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" A kérdező embernek válaszol ez a t áj, 
a csend és a  viharok, 

a lágyan simogató víz,
 a befagyott tó mozdulatlansága, 

a születő nappalok, 
az éjjelek sötét ölelésébe bújó nap, 

vagy amikor nem látni 
hol kezdődik az ég."Balogh Ervin: Ezü sthíd (részlet)



MI VAN AZ ÚJSÁGBAN?
RÖVID TARTALMI ISMERTETÉSEK 1.

Az Új Almádi Újságban megjelent helytörténeti írások száma 2010. 
áprilisban elérte a 250-et. Már korábban felmerült az igény, hogy 
az egyes cikkekről, néhány mondatos tartalmi kivonat készüljön a 
jövőbeli érdeklődők, kutatók számára. A cikkek címéből nem 
mindig derül ki a tartalmuk. Egy épület címben szereplő neve, 
esetenként funkciójának megnevezése, kellő eligazítást adhat a tar
talomra vonatkozóan. Ugyanakkor egy általános megnevezés, 
például "100 éve történt" nem nyújt kellő információt az érdek
lődőnek, a kutatónak és kizárja a hivatkozási lehetőséget. 
Időrenden következzenek az egyes példányok tartalmi kivonatai, 
amiket folytatólagosan közlünk.

1989. április. Almádi múltjából. Balatonalmádi várossá nyilvání
tása alkalmából megjelent mutatványszám. Dióhéjban összefoglal
ja Almádi településtörténetét, kezdve az 1493. évi első okleveles 
említésétől az X X . század közepéig. Nagyon rövid ismertetés.

1989. II. szám, július. Vörösberény. A Vasárnapi Újság 1864-ik. 
évfolyam 43. számban megjelent írás kivonata. A szerző Budáról 
indulva Vörösberénybe utazik és leírja az út érdekes állomásait. 
Lepsényig vonattal, onnan kocsival tette meg az utat. Az írást a 
templom és a kolostor együttesét ábrázoló acélmetszet egészíti ki.

1989. III. szám, augusztus. Káptalanfüred kialakulása. Korabeli 
sajtóban megjelent cikkek áttekintést adnak Káptalanfüred rövid 
történetéből. Az írást kiegészíti a településrész parcellázási terve.

1989. IV. szám, szeptember. Budatava településtörténetéből. A 
Budatava elnevezés eredete nem ismert. Területe a Szabadság úttal 
egyik oldalon lehatároltan ősidők óta Vörösberény része volt. Az 
1389. évben készült nádori ítéletlevél határ leírása megegyezik a 
mai Szabadság úttal. A két település egyesítése előtt is az említett 
út volt a határ. A cikkben előfordulnak dűlőnevek, melyek ma is 
használatosak. A területre Almádi 1936. évben készült rendezési 
terve is kiterjed.

1989. V. szám, október. Almádi szőlőhegy. Almádi önálló község 
státuszát 1869-ben nyerte el, addig szőlőhegyként funkcionált. Az
1493., 1505. és 1519. évi oklevelekben, későbbi kontraktusokban 
és szőlőlevelekben Promontorio Almádi elnevezéssel szerepel. A 
cikk részletezi a szőlőhegyi élettel összefüggő kérdéseket és tiszt
ségeket.

1989. VI. szám, november. "Vagyon egy tető alatt prös Ház padlás 
nélkül, egy belső padlásos pinze, és egy tüzellő gunyhó." A cikk címe 
egy 1806. augusztus 21-én kelt, almádi szőlőben felvett leltárból 
származik, egyben az épület korabeli leírása. A leltár 80 tételből áll 
és mindenre kiterjed, a szőlőterülettől a padláson található kötözni 
való sásig. Nagyon érdekes irat, mindenféle vonatkozásban.

1988. VII. szám, december. Almádi télen a múlt század utolsó 
éveiben... Almádiban folyó nyári élet alapos ismertetése mellett, a 
téli eseményeket is megemlítik a helyi újságok. Ilyenkor a jövő évi 
terveket és előkészületeket ismertetik. Az Almádi Fürdő Rt. mit 
kíván a következő szezonra (1899) elkészíteni. Hírt adnak továb
bá a Budapesten, télen tartott összejövetelekről, ahol megbeszélik,

- hogy mit szándékoznak jövőre programba venni, ki mikor épít 
nyaralót stb.

1 9 9 0 . I. szám, január. Almádi Gyógyfürdő (I. rész)
Almádi füzetek 2. kiadványban részletesen megjelent.

1990. II. szám, február. Almádi Gyógyfürdő. (II. rész)
Almádi füzetek 2. kiadványában részletesen megjelent.

1990. III. szám, március. Almádi Gyógyfürdő (III. rész)
Almádi füzete 2. kiadványában részletesen megjelent.

1990. IV. szám, április. Vitorlabontás előtt. A cikk ismerteti a 
vitorlás élet balatoni kialakulását, különös tekintettel a Balatoni

Yacht Club Almádi Osztálya létrejöttére. A későbbikben Almádi 
Yacht Club (AYC) néven szerepel. Klubháza a hajókikötő melletti 
stégen állt. 1925. augusztus 27-én felavatták újonnan épült 
székházukat.

1990. V. szám, május. Almádi sporttörténetéből. Az írás áttekin
ti a város sporttörténetét 1898-tól 1933-ig, természetesen nem tel
jes körűen, hanem egy-egy adattal mutatja be az almádi sport- 
események sorát. Külön megemlíti a III. nemzetközi sporthetet, 
mint jelentős eseményt, melynek alkalmából Almádi posta emlék
bélyegzőt használt. Filatéliai kapcsolódás.

1990. VI. szám, június. Önkormányzat a múltban. A cikk ismer
teti az 1869. július 5-én kelt megyegyűlési határozatot Almádi 
önálló községként való elismeréséről. Kitér a megye és a kisközség 
kapcsolatára, pénzügyi ellenőrzésére. Ismerteti a kisközségi 
elöljáróság hierarchikus rendjét, valamint a testület összetételét. 
Czuczor Sándor tollából, a lap 3. oldalán megjelent, "100 éves 
angolnyelvű várostervezet Almádiról" szóló figyelemre méltó írás.

1990. VII. szám, július. Községháza, városháza. Az írás bemutat
ja az almádi községháza, a maga korában a település legnagyobb 
épülete, építésének történetét, az építési szakaszokra is kitérve. 
Továbbá olvashatjuk az ünnepélyes avatásról szóló programot tel
jes egészében.

1990. VIII. szám, augusztus. Strandélet kezdetei Almádiban... 
Első fürdési adat 1877-ben jelent meg és Brenner Lőrinc nevéhez 
fűződik, ugyanis ő építette a nyolc "fürdőbódét". A cikk a korabeli 
sajtót idézi az 1877. és 1878. évekből, különös tekintettel az újon
nan épült fürdőbódékra, illetve építőjükre.

Szeptemberben a választás miatt nem jelent meg helytörténeti írás. 
A képviselő és polgármester jelöltek bemutatását közöltük.

1990. X . szám, október. Állami Elemi Népiskola Almádiban. 
Almádiban nem volt korábban iskola és a képviselő-testület 1901. 
februári ülésén elhatározta egy elemi iskola építését. A terv meg
valósult és 1904. szeptemberben megindult a tanítás. A cikk idézi 
a felavatási ünnepséget ismertető újsághírt teljes egészében. Az 
iskolába 79 tanuló iratkozott be, közülük 38 fő volt az elsős.

1990. XI. szám, november. Szent Margit kápolna Almádiban. A 
cikk a kápolna építésének előzményeiről és építésének rövid 
történetéről szól. 1883. január 21-én, Brenner Lőrinc lakásán 
összegyűlt veszprémi lakosok, egyben almádi szőlőbirtokosok 
elhatározták Almádiban egy "Isten háza" építését. Elhatározást tett 
követte és közadakozásból felépült a ma is álló kápolna.

1990. XII. szám, december. Rendhagyó visszatekintés. A megjelent 
írás a Veszprém és a Veszprémi Független Hírlap című hetilapok 
1890-ben megjelent cikkeit és híradásait tartalmazza, természetesen 
kivonatosan. Egy teljes éven keresztül láthatja az olvasó, hogy 
milyen sokat foglalkoztak a veszprémi hetilapok Almádival. A cikk 
mellékleteként szerepel az 1890. évi hajómenetrend.

Schildmayer Ferenc

Ilyen volt az Öreghegy látványa 1900 körül



A képviselő-testület a 2010. június 24-i ülésén 24 napirendi pontot 
tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:
Javaslat a Balatonalmádi Rendőrkapitányság elhelyezése ügyében 
A képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság elhelyezésének kérdését. Egyeztetés folyt az elhe
lyezés új lehetőségeinek feltárására, miután a volt Váci Mihály Álta
lános Iskola épületéről nem jött létre megegyezés. A Veszprém Me
gyei Rendőrfőkapitány 2010 M ájusáig azzal kereste meg az önkor
mányzatot, hogy ajánljon fel egy, |a mintegy 1500 m2 hasznos 
alapterületű rendőrkapitánysági épület elhelyezésére, alkalmas 
területet. Erre jelenleg a Vörösberényi Általános Iskola és a 71. sz. 
főút közötti terület a legalkalmasabb. A képviselő-testület felhatal
mazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést az érdekelt szak
hatóságokkal, közművek képviselőivel, illetve a tervezett beruházás 
megvalósítására vonatkozóan.
A közoktatási intézmények beszámolója a 2009/10. tanévről, 
valamint az intézményi minőségirányítási programok végreha
jtásáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LX X IX. törvény 104. § (4) bekk. b.) 
pontja szerint az önkormányzat, mint fenntartó a nevelési, illetve 
pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó 
szakmai munka eredményességét a közoktatási intézmények által ké
szített beszámolók alapján értékelheti. Az oktatási és kulturális bi
zottság kérésére az almádi közoktatási intézmények elkészítették a 
2009/2010. tanévről szőlő beszámolójukat.
Az intézményi minőségirányítási programok teljesítményértékelését 
a fenntartói jóváhagyást követően a Ktv. 40 .  § (12) bekezdésének 
megfelelően Balatonalmádi város honlapján, a ww.balatonaIinadi.hu/ 
Önkormányzat/Intézmény neve menüpont alatt tesszük kö/.zé. A 
képviselő-testület elfogadta a beszámolókat, Keszey János pogárrmes
ter köszönetet mondott az, intézményvezetőknek a 2009/2010-os 
tanévben végzett munkájukért.
Javaslat az általános iskolákban induló napközis csoportok számá
nak meghatározására
A 2009/2010. tanévben a város általános iskoláiban indított nap
közis csoportok száma az alábbiak szerint alakult: a Vörösberényi 
Általános Iskolában 2 napközis csoport folyamatos, 1 csoport 
határozott idejű működése, a Györgyi Dénes Általános Iskolában 2 
napközis csoport folyamatos, 1 csoport határozott idejű működése 
volt engedélyezett. A közoktatási törvény által meghatározott lét
számhatár napközis csoportok esetében 1-4. évfolyamon maximá
lisan 26 fő, 5-8. évfolyamok esetében 30 fő. A Györgyi Dénes Álta
lános Iskolában végzett felmérés alapján a következő tanévben 
várható napközis létszám 73 fő, A Vörösberényi Általános Iskolában 
a napközi igénybevételére irányuló intézményi felmérés szerint a 
2009/2010. tanévre várható tanulói létszám 80 fő, ami mindkét isko
la esetében indokolttá teszi a három napközis csoport indítását. 
Javaslat a Balatonalmádi Városgondnokság alkalmi munkavállalók 
foglalkoztatási mód megváltoztatására
A városüzemeltetés egyes szezonális feladatainak ellátását -  mint pél
dául kézi hóeltakarítás, csapadékvíz csatornahálózat karbantartása, 
árkok tisztítása, úthálózat kézi seprése a Balatonalmádi Város
gondnokság alkalmi munkavállalók foglalkoztatásával is segítette. E 
kiadások fedezete a Városgondnokság eredeti költségvetésében 
különböző szakfeladatokon, az igényeknek megfelelően került ter
vezésre, elfogadásra. A 2010. április 1-től hatályban lévő -  az egysz
erűsített foglalkoztatásról szóló -  törvény kapcsán kiadott hivatalos 
APEH állásfoglalás szerint "Nem lehet egyszerűsített foglalkoztatás
ra irányuló jogviszonyt létesíteni a Ktv. 1. §-ában, valamint a Kjt. 1.
§ (1 ) bekezdésben meghatározott munkáltató által az alaptevékeny
ségébe tartozó feladatai ellátására." Ennek következtében a Város- 
gondnokság kérelmezi az önkormányzat által jóváhagyott létszámá
nak 2 fővel történő megemelését 2010. július 1-jétől. A képviselő- 
testület támogatja a kérést.
Javaslat a 2011. évi útépítés pénzügyi fedezetének biztosítására 
Balatonalmádi Város területén 2010. évben több útépítés, csapadék
víz-elvezetési árok, járdaépítés, támfalépítés, helyreállítás kivitele
zése van tervben és folyamatban. Mivel a beruházások összessége a 
Közbeszerzési Törvény erre vonatkozó paragrafusa szerint a törvény 
hatálya alá tartozik, ezért egy olyan közbeszerzési eljárás kiírására 
kerül sor, mely az összes munkálatot magába foglalja, s lehetőséget 
nyújt a folymatos, gyors és hatékony eljárás lefolytatására. A munká

latok mennyisége és nagyságrendje igényli, hogy ne csak a 2010 . évi 
munkavégzésre, hanem a 2 0 1 1 . december 31-ig terjedő időszakot 
magába foglaló periódusra is kiterjedjen a közbeszerzés. Így a jövő 
évi tervezésnél az előző tervezési metodikákat figyelembe véve brut
tó 48.500.000 Ft előirányzat tervezésére van szükség. A képviselő- 
testület biztosítja a munkálatokhoz szükséges előirányzott öszeget. 
Javaslat rendezvényfaházak fedezetének biztosítására 
A képviselő-testület 360/2009 (XI.12.) számú határozata értelmében 
felkérte az Almádiért Közalapítványt, hogy nyújtson be pályázatot a 
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Helyi Akciócsoporthoz rendez
vényfaházak beszerzésére a "Rendezvények lebonyolításához szük
séges mobil eszközök beszerzése" célterületre. Ennek eredményeként 
az Almádiért Közalapítvány 11.200.000 Ft + áfa támogatást nyert 
el. A pályázat utófinanszírozású, a közalapítvány azonban nem ren
delkezik a faházak megvásárlásához szükséges összeggel. A faházak 
mielőbbi megvásárlása több millió Ft faházbérleti díj megtakarítását 
eredményezné az Önkormányzat számára. Ezért a képviselő-testület 
az Almádiért Közalapítvány számára államháztartáson kívülre nyúj
tott felhalmozási célú támogatási kölcsönt nyújt 1 1 .200.000 Ft + 
áfa, azaz 14.000.000 Ft értékben visszafizetési kötelezettség terhe 
mellett.
A bőrgyógyászati ellátás ügye
Dr. Koczka Viktória, a Zsúp-2001 Kft. (8220 Balatonalmádi, Sza
badság u. 6 .) ügyvezető főorvosa 2010. szeptember 30-i határnapra 
felmondta a balatonalmádi bőrgyógyászati járóbeteg szakellátásra és 
nemibeteg gondozásra az önkormányzattal kötött egészségügyi fela
dat-ellátási szerződést. Balatonalmádi Város Önkormányzata Dr. 
Koczka Viktória ügyvezető főorvos kérelmére és felmondása alapján 
az 1998. szeptember 30-án létrejött szerződést 2010. szeptember 30- 
i határnappal közös megegyezéssel megszünteti azzal, hogy a bőrgyó
gyászatra jutó szakellátási kapacitás 2010. október 1-jétől Balatonal
mádi Város Önkormányzatát illeti meg. Az önkormányzat köszöne
tét fejezi ki Dr. Koczka Viktória bőrgyógyász szakorvosnak a Bala
tonalmádiban végzett több évtizedes gyógyító-megelőző munkájáért, 
továbbá a bőr- és nemibeteg-ellátás feladatainak ellátására pályázatot 
ír ki.

