemi környezetünk
megõrzését emelte ki megnyitójában. Külön szólt a reformkor érté-
keirõl, különös tekintettel Balatonfüredre, utalt az elsõ Anna-bálra,
a Kõszínházra, a Blaha Lujza-villára, kitért arra is, hogy Pápán is
máig õrzik Jókai emlékét. A polgármester egy festményt ajándéko-
zott Balatonfüred elöljárójának, melyen Pápa látható. 

A megnyitó után Csorba Csilla, a Petõfi Irodalmi Múzeum fõ-
igazgatója méltatta a Jókai Emlékház új kiállítását, majd az ünnep-
lõk koszorúkat helyeztek el a villa kertjében levõ Jókai-szobornál a
Pápai Huszár Egyesület közremûködése mellett. 

Az idei Jókai-napok kiemelkedõ eseménye az úgynevezett "Ékkõ
II." program lezárása, mellyel átadták a teljesen megújult Jókai-vil-
lát és a Városi Múzeumot. A Vaszary-villa május 29-én nyílt meg. A
múzeumban helytörténeti kiállítást mutatnak be az érdeklõdõknek,
akik több napon át színvonalas programokkal, mint például irodal-
mi matinékkal, sétahajózással idézhetik fel Jókai korát. Aki gaszt-
ronómiai idõutazásra vágyik, részt vehet idén is a népszerû Jókai
bablevesfõzõ versenyen.

Múzeumok éjszakája: 2010. június 19. 18 órától 01 óráig
www.vmmuzeum.hu

JÚNIUS
Szent Iván hava - Nyárelõ hava - Napisten hava

Június 8.   Medárd napja
Idõjárásjósló nap. A közhiedelem szerint, ha ezen a napon esik az esõ,
akkor negyven napig esni fog. 
Június 10.   Margit napja
Vértanú Szent Margit ünnepe A retek-, és káposzta-, lenvetés ideje 
Június 13.   Páduai Szent Antal napja
A háziállatok patrónusa, az egyház legfõbb "alamizsnás" mestere.
Kultuszát a ferencesek terjesztették el. Dologtiltó napnak tartották. 
Június 24.   Szent Iván napja
A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tûzgyújtás egyik jeles napja. 
Június 29.   Péter-Pál napja
Szent Péter és Pál apostolok vértanúhalálának feltételezett napja

JÚLIUS
Július 2.   Sarlós Boldogasszony napja
A római katolikus egyház emlékezik meg Szûz Máriának Keresztelõ Szent
János édesanyjánál tett látogatásáról. Viszonylag kései keletkezésû
Mária-ünnep, a 14. században vált általánossá. Boldogasszony a várandós
anyák, a szegények, a szükségben szenvedõk és a halottak oltalmazója.
Hazánkban az aratás kezdõnapjaként tartják számon. A nap elnevezése az
aratás egykori módjára utal, amikor a nõk még sarlóval arattak.

Megjelent Vecsey Kiss Mária: "Kezében a kereszt, oldalán õsi kard"
címû, Szent Istvánról, Boldog Gizelláról, Szent Imrérõl szóló, verses
történelmi elbeszélõ kötete az Ünnepi Könyvhét alkalmából. 

A rézkarc-borítóval és belsõ grafikákkal illusztrált könyv – egy dra-
maturgiai változattal kiegészítve, hogy ünnepi alkalmakkor elõadható
legyen – Keszey János, balatonalmádi polgármesterének elõszavával,
Baranyi Ferenc költõ és Valaczka András, a Nemzeti Tankönyvkiadó fõ-
szerkesztõje ajánló soraival látott napvilágot.

"…Könnyû olvasmány, hiszen a találó rímek, a szabatos sorok s a
mesélés elringató bája igazán könnyen feldolgozhatóvá teszik a szöveget
– ugyanakkor mély, lényeges és a végsõ feledéstõl megmentendõ érté-
kekre világít rá. Éppen ezért szívmelengetõ kézbe venni ezt a rendkívüli
esztétikai érzékkel összeállított kötetet: mert pontosan annak tesz eleget,
amit Horatius írt az eljövendõ korok szerzõinek: tanít és gyönyörködtet."

A kötet megtalálható az almádi könyvesboltokban.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
június 10. és július 10. között

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

RENDEZVÉNYEK
JÚNIUS 11. péntek 18 óra 
Tükrözõdések – Finn kortárs festõmûvészek kiállításának megnyitója a
Padlás Galériában. Megnyitja: Fitz Péter mûvészettörténész. Közremû-
ködnek: Koncz Gergõ és barátai

JÚNIUS 11. péntek 20 óra – II. Balatonalmádi Orgonakoncert sorozat –
Lendvai István orgonamûvész, a Veszprémi Szent László Templom orgo-
nistája. Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Plébánia Templom
Balatonalmádi, Óvári utca
Belépõ díj nincs, adományaikat a koncert további szervezésére fordítjuk!

JÚNIUS 12. szombat
VII. Lovaskavalkád a Vörösberényi Lovasegyesület szervezésében a
Vörösberényi Általános Iskola alatti réten.
10 órától Veszprém Megyei Akadályhajtó Bajnokság 1. fordulója
14 óra Betyárvilág: A híres nevezetes Nyakas Pétör fölakasztása és
szerencsés megmenekülése Rideg Marci bandájának elõadásában
15 óra Díjugrató fesztivál
17 óra Kitartásos magasugrató verseny a Kelet Balaton Kupáért
A programok között-alatt hintózásra, lovaglásra és pónizásra is lesz
lehetõség.
Információ: istvan@szentesifarm.hu 06 30 270 78 64

JÚNIUS 19. szombat 16.30-tól
Tari Annamária: Y-generáció címû könyvének bemutatója.
A szerzõvel beszélget: Fábián László
Szervezõ: a Pannónia könyvtára, helyszín: Zöld terem

JÚNIUS 19. szombat 18 óra
Hunyady István, Hunyady Gábor és Vízer Júlia festõmûvészek kiállításá-
nak megnyitója
Helyszín: Pannónia

JÚNIUS 22–26. keddtõl szombatig 19 óra
Filmes workshop – Kisfilmek a nagyvilágból (ingyenes filmvetítés).
Helyszín: Pannónia olvasóterme

JÚNIUS 24. csütörtök 19–24 óra
Szent Iván éji mulatság a Pannónia szervezésében. 
Helyszín: a Szent Erzsébet ligetben kialakított rendezvény félkör, a part
mellett közvetlenül. Szervezõ: Pannónia

JÚNIUS 25–27. péntektõl vasárnapig 
Péter–Pál Napi Vigadalom
A tárgyalkotó népmûvészet, a népzene, a néptánc és a kapcsolódó mûvé-
szetek hagyományos Balaton-parti ünnepe. 
Vendégünk: Nemeskosút a felvidéki Mátyusföldrõl
Népi kismesterség-bemutatók és -vásár a Zene Pavilon környékén az
árnyas fák alatt
Vigadalom nyitó gála – péntek,  június 25.
14 óra Galambröptetés és Invitáló a Wesselényi Strandon – Lefler Endre
16 óra Kocsikázás és pónilovazás – Szentesi Vajk ; tárgyfelismerõ játék –
Laczkó Dezsõ múzeum Veszprém
18 óra Invitáló a vásár és a város területén Sáti vezetésével
18.20 Berenhidai Huszár Péter Baranta Csapat bemutatója 
19.30 Ünnepélyes megnyitó – Keszey János, Balatonalmádi polgármes-
tere
A 20 éves Balatonalmádi Városi Vegyeskar köszönti a Vigadalmat            
20 óra Szilágyi Táncegyüttes – Veszprém
Berkenye Táncegyüttes – Nemeskosút (Mátyusföld, Felvidék) a mûsor
után táncház
21.30 Szent Péter Tüze fellobban – Tûzfújók 
Szombati vigasság – szombat, június 26.
16 óra Ramazuri játéktér. Mindenki kipróbálhatja a néki kedves játékot
a Játéktérben 1–99 éves korig. 
Kocsikázás és pónilovazás – Szentesi Vajk
Régi népi játékok kipróbálása és megtanulása: pilickézés, métázás – Boda
Zoli bácsi

18 óra Gyermekelõadás a színpadon
18.40 Sose Bánd színjátszók – Lónak vélt mennyasszony
19 óra Nagyvázsony Táncegyüttes folklórmûsora                  
19.30 Márkói Kamara TehátRum – Hans Sachs komédiái
20 óra Bemutatkozik Nemeskosút (Mátyusföld, Felvidék) 
Berkenye Néptáncegyüttes "Megyek az úton". Közremûködik a Kosúti
Nõi és Férfi Éneklõ csoport. A mûsor után táncház.
Záró napi Mulatozás – vasárnap, június 27.
14 óra Galambröptetés a Sóhajok Hídjánál – Lefler Endre
16 óra Táncos, zenés invitáló a Wesselényi Strandon és a Szent Erzsébet
ligetben a Berkenye Táncegyüttessel és zenészeivel
Betyárpróbák kicsiknek és nagyoknak felnõtt Cimborákkal
Kocsikázás és pónilovazás – Szentesi Vajk
Régi népi játékok kipróbálása és megtanulása: pilickézés, métázás – Boda
Zoli bácsi
16.30 Almádi gyermekcsoportok búcsúztatják a Vigadalmat:
Györgyi Dénes Általános Iskola néptánccsoportjai, Gurgolya Tánccso-
port, Ovis táncosok, Csintekerintõk.
A mûsor után Gyermek táncház
17.30 A Vörösberényi Népdalkör és a Nemeskosúti Éneklõcsoport 
18 óra Derûre – Borút a Lakodalomban. Bordalok, táncok, lakodalmi
szokások borkóstolással. Közremûködik: Szentgáli Banda – népzene.
Táncos võfélyek: Zagyva Richárd, Kovács Krisztián (Kiki), Hajdu Péter
(Sáti)
20 óra "Ereszd el a hajamat…" fergeteges folklórest és táncház
Akik kipercentik a szút az odvas deszkákból: Botorka Táncegyüttes
(Balatonalmádi), Ringató Balaton Táncegyüttes (Balatonalmádi-Vörös-
berény), Kõris zenekar
A rendezvény házigazdái: 
Balatonalmádiban élõ és alkotó mesterek és Balatonalmádit szeretõ és
alkotásaikkal ide szívesen látogató és itt lakó mesterek mellett Balaton-
almádi hagyományõrzõ együttesei
Helyszín: Szent Erzsébet liget, Zene Pavilon és környéke
Szervezõ: Molnárné Perus Zsuzsa 70/455-4100

