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Vajda János: Nádas tavon (részlet)

Szélei nádligeteknek
Tünedeznek, megjelennek.
Képe a forgó jelennek...

Most a nap megáll az égen,
Dicsó́ség fényözönében,
Csöndessége fönségében.
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ALMÁDI KÉPES
LEVELEZÕLAPJAIRÓL

ELSÕ RÉSZ

Bevezetésként foglalkoznunk kell azzal, hogy a képeslap meghatá-
rozás "szakmai" szempontból nem helyes. Egyik legnevesebb hazai
gyûjtõ szerint, aki egyébként tudományos igénnyel foglalkozott a
témával, képeslap például a Nõk Lapja, illetve hasonló periodika.
Korrekt meghatározás a Képes levelezõlap, mert kifejezi funkcióját,
valamint utal külsõ megjelenésére. Hozzá kell tenni, hogy a kép
nem minden esetben kép, hanem a grafikától a textilrátétig bármi
lehet.

A gyûjtõk egymás között a "szakmaiatlanság" kockázatával, az egy-
szerûség kedvéért, a képeslap kifejezést használják, a cikkben mi is
így teszünk, a fentebb említett gyûjtõ is ezt tette. Almádi elsõ képes-
lapja 1898 nyarán jelent meg, valószínûleg augusztusban, mert egyik
lapon írja a feladó, csak most lehet kapható, azért nem írt eddig.

A képen az úgynevezett Óvári kereszt látható, amelyet a rajta levõ
véset szerint 1893-ban állítottak fel. Hozzá vezetett az 1920-as
évek elején létesített kálvária, ma már csak néhány lépcsõfok
látható belõle. A kereszt és a kálvária annak idején Alsóõrs község
közigazgatási területén állt. Óvári kálváriaként is említették.

12. számú képeslap

11. számú képeslap

A kép Almádi elsõ vendéglõjének, a Hattyúnak kert felõli bejára-
tát ábrázolja, amelyet 1883-ban az Almádi Fürdõ Rt. alapított. A
bejárat felett "Minden órádnak leszakaszd virágát, mert hamar
elhervadnak..." felirat csábítja a vendégeket a hangulatos kerthe-
lyiségbe. 1898-ig, a Zsák vendéglõ megnyitásáig, Almádi egyet-
len szórakozó helye volt. 

13. számú képeslap

A képen látható szõlõket és présházakat ma már beazonosítani
nem lehetséges. Valószínûleg a Loki dûlõben készült a kép, amit a
távoli háttérben látható Balaton igazol. Ez esetben feltételezhetjük,
hogy a tájkép közepén látható a Vörösberénybe vezetõ út.

14. számú képeslap

A képen az 1889-ben megnyitott gõzhajó kikötõ látható, amely-
nek tengelye pontosan megegyezik a mai kikötõével. A töltés
mindkét oldalán sûrû nádas volt, amit az 1902-ben, a kikötõ és
a fürdõház közötti partszakasz rendezésekor kiirtottak. A töltés
másik oldalán levõ nádas megszüntetésére néhány évvel késõbb
került sor. A háttérben a Véghely birtok tornyos épülete látszik.

15. számú képeslap

Almádi XIX. századvégi képének jellegzetes részlete látható, a fel-
vétel nagy valószínûséggel a mai Bajcsy-Zsilinszky útról készülhe-
tett. Az elõtérben lévõ szõlõk az említett út és a Remete-patak kö-
zötti területen feküdtek. Egyetlen épület ismerhetõ fel, nevezete-
sen a Szalay Mihály kanonok által épített, Kis Jancsi villa néven
ismert nyaraló.

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!" 
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Az 1898-ban kiadott egyetlen képeslapot a következõ évben több
nyomda, illetve kiadó, viszonylag nagyszámú újdonsága követte.
A kiadók közül elsõként a "Köves és Boros Veszprém" felirattal
megjelent, 11-tõl 20-ig számozott, tíz képeslapból álló sorozatot
ismertetjük. Hangsúlyozni kell, hogy az 1-tõl 10-ig sorszámozot-
tak Veszprémet mutatják be, amelyet Almádi követ.

Két következtetést vonhatunk le ebbõl a gyors "követésbõl". Az
egyik, talán a fontosabb, hogy Almádi fürdõhely jelentõsége fo-
lyamatosan növekedett. A korabeli sajtóban "a mi kis Almádink"
kifejezés számtalan cikkben elõfordul és Almádi Veszprém kap-
csolatát tükrözi. A másik következtetés a kiadó szándékára utal,
nevezetesen arra, hogy a települést egy idõben készült felvételek-
kel mutassa be. Gondoljunk arra, hogy az 1890-es évek végén
fényképezõ turistákkal nem találkozhattunk, amint éppen a hajó-
kikötõbe sietnek. A vendégek vásárolt képeslapokkal örökítették
meg nyaralásuk színhelyét, ezért találhatnak a gyûjtõk megírat-
lan, kitûnõ állapotban levõ képeslapokat. 

A gyûjteményemben levõ képeslapok jelentõs része 1899-ben
került feladásra, tehát a felvételek nagy valószínûséggel 1898-
ban készültek. A vegetáció minden képen azonosnak látszik, ami
egyidejû készítésre enged következtetni. A korabeli hatalmas
fényképezõ szerkezetek is az egyidejûséget támasztják alá.

16. számú képeslap

A felvételen látható épületsor a mai Bajcsy-Zsilinszky, akkori
nevén Felsõ Fürdõ út,  melletti beépítést mutatja. Két épület
ismerhetõ fel, az egykori tornyos Lujza-villa, mai házszáma 36,
valamint a Hullám panzió átalakított, ma is álló épülete, amely-
nek házszáma 46.

17. számú képeslap

A mai Baross Gábor útról készült felvételen az Öreghegy kis rész-
lete látható, néhány épülettel. Közülük a Szalay Mihály kanonok
által építtetett, Kis Jancsi-villa néven ismert nyaraló, jelentõsen
átépítve ma is áll. Az épületek közötti út, ma Móra Ferenc nevét
viseli.

18. számú képeslap

A kép érdekessége abban rejlik, hogy egyetlen épület sem látható
rajta, ennek ellenére jól beazonosítható. A nyárfasor a Remete pa-
tak mellett állt. A sûrû bokros területsáv a patak partjait kísérõ, a
korabeli telekkönyvi adatok szerint "terméketlen terület"-ként tar-
tozott a telek tulajdonhoz. A felvétel a mai Bajcsy-Zsilinszky útról
készült.

19. számú képeslap

A képeslapon látható épületek a következõk: 1900-ban felavatott
községháza épület tömegében változatlan, bizonyára mindenki fel-
ismeri. Mögötte látszik az egykori Fekete-nyaraló, ma Csokonai
köz 1. szám, lényegében változatlan megjelenésû épület. A község-
háztól jobbra látható épület (Bajcsy-Zsilinszky út 56.) õrzi eredeti
architektúráját. Látszik még a Szent Margit-kápolna, mögötte
pedig az akkor még nádtetõs Brenner-villa (Baross Gábor út 61).

20. számú képeslap

A képeslapon két, ma is lényegében eredeti architektúráját meg-
õrzõ épület látható, a hozzájuk tartozó szõlõbirtok egy részével. A
baloldali épületet Thury Etele református lelkész építtette, megkö-
zelíthetõ a Radnóti utcából. A másik, lényegesen nagyobb tornyos
épület, pedig az egykori Véghely-villa. Ma a Hotel Ramada áll a
Véghely birtokon, a szomszédos kis vincellérház pedig lebontásra
került.                                                        Schildmayer Ferenc
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület a 2010. szeptember 23-i ülésén 23 napirendi

pontot tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:

Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2011. évi fordulójához történõ csatlakozásra

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium a 2011. évre  meghirdette a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatot megyei és települési önkor-
mányzatok közremûködésével a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló
fiatalok számára. Balatonalmádi Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához, mely-
nek fedezeteként egymillió forintot biztosít a 2011-es költségvetésben. 

A pályázati kiírás megtalálható az önkormányzat hirdetõtábláin, a
pályázati adatlap letölthetõ a www.balatonalmadi.hu honlap Pályázatok
menüpontjából. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.
A pályázatok eredményének közzétételére december 6-án kerül sor.

Javaslat az általános iskolák tanulói értékelésének módosítására
Az Országgyûlés a 2010. évi LXXI. törvénnyel módosította a közok-

tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt, ami a 2010/11. tanévtõl válik
hatályossá. A szeptember 1-jétõl életbe lépõ változások rögzítik az évfo-
lyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit. A módo-
sított törvény alapján azonban az intézmények saját maguk határozhat-
nak arról, hogy a második év végétõl a negyedik év félév végéig szöve-
ges értékelést vagy a hagyományos osztályozásos módszert használják-e,
esetleg a kettõt együtt. A Györgyi Dénes és a Vörösberényi Általános
Iskolák igazgatói a tanulók értékelésének módosítását tervezik, a máso-
dik évfolyam év végétõl számjeggyel történõ értékelésre kívánnak áttérni,
ezért kérik a fenntartó hozzájárulását a pedagógiai program jóváhagyá-
sára elõírt általános eljárásrendtõl való eltérésre. Balatonalmádi Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete hozzájárul a módosítási szándék-
hoz.

Javaslat városrendezési célú közterület-szabályozásokra
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete vételi

szándékát fejezi ki a Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában álló Bala-
tonalmádi, Véghelyi D. utca 2296/17 hrsz-ú 1356 m2 területû beépítetlen
terület mûvelési ágú ingatlanra a hatályos településrendezési tervvel
összhangban közlekedési területként parkoló kiépítésének céljára, továb-
bá a 0100/7 hrsz-ú 483 m2 területû szántó mûvelési ágú ingatlan tulaj-
donjogának megszerzésére 900 Ft/m2 egységáron, 434.700 Ft vételáron
tesz ajánlatot.

Javaslat a Vörösberényi Nyugdíjas Klub és a Vörösberényi Vörös-
kereszt kérelmének elbírálására

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnöke azzal a kéréssel kereste meg az
önkormányzatot, hogy a képviselõ-testület biztosítson anyagi támogatást a
Borostyán Népdalkör és a Ringató Balaton Néptánccsoport mûködéséhez,
mert anyagi hiányuk veszélyezteti mûködésüket. A Vörösberényi Vöröske-
reszt vezetõje a karácsonyi ajándékozás költségeire kér támogatást, mivel a
helyi civil pályázatra nem nyújtottak be kérelmet. A képviselõ-testület a
népdalkör és néptánccsoport részére 100–100 ezer forint, a Vörösberényi
Vöröskereszt részére 50 ezer forint támogatást állapított meg, melyet az
Almádiért Közalapítványon keresztül juttat el a kérelmezõk részére.

Javaslat árvízkárosult település támogatására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az idei

évben meg nem rendezett augusztus 20-i tûzijáték költségét, 200 ezer
forintot Sajóecseg Község Önkormányzat részére ajánlja fel. A támogatási
szerzõdés megkötésére a költségvetési rendelet következõ módosításakor
kerül sor.

A négyéves ciklus utolsó ülésén Keszey János polgármester elismerõ ok-
levelet adományozott a képviselõ-testület tagjainak, megköszönve ezzel Ba-
latonalmádi városért végzett munkájukat. Keszey Jánosnak, polgármesteri
munkája elsimeréseként Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester adott át
oklevelet.

Varga Veronika

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját az

1956-OOS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
emlékére rendezett városi ünnepségre.

Az ünnepséget a Baross Gábor utcai

Hõsi Emlékmûnél tartjuk
2010. október 23-áán, szombaton, 11 órakor

közremûködnek:
Halas Adelaida és Csobolya József

színmûvészek

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

POLGÁRMESTERÜNK
ÉS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÜNK

DR. DÁVID GYULABÁLINT SÁNDOR BOROS LÁSZLÓ

PANDUR FERENC

DR. HOFFMANN GYÖNGYI

SZABÓ ZOLTÁN

KESZEY JÁNOS
POLGÁRMESTER

DR. WALTER RÓZSADR. KUTICS KÁROLY

Gratulálunk városunk újonnan megválasztott vezetõinek, sok sikert,
türelmet és szerencsét kívánunk munkájukhoz.
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Az októberi hónap, minden bizonnyal, a magyarság szinte szakrális
idõszaka, mert a nemzeti szabadságküzdelmek, a fellángolások, forradal-
mak és a megtorlások halálos szorítású periódusai voltak az elmúlt év-
századokban és évtizedekben is. 

Október 6-a természetesen szinte minden nemzedék számára mást is
jelentett és kell, hogy ma is újraértelmezzük. A félelmek, a megaláztatá-
sok és az újragondolások során ez a nap a magyarság számára, minden
magyar számára újabb gondolatokat, eszméket ébreszthet.

Emlékeim közt felvillan egy kép, vagy harminc évvel ezelõtti, amikor
egyetemi hallgatóimmal kirándulást tettünk Nagycenkre. Többek között
meglátogattuk Széchenyi István kriptáját, koszorúztunk, azután a
múzeum nagy elõadótermébe léptünk, ahol a tizenhárom aradi vértanú
arcmásai elõtt Dr. Környei Attila múzeumigazgató, szép emlékû, tudós,
történész évfolyamtársam mondott rövid megemlékezést a csoport szá-
mára, felsorolván a tizenhárom nevet: Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Knézić Károly, Láhner György, Lázár
Vilmos, Leiningen Károly gróf, Nagysándor József, Poeltenberg Jenõ,
Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly gróf.

Hogy milyen cinikus és agyafúrt volt a "bírósági ítélet", kilencüket
akasztófára küldték, míg négyüket, köztük Kiss Ernõt és Lázár Vilmost
"kegyelembõl" golyó általi halálra ítélték.

A hallgatók némán álltak a tabló elõtt, emlékezve a múltra. A törté-
nész halkan megjegyezte: De hát fiúk, mit jelent ez a tizenhárom név a
mai Magyarországon? Ne felejtsük el, akkor, mintegy huszonöt évvel
voltunk az ötvenhatos forradalom után. Többségük lehajtott fejjel, kicsit
elgondolkozva, szótlanul nézett maga elé, a képek a tablóról szinte szól-
tak hozzájuk és emlékeztették õket valamire, amire akkortájt nyíltan,
egyértelmûen nem illett emlékezni. Tanítványaim nem tudhatták, hogy
barátom részt vett a soproni forradalomban és ezt tettem magam is
Veszprémben, 1956-ban.

Az akkor történtek szerint nem véletlen, hogy Julius Jakob von
Haynau táborszernagy, az észak-itáliai hadjárat hírhedt katonai parancs-
noka, a "bresciai hiéna" rémisztõ nevet kapta tevékenysége során, 1848
õszén. Akkortájt Magyarországon is csak kevesen tudták, hogy ez a
beteges lelkû katonaember korábban Temesvárról elvezényeltetett, ottani
kegyetlenkedései, embertelen viselkedése miatt. A "hiéna" azt írta rólunk,
magyarokról: "A magyarok háromszáz év óta mindig lázadók", (íme itt a
magyarázat a kilenc akasztásra), "csaknem valamennyi Habsburg király
idején törtek ki forradalmaik", – így folytatta Hajnau – "én vagyok az az
ember, aki rendet fog teremteni." A táborszernagy úr fizikai értelemben
idõlegesen "rendet" is csinált vagy száz évig, de a fejekben, az emberek
lelkében olyan tüzet gyújtott, amely több, mint száz évig lángolt és most
is mintegy olvasztótégely izzása élt mindig e hazában.

Mai szemmel nézve, 1849. október 6-a a történelmi sorsfordulókhoz
tartozik, itt a Kárpát-medencében és csak a több, mint ötven évvel ezelõt-
ti Forradalommal és Szabadságharccal vethetõ párhuzamba. Valószínûleg
a gondolkodó emberek többsége hajlamos ezt a napot egyetlen nap
eseményeként felfogni és így emlékezni rá, pedig a közvetlen elõzmények
is fontosak voltak.

