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Rainer Maria Rilke: Őszi nap 
Uram: itt az idő. Oly hosszú volt a nyár. 
A napórán fektesd el hosszú árnyad 
s engedd az orkánt a pusztára már. 

Még csak néhány kövér gyümölcsöt éressz, 
adj nékik még két délies napot, 
hogy belük napfénytől lenne édes, 
míg a tüzét borrá változtatod. 

Kinek nincs háza, annak sose lesz tán, 
ki egyedül van, egyedül marad, 
hosszú leveleket ír és olvas eztán, 
vagy bús allékban járkál hallgatag 
s bámulja a fakó napsugarakat. 

Kosztolányi Dezső fordítása Szenthe Zoltán felvétele: Óriás bocskorosgomba 



ALMÁDI KÉPES 
LEVELEZŐLAPJAIRÓL 

MÁSODIK RÉSZ 

Az Új Almádi Újság októberi számában ismertetettek foly-
tatásaként további veszprémi kiadók képeslapjairól is szólni kell. 
Az 1898-ban, Auer fényképész által kiadott egyetlen képeslapot, 
rendkívül gyorsan számos kiadás követte. 1899-ben több veszp-
rémi nyomda készített képeslapokat, aminek eredményeként, a 
századfordulón már gazdag választék állt a nyaralók rendelke-
zésére. A választékra szükség volt, mert egy korabeli újsághír 
szerint egy iskolai kiránduló társaság 450 képeslapot írt meg. Ez 
valószínűleg túlzás, mert mint már korábban szó volt róla, sok 
lapot emlékül magukkal vittek a vendégek. 

A következőkben egy jelentős kiadó, Krausz Ármin fia, veszpré-
mi nyomdatulajdonos által kiadott képeslapokból adunk ízelítőt. 
A képek alatti feliratok a rajtuk levő nyomdai szöveggel azono-
sak. Az évszám postai bélyegző vagy írott dátum, a feladás 
időpontja. 

A képeslapon szereplő számozás valamilyen nyomdai adat, ami 
sajnos nem ad felvilágosítást a nyomda által készítet almádi 
képeslapok számáról és a készített felvételekről. 

1. Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém. 1899 

2. Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém. 1899 

3. 9851 Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém. 1899 

4. 9852 Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém, 1900 

5. 9853 Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém 1899 

6. 9854 Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém 1899 

7. 9855 Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém. 1899 

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!" 



8. Krausz Ármin Fia kiadása, Veszprém. 19. sz. D. 1903 

9. Krausz Ármin Fia kiadása, Veszprém. 21. sz. D. 1900 

10. Krausz Ármin fia kiadása, Veszprém. 22. sz. D. 1900 

11. Krausz Ármin Fia kiadása, Veszprém. 23. sz. Seb. 1901 

12. Krausz Ármin fia, Veszprém. 24. sz. Sch. 1900 

13. 220541 Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém. 28. sz. Tr. 1903 

14. 20542 Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém. 27. sz. Tr. 1900 

15. 20543 Kiadja: Krausz Á. fia, Veszprém. 28. sz. Tr. 1900 

Folytatása következik további kiadók ismertetésével. 
Schildmayer Ferenc 



A képviselő-testület a 2010 októberi ülésein tárgyalt napirendi 
pontok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak: 
- 2010. október 14-i alakuló ülés 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
2010. október 14-én tartotta alakuló ülését a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében. Az eseményen elsőként Fábián László a 
Helyi Választisi Bizottság elnöke tájékoztatta a résztvevőket az 
önkormányzati választás eredményéről. Polgármester: Keszey 
János (FIDESZ-KDNP), képviselők: Bálint Sándor F1DESZ-
KDNP, Boros László FÜGGETLEN, Dr. Dávid Gyula FIDESZ-
KDNP, Dr. Hoffmann Gyöngyi FIDESZ-KDNP, Dr. Kutics 
Károly FIDESZ-KDNP, Pandur Ferenc FÜGGETLEN, Szabó 
Zoltán FIDESZ-KDNP, Dr. Walter Rózsa FIDESZ-KDNP. A 
képviselők eskütételét Keszey János polgármester eskütétele, 
programjának rövid ismertetése követte, melyben a dinamikus 
városfejlesztés relevanciáját hangsúlyozta. A képviselő-testület 
titkos szavazással Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselőt választotta 
az alpolgármesteri tisztség betöltésére. 
Az alpolgármesteri eskütételt a bizottságok, azok elnökeinek, tag-
jainak megválasztása követte. A Humánpolitikai Bizottság elnöke: 
Bálint Sándor, képviselő tagjai: Dr. Dávid Gyula, Pandur Ferenc és 
Dr. Walter Rózsa, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Dr. 
Kutics Károly, képviselő tagjai: Boros László és Szabó Zoltán. 
- A vörös iszap okozta katasztrófa károsultjainak megsegítése 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 1 
millió forinttal támogatja a magyar kormány által létrehozott 
Magyar Kármentő Alapot, a 2010. évi költségvetés működési 
célú általános tartalék előirányzata terhére a vörös iszap okozta 
katasztrófa károsultjainak megsegítésére. 
- Váth János-díj adományozása 
A korábbi évek hagyományához híven sor került a Váth János-díj 
átadására, melyet 2010-ben Békési Ferencné általános iskolai 
igazgatónak a Balatonalmádi városban hosszú időn át kiemelke-
dően végzett pedagógusi és vezetői munkássága, valamint a város 
érdekében folytatott oktatási tevékenysége elismeréséül ado-
mányozott a képviselő-testület. A díj átadására az október 23-i 
ünnepi megemlékezésen került sor. 
- A II. sz. felnőtt háziorvosi körzet praxis-átadása 
A Balatonalmádi, Baross G. u. 32. sz. alatti orvosi rendelőben 
működő II. sz. felnőtt háziorvosi körzet gyógyító-megelőző fela-
datait Dr. Huszár Gábor végzi az önkormányzattal kötött fela-
dat-ellátási szerződés szerint. Dr. Huszár Gábor 2010 már-
ciusában Szándéknyilatkozattal értesítette az önkormányzatot, 
hogy praxisjogát Dr. Hutvágner Andrea háziorvos részére elide-
geníti. Balatonalmádi Város Önkormányzata a Balatonalmádi II. 
sz. felnőtt háziorvosi körzet gyógyító-megelőző feladatainak 
ellátására a Dr. Hutvágner Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel (Szék-
hely: 8220 Balatonalmádi, Györgyi Dénes u 12., képviseli: Dr. 
Hutvágner Andrea) szerződést köt 2011. január 1. napjától 
határozatlan időre. 
- A III. sz. felnőtt háziorvos körzet praxis-átadása 
A III. sz. felnőtt háziorvosi körzet gyógyító-megelőző feladatait 
Dr. Cziniel Szabolcs háziorvos egyéni egészségügyi vállalkozó 
látja el az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés 
szerint. Dr. Cziniel Szabolcs értesítette az önkormányzatot, hogy 
praxisjogát Dr. Kulcsár Enikő háziorvos részére elidegeníti. 
Balatonalmádi Város Önkormányzata határozatlan időre szóló, 
területi ellátási kötelezettséget tartalmazó szerződést köt Dr. 
Kulcsár Enikő háziorvossal (Csopak, Kiskert u. l/A.) a Balaton-
almádi, III. sz. felnőtt háziorvosi körzet gyógyító-megelőző fela-
datainak ellátására 2011. január 1-től. 
- Javaslat szociálpolitikai juttatások pótelőirányzatának biztosí-
tására 
A szociális juttatások kiadásainak emelkedése miatt szükségessé 
vált ezen célra hasznosítható pótelőirányzat biztosítása. A képvi-
selő-testület biztosítja a 2010. évi költségvetés társadalom- és 
szociálpolitikai Juttatások előirányzatainak az alábbiak szerinti 
emelését: az átmeneti segély szakfeladat előirányzatának 
1.400.000 Ft-tal, az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátá-
sok szakfeladat előirányzatának 100.000 Ft-tal, köztemetés szak-
feladat előirányzatának 200.000 Ft-tal, rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás szakfeladat előirányzatának 1.100.000 Ft-tal, 