Varga Veronika

GYALOGOLNI KEREKEZNI JÓ!!!
Kedves Barátaim! Kedves almádi Polgárok és Nyaralók!

Itt a július, és hála Istennek, végre igazi mari meleg, és ami
vel jár: ZSÚFOLTSÁG és DUGÓ!!!

Szeretnék mindenkit arra bíztatni, aki teheti, KÖZLEKED
JEN GYALOG vagy KERÉKPÁRRAL. Almádiban!

Kérjük az itt nyaraló vendégeinket, népszerűsítsük ismerő
seink körében! Nemcsak egészségesebb, de élhetőbb várost is ad, 
ha csak akkor ülünk kocsiba, amikor tényleg szükség van rá!

Töltési Erzsébet

"TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ"
A könyvtári hálózatok nem formális és informális képzési 

szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 
Támop-3.2.4-08/1 -2009-0017 "Veszprém megyei közkönyvtárak 
szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi 
oktatás, az iskolarendszerű oktatáson kívüli képzések támo
gatására, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére" c. pro
jekt sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes megnyitója 
2010. június 10-én volt az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban.

A megyei könyvtár vezetésével hat városi könyvtár alkotja a 
konzorciumot, amelynek tagja az almádi könyvtár is.

A pályázat keretében 5 .649.000 Ft. támogatást kapott a 
könyvtárunk, amelyet az alábbiak szerint használunk fel:
- strandkönyvtári szolgáltatás fejlesztése, elterjesztése,
- tájékoztató kiadványok a szolgáltatások népszerűsítésére,
- nyelvtanfolyam,
- a könyvtári honlap többnyelvűvé tétele.



A 100 ÉVES KATOLIKUS KÖR
Kezdjük a visszaemlékezést a XIX. század végével, amikor is 

1881 szeptemberében megalakult a magyar olvasóegylet.
Laposa Dániel református lelkész, mint elnök és Németh János 

római katolikus tanító, mint jegyző, megalakították az akkori 
községházán a magyar olvasóegyletet. Ma ebben az épületben a 
posta, az orvosi rendelő és a családsegítő szolgálat működik.

Az egylet sem felekezeti, sem politikai viták színterévé nem 
válhatott. Csak a közösség, tehát a falu és környékének könyv- és 
hírlapolvasási igényeinek kielégítése volt a cél. A tagok tagdíjat 
fizettek. Az egylet helyiségében lehetett olvasni, beszélgetni. Az 
oda nem illő tagokat kizárták, ha összeférhetetlenek voltak. Te
hát rendesen kellett viselkedni. Ez a fegyelmezési gyakorlat ma is 
helytálló.

Az egylet 1882 márciusában támogatottság hiányában meg
szűnt. Majd 28 év múlva, 1910-ben, immár 100 éve annak, hogy 
a belügyminiszter engedélyével megalakult a vörösberényi római 
katolikus kör, amely a katolikus iskolában működött. Valószínű 
Takács Imre katolikus kántortanító úr vezetése alatt 1910-től 
1924-ig. Őt követte 1925-ben Csonka Ferenc katolikus kántor
tanító, egyben ő volt az utolsó katolikus kántortanító. Negyed- 
százados működése alatt nagyon sokat tett a falu kulturális 
fejlődéséért. Számtalan előadást szervezett, színdarabokat taní
tott az iskolában. Az előadások a körben zajlottak le.

A katolikus kör a tagok adományából 1936-ban megépült a 
mai óvoda elődjeként.

Az első működtető és csapos Rónai Ferenc, a második 
Godinek László és a harmadik Tóth Sándor volt.

A kör kuglizót is működtetett. Az italmérésen kívül könyvtár, 
filmvetítés, ismeretterjesztő előadások is színesítették a kulturális 
palettát. Előadásokat tartottak erkölcsi, történelmi és szórakoz
tató témákról.

A katolikus kör helyiségeit használták a különböző katolikus 
egyesületek és karitatív szervezetek. Többek között a Kalász, a 
katolikus lányok szövetsége, a Kalot, a Katolikus Agrárifjúsági 
Legényegylet Országos Szövetsége.

Különböző szakosztályok működtek a körön belül. A sajtó
szakosztály vezetője Gyöngyösi Imre plébános volt,

A kulturális szakosztály 100 fős hallgatóságnak tartott elő
adást 1939-ben. Az előadók Gyöngyösi Imre plébános, Csonka 
Ferenc kántortanító, Kollányi Karola római katolikus tanítónő, 
dr. Drong Mihály, almádi orvosa, Koszorús László református 
lelkész, Ozsvát József református kántortanító.

1930-ban Csonka Ferenc katolikus kántortanító megalapítot
ta Vörösberényben a dalkört. A dalárda tagjai vegyesen voltak 
katolikus és református felekezetűek. A dalárda a katolikus 
iskolában tartotta a foglalkozásait. Több, mint 40 taggal műkö
dött. A tagoknak, mint a róluk készült felvétel mutatja, csak 
egyensapkájuk volt. A dalárda több versenyen indult sikeresen. 
Jártak Tihanyban, Siófokon és Székesfehérváron.

Csonka Ferenc első színpadi előadása 1928-ban a Katolikus 
Iskolában volt, a darab címe ismeretlen. A Sári bíró című darab 
1928-ban, a "Fehérvári huszárok" 1935-ben, a "Gyurkovics 
lányok" 1934-ben Tászler Margit rendezésében került bemutatás
ra. Csonka Ferenc 1936-ban vitte színre a Csókos huszárok és "Az 
iglói diákok" című darabot. 1939-ben a János vitézt adták elő, 
valamint a Falu rossza és a Nem élhetek muzsikaszó nélkül címűt. 
A János vitézt 1948-ban, új feldolgozásban adták elő.

A katolikus kör épületét 1950-ben elvették és óvodát működ
tettek benne. Ma egy magánóvodának ad helyet.

Meg kell említeni még, hogy Csonka Ferenc szervezésében
1954-től művésztelep működött Vörösberényben. A nyaranta 
készült alkotásokat a művészek kiállításán lehetett megtekinteni.
1955-ben a kiállítás például az almádi dohányipari üdülő aulájá
ban kapott helyet. Ebben az épületben ma egy drogériaüzlet 
működik, a DM.

Csonka Ferenc az akkori szocialista nyomásnak már nem 
tudott ellenállni és 1956-ban nyugdíjba menekült. A művésztelep 
tagjai még az 1970-es években nyaranta visszajártak Vörösbe
rénybe alkotni.

Kovács István
a Honismereti Kör tagja, helytörténeti kutató

A TÖRTÉNET NEM ÉRT VÉGET...
Az Olvasókör közöttünk szunnyadó szellemisége 1990-ben a 

sokunk által ismert, tisztelt és szeretett Veszeli Lajos festőművész 
áldásos tevékenységének köszönhetően újjáéledt.

Vörösberény kulturális életének mindenkori jelentős meg
határozójaként, a nagy múltú civil szervezet Vörösberényi Pol
gári Kör elnevezéssel tovább folytatta működését. Elén az évek 
folyamán Németh Ervin, Nándori Gyula, Dr. Kaliczka László és 
Polyák István áldozatos munkával elnököltek. 2004-től Varjas 
Zoltán vezetése alatt Vörösberényi Polgári Olvasó Kör (VPOK) 
néven jegyeztették be.

Az elmúlt 20 év eseményei, írásos és képes dokumentumai 
ugyanúgy feldolgozásra várnak, mint ahogy Kovács István 
helytörténeti kutató az azt megelőző 8 évtizeddel megtette.

Hálásan köszönöm ezt Pista bácsinak magam és a PVOK 
nevében, jó egészséget, erőt és Isten áldotta hosszú életet kíván
va. Hitem szerint Vörösberény, Balatonalmádi ősi magjának 
szellemi-kulturális gazdagsága az egész város gazdagságát növeli. 
Ezen a nyomvonalon kell tovább vinnünk elődeink eszmeiségét.

dr. Vollain Mária 
VPOK elnöke
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MEZŐBERÉNYBEN TARTJÁK

Jelentkezni Mester Ferencnél lehet a 
06/20/991-6213 telefonszámon 

augusztus 1-jéig.



A BAJBAN DERÜL KI, 
MILYEN SOK A JÓ EMBER
Árvízkárosultaknak segítettek almádi polgárai

A víztől ledöntött házak, az utcákon rohanó folyamokká vált 
egykori kis patakok képének láttán mindenki szíve összeszorult a 
képernyők előtt, így aztán nem csoda, hogy nem kellett senkit 
sem agitálniuk a segítségükre sietőknek. Az árvíz által sújtott 
országrészek számára széleskörű adománygyűjtés indult meg 
Balatonalmádiban is. Az összefogás példás oszágszerte. Ha fel
gyosult élettempónk miatt gyakran tapasztaljuk is, hogy az 
egymás iránti figyelem csökkenőben van, jóleső látni, hogy 
vészhelyzetben mégis-mégis ezrek mozdulnak, ezrek keresik a 
segítés lehetőségeit.

Az Almádi Plébániához tartozó római katolikus templomok
ban június 13-án rendeztek gyűjtést az árvízkárosultak megsegí
tésére. Hozta adományát a jómódú vállalkozó és hozta a "sze
gény asszony is -  kétfillérét". Így gyűlt össze kereken 1 millió 
forint, hogy előzetes egyeztetés után már másnap az Edelényi 
Plébániára utalják. Nagylelkű volt az adomány, köszönet érte 
minden adakozónak. És a hála. Gondoljunk mindenkor arra, 
micsoda öröm éri a most szűkölködőket, amikor az ott működő 
Karitász Csoport tagjai szétosztják az adományt, ami általunk 
jutott hozzájuk, hogy meleg takarójuk, mosószerük, ételük 
legyen és érezhessék, hogy nincsenek magukra hagyva, mert 
Balatonalmádi polgárai együttéreznek velük.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál a Veszprémi út 87-ben 
csütörtök délutánonként egy szeretetteljes kis csapat továbbra is 
folyamatosan gyűjti a felajánlásokat (képünkön), hogy aki eddig 
még nem tudta eljuttatni szeretetcsomagját, ki ne maradjon e 
szeretetszolgálatból. Ruhaneműt az árvízkárosultak sok helyen 
már nem tudnak fogadni. Elsősorban tartós élelmiszerekre, mo
sószerre, öblítőre, mosógépekre, hűtőszekrényekre van szükség. 
A nagyobb helyigényű bútorokat, az építési anyagokat összeírják, 
és amikor megvan a hely, ahol fogadják, majd akkor küldik. És 
biztosan mindenütt fog még akadni segítő adományozó, hiszen 
tudjuk mit jelenthet a szinte semmivé vált háztartásokban még 
egy szék, vagy egy jó állapotú szekrény, a biztonságos újrakezdést 
segítő építőanyag, a megmaradt csekély holmi fertőtlenítésére 
küldött anyag.

Az adományok egy részét jún. 17-én egy lelkes csapat juttatta 
el Edelénybe. Az adomány egy része a plébániára került, míg a 
másik részét házról házra járva vitték ki. Nekünk szinte elképzel
hetetlen és megrendítő volt amit ott látniuk kellett: a víz már visz
szahúzódott a medrébe, de rettenetes, amit maga után hagyott. A 
csatornák tartalmát, a házakból kimosott anyagokat, kóbor és 
egykor kedves tárgyakat. Voltak olyan kétszintes házak, ahol az 
emelet is vízben állt. Minden adománynak örültek, de legjobban a 
fertőtlenítő és tisztító szereknek és az élelemnek. Talán még fel sem 
tudták dolgozni a történteket, azt, hogy sokaknak mindent újra 
kell kezdeniük, pedig nem háború után vagyunk, csak az ember 
által rosszul őrzött természet szabadult el, amiről oly nagyképűen 
gondoltuk, hogy kézben tudjuk tartani.

A református és az evangélikus egyház jún. 20-án gyűjtötte a 
perselypénzt, és szervezetten juttatja el a rászorulóknak.

Több szervezet, pl. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, az 
Egészségügyben Dolgozók Független szakszervezete és almádi 
magánszemélyek is csatlakoztak a gyűjtéshez.

Felmerült az árvízkárosult gyermekek üdültetésének gondo
lata. Tíz gyermek fogadására jelentkezett család, sőt a Pedagógus 
Üdülő is vendégül látott volna húsz gyermeket, de azt az infor
mációt kaptuk, hogy az árvízkárosultak már megoldották gyer
mekeik üdültetését. Hála Istennek, sok a jószándékú ember! De 
ha az üdültetés már megoldott, a fogadás költségeit váltsuk át 
adományra!

Lehetőség van a kétkezi munkára is az árvízsújtotta területen 
(házak takarítására, adománycsomagok összeállítására), aki 
szívesen részt venne benne, hívja a 30/9719-446-os számot. 
Menjünk, legyünk együtt a szenvedőkkel akiknek sorsát mi el
kerülhettük!

Keszey polgármester úr köszönetét fejezte ki a sok segít
ségért. Városunk Képviselő Testülete legutóbbi ülésén úgy

határozott, hogy az idei augusztus 20-i tűzijátékra szánt összeget 
átutalja az árvízkárosultak megsegítésére. Mindenkinek hálás 
szívvel köszönjük az eddigi adományait és örömmel várjuk 
azokét is, akik eddig még nem tudtak bekapcsolódni az 
adakozásba. Ezúttal minden fillér, minden tárgy, minden élő 
munka biztosan jó helyre kerül, nemes célt szolgál!

TE

POLGÁRŐR HÍREK
Június utolsó szombatján részt vettünk a Balatonfűzfőn ren

dezett Regionális Polgárőr Napon.
Sajnos az időjárás sok vendéget elriasztott, ám akik megjelen

tek örömmel vetélkedtek KRESZ-totón, vagy kipróbálták íjász-, 
tudásukat. A közönséget színvonalas műsorok szórakoztatták.

Egyesületünk az árvízkárosultak javára kétféle segítséget 
nyújtott. A megyei, és az országos szövetségen keresztül tartós 
élelmiszereket, ül. pénzadományt juttattunk a rászorultak segíté
sére. Nem nagy tétel (összesen 25 E Ft), de a sok kicsi...

Tagjaink közül sokan hívták az adományvonal számát is.
Az igazi nyár még várat magára, a gyakori rossz idő ellenére 

azonban folyamatosan járőröztünk, több esetben a rendőrséggel 
együtt.

Tapasztaltuk, hogy megnövekedett a kerékpáros forgalom, 
akárcsak az autós turizmus. Sok helyen a kerékpárút és a közfor
galom azonos nyomvonalon zajlik, ezért kérjük a gépjárművek 
vezetőit, hogy különösen figyeljenek a "drótszamarasokra"!

Minden évben elmondjuk, hogy a nyár nem csak lazaságot 
hoz, hanem betörésre-besurranásra szakosodott csoportokat is. 
Figyeljenek ingatlanjaik zárására, mert a szúnyogháló valóban 
csak a vérszívókat tartja távol, az enyveskezűeket nem.

Kérjük, fogadják el, hogy a Balaton nem csak szép és 
kellemes. Goromba is tud lenni, percek alatt kitörő viharaival. 
Hiába a jó úszni tudás, a kavargó víz erősebb és minden évben 
megszedi áldozatait!

Ahogyan eddig is, idén is igyekszünk minél több polgárőrrel 
ügyelni a strandok biztonságára. Ne vegyék ezt zaklatásnak, hi
szen a járőr is szívesen csücsülne a hűs habokban, ám szabadide
jét áldozza azért, hogy Önöknek gondtalan legyen a nyaralásuk. 
A +36-30/650-38-07 telefonszámon kollégánk segít és felvilgo
sítást is nyújt!

Bármely probléma esetén ne feledjék a 112-es segélyhívót!
Nyugodt, kellemes pihenést kívánunk:

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület



Balogh Ervin Budapesten él, de Almádiban is itthon 
van. Évtizedek óta építgetett káptalanfüredi nyaralójában 
töltötte az év felét, kertjét gondozta, metszett, perme
tezett, amíg egészsége engedte. Sokan ismerik és szeretik, 
egyéni és kollektív kiállításokon sokszor láthattuk jelleg
zetes, vagy éppen szokatlan képeit.