Ahogy a hadi események számunkra rosszabbra fordultak és a biro-
dalom számára elõnyösebbé vált a katonai helyzet, egymást követték a
kivégzések, a kínzások, a besorozások, az üldözések a visszafoglalt terüle-
teken, fõleg az alsóbb társadalmi rétegek megfélemlítésére.

A "divida et impera"-elv már akkor is jól mûködött, hiszen azok a
politikai és részben katonai vezetõk, akik részt vettek az eseményekben
egy idõre a "kesztyûs kéz" politikáját kapták, míg késõbb rájuk is lecsa-
pott a bécsi terror, ugyanúgy, mint arra a negyven-ötvenezer honvédre,
akiket Világos után császári mundérba kényszerítettek újra, szigorúan
ügyelve arra, hogy egy századba csak két volt honvéd katona kerüljön.
Miközben az aradi tizenhármak tárgyalása még jószerivel tartott, már sok
ezrek menekültek délre és nyugatra, emigráltak Amerikába, ahol sikere-
sen és eredményesen vettek részt az amerikai függetlenségi harcokban,
eseményekben.

A mai hiteles történetírás szerint, dokumentáltan több, mint száz
kivégzés történt Arad elõtt, ugyancsak százak és százak sorsa lett Olmutz
és Kuffstein. A kuffsteini rabok celláikban még láthatták, szinte bizonyos,
Kazinczy véseteit a falakon, akit a császári önkény ugyanazért
börtönözött be hosszú évekre. 

A megtorlás irányelveit Haynau 1849. július 1-jén kiáltványban tette
közzé, miközben már az ország számos területén, így Pozsonyban is
sokakat végeztek ki vagy soroztak be az osztrák seregbe legalább hét évre.

De miért is október 6-a, nem 8-a vagy 10-e a tragikusan ismert

idõpont, amelyrõl beszélünk? A zsarnok osztrák kormány vezetõi
törekedtek arra, hogy az emberek kössék a megtorlásokat adott idõpon-
tokhoz elrettentés céljából, akár mindkét nemzet polgárai számára. 1848.
október 6-a volt az a nap, amikor a párizsi fellángolások után Bécsben
másodszor tört ki az a forradalom, amelynek során a bécsi kegyetlen dik-
tátor, Latour életét vesztette a nép haragjától. 

Hát ezért választotta október 6-át a gyõztes fél. Ugyancsak október
6-án történt gróf Batthyány Lajos, a felelõs magyar kormány miniszterel-
nökének kivégzése Pesten, Fekete Imre gerillaszázadossal együtt. Aztán
október 20-án a szabadságharcban részt vett lengyel légió vezetõjének és
a német légió parancsnokának a kivégzése. 

De hát akkor még senki sem gondolhatott arra, hogy "lesz még egy-
szer ünnep a világon", majd száz év után ugyanazokért a célokért, ugyan-
olyan szenvedéssel és véráldozattal és ugyanazon börtönt és szenvedést
hozó idõszak következett sokezer ember számára.

A lengyel és német hazafiak véráldozata fényesen bizonyította, hogy
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc nemcsak a magyarság ügye
volt. Az Osztrák Birodalom akkori tartományaiból, Csehországon, Mor-
vaországon, Galícián, Tirolon, Lombardián, Velencén, le egész Tosca-
náig, Horvátországon, a Temesi bánságon, a szerb Vajdaságon és Erdé-
lyen keresztül föl egészen Bukoniváig százak és ezrek vettek részt a har-
cokban, ahol a koronás magyar zászló lobogott felettük és remélték saját
sorsuk jobbrafordulását, a gigászi küzdelemben. De szép is lett volna! 

Az önkény feldarabolta, semmivé foszlatta az õ reményeiket is. Az
önállónak látszó kisebb-nagyobb területi egységekre érvényes volt az, amit
Kossuth londoni követe, Pulszky Ferenc mondott a bécsi "rendezésrõl":
"A magyarok azt kapták büntetésül, amit a nemzetiségeik jutalomból".

Palmerson, az akkori Brit Birodalom miniszterelnöke a szokásos, brit
filozófiával hiába figyelmeztette Európa uralkodóit, a magyarországi
kegyetlenkedésekre, senki sem hallgatott rá. Magyarország végül is
egyedül maradt, és csak a késõbbi ötvenes-hatvanas évek passzív rezisz-
tenciájában élt tovább. 1860 áprilisában, Széchenyi halálakor Európa
szinte minden országában tudtak már a kegyetlenkedésekrõl, a magya-
rokról.

A kelet-közép-európai nemzetállamok manapság egyre jobban
tudatosítják magukban, egy-két kivétellel, hogy közös a ma, és még
inkább a jövõben közös érdekeik lesznek az új Európában. Az aradi tizen-
hármak vértanúsága nem volt hiábavaló. A nevek olvastán, az életpályák
ismeretében a hõsök naplójegyzeteinek, búcsúírásainak tükrében szinte
kristálytisztán kapjuk az üzenetet, hogy van értelme az összefogásnak, a
harcnak és még a halálnak is, ha ennek révén a jövendõ nemzedékek
gyémántnál keményebb és tisztább üzenetet kapnak azoktól, akik min-
denüket feláldozva a végsõkig elmentek. Az aradi sáncárok akasztófái
tövében voltak, akik fennhangon utolsó szavaikkal a Jóistenhez fohász-
kodtak búcsúként vagy kemény szavakkal, fejüket büszkén tartva, az
utolsó pillanatig kiállva az igazságért mentek a bitófa alá. 

Számomra az aradi vértanúk fohásza és átka egyben valahogyan
összecseng boldog emlékezetû latin tanárom, dr. Brusznyai Árpád utolsó
szavaival, hangfoszlányaival, amikor kivégzése elõtt gyönyörû, szívhez
szóló, érces baritonján, a cellatársak zokogása közben a Szózatot éne-
kelte, miközben a bitófa felé haladt. Bicegõ járásának koppanását a
kivégzésre váró foglyok elcsukló hangon kisérték és tudták, ezek a
lépések másokat, késõbbi generációk elhivatott embereit a jövõbe
vezetik. Így történt ötvenhárom évvel ezelõtt.

Most, amikor korszakforduló közepén vagyunk, most, amikor a
nemzeti függetlenséget, annak minden következményét, feltételét újra
végig kell gondolnunk a hamarosan elkészülõ új magyar Alkotmányban,
most, amikor van lehetõségünk arra, hogy a politikai, gazdasági és
részben a pénzügyi függetlenséget megszerezzük, Magyarországon az
emberek milliói válaszút elõtt állnak. 

Hogyan menjük tovább? Az irány egyértelmû és világos, itt állnak
mögöttünk október hatodika és huszonharmadika hõsei, de az út
kövekkel, akadályokkal terhes. Van remény és kell, hogy legyen remény,
hogy a mártírok üzenetét valósággá váltsuk. Nem lehet, hogy a múlt
beteges árnyai újra feltûnjenek, nem lehet, hogy az új magyarság ne
kapjon szerepet az új Európában, hiszen nekünk is küldetésünk van
együtt a többiekkel itt, Közép-Európában. 

A jövõ záloga, hogy végleg kimondtuk az igent!

Vörösberény, 2010. október 6.,  Németh Attila,  ny. egyetemi oktató

(Elhangzott a városi megemlékezésen.)

Tisztelt emlékezõ Hallgatóság! Polgármester Úr! Balatonalmádi tanulóifjúsága!

A TIZENHÁROM ARADI VÉRTANÚ ÜZENETE
A MAI MAGYARORSZÁGNAK
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EGY-EGY GYERTYA ÉGJEN
Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, 
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben, 
Kiknek õrizgetjük szellemét, 
Mindazokért egy-egy gyertya égjen. 

(Demjén Ferenc)

"Kiknek õrizgetjük szellemét" Talán ez a három szó elég is
lenne…, hiszen ez a három szó kifejezi azt, amit oldalakon ke-
resztül lehetne boncolgatni: hogy emlékezzünk! Azt, hogy nem
haltak meg õk, akiket a szívünkben õrzünk. Nem haltak meg
egészen azok a szeretteink, akiket gyakorta és szeretettel emle-
getünk, mert bármilyen közhely is, de a szívünkben még élnek.
Él az emlékük, a gesztusaik, a hanghordozásuk, emlékszünk
szokásaikra attól függetlenül, hogy a végsõ búcsú óta hány hónap
vagy év telt el.

Van, akinek nem kell kijárni a temetõbe, mert anélkül is tud
kegyeletet gyakorolni, anélkül is tud emlékezni. 

Vannak viszont, akiknek megnyugvást ad, ha megsimogat-
hatják a fejfát, naponta rendezgethetik a sírhelyet és annak kör-
nyékét.

Mindenszentekkor és Halottak napján viszont mindannyian
letesszük a kegyelet virágait a sírokra, meggyújtjuk az emlékezés
gyertyáit a temetõkben és otthonainkban. Nem lesz ez másként
az idén sem. Újra csodaszépek lesznek a temetõk, újra szívfájdító
lesz végignézni az ezernyi fénylõ mécsest, megható lesz látni az
ünneplõbe öltözött családokat, ahogy lehajtott fejjel viszik virág-
jaikat elhunyt hozzátartozóik végsõ nyughelyére. 

Imára kulcsolódik az ateisták keze is, és mindenki imáiban
benne van az is, hogy jövõre se kelljen az ideinél több gyertyát
gyújtani.

Békés emlékezést kíván mindenkinek a Szerkesztõség
és a Kuratórium

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

TÍZ ÉV 
10 éve annak, hogy a 2 város polgármestere aláírta a testvérvá-

rosi szerzõdést. Az aláírásnak tanúi voltak az Eggenfeldeni és a
Balatonalmádi Baráti Kör tagjai, akkori elnökei (Gottfried Anders és
Csobay Zoltán). Fogadalmat tettek, hogy a két nemzet, a két város
ember–ember közötti kapcsolatát nemcsak szívvel-lélekkel, hanem
tettekkel is erõsítik. Õk már odaföntrõl, az égbõl néznek le ránk,
szemlélik, hogy az általuk lerakott alapokon hogy haladunk tovább.
Megteszünk-e mindent, ami a két városban élõ embereket közelebb
hozza egymáshoz. 

Ápoljuk-e, tiszteljük-e, õrizzük-e a hagyományt? 
A 2 nép – a bajor és a magyar – sorsa ezer éve összeköttetett. 
Szent István királyunk és Boldog Gizella királynénk házassága

indította a közös utunkat. (Francz Bogdanyi kiállítása Eggenfelden-
ben és itt nálunk is állított emléket e történelmi momentumnak.)

Életünket ugyan más-más országban éljük, más nyelven beszé-
lünk, de a szívünk ugyanabban az ütemben ver, lélekben testvérek
vagyunk… elnézzük egymás hibáit, s jól megértjük egymást. 

Nagy ünnep az nékünk, ha találkozunk. 
A közös programok életerõvel töltenek el minket, hisz ilyenkor

a barátság és a szeretet energiájával ajándékozzuk meg egymást.
Ajándékaink – melyet késõbb (csak a szerzõdés ismételt aláírása után)
adunk át – szimbolikus erõvel bírnak, az ezeréves közös múltat, s a
virágzó jövõbe vetett hitünket jelzik. 

István Király és Gizella királyné koronázási palástján lévõ, a ma-
gyarság jelképeit festette Kézdy Éva fazekasmester a korsóra és a tálra. 

E jelképek királyunk és királynénk szellemiségét, a hagyományok
õrzését és tiszteletét, a kulturális és emberi (vallási, politikai) toleran-
ciát, az uralkodói (vezetõi) céltudatosságot is tükrözik. 

A korsón lévõ madarak az Életfát õrzik. Az Életfa indái – melyek
rendre összefonódnak – jelezzék számunkra, hogy bár életünket
külön-külön kell folytatnunk, gyakran kell találkoznunk. 

Nyugodtak lehetünk, közös sorsunk védelem alatt, a madarak
védelme alatt áll.

Az oroszlán is magyar címerállat, a koronázási palástról költö-
zött a tálra. Milyen az oroszlán? Bátor, erõs, vezéregyéniség, nagy
szíve van… A két oroszlán a tálon, egymással szemben, az Életfa két
oldalán jelentse számunkra, hogy egy közös nagy cél felé tartunk (mi,
Eggenfelden és Almádi népe), összevetjük erõinket, bátran kiállunk
az Életért, hittel tekintünk a boldog jövõre, barátsággal, szeretettel
halmozzuk el egymást. 

A korsó és a tál ezen kívül jelezze nekünk, hogy mindig lesz
mibõl táplálni (étellel, itallal ellátni) kapcsolatunkat. A korsó a
városé, a tál a baráti köré lesz. Össze kell fogniuk, hogy az élet
alapvetõ feltételeit biztosítani tudják az embereknek. A kosár a tál
alatt azért van, bele sok-sok aranytallért lehet gyûjteni, hogy minél
több területen tudjunk kapcsolatot építeni, ápolni ember és ember,
család és család, város és város között.

Tehát kedves barátaim, további Tettekre fel!
Barátságban, szeretetben fejlõdjék és virágozzék Eggenfelden és

Balatonalmádi kapcsolata!
Silló Piroska

(Elhangzott a testvérvárosi szerzõdés aláírásának 10. évfordulóján.)

ERKEL ÉS A SAKK
2010. szeptember 18-án, szombaton került megrendezésre az

Erkel és a Sakk címû elõadás a Pannónia Kulturális Központban. 
A hallgatóságot elõször Hujber Gabriella a Kósa György

Városi Zeneiskola igazgatója köszöntötte. Röviden bemutatta
Erkel Ferenc (Gyula, 1810. november 7. – Budapest, 1893.
június 15.) munkásságát, akit elsõsorban zeneszerzõként, kar-
mesterként és zongoramûvészként ismerhetünk. 

Erkel volt Kölcsey Himnuszának megzenésítõje, az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc után a fõváros hangverseny-
életének fellendítõje. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filhar-
móniai Társaság. Bánk bán címû operáját, amely egyben pályájá-
nak csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. Közremûködött
a Zeneakadémia megalakításánál (1875), amelynek tíz éven át
igazgatója és zongoratanára is volt, majd az 1884-ben megnyíló
Operaház fõzeneigazgatója lett. Nevéhez fûzõdik a magyar nem-
zeti opera megteremtése. 

Mint karmester és szervezõ egyéniség rendkívül sokat tett a
fõváros zenei életének felvirágoztatása érdekében, azt viszont
kevesen tudják róla, hogy neves sakkozó is volt. 

Fáncsy Imre Nemzetközi Sakk Mester elõadásából meg-
tudhattuk, hogy Erkel Ferenc mind a kortársak, mind az utókor
sakkírói szerint mesteri szintû játékos volt. Az 1850-es évek
közepétõl – elõször Szén Józseffel együtt, majd annak halála után
két-három éven át egymaga – a magyar sakkozók rangelsõje, sõt
késõbb is a magyar sakkélet vezéralakja volt. 1859-ben vissza-
vonult az aktív játéktól, ám a magyar sakkozók három évtizeden
át "családfõjüknek" tekintették õt. Visszavonulása után a pesti és
budai sakkélet szervezõjeként jeleskedett. Sakkozóként nem vált
oly híressé, mint a kor legerõsebb játékosa, nagysága inkább
abban rejlik, hogy ébren tartotta a sakkjáték gondolatát, és fárad-
hatatlan szervezõ munkájával újabb és újabb tehetségekre irányí-
totta a figyelmet. Ma már nem állapítható meg, hogy kitõl tanult
Erkel Ferenc sakkozni. Azt azonban tudni, hogy 1836-ban, ami-
kor a huszonhat éves muzsikus elfogadta a Pesti Városi Német
Színház másodkarmesteri állását, hamarosan törzsvendége lett a
híres Wurm kávéháznak, ahol többek között a neves Szén József
is játszott. Õt egy jól sikerült játszmában egyszer sikerült is le-
gyõznie.