JÚLIUS 2–3. péntek–szombat
Zenés Százszínû Tánctalálkozó
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár parkolójának sza-
badtéri színpada. (Rossz idõ esetén a programok elmaradnak!)
19:00-21:00 Táncprodukciók
21:00-tól Utcabál

JÚLIUS 2–4. péntek–vasárnap
Országos Pedagógus Teniszbajnokság
Helyszín: Szent Erszébet liget –  Öregpark –  Teniszpályák
www.almaditenisz.hu

JÚLIUS 4. vasárnap 19 óra
Miss Középiskola Országos Döntõ 
Helyszín: Pannónia parkolójának szabadtéri színpada

JÚLIUS 8. csütörtök 18 óra
Balogh Ervin és Balogh István Péter kiállításának megnyitója
Helyszín: Magtár – Borok és Rendezvények Háza 

JÚLIUS 9-11. péntek–vasárnap
Zenés Százszínû Tánctalálkozó 
Helyszín: Pannónia parkolójának szabadtéri színpada. 
(Rossz idõ esetén a programok elmaradnak!)
19:00-21:00 Táncprodukciók
21:00-tól Utcabál

JÚLIUS 10. szombat Almádi Strandátúszás
Nyílt korosztályos és senior verseny
www.marathon.hu

JÚLIUS 10. szombat 19 óra Esti félmaraton
21 km-es táv, öt kategóriában
www.marathon.hu
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JÚLIUS 11. vasárnap 8–14 óra
Észak-Balatoni Éremgyûjtõk IV. Országos Találkozója
Helyszín: Pannónia 
Szervezõ: Magyar Éremgyûjtõ Egyesülete Balatonalmádi Csoportja
További információ: Balogh Pál Tamás 70/339-6347

JÚLIUS 11. vasárnap Fûzfõi átúszás
3 km-es táv, nyílt korosztályos és senior verseny
www.marathon.hu

JÚLIUS 12–17.
Gyermekmûvészeti Találkozó és Fesztivál a Balatonról a Balatonon
Rendezõk: Almádiért Közalapítvány, Gyermekkultúráért Alapítvány,
Cimbora Alapítvány
Szállás: Balatonalmádi, Wesselényi strand, saját sátor
Étkezés: Wesselényi strandon, napi háromszori étkezés
Érkezés: július 12. 14 óra – elutazás: július 17. 10 óra
Mûvészeti mûhelymunkák – július 13–16.
Drámapedagógiai mûhely Körömi Gábor drámapedagógussal
Mesék és mondák a Balatonról – Dramatizálások – rögtönzések –  mesék
írása
Kalandtúra szekció Balázs Gabriella drámapedagógussal
Interaktív balatoni játék szerkesztése gyerekeknek és felnõtteknek
Filmes mûhely Magyar Attila szerkesztõvel
Az én Balatonom – rövidfilm készítése
Képzõmûvészeti mûhely Borsné Simon Györgyi mûvésztanárral
A víz titokzatos világa
Kirándulás Balatonfüredre
Balaton kavalkád – esti programok
Július 12. Ismerkedési est – Játékmester: Körömi Gábor
Július 13. Olvasó Liget – Találkozás egy íróval
Július 14. Vízizene – Mûvészeti vezetõ: Demel Eszter karnagy
Július 15. Cimboránk a film. 
Vendégek: Duna Televízió Cimbora szerkesztõség, Ciak Junior Nemzet-
közi Gyermekfilmfesztivál (Olaszország)
Július 16. Gálamûsor – Esti Balatonalmádi kalandtúra
Szabadidõben: Strandolás – Játékos Balaton – interaktív ismeretterjesztõ
játéktér
Jelentkezési határidõ: 2010. június 20. 
(A választott mûhelymunka megjelölésével) 
Részvételi díj: 15 000 forint
Jelentkezési cím: Molnárné Perus Zsuzsa 70 455 4100   
jatekosbalaton@gmail.com

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁRGALÉRIA
Zsinórhorgolások – készítette: Tóth Csabáné 
Megtekinthetõ június 14-tõl július 10-ig a könyvtár nyitvatartási idejében 
Almádi reklám városlõdi és kislõdi kerámián – Schildmayer Ferenc gyûj-
teménye.

MAGTÁR – BOROK  ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
Balogh Ervin és Balogh István Péter festõmûvészek kiállítása. 
Látogatható július 8-tól július 28-ig, naponta 17–20 óráig
További információ: 70/455-4100

PADLÁSGALÉRIA
Tükrözõdések – Finn kortárs festõmûvészek kiállítása. Megtekinthetõ
június 11-tõl július 12-ig hétköznap a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási
idejében, szombat–vasárnap 14–18 óráig.

PANNÓNIA
Hunyady István, Hunyady Gábor és Vízer Júlia festõmûvészek kiállítása
– megtekinthetõ június 19-tól július 13-ig az intézmény nyitvatartási ide-
jében.

KISCSOPORTOK, KLUBOK,
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Június 19. Gombásztúra a Nosztori autóspihenõ környékére 
Indulás: a Pannónia elõl 8 órakor.

Július 10. Gombásztúra Farkasgyepû környékére
Indulás: a Pannónia elõl 8 órakor.
Túravezetõ: Szenthe László. 88/438-224

BALATONALMÁDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
Június 26. (esõnap június 27.) Egyesületi Ifjúsági és Gyermek horgász- és
ügyességi verseny a Horgásztanyán) 8 órai nevezéssel. Elõzetes nevezés a
verseny hetében Kalauz Miklós tanyagondnoknál.

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

BOTORKA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Keddenként és csütörtökön 18.30–20 óráig a Pannóniában. 
Vezetõ: Kovács Krisztián (20/2641-561).

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

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

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

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

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

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

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL – Táncház
Utolsó foglalkozás: június 18. Helyszín: Pannónia
Mûvészeti vezetõ: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

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

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

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Június 13–17. Erdélyi körút külön busszal, idegenvezetõvel.
Eligazítás június 10-én csütörtökön 17 órakor a Vörösberényi Kultúr-
házban
Július 6–7. Kétnapos út Tolnába: Dombóvár: a Fekete István és a
Helytörténeti Múzeum, Gunaras: termálfürdõ –  Kurd –  Lengyel –
Gyulaj: vadrezervátum –  Tamási: termálfürdõ. Indulás: 6.30-kor
Jelentkezések, befizetések a kirándulásokra az alábbi ügyeleti napokon:
június 16-án szerdán 16–17-ig.

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

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

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna
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PONTY
Bizonyára sokan várták már, mikor lesz szó az egyik legismer-

tebb és horgászok körében legkedveltebb halunkról, a pontyról.
Mivel most van a ponty szaporodásának ideje, gondoltam velük
folytatom a sorozatot.

Hiába az egyik legkedveltebb halunk, bizonyára kevesen
tudják (én is nemrég olvastam róla), hogy Magyarországon 27
elismert, illetve elismertetésre váró pontyfaja él, amelybõl 13
pikkelyes és 14 tükrös ponty.* Az átlag horgász általában három
kategóriába sorolja õket: tükrös, pikkelyes és nyurga. Holott, a
nyurgapontyok is pikkelyesek, csak testük hosszabb, hengeres
formájú. Régen a Balatonban elsõsorban a nyurgaponty volt
õshonos, valamint más pikkelyes fajták. Pár évtizede azonban
nagy számú tükörponttyal is találkozhatnak a horgászok. Ennek
oka, hogy a berkek kiterjedése csökkent, így az õshonos állo-
mány ívóhelyei nagyrészt eltûntek, ami az állomány csökkené-
séhez vezetett. Hogy a horgászoknak legyen fogás, sok tükör-
pontyot is telepítettek. Az utóbbi években ismét figyelnek rá,
hogy fõleg pikkelyes, a Balatonban honos anyaállománytól szár-
mazó tenyésztett halakat helyezzenek ki a Balatonba.

A telepített halak átlagmérete ritkán haladja meg a 2–3 kg-ot,
mivel azok 90%-át egy éven belül visszafogják a horgászok, így
nem marad ponty, ami megnõhetne. Természetesen vannak még
igazán nagy, 10 kg feletti példányok is a Balatonban, de számuk
egyre kevesebb. Az országban sokfelé találhatóak kimondottan
nagypontyos vizek, ahol vigyáznak az állományra, így gyakran
horogra akadhatnak 10–20 kg-os potykák is.

A ponty szinte valamennyi hazai vizünkben megtalálható, a
világon is az egyik legelterjedtebb édesvízi halfaj. Táplálkozását

tekintve mindenevõ, elfogyasztja a planktonokat, vízinövénye-
ket, csigákat, kagylókat és többször elõfordult már, hogy kishal-
lal csalizva is horogra akadtak szép példányok.

Testfelépítésük változó, idehaza kettõ, a nyurga és a tõponty
az õshonos forma. A nyurga, mint fentebb is írtam nyújtott, hen-
geres, míg a tõponty háta magasabb, zömökebb, oldalról lapított.
Késõbb tenyésztéssel alakult ki a tükörponty és a bõrponty.

Ívási ideje májustól június végéig tart. Ilyenkor a pontyok
kimennek a sekély, növényzetben gazdag részekre. Sokak szerint
a Balatonban nem szaporodik sikeresen. Szerintem minden év-
ben van természetes szaporulat, ezt támasztja alá, hogy többször
is fogtam már keszegezés közben alig féltenyérnyi kispontyokat.

A horgászok túlnyomó többsége a ponty horgászatában leli
örömét. Erre épül a magyar horgászkultúra, telepíteni is általá-
ban pontyot szoktak. Nagyon sokféle módszerrel horgászhatunk
rá, a módszert általában a helyi adottságokhoz szokás igazítani.
A Balatonon régi technika a bambuszbotos nádi pontyozás, de
sokan áttértek már a modernebb bojlis horgászatra is. Csalinak
használhatunk kukoricát, gilisztát, csontit és a mostanában egyre
népszerûbb bojlikat, pelleteket. Sok horgásznak van állandó, ete-
tett helye, ahová a vízbe szórt nagyobb mennyiségû kukoricával,
bojlival csalogatja a pontyokat.

Nem csak a horgászok, a halat, mint ételt kedvelõk is általá-
ban a pontyot keresik a boltokban. Nagyon sokféleképpen elké-
szíthetõ, a magyar halászlék egyik fontos hozzávalója is.

*Az adatok a 2006-ban megjelent, "A Halgazdálkodás gyakorlata"
címû könyvbõl származnak (19. o.). A könyvet ajánlom minden horgász-
nak és leendõ horgásznak is. Nagyot sokat megtudhatunk belõle hazai
halainkról és szaporításukról, telepítésükrõl.