Az idén 85 esztendős festő fiatal korában átélte mind
azt, ami kortársainak is kijutott. A kényszerű katonásko
dás, a korán megözvegyülés, s a háború utáni évek Ma
gyarországának új világa őt is sok megpróbáltatás elé állí
totta. A rémségekről fanyar humorral mesél, s örül, hogy 
az ötvenes évek végére fő elfoglaltsága a festés válhatott.

Abból a nemzedékből származik, akiknek még meg 
kellett tanulni rajzolni és festeni, akik a klasszikusok isme
retéből építkeztek, akiket olyan legendás mesterek irányí
tottak, mint például Bernáth Aurél. A pályakezdés éveiben 
keletkezett munkák kísérletezésnek tűnhettek, de vissza
tekintve már világosan látszik, hogy az életmű szervei 
részeinek tekinthetjük őket. Ezek a képek, montázsok, 
színfoltokra épülve kompozíciós játékok, variációk, ame
lyen alig rejtőzködően van jelen a látvány, a figura, a táj,

Balogh Ervin képei között ezeknek az átírt alkotások
nak kiemelkedő szerepe van, az egyéb képek mellett 
folyamatosan jelen vannak az évek során gyarapodó élet
műben. A hatvanas évektől folyamatosan készülő montá
zsok a magyar képzőművészet élvonalába tartozó alkotá
sok, meghozták alkotójuk számára a jelentős szakmai elis
merést. A montázsokon felhasznált anyagok is sokfélék, a 
saját maga által festett papír darabkákon kívül egyéb papí
rok is fellelhetők a képeken, újabban a textil és a műanya
gok is képalkotó anyaggá válhattak. A számomra az egyik 
legkedvesebb darab egy kiöregedett fekete póló felhasz
nálásával készített "ragasztott" kép, amely frappáns fricska 
a szokatlanságtól irtózó kiállítás-látogatóknak.

Csendes reggel

N apraforgók

Víz és felhő



A montázsok és a táj ihlette táblaképek mellett folya
matosan készülnek a "kis képek".

Ezek tenyérnyi méretű, szinte csak színfoltokat hor
dozó képecskék. Színvázlatnak is mondhatnánk őket, de 
nem azok. Teljes igényű képek: lényegre törő kompozí
ciójuk, erőteljes, tiszta színeik nagy képekké teszik őket. A 
színhasználat itt is jellemző: általában egy színre, annak 
variációira épülnek a képek, vagy viszonylag kevés, de 
erőteljes szín adja a kép jellegzetes karakterét. Ezeken a 
kis képeken is feltűnnek azok a groteszkbe hajló formák, 
amelyek emberekre, növényekre utalnak, több képen 
szinte kalligrafikus motívumok bukkannak fel, de minden 
esetben felismerhetően Balogh Ervines módon.

Balogh Ervin munkáinak zömét a táj ihlette képek 
alkotják. A táj itt sem direkt módon jelenik meg a vász
non, de egyértelmű, hogy közvetlen természeti élménye
ken alapulnak. Jellemzőjük a nagy, tágas tér -  egy-egy 
részletet felvillantva, valójában a színek fogják össze a 
kompozíciót, a formák alárendelődnek. Ezek a színek jel
legzetesek, szürkékbe, fehérekbe fordulva keltik a végte
lenség illúzióját, hol derengő, hol ragyogó fényekkel ta
golva a felületet. A táj leegyszerűsítése szinte az absztrakt 
határáig követhető, de sohasem válik elvont jelek soroza
tává. A képeken megjelenő színek között számos erőteljes 
árnyalatokat is láthatunk, kiegészülve a világos és sötét 
színek ellentétének drámai hatásával. A színek mellett 
érdemes felfigyelnünk a felületek változatosságára, a sima, 
gyöngyházszerű részletek mellett felbukkannak a ruszti
kus, érdes felületek, ahogyan a kép kívánja.

Balogh Ervin képeiből árad a szabadság, ha gyönyör
ködünk bennük, nekünk is jut belőle egy kevés....

FL

Balogh Ervin és fia, Balogh István Péter képei július 27- 
ig, naponta 16.00-20.00 óráig tekinthetők meg a  M agtár 
Borok Háza Rendezvényközpontban.



ALMÁDI HÍREK

A hosszútávúszók megkezdték a nyíltvízi versenyszezont. 
Napsütésben, de csak alig 19 fokos vízben rendezték meg a 
magyar hosszútávúszók 6 hétig tartó nyíltvízi szezonjának 
első versenyét. További részletek: www.balatonalmadi.hu 
A közelmúlt almádi eseményeiről a www.balaton.vehir.hu 
honlapján olvashatnak cikkeket, tekinthetnek meg fotó
galériákat.

UNIÓS STRANDJÁTÉKOK ÉS 
STRANDSPORTOK FESZTIVÁLJA

Az Unió országai közül ismét Magyarország rendezi 
meg az Uniós Strandjátékok keretében 2010. július 13-18. 
között a 4 legismertebb és a legnépszerűbb strandsportág
-  strandröplabda, strandkézilabda, strandvízilabda, 
strandfoci -  és újdonságként a korfball -  2x3 napos nem
zetek közötti viadalát az almádi Wesselényi strandon és 
Balatonfüreden. Várhatóan 6-8 ország strandjátékosai 
érkeznek hazánkba a rendezvényre. A rendezvényről 
további infomáció letölthető a www.balatonalmadi.hu-n, 
illetve a www.strandjatekok.com honlapon.

JÁTÉKOS BALATON
Gyermekművészeti Fesztivál 

a Balatonról a Balatonon

BALATONALMÁDI Wesselényi strand 
2010. július 12-17.

A találkozó célja, hogy az ország különböző települé
sein élő cimborák találkozzanak egymással, tartalmas mű
vészeti programokkal, drámával, zenével, képzőművé
szettel, filmmel foglalkozzanak, és ismerjék meg minél job
ban valamennyiünk örök kedvencét, a BALATONT.

Interaktív játszóházak, művészeti műhelyek, kaland
túrák, koncertek, filmvetítések várnak benneteket, s ter
mészetesen a Balaton egyik legszebb városa és strandja!

A rendezvény programja a www.pkkk.hu/almádi újság
ban olvashatóak.

KÖZGYŰLÉSI ADOMÁNY 
ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

Összesen egymillió-negyvenötezer 
forint pénzadományt vittek ki a 
Veszprém megyei közgyűlés képvise
lői a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Ongára, a minap. Erről tartott sajtó- 
tájékoztatót Lasztovárdy Imre me
gyei alelnök a megyeházán.

II. PANNÓNIA TÁJKÉP 
BIENNÁLÉ

A városháza Padlásgalériájában július 17-én, szombat
on este 6 órakor nyílik a második Pannónia Tájkép 
Biennálé. A tárlat célja változatlan: bemutatni a hazai 
kortárs festők, grafikusok tájról, tájakról készített 
munkáit. Láthatunk a hagyományos módon megfestett 
tájképektől az elvonatkoztatott képekig a különféle 
felfogásban készült műveket.

A közös bennük: a táj, a környező világunk élménye, 
szépsége, drámaisága, vagy éppen a líraisága.

A mostani kiállítás az egykori vörösberényi 
művésztelep emlékét is megidézi, utalva arra, hogy a táj 
által inspirált alkotásnak ha-gyományai vannak váro
sunkban.

A tárlat ezeken túl természetesen főleg azért jött létre, 
hogy az itt nyaralók számára eggyel több kulturális pro
gramot biztosítson, egy metszetét bemutatva a kortárs 
magyar képzőművészetnek.

Látogassák meg a kiállítást, biztosan találnak a képek 
között olyat, amely miatt megéri felbaktatni a városháza 
padlására!

Balogh István Péter: Körforgás

RAJZPÁLYÁZAT 
MEGYÉNK SZÉPSÉGEIRŐL

Ezzel a címmel, illetőleg a környezetvédelem és a víz 
témakörében kiírt pályázatra 560 alkotás érkezett óvodá
soktól és kisiskolásoktól, akiknek oklevelet, könyvet adott 
át Talabér Márta országgyűlési képviselő, megyei alelnök a 
megyeháza Szent István termében, június 10-én.

A pályázatot a megyei önkormányzat, a Veszprém Me
gyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, a Wunsiedeli 
Ifjúsági Kör és Harry Krippner Alapítvány együttműködve 
írta ki a fiataloknak, amelyre 34 intézményből több, mint 
300 gyermek küldött be szebbnél szebb remekműveket.

A megyeházi ünnepségen a Harmónia művészeti iskola 
keretében működő Kis Bakony Táncegyüttes bemutatója 
után Talabér Márta köszöntőjében méltatta a kis "művé
szek", valamint a felkészítő pedagógusok munkáját.

http://www.balatonalmadi.hu
http://www.balaton.vehir.hu
http://www.balatonalmadi.hu-n
http://www.strandjatekok.com
http://www.pkkk.hu/alm%c3%a1di


NÉHÁNY TANÁCS NYÁRRA A HELYI 
LAKOSOKNAK ÉS NYARALÓKNAK

A nyári forgalomban a trükkös tolvajok, csalók mellett, egyre 
nagyobb számban fordulnak elő a besurranó tolvajok. Ők a 
felelőtlenséget, óvatlanságot használják ki! A nyitva hagyott ka
pukat, ajtókat, ablakokat keresnek. Gyakran a kertben, az 
udvaron dolgozgatnak a ház lakói, kerti partit rendeznek a 
nyaralók, és nem veszik észre, hogy a nyitott kapun, bejárati 
ajtón, ablakon át idegenek surrannak be és ki. A besurranó tolva
jok nagyon gyorsan dolgoznak, nem hagynak hátra nyomokat, és 
gépkocsival pillanatok alatt el tudnak tűnni. Ugyanilyen vonz
erővel bírnak a felügyelet nélkül hagyott gépkocsik, és a benne 
látható értékek. Tapasztalataink szerint valóban igaz a mondás: 
"alkalom szüli a tolvajt".

A besurranások megelőzése érdekében
• zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is, 

ha otthon tartózkodnak, pihennek, kertben vannak,
• a személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne 

tartsák jól látható és könnyen elérhető helyen,
• ne hagyjanak nyitott ablakot, ha elmennek otthonról.
A gépjárművekkel kapcsolatos lopások elkerülése érdekében
• lehetőség szerint az ingatlan területén belül parkoljanak 

úgy, hogy viszonylag több kormányozási manőverrel lehessen az 
ingatlant a gépjárművel elhagyni,

• a kapukat tartsák zárva,
• a gépkocsit ne hagyják nyitva, és a kulcsait ne hagyják a jár

műben vagy látható helyen ,
• a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják 

parkolás után,
• közterületen történő parkolás esetén soha ne hagyjanak 

értéket, műszaki cikket, táskát látható helyen a gépkocsiban, 
például a strandok, üzletek, szórakozóhelyek előtt.

• az ülés alatti rejtekhelyet a tolvajok is jól ismerik!
A nagyobb vendégszám nagyobb közlekedési forgalmat is 

jelent. A közlekedési szabályok megsértői ellen kiszabható bün
tetések szigorításával bizonyára sokan egyet értenek. Különösen 
igaz ez a sebességhatárokat túllépők és az ittas vezetőkkel kap
csolatban. Hiszen mindnyájan jól tudjuk, hogy ezek a súlyos 
sérüléssel járó vagy halálos kimenetelű közlekedési baleset leg
gyakoribb okai. A kerékpárral közlekedőkre is vonatkozik az 
ittas vezetés tilalma!

A bűncselekmények számának csökkentése, illetve megelő
zése érdekében nem elég a rendőri jelenlét fokozása a lakosság 
aktív közreműködésére is szükség van. 

Mi rendőrök nagyon jól tudjuk, hogy a közigazgatási bírság 
összegei a magasabb büntetési tételek közé tartoznak, azonban a 
jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy bármilyen méltányosság
gal éljünk. A kategóriák adottak! A közigazgatási bírság kisza
básával nem csak a sebesség túllépését büntetik. Ilyen büntetésre 
lehet számítani:

• a vasúti átjáró és a közúti lámpa tilos jelzésén történő átha
ladáskor,

• a járművel történő megállás és várakozás tilalmának megszegése,

• az autópálya leálló sávjának szabálytalan igénybevétele,
• a behajtási tilalom, a kötelező haladási irány figyelmen 

kívül hagyása,
• vezetés közbeni mobiltelefon kézben tartása,
• gyermekbiztonsági rendszer alkalmazásának elmulasztása,
• biztonsági öv be nem kapcsolása esetén.
Talán már nem is kell említenem, hogy a jogszabályok -  rossz 

látási viszonyok esetén és éjjel -  láthatósági mellény viselését 
írják elő lakott területen kívül nemcsak a kerékpárral, hanem a 
gyalog közlekedők részére is.

Amennyiben bűncselekmény elkövetőjét tetten érik, vagy 
áldozatokká válnak, azonnal kérjenek rendőri segítséget az 
ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívón.

Stanka Mária r. őrgy.

KERÉKPÁROZNI JÓ, DE...
Péntekről szombatra virradó éjszaka a Balatonalmádi Rendőrkapi

tányság területén kollégáink több helyszínen közúti közlekedési ellen
őrzést tartottak. Alsóörsön alig éjfél után ellenőriztek egy segédmotoros 
kerékpárral közlekedő személyt. Az igazoltatás során leheletén erős alko
holszagot éreztek, ezért alkoholszondát alkalmaztak, amely 0,82 mg/l ér
téket mutatott. Elmondta, hogy este 3 sört fogyasztott el. Járművezetőt 
előállították a rendőrkapitányságra hitelesített alkoholszondás ellenőrzés 
céljából. A két mérés 0,90 mg/l és 0,89 mg/l értéket mutatott. A motoros 
elismerte az alkoholfogyasztás tényét, és tudomásul vette a büntető felje
lentést.

Pénteken este két, 40 és 64 éves, papkeszi lakosú férfi kerékpárral 
közlekedett hazafelé a helyi presszóból. A közúti ellenőrzés során a kol
légák a leheletükön erős alkoholszagot éreztek, ezért előállították őket a 
rendőrkapitányságra hitelesített alkoholszondás ellenőrzés céljából. A mé
rési eredmények, 0,52 mg/l és 0,50 mg/l értéket mutattak. Mindketten 
elismerték az alkoholfogyasztást: 2 sört, ill. egy nagyfröccsöt ittak. Az iga
zoltatott személyek a szabálysértési feljelentés tényét tudomásul vették.

A kerékpárral közlekedők egy része még mindig nem fogadja el, 
hogy ők is a közlekedésben részt vevő járművezetők, akkor is, ha csak a 
faluban kerekeznek, és rájuk is vonatkozik a zéró tolerancia. Igaz vezetői 
engedélyt nem lehet elvenni tőlük, de szabálysértési eljárás mindenkép
pen indul ellenük.

Épül az egészségház



NYELVÜNK KINCSEI
Az elmúlt hetekben érettségi vizsgán figyelhettem többek 

között a végzős tanulók nyelvezetét is. 46 Veszprém megyei, 
többségében füredi, almádi fiatal vizsgázott. Feleleteiket művelt 
köznyelven fogalmazták igen dicséretes módon, hiszen az 
érettségi vizsga egy olyan úgynevezett színtér, ahol az emelkedett 
nyelvhasználatot várják el. így nyelvjárási jegyek -  legnagyobb 
sajnálatomra -  még a különböző "E" hangok tekintetében sem 
bukkantak fel. De volt egy szó, amire felfigyeltem. Az egyik vizs
gázó leány magyar irodalom feleletében Ady Lédához fűződő 
érzelmeiről így beszélt: "Tipikus nagyvárosi szerelem volt az 
ÖVÜKÉ." Nagyon megörültem ennek a személyes névmási alak
nak.

A magyar grammatikában, az iskolai nyelvtanokban a szemé
lyes névmás birtokjeles alakjai a következők: ENYÉM, TIÉD, 
ÖVÉ, MIÉNK, TIÉTEK, ÖVÉK.