1865. január 22-én alakult meg a Pesti Sakk-kör melynek
Erkel elõször alelnöke, majd késõbb elnöke lett. Ezt a címet
haláláig meg is tartotta.

Az elõadás végén a játék is teret kapott, Fáncsy Imre a hall-
gatóság tehetséges sakkozóinak segítségével mutatta be Erkel
egyik játszmáját, majd kis pihenõ után szimultán játékra hívta az
érdeklõdõket.
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Az Almádi Újság 2010. augusztusi számában több cikk jelent
meg az almádi borfesztiválról polgármesterek és szervezõk tol-
lából, hogy ez a nagyszerû tömegeket vonzó rendezvény hogyan
is jött létre, kik vettek részt a megszervezésében, kik támogatták
és azok mit tettek és hogyan viszonyultak hozzá az indulástól
napjainkig.

Természetesen az eleinte kétkedõk és a várakozással elõre
tekintõk, továbbá a szkeptikusok, sõt az akkori ellenzõk is – ha
voltak ilyenek – ma már másképp tekintenek erre az idegenfor-
galmat igencsak megmozgató augusztusi sikeres rendezvényre.

Az eltelt idõ alatt az emlékek azonban számos ember fejében
megkoptak, megváltoztak és a kezdeteket és a sikereket azok is
magukénak kívánják tekinteni, akik valamilyen érdekek mentén
kívánnak hasznot húzni a valódi eredeti elképzelésekbõl és kiseb-
bíteni, vagy elvitatni igyekeznek önzetlen emberek munkáját.

Lássuk a tényeket:
1./ 2003 októberében az Almádi újságban egy kis felhívás

jelent meg, mely arra kérte az állampolgárokat, hogy az erõsen
csökkenõ turizmus fellendítéséhez ötleteikkel, javaslataikkal já-
ruljanak hozzá. Bár a városban voltak személyek akik a turizmus-
sal foglalkoztak, mégis úgy látszik, az nem volt elegendõ az új
elképzelésekhez és javaslatokhoz. Ezt a felhívást olvasta el
Szemes Béla pár nap múlva barátaival – Gyõri Miklóssal, Dr.
Gulyás Tiborral és Lipóczi Istvánnal – pincéjénél egy pohár jó
bor mellett ismertette az ötletét a városban megrendezésre ke-
rülõ borhét megvalósítását illetõen. Dr. Gulyás Tibor kiegészítõ
javaslatára a borhetet, mint egy országos borhetet képzelte el a
baráti társaság, mely rendezvény a jelenleg máshol rendezett
borhetektõl nagymértékben el fog térni, tekintve a számos, sok-
féle, változatos, kiváló termelõktõl származó fehér és vörös
borok bemutatását az ország több borvidékeirõl. Az ötletet a
baráti társaság többi tagja is jónak találta.

Az ötletet 2003. 10. 12. keltû levelünkben küldtük el akkor
Pandur Ferenc polgármesternek az ötletadók aláírásával.

A Szemes Béla és barátai aláírásával ellátott levél részletesen
foglalkozott az alapgondolattal, a rendezvény megvalósítási
helyszínével, a kiegészítõ programokkal, a meghívásra kerülõ
borászatokkal, a rendezés idõpontjával és a megvalósítás lépé-
seivel, határidõkkel, kiadványok elkészítésével, és a várható tu-
risztikai és üzleti elõnyökkel a város számára.

A levél elküldését követõen kb. 3 hónapig, 2004 januárjáig
semmiféle választ nem kaptunk levelünkre.

Úgy gondoltuk, hogy a várost talán nem érdekli ez a szerin-
tünk jövõbe mutató rendezvény lehetõsége.

Azonban tudni szerettük volna az okát!
Ekkor felhívtam telefonon és megkérdeztem egyik képviselõ

ismerõsömet, Dr. Hoffmann Gyöngyit, hogy a képviselõ-testület
találkozott-e ezen javaslatunkkal és azt hogy értékelik?

A válaszon meglepõdtünk, hogy a képviselõk ezen javasla-
tunkat nem ismerik, mivel azt nem juttatták el részükre. A levél-
másolatot ekkor átküldtem a képviselõ asszonynak. A levelet
ezután Dr. Hoffmann Gyöngyi kérésére a képviselõ-testület elé
vitték, majd döntés alapján 2004 februárjában, egy a város által
összehívott szervezõ bizottság keretében, hivatalosan foglalkoz-
tunk az ötlet megvalósítási lehetõségével.

Így indult az Almádi I. Borhét szervezése az ötlettõl a meg-
valósításig.

2./ De mi nem stimmel ezekben az írásokban, amelyek az
Almádi Újságban most megjelentek?

Nem felelnek meg a valóságnak azok a sorok az 2010 aug.
Almádi Újság azon cikkében, melyeket Pandur Ferenc leír a
kezdetrõl, mivel személyeket és tényeket összemosva a valóságról
furcsa módon elferdített képet tár az olvasó elé, mivel:

A hivatkozott személyek semmiféle ötletet nem adtak egy
akkor és a közeljövõben megrendezendõ borfesztiválra vonatko-
zóan. Egyébként az elsõ rendezvény esetében még Borhétrõl
beszéltünk az ötletünk szerint is és nem borfesztiválról!

A szerzõ által leírtakkal ellentétben õk ez ügyben "Soha nem
dugták össze a fejüket" mint a cikk írja és szó sem volt arról sem,
hogy õ szerintük – a hivatkozott személyek szerint – "kellene egy
Borfesztivál Almádinak", mivelhogy még 2004 januárjában is
bizonyos ellenállás és kétely fogalmazódott meg  Pandur Ferenc
polgármester részérõl a borhéttel szemben és továbbá, ismétlem,
Borhétrõl beszélünk.

A 2004-es csapatmunka tavasszal valóban beindult, azonban
a megvalósítás és a szervezés során számos feladatot leküzdve
közös erõvel. Azonban említésre méltó lett volna, hogy a valódi
ötletadókat, akik évek alatt komoly anyagi támogatást nyújtottak
a kiadványok elkészítéséhez, valamint pénzben nem kifejezhetõ
szervezési és erkölcsi értékû munkát, értéket, energiát adtak
munkájuk mellett is a városnak, ne csak évek után említsék meg
és ismerjék el nyilvánosan az akkori Borfesztivál megnyitóján. 

Elvárható lett volna az is, hogy a valós, valóban megtörtént
tényeket ismertessék a cikkeikben a történetet részletezve.

3./ Az Almádi Újság 2004–2009. közti története Silló Piroska
tollából írása szintén több "csúsztatást", vagy félreértésre okot
adó tévedést tartalmaz.

Cikke, remélem az emlékeinkben nem így marad meg örök-
ké, mint írja az alcímben.

Írása a Pandur Ferenc téves emlékeit idézi fel az elején, mely
valóságtartalma szintén megkérdõjelezhetõ, az írás további része
pedig az általunk adott eredeti ötletet vitatja el, miszerint mi
csatlakoztunk az Õ ötleteikhez?

Ez utóbbi enyhén szólva is téves vagy memóriazavaron alapul!
Persze az õ ún. "ötletüket" rajtuk kívül senki sem ismeri és

nem is próbálta soha megvalósítani, pedig talán akkor nem kel-
lett volna felkérni a város lakosságát egy a turizmus fellendítésére
szolgáló jó ötlet adására és lett volna lehetõségük is az õ nagy-
szerû ötleteik megvalósítására is. De ez nem történt meg.

Pár sorral lejjebb ugyan szerette volna ha az ötletadók és
barátaik – akik eddig is sokat tettek – még több pénzzel támo-
gatják a fesztivált, elismerve az ötletadókat azonban a kiad-
ványok minden évben történõ finanszírozásának összege és a
szervezési munkákban való részvétele szerinte nem jelent komo-
lyabb zsebbe nyúlást. Mennyit jelent szerinte a komoly "zsebbe
nyúlás" esetleg nagyobb feladatok megfinanszírozására is?

Kérdés, kik voltak még azok a személyek – akár közülük egy
is –  és vállalkozók, akik önzetlenül és nem érdekbõl támogatták
e városi rendezvényt? Mi azok voltunk.

Akik önzetlenül támogatták és részt vettek a megvalósításban,
azoktól ezt meg kellene köszönni, és nem elvitatni! Nyilvánosan!

Nem értjük, mi vezérelte ezeket az embereket ilyen cikk
írására, amely köszönõ viszonyban sincsen az igazsággal, mikor a
kezdetektõl évekig együtt dolgoztunk a sikeres programok meg-
valósításán, és Õk is tudják, ismerik az igazi történetet, annak
minden részletét. Amely ötleteik persze nem valósultak meg az az
Õ ötletük volt.

Azonban mi, az ötletadók, most e lap oldalán nyilvánosan
megköszönjük azoknak a szervezésben és támogatásban erejü-
ket nem kímélve hét év alatt értéket teremtõ résztvevõknek,
támogatóknak a munkáját, akik valóban nem felejtették el a
kezdeti éveket sem és közös erõvel hozták létre e sikeres ren-
dezvényt.

Szemes Béla és barátai
2010-08-20

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

Ki hogyan emlékszik?

AZ ALMÁDI BORFESZTIVÁL KEZDETÉNEK
VALÓS TÖRTÉNETE
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Újra egymásra találtak a nótás kedvû berényiek 

NYÁRIDÉZÕ BESZÁMOLÓ
MEZÕBERÉNYBÕL

Lement a Nap a maga járásán… csengett-bongott vagy har-
minc hang a békési éjszakában. 

A mezõberényi kéttannyelvû, Petõfi Sándorról elnevezett gim-
názium kollégiumának falai még nem hallottak annyi szívfájdító,
de annyi évelõdõ, pikáns népdalt és nótát sem, mint a Berényiek
Országos Találkozóján augusztus ünnepi hétvégéjén. Márta
képviselõasszony, aki Lovasberény önkormányzatával érkezett, s
aki a település háziorvosa, csatlakozott elsõként a vörösberényi
csapathoz, kiknek nemigen volt kedvük "hajnali" tizenegy körül
nyugovóra térni, noha reggel ötkor még  sötétben indultunk a
Balaton mellõl. Autóbuszunk háromszáznál több kilométert vitt
bennünket, mire megérkeztünk a Kettõs Kõrös partjára. 

Elsõ  szempillantásra föltûnt mindannyiunknak, mennyire fát
használnak a lakóházak, de a középületek díszítésére is. Sétáink
során azután azt is láthattuk, e természetes, nemes anyag nemcsak
esztétikai eszköz, de az építmények szerkezetét is fával hangsúlyoz-
zák, statikai szempontok is vezették Mezõberény építészeit. A
széles utcák, a gondosan vágott, tipikus alföldi füves térségek az
otthonosság érzetét keltették mindany-
nyiunkban, az egykor a vándoroknak ül-
tetett szilvafák termése pedig ifjúsá-
gunkat idézte, mikoris minden lelkiis-
meretfurdalás nélkül kóstolgattuk a
gyümölcsöket.

Az Orlai Petrich Soma Mûvelõdési
Központban már javában zajlott a Be-
rény utótagú települések találkozójának
elsõ hivatalos pontja, a házigazdák be-
mutatkozása. Mezõberényben a Berény
név eredetét többféleképpen is magya-
rázzák, de a legvalószínûbb, hogy a Be-
rény szó törzsi név, talán besenyõ vagy
kabar eredetû. A városi címet 1989-ben
nyerték el. A település látványos fejlõ-
dését sikeres pályázatainak köszönheti,
melynek titkát a polgármester több Be-
rény vezetõjével is megosztotta, s mint a megnyitón elhangzott,
nem kevés eredménnyel. Nincs olyan intézményük, amelynek
felújításához vagy létrehozásához legalább ötven százalékban ne
nyertek volna el támogatást. A városi fürdõt például mi is kipró-
báltuk, a gyógyvizes medencében megpihentünk, a versenypá-
lyákon felélénkültünk, a gyerekeket pedig irigyeltük kör alakú,
hátmasszírozó csobogójukért. 

Leginkább azt a ligetet irigyeltük, amely a találkozó helyszí-
néül szolgált. A fedett szabadtéri színpadon léptek föl néptánco-
saink, két blokkban is bemutatván, Magyarország tájegységeinek
sokszínû lépéseit. Sikerükben osztoztak a Polgári Olvasókör utazó
tagjai is, akik mintegy kórus gyanánt, hangjukkal segítették az
együttest. A délutáni és az esti programok a hagyományok jegyé-
ben zajlottak, a népdalkörök, a táncegyüttesek léptek föl. Öröm
volt látni a házigazdák óvódás, gyermek- és ifjúsági csoportjait.
Láthatóan élvezték táncuk minden elemét.

A gazdag programok mellett volt idõ egymással ismerkedni,
beszélgetni is, bár a szervezõknek többen fölvetették, hogy a
mûsoros programok kiválóak, de a tapasztalatcsere is fontos,
érdemes lenne a települések eredményeit megosztani, módszertani
börzét szervezni.

Kétségtelen, hogy az ország tizennégy Berény utótagú telepü-
lése meglehetõsen széles skálát mutat lakosságát tekintve is, ám
minden bizonnyal van mit tanulnunk egymástól. A találkozó egyik
fontos elhatározása volt, hogy a civil szervezeteknek lenne érde-
mes fölvenniük a kapcsolatot egymással. A Nõk a Balatonért almá-
di csoportja például már október elsõ hétvégéjén ellátogat
Iharosberénybe a gesztenyefesztiválra, ahová eddig évek óta rend-
szeresen ellátogattak a vörösberényi Polgári  Olvasókör tagjai is. A
hagyományok ápolása mellett fontos az emberi kapcsolatok
ápolása is – biztatták egymást a tizenegyedik találkozó résztvevõi.

dzs

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

Olvasói levél

JÓ A NYÁR
BALATONALMÁDIBAN!

Már hosszú évek óta Balatonalmádiban élvezem a nyarakat.
Így történt ez az idei évben is. Az úszáson, napozáson kívül vi-
szont hiányzott volna a rendszeres torna, amit csinálok Buda-
pesten. Rendkívül örültem, amikor a nyaralásom kezdetén érte-
sültem, hogy egész nyáron van torna Balatonalmádiban a Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ munkatársa, Melnecsukné Vati
Judit szervezésében. Így boldogan járok minden kedden és
csütörtökön az alakformáló tornára, amely felfrissít és biztosítja
a jókedvet. Csak azt sajnálom, hogy vége lett a nyárnak és itt kell
hagynom a jó kis csapatot, de jövök!!! Hálás köszönetemet feje-
zem ki az Életmód klubnak és Juditnak, Andinak, és igen sok
szeretettel gondolok a 2010-es nyárra és a csapatra az év továb-
bi részében is.
Balatonalmádi, 2010. augusztus 24.

Dr. Dér Éva
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2010. szeptember 25-én a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár adott
helyt a Honismereti Kör által szerve-
zett ünnepségnek, melyet a SALAMM-
BO nagy útjának 20 éves évfordulója
alkalmából rendeztek. 

Vendégünk volt Kopár István föld-
kerülõ szólóvitorlázó, hosszújáratú

tengerészkapitány és kedves családja, valamint a rokonok,
hajóstársak, barátok.

A 20 éves évfordulón elõször Bati János a PKKK igazgatója,
majd Kovács István a Honismereti Kör vezetõje köszöntötte a
megjelenteket. Ezt követõen Keszey János polgármester úr nyúj-

tott át emlékplakettet a nap fõszereplõjének, Kopár Pistának, aki
1998 óta díszpolgára is Balatonalmádinak.
A SALAMMBO nagy útjáról és kapitányáról Horváth József
hajóskapitány, a Magyar Tengerészek Szövetségének nyugalma-
zott elnöke tartott elõadást vetítéssel, különleges képekkel
illusztrálva.
Az elõadást követõen hivatalosan is megnyitották a
tengerészkapitány életérõl, nagy útjáról és munkásságáról szóló
kiállítást, mely a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nyit-
va tartási idejében október 25-ig megtekinthetõ.
Az ünnepeltet még egy meglepetés várta, régi hajóstársai lep-
leztek le és avattak tiszteletére emléktáblát az almádi
Hajókikötõben.