Balatoni halakról mindenkinek KELETI ZERGEVIRÁG
/DORONICUM  ORIENTALE/

A széles rokonsággal rendelkezõ, virágszerkezetük alapján
fészkeseknek nevezett növények közötti 3 zergevirág faj közül a
keleti rokon él Almádiban, egy árnyas, északias fekvésû, gyér aljú
cseresben. Korábban a Dél-Dunántúlról és a Keszthelyi-hegység-
bõl ismertük. A szakirodalom 1983-ban írja almádi lelõhelyét, de
nem terjedt el híre, pedig ez a legészakibb lelõhely! A botaniku-
sok szerint sem kivadulás. Az 1999-es, Magyarország védett
növényeiben már a Balatonedericsi elõfordulása mellett, a mi
Remetevölgyi lelõhelyünk is szerepel. Kertekben többféle hibrid-
jét ültetik, a természetben csak a magyar zergevirággal alkot hib-
ridet, az átfedõ állományokban.

Élõhelye gyerekkorom óta ismert volt számomra. Sokszor
gyönyörködtem egyfejû, sárga, öt centis virágaiban, amik szinte
világítottak az árnyékban. Bár élõhelyén több száz négyzetmétert
fed le tõleveleivel, a magas fák között csak néhol éri elég fény a
virágzat kineveléséhez. Így tömeges virágzását az erdõjárók csak
nagy szerencsével élvezhetik! Ezt szerettük volna bemutatni fény-
képen, ezért már a múlt évben kifigyeltem egy helyet, ahol némi
rés már volt a lombozaton, a tõlevelek erõs növésûek, és teljesen
takarták a talajt. Csak értéktelen tömegcserjéket kellett idén
tavasszal visszavágni, az átvonuló napfény útjából. Ez jól jött a
kerékpározóknak is, mert a bokrok már úgyis az útra dõltek!
Több területellenõrzés alatt minden jól alakult, egy kisebb, és egy
nagyobb, a fényben a szokottnál erõsebb csoport ígért jó fotót, jó
háttérrel, kis tisztás, szinte idilli kép.

Eljött a szélcsendes idõ, a derengõ napfény, gyerünk fény-
képezni!

A nagyobb csoport nincs sehol, azaz mégis!  A termõhelytõl
70 centire, szétszórva mind ott hever, alig fonnyadtan. Legalább
ette volna meg… vagy valami. Vagy egy kicsit elõbb értünk volna
ide! Szép kis summa lett volna 10 000 Ft/száljával a csokor. A
totális, értelmetlen brutalitás érzésével terhelve kezdtünk a mun-
kához, hogy másoknak mégis örömet szerezzünk! 

Irta: tszabango@gmail.com
Foto: Novák László

Élõvilág

Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság
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TÛZOLTÓK A VIHARBAN...
Az elmúlt, közel egy hétben tapasztalt rendkívül szokatlan –

esõben, viharos szélben bõvelkedõ – idõjárás minden Balaton-
almádi lakos számára nehéz idõszakot jelentett. Ám azok szá-
mára, akiknél az idõjárás az anyagi javakat veszélyeztette, illetve
megrongálta, még nehezebbé tette az elmúlt idõszakot átvészel-
ni, átélni.

A rendkívüli, már-már extrém idõjárásban lehulló esõ a ta-
lajt átáztatva meggyengítette a fák stabilitását és – a vele párhu-
zamosan tomboló szél – egyes fákat gyökerestõl, más fákat de-
rékba törve kényszerített földre a természet.

Mindezen károk megszüntetésére Balatonfûzfõ Város Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóságának jelentõs szerep jutott,
amely során a tûzoltóság híradóügyeletére beérkezett, mind-
összesen 123 db káresetbõl, Balatonalmádira vonatkozóan 53
esetben kellett a készenléti szolgálatnak kivonulnia. Ebbõl három
esetben vízkárt kellett elhárítani, a többi esetben pedig fakidõlés
miatt tettek a polgárok bejelentést. A tûzoltóság a tömegesen be-
érkezõ káreseteket súlyosságuk alapján sorra vette, mindazonál-
tal – a nagy esetszám miatt – a káresetekre nem lehetett azonnal
intézkedést tenni, megszüntetni azokat. Az 53 db Balatonalmádi
káreset megszûntetése során nemcsak Balatonfûzfõ Város Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltóságára volt szüksége az almádi la-
kosoknak, hanem Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóságánál, illetve Balatonfüred Önkéntes
Köztestületi Tûzoltóságánál készenlétet ellátó magasból mentõ
kosaras gépjármû igénybevételére is, mivel akadtak olyan fák,
amelyek speciálisabb eszközöket igényeltek a veszélyhelyzet
megszüntetésére. Így "Veszprém létra" segítségét egy alkalommal,
míg "Füred létra" segítségét három alkalommal kérte Balaton-
fûzfõ Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága segítség-
nyújtás céljára.

A fakidõlések során volt olyan fa, amely a villamos hálózat
vezetékeire dõlve kigyulladt, volt olyan, amely nagyértékû vitor-
lás hajót veszélyeztetett, illetve kéményt döntött le és nyaralókat,
családi házakat rongált meg.

SZABÓ PÉTER tû. szds.
tûzmegelõzési osztályvezetõ

POLGÁRÕRHÍREK
Öt régió polgárõrsége (Balatonalmádi, Balatonfüred,

Várpalota, Veszprém, Zirc), együttmûködve e városok
rendõrkapitányságaival, Polgárõr Napot rendez.

2010. június 26-án, a balatonfûzfõi Városi  Stadionba várjuk
azokat az érdeklõdõket, kik egy kellemes, családias, események-
ben dús napot szeretnének eltölteni gyermekeikkel, barátaikkal,
ismerõseikkel.

A teljesség igénye nélkül: tûzoltók és mentõk, kommandó-
sok, kutyás járõrök, íjászok bemutatói, ügyességi vetélkedõk
gyermekeknek, úszás, tenisz színesítik a programot.

Természetesen enni-innivalóról is gondoskodik a rendez-
vényszervezõ: Kontics Ferencné a Városi Civil Szervezetek Szö-
vetsége (VÁCISZ) elnöke.

Pontos adatokat a késõbb megjelenõ szórólapokon találhat-
nak. Ne feledjék a dátumot! Már most írják be telefonjukba,
határidõnaplójukba!

Egyesületünk május 11-én tartott – immár hagyományos –
bemutatót a város óvodásainak.

Rendõröket, tûzoltókat, mentõsöket kértünk meg közremû-
ködésre. Nagy örömünkre szolgált, hogy e szervezetek vezetõi
rendkívül pozitívan reagáltak megkeresésünkre.

Zengett a Mogyoró úti Óvoda a gyermekzsivajtól, szirénák-
tól. Kicsinyeink megismerkedtek a jármûvek felszerelésével,
alapvetõ tudnivalók (pl.: hívószámok) rögzültek a buksikban.
Csak egy példa: balesetnél bepánikolt anyukának gyermeke
mondta meg a megfelelõ hívószámot...

A májusi viharok miatt készenlétben álltunk, mert számíthat-
tunk segítségkérésre.

Furcsa lehet, de örültünk, hogy nem volt ránk szükség. A

NÖVÉNYÁPOLÁS
A tavaszi idõszak a növényápolás ideje. Az ingatlantu-

lajdonos kötelessége az ingatlan határán lévõ növényzet
visszavágása oly módon, hogy a szomszédos ingatlan hasz-
nálatát ne korlátozza, a közterületen az akadálymentes
közlekedés biztosított legyen, a légvezetékek üzemképes
állapotát ne veszélyeztesse, közterületen hulladék ne kelet-
kezzen.

Ezen kötelességünk teljesítése különösen fontos a kes-
keny utcákon való biztonságos közlekedés lehetõségének
megteremtése érdekében. Az ilyen keskeny utcákban foko-
zott jelentõsége van annak, hogy a közterületre, az ingatlan
határán kívül, csak a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett
módon ültessünk növényeket!

Egyes utcákban, például a "vezér" utcákban, az útpadka
szélessége majdnem akkora, mint maga az úttest – ezen az
útpadkán biztosítandó a kerüléshez, elõzéshez szükséges
hely. A terepszintbõl kiemelkedõ szegélykõvel kirakott
bejárók, elkerített virágágyások balesetveszélyesek, a
bekövetkezõ kár esetén a kártérítés az ingatlantulajdonost
terheli. Az ilyen, közterületen, engedély nélkül elhelyezett
tárgyak elõzetes értesítést követõen és kártérítés nélkül
eltávolíthatók!

Az ingatlanok elõtt a közterület gondozását (gyomta-
lanítását, tisztítását) a közút széléig az ingatlantulajdonos-
nak kell elvégeznie.

A növényápolási munkák során összegyûjtött növényi
részek legkörnyezetbarátabb és leginkább szomszédbarát
kezelése a komposztálás! A megvalósításhoz tanáccsal szol-
gálnak a kertbarát körök, a Polgármesteri Hivatal, a
Csalán egyesület (Veszprém).

Aki nem a komposztálást választja, az a Kommunális
Szolgáltató Kft.-nél vásárolhat "zöld" zsákot a biológiailag
lebomló hulladékok számára.

Aki a fenti optimális lehetõségeket nem kívánja válasz-
tani, az áprilistól gyûjtse össze, szárítsa ki és október 1.
után a száraz avart, kerti hulladékot elégetheti a saját
ingatlanán belül, kis mennyiségenként, délelõtt 10 óra és
délután 3 óra között. Ez a megoldás nem környezetbarát és
fõként nem szomszédbarát!

A fenti kötelezettségeket 10/2006. (V.10.) Önkor-
mányzati rendelet, és a 9/2001.(VII.15.) Önkormányzati
rendelet írja elõ, elmulasztásuk szabálysértési eljárást von
maga után.

Tegyük rendbe házunk táját! Ön hogyan készül a nyári
szezonra?

Némethné Kovács Júlia
környezetvédelmi referens

zord idõ végén bejártuk területeinket, szomorú volt látni a kidõlt
gyümölcs- és díszfákat, ám a házakban szerencsére komolyabb
károk nem keletkeztek. Néhány kaput visszakötöztünk a helyére,
néhány ágat lehúztunk az útról. Nem nagy ügy, mondhatnánk...
de: rendkívül jó érzés volt, amikor a telkeiken dolgozó tulaj-
donosok integetve köszöntöttek!