Ha különböző szótárakban (értelmező, etimológiai, tájnyelvi) 
megnézzük, valamint figyelünk a beszélt nyelvre, akkor elég sok 
alakváltozatot találunk, hallunk.

ENYÉM: ENYIM, ENYIMÉ
TIÉD: TIED, TIEDÉ (érdekes ellentmondás, hogy az 

Értelmező Kéziszótár népiesnek jelöli a TIED alakot, míg az 
egyetemi magyar nyelvtan szerint ez a köznyelvi)

ÖVÉ: ÜVÉ, ÜEJJE (Sümeg vidékéről), ÜJEJJE (Balaton
felvidék)

MIÉNK: MIENK, MIENKÉ 
TIÉTEK: TIETEK, TIETEKÉ 
ÖVÉK: ÖVÉKÉ, ÖVÜKÉ, ZÜJÉKÉ
Az ÖVÜKÉ helyi, dunántúli változat, és szerencsére él a fia

talok nyelvében is. Ezt a névmást ezen a vidéken így használják. 
Mind a felnőttek, mind a gyerekek anyanyelvében ez az egy vál
tozat él.

Két olyan fiatalt is ismerek, akik úgy használják Budapesten 
élve ezt a névmási változatot, hogy nincsenek tudatában ennek az 
alaknak a nyelvjárási voltával. Az egyikük csak 14 éves koráig, a 
másikuk 18 éves koráig élt Veszprémben, a szüleik fővárosiak, és 
mégis 10-15 évvel később is aktív szókincsük része ez a nyelv
járási forma. S mivel eddig senki sem szólt az ÖVÜKÉ használa
ta miatt, nem is gondolták, hogy ez nem a köznyelvi alak.

Irodalmi előfordulást nem találtam, de írásban a Google- 
kereső által több ezer adat gyűlik össze: főként fórumozók és 
leginkább dunántúli fórumozók, blogírók szövegében.

Varietas delectat! 'A változatosság gyönyörködtet!'

S. Novotny Júlia

ANYANYELVÜNKRŐL
Böngészkedés

Újságolvasóként gyakran megállít egy-egy sajtóhiba, rossz elválasztás, ilyesmi. Ezeken hamar túlteszem magamat, de ha helyesírási 
hibával találkozom, vagy a fogalmazást vélem zavarosnak, akkor meg kell állnom. Újra és újra elolvasom a mondatot, és ha meg
győződtem arról, hogy "hiba van a kréta körül", akkor azt följegyzem. E jegyzeteimből mutatok be néhányat:

A közölt szöveg

Dr. H. A. rendelkezik az ANTSZ K.R.I. hatósági bizonyítványá
val arról, hogy a működési jog engedélyezésének feltételeivel 
rendelkezik.

... melyet úgy a megye, mind a város is ...

... kiruccantak vidékre is -  sőt, eljutottak Németországba is.

... elsősorban a Gyulavári közönségről, akik ...

... festés mellett kedvelte a ...

... ezzel még egy érzékünket is kifejlesszük. ...
Ötödik alkalommal került meghirdetésre ...
... kettős zsűrizésre kerül sor.
... a kárászokat, akik ...
Gratulált a gyógyszerész társadalomnak, akik ...
Az etetőanyag kiválasztásánál...
A házalóktól történő vásárlás ...

A javasolt szöveg

Dr.H.A.-nak megvan az ÁNTSZ K.D.R.I. hatósági bizonyítványa 
a működési jog engedélyezési feltételeiről.

... melyet mind a megye, mind a város ...

... kiruccantak vidékre -  sőt, eljutottak Németországba is.

... elsősorban a gyulavári közönségről, azokról akik 

... a festésen kívül kedvelte a ...

... ezzel még egy érzékünket is kifeilesztiük ...
Ötödik alkalommal hirdették meg ...
... kettős zsűrizés lesz.
... a kárászokat, amelyek ...
... társadalomnak, amely... (Vagy: a társadalom tagjainak, akik ...) 
Az etetőanyag kiválasztásakor ...

A házalóktól vásárlás ...

Végül néhány különös mondat: "Három nő és egy tizenkét
éves kislány kalapáccsal való megerőszakolása és meggyilkolása 
szárad a lelkén."- Aki ezt a mondatot leírta, talán takarékoskod
ni akart a szavakkal; nem sikerült! Talán ezt akarta írni: Három 
nő és egy tizenkétéves kislány megerőszakolása, majd kalapács
csal való meggyilkolása szárad a lelkén. (Így is borzasztó a hír!)

"Rengeteget köszönhetek a szüleimnek, különösen anyukám
nak és apukámnak." Ezek szerint e gyermek szülei nem két főből
-  anyukából és apukából -  állnak, hanem többekből, akik közül 
ki kell emelni anyukát és apukát? Különös...

E példák mindnyájunkat arra intenek, hogy felelősséggel 
írjunk, ügyeljünk gondosan a fogalmazásunkra, és ne restelljünk 
állandóan tanulni. Hiszen a jó pap is "hóttig" tanul...

Láng Miklós 
lang.miklos@chello.hu

Balogh Ervin: Árnyék a vízen

mailto:lang.miklos@chello.hu


SZENT ISTVÁN VÁROSA 3.
Harmadjára jelentkezünk híradással a Szent István-parkban 

felállítandó táblaképek ügyében. A  m i lelkesedésünk változatlan, 
sőt még fokozódott, hiszen az eredetileg tervezett fa tábla
könyvek helyett időtálló, helyi vörös hom okkőből készülnek, egy 
helyi kőfaragó keze munkája által.

Am ikor közzétettük kezdeményezésünket, úgy hittük, nyár 
közepére összejön a szükséges fedezet és Szent István ünnepén, 
augusztus 20-án, felavathatjuk a Szent Imre herceghez írott intel
mekből vett idézetekkel televésett táblakönyveket.

Hát kissé lassan gyűlnek az adományok. Igaz közben kisebb 
özönvíz zúdult az országra, s a károk enyhítésére sokan adakoz
tak Alm ádiból is. Azért nem gondoljuk, hogy egy 9000 lakosú 
kisváros, ahol még kb. 3700 üdülőingatlan is van, ne tudna 
nemes közösségi célra felajánlani 900 ezer Ft-ot.

Bíztatunk tehát mindenkit, bármilyen csekély értékű felaján
lásának megtételére. Átutalással az "Almádiért Közalapítvány" 
O T P  banknál vezetett, 11748083-20005760  számú számlájára 
lehet teljesíteni, csekket pedig a Városháza és a Pannónia por
táján, valamint a Könyvtár olvasószolgálatánál lehet kérni. 
M inden  esetben kérjük a "Táblakönyvek" közleményt feltüntetni.

A z  eddigi felajánlásokat megköszönik, az eljövendőket vár
ják, a kezdeményezők.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI FIÁHOZ, 
IMRE HERCEGHEZ

Bevezető: "Hallgass fiam, atyád intelmére s ne vedd semmibe anyád tanítását... akkor 
nagy lesz száma életed éveinek.
... ha azt, amit atyai gyöngédséggel parancsolok, megveted, nem szívelnek többé sem 
Isten, sem az emberek."
1. tábla:
"Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd.... higgy erősen a minden
ható Atyaistenben ... és az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit 
az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a 
keresztfán szenvedett, és a Szentlétekben,... mint egyetlen, tökéletes, oszthatatlan, 
szeplőtelen Istenségben, és kétely hozzád ne férjen."
2. tábla:
"Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni 
fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főem
berek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot és másokra 
száll királyságod."
3. tábla:
"Valahányszor, kedves fiam ítéletet érdemlő ügy kerül eléd, vagy valamely főbenjáró bűn 
vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted;... és 
ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt 
essék... Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok 
királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak."
4. tábla:
... amiként különb -  különb tájakról... jönnek vendégek, úgy különb -  különb nyel
vet és szokást,... példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az 
udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Ennélfogva megparan
csolom néked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, 
hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.
5. tábla:
A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a Hazát, csendesíti a csatát. 
... Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van,... ostoba... és középszerű emberek
ből összeállítani,... mit sem ér; hanem a ... jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsül
tebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék.
... a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok sze
lessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul 
adod magad hozzájuk.
6. tábla:
A legnagyobb királyi ékesség a ... királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki... 
megveti, amit megszabtak atyai elődei, az Isteni törvényekre sem ügyel. Aki atyjával 
szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. 
7. tábla:
... az erények ura a Királyok Királya ... Kell, hogy a Királyt kegyesség s irgalmasság 
díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. ... szerelmetes fiam,... kérlek, hogy 
... mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz, ... légy kegyes, 
hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gya
korlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.

ALMÁDIAK AZ 
ÁRVÍZKÁROSULTAKÉRT

Esik az eső, fúj a szél, pedig éppen június 21-én -  a csillagásza
ti nyár első napján -  írom ezeket a sorokat. A turisták ki tudja, hol 
töltik az idejüket, mert hogy Almádiban nem, az biztos.

Ázunk, fázunk, panaszkodunk, amire még okunk is van, leg
inkább azoknak a vállalkozóknak, akik a néhány hónapos ide
genforgalomra alapozták megélhetésüket.

Mégis szerencsésnek érezhetjük magunkat, hiszen az ország 
másik feléhez képest a mi problémáink -  ha nem is elhanyagol
hatóak, de legalább kezelhetőek.

Ilyen megfontolásból határozták el a Pufi Pékség tulajdono
sai, hogy felajánlják segítségüket a rászorultaknak, és felvették a 
kapcsolatot a Balatonalmádi Polgári Védelmi Iroda munkatársá
val, rajta keresztül pedig a Miskolci Katasztrófavédelem képvise
lőjével.

Megkeresték, együttműködésre kérték a pékségnek beszállító 
cégeket, ismerős vállalkozókat. Nagy értékű adományt gyűjtöt
tek így össze, amiben az ezer liter ásványvízen, két és fél mázsa 
kenyéren kívül jelentős mennyiségű tartós élelmiszer, készétel, 
mosó- és fertőtlenítőszer szerepelt.

A csordultig pakolt kisteherautóval Mohos Ádám és Horváth 
Zoltán indultak a Katasztrófavédelem munkatársai által koráb
ban koordinált helyszínre, ami Alsózsolca település volt.

Mohos Ádámot kérdezem az ott látottakról, tapasztaltakról:
A látottak nagyon megdöbbentettek mindkettőnket, pedig mi 

az árhullám levonulása után érkeztünk meg.
A jó szervezésnek köszönhetően már a bevezető körforga

lomnál -  aminek egy része szintén víz alatt volt - ,  vártak ránk a 
Katasztrófavédelem munkatársai, szirénázó felvezetéssel kísértek 
a faluba. A település egy részét még mindig kb. 30 centiméteres 
víz borította, a másik részén szétázott zsákok, bűz, férgek, kuka
cok uralkodtak.

A katasztrófa előtt a falu láthatóan rendezett lehetett, szép 
házakat, kerteket öntötte el a víz. Némelyik ház összeomlott, a 
kertek többsége még víz alatt volt. A több sornyi, hosszú ho
mokzsák hegyek mögött virágzó rózsabokrok teteje látszik: 
szomorú látvány. ,

Amikor megérkeztünk, nagyjából ötven ember akart azonnal 
a szállítmányból kapni, de azt a tűzoltók láncban adták be a 
depóba, a szétosztást láthatóan előre megszervezték.

Sikerült az egyik tűzoltóval néhány szót váltani, de nagyon 
fáradt volt, beszélni sem volt kedve. Elmondása szerint egy hét 
alatt a leghosszabb alvásidejük 20 perc volt, mostanra mozdu
lataik, cselekedeteik már gépiessé váltak, teljesen kimerültek.

A lakosokon is fásultság, beletörődés látszott. Szótlanul 
mentek dolgukra a lábszárközépig érő vízben kerékpárral, vagy 
éppen gyalogosan.

A szervezőknek, támogatóknak, segítőknek pedig köszönjük, 
hogy adományaik mellett városunk jó hírét is elvitték a 300 km- 
re fekvő Alsózsolcára.

A támogatók:

Tamás Autó (Tamás István)
Behring Balázs 

Diamant Malom Kft. Baja 
Obert Kft. Veszprém 

Bozsó Húsbolt Balatonalmádi 
Optimum Patika Balatonalmádi 

Jóbarátok Halsütő Budatava 
Autójavító (K.T.Sz.) Balatonalmádi 
Fórum Kertáruház. Balatonalmádi 

Sió Friss Kft. Siófok



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
július 10. és augusztus 10. között

A következő szám programajánlatait július 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre!

RENDEZVÉNYEK
JÚLIUS  7. szerda 18 óra -  Strandkönyvtár — Olvasóliget 
Garaczi Lászlóval beszélget Jánossy Lajos

JÚLIUS 8. csütörtök 19 óra
Balogh Ervin és Balogh István Péter kiállításának megnyitója 
Helyszín: Magtár -  Borok és Rendezvények Háza 
További információ: 70/455-4100

JÚLIUS 9. péntek 20.30 -  Régizenei hangverseny 
a vörösberényi Református Templomban 
Bourdon Trió -  Ezer éves muzsika

JÚLIUS 9. péntek -  Zenés Százszínű Tánctalálkozó 
19:00 Csillagnyílás Balett Csoport 
19:30 Free Dance
20:00 Arany Szilvia és a Drágakövek 
20:30 Dinamik Rock and Roll Klub 
21:00 Utcabál a Retro Live Music Grouppal

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

JÚLIUS 10. szombat -  Zenés Százszínű Tánctalálkozó
19:00 Queen Dance Tánccsoport
19 :30  Bonita Sporttánc Egyesület
20:00 Holdezüst Rózsák
20:30 Setenta Salsa Csoport
21:00 Utcabál a Rulett Együttessel

JÚLIUS 11. vasárnap 8-14 óra
Észak-Balatoni Éremgyűjtők IV. Országos Találkozója
Helyszín: Pannónia
Szervező: Magyar Éremgyűjtő Egyesülete Balatonalmádi 
Csoportja. Információ: Balogh Pál Tamás 70/339-6347

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

JÚLIUS 11. 7. Zenés Százszínű Tánctalálkozó
19:00 Viktória Táncegyesület
19:30 Black Diamond Együttes
20:00 Hemo Winner Versenytánccsoport
20:30 Rebel Lion Együttes
21:00 Utcabál a Viktória Együttessel

JÚLIUS 12-17.
Gyermekművészeti Találkozó és Fesztivál 
a Balatonról a Balatonon
Rendezők: Almádiért Közalapítvány, Gyermekkultúráért Alapít
vány, Cimbora Alapítvány
Szállás: Balatonalmádi, Wesselényi strand, saját sátor 
Étkezés: Wesselényi strandon, napi háromszori étkezés 
Érkezés: július .12., 14 óra -  elutazás: július 17., 10 óra 
Művészeti műhelymunkák -  július 13-16.
Drámapedagógiai műhely Körömi Gábor drámapedagógussal 
Mesék és mondák a Balatonról -  Dramatizálások -  rögtönzések
-  mesék írása
Kalandtúra szekció Balázs Gabriella drámapedagógussal 
Interaktív balatoni játék szerkesztése gyerekeknek és felnőt
teknek

Filmes műhely Magyar Attila szerkesztővel 
Az én Balatonom -  rövidfilm készítése
Képzőművészeti műhely Borsné Simon Györgyi művésztanárral
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 -  Művészeti vezető: Demel Eszter karnagy
Július 15. Cimboránk a film. Vendégek: Duna Televízió Cimbora
szerkesztőség, Ciak Junior Nemzetközi Gyermekfilmfesztivál
(Olaszország)
Július 16. Gálaműsor — Esti Balatonalmádi kalandtúra 
Szabadidőben: Strandolás -  Játékos Balaton -  interaktív ismeret- 
terjesztő játéktér
Jelentkezési határidő: 2010. június 20. (A választott műhelymun
ka megjelölésével) Részvételi díj: 15 000 forint 
Jelentkezési cím: Molnárné Perus Zsuzsa 70/455-4100 
jatekosbalaton@gmail. com

JÚLIUS 14. szerda 18 óra -  Strandkönyvtár -  Olvasóliget 
Karafiáth Orsolyával beszélget Jánossy Lajos

JÚLIUS 16. péntek 18 óra Fűzfői Művésztelep kiállításnak meg
nyitója
Helyszín, szervező: Pannónia

JÚLIUS 16. péntek 20.30 — Régizenei hangverseny 
Kátai Zoltán énekmondó -  Kátai-Krónika 
Helyszín: Református templom, Vörösberény 
Belépő: 500 Ft. Szervező: Pannónia

JÚLIUS 17. szombat 18 óra -  Pannónia Tájkép Biennálé meg
nyitója
Helyszín: Padlásgaléria

JÚLIUS 18. vasárnap 19 óra 
"Almádi séták Kovács Istvánnal"
A séta a Pannónia elől indul.