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

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,
S fejvesztve téged gáncsol vak, süket,
Ha kételkednek benned, s bízol magadban
de érted az õ kételkedésüket.
Ha várni tudsz és várni sose fáradsz
és hazugok közt se hazug a szád,
ha gyûlölnek s gyûlöltségtõl nem áradsz
s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád.
Ha álmodol - s nem zsarnok az álmod,
gondolkodol - s becsülöd a valót,
ha a sikert, kudarcot bátran állod
s úgy nézed õket, mint két rongy csalót, 
ha elbírod, hogy igazad örökre
maszlag gyanánt használják a gazok
s életmûved, mi ott van összetörve
silányanyagból építsék azok.
Ha mind, amit csak nyertél, egy halomban
van merszed egy kártyára tenni föl
s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,
nem is beszélsz a veszteség felõl.
Ha paskolod izmod, inad a célhoz
s szíved is, mely nem a hajdani
mégis kitartasz, bár misem acéloz,
csak akaratod int: "kitartani".
Ha szólsz a néphez s tisztesség a vérted,
királyokkal jársz s józan az eszed,
ha ellenség, de jó barát sem sérthet
s mindenki számol egy kicsit veled
ha komor perc hatvan pillanatja
egy távfutás neked s te futsz vígan
tiéd a föld és minden ami rajta
és - ami több - ember leszel fiam.

(Rudyard Kipling)

Az idézetet Kopár István választotta
nagy utazásáról szóló könyvének kezdõ lapjára

KOPÁR ISTVÁN ÉS A SALAMMBO

A képek a Salammbo földkörüli útján készültek.

KATTINTSON RÁ!

www.pkkk.hu –> almádi újság
www.balatonalmadi.hu

www.oboltv.hu
www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 EFt + áfa

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Felelõs Kiadó: 
"Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

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

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

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

Kéziratot nem õrzünk meg.
Készült: Veszprém Nyomda Zrt.
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ÚJ NÖVÉNYFAJ
AZ ERDÕBEN!

Almádira nézve új fajt talált 2009-ben
Bauer Norbert, a MTM Növénytár szakem-
bere!

Az alpin-balkáni elterjedésû Cyclamen
purpurascens kilenc példányából 3 termést is
érlelt!

A ciklámen hazai elterjedése a növény-
földrajz tudománya számára is jelentõséggel
bír.

Sajnos élõhelyén keresztül is vezet egy te-
repmotoros útvonal, melynek hatása végzetes
lehet a populáció kicsinysége miatt. A helyi
védetté nyilvánítás segíthetne e kedves növé-
nyünknek!

Környezetében vagy húsz figyelemre
méltó növényfaj él.

Véleményem szerint lelõhelyén õshonos!
Nem az viszont a káptalani Cserfa utcában,
ahol ugyan savanyú talajú cseresben, de rend-
kívül gyenge talajon, extrém száraz körülmé-
nyek között él, és terjed ültetett, évtizedes ál-
lománya! Terméses állapotáról itt tudtam ké-
pet készíteni, mutatósan feltekeredett termés-
száráról. Magját fõleg a hangyák hordják szét.

Évelõ tõleveles, gumós növény, népies
neve: kanrépa. Levelei a kapotnyakéra emlé-
keztetnek, de szürkén mintázottak. Virága
közismert, júl.-szept.-ben nyílik. Az idén
csak egy, virágzó tövet találtam meg, és tud-
tam lefényképezni. Jól fejlett gumója alapján
idõs példánynak vélem. A botanikusok
ilyenkor abban bíznak, hogy a növény csak

"lappang", és nem kiszedte valaki. Erõs állománya él a bakonyi
Hódos-ér mentén, de ott optimálisak a termõhelyi viszonyok.
Kérek mindenkit, ha rátalál, óvja ezt a kincsünket is!

írta és foto: tszabango@gmail.hu

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

Az almádi Gombászok Asztaltársaságának legutóbbi kirándulásán
találták az itt látható 48 cm átmérõjû õzláb gombát, még 71 féle gom-
bával együtt. 

TISZTELT ALMÁDI
TELEKTULAJDONOS OLVASÓINK!

Várom értesítésüket, ha kertjükben szabadföldi, különleges,
gyümölcstermõ vagy dísznövény fejlõdik!

Megtekintés, és megbeszélés után egy újabb cikksorozat részét
képeznék, melyet addig saját növényeimmel kezdek meg.

Üdvözlettel: tszabango@gmail.com
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"Milyen okosak" – akarta gondolni Gyula, de erre már nem
maradt ideje, mert zrrr… zrrr… – vadul kerepelni kezdett az orsó,
és ifjú barátunk bevágott. Beakasztotta a horgot abba az
ismeretlen lénybe, amely vitte a zsinórt, és Gyula teljes erejével se
tudta megállítani, de még a sebességét sem csökkenteni. A
horognyél már karikára görbült; Gyula elfeledte a csukát,
elfeledett mindent a fellángolt izgalomban, és kézzel is elkapta a
zsinórt, de el is engedte azonnal, mert a kezét elvágta volna. "Mi
ez – gondolta a fiú –, tengeralattjáró?"

A Tüskevár fõhõse, Tutajos, a történet szerint igen fiatalon
megismerkedhetett egy harcsa erejével. Sok horgásznak egész
élete során nem adatik meg a lehetõség, hogy vizeink csúcsra-
gadozójával megküzdjön. Több elszánt horgász azonban célzot-
tan horgászik rá, és igen elismerésre méltó eredményekkel
büszkélkedhetnek. Hiszen nem hétköznapi dolog egy akár 70–80
kg-os hallal megküzdeni. Irigylem azon horgásztársaimat, akik
ezt többször is átélhették már, de bízom benne, hogy egyszer
nekem is megadatik egy nagy harcsa kifogása.

A harcsa vizeink legnagyobbra növõ hala, tavaink, folyóink
csúcsragadozója. Szinte minden hazai vizünkben megtalálható a
kisebb patakok és a folyók gyorsfolyású szakaszai kivételével.
Akár 100 kg-nál nagyobbra is megnõhet. Feje széles, felülrõl lapí-
tott, szája kimondottan nagy, egyszerre több keszeget is zsák-
mányul tud ejteni vele. A csukától és süllõtõl eltérõen apró fogai
vannak, melyek sûrûn helyezkednek el alsó és felsõ állkapcsán.
Nagyon óvatosan kell bánni vele, mert igen súlyos sérüléseket
tud okozni annak, aki nem megfelelõen nyúl a szájába. Felsõ
állkapcsán kettõ, alsón négy bajuszszál található, melyek a
vadászatban vannak nagy segítségére. Testét nem fedik pikke-
lyek, farokrésze hosszú, lapított. Színe szürkészöld, barnás vagy
akár teljesen fekete.

Tavasszal ívik, amikor a víz hõfoka 20 fok fölé emelkedik. A
hímek fészket készítenek, fõleg azokon a részeken, ahol a fák
sûrû gyökérzete a vízbe ér és alatta megfelelõ gödröt tud kialakí-
tani a nõstény számára. Az ivarérettséget 4–5 éves korában éri el.
Az ivadékok apró rákokkal kezdik a táplálkozást, majd ahogy
nõnek, egyre nagyobb kishalakat, keszegféléket falnak fel. Az
igazán nagy példányok leveszik a víz tetejérõl az óvatlan vízi-
madarakat, kisebb emlõsöket is.

Napközben általában mélyebb részeken fekszik, várja a söté-
tedést, amikor táplálkozni indul. Hangos rablásokkal jelzi, hogy
eljött a vacsora ideje.

Horgászata igazi kihívás, mely a hal felkutatásával kezdõdik.
Meg kell ismerni nappali tartózkodási helyüket, valamint hogy
éjszaka merre vadásznak. Igen sokféle módszerrel horgászhatunk
rá, mely függ az adott helytõl is, ahol próbálkozni szeretnénk.
Sekély részeken az úszós, stupekos módszer az eredményesebb,
míg a mély vizeken a kuttyogatás hozhatja meg leghamarabb a
sikert. Csalinak használhatunk kishalat, vastag gilisztát, piócát
vagy különbözõ mûcsalikat. Sok harcsahorgász egybehangzó
véleménye, hogy a legfontosabb a kitartás. Sok éjszakát kell
áthorgászni mire az elsõ harcsa horogra akad.

Gasztronómiai szempontból igen értékes hal. Húsa ízletes,
sokféleképpen elkészíthetõ. Érdemes kipróbálni a harcsapapri-
kást túróscsuszával, nekem az a kedvencem.

Írta: Számfira Balázs

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

FELHÍVÁS!
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
a nagy sikerre való tekintettel az idén is megrendezi

hagyományossá vált

"Kezem nyomán…"
kiállítását.

Az idei évben szeretettel várjuk
kistérségünk régi és új alkotóit.

Kérjük, a névvel, címmel ellátott munkákat
kiállításra kész állapotban

2010. október 18–28. között
munkanapokon 8–15 óráig

a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Idõsek Klubjába (Balatonalmádi, Városház tér 4. fsz. 6-os terem)

eljuttatni szíveskedjenek.

A megadott határidõn túl
munkákat nem áll módunkban elfogadni.

A kiállítás megnyitója
2010. november 4-én, csütörtökön, 16.00 órakor lesz

a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Padlás
Galériájában. (Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.)

Megtisztelõ jelenlétükre feltétlenül számítunk!

TÖKFESZTIVÁL 2010.

Balatoni halakról mindenkinek

HARCSA
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
október 10. és november 10. között

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

RENDEZVÉNYEK

OKTÓBER 15. PÉNTEK, 17 ÓRA
A VESZPRÉMI MÛVÉSZ CÉH kiállításának megnyitója a
Pannóniában

OKTÓBER 16. SZOMBAT, 9 ÓRA 
VÁROSTAKARÍTÁS 
Szervezõ: NABE 

OKTÓBER 16. SZOMBAT, 14 ÓRÁTÓL
ALMÁDIJÓ FESZTIVÁL
Szervezõ: Pannónia. További információ az újság 19. oldalán vagy a
20/385-8320 telefonszámon

OKTÓBER 20. SZERDA, 16-18 ÓRÁIG – CSODATÁR
Van egy hely a világon – Játszóház. Belépõ: 500 Ft
Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények Háza
Információ: 70/455-4100

OKTÓBER 21. CSÜTÖRTÖK, 17 ÓRA – HÉTKÖZNAPI
CSODÁK  BÁLINT ANDRÁS RADNÓTI-ESTJE
Belépõ: 2500 Ft. Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények Háza
Információ: 70/455-4100

OKTÓBER 23. SZOMBAT, 11 ÓRA
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE.
Helyszín: Baross Gábor utcai Hõsi emlékmû

OKTÓBER 27. SZERDA, 16–18 ÓRÁIG – CSODATÁR
Van egy hely a világon – Játszóház. Belépõ: 500 Ft
Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények Háza
Információ: 70/455-4100

NOVEMBER 1. HÉTFÕ, 18 ÓRA 
KÖVI SZABOLCS koncert – MOSONYI EMESE díszgyertyás
bemutató
Mindenszentek napi gyertyafényes koncert a Pannóniában.

NOVEMBER 3. SZERDA, 16–18 ÓRÁIG – CSODATÁR
Van egy hely a világon – Játszóház. Belépõ: 500 Ft
Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények Háza
Információ: 70/455-4100

NOVEMBER 4. CSÜTÖRTÖK, 16 ÓRA 
KEZEM NYOMÁN kiállítás megnyitója.
Helyszín: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Padlás Galériája
Szervezõ: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

NOVEMBER 3–5. GYIMESI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNC
ÉS NÉPZENEI TÁBOR néptánc adatközlõk vezetésével
Résztvevõk: Gurgolya néptánccsoport és vendégei 
Helyszín: Pannónia. Szervezõ: Kreutz Károly 70/383-4455

NOVEMBER 5. PÉNTEK, 17 ÓRA – TÁBORZÁRÓ
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a bemutatóra és a táncházra.
Helyszín: Pannónia nagyterem. 
Szervezõ: Kreutz Károly 70/383-4455

NOVEMBER 5. PÉNTEK, 17 ÓRA – HÉTKÖZNAPI CSODÁK
TALÁLKOZÁS SEBÕ FERENCCEL
BELÉPÕ: 2500 FT. Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények Háza
Információ: 70/455-4100

NOVEMBER 7. VASÁRNAP, 17 ÓRA 
SZENT IMRE-TEMPLOM BÚCSÚÜNNEPE

NOVEMBER 10. SZERDA, 16–18 ÓRÁIG – CSODATÁR
Van egy hely a világon – Társasjátékok nagyobbaknak is
Belépõ: 500 Ft. Helyszín: Magtár Borok és Rendezvények Háza
Információ: 70/455-4100

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
Október 18-tól Reziné Matyasovszky Mónika "Harmadik szem"
címû kiállítása. Megtekinthetõ november 13-ig a könyvtár nyitva
tartási idejében. 
Almádi reklám városlõdi és kislõdi kerámián – Schildmayer Ferenc
gyûjteménye.

MAGTÁR BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
"Ahogy én látom" Dobos Lajos kiállítása. Megnyitó október 9-én
szombaton 18 órakor. A kiállítást megnyitja és a mûvésszel beszélget
Fábián László grafikusmûvész. Megtekinthetõ október 30-ig hétfõtõl
péntekig 16–18 óráig, vagy telefonon egyeztetett idõpontban.
Információ: 70/455-4100

PADLÁS GALÉRIA
Kezem nyomán kiállítás megnyitója november  4-én csütörtökön 16
órakor a  Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Padlás Galériájában.
A kiállítás megtekinthetõ november 17-ig, hétköznapokon 10–16
óráig.

PANNÓNIA
A Veszprémi Mûvész Céh kiállítása. Megnyitó október 15. péntek,
17 óra. Megtekinthetõ október 15-tõl november 9-ig az intézmény
nyitva tartási idejében

KISCSOPORTOK, KLUBOK,
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Október 16. Gombásztúra Szentkirályszabadja és a Nosztori autóspi-
henõ környékére. Indulás: a Panónia elõl 9 órakor
Október 30. Gombásztúra Eplény környékére
Indulás: a Pannónia elõl 9 órakor
November 6. Gombásztúra a Nosztori autóspihenõ környékére 
Indulás: a Pannónia elõl 9 órakor
Túravezetõ: Szenthe László. 88/438-224

ANGOL TANFOLYAM
Csütörtökönként 17.30-tól a Pannónia 5. klubszobájában

BABA–MAMA KLUB
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Október 22. A Kriston intimtornáról, a nõi önbizalomról és egyéb
nõi dolgokról – beszélgetés Lehóczky Laura intimtorna trénerrel
November 5. Tudatosan, egészségesen, gazdaságosan – ötletek az
okos családi életvezetéshez – beszélgetés Kiss Renátával a Csalán
Egyesület munkatársával
Vezetõ: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-88-92 hadliv@gmail.com

BABA–MAMA TORNA
1–3 éves korig; torna kisóvodások részére 3–4 éves korig; torna nagy
óvodások részére 5–6 éves korig
Helyszín: Sziluett, Baross u. 18.
További információ: Farkasné Bóna Ivett 30/7488-029 ill. Balai
Zsanett 30/639-6481

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében
Információ: Lõrincz József  70/366-0181
lorincz.bereny@freemail.hu
Október 12.  Nehéz szüret után mi vár a borászokra? Schweiger
Rezsõ kenesei borász eladása
Október 26. Kell-e õsszel permetezni? Egyáltalán kell-e permetezni?
Nagy Krisztina növényorvos szakmérnök elõadása
November 9. Õszi–téli teendõk a kertben és a szõlõben.  Takács
Ferenc kertészmérnök elõadása
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BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Minden hétfõn és szerdán 18–20 óráig a Pannónia nagytermében.
Karvezetõ: Demel Eszter. Titkár: Majbó Judit 70/4588-574

BOTORKA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Keddenként és csütörtökön 18.30–21 óráig a Pannónia nagyter-
mében. Vezetõ: Kovács Krisztián (20/2641-561).