Készülünk a szezonra.
Terveink között több járõrszolgálat szerepel a strandokon és

azok környén, valamint információs stand mûködtetése ezeken a
helyeken.

Szeretnénk, hogy az idelátogató turisták azt a "képet" vinnék
magukkal: Balatonalmádi vendégszeretõ, kellemes, jó közbizton-
sággal bíró város!

Ebben segíteni fogunk.
Fazekas Ferenc

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com
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BALLAGÁS A GIMNÁZIUMBAN
Balogh Andrea, a Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium igaz-

gatóhelyettese búcsúztatta a végzõs diákokat 2010. május 1-jén, a
ballagási ünnepségen. 

Az igazgatóhelyettes asszony nem csak az iskolavezetés képvise-
lõjeként, nem csak tanárként, hanem szülõként is írta, s mondta el
kedves, közvetlen gondolatait.

A búcsúztató teljes szövege az újság internetes felületén olvas-
ható. A nyomtatott újságban csak egy kis részt tudunk megjelentetni
– az igazgatóhelyettes asszony kívánsága az volt, hogy a rövidített
változatban "a megemlítettek és fõleg a megdicsértek neve min-
denképp legyen benne, hiszen jónéhányan ismertek az almádiak
számára. Hadd legyenek a szülõk jogosan büszkék csemetéikre!"
Íme:

"Kedves kötelessége ilyenkor az itt szólónak, hogy kiemelje azo-
kat a diákokat, akik az iskolánkban eltöltött öt év során valamilyen
kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. 

A 13/A osztályból szeretném megdicsérni Horváth Anasztáziát,
Révész Évát, és Szita Zsófiát, akik a legjobb tanulók voltak az 5 év
során. Kovács Lillát az osztályélet aktív szervezéséért és 2009-ben az
olasz nyelvi OKTV országos döntõjén elért 2. helyezéséért. Skutovics
Júliát, aki az olasz nyelvi OKTV-n országos 14. helyezést ért el,
miközben tanulmányainak is kiválóan eleget tett. Szekeres Ramónát,
aki az olasz nyelvi OKTV országos 13. helyezését szerezte meg.
Kertész Dórát közösségi munkájáért és végül, de nem utolsó sorban
Varju Veronikát, aki az iskolaújság szerkesztésébõl vállalt oroszlán-
részt.

A 13/B osztályból kiemelkedõ tanulmányi eredményéért dicséret
illeti Gaál Fannit, aki emellett még az angol OKTV-n is sikeres volt
a tavalyi tanévben. Rozsnyói Enikõ és Suha Dorottya szintén a
legjobb tanulók közé tartozott az 5 év során. Mikola Brigitta a
spanyol nyelvi OKTV országos döntõjében 12. helyezést ért el, jó
tanulmányi munkája mellett. Lakics Xénia biológia tantárgyból
érdemel dicséretet. Pernesz Zsófia, és Pribék Márton közösségi
munkájukkal emelkedtek ki a többiek közül.

A tantestület által alapított Patrik-díjat a tantestület minden
évben egy olyan végzõs diáknak ítéli oda, aki tanulmányi eredmé-
nyével és/vagy a közösségért végzett munkájával kitûnt és példát
mutatott. 2009–2010-es tanévben a Patrik-díjat Major Ádám, 13/A
osztályos tanuló kapta."

Balogh Andrea egy régi olvasmányélménye, A nagy utazás címû
Semprun regénybõl vett kis részletet kínál útravalóul a fiataloknak:

"Húszéves vagyok, még megengedhetem magamnak a fényûzést,
hogy kiválasszam az életembõl azt, amit vállalok, s azt, amit elhají-
tok. Húszéves vagyok, rengeteg mindent kitörölhetek az életembõl.
Tizenöt év múlva, amikor megírom ennek az utazásnak a történetét,
nem tehetem már ezt. A dolgoknak nemcsak a mi életünkben lesz
súlyuk, súlyuk lesz önmagukban is. De aminek legnagyobb súlya van
életedben, az néhány ember, akit ismertél."

KÖZELEDIK A NYÁR 
ÉS A VAKÁCIÓ

Lassan befejezõdik a tanév, és kitör a nyári szünet. Ez
egyértelmûen azzal jár, hogy a gyermekek szabadideje
megnõ, amelynek nagy részét, a jó idõre való tekintettel is, a
szabadban, a strandokon, az utcán, közterületeken töltik.
Nemcsak a közlekedés során elõforduló váratlan helyzetek,
hanem a csellengés, a céltalan lõdörgés veszélyei is leselked-
nek rájuk. 

A családokra komoly feladatként nehezedik a kisebb
gyermekek felügyeletének megoldása. Tisztában vagyunk
azzal, hogy az egyébként hasznos, színes és érdekes nyári
táborok költségei magasak, és nem minden család engedheti
meg magának azok igénybevételét.

Rohanó életünk sajnos olyan irányba fejlõdik, hogy a
szülõk idejének és energiájának nagy részét leköti a család
anyagi hátterének elõteremtése. Egyre kevesebb figyelem jut
a gyermekekre, az õ gondjaikra, az azonnali megoldást
igénylõ problémáikra. A gyermekek a családban megélt
tapasztalatokkal felvértezve, a szülõk és egyéb családtagok
viselkedési példáját, normáját követve viselkednek más
helyeken.

A közlekedésben részt vevõ fiatalok és felnõttek, sajnos,
nem mindig számolnak a kötöttségek, kötelességek alól fel-
szabadult gyermekek figyelmetlenségével, óvatlanságával.
Nekünk a KRESZ-oktatáson az oktató ezt úgy fogalmazta
meg: "a guruló, pattanó labda mögött mindig ott szalad a
gyermek is". A gyalogosan közlekedõ gyermekeken kívül a
kerékpárral közlekedõkre ugyanúgy kell figyelni. Igaz, hogy
az iskolában tanulnak közlekedési szabályokat, errõl számot
is tudnak adni, de a felnõttek, nem mindig követendõ, pél-
dáján felbuzdulva nem feltétlen tartják be azokat. 

Az unatkozó csellengés gyakran a bûncselekmény elkö-
vetésének, vagy bûncselekmény áldozatává válásának a
melegágya. A csapatokban kószáló, tartalmas idõtöltést nem
találó gyermekek könnyebben viszik bele egymást, az
esetenként rendõrségen végzõdõ balhéba. A vagányság vagy
balhé elhatárolása a gyermek- és kamaszkorban nem
kialakult, különösen akkor, ha a gyerek a környezetében
helytelen magatartáspéldát lát. Azt hiszik a lökdösõdés,
verekedés ugyanúgy megengedett, mint a szóbeli bántal-
mazás, a verbális erõszak. A feszültségek levezetésére a trágár,
durva, fenyegetõ beszéd egyre gyakoribb, általánossá vált.
Pedig komolyabb sérüléseket okoz a lélekben, mint a fizikai
erõszak. Másik veszélyforrás, amikor az egyedül otthon
tartózkodó gyerek kerül számára ismeretlen, váratlan
helyzetbe, és a meglepetés miatt nem tud helyesen reagálni.
Ez lehet egy idegen megjelenése vagy akár egy háztartási
baleset. Ilyenkor a szülõi felelõsség felvetése elkerülhetetlen. 

Felelõs a szülõ akkor is, amikor a gyermekének meg-
engedi, hogy késõ éjszakáig kimaradjon, sokszor azt sem
tudva kivel, hol tartózkodik, mit csinál. Nem is gondol arra,
hogy a nevelési felelõsség, amelyet a Gyermekvédelmi tör-
vény a szülõ kötelességévé tesz, errõl is szól. Helytelen, és
egyszerûen csak kényelmes az a nevelési elv, hogy nem korlá-
tozzuk a gyermekeket a tapasztalatszerzésben. A törvény per-
sze a gyermekeket is kötelezi az együttmûködésre a neve-
lésükben. Magyarul a szülõknek szót kell fogadni, mert a
felelõsség õket terheli. Egy jól mûködõ családban azonban a
szülõ tudja, gyermeke miben és mennyire megbízható, önál-
lóságának mekkora teret lehet és kell engedni. 

A veszélyhelyzetet nehezen felismerõ, tapasztalatlan gyer-
mekekért mindnyájan felelõsek vagyunk mi felnõttek!

Stanka Mária r. õrgy.

KÖNYV-
BEMUTATÓ!
A könyvhétre jelent meg Tari
Annamária könyve, amely a
"számítógépen nevelkedett" ge-
neráció megértéshez ad segít-
séget. Gyermekeink számára a
virtuális világ természetes kö-
zeg, amiben a felnõttek közel
sem mozognak olyan otthono-
san, mint õk. Szembesülhetünk
a számítógépes világ áldásaival
és átkaival, de a könyvet elol-
vasva talán jobban megértjük
mi is történik ebben a másik
világban. A beszélgetést vezeti
Fábián László, a Pannónia zöld
termébe várjuk az érdeklõdõ-
ket, 2010. június 19-én, 16.30-
kor!

Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság
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A tanév folyamán az elmúlt évekhez hasonlóan négy korcso-
portban (1–8. osztály) zajlottak a Balatonalmádi Diáksport Bi-
zottság szervezésében a Balatonalmádi körzetéhez tartozó 10
általános iskola között a 2009–2010. tanévi diákolimpiai sport-
versenyek. A két balatonalmádi általános iskola (a Györgyi Dé-
nes és a Vörösberényi Általános Iskola) tanulói a különbözõ
sportágakban szép sikereket értek el. Az alábbi eredményekbõl
kitûnik, hogy az idei tanévben a körzeti diákolimpiai gyõztesek a
megyei versenyeken is eredményesen képviselték iskolájukat és a
körzetet.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, a két iskola idei
diákolimpiai sporteredményeibõl emeltük ki a fontosabbakat.

A mezei futóversenyen a II. korcsoportos (3–4. osztály) fiúk
versenyén a vörösberényi csapata 3., a lányok az 1. helyen
végeztek. A III. korcsoportban (5–6. osztály) a fiúknál a Györgyi
D. Iskola, a lányoknál a Vörösberényi Iskola csapata végzett az
élen. A legnagyobbaknál (7–8. osztály) a vörösberényi fiú- és
leánycsapat is a 3. helyen végzett.