JULIUS 21. szerda 18 óra — Strandkönyvtár -  Olvasóliget 
Az önjáró kocsitól a tempomatig. Négy esi Pál autótörténeti elő
adása. A helyszínen a szerző Suzuki és Ferrari történeti könyvei, 
illetve A Magyar Autó című kötet kedvezményesen megvásárol
ható.

JÚLIUS 21. szerda 20.30 Zenélő Ligetek sorozat 
Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész Dalok a parton -  
megzenésített versekből összeállított műsora 
Szervező: Pannónia
Helyszín: Szent Erzsébet liget -  Zenepavilon

JÚLIUS 23. péntek -  Zenés Százszínű Tánctalálkozó a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár parkolójában

JÚLIUS 23. péntek 20 óra -  II. Balatonalmádi Orgonakoncert 
Sorozat -  Koós Anita orgonaművész, a Bécsi Zeneakadémia hall
gatója, a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola tanára 
Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Plébánia Templom 
Balatonalmádi, Óvári utca
Belépődíj nincs, adományaikat a koncert további szervezésére 
fordítjuk!

JÚLIUS 23-25. péntek-vasárnap Almádi Kupa Teniszverseny 
Helyszín: Szent Erzsébet liget -  Öregpark -  Teniszpályák 
http://www.almaditenisz.hu

mailto:pannoniakonyvtar@upcmail.hu
http://www.marathon.hu
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http://www.marathon.hu
http://www.almaditenisz.hu


JÚLIUS 23. péntek -  Zenés Százszínű Tánctalálkozó a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár parkolójában

JÚLIUS 28. szerda 18 óra -  Strandkönyvtár -  Olvasóliget 
Zsiga Henrik felolvasó délutánja

JÚLIUS 2 8-AUGUSZTUS 1. szerda-vasárnap
XV. Pannónia-Nitrokémia kupa nemzetközi egyéni sakkverseny
Helyszín: Pannónia

JÚLIUS 29-AUGUSZTUS 3. csütörtök-kedd
Hungarikum Fesztivál
Részletes program az újság 14. oldalán.
Helyszín: Balatonalmádi, Szent Erzsébet liget -  Wesselényi
Strand főbejárata
Szervező: Turisztikai Egyesület

JÚLIUS 30. péntek 19 óra 
Fábián László kiállításának megnyitója 
Helyszín: Magtár -  Borok és Rendezvények Háza 
További információ: 70/455-4100

JÚLIUS 30-AUGUSZTUS 1, péntek-vasárnap 
V. Káptalanfüredi búcsú
Helyszín: Angyalos Boldogasszony Kápolna kertje (Káptalan
füred Iskola u 22.)
Július 30. péntek 20:30 -  Écsi Gyöngyi népdalénekes és mese
mondó: A parasztbibliából -  Régizene sorozat részeként (a ren
dezvény itt ingyenes)
Július 31. szombat 19 óra -  Bálint Márta színművész önálló estje: 
Székely János 677 verssora címmel
Augusztus 1. vasárnap 20 óra -  Semmelweis Kamarazenekar

AUGUSZTUS 4. szerda 18 óra -  Strandkönyvtár -  Olvasóliget 
Baranyi Ferenc, Kassai Franciska és Vecsey Kiss Mária irodalmi 
délutánja

KIÁLLÍTÁSOK

KÖNYVTÁR GALÉRIA

A strand könyvtári meseórákon készített gyermekrajzok kiállítása 
július 12-től folyamatosan bővülve megtekinthető a könyvtár 
nyitva tartási idejében szeptember végéig

Almádi reklám városlődi és kislődi kerámián - Schildmayer 
Ferenc gyűjteménye.

MAGTÁR - BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA

Balogh Ervin és Balogh István Péter festőművészek kiállítása. 
Látogatható július 8-tól július 28-ig, naponta 16-20 óráig 
További információ: 70.455.41.00

Fábián László grafikus kiállítása.
Látogatható július 30-tól augusztus 25-ig, naponta 16-20 óráig. 

PADLÁS GALÉRIA

Tükröződések - Finn kortárs festőművészek kiállítása. 
Megtekinthető június 11-től július 12-ig hétköznap a 
Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében, szombat-vasárnap 
14-18 óráig.

Pannónia Tájkép Biennálé
Látogatható hétfő-pénteken 10-17 óráig - július 17-től augusztus 
10-ig.

PANNÓNIA

Hunyady István, Hunyady Gábor és Vizer Júlia festőművészek 
kiállítása -  megtekinthető június 19-től július 13-ig az intézmény 
nyitva tartási idejében.

Fűzfői Művésztelep kiállítása
A kiállítás megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében 
július 16-tól augusztus 10-ig

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Július 17. Gombásztúra Farkasgyepű környékére 
Indulás: a Pannónia elől 8 órakor.
Túravezető: Szenthe László. 88/438-224

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

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

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

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

IDŐSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ) Városház tér 4. Telefon: 88/542-556.
Július 13. 14 óra Kovács István előadása XI. rész -  Balatonalmá
di régen és most, képekben  
Július 20. 13 óra Nyári séta a mólónál. Fagyizás, hattyúetetés. 
Indulás az Idősek Klubjából.
Július 27. 13 óra Bittmanné Stanka Mária rzls előadása. Hírek, 
aktualitások a nyári szezonban

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

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

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Augusztus 3. kedd: Borgáta -  termálfürdő -  Somlyó hegy.
Találkozás a Posta előtt 7 órakor

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

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

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna



HARMADSZOR IS 
STRANDKÖNYVTÁR

Idén harmadik alkalommal nyitottuk meg a Wesselényi-stran
don a korábbi években is sikeres strandkönyvtárat. A felújított fő
épület emeletén rendeztük be a kihelyezett könyvtárat, ahol közel 
ezer kötettel várjuk az érdeklődőket. A kicsiknek nem csak mesés
könyvekkel készültünk idén, hanem minden nap délután öt és hat 
óra között mesedélutánt tartunk számukra a strandkönyvtár árnyé
kos teraszán. Szerdánként -  a tavalyi évhez hasonlóan -  az Olvasó- 
liget programsorozathoz kapcsolódva irodalmi felolvasásokon 
vehetnek részt az érdeklődők, ahol találkozhatnak Garaczi Lász
lóval, Karafiáth Orsolyával, Négyesi Pállal, Zsiga Henrikkel és 
Vecsey K. Máriával is. A részletes program és további információk a 
www.2 0 10 .strandkonyvtar.hu oldalon!

H ungarikum
Fesztivál
Balatonalmádi

Almádi Borfesztivál

Csillagjegyek nyomában

AZ OROSZLÁN JEGYÉBEN
A forró, kiteljesedett nyárban járunk július 23. és augusztus 22. 

között. A természet felveszi a legkiteljesedettebb, leggazdagabb arcu
latát. Érett, finom gyümölcsök várnak bennünket a fákon. Már a 
gabonafélék is az aratás idejét élik a búzától a kukoricáig. A fold min
den megérlek kincsét kínálja fel: olyan fennséggel tárja magát elénk, 
ahogyan csak i  királyi vad, az oroszlán tud megjelenni. Az arany
sörényűvé stilizált állat ezért is lett az időszak jelképe, amelyhez ter
mészetes módon társultak az önmagából uralkodni képes hatalom, 
az arisztokratikus eleganciájú erő fogalmai. Az oroszlán uralma per
sze a szépség és öntörvényűség mellett azonos lehet a könyörtelen
séggel vagy -  az emberre vonatkoztatottan -  az érett életkorral is, 
amikor kiteljesedetten, legeredményesebben képes megvalósítani 
magát a hanyatlás előtt.

A Kos, a Bika, az Ikrek és a Rák jegyben rendre fogva tartotta az 
élőket, a csillagok hatalmának alárendelteket egy-egy visszafogó 
elem -  ha tetszik, tulajdonság - ,  csak most az oroszlánban nyílik tér 
az igazi értelem és akarat előtt. Az egyéniség, a  szellemi energia és a 
fizikai értelemben vett erő ilyenkor válik irányíthatóvá annak, aki 
élni tud vele. A szerepére méltó én kifejeződése az igazi Oroszlán 
jegy, ezért is társul értelemszerűen a Nap planétájának tartalmaihoz.

A ragadozóval jelzett égitest kapcsán kell beszélni a görög 
mitológia vonatkozásairól is. Hélioszt,|a napistent már a mítoszi 
időkben is egy jellegzetes atyai magatartással azonosították. E 
minőségében ajándékozta meg az embereket a fénnyel, a meleggel, 
de atyai szigorával vonhatta meg tőlük mindazt, ami éltet. Atyai 
módon egy felsőbb lelkiismeret és hivatkozási alap jelképe ő, aki 
uralja a saját és az ember értelmét az ösztönök ellenében.

Héliosz a kezdetektől azzal töltötte idejét, hogy megjárta fényes 
nappali útját az égen, majd alkonyaikor egy jókora aranyserlegbe 
szállt, amikor ig az éjszaka borult a földre. Héliosz az Okeanosz hab
jaira ereszkedve hajózott Keletre minden éjjelen egészen addig, míg 
csak elé nem jött Éosz, a hajnal istennője, a korán született. A fizi 
utat befejezve az aranyszekérre szállt, amely elé már befogták az 
égtájak fénylő sörényű és gyors szárnyalású lovait, hogy aranysisakját 
fejébe nyomva, elinduljon és keletről indulva beragyogja a földet. 
Hajnalban a fogat előtt ifjak futottak, de valamennyien a feneketlen 
mélységbe hulltak: ők lettek a csillagok, amelyeket a nappal ragyo
gása elvakított. Héliosznak azonban másik áldozata is lett. Phaetón, 
a napisten fia folyton kérlelte atyját: engedné neki hajtani a napsze
keret. A végtelen unszolásnak végül engedett a fényes fogathajtó. De 
a legényke rosszul mérte fel képességeit, nem tudott ura maradni a 
hatalmas erejű és számára túl szilaj négy paripának. Hol olyan 
messzire vitte a kocsit a földtől, hogy hosszú évekre minden meg
fagyott, hol meg annyira közel vágtatott, hogy kiégett a föld. Végül 
a megvadult paripák mögött felborult a szekér és felszántotta az eget. 
Ekkor eszmélt fél Héliosz és villámaival halálra sújtotta Phaetónt. 
A szekér ejtette barázda a legenda szerint maga a Tejút, amelynek 
mentén régen a Nap járt. A baleset nyomán változtatott pályát 
Héliosz.

Közvetlenebbül az Oroszlán jegyet jellemzi a másik mítosz, 
amely arról mesél, hogy Heraklész miként győzhette le a nemeai 
oroszlánt. Az állat, a legendák csodalénye, egész Nemeát félelemben 
tartotta, miközben nemcsak sebezhetetlen, hanem legyőzhetetlen is 
volt. Héraklész tudja, hogy csak úgy segíthet a város lakóin, ha nem 
csak fegyvereire, mérhetetlen, ám emberi erejére számít, hanem az 
időt is kivárja nyugodt megfontolással, kimért, de feszes akarattal 
küzd meg a csodaoroszlánnal. Győzelmét nem a fegyverekkel érte el, 
de puszta kézzel és vakmerő akarattal. Úgy ölthette magára az orosz
lán lenyúzott bőrét -  amely számára is a győzhetetlenséget jelen
tette —, hogy valójában a halálnak kellett fölébe kerekednie, amelyet 
csak az önmaga meghaladásával tudott megtenni.

Az Oroszlán jegyében született ember vezetésre törekvő, 
önérzetes. Vezetővé válva megosztja sikereit, örömet jelent számára 
az adakozás. Nehezen megszerzett dicsőségének jól látja az értékét, 
de azt is elvárja, hogy ezért csodálattal vegyék körül. Törekszik rá, 
hogy. igazságos legyen, de a megértéssel baja lehet, a rendet többre 
tartja akár a szeretetnél is. A szerelemben a szerelmet várja társától 
is. Csodálkozik azon, hogy bőkezűsége, fáradhatatlansága helyett a 
gyengédséget és együttérzést kérik számon rajta. A szív bajaira kell 
nagyon ügyelnie.
Híres Oroszlán jegyűek: Napóleon, Bismarck.

Kilián László író 
Veszprém Művészetek Háza igh.Ba
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Balatoni halakról mindenkinek

BALIN

Ki ne látott volna már a mólón sétálva menekülő kishalakat, 
a küszfelhők között hatalmas burványokat. Bizony, ilyenkor egy 
nagyobb hal lakmározik az apróságokból és leglátványosabban a 
balin, más néven ragadozó őn vagy villámkeszeg.

A balin a pontyfélék családjába tartozik. Eltérően a süllőtől és 
a csukától nincsenek nagy fogai, melyekkel megragadhatja áldo
zatait. A kiszemelt kishalakat egyben veszi torokra, melyek igen 
hamar eltűnnek hatalmas szájában. Vadászatai látványosak, sok
szor kiüti a küszöket a vízből, melyek bódultan esnek vissza és 
ilyenkor könnyedén elkaphatja őket. Szélcsendes időben lehet 
látni is, ahogy a hátúszójával csíkot húz a víz tetején, amikor tel
jesen fent vadászik.

Külsőre nehezen összetéveszthető más balatoni fajokkal. 
Teste izmos, nyúlánk, áramvonalas. A háta szürke, oldala ezüs
tösen csillogó, hasa fehér. Testét apró pikkelyek fedik. Farok- 
úszója kiemelkedően nagy, ez biztosítja számára a gyors haladást, 
ami táplálkozásában különösen fontos.

Általában a nyílt részeken tartózkodik, partközeibe táplál
kozni jön ki, elsősorban a küszívásokon láthatóak nagy számban. 
Megtalálható folyóvizeken is, ahol szereti az oxigénben dús ré
szeket. Szinte mindig csapatban járnak, vadásznák.

Ívása márciusban kezdődik, a Balatonon köves helyekre, gyö
kerekre teszi ikráját. Fiatalabb korában rákokat eszik, később tér 
át vízre hullott rovarok, majd a kishalak fogyasztására. Általában 
2-3  kg körüli példányokkal találkozhatunk, de sok nagyobb is 
úszkál a Balatonban.

A horgászokat sokszor megtréfálják. Nagy csapatokban ra
bolnak a móló környékén, de a csalit nehezen kapja el. Horgá
szata nagy odafigyelést, kitartást és ravaszságot kíván. Foghatjuk 
pergetve és kishallal úsztatva is. Ez utóbbi technikája igen egy
szerű. A zsinór végére egy süllőző horgot kötünk, fölé egy balin
golyónak nevezett gömb úszót, ami segíti a dobást, de lehetővé 
teszi a kishalnak, hogy a felszínen maradjon. A balin észreveszi a 
horgon vergődő kishalat és rácsap.
Másik sikeres módja a megfogásának a pergetés, azon belül is a 
balinólmos+legyes összeállítás. A zsinór végére egy beirdalt, 
meghajlított szivarólom vagy kishal formájú ólom kerül, melyen 
egy hármashorog is van. Az ólomtól feljebb egy legyet kötünk a 
zsinórra, általában fehéret. Bedobás után felfelé tartott botspic
cel gyorsan csévéljük vissza a szereléket. A balinok általában a 
légyre vágnak rá, de a jól beirdalt és buborékokat keltő ólmot is 
lecsapják.