BRIDZS KÖR
Szerdánként 16 órától. Helyszíne: Pannónia 8. terem.
Minimum 4 fõ esetén Garai Péter szívesen tart tanfolyamot október-
novemberben. Információ: 30/4297-444

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

CIMBORA KLUB
Információ: Kripli Bernadett 88/542-508 

CSILLAGNYÍLÁS
Hétfõn, szerdán 15.30–19 óra, csütörtökön 15.30–16.15-ig. Hely-
szín: Pannónia 3–4. terem. Vezetõ: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947).
Október 12., 15 órától: Kárpátaljai kirándulás: a Vereckei-hágó.
Vetít: Dr. Kiss Annamária. Helyszín: Olvasóterem

ÉLETMÓD KLUB
Elõadások, gyakorlatok, meditációk a testi-lelki egészség megõrzése
érdekében. Minden hónap 3. csütörtök 17.30–19.00 (elsõ alkalom
október 21.) Részvételi díj nincs, felajánlást elfogadunk
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház.
Szervezõ: Kaposvári Zsuzsanna, önismereti oktató 30/323-1150

ÉREMGYÛJTÕ KLUB 
Szeptember 10-tõl minden második pénteken 17–18 óráig a Pannó-
nia 8. klubszobájában. Információ: Balogh Pál 70/339-6347

FOGYIKLUB
Hogyan éljünk egészségesebben és nyerjük vissza régi alakunkat?
Fogyás gyógy- és csodaszerek nélkül, az életmód változtatásával!
"Gyors, biztos, karcsú!" Foglalkozások páratlan csütörtökön 17–18
óráig (utána torna) a következõ idõpontokban: okt. 14., okt. 28.,
nov. 11. Helyszín: Pannónia 4. klubterem. Vezetõ: Töltési Erzsébet
(30/9719-446).

GRÁNÁTALMA HÍMZÕKÖR
Hétfõnként 16–18 óráig a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.)
Elsõ alkalom szeptember 6. További információ: Cz. Tóth Hajnalka
30/611-0242

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

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: A hónap második hétfõjén (szeptember 13.) 16.30-tól
a Pannónia 1. termében.
Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden hónap
második péntekén 17 órától a Pannónia 1. termében.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 18–19 óráig. Gyógytornász:
Schlakker Imréné (70/3793-573). Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit
(20/4912-435). Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannó-
nia, 4. terem

IDÕSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ) Városház tér 4. Telefon: 88/542-556
Október 14. csütörtök 13 óra Laboreredményünk értékelése. Simon
Eszter természetgyógyász elõadása
Október 21. csütörtök délelõtt. Látogatás a Bakony Múzeumban: A
Pál utcai fiúk régen és most interaktív kiállítás megtekintése.
Belépõdíj 300 Ft. Indulás 8.50-kor.
Október 25 hétfõ 13 óra Mozidélután

KID ROCK & ROLL SE
Péntekenként 14 órától a Pannónia zöld termében. 
Információ: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu.

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

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNCCSOPORT
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL 
Kéthetente pénteken: október 15, 29. és november 12.
Mûvészeti vezetõ: Tímár Lajos 30/5282410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.

SAKK KLUB
Vezetõje: Fáncsy Imre 88/432-141 ill. 70/389-6049 
Péntekenként 15–19 óráig a Pannónia 5. termében

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként 17–19 óráig a Pannónia 4. termében. 
Információ: Vattai Rita 70/5582-729

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

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfõjén 18 órakor, a Vörösberényi
Kultúrházban. 
Vezetõ: Pandur Ferenc 70/339-5274
Október 18. Komposztálás. 
Elõadó: Pazárné Somogyi Mária, a Berhidai Kertbarátkör Elnöke
November 8. Õszi munkák a kiskertekben, felkészülés a télre. 
November 13. Márton napi program. 45 éves a Fábián József
Kertbarátkör

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Október 13. szerda, 16 órától – Balatonalmádi képekben vetítéssel
egybekötött elõadás: Kovács István helytörténész. 
Befizetések vacsorára
Október 16. szombat, 9 órától Városszépítés, takarítás Vörösbe-
rényben – közös munka – Találkozó a Posta elõtt
Október 27. szerda, 16 órától: Idõsek Világnapja a Klubban. 
Ünnepi mûsor, vacsora. 
Emlékplakettek átadása. Zenés szülinapi rendezvény
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268

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

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

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap elsõ keddjén 18 órakor a Vörösberényi Kultúr-
házban.

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetõségi gyûlést
tart a Vörösberényi Kultúrházban.

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Több olvasónk kérdezte, hogy sikerült az idei nyár a strand-

könyvtárban – így talán nem felesleges pár szóban beszámolni
errõl e lapokon: a strandkönyvtár új helyen nyílt meg július 1-
jén, a fõbejárattól jobbra, az emeleten alakítottuk ki az olvasói
teret. Tágas, világos helyiségben, elõtte remek szabad területtel,
ahol párnákon, babzsákokon olvasgatni lehetett – ennél többet
nem is kívánhattunk. Kis zavart okozott, hogy többen a keleti
kapunál keresték a könyvtárat – megint beigazolódott, hogy nem
jó dolog változtatni az elhelyezésen, mert a plakátok ellenére
nehezen szokták meg a látogatók az újat. Az esõs napok ellenére
annyi látogatónk és beiratkozónk volt, mint a múlt évben.
Folytatódott az Olvasó liget keretében a rendszeres találkozás
írókkal, költõkkel. Jánossy Lajos beszélgetett Garaczi Lászlóval
és Karafiáth Orsolyával, Négyesi Pál autótörténeti elõadást tar-
tott az érdeklõdõknek, Vecsey K. Mária, Kassai Franciska és
Baranyi Ferenc irodalmi délutánt tartott. (Zsiga Henrik
felolvasása az esõ miatt elmaradt.) Sokan és örömmel látogatták
a meseórákat, Pércsi Csilla és Cziráki Erzsébet mesélt a
gyerekeknek minden délután, s az itt készült rajzok a könyvtári
hét végéig láthatók voltak a könyvtárban, közülük tizennégy raj-
zot díjaztunk is. (Voltak látogatóink között az ország minden
részébõl: Miskolctól Szombathelyig, sõt határainkon túlról is.)
Reméljük, hogy a megkezdett munkát 2011-ben is folytatni
tudjuk.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének veszprémi szervezete
szeptember 15-én nálunk tartotta szakmai napját, melynek címe "A
harmadik hely" volt. Elõadások hangzottak el arról, hogy a könyv-
tárak jövõje az, ha közösségi helyként tudnak a város rendelke-
zésére állni: ehhez központi elhelyezés, kellemes környezet, ál-
landó és hosszú nyitvatartási idõ és nem utolsó sorban használó-

barát és jól felkészült könyvtárosok kellenek. Elõadónk volt Lo-
vászné Bognár Katalin a Nyugat-magyarországi Egyetemrõl, Szól-
lás Péter kollégánk, valamint Balogh Ferencné, a balatonalmádi
járási könyvtár volt igazgatója. Balogh Ferencné Marika nyolc
éven át vezette a könyvtárat, 1964–1972-ig. Az õ idejében költö-
zött a könyvtár a mai városháza épületébe, s az egész megyében hí-
re volt az általuk szervezett irodalmi esteknek. A szakmai nap ked-
ves pillanata volt Marika köszöntése 70. születésnapja alkalmából,
s köszöntötte õt Balatonalmádi városa is, hiszen meghatározó
idõszakban meghatározó egyénisége volt õ almádi kulturális életé-
nek. További szép éveket kívánunk neki unokái körében!

Minden évben országosan október elején van a könyvtári hét,
az idei témája: olvas a család. Könyvtárunk is részt vesz ezen
akcióban, az elõzõ évekhez hasonlóan: prózamondó versenyen
ismerkedtünk Fekete István "családjaival"; ebben a tanévben is
elindítottuk a gyerekek körében népszerû Könyvfalót (azóta két
nap telt el, s már van olyan gyerek, aki végzett egy ajánlott olvas-
mánnyal!); nagysikerû Helytörténeti vetélkedõt tartottunk a
Cimborákkal a Györgyi Dénes Általános Iskolában, a gyerekek
évrõl évre egyre többet tudnak városunkról. Elõadások, akciók
színezik a hetet. Sok könyv talált gazdára a használt könyvek
vásárán, többen kérték, hogy még az idén rendezzünk egy má-
sikat is – ennek idõpontjáról az újságban értesítjük olvasóinkat.

Itt kell újra megköszönnöm a rengeteg könyvet, amelyet ka-
punk, amint látják, másnak valóban örömet okoznak. Vasárnap,
a könyvtári hét zárásaként a múlt évben meghirdetett pályáza-
tokat értékeljük, s a díjkiosztás után kellemes órát fogunk tölteni
a füredi énekesek operett produkcióját hallgatva.

Ezúton szeretném megköszönni magam és kollégáim nevében
olvasóink, használóink egész évi támogatását, reméljük, megújí-
tott környezetben, fejlõdõ szolgáltatások mellett könyvtárunk
igazi "harmadik hely" lesz városunkban a jövõben is.

Fábiánné Sáray Anna

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

Az összeállítás a könyvtári hét alkalmából tartott, helytörténeti vetélkedõn készült a Györgyi Dénes Iskolában
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2005-ben a Magyar Olvasástársaság a szürke naptári napok
sokaságából

Magyar Népmese Napjává

színesítette Szeptember 30-át. 1859-ben, Kisbaconban ezen a
napon született Benedek Elek mesemondó és mesegyûjtõ. Az Õ
tiszteletteljes emlékének szólnak ilyenkor a mesék Hencidától –
Boncidáig.

Talán nincs is olyan magyar család, ahol legalább egy mese-
könyve ne lapulna a könyvespolcon, s tán sokan vagyunk, akik-
nek a szívében, gyermekkorunk emlékeiként, ott sorakoznak
Elek apó tündérmeséinek alakjai: a nemes lelkû legkisebb király-
fi, a furfangos szegény legény, az elátkozott, párjára váró, gyön-
gyös pártával felékesített kicsi királykisasszony, no és a bibir-
csókos, gonosz boszorkányok, legyõzhetetlennek mutatkozó
sárkányok sokasága. A világban létezõ jót és rosszat megtestesítõ,
egymással örökösen szembenálló szereplõk.

Mesét mondani, mesét hallgatni jó. Nagyon jó! Ezt megta-
pasztalhattam a városunkban zajló nyári programok során,
hiszen több alkalommal is eljutottak hozzám az Egyszer volt, hol
nem volt… hangjai. Július közepén, a Wesselényi-strandon
táborozó Cimborák egyik nyílt programja vonzott oda kicsiket és
nagyokat a keleti kapuhoz. Gyerekek, felnõttek, tátott szájjal,
tágra nyílt szemekkel néztük és hallgattuk a Ramazuri Báb-
színház Ördöngõs meséjét, Futó Ákos lenyûgözõ elõadásában.
Az Öregisten csak forgatja, forgatja az idõ kerekét, a jóság
és a gonoszság újra és újra megvívnak egymással, s a mese végére
a hallgatóság bizonyosságot nyerhet arról, hogy a jó gyõze-
delmeskedik a rossz fölött! Július végén pedig a Hungarikum
haza-, és visszatérõ mesemondója, Horváth Márta vitt el min-
ket naponta az Óperenciás-tengeren is túlra, ahol még a madár
se jár, hogy találkozhassunk a bátor és leleményes vitézzel, aki
megvív a sárkánnyal, hogy elnyerje a szépséges királykisasszony
kezét, vagy kiszabadítsa rabságban sínylõdõ testvéreit.

A mese csoda. A népmese elõdeink bölcsessége, szíve, lelke,
szelleme. Olyan értékeket képvisel, amit õrizni, dédelgetni kell és
továbbadni a következõ nemzedékeknek. Örökérvényû tanításai,
igazságai utat mutatnak minden idõben. 
Benedek Elek jól tudta ezt, és örökségül átadta nekünk, hát be-
csüljük meg amit ránk bízott!

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

…HETEDHÉT ORSZÁGON IS TÚL… 

Benedek Elek: Hazudós mese

Voltam egy országban, ahol csudálatos dolgokat láttam. Láttam
egy tehenet a háztetõn feküdni, közben elégedetten kérõdzött. Egy
szúnyog röpködött körülötte, akkora volt, mint egy ló. Négy jó
barát sétálgatott egymás mellett: egy süket, egy vak, egy néma és
egy béna. Egyszerre a vak meglátott egy nyulat, a néma odakiál-
tott a süketnek, hogy fogja meg, a béna utolérte és agyonütötte
egy fogpiszkálóval.

Kimentem a folyópartra. A folyóvíz tíz méter magasan foly-
dogált. Kint a parton mászott egy hal, miközben egy szarvas
repülve menekült elõle. A hal mégis megfogta, és pár pillanat alatt
megette vacsorára. A folyóban egy nagy vaskalapács úszott, az
üllõ kísérte.

Hideg téli nap volt, levetkõztem félmeztelenre, hogy ne legyen
melegem. Elsétáltam a mezõre. A fákon a búza már javában érett.
Éppen várták az aratókat, hogy lekaszálják. Késõbb bementen egy
házba, kinyitottam az ablakot, hogy a hazugság kiszálljon.
Tegyétek ti is ugyanazt!

Molnár Enikõ

Nyári emlék: Zaharovitsék leandere
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ANYANYELVÜNKRÕL
Mint két tojás...

Az ikrekrõl szokták mondani, hogy úgy hasonlítanak egymás-
ra, mint két tojás. Nos, az ikerszavakról ezt nem mondhatjuk el, de
valahogy ezek is együvé tartoznak, sõt, egyik a másik nélkül sok-
szor egyenesen értelmetlen. Mi az érdekes az ikerszavak területén?
Az egyik az, hogy amikor ikerszót írnék le, gyakran elõ kell ven-
nem a szótárt, mert nem vagyok biztos az írásmódjában.

Hogy miért? Egy kicsit errõl (is) szól ez az írásom. De elõbb
próbáljunk meg rendet teremteni e szavakban. Önhatalmúlag
három csoportot alakítok ki. Ezek közül kettõben olyanokat
helyezek el, amelyekben az "ikreket" kötõjellel választjuk el egy-
mástól. 1/ Az ikerszavak mindegyikének önállóan is van értel-
mük. Ilyenek például: kerül-fordul; ámul-bámul; ázik-fázik; re-
cseg-ropog; hímez-hámoz. Ezeket külön-külön toldalékoljuk:
került-fordult; kerüljön-forduljon, vagy: ámultam-bámultam;
ázott-fázott; recsegnek-ropognak; hímezett-hámozott. De ilyen
ikerszó is a fel-alá, amit csak ebben a formában használunk: fel-
alá járt vagy a jóban-rosszban és a hetet-havat, amit már nem

ragozunk tovább. A derûre-borúra is olyan ikerszó, amelynek
mindkét tagja értelmes, ám ez sem ragozható. 

De nézzük a másik csoportot, tehát 2/ Ide sorolom azokat,
amelyeknek az egyik szava önálló, értelmes szó, mint pl.: izeg-
mozog (izeg szavunk nincs, de mozog igénk van); irul-pirul;
hébe-hóba; icike-picike; dirmeg-dörmög stb. Ezeknek az
ikreknek is mindkét tagját toldalékoljuk, vagyis így mondjuk: a
gyerek izgett-mozgott; a leányka irult-pirult; a borsból icikét-
picikét tegyünk az ételbe; csak dirmegett-dörmögött magában. 