A tanév legnépesebb versenye (közel ötszáz versenyzõ állt
rajthoz) a körzeti atlétika többpróba csapat és egyéni összetett
verseny a veszprémi stadion atlétikai pályáján került megrende-
zésre, ahol az almádi iskolások az alábbi eredményeket érték el: 

A II. korcsoportos (3–4. osztály) fiúk versenyében a vörös-
berényi csapat a 2., a Györgyi D. Iskola csapata a 3., lányoknál a
vörösberényiek a 4. a györgyisek az 1. helyen végeztek. A megyei
döntõn a Györgyi D. Iskola  lányversenyzõi a dobogó második
fokára állhattak fel. Az egyéni összetett versenyben Szaitz Fanni
(Györgyi D.) 2., Mógor Zsófia (Györgyi D.) a körzeti és a megyei
versenyen is elsõ lett, így indulhat a júniusban Tatán megren-
dezésre kerülõ országos versenyen is.

A III. korcsoportosok (5–6. osztály) körzeti versenyén a fiúk
mezõnyében a Györgyi D. Iskola csapata gyõzött. A megyei ver-
senyen az elõkelõ harmadik helyezést érték el. Egyéni összetett-
ben a körzeti versenyen Kovács Botond 2, Sárossy Dániel (mind-
kettõ Györgyi D.) az elsõ helyen végzett. Dani a megyei
versenyen is felállhatott a dobogóra, 3. helyezett lett. A lányok
mezõnyében is a Györgyi D. Iskola gyõzött, egyéni összetettben
Rakk Laura (Györgyi D.) diadalmaskodott. A lánycsapat a me-
gyei döntõn az 5. helyezést érte el. 

A legnagyobbaknál, a IV. korcsoportosok (7–8. osztály) ver-
senyén a vörösberényi fiúk az 5. a györgyis csapat a 3. helyen
végzett. A lányok versenyében a vörösberényiek végeztek az elsõ
helyen, a györgyisek a másodikok lettek. Egyéni összetettben
Tölgyesi Dóra (Vörösberény) második helyezést ért el. 

Az atlétika egyéni versenyszámaiban (III–IV. korcsoport) a
körzeti verseny megnyerése után Kovács Botond (Györgyi D.) a
megyei versenyen távolugrásban az 5. helyezést érte el, Sárossy
Dániel (Györgyi D.)  távolugrásban és 60 méteres síkfutásban is
megyei bajnok lett, így indulhat a júniusi Budapesten megren-
dezésre kerülõ országos versenyen is. 

A kispályás labdarúgás sportágban a népes mezõny több cso-
portban õszi és tavaszi selejtezõ mérkõzéseken, majd a tovább-
jutók a tavaszi körzeti döntõn mérkõztek meg egymással:

A körzeti döntõk végeredményei:
Labdarúgás I. korcsoport (1–2. osztály): 
1. Irinyi J. Ált. Isk. (B.fûzfõ)
2. Vörösberényi Ált. Isk.
3. Györgyi D. Ált. Isk.
4. Csajági Ált. Isk.

Labdarúgás II. korcsoport (3–4. osztály): 
1. Irinyi J. Ált. Isk. (B.fûzfõ)
2. Györgyi D. Ált. Isk.
3. Vörösberényi Ált. Isk.
4. Csajági Ált. Isk.

Labdarúgás III. korcsoport (5–6. osztály): 
1. Györgyi D. Ált. Isk.
2. Irinyi J Ált. Isk. (B.fûzfõ)
3. Árpád Fejedelem Ált. Isk. (Litér)
4. Vörösberényi Ált. Isk.

A késõbbiekben Tapolcán a Diákolimpia megyei döntõjén a
Györgyi D. Ált. Iskola csapata nagyszerûen szerepelt. Csak a

döntõben az összevont ajkai iskola csapata tudta legyõzni, így a
györgyis fiúk a kimagasló második helyezést érték el.

Kosárlabda sportágban a körzeti versenyen a vörösberényi  III.
korcsoportos fiú és leány csapat is egyaránt a 2. helyet érte el.

Az úszás megyei diákolimpián a körzeti verseny elsõ két
helyezettje indulhatott el. A népes megyei mezõnyben szép csa-
pat és egyéni eredmények születtek. Egyéni és váltószámokban a
körzetbõl az alábbi eredmények érdemelnek említést:

Fiúk versenyében:
I. kcs.: 50 m mell: Kónya Ákos (Györgyi D.) 2. hely

IV. kcs.: 100 m mell: Vadnai Benjamin (Györgyi D) 2. hely

Leányok versenyében:
I. kcs.: Kenyeres Boglárka (V.berény) 50 m gyors 3. hely, 50

m hát 1. hely, Bérces Bíbor (Györgyi D.) 50 m mell
4. hely.

II. kcs.: Bérces Anna Panna (Györgyi D.) 50 m gyors 3. hely,
50 m mell 2. hely, Kajári Júlia (Györgyi D.) 50 m hát
6. hely 4x50 m gyorsváltó: Györgyi D. Ált. Isk. 2.
hely,

III. kcs.: Sági Laura (Györgyi D.) 50 m mell 1. hely,
IV. kcs.: Zab Zsanett (V.berény) 100m gyors 5. hely, 100 m

hát 4. hely, 4X50m gyorsváltó: Györgyi D. Ált. Isk.
1. hely.

Alsó tagozatosok játékos sportvetélkedõ (sor- és váltó-
versenyek) körzeti döntõjét a Gyögyi D. Iskola csapata nyerte. A
tapolcai megyei döntõn nagyon szoros versenyben a 4. helyezést
érte el az iskola csapata.

A gyõztes és helyezett versenyzõknek, csapatoknak grat-
ulálunk. Hasonló szép sikereket kívánunk az elkövetkezõ tanév
versenyein is.

Ács Attila
Balatonalmádi körzeti Diáksport Bizottság Elnök

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

A BALATONALMÁDI ISKOLÁK
DIÁKOLIMPIAI SPORTEREDMÉNYEI A 2009–2010. TANÉVBEN
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HOVÁ MENJÜNK FÜRÖDNI?
(feredõ kalauz 2.)

Mielõtt még tovább mennénk, nehány szót a sorozatról.
Nemrég jöttem rá, hogy voltaképpen törököt fogtam, de nem
ereszt! Illik folytatni, hiszen olyan információk birtokában va-
gyok, amely jó néhány "falumbéli" érdeklõdését felkeltheti és
esetleg segít egy kicsit eligazodni.  Hát akkor vágjunk bele!

Utólag megkaptam a Tamásiból a június 1-jétõl érvényes nyit-
va tartást és az árakat. Íme!

Nyitva tartás: 
nyitás: hétfõn 10.00 egyéb napokon 09.00 órától
zárás: pénteken és szombaton 20.00 órakor,

egyéb napokon 19.00 órakor. 
VI. 15-tõl VIII. 20-ig minden nap 20.00 órakor

Belépõjegy: egésznapos – felnõtt: 1150 Ft
– nyugdíjas:   950 Ft
– diák: 900 Ft  

V e l e n c e (újból)
Csináljunk egy hátraarcot és lépjünk vissza a Velencei-tóhoz.

Alig 1 éves az új elegáns és jól felszerelt fürdõ a VELENCE resort
(hol a tüdõbe van ezen a q… klaviatúrán az and jel…? ) spa. 

Ne bonyolítsuk túl az ügyet. A hiányzó jel elõtt és után lévõ
szavak arra utalnak, hogy az üdülés mellett fürdõt és gyógyásza-
tot is találunk. A befejezés **** ami minõségi szállodai elhe-
lyezésre utal. Almáditól a régi 7-es úton kb. 65 kilométerre van,
a tó délkeleti sarkánál a vasút és a vízpart között. Vonattal a
Velence nevû megállónál kell leszállni. A távolsági vonatok nem
állnak meg, ezért Fehérváron át kell szállni a görbe fánál is
megálló pestire. 2–300 métert kell vissza gyalogolni, az eszté-
tikus kétemeletes modern épülethez. Ha gépkocsival megyünk a
fõvárosba, akkor mint a hajdani takarékszövetkezet: Jövet, me-
net… alkalmas a kikapcsolódásra. 

Nézzük egy kicsit részletesen. Kívül és belül egy-egy kisebb
méretû igen kellemes 38 °C-os medence található. Párhuza-
mosan szintén két rusztikus, alacsonyabb, 33–34 °C-os medence
van. A külsõ sodró folyosóval is fel van szerelve és egy kiúszó
csatorna köti össze ezeket. Belül kis csúszdával is ellátott bájos
gyermekmedence várja a kicsiket. Kívül belül jelentõs számú
fekvõhely várja a pihenni vágyókat.     

Az alsó szinten hideg vizes, nagy kavicsos, Kneipp-medence
elégíti ki ebben a vízben gyalogolni óhajtó mazohistákat. Ugyan-
itt infrakabint is találnak. Nemrégen még 1900 Ft-ot fizettünk az
alsó szint használatáért. Az emeleti részen némi plusz pénzért
további szolgáltatások várják a vendéget finn és bioszaunával,
gõzkabinnal többféle masszázzsal. A meglepetés a tepidárium.
Hogy mi ez? 

Tessék megfejteni. Hegyi Zoli remélem 10 darab 6 hónapos,
októbertõl áprilisig érvényes családi strandbérletet sorsol ki a
helyes megfejtõk között a Wesselényi strandra! 

Hogy nincs lehetetlen, arra példa az alábbi. November elején
interneten átutaltam "kedvenc" biztosítómnak az aktuális sarcot
(3 havi kötelezõ+casco). Néhány nap múlva megkaptam a jutal-
mat, a szakmán belül csak bélyegnek nevezett befizetési igazolást.
Megnéztem és egy darabig csak néztem. 

Érvényes január 30-ig! Gondoltam, hogy ez egy új trükk: így
lesz tuti, hogy már az elõzõ hónapban befizetem. Jó! Jó! Hát
mindig próbálkoznak valamivel, de azért ez nem egy nagy poén.
Kíváncsiságból átutaltam 31-én, majd késõbb be kellett mennem
ehhez – a korábban országunk nevével jelzett, most már – A-
betûs céghez más ügyben és a kisördög nem hagyott! – Tessék
nekem megmondani, hogy miért 30 a 31? A válasz körmönfont
volt. – Azért, mert 30 napos elszámolással dolgozunk! Hát nem
ettem meg a pitét, de nem is szóltam. Hátha rokona az igali libus-
nak, és esetleg kibeszélnek… Jött azonban a svédcsavar. Január
31-én bepengettem az újabb 3. és 1. havi adagot és rögvest jött a
következõ bélyeg. Ez volt az igazi kárpótlás. A negyed éves biz-
tosításom ezek szerint január 30-tól április 31-ig érvényes. Most
fogok bemenni és mindkét igazolást bemutatva feltenni az ismert
kérdést, hogy: – Hány az óra Vekker Úr? Régen a pápa csinált
naptárreformot. Modern idõk! Most A-ék. Vagy csupán egy hun-
cut ügyintézõ?