mindösszesen 2 .800.000 Ft-tal történő emelését a 2010. évi 
költségvetés működési célú általános tartaléka terhére. 
- Javaslat a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 
támogatására 
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatója 
támogatási kérelmet nyújtott be a kollégiumi tanulók védelme és 
ellenőrzése érdekében kamerás megfigyelési rendszer felszerel-
tetekére. A képviselő-testület a felhalmozási célú általános tar-
talék terhére 180.000 Ft támogatást biztosít a kamerás térfigyelő 
rendszerének kiépítéséhez és felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére. 
- Javaslat Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség-
gondozó Programjában való részvételre 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet helyi 
önkormányzatok számára a településükön lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik 
évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. A képvi-
selő-testület benyújtja pályázatát a programban való részvételre. 
Támogatottjaként Major Miklóst, a Vörösberényi Általános Is-
kola 8.b osztályos tanulóját nevezi meg, aki a következő tanév-
ben tanulmányait Veszprémben, a Lovassy László Gimnázium 
Arany János tehetséggondozó osztályában szeretné folytatni. Az 
önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a 
programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, 2011. 
09. 01-től 2016. 06. 15-ig, tanévenként 10 hónapra) havi 6.000 
Ft szociális ösztöndíj támogatást nyújt. 

Varga 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
tájékoztatja a település lakosságát, hogy Balatonalmádi Város 
Településrendezési Tervének, illetve a Kristóf- és Yacht-kemping 
Szabályozási Tervének módosítása elkészült. 

A dokumentáció közzétételére 
2010. október 18-án kerül sor, 30 napos időtartamra. 

Az anyag megtekinthető az önkormányzat honlapján (www.bala-
tonalmadi.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal (8220 Balaton-
almádi, Széchenyi sétány 1.) aulájában a hivatalos nyitva tartási 
időben. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2010. november 30-án (kedden), 17.00 órái kezdettel 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T T A R T 
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében 

(Városház tér 4.) 

melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár. 

N a p i r e n d : 

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról 
Keszey János - polgármester 

Tisztelt 70. évet betöltött Balatonalmádiban élő Hölgyem, Uram! 

Örömmel értesítjük arról, hogy Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának támogatásával ismételten megajándékozhatjuk Önt 
- a közelgő Ünnepek alkalmából —, egy alanyi jogon járó, 2000 
Ft értékű utalvánnyal. 

Várjuk a Polgármesteri Hivatalban 
2010. november 20. és 2010. december 17. között, 

amennyiben Balatonalmádiban állandó lakhellyel rendelkezik, 
s a 70. életévet betöltötte - az utalvány átvételére. 

Az Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány kuratóriuma nevében: 
Herczegné Budai Bea 



BÉKÉSI FERENCNÉ - VÁTH JÁNOS-DÍJAS 
"És érezzék egy kézfogásról rólad, 
Hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy, 
S egy tekintetük elhitesse véled: 
- szép dolgokért élsz - és érdemes élned!" 

(Váci Mihály) 

E Váci Mihály idézettel - mely pedagógiai hitvallásának is 
tekinthető - tisztelettel és szeretettel köszöntjük BÉKÉSI 
FERENCNÉ Németh Saroltát, városunk pedagógusát, aki pár 
nappal ezelőtt ünnepelte 80. születésnapját. 

1930. október 4-én született, Rábahídvégen. Iskoláit főként 
Szombathelyen végezte. 

1954-ben a Pécsi Pedagógiai Főiskolán biológia-testnevelés-
kémia szakon szerzett tanári diplomát. 

Pályája első évét a Zala megyei Söjtörön töltötte, majd 1955-
ben, (55 évvel ezelőtt) a Balatonalmádi Nevelőotthonba került. 
A pedagógus pálya legnehezebb, de legszebb kihívását választot-
ta, mikor elkötelezte magát a sok problémával, nevelési nehéz-
ségekkel küzdő gyermekek oktatására, nevelésére. Lelkiismeretes 
munkáját az elesettek felé forduló szeretet irányította, diákjait 
kötelességtudásra, az akaraterő fejlesztésére nevelte, mindvégig 
pozitív értékrend felé terelgetve őket. Nem véletlen, hogy tanít-
ványai ma is szeretettel, tisztelettel emlékeznek meg róla. 

Később az akkor 1. számú, a mai Györgyi Dénes Általános 
iskolában is tanított. 

1966-ban, a Váci Mihály Általános Iskola átadása után tanár-
ként, később igazgatóhelyettesként (1973.) , majd pályája végén 
1984-ig igazgatóként irányította az intézményt. 

Kollégái, tantestülete szakmai és vezetői munkáját a legna-
gyobb elismeréssel fogadták. J ó kapcsolatot alakított ki a szülők-
kel, városunk más oktatási és egyéb intézményeivel. 

Kitüntetései: Kiváló munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem 1984. 

Balatonalmádi város önkormányzata a 227/2010. (IX. 23.) 
önkormányzati határozatával Békési Ferencné nyugdíjas pedagó-
gusnak, Balatonalmádi város oktatási, kulturális életében hosszú 
időn át kifejtett áldozatos tevékenysége, a nevelés-oktatás terén 
elért eredményei alapján, kiemelkedő munkája elismeréseként 
"Váth János-díjat" adományozott. 

A díjhoz szívből gratulálunk, szerető családja körében a jövő-
ben jó egészséget, nagyon sok boldogságot kívánunk. 
(A díj átadására a 2010. október 23-i városi megemlékezésen került sor) 

Egy régi osztályképen, a Váci Mihály iskolában 

PRIMA PRIMISSIMA 
KÖZÖNSÉGDÍJ 

November végéig szavazhatunk a Közönség Prima Primissima 
Díjának jelöltjeire, akik közül az egyik Érdi Tamás zongoraművész, 
a zeneművészeti kategória 2010. évi Prima Díjasa! 

A zsűri által kiválasztott Primissima-díjasok mellé ugyanis a 
nagyközönség is megválaszthatja a Közönség Primissimáját. A har-
minc nevet tartalmazó listára telefonon, vagy interneten szavaz-
hatunk még november 29-ig. Most először fordul elő a díj törté-
netében, hogy Balatonalmádihoz kötődő művészre is lehet sza-
vazni! Éljünk az alkalommal, s a www.primaprimissima.hu hon-
lapon k e r e t ü l interneten, vagy a 06-70-707-70-08 telefonszá-
mon keresztül (az l-est választva) szavazzunk minél többen a váro-
sunkhoz ezét szállal kötődő, mindannyiunk által szeretett kiváló 
zongoraművészre, Érdi Tamásra! 

Bálint Sándor 

ÜNNEPI HANGOK 
Örömmel és megtiszteltetéssel tettem eleget Németh Béla igaz-

gató úr felkérésének, miszerint korábbi megállapodásunknak meg-
felelően tartsak egy megemlékezést az 1956-os forradalomról. 

A közel félórás előadásra október 21-én került sor a Vörös-
berényi Általános Iskolában. A 8. osztályosok részére megtartott 
ismertetést áthatotta a forradalmi eseményekben személyesen részt 
vevő és az utókövetkezményeket kisebb-nagyobb mértékben vál-
laló személy szavainak hitelessége. 

A diákság részéről nagyfokú érdeklődést, feszült figyelmet 
tapasztaltam. Az ilyen jellegű élménybeszámoló sajnos elég ritka 
iskoláinkban! 

Szekér Zoltán 

Új Almádi Újság 
Felelős Kiadó: 

"Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma 

http://www.primaprimissima.hu


TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! 

Minden nép történelmében vannak olyan pillanatok, amikor csodákra 
képes, amikor megvalósítja a lehetetlent, amikor esélytelen létére sikerre 
viszi akaratát. 

A magyar nép históriájában ilyen volt 1848. március 15. és 1956. októ-
ber 23. Mindkét forradalom egy jobb, élhetőbb világért küzdött. 