3/ Elérkeztünk ahhoz a csoporthoz, amelyben az ikerszavakat
egybeírjuk. Lássunk néhány példát erre is: zegzug; girbegurba;
mendemonda, limlom; tarkabarka; incifinci. Ezeknek – általában
– csak a második tagját toldalékoljuk: girbegurbán vezet az út;
mendemondákra ne hallgass; tarkabarkára festette; incifincire
zsugorodott... stb.

Szóval, ha bizonytalanok vagyunk, ne restelljük elõvenni a
Magyar Helyesírási Szótárt vagy a Magyar Értelmezõ Kéziszó-
tárt! (Jó, ha mindkettõ ott áll a polcunkon...)

A címbeli két tojással sok mindent tehetünk – az ikerszavak-
kal azonban bánjunk csínján!

Láng Miklós
lang.miklos&hello.hu

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

NYELVÜNK KINCSEI
Kérem, válaszoljon a kérdésre és fejezze be a mondatokat!

MILYEN A CITROM ÍZE?
AZ UBORKÁT NEM ÉDESEN SZERETJÜK, HANEM …

HA A KÁVÉBA NEM TESZÜNK CUKROT, AZ NEM LESZ ÉDES, HANEM ….
AKI CUKOR NÉLKÜL SZERETI A KÁVÉT, AZT MONDJA, ÉN NEM ISZOM ÉDESEN, HANEM …

A LÉCKERÍTÉSEN A LÉCEK NEM RITKÁN VANNAK EGYMÁS MELLETT, HANEM ….

Ez a feladat többek között egy 1961-es nyelvészeti kutatásban szerepelt. Magnetofonra vették fel a nyelvészek a beszélgetéseket
idõsebbekkel és fiatalabbakkal  az ország sok falujában. Ezen a vidéken Vilonya volt a kutatópont, onnan õrizték meg a hanganyagot.
2007-ben megismételtem a gyûjtést. Az adatközlõk a következõket válaszolták (a táblázatban a kiejtés alapján, fonetikusan írtuk a
szavakat):

1961.
60 éves nõ 22 éves nõ 62 éves férfi 86 éves férfi
savanyuan savanyuan savanyuan savanyuan
keserüen käsärüen keserüen keserüen
sürüen sürüen sürüen sürün, sürüen

2007.
77 éves vilonyai férfi 51 éves veszprémben lakó nõ 28 éves vilonyai nõ 26 éves almádiban lakó nõ
savanyuan - savanyun savanyuan
keserüen keserûn keserün keserüen
sürüen sürün sûrün sürüen

Ezek a szavak két szempontból izgalmasak a nyelvész számára: 
• a szó végi hosszú ú és û ezen a vidéken mindig rövid (ezért nehéz megmagyarázni a dunántúli gyerekeknek, hogy miért kell

hosszan írni), 
• a határozórag ingadozik (SAVANYUAN/SAVANYUN, SÜRÜEN/SÜRÜN).

Azért furcsa ez a különbség, mert míg a SÛRÛ esetében a köznyelvi alak a SÛRÛN, a KESERÛ esetében a KESERÛEN. Tehát az
érthetõ, hogy inkább a köznyelvi alakot mondja a Veszprémben, ill. Almádiban lakó adatközlõ a SÜRÛN esetében, és a Vilonyán élõk
õrzik a régiesebbet: SÜRÛEN, de akkor a KESERÛ esetében is így kellene lennie, mégsem így van. 

A nyelvjárási alakváltozatnak tekinthetõ SÛRÛEN a Magyar Irodalmi és köznyelv Nagyszótárának korpuszában
(http://www.nytud.hu/hhc/) 34-szer, míg a köznyelvi SÛRÛN 540-szer fordul elõ. A SÛRÛEN alakra vonatkozó példák többségében
a XIX. századból pl. Kisfaludy Sándortól, Fáy Andrástól, a XX. századból pedig leginkább Illyés Gyulától valók. 

A Magyar Nemzeti Szövegtár (http:// corpus.nytud.hu/mnsz/) adatai szerint mindössze 21 alkalommal találjuk a SÛRÛEN alakot,
és 2276-szor a SÛRÛN-t. Még a Google keresõbe is beírtam a régies SÛRÛEN alakot, és bizony majdnem 600 esetben szerepelt, míg
a SÛRÛN 509000-szer. A SÛRÛEN elõfordulásai többségében az irodalmi nyelvbõl valók, de viszonylag nagy számban szerepel a
fórumozók írásaiban. Ez is azt mutatja, hogy a beszélt nyelvben él a SÜRÜEN alak.

Ön melyiket használja?
Novotny J.
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Csillagjegyek nyomában

A  MÉRLEG JEGYÉBEN
A Mérleg csillagkép az egyik legrejtélyesebb jelképrendszerû

jegy. Az egyensúly és az igazságosság szimbólumaira gondolunk,
mikor a mérlegrõl van szó. Ennek megfelelõen már az egyipto-
miak hitvilágában a halottak szívét Anubisz teszi mérlegre az
Ítélet Csarnokában, és a szívnek az igazságot jelképezõ tollal  kell
egyensúlyba kerülnie. A késõbbi korok mitológiájában is rendre
elõkerül a mérleg, mint a harmónia és az igazság kifejezõje, de
tapad hozzá a régi idõkben a bírókkal kapcsolatban kialakult
vaskalaposság fogalma, és gyakran beszélnek a misztikus hagyo-
mány bölcsei a Mérleg jegy és a vízözön idején fontos szerepet
játszó Noé építette bárka kapcsolatáról.

Az egyensúlyba kerülés a természetben is jellemzõje ennek
az idõszaknak (szeptember 23.–október 22.). Ilyenkor egyen-
lítõdik ki a nappal és a sötétség, a fény és az árnyék erõi egyen-
súlyba kerülnek. Az õsz legszebb idõszakát élik az emberek, az
élõvilág. Ilyenkor válik aranyszínûvé az erdõ. Még kevés az esõ
és a szél, de sokat süt a langyossá szelídült Nap. Még tart a
kellemes idõ, de már készülõdnek a háttérben a hideg és sötétség
energiái.

A Mérleg jegyében született nõ, illetve férfi emberszeretõ,
szolgálatkész, kiegyensúlyozott, szeretetreméltó. Függetlenségre
törekszik. Nyíltszívû. Szereti a tömjénezést. Törekvõ, kissé ne-
hézkes, de jó felfogással. Gyorsan felindul és hamar lecsillapszik.
Udvarias, igazságszeretõ, bizakodó természet, de hamar elcsüg-
ged. Békére, harmóniára törekszik.

Vénusznak, a jegy uralkodó bolygójának rossz sugárzása mel-
lett túlérzékeny, szeszélyes, hiú, ingatag, érzéki. Könnyen lelke-
sedõ és meggondolatlan. Kényelemszeretõ a rendetlenségig.
Megalkuvó, közömbös és érzéketlen. A külsõ körülmények ha-
tása alatt ingadozó, azért könnyen kihasználható. A vese és az
emésztõrendszer zavaraira kell ügyelnie. 

A színészek, zenészek, festõk gyakran születnek e jegyben, de
ebben a csillagképben járt a Nap akkor is, amikor Pázmány Péter
vagy M. Gandhi született.

Kilián László író
Veszprém Mûvészetek Háza igh.

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

VERSES
TÖRTÉNELEMKÖNYV

Szent István királyról fiataloknak õsi tizenkettesekben
"A mai világban elsõsorban nem annyira tanítókra van szük-

ség, hanem tanúkra, akik ugyanakkor tanítók is. Tehát tanúskod-
va tanítani és tanítva tanúskodni. Mirõl tanúskodni? Amit lát-
tunk és hallottunk…" – írta VI. Pál pápa az Evangelii Nunciandi
címû enciklikájában 1975-ben. A helyzet azóta semmit sem vál-
tozott, sõt rengeteget romlott, mondhatnánk, ha a mai magyar
iskolai oktatásra gondolunk, s arra, mennyire szürke és száraz
tananyag lett a magyar történelem, a magyar irodalom az órá-
kon, és mennyire hiányzik a felfedezés/felfedeztetés, a lelki
megérintettség élménye a diákokban. Ennek szomorú követ-
kezménye, hogy nincsenek értékadó példaképeik, hazafias,
keresztény eszményeik.

Az idei ünnepi könyvhét fõvárosi és balatonfüredi ren-
dezvénysorozatában mutatták be a Balatonalmádiban élõ Vecsey
Kiss Mária költõ, meseíró legújabb kötetét, Kezében kereszt,
oldalán õsi kard címmel, amely ezt az óriási hiátust kívánja betöl-
teni, Szent István királynak és az elsõ magyar szent családnak
állítva emléket egy sajátos, rendkívül olvasmányos, lélekkel teli,
ifjú szívekhez szóló verses történelmi elbeszéléssel.  Szent István,
Boldog Gizella és fiúk, Szent Imre herceg nemzetteremtõ példá-
jával, hiteles, áldozatvállaló életükkel buzdít a haza, a keresztény
értékek szeretetére, tiszteletére, segít az egészséges és méltó
nemzeti büszkeség, emberi tartás kialakulásában. Az Arany
János-i Toldi-trilógia poétikai eszköztárát felelevenítve õsi tizen-
kettesekben gördülnek a sorok könnyedén, lelki-érzelmi közel-
ségbe hozva a nagy elõdök életútját, sorstörténetét, vívódásait,
küzdelmeit, boldogságát ezer év távlatából is. 

A szerzõ elsõ verseskötete 1997-ben jelent meg, s ugyan-
ebben az évben a balatonfüredi Quasimodo költõi verseny egyik
díjazottja volt. Azóta prózai kötetekkel, gyermekversekkel,
meseregénnyel jelentkezett. Most napvilágot látott tanító-tanús-
kodó könyve (a Papirusz Book Kiadó gondozásában) a diákok-
nak kellemes nyári olvasmányt ígér, a pedagógusok kezébe pedig
eszközt ad, hiszen a kötet végén kimondottan iskolai célra,
ünnepi alkalmakra az elbeszélõ költemény dramatizált – tehát
irodalmi színpad-szerû elõadásra is alkalmas – változata is meg-
található. A verses történelemkönyvet Nagy Sándor Zoltán
grafikusmûvész mûvészi erejû rézkarcai teszik teljessé.

Toldi Éva

A SKORPIÓ JEGYÉBEN
A Nap sírjába száll, mondták a régiek az õsz közepérõl, vagyis

amikor október 23. és november 21. között a Skorpió jegyében
járunk. Az égen mindig  a földi természetben történõ események
jelképei figyelmeztetnek bennünket a világ egységére. A Skorpió
jegye  az õszi hideget, párás félhomályt idézi. Ugyan ilyenkor még
egy-egy virág kibontja szirmait, de ezek az utolsók az év során, és
talán épp ezért olyan különös illatúak.

A föld azért nyeli el a nyári természet pompás gazdagságát, az
illatokat, ízeket hordozó növényeket, virágokat, terméseket és
gyümölcsöket, mert ilyenkor kezdõdik az állatövi éjszaka.
Minden erõ  a mag szunnyadó energiájához válik hasonlóvá.

A csillagjegyet nem véletlenül nevezték el a furcsa élõlényrõl.
Visszahajló farka emlékeztethet bennünket, hogy a pusztulás, a
rothadás vagy a múlt mindig életté, kizöldüléssé, újjászületéssé
változik. A skorpió a maga nemében a legtökéletesebb élõlény,
mivel sem elõdjérõl, sem tõle származó lényrõl nem tudunk.
Tökéletes, mert nem fejlõdik, páncélja tökéletesen megvédi a
veszélyektõl, mindig csak önmagához hasonlít. Fullánkja halálos
mérget rejt, a sötét helyeken, zugokban magányosan él, sokan
tartják egyszerre elátkozottnak és félelmetesnek.

A Skorpió jegyében született embert is ilyen ellentmondásos-
nak tekinthetjük, de bölcsek szerint nincsen jó vagy rossz csillag-
jegy. A Skorpió ember mindenben kételkedik, ezért is keveredik
más emberekhez képest gyakrabban vitába, élénk fantáziáját még
a világ sötét erõinek megismerése is izgatja. Pont ezért könnyen
eltéved furcsa kíváncsisága az alvilág megkísértése miatt, hogy
újra  meg újra a fényt, a világosságot keresse.

A mitológiában Oriónt, a félisten vadászt hozhatjuk kapcso-
latba a Skorpió jegyével. A mondai alak csaknem valamennyi
tulajdonsága a Skorpió emberével azonos. Könnyen kapható
szent célokért vállalt küzdelemre, amelyet teljes erejébõl szolgál
is, de gyakran képtelen megzabolázni indulatait, vágyait, és rend-
re bajba kerül. Az Oriónnal kapcsolatos történetek mindegyike
ezt példázza. Valójában az égre is féktelensége miatt került, mivel
Artemiszt, a vadászat istennõjét nem tisztelte eléggé. Az égi lányt
diszkoszversenyre hívta ki, de olyan kíváncsiság vett rajta erõt,
hogy letépte Artemisz ruháját, hogy megismerje testének titkait.
Az istennõ haragra gerjedt, és a közeli sziklából egy skorpiót
varázsolt elõ, amely addig üldözte Oriónt, míg halálra nem se-
bezte. Artemisz aztán már bánta a szép ifjú elpusztítását, de már
csak az égre tudta feltenni.

A megfelelõ csillagállás mellett a Skorpió jegyében születet-
tek mindent a saját bõrükön kívánnak megtapasztalni. A titkok
megfejtése, a lélek és az anyagi világ rejtelmeinek megismerésére
sarkallja õket, bármennyire veszélyekkel teli vállalkozás is az.
Gyakran hevesek és gyanakvóak, ha nem ügyelnek ezekre a tulaj-
donságokra. Képzeletük gazdagsága révén a sötétség erõinek
megélõivé is válhatnak, akik vagy elszenvedik, vagy használják
azokat. Ezért kísérti õket a féltékenység, a hosszan tartó harag.

A Skorpió jegyben születetteknek leginkább a nemi szervek
betegségeitõl kell tartaniuk.

Híres Skorpiók: Edison és Mussolini
Kilián László író

Veszprém Mûvészetek Háza igh.
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Kilencedik alkalommal jöttek össze a tájékozódni vágyó lovasok a
Malomvölgyben szeptember elsõ szombatján, ezúttal 32-en, 13 csapatot
alkotva és 4 lovardát képviselve.

"Esõ-Isten" megkegyelmezett a versengõknek és a rendezõknek, elõ-
zõ napokban is és utána is sok volt a csapadék, de hát a jó ügyet az égiek
is segítik. Rosszul mértük fel a szeméthelyzetet a Völgyben mert a ma-
gunkkal vitt 5 zsák kevésnek bizonyult miután összetakarítottunk. Nem
elég a túlszaporodott vaddisznók által teljesen feltúrt gyepszõnyeg, a két-
lábon gondolkodók(?) sem fogják fel, hogy a városból odavitt csomago-
lóanyagokat tán vissza is kéne magunkkal vinni, hogy az erdõ tiszta
maradjon.

A család kategóriában Tóth Csaba diadalmaskodott lányaival Alexand-
rával és Tamarával (KOKO-istálló), a testvércsapatok küzdelmét Szabó
Krisztina és Dominika nyerte (VLE), az ifjúsági lányok csapatai között a
Batta Vivien, Drienyovszki Tímea, Mester Alexandra, Pencz Mirjam,
Polgár Bianka összetételû gárda volt a leggyorsabb (KOKO istálló), a fel-
nõtt nõi csapatok között Vékony Katalin, Schlégl Anna (VLE) gyõzött, a
felnõtt férfi csapatot Cziráki Ferenc–Jáni Levente nyerte (Szabadság-pusz-
ta), és a férfi egyéniben Ézsiás Gergely gyõzött (Szentki-rályszabadja).