Sikeresek lehetünk villantókkal, wobblerekkel is, így érdemes 
próbálkozni, gyakran cserélni a csalikat, hogy megtaláljuk, éppen 
mi kell nekik.

Írta és fényképezte: Számfira Balázs

A 2010-es év madarai

A FECSKÉK
A Magyar Madártani Egyesület az idén a füsti-, a molnár-, és a 

partifecske helyzetére hívja fel a figyelmet. A valódi fecskék közül e 
három faj fészkel nálunk.

Mivel ők hosszú távú vonulók, és még táplálékspecialisták is, sőt 
az élelemszegény Szaharát nem kerülik, hanem átrepülik, a vonulá
suk alatti káros hatások sokuk pusztulását okozzák. Az európai állo
mányok kb. 15-20 éves csökkenésének okai, mint azt az MME hon
lapjáról megtudhatjuk: "az élőhelyek átalakítása; az őszi gyülekező- 
helyek felszámolódása; a települési emberi zavarás, a vadászat, a 
fészkek elpusztítása; a klímaváltozás hatására az extrém száraz, vagy 
éppen ellenkezőleg, a csapadékos időszakok gyakoriságának és idő
tartamának növekedése. A gyülekező vagy úton lévő madártömege
ket érő szélsőségek akár több milliónyi egyed pusztulását okozhatják 
már néhány nap vagy hét alatt is. Mivel ezek gyakorisága növeke
dett, és a költőterületek környezeti viszonyai is jelentősen átalakul
tak, romlottak, az érintett fajok a költési időszakban egyre kisebb 
mértékben tudják pótolni" az állományuk veszteségét.

Sajnos a fészkelő területükön is baj van! A mostani szélsőséges 
időjárás, az állattartás visszaszorulása (főleg a füsti fecskét), a nyári 
zöldárak, fészkelő helyek csökkenése (partifecskét), a sárgyűjtő lehe
tőségek csökkenése, a fészket nem tartó vakolatok (molnárfecskét), 
de a kemizált mezőgazdaság mindhárom fajt károsítja.

Az emberi mentalitás is megváltozott az állattartás visszaszorulásá
val. Míg korábban a fecske és gólya a magyar ember kedves madara 
volt és tulajdonképpen együtt lakott a három faj, ma ez már a múlté. 
Korábban a konyhában is fészkeltek a füsti fecskék, de a mai "kultúr
embernek" ez már sokkoló lenne. Gyakran még a ház külső faláról is 
leverik a fészkeket, vagy eleve úgy építik (Id. Balatonalmádi parkoló
ban az új szolgáltatóház), hogy a fészkek ne tapadhassanak meg a fa
lakon. Úgy látszik jobban szeretjük a szép tiszta steril világot mint a 
madárdalt. Még az sem baj, ha ezáltal sokkal több a szúnyog, mert 
azok irtására ott vannak a helikopterről permetezhető kemikáliák, 
amikkel egy egész tavat lemérgezhetünk, hogy utána abban jót füröd
jünk a gyerekeinkkel.

Mivel segíthetünk természetbarátként?
-  Fecskepelenka-kihelyezéssel > >
-  Sárgyűjtő helyekkel > >
-  Mű fecskefészkekkel > >
-  Fészekalapokkal > >
-  Mesterséges molnárfecske telepekkel > >
-  Partifecske költőfalakkal > >
-  Sarlósfecske odúk alkalmazása a panel- és irodaházakon > >
-  Fecskepusztítást észleltem! -  Mit tehetek? > >
-  Leesett a fecskefészek! -  Mit tehetek? > >
-  Fészekmentés hideg, esős időben > >
Segíthetünk a www.fecskefigyelo.mme.hu -  ra küldött adattal is. 

(Lásd MME honlap.) A szakembereknek pedig új lehetőséget ígér a 
geolokációs vonuláskutatás, mert a molnár- és a parti fecskék pontos 
telelési helyét még fel kell deríteni.

Emlékszem gyerek fejjel milyen szeretettel néztem a káptalani 
vasúti őrház tehénistállójában költő füsti fecske etetési manővereit, 
míg Balogh néni a tejet fejte a kannámba. Ritka látvány ma már a gulya 
felett cikázó, legyekre vadászó fecskecsapat is, vagy a három faj csi
vitelése egy villanydróton Gyerekkoromban minden falunak megvolt 
a maga pocsolyája, ahol sürögve szedték a sárgolyócskákat a fecskék!

tszabango@gmail.com 
foto: www.novaklaszlo.hu

http://www.fecskefigyelo.mme.hu
mailto:tszabango@gmail.com
http://www.novaklaszlo.hu


LEKVÁR
Az idei tavasz nem kedvezett a gyümölcsök terméskötésének. 

Nem is emlékszem, mikor láttam ilyen kevés cseresznyét és 
meggyet a fákon. A többi gyümölcsnél sem várhatunk rekordter
mést, és ki tudja, még a szüretig milyen természeti csapásokra 
számíthatunk. Talán a szilva, a ringló és néhány alma, meg körte
fajta hozhat elégséges termést, hacsak a heves nyári szélviharok, 
a jégesők nem kezdik meg érés előtt a szüretet.

A kilátások tehát nem jók. Ha kevés a friss gyümölcs, nem jut 
elegendő eltevésre sem. Sajnos a hagyományos, házi tartósítási 
módok az utóbbi időben egyre inkább feledésbe merülnek. A 
befőzés, aszalás ritka a mai háztartásokban, akárcsak a termelés. 
Alig száz éve Almádi még egy hatalmas gyümölcsös- és szőlőskert 
volt, annak ellenére, hogy a szőlőket ugyancsak megritkította a 
sokat emlegetett filoxéravész.

Sokszor elgondolkodtam azon, mit is kezdtek eleink a renge
teg terméssel? Hát leszedték, az biztos. Ették is szorgosan, az is 
biztos. S a kamrák polcai roskadoztak a befőttektől, lekvároktól, 
a vászonzsákok telve aszalt gyümölcsökkel, s a bütykösök, kis
hordók, színig jófajta házi gyümölcspálinkával. A felesleg kosa
rakban, ládákban, szakajtókban szekerezett a városokba, piacra, 
vásárra, de jutott a felvásárlókon keresztül ipari konzerválásra is. 
Kárba nem veszett semmi. A hullott gyümölcs, meg a selejtes, 
férges apraja az állatok elé került. Persze a vadak, madarak is 
megszedték a maguk dézsmáját, de volt miből. Jutott minden
kinek, s nem is drágán.

Hogy is állunk manapság? Már a kertek füvet, díszfákat, cser
jéket, egzótákat teremnek, s még a füvet sem a házinyulak, tyú
kok, kacsák, malacok eszik meg, zsákba gyűjtve, szemétként 
kezeljük, drága pénzen elvitetjük, nehogy még az a szegény 
éhenkórász giliszta, vagy csiga jóllakhasson belőle.

A zöldség, gyümölcs, szőlő ritka vendég a mai kertekben. Az 
a néhány régi gyümölcsöskert, ami még megmaradt, ott áll 
műveletlenül, gondozás nélkül, több-kevesebb termést hozva, 
évről-évre, leginkább a madarak, sünök, pockok, rovarok gyö
nyörűségére. Merthogy a termést más le nem szedi. Fáradságos 
munka az. Drága az idő, meg nem is trendi naphosszat "csápol
ni" a gyümölcsösben.

Még az ötvenes években is élt az a régi, jó szokás, hogy, 
mondjuk az Öreghegyen, vagy Berényben az Újhegyen ilyenkor 
nyárelőn a gazdák meghívtak barátokat, ismerősöket szőlőkö
tözésre, cseresznyeszedésre, később mandula-, dióverésre, szü
retre. Ez akkor természetes volt, mint ahogy az is, hogy napszám 
nem járt érte. (Bocsánat a szóhasználatért, nem vagyok biztos 
benne, hogy minden olvasó érti és tudja, mi az a napszám, a sza
kajtó, a dézsma, vagy a ringló.) A szívességet s az örömmel 
végzett munkát, a jó hangulattal, ennivalóval, gyümölccsel, sző
lővel, musttal, borral hálálták meg a gazdák. így jutott a termés
ből annak is kinek nem volt földje.

Nos, e kissé hosszúra nyúlt bevezető után a címben említett 
lekvárról is ejtenék néhány szót. A lekvár, (jam, dzsem, íz, stb.) 
mint fogalom, manapság már rég nem ugyanaz, mint régen, S 
főként nem úgy készül!

Elég csak elolvasni és a régi receptekkel összehasonlítani a 
boltokban kapható, a lekvárra megtévesztésig hasonló termékek 
összetételére vonatkozó listáit.

Például: "Delicious sárgabarack dzsem"; Összetevők: cukor, 
sárgabarack, ivóvíz, gyümölcssűrítmény, zselésítő anyag (gyü
mölcspektin), étkezési sav (citromsav), aroma, színezék (karotin). 
Gyümölcstartalom 35 %, összes cukortartalom 45%.

Vagy: "Szamóca prémium dzsem"; Összetevők: cukor, szamó
ca, zselésítő anyag (gyümölcspektin), étkezési sav (citromsav), 
aroma.

Jó tudni, hogy az összetevők felsorolása nagyság szerint 
értendő, tehát a két példában egyaránt a legnagyobb összetevő a 
hozzáadott cukor, s csak azután következik a "névadó" gyümölcs. 
Hogy ivóvíz miért kell hozzá, számomra rejtély, mint ahogy az is, 
hogy a rendkívül zamatos, illatos szamócához miért is kell még 
mesterséges aromát adni?

Persze, ez a feldolgozóipar módszere. De létezik manapság 
valami furcsa, suttogó, kontár háziasszonykórus, ami még a kon
zerviparon is túltesz. Fű alatt, fecniken, telefonon, e-mailen, orvosi 
várókban, félelmetes lekvár- és befőzési receptek terjednek.

Nemrég "kedves rokon" baracklekvárját volt szerencsém meg
ízlelni. Fura ízeket tapasztaltam és még furább állagot. Rákérdez
tem a gyártási titokra. Sok-sok citromsav "kell" bele, meg KRUMP
LI, hozzáfőzve, mint "állományjavító"! Elképesztő és borzalmas.

Más: kimész a piacra (nem pont Almádiban), ahol sok csábító 
savanyúságot, meg befőttet találsz, melyekben az uborka, a 
paprika, hagyma, cseresznye stb. gyönyörű friss színben pom
pázik az üvegekben. Az embernek összefut a nyál a szájában. 
Elképesztő, ebből venni kell, sőt a receptet is megszerezni!

A nagy titok, a borkén, a citromsav, meg a borkősav, lehető
leg túladagolva, biztos ami biztos. Ezzel minden elérhető. Még a 
gyomorbaj is! A kén nagyon veszélyes anyag, annak ellenére, 
hogy a fehérjék fontos alkotóeleme. Hát, jó étvágyat, jó 
egészséget!

Zárszónak: tavaly jó gyümölcstermés volt. Kedvet kaptam 
egy kis lekvárkészítésre. Alapelvem volt; semmi cukor, semmi 
adalék, nincs túlfőzés, minimális tartósítószer. Miután sok 
gyümölcs ért egyszerre, vegyes lekvárokat készítettem. 
Receptem: mosás, kimagozás, aprítás, főzés, elegyítés (bot
mixer), édesítés (kizárólag mézzel), fűszerezés (ha kell; fahéj, 
szegfűszeg, gyömbér, ánizs, levendula, menta, citromfű, stb.). 
Rövid ideig tartó főzés után tiszta üvegekbe töltöttem, leheletnyi 
szalicilt szórtam a tetejére, lezártam és száraz dunsztba raktam. 
("Agyban, párnák közt...") Legalább kétféle gyümölccsel dolgoz
tam, de volt hatféléből készített is. Minél többet főzünk egybe 
annál finomabb lesz. (Pl.: alma, körte, birs, szilva, füge, bodza.) 
Ha a kora nyári gyümölcsökből fagyasztunk, azokkal az őszi 
lekvárokat dúsíthatjuk (málna, eper, meggy, cseresznye, ribizli, 
stb.). Mézből sem használtam sokat, 4-5 liter lekvárhoz 30-35 
dekát. Nagyon jó édesítőszer még a darált mazsola, érdemes 
kipróbálni. (Egy kis darált diót, mandulát, vagy mogyorót a főzés 
végén a lekvárba keverve, igazi ínyenc csemegét kapunk.)
Végül még egy jó példa: "Penyigei szilvalekvár". Összetevők: szil
va. Gyümölcstartalom 100%. Tartósítószer: főzés. Gyártási év: 
2002. Csomagolás: agyagedény + celofán. Eltarthatóság: ? 
2010-et írunk, még mindig kitűnő állapotban van, 7 éve van fel
bontva, különleges alkalmanként fogyasztom, csábítóan finom, 
tökéletes, pont olyan, mint amikor felbontottam. Persze, az sem 
mindegy, milyen szilvából főzik. Ott fent, a Tisza-háton "Nem- 
tudom-szilvának" hívják, de újabban "Penyigei"-ként nevezik. 
Mifelénk is léteznek még ezek a félvad, zamatos fajták, ame
lyekhez talán a Besztercei hasonlítható, de az új, szemre tetszetős 
fajták ízben, beltartalomban, eltarthatóságban messze lemarad
nak.

Sikeres befőzést, jó étvágyat, jó egészséget!
Boros László

Tavaly a sárga szilva bőséges termést hozott a régi gyümölcsösökben. 
Nem túl zamatos, de lekvárba jól társítható más gyümölcsökkel. (Kitűnő 
állományjavító.)



RÓKÁK ELŐFORDULÁSA 
A BELTERÜLETI INGATLANOKON, KÖZTERÜLETEN

Két éve már közzétettük a fő vadászmester tájékoztatását a 
rókák előfordulásáról.

Az eltelt időszakban egyre több lakossági bejelentést kap
tunk a belterületen látható, nem ijedős, sőt barátságos álla
tokról. Van aki eteti, fotót készít a rókáról -  sőt a rókával!

Ne feledjük: a róka vadállat!
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV törvény (a továbbiakban: Vtv.) 
34. §-a a vadászatra jogosult számára kötelezettségként írja 
elő, hogy gondoskodjon a vadászterületén élő vadállomány 
őrzéséről.

Amennyiben a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, 
szőlőben, gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, 
valamint a csemetekertben a vad kárt okoz, annak öt száza
lékot meghaladó részét a vadászatra jogosult köteles meg
téríteni. Azonban a vadkár megtérítésének kötelezettsége a 
jogosultat csak a Vtv. 75. § (1) bekezdésében felsorolt vadak 
károkozása esetén terheli. Fenti felsorolásban a róka nem 
szerepel, ezért az általa a mezőgazdálkodáson és az erdő- 
gazdálkodáson kívül másnak okozott kárért a jogosult a 
Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékeny
ségre vonatkozó szabályai szerint felel.

A fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) 
Kormányrendelet 36. §-a rendelkezik a lakott területen kárt 
okozó vad elejtéséről. Erre közegészségügyi, közbiztonsági 
okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól 
való megóvása érdekében kerülhet sor. Amennyiben az előbbi 
tényező valamelyike fennáll, az elejtés helye szerint illetékes 
rendőrkapitányság engedélyét kell beszerezni. Ha az illetékes 
rendőrkapitányság kiadja az engedélyt, akkor az érintett helyi 
önkormányzatot, valamint a területileg illetékes vadászatra 
jogosult szervet haladéktalanul tájékoztatni kell.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá
szatról szóló 1996. évi LV törvény végrehajtásának szabá
lyairól szóló 79/2004. (V 4.) FVM rendelet 60. §-a lehetőséget 
teremt arra is, hogy a vadászati hatóság külön engedélyével 
lakott területről történő eltávolítás esetén olyan kábító és 
bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazható, amely a vad 
életét és testi épségét nem veszélyezteti. Róka elpusztítására 
pedig a vadászati hatóság engedélyével szelektív -hatású vegy
szer is alkalmazható, ha az védett állatot nem veszélyeztet.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény előírja, hogy az elhullott állat tetemének 
elszállításáról, a tetem ártalmatlanná tételéről a tulajdonos 
köteles gondoskodni. Ha ez nem ismert, vagy ismeretlen 
helyen tartózkodik, akkor ez a kötelezettség a települési ön- 
kormányzatra hárul. Közterületen talált állati tetem ártalmat
lanná tétele és elszállítása iránt pedig minden esetben a 
települési önkormányzat köteles intézkedni.