Mindkét forradalom eszméi védelmében átcsapott szabadságharcba. 
Mindkét forradalom elbukott, de eszméik, üzeneteik évekkel később siker-
re jutottak. 

Ezek az eszmék, ezek kimondása, megvalósítása volt mindkét forrada-
lomnak a legnagyobb erénye. Ezek azok az eszmék, melyek előtt ma is fejet 
kell hajtanunk, melyek előtt ma is tisztelgünk! 

1956. október 23-a a polgári, demokratikus értékrend lázadása volt. 
Míg működtek a magyar társadalom polgári tartalékai, a még tartással ren-
delkező emberek próbáltak kiharcolni egy emberibb életet. Elegük lett a 
szovjet mintára létrehozott kommunista diktatúrából. Megunták a félelmet, 
a nélkülözésekkel teli életet. Újra emberként, boldogan szerettek volna élni. 

Nagy Imre miniszterelnök 1953-55 közötti kormányzása már lazított a 
kommunista diktatúra bilincsén. 

Leváltása után egy szellemi erjedés indult meg. 
Kritikus hangok ütötték fel fejüket, az addig szigorúan ellenőrzött kul-

turális közéletben. 
Ez az erjedés, az elkeseredett vágy a jobb, emberibb élet iránt robbantot-

ta ki a forradalmat október 23-án. 
Az események élére a fiatalok kerültek. Az egyetemisták és a főiskolások 

szervezete fogalmazta meg elsőként a változások igényét, fogalmazta meg a 
változások programját. 

Az általuk leírt 16 pontban a legfontosabb a nemzeti függetlenség ki-
nyilvánítása, a szovjet csapatok kivonásának igénye, a demokratikus szabad 
választások lebonyolítása volt. 

Változást akartak. Még nem a kommunizmus eltörlésében, hanem 
annak reformjában hittek. 

Ez a vágy vitte őket utcára, ahol társakra találtak. Csatlakoztak hozzájuk 
középkorúak, idősek, értelmiségiek, munkások. Akik aztán egymást erősítve 
indították be a változásokat. 

Nagy Imrét visszakövetelték a miniszterelnöki székfa, Rákosi közvetlen 
munkatársat Gerő Ernőt leváltanák a magyar bolsevik párt, a Magyar Dol-
gozók Pártjának éléről. 

Az utca és a Nagy Imre vezette kormány az első. napokban nem igazán 
értették egymást. 

A nagy egymásra találás október 28-án következett be, amikor is a mi-
niszterelnök bejelentette a többpártrendszer visszaállítását és Magyarország 
kilépését a Varsói Szerződésből. 
Ezek voltak a forradalom legszebb napjai. 

• A világot a Fehér Háztól a Vörös térig meglepték ezek a kijelentések. 
Nem értették, nem tudták elképzelni, hogy merik megtenni ezt a magyarok. 

Pedig a válasz nagyon egyszerű volt. Kicsiny nemzet ellenére a magunk 
országában magyarul és szabadon szerettünk volna Élni! Önmagunkhoz mél-
tóan. 

Néhány napig olyan kormányzata volt az országnak, amely bírta a 
lakosság többségének támogatását. 

Ezt azonban a Szovjetunió nem engedhette. 
Az a hatalom, amely eddig azt is meghatározta, hogy mikor vehetünk 

levegőt, hogy ki legyen a miniszterelnök, hogy a gazdaság melyik ágazatát 
fejleszthetjük, nem engedhette meg ezt az engedetlenséget. 

A nagy Szovjetunió visszacsapott. A rá jellemző keménységgel, katonák-
kal, tankokkal. 

Magyarország, és főleg Budapest frontvonallá változott. 
Góliát legyőzte Dávidot. Legyőzte, de csak fizikailag. Szellemileg nem. 

A forradalom gondolata tovább élt elsősorban a külföldre, a nyugatra mene-
külteknek köszönhetően. 

A Szovjetunió új helytartója, Kádár János kezdetben korbáccsal, később 
kedvezményekkel kormányozta az országot. A viszonylagos jólét egyetlen 
feltétele a rendszer elismerése volt. Sokan mondják, nem kell bolygatni a 
múltat, inkább foglalkozzunk a jelennel, inkább a jövő építésével törődjünk. 

Ezt nem tehetjük meg! A múlt ismerete, bemutatása, értelmezése nélkül 
nem érthetjük meg a jelént, és akkor nem tudjuk mire alapozni a jövőt sem. 

Ha nincs kell nemzeti önértékelésünk, tévútra juthatunk. 
A sikeres jövő záloga, hogy a történelem segítségével szembenézzünk 

hibáinkkal, felhívjuk figyelmünket gyengeségeinkre, szembesítsük magunkat 
bukásainkkal, de erénylinkkel, sikereinkkel is. .. 

Egyfajta szembenézésre, önvizsgálatra kiváló alkalmat nyújt egy nemzeti 
ünnep. Főleg az 1956-os forradalom emlékezete. Hiszen a mai Magyaror-
szág alapját 1956 jelenti. Rá, az ő eredményeire, eszméire épült fel 1990 
után a demokratikus Magyarország. 

1956 forradalmát, gondolatvilágát, ezért nem kérdőjelezheti meg senki, 
aki demokráciában gondolkodik. 

Nekünk az a dolgunk, hogy felidézzük 56 üzenetét, hogy újra szem-
benézzünk feladatainkkal, hogy kijavítsuk hibáinkat. Mert csak ebben az 
esetben léphet előre az ország, csak ebben az esetben lehet sikeres, verseny-
képes Magyarország. 

Magyarország ma is lehetne erős. Magyarország ma egyelőre mégis 
gyenge. Magyarországot ugyanis a közelmúltig olyan emberek irányították, 
akik a közjó helyett a magánérdekeket szolgálták. Akik az elmúlt években 
tönkretették az államháztartást. Akik eljuttatták Magyarországot oda, hogy 
a térség éllovasából sereghajtóvá vált. Akik odajuttatták az országot, hogy 
Európában itt az egyik legmagasabb az infláció, a munkanélküliség aránya 
és az államadósság mértéke. 

Kedves Emlékezők! 
Október 23. legfontosabb üzenete, a tiszta, erkölcsi alapokra épülő 

közélet létrehozása, megtartása volt. 
A kommunizmus hazugságokra, manipulációra, megfélemlítésre épülő 

rendszere helyett átlátható, demokratikus, érvekre épülő, a választók, a 
tömeg támogatását élvező politikai rendszer kialakítását tűzte ki célul. A 
mocsok után az ország vágyta a tisztaságot! 

Nem fordulhat elő mégegyszer, hogy olyanok vezessék az országot, akik 
nem olyan régen még 56-ról, mint ellenforradalomról beszéltek, most ahe-
lyett, hogy csendben meghúzódnának, most ők akarnak bennünket kioktat-
ni demokráciából. 

Vissza kell adni a szavak hitelét, erősíteni kell a polgári, nemzeti 
értékrendet. 

1956 szelleme, ma is kötelez. 
Ma is rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyo-

ni helyzetünktől függetlenül, elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, 
egy nemzet. 

Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságun-
kat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, csak egy nemzetkent 
tervezhetünk jövőt magunknak.. 

Vissza kell tehát adnunk október 23-a becsületét, vissza kell adnunk 
Nagy Imre örökébe lépők becsületét, vissza kell adnunk a magyar demokrá-
cia becsületét, vissza kell adnunk Magyarország becsületét! 

Új korszak nyílt a magyar demokrácia történetében 2010-ben. A mai 
napon már szabadon, kordonok nélkül ünnepelhetünk! 

...és nem fogunk engedni 56-ból! 
Polgárdy Iliire 

2010. Lovas, Almádi 



ZSÁKOLÓS KIRÁNDULÁS 
Őszi nagytakarítás összefogással 

Az őszi nap utolsó sugarait még elcsípték azok a polgártár-
saink, akik szombaton délelőtt csatlakoztak a Nők a Balatonért 
Egyesület almádi csoportjának kezdeményezéséhez és elindultak 
szemetet szedni. A NABE nem először hirdetett "tisztító" akciót, 
de most először történt, hogy több szervezettel közösen tevé-
kenykedtek. A Máltai Szeretetszolgálat, a Nagycsaládos Egyesü-
let és a berényi civil szervezetek is vállalkoztak a nagytakarításra 
október 16-án. Sőt, a Pannónia elől szintén szombaton induló 
Almádi Gombászok Asztaltársasága is magához vett néhány 
zacskót és kesztyűt az erdők szebbé tételére. 