A IX. Berény Kupát a VLE nyerte 83 ponttal, második a KOKO-istál-
ló Pinkóczról 76 ponttal, harmadik Szabadságpuszta 14 pont, negyedik
az Ézsiás istálló Szentkirályszabadjáról.

A jó hangulatú közös ebéd alatt azt kívántuk magunknak: sosem
legyen rosszabb napunk…

A sok fiatal boldogan mehetett haza a megérdemelt ajándékával, és
ha felnõ majd azt is tudni fogja, hogy a legnagyobb ajándék a ter-
mészetben töltött csodálatos nap volt jó társaságban, sportolva, és együtt
küzdve a sikerért lóval és a csapattársakkal.

Szentesi István
Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

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

VISSZAHÓDÍTOTTUK A KUPÁT

POLGÁRÕR JEGYZET
Szinte csak címszavakra van hely anyagtorlódás miatt, ezért

kihagyom a Borfesztivál és a polgárõr kirándulás részletezését. Ezek
helyett praktikusan: itt az õsz! 

Ügyeljenek nyaralóik biztonságos zárására, kérjék meg (állandó
lakos) szomszédjaikat egy kicsit több figyelemre – gyanús mozgás
esetén.

A gaz elégetése történjék biztonságos körülmények között! (Víz,
lapát stb.)

Érdemes átvizsgáltatni a fûtési szezon elõtt kályhát, kéményt.
Káros gázok nem csak a rossz fûtéstechnika miatt keletkezhetnek,
hanem szüretkor a pincékben is. Óvják családjukat és magukat a
szénmonoxid, ill. a "mustgáz" veszélyeitõl!

Tagjaink – tõlük telhetõen – vigyáznak az iskolába tartó gyer-
mekekre, de kérek minden gépjármûvezetõt, hogy a csúszós utakon
alacsonyabb sebességet válasszon! A gyermek nem érzi-érzékeli sem
a távolságot, sem a jármû sebességét, sem a féktávolságot.
Elérhetõségeink: Hansági Endre elnök (+36-30/621-0759)

Balogh Csaba alelnök (+36-30/650-3807)
Hilbert Elek Tibor titkár  (+36-30/621-1850)

Október 15-tõl ismét különös figyelmet fordítunk azon
nyaralóingatlanokra, melyeknek tulajdonosai ezt igénylik. A fenti
telefonszámok bármelyikén megtehetik erre irányuló kérésüket.
Szebb õszt kívánok – mint ami eddig volt – az egyesület nevében:

-ff-

Megkezdõdött a tanítás

VÁLTOZOTT
A SZABÁLYSÉRTÉS!

Már két éve bevezetésre került az "Iskola rendõre" program, amely
ebben az évben is folytatódik az egész ország, így a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság területén is.

A program a rendõri munkának az általános iskolákban folytatott bûn-
és baleset-megelõzési tevékenységét fogja össze, amelyet szeretnénk az
óvodákra és középiskolákra is kiterjeszteni. Minden iskolának van egy
kapcsolattartó rendõre. Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt
vesz a különbözõ hivatalos és szabadidõs programokon, igény esetén foga-
dóórát tart, részt vesz a szülõi értekezleteken, tájékoztatást ad a pedagógu-
soknak az iskolában elõforduló erõszakos esetekkel kapcsolatban. Általa az
iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülõ olyan prob-
lémákat, észrevételeket, amelyek a rendõrség tevékenységéhez kapcsolód-
nak, ill. kérhetik felvilágosító elõadások tartását. De nemcsak az iskolák,
hanem a szülõk észrevételeit is szívesen vesszük. Ezt a kapcsolattartó tevé-
kenységet általában a települések körzeti megbízott rendõrei végzik, a meg-
elõzési elõadó koordinálja, nyújt segítséget, ill. aktívan részt vesz az elõadá-
sok tartásában, programok szervezésében. Az iskolakezdéssel kapcsolato-
san fontos feladat még az intézmények környékének felmérése közlekedés-
biztonsági és bûnmegelõzési szempontból, és a szükséges intézkedések
megtétele.

De nem csak a rendõröknek kell odafigyelni a közterületen közle-
kedõ gyermekekre, hanem minden felnõttnek. Gyermekeink biztonságá-
ért mindnyájan felelõsek vagyunk gyalog, kerékpáron, gépkocsiban, tö-
megközlekedési jármûveken és a szórakozóhelyeken egyaránt.

A jogszabályi változások közül különösen fontosnak tartom a szabály-
sértési törvény változásait. A "tyúklopások" néven elhíresült esetekrõl van
szó. A 20.000 forint alatti értékben elkövetett lopásokat eddig az önkor-
mányzatok igazgatásrendészeti osztályán vizsgálták és szabták ki a bün-
tetést. Most ezek az ügyek átkerültek a rendõrséghez, amely nem szank-
cionál azonnal, hanem a vizsgálat végén a bíróságra kerül az ügy. Így ezek-
ben az esetekben a pénzbírságon túl már közmunka és elzárás is kiszabható
büntetésként. Tulajdonképpen ez volt a változtatások célja! Ezek a változá-
sok azonban most elsõsorban a fiatalkorúakat (14–18 évesig) érintik érzé-
kenyen. Õk is beleesnek ebbe a kategóriába, amikor az üzletekben ostoba
gyerekes csínybõl ellopnak kis értékû dolgokat, vagy egymástól apróbb tár-
gyakat. Õk, mivel nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, nem kapnak
pénzbüntetést, közmunkára 16 év alatt nem ítélhetõk, marad az elzárás.
Lehet, hogy csak 1–2 nap, de nagyon komoly pszichés következménye
lehet a törvényes megleckéztetésnek.

Ezért van most jelentõsége a felvilágosításnak, a tájékoztatásnak,
hogy azt a fiatalt, aki egyszer követ el egy ostobaságot – mert a fiatalko-
rú elkövetõk 70–80%-ára ez jellemzõ – ne sújtsa aránytalan büntetés.

Az õsz és a szüret idõszakában a közlekedési szabálysértésekrõl is
említést kell tenni. Az a tapasztalatunk, hogy az ittas vezetõk száma nem
csökkent a zéró tolerancia ellenére sem. A vezetõi engedélyek azonnali
elvételének sokszor nincs visszatartó ereje. Érdekes ez a kerékpárosok
esetében, hiszen náluk a jogosítvány elvételére nem kerül sor, viszont a
vezetéstõl eltilthatók, ha van vezetõi engedélyük! 

Erre a szüret és a közeledõ báli szezon idején különösen tanácsos
odafigyelni!

Stanka Mária r. õrgy.

FELHÍVÁS! Kérem azokat akik tüzelõ támogatásra pályáztak,
hogy az adószámukat szíveskedjenek az együtt egymásért
alapítványhoz eljuttatni. Az alapítvány csak ennek birtokában
tud a APEH felé elszámolni és a térítésmentességet biztosítani.
Kérem szíves megértésüket.

Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet Balaton-
almádi Város gépi hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatai-
nak elvégzésére. Részletes pályázati kiírás átvehetõ: Balaton-
almádi, Rákóczi u. 43., hétfõtõl csütörtökig 8–15 óra, pén-
teken 8–13 óra között.

Középiskolai tanárnõ munkahely megszûnése miatt bármilyen
munkakörben elhelyezkedne, vagy munkát vállalna 30/519-11934

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik részt vettek a
2010. évi önkormányzati választáson.
Megköszönöm a rám szavazóknak, hogy bizalmukból és támo-
gatásukkal ismét a képviselõ-testület tagja lettem.

Pandur Ferenc – képviselõ
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Mindig szerettem az állatokat, különösképpen a kutyákat.
Sok örömet szereztek nekem, bár lábam szára egy-két kutyahara-
pás emlékét is õrzi. Néhány négylábú történetrõl, kutyakalandról
nem tudok meghatottság nélkül beszélni.

1.
Illatos áprilisi reggel volt. Már hangoltak a madarak, szorgal-

masan búgtak a gerlék, a nemrég megérkezett fecskék is meg-
kezdték fáradhatatlan suhanásaikat az udvar felett. Kipattantam
az ágyból s bár még kissé álmosan, de friss levegõre, s az életre
szomjasan kitámolyogtam a gádorba, majd az udvarra. Káprázott
a szemem, s élvezettel szívtam magamba az új nap vágyakat
ébresztõ illatát. Az élet, a létezés öntudatlan boldogsága teljesen
megrészegített. Csillapíthatatlan gyermeki kíváncsiságom az utca
felé vonzott. Az utca felé, amely ritkán nyújtott valami érdekeset,
izgalmasat, én mégis úgy léptem ki az utcaajtón, mint akire szám-
talan új csoda, izgalom vár. Nos, az a derûs reggel valóban meg-
hozta a maga nagy meglepetését, csodáját, mert amint kinyitot-
tam a szürkére kopott utcaajtót, az út túlsó oldalán egy gyö-
nyörû, fekete fejû, fehér kutyán akadt meg a tekintetem. Úgy
nézett rám barna, bizakodó szemével, mintha csak rám várt
volna. Ma sem tudom, miként sejthettem, hogy egy gazdátlan,
kivert kutyával találkoztam, de úgy szóltam hozzá, mint aki
tudja, hogy csakis õrá várt az a szegény kis állat, s barátságunk a
találkozás pillanatától életre-halálra szóló.

– Gyere ide kiskutyám! – mondtam kedvesen, s az ismeretlen
kutya nyomban hozzám szegõdött. Megsimogattam, behívtam az
udvarra. A sebtében megkent zsíroskenyeret úgy ette, mintha
napok óta nem jutott volna táplálékhoz. A barátságos, kissé még
szomorú kutyát szüleim is örömmel fogadták. Buksi – mert
Buksinak neveztük a csinos kis szukát – ott maradt nálunk. Nem
egyeztünk meg vele konkrétan semmiben, mert az általában
lehetetlen ember és kutya között, de nem is volt arra semmi szük-
ség, mert új, négylábú barátom az elsõ perctõl tudta, hogy mit
szabad és mit nem. Fölöttébb okos jószág volt. Feltétlen hûséggel
ragaszkodott hozzánk, mintha állandóan azt akarta volna
bizonyítani, hogy nem csináltunk rossz vásárt, amikor befogad-
tuk. Nem csavargott, õrizte a házat. Kötelességtudóan csaholt, ha
kellett. Megugatott minden idegen jószágot és ismeretlen em-
bert, de ismerõseinket, barátainkat mindig barátságosan, mi
több, lelkendezve fogadta.

Buksi szüleimnek, testvéreimnek is szót fogadott, de engem
talán mindenkinél jobban szeretett. Farkcsóválva, ugrándozva
várt, amikor az iskolából hazafelé ballagtam, délutánonként
nagyokat birkózott velem. Füttyjeleimre perceken belül megje-
lent, mint János vitéz óriása, ha a falu vagy a mezõ bármely
részébõl hívtam. Társam volt, megbízható jó pajtásom. Hálás
volt minden kedves szóért, simogatásért.

Idõnként a mezõre is elhívtam. Boldogan jött utánam, s
vigyázott helyettem a tehenekre. Nyugodtan szundikálhattam, ha
elringatott a tücsökmuzsika és a madárdal a tagút szélén a pi-
pacsok és búzavirágok társaságában. Ha a füves úton vagy az
árokban legelészõ tehenek nem tudtak ellenállni az útszéli kuko-
ricatábla vagy az üdezöld vetés csábításának, az elsõ gyanús moz-
dulatukra az orruknál termett és vicsorogva, ugatva figyelmez-
tette õket, hogy nem ismer tréfát, ha kárba mennek. Pedig a
szüleim nem szívesen engedték el a mezõre velem. A kutya fela-
data a ház õrzése "maradjon itthon"! Szomorú voltam, fölöttébb
bántott, hogy legfõbb vágyam nem teljesülhetett. De aztán gon-
doltam egy merészet és nagyot.

Kiérkeztem a tagútra, heverésztem a fûben, figyeltem, és
idõnként terelgettem az éhes teheneket mintegy fél órán át, aztán
füttyögetni kezdtem, ahogy csak tudtam. Buksi éles füle meghal-
lotta. A kerítés számára nem jelentett akadályt, s néhány perc
múlva már mellettem lihegett határtalan boldogsággal és õrizte
helyettem a teheneket.

Azt hittem, ez az õszinte, meghitt barátság és számomra rend-
kívül kellemes munkamegosztás örökké tart. Néhány évvel
késõbb azonban hiába hívtam, hiába füttyögettem. Az én hûséges

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

kutyám behúzódott a farakások közé, s csak heverészett egyre
szomorúbban. Az ennivalót sem akarta elfogadni.

– Beteg a kutya – mondta édesapám kedvetlenül, de határo-
zottan. Hosszú ideig nézegettem szótlanul, majd halkan beszél-
tem hozzá, tisztes távolból.

– Buksi, kiskutyám, mi van veled? Rám nézett egykedvûen.
Nem mozdult, csak a farkával intett, alig észrevehetõen. A sze-
mében halálos szomorúság szürke árnya homályosította el a régi
csillogást.

Többé nem jött ki a kuckójából. Az ismeretlen kór teljesen
letaglózta. Mozdulatlanul feküdt csúnya, nagy sebével a hasán.

Tehetetlenek voltunk. Nem tudott segíteni az állatorvos sem.
A további szenvedésektõl megkímélendõ, elhívtuk a körzeti
rendõrt, aki egyetlen lövéssel megszabadította kínjaitól.

Fájó szívvel vittük ki a dögtemetõbe. Hosszú percekig folytak
a könnyeim. Alig-alig tudtam belenyugodni hûséges, meghitt jó
pajtásom elvesztésébe.

Fülöp Lajos:

BUKSI, BOGÁR, SZÍNÉSZ, MEG A TÖBBIEK
/részletek kutyatörténetekbõl/

ALMÁDIJÓ FESZTIVÁL
2010. október 16-án, szombaton kerül megrendezésre

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban az
Almádijó Fesztivál. 

Az õsz, a zöldségek, gyümölcsök és természetesen az
alma és a dió jegyében telik majd a nap. A kirakodóvásár,
bor, biotermékek, valamint gyümölcsfa- és dísznövény-
vásár mellett, kézmûves foglalkozásokkal, almás-diós fi-
nomságok kóstolójával és vidám programokkal várjuk a
kedves érdeklõdõket. 

Sor kerül az elõzetesen meghirdetett gyermekrajz-
pályázat eredményhirdetésére, lesz filmvetítés és játékos
vetélkedõ is. Utóbbiban 5-5 fõs csapatok mérhetik össze
tudásukat és kreativitásukat. Aki kedvet érez csatlakozni a
civil szervezetekbõl eddig kovácsolódott csapatok mellett
ehhez a vetélkedõhöz, jelentkezhet az alábbi telefonszá-
mon: 20/385-83-20.

A fesztivál koncerttel zárul, sztárfellépõnk Gáspár Laci,
"2004 legjobb férfihangja" lesz. Szeretettel várunk min-
denkit!

TÁJÉKOZTATÁS
A BÕRGYÓGYÁSZATI JÁRÓBETEG

SZAKELLÁTÁS ELLÁTÁSI
HELYÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Értesítjük Balatonalmádi város lakosságát, hogy a területi
ellátási kötelezettségû, balatonalmádi székhelyû bõrgyógyászati
járóbeteg szakellátás Balatonalmádiban, 2010. október 1-tõl –
elõre láthatólag –  2011. április 30-ig orvoshiány miatt átmeneti-
leg szünetel.

A bõrgyógyászati betegek társadalombiztosítás keretében
való ellátását 2010. október 1-tõl  – a Veszprém Megyei Önkor-
mányzattal kötött megállapodás alapján – a Veszprém Megyei
Önkormányzat Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet,
Szakorvosi Rendelõintézete (8200 Veszprém, Komakút tér 1.
Telefon: 88/593-050) látja el.