Szakemberek megállapították, hogy a veszettség -  e ret
tegett betegség -  legfőbb terjesztői a kutyafélék, így a róka is. 
Ennek megelőzésére kialakult egy program, ami a Nyugat- 
Európában alkalmazott módszer alapján vezettek be. A 
"védőoltást" egy beetető anyag tartalmazza, amit repülőgépről 
leszórnak a rókák lakhelyére, erdőbe, mezőre. Ha a róka meg
találja, megeszi és kialakul a védettsége a veszettség ellen.

A program eredményességét bizonyítja, hogy 15-20 éve 
veszett állatot nem találtak környezetünkben. Nem kell hát 
félni attól, hogy a rókák veszettek. Negatív velejárója a prog
ramnak, hogy a rókák elszaporodtak, hisz előtte a betegségben 
jó néhány elpusztult.

Ha bárkiben kétség lenne, a veszettség főbb jellemzője: a 
beteg állat nyáladzik, tétován, céltalanul jár, nem félős, ha

nekimegy valaminek odakap, megharapja. Ilyet látva ter
mészetesen azonnal jelenteni kell az állatorvosnak, vadászok
nak.

EZ FONTOS! A szakemberek tanácsa szerint a figyelmes, 
élénk tekintetű, gyors mozdulatú, állatot meglátva azt ijesszük 
meg egy hangos kiáltással, támadó mozdulattal, egy követ
kavicsot felé hajítva.

A róka a belterületen található szemétből, házi állatok 
számára kihelyezett eledelből könnyen talál táplálékot.

Mi emberek legyünk gondosak, a szemetet, hulladékot 
tegyük zárt edénybe, és csak a szállítás reggelén tegyük ki 
közterületre. Ne szoktassuk környezetünkhöz a vadon élő 
állatokat azzal, hogy etetjük őket! Akik kertes házban laknak 
a kerítés jó állapotát, zártságát ellenőrizzék. A kertben a róka 
elrejtőzésére, kotorék kialakítására alkalmas elhagyott és 
bozótos részeket szüntessék meg.

A vadászok lakott területen csak rendkívüli esetben, a 
rendőrség által kiadott írásos engedéllyel használhatják 
fegyverüket. Ezt elkerülendő, a város területén működő 
vadásztársaság és az önkormányzat élvefogó csapdát vásárolt, 
amit kérésre, szükség szerint a vadászmester kiszállít és 
ellenőriz.

A jövőben bárkinek "rókás" ügye lesz, az alábbi telefonszá
mon tehet bejelentést:

Pauer Lajos hivatásos vadász: 06/30/594-6625.
Az elhullott állatokat a Polgármesteri Hivatalba kell beje

lenteni.
Ujlakiné dr. Pék Éva jegyző

KOMPOSZTÁLJUNK 
INGYEN, EREDMÉNYESEN!

A háztartási hulladék mennyiségének csökkentéséhez az 
egyik legeredményesebb módszer a komposztálás.

A kertből, konyhából kikerülő szerves anyagok zöme ha
zánkban még többnyire a kukákban végzi, pedig szakszerű to
vábbhasznosítással számtalan előnyét élvezhetjük munkánknak!

Melyek ezek az előnyök?
-  Csökkenthetjük a hulladék mennyiségét, ami a szemét

díjban is megmutatkozhat.
-  A kerti és konyhai hulladékot visszajuttatjuk a természetbe.
-  Termékenyebb lesz a talaj és egészségesebb növények te

remnek.
-  Nem kell avart és kerti hulladékot égetni, így csökken a 

légszennyezés, ezáltal is hozzájárulunk a környezet és természet 
védelméhez.

Ha Ön is kedvet kapott a komposztáláshoz, itt a kiváló alka
lom! A Pana 2001. KFT., együttműködve a Budataváért Egye
sülettel és más civil szervezetekkel, uniós pályázaton nyert el 220 
db kiváló minőségű komposztládát, amelyet térítésmentesen 
ajánl fel az érdeklődőknek. Önnek nincs más dolga, mint a ládát 
az együttműködési megállapodás szerint rendeltetésszerűen hasz
nálni. A komposztáló átadására és egy tájékoztató előadásra 
2010. július 16-án (pénteken) 17 órakor kerül sor a Kommunális 
Kft. és a Városgondnokság telephelyén. (Balatonalmádi, Rákóczi
u. 43.)

Legyen Ön is a 220 természetvédő között!!! Amíg a készlet 
tart!!!

Bővebb információ: 20/491-0685.
Pandur Ferenc 

ügyvezető



MEGYEI BAJNOKSÁGOT NYERT A BSE SERDÜLŐ CSAPATA
A Balatonalmádi Sport Egyesület serdülő U 16-os csapata (1994-96-ban született fiúk) nyerte a 2009-10. évi, Veszprém Megyei 
Labdarúgó Szövetség által kiírt serdülő megyei I. osztályú bajnokság keleti csoportját. Az almádi csapat a bajnokság során végig a 
dobogó valamelyik fokán állt, végül kiélezett küzdelemben sikerült a nagy rivális Balatonfüred csapatát megelőzni és bajnokságot 
nyerni. A tavaszi szezonban minden meccsüket győztesen hagyták el a fiúk, a 22 mérkőzés során 61 pontot gyűjtöttek, 112 gólt rúg
tak és csak 18-at kaptak. A bajnokság gólkirálya 39 találattal Gertner Martin lett.

ÁLLNAK (balról jobbra): Horváth Szilveszter, Szőlősi Zsombor, Schalbert Viktor, Herendi Ádám, Stiger Ákos, Szenteczky Ádám, Ács Attila edző, 
Gertner Martin, Németh Bence, Szentmiklóssy Imre, Szöllősi Áron,
ALSÓ SOR: Katona Ricbárd, Gondán Csaba, Hortobágyi Zsolt, Mátay Péter, Borsi Lőrinc, Horváth Bence, Geri Márk, Denkinger Patrik, Nagy Dávid.

ZENEISKOLÁSOK VERSENYEREDMÉNYEI
2009-2010.

Regionális (Veszprém) és megyei (Ajka) trombitaverseny: 
Selmeczi Bence -  arany, Hódossy Gergely -  ezüst.

Balaton Körüli Megyék Vonóstalálkozója -  hegedűsök 
/Siófok/: Szerdahelyi Boldizsár -  I. helyezés, Hódossy Réka -  I. 
helyezés.

Veszprém Megyei Hegedűverseny (Pápa): Szerdahelyi 
Boldizsár -  nívódíj, Hódossy Réka -  kiemelt arany, Józsa Dalma
-  arany.

Ifjú Muzsikusok Fesztiválja Fuvolaverseny (Győr): Tira 
Klaudia -  bronz.

Nyugat-Dunántúli Zeneiskolai Rézfúvós Kamaraverseny 
(Veszprém): Kósa Duó: Selmeczi Bence és Hódossy Gergely -  
ezüst.-

Regionális Kamarazene Versenye /Sümeg/: Csintekerintő 
kamarakórus -  ezüst

Vikár Béla Szolfézs és Népdaléneklési Verseny /Siófok/: 
szolfézs: Hódossy Réka -  1 helyezés, Bendicsek Bendegúz -  II. 
helyezés, Józsa Dalma -  III. helyezés
népdaléneklés: Felföldi Luca -  III. helyezés, Hódossy Gergely -  
III. helyezés

Megyei Szolfézsverseny (Pápa): Hódossy Réka -  nívódíj, 
Józsa Dalma -  arany, Bendicsek Bendegúz és Nádas Panna -  
ezüst, Felföldi Luca és Tira Klaudia -  bronz

Diákmuzsika (Balatonszemes): Csintekerintő kamarakórus -  
arany: Bendicsek Bendegúz, Bendicsek Mikes, Felföldi Borbála, 
Felföldi Luca, Hódossy Gergely, Hódossy Réka, Józsa Dalma, 
Keő Péter, Nádas Panna, Selmeczi Bence, Szénási Dóra.

Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozója (Bala
tonalmádi):

Zongora négykezes: Hódossy Réka és Kövécs Adél -  nívódíj
Vonóstrió -  ezüst: Hódossy Réka és Semsei Anna -  hegedű, 

Bendicsek Bendegúz -  gordonka
Trombita duó: Hódossy Gergely és Selmeczi Bence -  ezüst.

Felkészítő tanárok: Füke Ákos -  gordonka, Fükéné Sebestyén 
Mónika -  zongora, Horváthné Domonkos Tímea -  hegedű és 
vonóskamara, H. Huiber Gabriella -  szolfézs és kórus, Pártai 
Attila -  trombita, Török Ágnes -  fuvola, Tumpek Melinda -  zon
gora.

Balogh Ervin: Derengés



HOVÁ MENJÜNK FÜRÖDNI?
Siófoktól bő 60 kilométert autózunk és a Dunántúl egyik leg

mókásabb és legaranyosabb fürdőjébe érünk,

C s i s z t a - p u s z t á r a
Korát tekintve perceken belül eléri az előrehozott nyugdíj korha

tárát, mivel a 42 fokos, kellemesen záptojás szagú -  feleségem ked
vence -  hidrogénkarbonátos gyógyvíz 1956 nyarán tört fel egy fúrás 
során.

Területe alig nagyobb egy zsebkendőnél, mármint 4 rétűre hajtva. 
A három kinti és egy fedett medence a 10 évvel ezelőtti Egerszalókra 
emlékezetet a mini medencékkel. Az egyik kis medencében -  melyet 
lehetne kopasztónak nevezni -  a hőcserélő nélkül feltörő vizet találjuk 
41 fokosan. Hölgyek esetén talán epilálásra is alkalmas. A további 
medencék hőfoka 34, 37, 38 C fok. Bevizsgált gyógyvize, mozgás- 
szervi betegségek gyógyítására alkalmas.

Az újságcikk megírásához néhány nappal ezelőtt odautaztam az 
árak, nyitva tartás és egyéb információk beszerzése, pontosítása 
céljából, nekivágva egy Balaton-kerülésnek. Volt benne bőven busz, 
egy kicsi vasút és a világ végén Csisztánál elengedhetetlenül autó
stopp. A fürdőtől visszaútban egy kedves nyugdíjas német házaspár 
vett fel és Siófok felé tartva, mint az úttörők a vakembert elvittek 
visszafelé vagy 15 kilométert Fonyód-Béla-telep túlsó végére. Útköz
ben beszélgettünk a fürdőről, ahová 8 éve járnak vissza hűségesen, 
bázisként Balatonberényt használva. Tőlük hallottam, hogy pár éve 
végeztek egy tudományos jellegű kísérletet több mozgásszervi beteg
gel. A 21 napos megfigyelést követően szignifikáns javulást tapasztaltak.

Visszatérve: -  Ennyi Berény?!
Édesanyám legidősebb nővérének -  7-en voltak lányok (az utol

só pár napja távozott 90 évesen Berényben) és így nagyapám lehetett 
volna akár VIII. Henrik és akkor több nagymamám is lehetett volna
-  férje jászberényi volt. Ifjúként szerettem időnként megkérdezni, 
hogy: -  Sándor bácsi! Hová való? Birííínyi vagyok édes fiam! -  hal
lottam a tájnyelv kedves megjelenését. De hasonló huncutságot/disz
nóságot követtem el a 70-es években, amikor az ifjúsági turizmusban 
dolgoztam. Az időnkénti Nógrád megyei látogatásom alakalmával 
érkezésemet követően rövidesen megkérdeztem kedves kolléga
nőmet, Sándor Gabit, hogy: -  Gabikám! Mennyibe kerül most egy 
iker-lottószelvény? A válasz Sándor bácsihoz hasonló volt:
 -  Háthátván! Majd utána: -  Jáj! Már megint áátvágtál! Kicsit 

szomorú, hogy 10 -12  éve, mikor újból találkoztunk, már tájszólás 
nélkül beszélt, és övé volt a 10 emeletes Karancs szálló szinte ingyen.

Véleményem szerint a televíziónak a tájnyelv elsorvadásában óriási 
szerepe van. Ékés bizonyítéka a pár évvel ezelőtt a tv képernyőjén 
megjelenő kedves, ifjú meteorológus -  akkor még hallgató -  palóc
tól nem idegen, ízes felvidéki tájszólása, amely mára sajnos erősen 
megkopott.

A fürdő környezete kellemes, családias és egy kis kemping is csat
lakozik hozzá, amely napjainkban is a német és osztrák turisták ked
velt helye. Jól működő vendéglátó helyeket is rejt a fürdő kívül- 
belül.

Sör, lángos, palacsinta bőséggel! Cak pénz legyen!
Nyitva tartás: április-májusban 09.00-től 17.00-ig
június-július-augusztus hóban 09.00-től 18.00-ig
szeptember-október hóban 09.00-től 17.00-ig
Megjegyzés: a fürdő minden évben húsvétkor nyit és télies jel

legű öltözője van, közvetlen összeköttetéssel a fedett pinpongasztal 
nagyságú medencével.

Belépődíj: napijegy felnőtt: 1.200.-Ft 
gyerek: l .000.-Ft

Megközelítés: Balatonlelle -  Lengyeltóti -  Buzsák útvonalon, 
majd innen kb. 5 kilométer északra. Kerékpárral, hátas és fogatos 
lóval, traktorral, vetőgéppel, valamint "0"-ra írt autóval Fonyódtól 
csupán 5 kilométer déli irányban földúton. Kölcsönre vett gépkocsi
val ezt lehetőleg kerüljük, mert előbb kerül a bontóba, mint hogy 
kifizetnénk. Kivétel ez alól az orvosi javaslat vesköves betegek esetén 
terápia gyanánt.

Igen rossz a tömegközlekedés, ezért elsősorban saját gépkocsival 
javallott felkeresni a szocializmus utolsó bástyáját.

Még egy megjegyzés!
A német nyugdíjas házaspárral folytatott beszélgetés közben szé

gyenlősen megjegyeztem, hogy azért kell most az ő szívességüket 
igénybe venni, mert az Almádi -  Hévíz -  Csiszta-puszta -  Siófok 
útvonal bejárása kocsival szerény nyugdíjamat igen megterhelné, 
lévén életszínvonalunk nem túl magas. Hát ez hiba volt. Mint "meg
tudtam" ők is sz... élnek. Lévén Düsseldorf környékén élnek így 
egyértelműen biztosak abban, hogy az "osszik" (keletiek -  volt NDK- 
sok) mindent elvisznek. Autópályák tömkelegé épül. Az ottani 
városokba, Drezdába, Lipcsébe, Erfurtba stb. óriási összegeket öl az 
állam. Állandóan emelkednek az adók ... etc. Hát szó, ami szó, a 
legrosszabb hangulatomban sem tudok ilyen meggyőzőén panasz
kodni. Lehet, hogy jobban élünk???

És végül Csiszta-puszta visszavár!
Ez igaz. Tegnap Siófok irányába hazafelé buszozva fedeztem fel, 

hogy elveszett a telefonom. A siófoki csatlakozásnál egy nyilvános 
telefonról felhívtam a feleségem, hogy csöngessen meg, hátha fel
veszem?!?. Nem történt csoda, de az esti, újabb bejelentkezésemkor 
megtudtam, hogy a fürdőnél a német kocsiba történő beszálláskor 
vesztettem el és a dadogós Marika néni boltjában kapom vissza.

Ma megyek vissza!!! Ezt nem hittem, hogy ilyen hamar. Sajnos 
kocsival, hogy a gáz vesse fel!!!

De legalább meg tudom mondani, hogy pontosan hány kilo
méter!

Folyt. köv.
Lőincz József

VII. LOVASKAVALKÁD
Rekkenő hőség fogadta a résztvevőket és az érdeklődőket a 

réten. Ennek ellenére 12 hajtó jelezte indulási szándékát. Keszey 
János polgármester úr megnyitó szavait követően, mindannyian 
az akadályhajtást és a vadászhajtást is derekasan teljesítették. 
Tóth Alexandra nagyon élvezetes pályát épített, Rásky Mihály 
vezető bíró, felesége Zsuzsa asszony és Horváth László 
segédletével nagyszerű hajtásokat konferálhatott fel.