Őrjáratuk során örömmel állapították meg, hogy a korábbi 
évekhez képest sokkai tisztább Almádi. Harmincan gyűjtötték a 
városgondnokság által kiosztott kesztyűk védelmében az eldobált 
műanyag palackokat, sörös dobozokat, cigarettavégeket. Húsz 
zsáknyi szemétért hajoldoztak órákig. 

Ketten jeleztek illegális szemétlerakó helyet is. Reméljük, az 
illetékesek mielőbb fölszámolják. A jókedv sem hiányzott a 
"szemetes sétáról", többen például javasolták a város portáinak 
kiszínezését: vagyis, azoknak a házaknak a kapujára, amelyeknek 
környéke elhanyagolt, szemetes, a civil szervezetek ragasszanak 
piros matricát az alábbi szöveggel: "Kérjük, tartsa rendben áz 
ingatlana előtti területet is!", illetve kapjanak zöld matricát a tisz-
ta járdák, porták és lakói: "Köszönjük, hogy rendben tartja az 
ingatlana előtti területet!" A javaslatot nem a szemétgyűjtők lus-
tasága ihlette, de kétségtelen, hogy valójában a házak tulajdono-
sainak lenne feladatuk a takarítás. 

A jó hangulatú, vidám délelőttön a Veszprémi út, az Óvári 
kilátó, a gőzmozdony, a Szent Erzsébet-liget, a berényi temető és 
a Bartók Béla út környékét sikerült a gondos kezeknek és a hajlé-
kony derekaknak szebbé varázsolniuk. 

Külön köszönet illeti a Máltai Szeretetszolgálatnál Kertész 
Gabriellát, a Nagycsaládos Egyesületnél Nágel Juditot, a Város-
gondnokságnál Szőnyi Évát, a Nők a Balatonért Almádi Csoport-
jánál Töltési Zsókát, valamint Benedekné Emesét, aki "Nem 
lehet elég korán kezdeni!" felkiáltással három unokájával járta 
végig a tópartot. 

dzs 
Fotók: Töltési Erzsébet 

ALMÁDI BORFESZTIVÁL 

Olvastam az Almádi Újságban a borhét megrendezésének 
ötletével kapcsolatos vitákat. 

Hiteles dokumentumok támasztják alá, hogy már Kerényi 
László polgármestersége alatt javasoltam egy Almádi Borfesztivál 
megrendezését, bevonva a kertbarát köröket is! A Gazdasági 
Bizottság megtárgyalta az ügyet, de olyan horribilis összeget kér-
tek a sátorhelyekért (a balatonfüredi díjak közel háromszoro-
sát!), hogy a kezdeményezés elhalt. 

Üdvözlettel: Floidl Imre 

A november 11-i Márton-nap zárja le a népszokás 
szerint az éves gazdasági munkákat, kezdetét veszi a ter-
mészet téli pihenő időszaka, e napon kóstolták meg az 
újbort és vágtak le először tömött libákat. Napjainkban 
ebből leginkább a Márton-napi liba fogyasztása maradt 
fent. A naphoz azonban Szent Márton legendája is kö-
tődik. 

A legenda szerint a 4 . században Szombathely környé-
kén született és a római császár katonájaként szolgáló 
Márton egy különösen hideg téli estén francia honban 
lovagolva megosztotta meleg köpenyét egy nélkülöző 
koldussal. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a kol-
dus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem 
Istent szolgálta. Jóságáról még életében legendák kering-
tek, püspökké is szentelték. A (legelterjedtebb) monda 
szerint Mártont szerénysége méltatlannak tartotta e címre, 
ezért elbújt egy libaólban. A libák azonban hangos gágo-
gásukkal elárulták, így megtalálták és Tour püspökévé 
szentelték. 

A Márton nap a 4 0 napos karácsonyi böjtöt megelőző 
utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság 
megengedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bér-
leteket, járandóságokat, gyakran természetben, például 
liba formájában. Az újbor megkóstolása, finom ételek 
fogyasztása már önmagában jó hangulatot teremt. Ehhez 
járulnak hozzá az országszerte megrendezésre kerülő 
Márton-napi vigasságok és mulatságok. 

A német nyelvterületekről ismert lámpás/fáklyás fel-
vonulás, Martinsumzug, szintén Szent Márton emlékét 
hivatott őrizni, és a jó cselekedeteket jelképező fényt 
kívánja eljuttatni mindenkihez. Az ilyen felvonulások 
egyre elterjedtebbek hazánkban is, leginkább gyerekek, 
kisgyerekes családok vesznek benne részt. Sötétedés 
kezdetekor maguk készítette lámpásokkal (benne mécses 
vagy kis égő) járják az utcákat és közben Márton-napi 
dalokat énekelnek. Ahol mód van rá, a vonulókat a lován 
ülő Szent Márton (piros köntösben, római katonának 
öltözve) vezeti a megemlékezés központi helyszínére. A 
gyerekek gyakran kis műsort adnak elő, jellemzően 
eljátsszák Szent Márton és a koldus találkozóját. A műsor 
befejezéseként Márton-napi tüzet gyújtanak, liba alakú 
sütemény, weckmann (amely egy édes tésztából készülő, 
ember alakú figura) és meleg italok fogyasztásával zárul a 
felvonulás. Ilyen felvonulásokat jellemzőén német nem-
zetiségű települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek 
szerveznek hazánkban. 



EMELEM KALAPOM 

Szombati napokon Hol 8, hol 
9 óra körül gyülekezni kezdenek 
az emberek a Pannónia parkoló-
jában kosarakkal a kezükben. 
Hétről hétre, hónapról hónapra 
egyre többen. Egy embert vesz-
nek körül és hallgatják figyelme-
sen az "utasításait". Ezt az embert 
Szenthe Lászlónak hívják, az 
aznapi gombásztúra útvonalát 
közli, létszámot ellenőriz, taná-
csot ad, megnézi az akkor hozott 
gombákat. 

Innen indulnak ugyanis túrázni a gombászok, pontosabban az 
Almádi Gombászok Asztaltársasága. 

Ebből az apropóból kerestem fel Szenthe Lászlót lakásán. 
- Nagyon szép házban laktok. 
- Sokan gondolják azt, hogy ez családi örökség, pedig ezt már 

mi fettük 1979-ben. Még hozzá kell tennem, hogy nagyon le-
pusztult, szinte romos állapotban. 

- Tősgyökeres almádi vagy? 
- Igen, itt születtem és néhány év kivételével azóta is itt 

lakom. Feleségemmel és kicsi fiaimmal rövid ideig Öskün, majd 
Veszprémben laktunk. 

De mielőtt magamról beszélnék, nem tehetem meg, hogy ne 
emlékeznék meg a szüleimről. Édesapám szelíd szigorral nevelt, 
tőle az adott szó becsületét tanultam. Édesanyámtól meleg szere-
tetet kaptam. Mindkettőjükre hálás szívvel gondolok. 

- Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a gombákkal? 
- Amikor Öskün laktunk - és ennek már idestova negyven 
éve — jó esetben is csak egy-egy hétvégén volt lehetőségem arra, 
hogy első nagy szerelmem-
mel, a Balatonnal 
találkozhassak, ami nálam a 
horgászatot jelentette. De az 
erdők világa is mindig 
érdekelt, így kézenfekvő 
volt, hogy megvegyem az 
első gombászkönyvemet és 
közelebbi ismeretségbe 
kerüljek az Öskü környéki 
erdők gombáival. 

Azóta sok év telt el és ér-
deklődésem a gombák iránt 
folyton csak nőtt, ezért aztán 
1991-ben a gombavizsgáló 
szakellenőri képesítést is 
megszereztem és persze azó-
ta is folyamatosan tanulok. 