Balatonalmádi Város Önkormányzata
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Száz éve, amikor a fürdõzés még kabinokban történt, a gyó-
gyítás pedig légsátraknak nevezett faépületekben zajlott, és
éppen csak megkezdõdött a part menti ingoványok rendezése,
Balatonalmádi 1528 fõ lakost számlált. A települést felkeresõk
száma az akkoriban divatossá váló úszóversenyekkel, teniszezés-
sel bizonyára meghaladta a helybéliekét: egyedül a Zsófia
Gyermekszanatórium Egyesület üdülõtelepe 500 kiskorú
fogadására volt alkalmas. A település 1989-ben városi rangot
kapott. A legutóbbi népszámlálás szerint lakosainak száma kilenc
éve csaknem nyolcezer fõ volt. És mivel a népszámlálás egyben a
lakások és az üdülõk összeírásával is jár, annyi tudható, hogy
Balatonalmádiban 2001-ben az üdülõk száma hetvennel meghal-
adta a lakásokét.

Az arányok biztosra mondhatók. Viszont fontos és hasznos
lenne megismerni a pontos adatokat is. Nemcsak az önismeret
miatt, hanem a megfelelõ helyi döntések meghozatalához is. A
Központi Statisztikai Hivatal egyik feladata, hogy pontos
tényekkel szolgáljon az ország lakosságának. Ennek érdekében az
ország összes településére frissíti az adatokat. A számok tanúsága
szerint az elmúlt kilenc év folyamán Balatonalmádi lakónak
száma gyarapodott – akárcsak a lakásoké. Amennyire lehetséges,
ezek az adatok megfelelõ tájékozódási pontokat nyújtanak.
Alapjuk a tízévenként megrendezett népszámlálás, amikor az
országban tartózkodó minden embert és lakást számba vesznek
egy bizonyos pillanatban, az "eszmei idõpontban". Ilyenkor törté-
nik az adatok frissítése, mert ezek idõvel elavulnak.

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

Népszámlálási próbafelvételt végez a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) október 8-tól november 7-ig. A próbanépszám-
lálásba bevont lakossághoz a kérdezõbiztosok már el is juttatták
a felkérõ levelet, amelyet dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke
írt alá. A vele készített interjúban lapunk többek között arra is
kíváncsi volt, mennyiben különbözik majd a jövõ évi népszám-
lálás az eddigiektõl.

Szerk.:  – A KSH miért tartja fontosnak és szükségesnek,
hogy egy évvel a népszámlálás elõtt próbafelmérést végezzenek a
településünkön?

V. G.:  A próbanépszámlálást a jövõ évi népszámlálás elõké-
szítésének részeként szükséges elvégezni. Célja többek között,
hogy fény derüljön azokra a rejtett buktatókra, hibákra, ame-
lyeket a népszámlálás sikeres lebonyolítása érdekében ki kell
szûrni és meg kell szüntetni. Éppen ezért nem lenne jó, ha bárki
háborgatásnak venné, hogy kétszer is felkeresik a kérdezõbiz-
tosok. Mindannyiunk érdeke, hogy az egyébként egyáltalán nem
sûrûn sorra kerülõ népszámláláskor kapott adatok a lehetõ leg-
pontosabb képet adják az ország társadalmi, gazdasági állapo-
táról.

Szerk: Mely településeket érint még a mi településünkön
kívül a próbanépszámlálás és milyen szempont alapján történt a
kiválasztás?

V. G.: Az október 8-tól november 7-ig elvégzendõ adatgyûj-
tés a Baranya megyei Bóly, a Vas megyei Ják, a Békés megyei
Medgyesegyháza, a BAZ megyei Prügy, a Veszprém megyei Bala-
tonalmádi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálló, a Haj-
dú-Bihar megyei megyeszékhely, Debrecen, valamint a fõvárosi
XIV. kerület egy-egy részén zajlik majd. A népszámlálási próba-
felvétel összesen 23 ezer embert érint, a minta összeállításánál fõ

FELKÉRÉS NÉPSZÁMLÁLÁSI FÕPRÓBÁRA
Milyen számok jellemzik Balatonalmádit?

Ismeretes, hogy a Központi Statisztikai Hivatal jövõ õsszel
népszámlálást tart. Mivel a sikernek minden téren elõfeltétele az
elõkészítés, idén október 8-a és november 7-e között népszám-
lálási próbafelvételre kerül sor. Az összeírás ez alkalommal az
ország nyolc települését érinti, köztük a Balaton északi partjának
harmadik legnagyobb fürdõhelyét, Balatonalmádit is. Aminek az
a magyarázata, hogy a próbafelvétel reprezentatív módon
történik, a szakemberek a várost ismérvei alapján találták alkal-
masnak a részvételre.

Tisztelettel felkérjük Balatonalmádi érintett lakosait, akik a
Veszprémi úttól északra laknak, hogy vegyenek részt ezen a
fõpróbán. Közremûködésük nagyban elõsegíti a jövõ évi nép-
számlálás eredményességét. A válaszadás többféle módon lehet-
séges: akár közremûködõk nélkül (az interneten keresztül, vagy
papíron kitöltve a kérdõívet), akár számlálóbiztosnak válaszolva
a feltett kérdésekre.

Ha Balatonalmádi lakosai részt vesznek a népszámlálási fõ-
próbán, úgy "aktív munkatársai" lesznek a népszámlálási szakem-
bereknek. És akkor egy 2011-es eszmei idõpontra vonatkozóan
egészen pontosan meg fogják tudni mondani, hányan laknak
Balatonalmádiban, milyen a lakók kora, iskolai végzettség szerin-
ti összetétele, hogyan alakul a lakások és az üdülõk száma,
milyen a felszereltségük. 

A közös munka reményében:
Központi Statisztikai Hivatal

KÜSZÖBÖN A PRÓBANÉPSZÁMLÁLÁS
Interjú Vukovich Gabriellával, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével

szempont volt, hogy az ország 10 milliós lakosságának minden
rétege és csoportja képviseltessék. 

Szerk.: – Jól értem akkor, hogy a próbanépszámlálás nem
csak a KSH-nak fontos?

V. G.: – Pontosan így van. Nem csak a KSH számára hasznos a
próbafelvétel. Annál is inkább így van ez, mivel a hazai népszámlálá-
sok történetében most elõször nyílik lehetõség válaszadásra az inter-
neten keresztül, ehhez a www.nszproba.hu honlapra kell belépni. Ez
a lakosság számára sokkal kényelmesebb megoldás a hagyományos
adatszolgáltatásnál. Viszont a kellõ gyakorlat hiányában nyilván sok
kérdés merül majd fel az online próbakitöltés során. Az adatgyûjtés-
sel kapcsolatos kérdéseket a KSH munkatársai a 06-80-204-253
számú, ingyenesen hívható telefonon fogadják majd.

Szerk.: – Vukovich Gabriellának milyen népszámlálási
tapasztalatai vannak, állampolgárként és a KSH elnökeként mit
vár el a népszámlálástól? 

V. G.: – Ami a tapasztalataimat illeti, elmondhatom, hogy
számomra a népszámlálás nem egyszeri alkalom. Hosszú éveken
át naponta együtt éltem ezzel a feladattal, lévén, hogy ez jelen-
tette a napi munkámat a KSH-nál. A 2001-es népszámlálásról
összességében kedvezõek a tapasztalataim. De változnak az idõk,
változnak a számbavétel módszerei is. Személy szerint kíváncsian
várom, milyen eredménnyel fog járni a kérdõívek internetes
kitöltése. Magánemberként és a KSH elnökeként is az a leg-
fontosabb elvárásom, hogy az adatokat kizárólag statisztikai
célokra használják fel. A Központi Statisztikai Hivatal ennek az
elvárásnak eleget tesz. A próbanépszámlálásra és a népszámlálás-
ra egyaránt vonatkozik, hogy a felvett adatokat az adatvédelmi
törvény és a statisztikai törvény szigorú elõírásait betartva, bizal-
masan kezeli és kizárólag statisztikai célra használja fel. 
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2010. szeptember 21-jén V. Németh Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtit-kára elõadást tartott Vidékfejlesztés – múlt, jelen jövõ címmel
Nemesvámoson.

Az új szakmapolitika célja a vidék egységként való kezelése, ezért is kapott a
minisztérium új elnevezést. Cél a mezõgazdaság gazdasági erejének visszaállítása,

a vidéki gazdaság gerincét a mezõgazdaság kell, hogy képezze az EU irányvonalnak megfelelõen,
ehhez azonban a kis- és középgazdaságok támogatására van szükség.

Az ez idáig meghozott döntések is ezt szolgálják:
–  Nemzteti Földalap létrehozása,
–  gazdaság adómentes átörökítési lehetõsége,
–  vízgazdálkodási járulék megszüntetése,
–  kistermelõi rendelet megalkotása.
Fontos cél vidéken az alternatív energiahasznosítás meghonosítása, ennek gerince a biomassza

program lehet, melyhez kapcsolódhat a közmunkaprogram is. Elsõsorban olyan fejlesztéseket kell
támogatni, amelyek munkahelyet teremtenek és elõtérbe helyezik a munka értékét.

Fontos további intézkedés a közbeszerzési törvény szabályozásának módosítása, a közétkez-
tetést kivették a közbeszerzésre kötelezett beszerzések körébõl. Helyben kell termelni és értéke-
síteni, vissza kell állítani a helyi piacok funkcióját és rangját.

Tisztelni és értékelni kell a munkát és az áru értékét.
A LEADER programmal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a rendszert felülvizsgálják, és

több kisebb, az ügyfelek érdekeit szem elõtt tartó módosítás bevezetését tervezik, mint például a
kérelem- és pályázatkezelési idõ megfelezése, a rendszer alapjaiban történõ átalakítása 2013-tól
várható. Addig is jó hír az ÚMVP érintettjeinek, hogy a közbeszerzési törvény módosítása azt is
tartalmazza, hogy a 80 millió Ft alatti beruházásoknál a közbeszerzési kiírást követõen nyílt eljá-
rás helyett, három árajánlat kérésével is le lehet bonyolítani a beruházást, ami a helyi vállalkozók
beruházásokba való bevonását ösztönzi. 

Kontics Monika
munkaszervezet vezetõ

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892
www.bakonyesbalaton.hu; iroda@bakonyesbalaton.hu

MERRE TART A VIDÉKFEJLESZTÉS?
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Berény Therm
• Mûanyag nyílászáró, párkány

• Árnyékolástechnikai termékek
(redõny, napellenzõ, zsaluzia, reluxa, roletta, szalagfüggöny, szúnyogháló)

• Autó- és épületfóliázás, hõ- és vagyonvédelem
• Gipszkartonszerelés

Díjtalan felmérés és árajánlat-készítés, teljes körû kivitelezés.
Elérhetõségeink: 06-20/947-5739

Személyesen: Balatonalmádi Veszprémi út 144. (H-P: 9-17 Sz: 9-12)
www.gipsz-karton.hu

"Minket késõbb is megtalál"

Bejárati ajtó akció!

lik!

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa



RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY!
2010. október 18–20-iig a RENI KOZMETIKÁBAN

minden szolgáltatás árából 50% árengedményt biztosítunk!!!
Bejelentkezés telefonon vagy az üzletben!

Ugyanitt MÛKÖRMÖSNEK hely kiadó!

RENI KOZMETIKA
Balatonalmádi (Budatava), Szabolcs u. 13.

(Cigaretta Center mellett)

Harcos Renáta: 06-220/384-99894

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk 
minden hónapban folyamatosan.

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

vizsgára való felkészülésre.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2010. 10. 14. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2010. 10. 19. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
MAGYAR–ANGOL TANNYELVÛ GIMNÁZIUMBAN

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

Intézze biztosítási ügyeit helyben!
UNIQA Biztosító Zrt.

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

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

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY!
2010. október 18–20-iig a RENI KOZMETIKÁBAN

minden szolgáltatás árából 50% árengedményt biztosítunk!!!
Bejelentkezés telefonon vagy az üzletben!

Ugyanitt MÛKÖRMÖSNEK hely kiadó!

RENI KOZMETIKA
Balatonalmádi (Budatava), Szabolcs u. 13.

(Cigaretta Center mellett)

Harcos Renáta: 06-220/384-99894



KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ
HASZNÁLT FELNÕTT- ÉS GYERMEKRUHÁK

LAKÁSTEXTIL BIZSUK CIPÕK ALKALMI RUHÁK

Balatonalmádi, Rákóczi u. 34. (Angol Gimnáziumnál)
Munkanélkülieknek és nyugdíjasoknak október-november

hónapban 10% kedvezmény,
amennyiben felmutatják ezt a hirdetést!



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sor-

Jelölt neve
szervezet/ Azo- Gimná- Györ- PKKK PKKK Mo- Kul- Új Zene- Ösz-

szám független nosító zium gyi D. alsó felsõ gyoró túrház iskola iskola szesen
iskola szint szint úti V.ber. V.ber.

1. Balogh Csaba független 115 120 144 147 136 144 114 96 148 1049

2. Bálint Sándor FIDESZ-KDNP 246 113 193 224 145 174 153 179 218 1399

3. Boros László független 183 126 198 123 150 161 115 120 212 1205

4. Dr. Dávid Gyula FIDESZ-KDNP 305 179 255 271 203 215 215 243 256 1837

5. Dér András független 109 94 119 98 92 153 122 119 118 915

6. Farkas Zoltán JOBBIK 170 58 51 59 42 54 64 56 62 446

7. Faust Gyula FIDESZ-KDNP 202 84 148 168 147 135 130 202 147 1161

8. Felber Gyula független 126 91 92 58 68 72 64 45 81 571

9. Gróf Tibor független 273 134 55 47 47 70 47 42 65 507

10. Hegyi Zoltán Rókus FIDESZ-KDNP 257 83 140 158 119 110 102 146 141 999

11. Dr. Hoffmann Gyöngyi FIDESZ-KDNP 235 85 156 181 137 134 173 214 156 1236

12. Horváth Attila független 316 29 41 29 58 28 25 34 26 270

13. Ifj. Kutics Balázs független 363 28 44 46 39 48 44 50 41 340

14. Dr. Kutics Károly FIDESZ-KDNP 229 107 174 224 137 165 145 179 196 1327

15. Németh Sándor József független 294 28 20 14 17 12 30 32 15 168

16. Ódor Gáspár független 191 37 33 34 49 45 44 41 45 328

17. Pandur Ferenc független 350 187 162 122 134 206 111 136 189 1247

18. Silló Piroska független 154 86 117 81 113 142 96 96 130 861

19. Szabó Jenõ független 167 103 133 106 128 119 83 79 142 893

20. Szabó Zoltán FIDESZ-KDNP 260 117 205 174 156 124 112 158 184 1230

21. Szakál Balázs független 322 39 53 60 46 51 73 50 42 414

22. Számfira Balázs István JOBBIK 148 67 47 51 45 54 68 51 46 429

23. Dr. Tolner Dániel független 349 72 91 90 92 114 79 66 88 692

24. Vizl Péterné független 218 81 63 51 62 133 67 53 83 593

25. Dr. Walter Rózsa FIDESZ-KDNP 281 119 188 201 155 181 150 204 204 1402

26. Wolf Gábor független 338 88 97 89 103 118 63 83 103 744

27. Zsemberi Imre független 132 67 62 41 44 98 100 95 60 567

ÖSSZESEN: 2422 3081 2947 2664 3060 2589 2869 3198 22830

POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁS
2010.
Részletes eredmények

1. Kepli Lajos JOBBIK 342 9,49%

2. Keszey János FIDESZ-KDNP 2003 55,58%

3. Pandur Ferenc független 983 27,28%

4. Wolf Gábor független 273 7,66%

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

KÉPVISELÕJELÖLTEK

A hivatalos eredmények a valasztas.hu oldalain megtekinthetõk!