Az akadályhajtást Maurer István nyerte Nemesvámosról. Az 
igen látványos vadászhajtásban, nem kis büszkeségemre, Vajk 
fiam valamennyi vetélytársát maga mögé utasította.

A díjakat Keszey János polgármester úr és Dr. Hoffmann 
Gyöngyi alpolgármester-asszony adták át a győzteseknek és 
helyezetteknek.

Ebéd után kis időre visszacseppentünk a Betyár-Világba. 
Rideg-Marci bandája bemutatta, hogy is akasztottak fel annak 
idején pillanatok alatt elítélve egy betyárt (aki szerencsésen meg
menekült), és milyen pillanatok alatt váltak a pandúrok betyárrá 
egy iszogatás keretében.

Ezután a díjugratók léptek porondra.
A 80 cm-es és 100 cm-es számot is Németh Bettina nyerte 22 

lovas közül, aki Klára-pusztáról érkezett.
A pónik hátán 5 lovas produkcióját láthattuk, Rotweil Luca 

győzelmével, aki a Pauer LK versenyzője.

Kiegyensúlyozott ugrásokat láthattunk a kitartásos magas
ugratásban, melyet a Kelet-Balaton Kupa elnyeréséért rende
zünk. Vámos Lilla a Pauer LK. Versenyzője volt a legkitartóbb és 
vitte haza a kupát, melyet Dr. Walter Rózsa képviselő-asszony 
adott át.

Szentesi István
a rendező Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

Szentesi Vajk



A FELELŐS GAZDÁLKODÁS 
A CSALÁDI KASSZÁNÁL KEZDŐDIK

Balatonalmádi, 2010. június 9. -  Hátrányos helyzetű családokat és 
saját környezetüket is hasznos tanácsokkal segíthetik azok a 
humánsegítő szakemberek, akik elvégezték a Családi Kasszasike
rek Program pénzügyi öngondoskodás továbbképzését. "A glo
bális pénzügyi és gazdasági válság rámutatott: mindenkinek 
személyes felelősséget kell vállalnia saját családi gazdaságának 
állapotáért, hozzájárulva ezzel a nemzetgazdaság fellendítéséhez"
-  mondta el Balogh Csaba, Balatonalmádi képviselőtestületének 
tagja a tanfolyam oklevél átadó ünnepségén.

Balogh Csaba, az esemény védnöke 2010. június 9-én 21 sikere
sen vizsgázó térségi humánsegítő szakembernek nyújtotta át a 
"Családi Kasszasikerek" pénzügyi továbbképző tanfolyam okle
velét. A képzés során elsajátítható ismeretanyagot közösen fej
lesztette ki több intézmény, köztük a Budapesti Corvinus 
Egyetem, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, szociális munkások, 
családsegítő szakemberek, valamint a Provident Pénzügyi Zrt. A 
képzés célja, hogy módszerekkel, eszközökkel és helyes szem
lélettel lássa el a résztvevőket és rajtuk keresztül a majdan gon
dozott családokat arról, hogyan bánjanak a pénzünkkel a biztos 
családi költségvetés érdekében.

A "Pénzügyi Öngondoskodás" képzéssorozat 2010. május 27-én 
vette kezdetét Majoros Márta szociálpszichológus tréner 
vezetésével. A 21 részt vevő humánsegítő szakember olyan gaz
dasági, pénzügyi, valamint adósságkezelési és szegénységgel 
kapcsolatos ismeretekkel gazdagodott, amelyeket a gyakorlatban 
tudnak majd hasznosítani saját ügyfélkörükben, például a hoz
zájuk forduló bajbajutott családok gazdálkodásának korrekciója 
során.

A képzés tananyagának jelentős része minden érdeklődő számára 
ingyenesen elérhető a www.csaladikassza.hu oldalon.

Majoros Márta tréner: "A képzési programunk elméleti és gya
korlati fázisokból áll. Induláskor felvettük a kistérség adósság 
probléma-kataszterét, mely egy későbbi szociális térkép alapja 
lehet. A pénzügyi kultúra fejlesztését célzó programban az 
ismeretek átadásán túl két fontos kérdésre és a közöttük lévő 
összefüggésekre koncentráltunk: mi az egyén és a pénzügyi vagy 
egyéb szolgáltatók felelőssége a kölcsönös interakció során, és mi 
a szerepe ezeknek a pénzügyi öngondoskodásban. A kurzus a gaz
dasági öngondoskodás formáinak számbavétele után az eset
kezelési stratégiák felvételével zárult."

Balogh Csaba, Balatonalmádi képviselő-testületének tagja, az 
esemény védnöke: "A szegénység és a gazdasági ismeretek hiánya 
nem új keletű problémák Magyarországon, sőt Európában sem. A 
globális pénzügyi és gazdasági válság rámutatott: mindenkinek 
személyes felelősséget kell vállalnia saját családi költségvetéséért, 
hozzájárulva ezzel a nemzetgazdaság fellendítéséhez. Megtisztel
tetés számomra, hogy balatonalmádi képviselő-testületi tagként 
okleveleket adhatok át olyan szakembereknek, akik életüket a 
bajba jutott családok támogatásának, megsegítésének szentelik, és 
az eredményes munkavégzés érdekében tanfolyamokra járnak, 
hogy ismereteiket elmélyítsék, fejlesszék."
Rajnics Balázs, a programot többek között támogató Provident 
Pénzügyi Zrt. divízióvezetője elmondta: "Örülünk, hogy a felelős 
családgazdálkodáshoz és felelős hitelfelvételhez szükséges tudás is 
megjelenik a tananyagban, és annak, hogy a tananyagot számos 
kiemelkedő partner, köztük a Corvinus Egyetem közösen 
fejlesztette szociális munkásokkal, így Balatonalmádiban is sok
színű, ellenőrzött, magas szakmai színvonalú ismereteket kaphat
tak a résztvevők."

További Információ és sajtókontakt:
Hajna Csongor csoportvezető, kapcsolat@csaladikassza.hu, 
(20) 339-0549 vagy
Bittner Péter, bittner.peter@flowpr.hu, (20) 665-0386

HÁTTÉR 

A Családi Kasszasikerek Program
A Családi Kasszasikerek Program magyar családok, háztartások 
alapvető pénzügyi ismereteit, öngondoskodó képességét bővíti. 
E cél érdekében ingyenes oktatási anyagokat fejlesztünk, melye
ket a témakörrel foglalkozó civil szervezetek, helyi közösségek, 
szakértők, illetve közvetlenül családok, magánszemélyek hasz
nálnak fel oktatási, művelődési céllal. A Program keretében nem 
csak tananyaggal, hanem bizonyos esetekben eszközökkel is 
támogatunk helyi oktatási projekteket.

Miért fontos?
Az elmúlt évek különféle kutatási eredményei kedvezőtlen képet 
festenek a magyarok gazdasági öngondoskodó képességéről 
(Gfk 2007, Aviva 2009: a magyarok 73%, illetve 60%-a meg
takarítás nélkül; Gfk 2008: a lakosság 50%-a negatívan viszo
nyul a pénzügyi témákhoz).
Az egyének esetleges megalapozatlan gazdasági döntései nem 
csak saját magukra vagy családjukra jelenthetnek kockázatot, de 
nehéz helyzetbe hozhatják a nekik szolgáltató piaci szereplőket 
(pl.: vissza nem fizetett hitelek) vagy az államháztartást (túlter
helt szociális háló).

Mit közvetít a program?

• szemléletet -  "tervezz előre", "számold ki", "tájékozódj", 
"takarékoskodj", ...
• módszereket -  hogyan tervezz előre, hogyan számold ki, 
hogyan vásárolj okosan, ...
• eszközöket -  családi kalkulátor szoftver, családi költségvetési 
napló nyomtatvány, stb.
• tapasztalatot -  a részt vevők nem csak az oktatóktól, de 
egymástól is tanulnak

Mi történik a Program keretében?

A különféle célcsoportokra szabott "tananyagot" helyi civil 
szervezetek, családsegítő központok, szakmai hálózatok jut
tatják el a családokhoz, magánszemélyekhez. Ez a jelenleg futó 
vagy már befejezett 27 projekt esetében rendszeres (2-4 hetente 
történő) klubfoglalkozások keretében történik. A tananyag főbb 
témakörei többek között az öngondoskodás alappillérei (pl. tár
sadalom- és egészségbiztosítás, nyugdíj, stb.), a háztartás bevétel- 
forrásai, kiadásai és költségvetési egyensúlya, ésszerű vásárlás, 
felelős hitelfelvétel, megtakarítások és befektetések, informá
cióbiztonság, gyermekeink pénzügyi nevelése.
A program olyan új, speciálisan a magyar társadalmi 
feltételekhez fejlesztett oktatási eszközrendszert (tehát nem csak 
tananyagot, de kapcsolati hálót, műhelyeket, kutatásokat, stb.) 
hozott létre, amelyek -  elsősorban iskolarendszeren kívül, de 
nem kizárva az elkészült anyagok iskolai felhasználását -  széles 
társadalmi rétegek számára elérhetővé teszik az alapvető gaz
dasági ismereteket, viszonylag függetlenül az egyén szociológiai 
jellemzőitől (kor, gazdasági és kulturális háttér, stb.).

Résztvevők
A Program társadalmi szereplők összefogására épül, több szak
mai szervezet együttműködéséből született. Tagjai többek között 
a Budapesti Corvinus Egyetem, a Lakásotthonok Országos 
Szakmai Egyesülete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép- 
Magyarországi Régiója, a Provident Pénzügyi Zrt., az SOS 
Gyermekfalu, a United Way Magyarország és számos család- 
segítő szolgálat. A Családi Kasszasikerek Programot a Provident 
Pénzügyi Zrt. kezdeményezte és finanszírozza.

Bővebb információ: www.csaladikassza.hu

http://www.csaladikassza.hu
mailto:kapcsolat@csaladikassza.hu
mailto:bittner.peter@flowpr.hu
http://www.csaladikassza.hu
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Felelős Kiadó:
"A lm ád iért"  K ö za lap ítv án y  K u ra tó riu m a

B alaton alm ád i, Széchenyi sétány 1.
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Felelős szerkesztő: Fábián  László 

e-mail: baujsag@gmail.com  
T el.: 06 20 567 95 87 

Lapzárta: minden hónap 25-én. (Illik  kom olyan venni!) 
H irdetésfelvétel a szerkesztőség cím én 

vagy a 06 30 29 88 995 telefonszám on. 
K ézirato t nem  őrzünk m eg.
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K A T T IN T S O N  R Á !
www.pkkk.hu —> almádi újság 

www.balatonalmadi.hu 
www.oboltv.hu 

www.wikipedia.org/wiki/portahbalaton

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

CENTRUMGYORSNYOMDA  KULCSMÁSOLÓ

ALMÁDI ÜVEGES

UNIQA Biztosító Zrt.

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

Hőszígetelt üveg készítése és beépítése. Tükörvágás. 
Helyszíni munka hétvégén is!

SZABÓ ZSOLT: 06-30-237-44-56
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EGGENFELDEN-
BALATONALMÁDI

BARÁTI TÁRSASÁG
Nagyon az elején kezdve Gottfried Anders eggenfeldeni vál

lalkozót 1990-ben, Kovács Miklós elkapta a városközpontban és 
felvitte a Mikszáth K. utcába, hogy ott foglaljon szobát. A meg
ragadó panoráma és a város maga megigézte Gottfriedet és a 
következő nyáron is Almádit választotta. Boda Lajos asztalos- 
mesternél szállt meg a Lehel utcában. Kitartóan több évig ke
reste a várossal a kapcsolatokat, de a Japán-hitellel kapcsolatos 
beruházások lekötötték a város vezetőit, nem volt idő efféle 
kapcsolatfelvételre. Én, mikor a polgármesteri hivatalhoz kerül
tem 1995-ben, egy megkereső levél került említésre a vezetői 
értekezleten, rögvest felvállaltam, hogy a horgászversenyre 
érkező eggenfeldeni csapatot elszállásolom és elgardírozom. 
Elkezdődött a félhivatalos kapcsolat a két település között. 
Aztán a Kolping-család 54 bajor képviselőjét, már dr. Kerényi 
László polgármester úr fogadta a városházán, és innen már 
egyenes volt a nemzetközi kapcsolat útja.

Azóta se szeri se száma a delegációk oda-vissza látogatásának 
melyek közül a legkiemelkedőbbek:

1997 júliusában, Eggenfeldenben aláíródik a szándéknyi
latkozat a szorosabb kapcsolatfelvételről. 1999-ben városunk 10 
éves születésnapját eggenfeldeni és nyitragerencséri barátainkkal 
ünnepeltük. 2000. október 21-én dr. Kerényi László Karl Ried
ler és Finta Rudolf polgármesterek aláírják a testvérvárosi 
szerződéseket Balatonalmádi, Eggenfelden és Nyitragerencsér 
között. 2002. június 21-23. "Eggenfelden 100 éves város" ren
dezvénysorozaton vettünk részt. 2003-ban bejegyezték az 
Fggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaságot a Bíróságon, 
közhasznú egyesületként, elnöknek Silló Piroskát választottuk, 
aki azóta is lelkesen tesz eleget eme kötelezettségének. 2004 
júliusában Eggenfelden és a Franciaországi Carcassone kapcsola
ta már 30 éves volt, a jubileumra Pandur Ferenc polgármester 
vezetésével népes delegáció utazott. 2005. évtől kezdődően 
Eggenfeldenben a Christkindlmarkton városunk standján bor, 
zsíros kenyér, pálinka és hasonlók kerülnek kínálásra. 2007 aug.
18-án Keszey János polgármester úr dísztányérokat adott át a 10 
éves jubileum alkalmából testvérvárosaink képviselőinek. 2008. 
szeptember 20-án Eggenfelden város EUROPA-PLAKETTET 
kapott az Európai Uniótól, az átadási ünnepségen a díjat Werner 
Schiesl polgármester úr vette át, Balatonalmádi, Eggenfelden és 
Nyitragerencsér együtt ünnepelt. Borfesztiváljainkon Bajor bará
taink Léberkézét, sört, édességeket, limonádét osztottak rend
szeresen, elsősorban a gyerekek örömére, fellépett már a 
Winkler-Kapelle, a SpielmannsZug, a Volks und Trachtsferein, 
hogy csak a fontosakat említsem. 2009. április 18-án testvér- 
városainkkal együtt ünnepeltük városunk 20 . születésnapját. 
Május 21-én Nyitragerencséren fát ültettünk annak reményé
ben, hogy Nyitragerencsér és Eggenfelden között is hivatalossá 
fogják tenni a kapcsolatot. November 16-án Gottfried Anders 
temetésén vettünk részt Eggenfeldenben. Sírjánál megfogadtuk, 
folytatjuk a bajor-magyar kapcsolat ápolását. Ez év február
19-én részt vettünk Eggenfeldenben a baráti társaság köz
gyűlésén, ahol Bruno Holzleitner urat választották meg elnö
küknek. Bruno barátunk vezetésével horgászcsapat vett részt 
májusban a gyereknapi horgászversenyen, máris bizonyságot 
adva a folyamatosság megtartásáról.

Az, hogy egy kisbuszt is kapott a város ajándékba Eggen
feldentől az nagy dolog, de csak egy morzsa ahhoz képest, ami
lyen csodálatos emberbaráti, művészeti, diák, vagy sportkapcso
latok alakultak ki a testvérvárosok, és polgáraik között, 
melyeket tovább szeretnénk ápolni és szélesíteni amennyire csak 
lehet.

Ezért a kapcsolatért igen sokan és sokat tettek, akiket fel
sorolni lehetetlen, kiemelni pedig oktalan bátorság lenne. Akit 
ez érdekel lapozza vissza az újságokat 1994-ig és látni fogja, 
hogy ez nem akármilyen BARÁTSÁG.

Szentesi István 
az egyesület alelnöke