- Tudjuk, hogy horgászni 
És nagyon szeretsz. Melyik a 
nagyobb "szerelem" - ha 
lehet a kettő között rang-
sorolni? 

Ezen én is sokat gon-
dolkodtam, de nem tudok 
sorrendet tenni. Amikor 
gombászkodom, csak azzal 
vagyok elfoglalva és a 
horgászat eszembe sem jut, 
és így van ez fordítva is. 

De ha már a horgászatot 
szóba hoztad, hadd mondjam 
el, hogy a Horgász Egyesü-
letünknél 35 éve vagyok 
vezetőségi tag. Ez alatt az idő 
alatt mindig igyekeztem 
hasznossá tenni magam, s 
most az utóbbi öt évben 
kiemelkedően szép feladatot 

kaptam. Elnökünk és a vezetőség azzal bízott meg, hogy 
általános iskolás gyerekek részére horgászfoglalkozásokat tart-
sak. Ezen - az első év 13 fős létszámához képest - az idén 24 
gyermeket oktattam két csoportban. 

Nagyon sok örömöm volt ebben a munkában és ezt elsősor-
ban a gyerekeknek szeretném megköszönni. 

- Hogyan, mikor jött létre az Almádi Gombászok Asztaltár-
sasága? 

- A 2007-es ősz is sok gombát adott, így nagyon sokan jöt-
tek hozzám gombavizsgálatra. 

Többen elmondták közülük, hogy nagyon szeretnének 
legalább egy alapfokú gombaismerői tanfolyamot elvégezni, de 
erre a megyében nincs lehetőségük. 

A sokadik ilyen óhajt és panaszt meghallgatva döntöttem el, 
hogy élek a gombavizsgáló szakellenőri "jogosítványommal" és 
alapfokú gombaismerői tanfolyam jellegű előadás-sorozatot 
fogok tartani az érdeklődőknek, ha erre módom lesz. Arra gon-
doltam, amennyiben a Pannónia helyiséget biztosít a számunkra, 
hogy ott rendszeresen összejöhettünk, akkor megalakítjuk az 
Almádi Gombászok Asztaltársaságát. 

Örömmel mondhatom, hogy a Pannónia akkori vezetője, 
Fábiánné Sáray Anna - de a mostani vezető Bati János is - min-
den segítséget megadott és megad a működésünkhöz. 

Így történhetett, hogy 2008. január 19-én, 39 fővel megala-
kult az asztaltársaságunk és az alapfokú gombaismeretek okta-
tását is megkezdhettem. 
- Kik lehetnek a tagjai és jelenleg hány tagot számlál az asz-
taltársaság? 

- Teljesen nyitottak vagyunk. Bárki, bármikor csatlakozhat 
hozzánk. Működésünkhöz alapszabályt nem, csak ún. irány-
elveket fogalmaztunk meg. Ebből a legfontosabb az, hogy aki 
csatlakozni kíván hozzánk, az érdeklődjön a gombák, a gom-
bászat iránt, az erdőben kulturáltan viselkedjen és óvja a ter-
mészetet. 

A "tantermi" foglalkozások jelenléti ívei és a kirándulásokon 
készült fotók alapján elmondhatom, hogy kb. 7 0 - 8 0 fő olyan 

gombászunk van, aki leg-
alább két alkalommal, 
5 0 - 5 5 fő, aki legalább 
10-15 alkalommal vett részt 
a programjainkon és van egy 
1 0 - 1 2 fős törzsgárdánk, 
akik szinte sohasem hiányoz-
nak. 

- Nagyon nehéz egy-egy 
túrán ennyi emberre figyel-
ni? 

- Egyáltalán nem. Egy-
részt azt tapasztalom, hogy a 
gombászaink nagyon fe-
gyelmezettek és a társaság-
ból is mindig van valaki, aki 
a túravezetésben a segít-
ségemre van. 

- Rengeteg gombát is-
mersz. A túrák végén volt, 
hogy több, mint 70 fajt 
határoztál meg kapásból, 
könyv nélkül. Mennyi idő 
kell ezt megtanulni? 

- Már 39 éve tanulom, 
de még csak az elején já-
rok... 

- Reméljük, még nagyon 
sokáig tanulhatod! Köszö-
nöm a beszélgetést! 

Végezetül él kell mon-
danom, hogy Laci ezt a 
"munkát" mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül, teljes 
odaadással, határtalan lel-
kesedéssel végzi. A gombás-
zok nem fizetnek tagdíjat. 

Saját tapasztalatból tu-
dom, hogy bárki, bármikor Fotó: Szenthe Zoltán 



becsönget hozzá néhány darab, vagy akár több kosár gombával, 
-s ha otthon van - mindig végtelen türelemmel, jókedvvel áll ren-
delkezésre, vizsgálja át azokat, ad tanácsot, vagy esetleg recep-
tet is. 

Köszönjük Neked, Laci! 
Kucserka Lajos 

KALAPOSGOMBÁINKRÓL 

Mint azt kedves olvasóink közül sokan tudják, az élővilágot 
a tudomány három országra osztja: állatok, növények és a gom-
bák országára. Utóbbinak fejlettebb képviselői a "kalaposgom-
bák". Amit mi gombának nevezünk, az csak a felszíni, ivari része, 
az úgynevezett termőtest. A tenyészőteste - a micélium - az 
aljzatban rejtőzik (faanyag, korhadék, föld)! Magyarországon 
mintegy 3000 nagygomba fordul elő. A gomba-szakellenőri tan-
folyamon kb. 200 fajt tanítanak. Étkezésre leginkább közel 25 
fajt szedünk. A halálosan mérgező fajok száma 7. Hazánkban öt 
zuzmófaj mellett, 35 nagygomba faj védett! Ezek közül Almádi 
területén 4 védett fajt találtunk az idei szezonban. 

Óriás bocskorosgomba (Volvariella bombycina). Kalapja 
10-20 cm, fehér v. sárgás, bocskora nagy, jellegzetes. Tölgyön, 
bükkön, nyárfán májustól októberig, fakultatív parazita. 
VÉDETT. 

Pikkelyes tinóru (Trobilomyces strobilaceus). Kalapja 5 -15 
cm, fehéres alapon fekete pikkelyes, majd fekete. Az erdő sötét 
manója. Előfordul júl.-okt. savanyú talajú bükk és tölgy alatt, 
gyökérkapcsolt faj. VÉDETT 

Őzlábgalóca (Amanita vittadinii). Neve igen kifejező, erősen 
pikkelyes, még a tönk is, mely fiatalon igen vaskos bázisú. 
Nitrofil gyepekben, talajon nő. VÉDETT. 

Közönséges. süngomba (Hericium erinaceus). Termőteste 
15-20 cm, széles, pamacsszerű, termőrétege hosszútüskés, krém-
színű. Főleg bükkön és tölgyön szept.-nov. hónapban. Gyógy-
hatása miatt termesztik. VÉDETT. 

Megkérdeztem Szenthe László gomba-szakellenőrt, az 
Almádi Gombászok Asztaltársaságának vezetőjét az idei év gom-
baszezonjáról. 

- Almádi és környéke a gyenge gombátermő területek közé 
tartozik, de az idei csapadékos évben ehető gombákból a meg-
szokott mennyiségnek akár a többszörösét is gyűjthették a gom-
bászaink. 

A védett gombákhoz visszatérve megemlítem, hogy a nyáron 
találtam először Budataván óriás bocskoros gombát, de az elmúlt 
években - késő ősszel több alkalommal is örülhettem a szintén 
védett közönséges süngombának a káptalanfüredi erdőben. 

- Milyen gombafajokkal találkozott és találkozik a leggyak-
rabban? 