Visszafelé a Balaton partján! Szintén új, de már lekopott a
hímpora.

S i ó f o k
Leánykori nevén Balatonszabadi. Bár az üknagyszüleim

1850-es években készített móringlevele szerint a települést még
Fokszabadiként jegyezték, és az 1887-ben született nagyanyám
keresztlevelén is így olvasható. Igen a Fok azaz Siófok másfél
század alatt felfalta Szabadit és ma a város egy kerülete. Itt talál-
ható a Galerius római császárról elnevezett néhány éve épült
elegáns, modern fürdõ. A császár azzal írta be nevét a város
történelmébe, hogy több mint 2 ezer éve elsõként mélyíttette ki
a Sió torkolatát, a Balaton vízszintjének szabályzása érdekében.
Szintén a rómaiak szabályozták a Velencei-tó vízszintjét a ma is
mûködõ, mintegy 100 méterrel magasabban fekvõ Pátkán 2000
évvel ezelõtt épített víztározóval.

Távolsága közúton 35 kilométer. Nincs szükség matricára,
mert a táj szépsége és a meg nem erõsített források szerint az
Enyinghez lazán kapcsolódó nehéz testi munkás lányok teszik
változatossá a tájat. A jobb kondiban lévõknek kerékpárral is
ajánlott. Különlegessége, hogy az Akarattyától induló, Aligán át
Világosig tartó löszfal tetején vezet a kerékpárút és ha valahon-
nan gyönyörû Almádi, akkor onnan. 

Nyitva tarás: naponta 09.00-tõl 21.00 óráig. 
Belépõdíj: 2 órás felnõtt: 1700–2200 Ft között

nyugdíjas, diák: 1500–2000 Ft között
gyerek: 1000 Ft

3 órás felnõtt: 2400–3000 Ft között
nyugdíjas,diák: 2100–2700 Ft között

gyerek: 1200 Ft
egész napos  felnõtt: 2900-3600 Ft között

nyugdíjas,diák: 2500-3200 Ft között
gyerek: 1600 Ft
családi: 7500 Ft 

A Balatontól kb. 50 méterre lévõ fürdõ belül 4, kívül egy
medencével rendelkezik. A külsõ hõmérséklete fõleg télen és
hideg idõben kellemes 38 °C-os. A belsõ gyógymedence vizét a
15 km-re lévõ Nagyberény község gyógyforrásból hozzák lajtos
kocsival. 38 °C-os hõmérsékletét folyamatos melegítéssel biz-
tosítják. Mellette egy kicsit hûvösebb családos medence fekszik.
A nyugati apszis szerû félkör záródású élménymedence sátoros
ünnepek alkalmával a beépített, a vízbõl kicsit kiemelkedõ bárral
üdítõ- és kevert italokat szolgáltat egyaránt. Az északi oldalon
egy 15–20 méteres úszómedence van kb. 26 °C-os vízzel. 

Különlegesség, hogy az egyre inkább elterjedõ, a szekrények
biztonságos zárását szolgáló "karóra"-szerûséggel lehet fizetni a
bármixernél és a büfénél is. A számla kiegyenlítése a kijáratnál
történik. A II. emelet a szaunavilág, amely sok szolgáltatást nyújt,
természetesen többért.

Õsztõl tavaszig jó kikapcsolódás családok, párok és baráti
társaságok számára. 

Ha nem ismerném, biztosan kipróbálnám! 

NAGYAPÁK ÉS UNOKÁK
Május 30-án a Gyermeknap alkalmából jól sikerült rendez-

vényen vehettek részt kicsik és nagyok a négyméteres partszaka-
szon.

Az Önkormányzat és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. támogatásának, a Bakony–Balaton Horgász Szövetség ren-
dezésének (fõszervezõ Táncsics Aladár) köszönhetõen küszfogás-
ban vetélkedhettek a nagyszülõk unokáikkal egy csapatot alkotva.

A verseny eredménye:
I. helyezett: Gönczi György – Kutics Balázs Barnabás (327 db
küsz, összesen 3,16 kg) Balatonalmádi versenyzõk
II. helyezett: Herczeg Erzsébet – Horváth András (263 db küsz,
összesen 3,19 kg) Balatonalmádi versenyzõk
III. helyezett: Albayer Andor – Albayer Zolt (198 db küsz, össze-
sen 1,99 kg)

A csapatok kupának, oklevélnek, valamint tárgyjutalomnak is
örülhettek a verseny végén.

Minden résztvevõnek gratulálunk!

Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság
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TÁJÉKOZTATÓ 
A 2009. ÉVI ADÓBEVÉTELEK
ALAKULÁSÁRÓL

Balatonalmádi Város képviselõ-testülete a 2009. évi zár-
számadáshoz kapcsolódóan elfogadta az adóztatásról és az adó-
bevételek alakulásáról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2009. évben
befolyt helyi adók és gépjármûadó összegérõl, a költségvetési ter-
velõirányzat teljesülésérõl.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókat
szabályozó  26//2008.(XII.29.) számú rendeletének 2009. évre
vonatkozó változásai a költségvetési koncepcióban elõirányzott
bevételi tervhez igazodott; egy helyi adó, az  idegenforgalmi adó
mértékét emelte meg, a helyi kedvezmények az elõzõ évhez ké-
pest változatlanok maradtak.

2009. évben összesen 507.671.023 Ft adó folyt be, 1,7 mil-
lió forinttal több a költségvetésben betervezetthez képes; az
elõirányzott adóbevételi terv összességében 100%-ban teljesült. 

A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó
aránya 48%, az iparûzési adó aránya 33%, az idegenforgalmi
adóé 11%, a telekadóé  8% .

Adónemek 2009. évi 2009. évi Tervteljesí-
terve Ft ténye Ft tés %-ban    

Építményadó 201.000 207.347 103 %
Iparûzési adó 150.905 114.537 94 %
Idegenforgalmi adó 54.000 49.497 91 %
Telekadó 28.000 34.067 122 %
Helyi adók összesen 433.905 433.448 100 %
Gépjármûadó 67.000 68.021 101 %
Adóbevételek összesen 500.905 501.469 100 %
Pótlék 4.000. 5.809 145 %
Bírság 1.000 392 39 %

Mindösszesen 505.905 507.671 100 %

Víghné Horváth Beáta
adóügyi osztályvezetõ

SZÁLLÁSADÓK FIGYELMÉBE
Az idegenforgalmi szezon közeledtével tájékoztatni szeret-

ném Önöket az idegenforgalmi adóval kapcsolatos tudnivalók-
ról, változásokról.

2010. évben az idegenforgalmi adó mértéke megváltozott:
személyenként és vendégéjszakánként  400 Ft-ra emelkedett,  a
70 év feletti vendégek adómentessége pedig megszûnt. 

Adókötelezettség terhel minden magánszemélyt, aki nem
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén
legalább egy éjszakát eltölt.

Mentes az adó alól:
– a 18. életévét be nem töltött magánszemély
– az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulaj-

donosa és hozzátartozói
– a településen állandó lakóhellyel rendelkezõ személyek

hozzátartozói
– a középfokú oktatási intézménynél tanulói jogviszony alap-

ján a településen tartózkodók.
A munkavégzés céljából a településen tartózkodókat csak

abban az esetben illeti meg az adó alóli mentesség, ha az õket
alkalmazó vállalkozás az iparûzési adó alá bejelentkezett. 

Az adót a szállásadónak (üzemeltetõnek, közvetítõirodának)
kell beszedni, s azt tárgyhót követõ 15-ig az önkormányzat ide-
genforgalmi adószámlájára befizetni.

Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles vendégéjsza-
kák számáról minden tárgyhót követõ hónap 15-ig bevallást  kell
benyújtani a jegyzõhöz.

A bevallási nyomtatványon a vendégek számát, valamint a
mentes éjszakákat a mentesítés indoka szerint megosztva kell
beírni.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés a Polgár-
mesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, a 18-as szobában, Kovács
Beátánál  történik.

A szükséges nyomtatványokat és csekkeket a szállásadók
Adóügyi osztályunkon, illetve ellenõreinktõl szerezhetik be, vagy
letölthetik a város internetes honlapjáról. 

Az ingatlanban tartózkodó fizetõ vendégekrõl a szálláshely-
üzemeltetési (magánszálláshely) engedéllyel rendelkezõknek
vendégkönyvet kell vezetni.

Ha  az ingatlantulajdonost barátai, ismerõsei látogatják meg
– akiktõl ugyan szállásdíjat nem kér, de idegenforgalmi adó-
fizetésre kötelezettek – az adózás rendjérõl szóló törvény értel-
mében az ott tartózkodásukról nyilvántartást kell vezetni. E nyil-
vántartást az önkormányzati adóhatóság által sorszámozottan
kiadott "szívességi" vendégnyilvántartó-lapon kell vezetni, s a
vendégekrõl ugyanúgy bevallást kell benyújtani.

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését a korábbi
évekhez hasonlóan kurtaxa ellenõrõk ellenõrzik. Az ellenõrök a
kurtaxát készpénzben is beszedhetik. A beszedett adóról bizony-
latot adnak. Az ellenõrök fényképes igazolvánnyal rendelkeznek,
amely a személyi igazolvány bemutatásával együtt feljogosítja
õket arra, hogy az ingatlanra bemenjenek, s ott ellenõrzést
végezzenek.

Balatonalmádi illetékességi területén a 2010. évi nyári sze-
zonban a Polgármesteri Hivatal jegyzõje megbízásából az idegen-
forgalmi adó ellenõrzésére jogosultak:

• Kovácsné Gulya Ildikó                      
• Pincz Mihályné
• Molnárné Török  Gizella                   
Az idegenforgalmi adót is magában foglaló helyi adóren-

deletünk és az ehhez kapcsolódó valamennyi bevallási nyomtat-
ványunk (idegenforgalmi adó, építményadó, telekadó, iparûzési
adó, talajterhelési díj) letölthetõ Balatonalmádi város honlap-
járól: a www.balatonalmadi.hu internetes oldalról a  – dokumen-
tumtár – adóügyi nyomtatványok – menüsor alól.

Víghné Horváth Beáta
adóügyi osztályvezetõ

NINCS TÖBB KIFOGÁS!
Új páciensoktatási rendszer cukorbetegeknek

A cukorbetegség egyre több embert érintõ probléma a világon
és hazánkban is. Kezelése, a vércukor szintjének megfelelõ beál-
lítása segíthet a számos súlyos szövõdmény elkerülésében,
kialakulásuk késleltetésében. A terápia összetett, bonyolult fela-
dat, ami beteg és orvosa közötti szoros együttmûködést igényel.

A rohanó mindennapokban egyre kevesebb idõ jut az érintet-
teknek tudásuk gyarapítására, az új lehetõségek megismerésére.
Bár a cukorbetegeknek jól szervezett klubhálózata van, azonban
ezek taglétszáma szinte állandó. A fiatalabb korosztályokat elfog-
laltságaik miatt az egyesületi munkába, a klubéletbe nehezen
lehet bevonni. Ezen felismerés is vezérelte a 21 éves Diabetes
betegtájékoztató lap tulajdonosát és munkatársait, hogy a Ma-
gyar Diabetes Társaság szakmai felügyelete mellett internetes
páciensoktatási programot indítson cukorbetegeknek. Az internet
lehetõséget nyújt arra, hogy mindenki a saját idõbeosztásában,
saját tempójában dolgozza fel a tudnivalókat, az oktatáshoz
kapcsolódó fórumon keresztül pedig szakembereknek tehetik fel
kérdéseiket.

A program a www.diabetes.hu oldalon keresztül mindenki
számára könnyen hozzáférhetõ, az elõadások megértését
ábraanyag is segíti.

A tartalom folyamatosan bõvül, csatlakozni sosem késõ!

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com
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KÖZLEMÉNY
a települési kisebbségi önkormányzati választásról

Tisztelt Választópolgár!

2010 õszén – a helyi önkormányzati választásokkal azonos
napon megtartva – ismét sor kerülhet a települési kisebbségi
önkormányzati választásra Balatonalmádiban. 

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a Helyi
Választási Bizottság, ha Balatonalmádiban az adott kisebbség
választói jegyzékében szereplõ kisebbségi választópolgárok
száma a választás kitûzésének napján eléri a 30 fõt. 

Kisebbségi önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben meghatározottan: bolgár, cigány,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán kisebbség körében tartható. 

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár
szavazhat, aki 

§ a felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebb-
séghez tartozását nyilatkozatával vállalja, 

§ 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állam-
polgár és a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásán választójoggal rendelkezik,

§ valamint szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
2010. május 31. napjáig a Helyi Választási Iroda minden

választópolgár számára megküldi a tájékoztatót és a "kisebbségi
választói jegyzékbe vétel iránti kérelem" nyomtatványt. 

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július
15. napján 16.00 óráig lehet kérni a megküldött nyomtatvány
kitöltésével és aláírásával. A kérelmet a polgármesteri hivatalban
elhelyezett gyûjtõládába lehet bedobni, vagy levélben lehet eljut-
tatni a jegyzõhöz (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.). 

A választópolgár felvételét csak egy kisebbségi választói jegy-
zékbe kérheti.

A helyi kisebbségi önkormányzati választás kitûzésérõl az Új
Almádi Újságban, ill. a www.balatonalmadi.hu honlapon tájékoz-
tatjuk a lakosságot. 

A kisebbségi választásokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást
a Polgármesteri Hivatalban mûködõ Helyi Választási Iroda
munkatársai adnak hivatali munkaidõben:

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

Kovács Piroska Rózsa HVI vez.h. (I. em. 36. szoba) telefon:
88/542-414

Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag (I. em. 29. szoba) tele-
fon: 88/542-447

Kosztecky Zsuzsanna HVI tag (Okmányiroda) telefon:
88/542-464 (kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos ügyin-
tézés)

Helyi Választási Iroda
Balatonalmádi

KISTÉRSÉGÜNK HÍREI
A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása a LEADER

pályázat keretében 6,8 millió forint támogatást nyert "Rendezvények
lebonyolításához szükséges mobil eszközök beszerzése" célterületen,
mobil színpadra, valamint színpadfedésre.

A Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum tagjaival májusban
tanulmányutat szerveztünk a siklósi kistérségbe. Az ott mûködõ fórum
tagjaival a közeljövõben talán lehetõségünk nyílik közös programot
megvalósítani, melynek témája a kortárs segítõk képzése. Emellett
benyújtásra került a kistérségi drogstratégia elkészítésére vonatkozó
pályázatunk, ennek támogatási igénye 700 ezer Ft.

Következõ képzés idõpontja: 2010. június 2., 9 óra, PKKK olvasó-
terme. Bõvebb információ: Lehoczkyné Vida Petra, 20/972-6332.

Megrendezésre került a kistérség több településén is a
McDonald's Kihívás Napja, melyre a társulás is nevezett. A Kistérség
kihívás napi programjai a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános
Iskola új tornacsarnokában kerültek megrendezésre az iskola testne-
velõ tanárainak közremûködésével, Ács Attila, a Balatonalmádi
Körzeti Diáksport Bizottság vezetõje koordinálásával. A sportos ese-
mények reggel 8 órakor kezdõdtek. Elõször alsó tagozatos gyerekek
15 perces zenés gimnasztikával melegítettek be a játékos sor- és váltó-
versenyekre. A gyorsaságot, ügyességet, kitartást igénylõ, sok esetben
tréfás feladatokkal tarkított verseny 9.30 óráig tartott. Ezt követõen
kötélhúzó-bajnokságot és csapatos kidobóversenyt rendeztek a
gyerekeknek és a vállalkozó kedvû felnõtteknek. 10.30 órától a tor-
natermet a nagyobbak, felsõ tagozatos diákok vették birtokba. Elõször
az iskola diákjai és tanárai játszottak egymás ellen egy-egy labdarúgó-
és kosárlabda-mérkõzést. Ezt követõen ügyességi versenyszámokban
mérhették össze tudásukat: asztaliteniszezhettek, szkanderozhattak,
karikát hajthattak, labdával "dekázhattak" és kosárra dobhattak. Ezzel
egy idõben florrball-mérkõzéseket bonyolítottak le az iskola osztályai
között külön a lányoknak, külön a fiúknak. A programok délután
kettõ órakor zárultak. A Többcélú Társulás sorsolás útján kistérségi
szinten 120 000 Ft értékben összeállított sportszer ajándékcsomagot
nyert! Bõvebb információ: Vargáné Hajda Tímea, 20/3777-417

Ismét ülésezett a Kelet-Balatoni Közkincs Kerekasztal, melynek
keretében kialakításra került a 2010/2011. évi pályázati terv, konk-
rétan: Kistérségi Szakmai Nap, "Játsszunk együtt" – drámajátékok
gyerekeknek, felnõtteknek, Kistérségi Kulturális Nap, Kelet-Balatoni
Tájoló 2010. Programfüzet, Vándorkiállítás. Nyertes pályázat esetén,
ezen programok megvalósítására összesen 410 ezer Ft állna rendelke-
zésre.

BALATONALMÁDI PÁLYÁZATI SIKEREK
AZ ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN
(ÚMVP)

Sikeres pályázati idõszakot tudhat magáénak Balatonalmádi az
ÚMVP LEADER programjában. A városból a Bakony és Balaton Keleti
Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport-hoz
(HACS) beérkezett pályázatok közül három is támogatást nyert.

Balatonalmádi Város Önkormányzata az Európai Szoborpark
címû projektje megvalósítására nettó 23.755.657 Ft támogatást nyert.

Az Almádiért Közalapítvány a helyi rendezvények lebonyolítá-
sához szükséges faházak megvásárlására nettó 11.200.000 Ft támo-
gatást használhat fel.

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület pályázata bruttó  2.994.230
Ft támogatást kapott, melybõl kisméretû faházakat és hangosításhoz
szükséges eszközöket szerezhetnek be.

Az idei évben a HACS megjelenik a Pálinka Napok rendezvény-
sorozatán, ahol részletesen is tájékozódhatnak az érdeklõdõk a helyi és
a térség nyertes pályázatairól, a további pályázati lehetõségekrõl, és az
egyesület tevékenységérõl.

Gratulálunk a nyerteseknek, a projektmegvalósításhoz sok sikert
kívánunk.

Kontics Mónika
munkaszervezet-vezetõ

BBKKE LEADER HACS

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

Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság
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2010. június Közügyek
KÖZÖS GONDOLKODÁS,

KÖZÖS CÉL, KÖZÖS SIKER
A LEADER francia mozaikszó: Liasion Entre Actions pour le

Development de l'Economie Rurale. Jelentése: Közösségi
kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. 

Hét alapelv mentén valósulnak meg ezek a projektek:
a) jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló

területalapú, helyi fejlesztési stratégiák;
b) helyi köz- és magánszférabeli partnerségek (a továbbiak-

ban: a helyi akciócsoportok);
c) alulról felfelé építkezõ megközelítés a helyi akciócsopor-

tok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és megvalósítására
vonatkozó döntéshozatali hatáskörével;

d) a stratégia multiszektorális tervezése és végrehajtása, a
helyi gazdaság különbözõ ágazatainak szereplõi és projektjei
közötti kölcsönhatáson alapulva;

e) innovatív megközelítések végrehajtása;
f) együttmûködési projektek végrehajtása;
g) a helyi partnerségek közötti hálózatépítés.

Hogyan valósulnak meg ezek az elvek egy konkrét projekt
kapcsán?

Beszélgetõ partnerünk Kontics Ferencné a Balatonfûzfõi Vál-
lalkozások és Civil Szervezõdések Egyesületének elnöke, a Ba-
kony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület alapító tagja.

Hogyan kerültek kapcsolatba a LEADER programmal?
Egyesületünk fontos célja településünk közösségi életének

fellendítése, a szférák közötti együttmûködések elõmozdítása.
2007-ben, amikor a LEADER-program tájékoztató elõadására
kaptunk meghívót, magától értetõdõ volt számunkra, hogy dol-
gozni kívánunk a programban. 

Volt konkrét megvalósításra váró projektelképzelésük?
Több projektjavaslatot is benyújtottunk, a legfontosabb a

fûzfõi egykori csillagvizsgáló felújítása, tartalommal való megtöl-
tése. Ennek megfelelõen komoly felkészülést, települési egyezte-
téseket követõen nyújtottuk be a pályázatot a Balatoni Csillag-
vizsgáló – LEADER Kultúrközpont megvalósítására. Mintaér-
tékûnek tartom a helyi önkormányzat, a helyi civil szervezetek és
vállalkozók együttmûködését, remélem, hogy ebbõl más telepü-
lések is erõt, tudásanyagot tudnak gyûjteni projektjeik meg-
valósításához.

A helyi célok mellett látja-e értelmét a programnak térségi
szinten is?