- Nem könnyű erre válaszolni, hiszen nemcsak azok a gom-
bák fordulnak meg a kezemben amelyeket én gyűjtök, hanem 
gombász ismerőseim és mások is gyakran keresnek meg azzal, 
hogy vizsgáljam meg az aznapi "zsákmányukat". De a kérdésre 
válaszolva - a termőidejük sorrendjében - megemlíthetem a téli 
fülökét, a cseh és a pusztai kucsmagombát, a tövisalja gombát, a 
szentgyörgy gombát, a déli tőkegombát, a galambgombákat -
kiemelve, a kékhátú galambgombát - a nyári és az ízletes 
vargányát (a többi tinóru fajt most nem sorolom fel), a nagy 

őzlábgombát, az ehető csiperkefajokat, a rizikéket és a sornak 
nincs vége, mert csak most jönnek elő a késő őszi gombafajok. 

- Ezek itt mind kitűnő ehető gombák. Milyen mérgező gom-
bák fordulnak elő Almádi környékén? 

- Hosszú lenne mindet felsorolni. Bizony a gyilkos galóca, 
ami a leggyakoribb okozója a halállal végződő gombamérge-
zéseknek, igen nagy számban található. De "unokatestvéreit" a 
párduc, a citrom és a légyölő galócát a "mesegombát" is legjobb 
csak távolról tisztelni. 

A gombászok közül sokan nem ismerik fel a sárguló csiperkét 
és ehetőnek vélik. Ennek az elfogyasztása "csak" gombaundort és 
kisebb gyomor és bélpanaszokat okozhat. Rosszabbul ját az, aki 
a világító tölcsérgombát téveszti össze a rókagombával, mert a 
jutalma igen heves hányás és hasmenés lesz. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy saját szedésű gombát 
csak az fogyasszon, aki VALÓBAN ismeri azt a bizonyos ehető 
gombát. Akiben a gomba "illetőségét" tekintve a legcsekélyebb 
kétely merül fel, forduljon gombaszakértőhöz! 

írta: tszabango@gmail.com 

Szücs Tamás: Gomba 

Őszi, párás reggeleken 
gombák nőnek a réteken, 
kalapjukon harmatcseppek, 
napsugárral útra kelnek. 

nyújtózkodva nőhet már. 
Kalapját is megnöveszti, 
esőt alá nem ereszti. 

Csupros Tuskó 
Feldühödött 

Csupros Tuskó: 
"Nem vagyok én 

bárha tuskón 
is növök, 
fajtám régtől 

törzsökös!" 



Egy ország döbbent meg, amikor a vörös iszap elöntötte a két 
települést. Szívszorongva hallgattuk a híreket, néztük a döbbe-
netes képeket. Emberi tragédiák százai sokkolták az országot és 
a modern hírközlési eszközök eljuttatták a hírt a világ magyar-
ságához. Néhány óra, néhány nap múltával megindult az emberi 
összefogás. 

Néhány napot Kolontáron töltöttem, az adományok foga-
dását, feldolgozását segítve. Sok ezren telefonáltak, üzentek és 
írtak segítő szándékukat kifejezve. Sokszor hallottam, olvastam, 
hogy: Mit küldjünk? Mit vigyünk? Mire van szükség? 

Belülről láttam a tragédiát. Beszéltem néhány "szerencsés" 
emberrel, akik egyszál ruhában menekültek a gyilkos iszap elől. 
Voltak olyanok, akiket 2 kilométeren át hurcolt a gyilkos folya-
dék. Nyugodjanak békében. Láttam kifűzetlen lerúgott, vörösre 
vált "égető bakancsot". Többször körbejártam fényképezőgépem-
mel a vörös színbe öltözött holdbéli tájat. Elborzadva láttam azt 
a néhány embert, akik az iszap alól próbáltak kikaparni egy-két; 
javítható, vagy használható szerszámot, eszközt. Beszéltem velük. 
Kezdik érezni, hogy a határon belül és túl, öt földrészen fog össze 
érdekükben a szétszóródott magyarság. A luxemburgi bíróságon 
dolgozó lányomtól hallom, hogy Európa egyik legkisebb orszá-
gában, a pár száz, nem szervezett magyar közösség, egy délután 
közel 1.500.000 forintot adott össze a kolontáriaknak... 

De lehet-e pótolni mindent? Az esküvői fényképet, a gye-
rekekről készült első fotókat, a szeretett tárgyakat és mindent, 
amit egy rövidebb vagy hosszabb élet során összegyűjtöttek. 

Sokan nemcsak a vagyonukat, hanem a megélhetésüket, a 
biztonságukat is elveszítették. Minden nap enni kell. Gyereknek 
és felnőttnek. És jön a tél. Fűteni is kell! Nem biztos, hogy van 
miből. 

Segítségre és elsősorban pénzre van szükségük. Sokaknak! 
Minden forintnak van és lesz helye. Sokszor száz, sokszor 

ezer forintból sok-sok millió lehet. Élelmiszer, meleg, ruha, 
később talán tv, mosógép, hűtőszekrény lesz belőle. Ne csak 
sajnáljuk őket! Adakozzunk! Akár 100 forintot is. 

Eszembe jut gyermekkorom kedvelt református tiszteletese, 
aki az istentiszteletet mindig azzal zárta, hogy: - A jókedvű 
adakozót szereti az Úristen! 

Szerintem nem tévedett. 

Lőrincz József 

Lőrincz József felvételei 



A JAPÁN KAPCSOLAT 

Dr. Kutics Károly önkormányzati képviselővel beszélgetett 
Hansági Endre, a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke. 

Az apropót az adta, hogy egyesületünk részt vett a vörösiszap 
által sújtott Devecser megsegítésében. Ez a segítség elsősorban 
logisztikai volt, később pedig valami nagyon kézzelfoghatót is 
szerettünk volna nyújtani. 

Segítőnk Kutics Károly lett, aki a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnöke, környezetvédelmi tanácsadó, és egyben a 
Veszprém Megyei Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke . 

H. H.: Károly, október 11-én jeleztem neked, hogy lényegében 
alig lehet olyan egészségügyi maszkot kapni a környéken, amely 
megfelelő mértékben véd a kiszáradt vörösiszap finom porától. 
Segítségedet kértem, amelynek lett is eredménye. 

K. K.: Igen. Megállapítottuk, hogy mintegy 40 ezer embert, köz-
tük 8 ezer gyermeket és idős beteget érinthet közvetlenül a vörös-
iszap porszennyezés, amely apró mérete miatt akkor is káros lenne, 
ha nem lenne lúgos kémhatású, vagy nem tartalmazna némileg több 
nehézfémet, mint az egyszerű szálló por. Mivel itthon kevés a 
megfelelő maszk, és viselési kultúrája sincsen, beszerzésre csak olyan 
terület jöhetett szóba, ahol komoly mennyiséget használnak és gyár-
tanak. így jutott eszünkbe Japán, Korea és Taiwan. Kapóra jött, 
hogy Egyesületünk éppen Japán Napokat rendezett a Pannon 
Egyetemen, és ezt a rendezvényt megtisztelte Ito Tecuo nagykövet 
úr, aki megnyitó beszédében megemlékezett a katasztrófa áldo-
zatairól. Szintén itt volt a testvér megyénkből, GIFU-ból a 
Gifu-Magyarország Baráti Társaság titkára, Kókecu úr. Jeleztük a 
problémát japán barátainknak, és javasoltuk a Védelmi Bizottság 
elnökének, Lasztovicza Jenő úrnak, hogy hivatalosan forduljon a 
Japán Nagykövethez az ügyben. Ez már 12-én meg is történt. 
Minderre ráerősített egy japán történész Ieda úr látogatása a 
helyszínen néhány nappal később. 

H. E.: Hogy áll most a dolog, mit sikerült intézni? 
K. K.: Az említett partnerek 500 ezer db, nagy szűrési haté-

konyságú maszkot szereztek be, mintegy 6 millió Ft értékben, és ezt 
segélyként küldik a megyének. A szállítás megszervezésében 
közreműködik a Japán Külügyminisztérium és a Japán Nagykövet-
ség is. 

H. E.: Ez hatalmas mennyiség, hogyan történik a szállítás? 
K. K.: Igen, ez 20 m3 térfogatot és 2 tonnát képvisel. Nem ér-

demes a teljes mennyiséget expressz módon, repülővel szállítani, 
mert ez további 3 - 4 millió Ft költséget jelentene barátainknak. 
Egyetértettünk abban, hogy egy kisebb mennyiséget, mintegy 90 
ezer- db-ot, azaz 3 raklapnyit adnak fel repülővel, és a maradék 14 
raklapnyi mennyiséget tengeri úton hozzák. Ez utóbbi is 
megérkezhet december közepére, míg a légi szállítmány napokon 
belül itt lehet. 

H. E.: A decemberi érkezés nem lesz túl későn? 
K. K.: A porképződés dinamikája az időjárástól, a kármen-

tesítési műveletek ütemezésétől, illetve esetleges további kárese-
ményektől függ. A légi szállítmány biztosan elegendő lesz decem-
berig, még száraz időben is. A lakott területeket viszonylag gyorsan 
meg lehet tisztítani, ez decemberig biztosan meg is történik. Viszont 
van mintegy 800-1000 ha elöntött terület, illetve maga a sérült tá-
rozó 'felülete, ahonnan száraz idő és erős szél esetén jelentős meny-
nyiségű por kerülhet a levegőbe, mint ahogy erre volt is már példa 
régebben, Ajka-Tósokberénd térségében. A teljes elöntött terület 
vörösiszap mentesítése még akár hónapokig eltarthat. Ezen időszak-
ra megfelel a decemberi szállítás. 

H. E.: Milyen a maszkok minősege? Megfelel az EU FFP3 
előírásnak? 

K. K.: Az EU-ban az EN149:2001 szabvány szerinti FFP3 
maszkok a finom por (0,26 mikrométer felett) 97%-át távolítják el. 
A japán barátainktól kapott maszkok pedig a 0.1 mikrométer 
átmérő feletti részecskék 99%-át szűrik ki, tehát minőségileg jobbak 
az FFP3-nál. 

H. E.: Mi történik akkor, ha esetleg nem lesz elegendő a kapott 
mennyiség? 

K. K.:. Krre viszonylag kis esélyt látok,' de elindítottunk egy 
másik vonalat is, a Hungaropharma Zrt-n keresztül, Kerekes Csaba, 
a Gazdasági Bizottság külső szakértője segítségével, és vannak már 
kedvező árajánlataik Japánból erre az esetre is. 

H.E.: Mindenesetre leszögezhetjük, hogy bajban ismerszik meg 
a jó barát. Köszönjük Japán, köszönjük Gifu megye. 

FF. HE. 



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
november 10, és december 10. között 

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

RENDEZVÉNYEK 
NOVEMBER 12. PÉNTEK, 9 .20 ÉS 11 ÓRA - PEGAZUS SZÍNHÁZ 
bérletes bábelőadása a Pannónia nagytermében 

NOVEMBER 12. PÉNTEK, 18 ÓRA - KOPÁR ISTVÁN SIKERES 
ÚTJAI film vetítése. 
Szervező: Honismereti Kör. Helyszín: Pannónia nagyterem 

NOVEMBER 12. PÉNTEK, 18 ÓRA - TESTVÉRÍVEK Toscanaban és a 
Káli-medencében. Szenthe Zoltán fotókiállításának megnyitója. 
Közreműködik: Trokán Péter színművész 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza 
www.almadirendezvenykozpont.hu 70/455-4100 

NOVEMBER 13. SZOMBAT, 14 ÓRA - V. HORGÁSZTAM A BA-
LATONON országos gyermekrajz-pályázat díjkiosztó ünnepsége és kiál-
lítás megnyitója. Helyszín: Pannónia 

N O V E M B E R 16. KEDD, 1 0 - 1 5 ÓRA - MEGYEI SZOCIÁLIS 
MUNKÁS NAP 
Helyszín: Pannónia. További információ: Melnecsukné V. Judit 

NOVEMBER 17. SZERDA, 16 -18 ÓRA - CSODATÁR 
Van egy hely a világon - Kézműves pillanatok - selyemfestés 
Belepő: 500 Ft, anyagköltség: 1500 Ft. 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza, 70/455-4100 

NOVEMBER 19. PÉNTEK, 15.30 - 20 ÉVES A KERTBARÁT K Ö R 
Kiállítás és ünnepség. Helyszín: Pannónia 
További információ: Lőrincz József 

NOVEMBER 20. SZOMBAT, 18 ÓRA - BORBAN A VIGASSÁG 
Könyvbemutató és illusztráció kiállítás. Nagy költőink versei a borról, a 
könyvet illusztrálta Sajdik Ferenc. Közreműködik: Vállai Péter színmű-
vész. 
Bor a történelemben. Előadó: Csizmazia Csaba történelem tanár 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
Belépő: 500 Ft. Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza 

NOVEMBER 2 2 - 2 6 . H É T F Ő T Ő L PÉNTEKIG 10-19 ÓRÁIG HASZ-
NÁLT KÖNYVEK VÁSÁRA a Pannónia előterében. 

NOVEMBER 24. SZERDA, 1 6 - 1 8 ÓRA - CSODATÁR 
Van egy hely a világon - Játszóház. Belépő: 500 Ft 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza, 70/455-4100 

NOVEMBER 27. SZOMBAT, 15 ÓRA - ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
Helyszín: Pannónia. Szervező: NABE 

DECEMBER 1. SZERDA, 16-18 ÓRA - CSODATÁR 
Van egy hely a világon - Kézműves pillanatok - Karácsonyi ajándéknak. 
Belépő: 500 Ft, anyagköltség: 1500 Ft 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza 

DECEMBER 3. PÉNTEK, 17 ÓRA - Z O N G O R O.K. 
Zongor Fruzsina, Zongor Klára, Zongor Veronika és Zongor Gábor 
közös kiállítása. Megnyitja: Czuczor Sándor, a kiállítást szervezi: Purda 
Zsuzsánna. Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza 

DECEMBER 5. VASÁRNAP, 15 ÓRA - MIKULÁS VÁRÓ ÜNNEPSÉG 
Helyszín: Pannónia 

DECEMBER 8. SZERDA, 16 -18 ÓRA CSODATÁR 
Van egy hely a világon - Játszóház. Belépő: 500 Ft 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza 

DECEMBER 9. CSÜTÖRTÖK, 12 ÓRA - FILHARMÓNIA KON-
CÉRT 
Bérlet sorozat. Helyszín: Pannónia 

D E C E M B E R 10. PÉNTEK 17 ÓRA - T E T T E K DÍCSÉRJÉK 
NEVEDET. . . Képaukció a vörös iszap károsultjaiért 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza, 70/455-4 100 

DECEMBER 10. PÉNTEK, 18 ÓRA - ADVENTI KIÁLLÍTÁS. 
Válogatás a veszprémi Gizella Múzeum anyagából 
Helyszín: Pannónia 

DECEMBER 12. VASÁRNAP, 16 ÓRA - BALATONALMÁDI VÁROS 
VEGYESKARÁNAK koncertje. Helyszín: Pannónia nagyterem 

KIÁLLÍTÁSOK 
KÖNYVTÁR GALÉRIA 
November 16-tól Vízer Júlia és Hunyady Gábor adventi kiállítása.; 
Megtekinthető december 22-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. 

MAGTÁR - BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA 
Testvérívek Toscanaban és a Káli-medencében. Szenthe Zoltán fotókiál-
lítása. Megtekinthető november 12-től november 30-ig hétfőtől péntekig 
16-18 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban. 
Borban a Vigasság - Könyvbemutató és illusztráció kiállítás. Nagy 
költőink versei a borról, a könyvet illusztrálta Sajdik Ferenc. Az illusztrá-
ciók megtekinthetők november 13-tól 2011. január 10-ig, lásd mint 
fent. 
Zongor o.k. - Zongor Fruzsina, Zongor Klára, Zongor Veronika és 
Zongor Gábor közös kiállítása. Megtekinthető december 3-tól jan. 10-ig, 
lásd mint fent. Információ: 70/455-4100 

PADLÁS GALÉRIA 
Kezem nyomán kiállítás megtekinthető november 17-ig, hétköznapokon 
1 0 - 1 6 óráig. 