Ez a program tette lehetõvé, hogy több, hozzánk hasonlóan
gondolkodó civil szervezettel és vállalkozóval is kapcsolatba
kerüljünk. 2009-ben rendeztük meg az I. Hálózatépítõ Civil
találkozót, melynek keretében bemutatkoznak a régió LEADER
akciócsoportjai és vendégünk volt az Irányító Hatóság is.
Együttmûködést alakítottunk ki "vállalkozásklinika" és helyi ter-
mékek promóciója témakörben a balatonkenesei Katica
Pékséggel, akik kiemelkedõ húzóerõt képviselhetnek a közösségi
projektek megvalósítása tekintetében. Varga Mihály litéri vál-
lalkozó is lelkes támogatója lett programjainknak, ami nagyban
hozzájárult a Tegyél Többet Településedért (TTT) programunk
sikeréhez.

Azt kívánom, hogy mindenki hasonló sikerekkel és pozitív
tapasztalatokkal gazdagodjon a program során.

TISZTELT OLVASÓ!
Engedje meg, hogy a Bakony és Balaton Keleti Kapuja

Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport nevében
köszöntsem.

Egyesületünk 2008-ban alakult 22 település önkormány-
zatainak, civil szervezeteinek és vállalkozásainak együttmûkö-
désével. Fõ célunk a 2007–2008 folyamán elkészített Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása, településeink fejlesztése, a
közös gondolkozás, együtt cselekvés igényének megteremtése.

E cél megvalósítása érdekében jelentkezünk rendszeresen a
helyi újságok hasábjain, a helyi önkormányzatok honlapjain, és a
települések LEADER hírtábláin. 

A közös célok elérése úgy valósulhat meg, ha Ön is segít
ötleteivel, javaslataival, észrevételeivel. 

Ha Ön is hozzá szeretne járulni települése fejlõdéséhez, for-
duljon hozzánk bizalommal!

Pergõ Margit
Berhida Város polgármestere

elnök

BALATONI INTEGRÁCIÓS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. meg-
bízható, minõségi szolgáltatásokkal segíti az önkormányzatok,
civil szervezetek, vállalatok munkáját az alábbi területeken:
• EU-s és hazai pályázatok figyelése, pályázati szaktanácsadás,
pályázatok írása. 
• Projektmenedzsment. 
• Megvalósíthatósági tanulmányok, költség–haszon elemzések,
üzleti terv készítése. 
• Környezetvédelmi tervek, programok készítése, környezet-
védelmi felülvizsgálat. 
• Pénzügyi és számviteli szolgáltatás alapítványok, nonprofit
szervezetek részére. 
• Területfejlesztési célokat szolgáló gazdaság- és társadalomtu-
dományi kutatások végzése. 
• Szakmai rendezvények szervezése. 
Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklõdését, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, hogy tudásunkat és
tapasztalatainkat mielõbb szervezete javára fordíthassuk. 

Elérhetõségek: 
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
8600 Siófok, Batthyány u. 1.
Telefon/Fax: 06-84/317-002
e-mail: bftkht@balatonregion.hu
honlap: www.balatonregion.hu

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

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa



ANGOL nyelvtanítás, alap-, közép- és felsõfokú nyelvvizsgára való felkészítés
(Pannon, Origo, ECL, stb.) általános, és üzleti nyelvbõl nagy tapasztalattal.

Tel:30-284-9304

Balatonalmádiban, forgalmas helyen, bevezetett üzlet eladó vagy kiadó.
88/786-161, 30/252-0794

Számlázási cím: Hollander és Tsa Bt. Balatonalmádi, Ferenczy K. u. 6.

ITT A NYÁR ! AKCIÓ !

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, napellenzõk, reluxák nagy választékban,
rövid határidõvel, korrekt áron. 

Bízzon a helyi vállalkozó 18 éves múltjában, és késõbbi elérhetõségében,
teljes körû szolgáltatásában.

Idõpont egyeztetés hétvégén is:
Molnár Tibor 06 20 947 5739,
valamint wolfhaz@gmail.com

www.gipsz-karton.hu

Talp és testmasszázs • Almádi, Szellõ utca 2/A.
Ódor Judit

70/596-44-08

2010. június 19-én 10.00 órától Balatonalmádiban, a Homok utca 6. szám alatt,
B O L H A P I A C O T  T A R T U N K .  

Háztartási cikkek, fûnyíró, stb. Tel.: 06/20/337-5077

Ü V E G E Z É S
Nyílászárók, teraszok, erkélyek üvegezése és kittelésjavítása.

Hõszigetelt üveg készítése és beépítése. Tükörvágás. Helyszíni munka hétvégén is

SZABÓ ZSOLT: 06-30-237-44-56

Nincs ideje füvet nyírni, vagy nem akarja
szabadidejét erre pazarolni, hívjon és én

elvégzem Ön helyett. 20/412-4313

GARÁZS KIADÓ!
Magas, nagyméretû garázs/tároló az Óvári Ferenc utcában kiadó. 

TELEFON: 06-1/275-8743

NYÁRI TÁBOR
Népmûvészeti alkotótábor 2010 júliusában

a Varrótû Tanodában. A táborban az autentikus magyar
népmûvészet, hímzés, gyapjúszövés, gyöngyfûzés

és tojásírás alapjaival ismerkednek meg a gyerekek.
PROGRAM:

Hétfõ: A magyar népi hímzéskultúráról – Hímzett 
monogramos tarisznya készítése

Kedd: A megkezdett munka folytatása, a tarisznya
befejezése. Délután szövés, fonás, eszköz nél-
küli fonatok készítése, karmantyúbáb készí-
tése

Szerda: A szövött munkák befejezése. Délután a to-
jásdíszítés magyar hagyománya. Íróka készí-
tése, mintarajzolás.

Csütörtök: Tojásírás a gyakorlatban. Délután gyöngy-
fûzés, kétszálas fûzés (gyûrû, karkötõ, nyak-
lánc)

Péntek: Gyöngymunkák befejezése. Délután megle-
petés program!

TURNUSOK: Július 5–9. ; Július 12–16. ; Július 26–30.
A foglalkozás naponta 9 órától 17 óráig tart. Egy turnus-
ban maximum tíz fõ lehet. A tábor költsége bruttó
20.000 forint, amely az oktatást és az anyagköltséget tar-
talmazza. Jelentkezni lehet június 15-ig.
Bõvebb információ: Cz. Tóth Hajnalka népi iparmûvész
szakoktató 30/611-0242



Intézze biztosítási ügyeit helyben!
UNIQA Biztosító Zrt.

Balatonalmádi Ügynöksége
8220 Balatonalmádi, Martinovics I. u. 2.

Tel.: 88/574-400, Fax: 88/574-401
Mobiltel.: 20/932-4411, 20/414-3943

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk 
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség!  Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõség,

vizsgára való felkészülésre.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2010. 06. 15. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2010. 06. 18. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
MAGYAR–ANGOL TANNYELVÛ GIMNÁZIUMBAN

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

E-mail: baksai@upcmail.hu
Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107

BALATONALMÁDI

G A Z D A B O L T
TOBRUKBAN – 71-ES ÚTON AZ USZODA ÚTI CSOMÓPONTNÁL 

MINÕSÉGI  VETÕMAGOK, NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK,
PALÁNTAFÖLD, VIRÁGFÖLDEK, TÁPOLDATOK,                      

SZARVASMARHA ÉS MÛTRÁGYÁK,

KERTI ÉS HOBBI SZERSZÁMOK,
KÖTÕELEMEK, KÖTÖZÕK, FESTÉKEK, SZERSZÁMNYELEK

BORÁSZATI  FELSZERELÉSEK,
TÁROLÓEDÉNYEK, KONYHAFELSZERELÉSEK

PVC FÓLIÁK, ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK, MÛSÖVÉNY, KERÍTÉSFONAT,

PB-gázpalack csere,  EU-szabványos fa kerti játékok és fabútorok

NYITVA TARTÁS: Hétfõ – péntek: 8 – 16-ig,  szombat: 8 – 14-ig.

Tel.: 06 - 20 / 327-93-32

Tájékoztatunk mindenkit, akik ismerték,
hogy a PAX Gyógyszertár

(Szabolcs u. 25., a Fórumnál)
és a PAX Gyógyszertár Fiókgyógyszertára

(Vörösberény, Ady E. u. 2.) 
2010. június 1-jétõl megszünteti mûködését.

Emlékezzenek rá szeretettel! 



1. sor
Nyúl Patrícia, Kelemen Roxána, Szegedi
Fanny, Kristóf Julianna, Sári Gyuláné Tarsó
Ildikó osztályfõnök, Fejes Alexandra, Kuthi
Boglárka, Buda Barbara, Segesdi Anna, Izsó
Dominika, Rakk Virág

2. sor
Kalincsák Dávid,Borsi Lõrinc,Keller Balázs,
Varga Bálint, Ulapcsik Alexandra, Tóth
Marianna, Ott Zsófia, Klimkó Emese,
Varga Bence, Vonnák Nándor

3. sor
Vadnai Benjamin, Csörnök Dániel, Pajor
Zsombor, Szekeres Dávid, Csepely Zsófia,
Tóth János, Kerekes Attila, Kovács
Márton, Szokolai Dániel
Hiányzik a képrõl: Ujtz Zoltán

Ballagó nyolcadikosaink

Györgyi Dénes Általános Iskola

Vörösberényi Általános Iskola
8. a osztálya

1. sor
Rácz Szimonetta, Pordán Vivien, Stifter
Barbara, Reiner Henrietta, Simon Krisztina,
Kovács Dóra, Zsapka Andrea of., Zab Zsanett,
Kórusz Dóra, Horváth Nóra, Czeti Vivien,
Horváth Noémi

2. sor
Kiss Zoltán Gábor, Kovács Konrád, Faust
Jonatán, Horváth Szilveszter, Rompos Gergõ,
Mikóczi Levente

3. sor
Tászler Gábor, Nagy Dávid, Vékony Kristóf,
Kovács Kristóf, Kovács István, Dobai Botond

Vörösberényi Általános Iskola
8. b osztálya

1. sor
Lõrincz Zsuzsanna, Gazsi Rebeka Dalma,
Sutyinszki Alíz, Magyar Dalma, Szénási Luca,
Kovács Katalin of., Biró Anita, Berényi
Alexandra, Tölgyesi Dóra, Dunavölgyi Bettina,
Kosztya Izabella

2. sor
Csontos Imre, Telek István, Csíki Henrik,
Fördõs Csaba, Székely Márk, Takács Dávid,
Fegyveres Richárd, Bidiga Márk, Gondán
Csaba

Hiányoznak a képrõl:
Csõke Bence, Keszei Kinga
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