PANNÓNIA 
V. Horgásztam a Balatonon országos gyermekrajz-kiállítás. Megtekint-
hető november 13-tól december 6-ig. 
Adventi kiállítás. Válogatás a veszprémi Gizella Múzeum anyagából. 
Megtekinthető december 10-től január 17-ig az intézmény nyitvatartási 
idejében. 

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK 

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Információ: Szenthe László, 88/438-224 

BABA-MAMA KLUB 
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
November 19. A baba természetes igényei és a hordozás kapcsolata -
Beszélgetés Szabó lányával, aki 3 gyermek édesanyja, a Beli Buba 
Babahordozó Iskola tanfolyamvezetője. 
December 3., 10 óra: Éjszakai gondoskodás - Beszélgetés Kalmár 
Alexandra, szoptatási tanácsadóval, az Ölelés Babahordozó Szakmai és 
Érdekvédelmi Egyesület alelnökével, aki gyakorló anyuka, az egyutt-
alvas.blogspot.com információs blog írója. 
Vezető: 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 K Ö R 
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében 
Ínformáció: Lőrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu 
November 19. A Balatonalmádi Kertbarát Kör 20. éves jubileumi 
ünnepe. Helyszín: Pannónia 
November 23. Egészségügyi előadás. A daganatos betegségek kialaku-
lása, felismerése és gyógyítása. Előadó: onkológus szakorvos 
December 7. Áldás és ártalom a tej. Előadó: dr. Kerényi Mária. Tájé-
koztató a város 2010-es eseményeiről, helyzetéről. Előadó: Keszey János 
polgármester 

mailto:pannoniakonyvtar@upcmaiI.liu
http://www.almadirendezvenykozporit.hu70/455-4100
mailto:hadliv@gmail.com
mailto:lorincz.bereny@freemail.hu


BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA 
Minden hétfőn és szerdán 1 8 - 2 0 óráig a Pannónia nagytermében. 
Karvezető: Demel Eszter. Titkár: Vijainé Majbó Judit 70/4588-574 

BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES 
Keddenként és csütörtökön 18 .30 -21 óráig a Pannónia nagytermében. 
Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561). 

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

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

CIMBORA KLUB 

Információ: Kripli Bernadett 88/542-508 

CSILLAGNYÍLÁS 
Hétfőn, szerdán .15.30-19 óra, csütörtökön 15.30-16.15-ig. 
Helyszín: Pannónia 3 - 4 . terem. 
Vezető: Vízhányó Katalin 70/3802-064 
DIABÉTESZ KLUB 
Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947). 

É L E T M Ó D KLUB 
Előadások, gyakorlatok, meditációk a testi-lelki egészség megőrzése 
érdekében. Minden hónap 3. csütörtök 17 .30-19 .00 (első alkalom 
október 21.) Részvételi díj nincs, felajánlást elfogadunk 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. 

Szervező: Kaposvári Zsuzsanna, önismereti oktató 30/323-1150 

ÉREMGYŰJTŐ KLUB 
Szeptember 10-től minden második pénteken 17-18 óráig a Pannónia 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 
következő időpontokban: nov. 11., 25., dec. 9.). Helyszín: Pannónia 4. 
klubterem. Vezető: Töltési Erzsébet (30/9719-446). 
GRÁNÁTALMA H Í M Z Ő K Ö R 
Hétfőnként 16-18 óráig a Varrótű Tanodában (Veszprémi út 11.) Első 
alkalom szeptember 6. 
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242 
GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT 
Foglalkozások minden szerdán 17-órakor a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455 

HONISMERETI KÖR 
Összejövetel: A hónap második hétfőjén (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. 

H O Z D MAGAD FORMÁBA! 
Torna minden kedden és csütörtökön 18-19 óráig. Gyógytornász: 
Schlakker Imréné (70/3793-573). Vezető: Melnecsukné Vati Judit 
(20/4912-435). 
Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannónia, 4. terem 

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

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

KISMAMA T O R N A 
Minden kedden 17 -18 óráig a Pannónia 4. termében. Vezeti: Schlakker 
Imréné gyógytornász 70/3793-573 

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT 
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezető: Kreutz Károly 70/3 8 3 -445 5 

KRISTÁLY KÖR 
Játékos angol foglalkozások kétéves kortól. 
Hétfőn, szerdán 10 órától, 
kedden 17.30-tól, 
csütörtökön 17 órától l - l óra időtartamban. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár 
További információ: Nánai Rita 30/491-9507 

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL 
Művészeti vezető: Tímár Lajos 30/5282410, 30/2516193 

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

SAKK KLUB 
Vezetője: Fáncsy Imre 88/432-141 ill. 70/389-6049 
Péntekenként 1 5 - 1 9 óráig a Pannónia 5. termében 

SHAZADT HASTÁNC ISKOLA 
Péntekenként 17-19 óráig a Pannónia 4. termében. 
Információ: Vittai Rita 70/5582-729 

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

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR 
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfőjén 18 órakor, a Vörösberényi 
Kultúrházban. 
Vezető: Pandur Ferenc 70/339-5274 
November 13. Márton-napi program - 45 éves a Fábián József Kertbarát 
Kör 
November 22 . Balaton, nádasok, emberek. Előadó Nagy Lajos - Balaton-
felvidéki Nemzeti Park 
November 27. Katalin-bál 
December 6. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi munkájáról. 2011. 
évi feladatok. 
Előadó: Keszey János polgármester 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
November 10. szerda 16 óra 
Bűnmegelőzés, közbiztonság. Előadó: Balogh Csaba Polgárőrség elnök.h. 
A betegségek megelőzése. A természetgyógyász tanácsai. 
Befizetések a vacsorára, kirándulásra 
November 24. szerda 10 óra 
Elnökségi megbeszélés: Karácsonyi programunk, meglepetések 
November 24. szerda 16 óra 
Veszeli Lajos festőművész élete, munkássága - visszaemlékezések - gö-
rögországi élmények. Előadó Veszeli Lajos festőművész 
Szülinapi zenés rendezvény Németh Tamással - vacsora 
December 9. csütörtök 8 óra 
Adventi kirándulás Székesfehérvárra. Gyülekezés a Posta előtt 8 órakör 
December 8. szerda 16 óra 
Süri-parti - karácsonyi előkészületek. A cukrász tanácsai. Asztali díszek, 
kopogtatók készítése. Segítőnk: Zsapka Jánosné népi iparművész 
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268 

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

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

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR 
Minden hónap első csütörtökén 18.30 órakor a Vörösberényi Kultúr-
házban. 

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

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna 

mailto:dietel@vnet.hn


Ne csak másoktól várjuk el, hogy vigyázzanak ránk, mi is 

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, 
ÉRTÉKEINKRE! 

Az előttünk álló őszi, téli időszak, a rosszabbodó látási és útvi-
szonyok fokozott odafigyelést igényelnek az utakon, utcákon köz-
lekedők részéről. Nemcsak a gépjárművezetők, hanem a kerékpáro-
sok és gyalogosok is gondoljanak a jó láthatóságra nemcsak lakott 
területen kívül, hanem lakott területen belül is. A jól kivilágított 
kerékpár és a láthatósági mellény ezt szolgálja. Tudjuk jól, hogy az 
utcák kivilágítása sokszor hagy kívánni valót maga után, ezért is jusson 
eszünkbe, amikor sötétben, sötét ruhában közlekedünk, lelépünk a 
járdáról, hogy ez milyen veszélyhelyzetet rejt magában. 

Mielőtt útnak indulunk, nemcsak a vezetőnek kell alkalmas álla-
potban, felkészültnek lenni a vezetésre, hanem a gépjármű műszaki 
állapotára, a gumikra és az iratok meglétére is figyeljünk. A biztonsá-
gunkat szolgáló kiegészítő eszközök (biztonsági öv, mobiltelefon 
kihangosító fagy fejhallgató, gyermek biztonsági ülés) használatát a 
jogszabályok a mi érdekünkben írják elő. 

November a Mindenszentek és a Halottak napjával kezdődik, 
Ebben az időszakban az országban valóságos vándorlás indul be, hogy 
az elhunyt hozzátartozóink sírjánál tiszteletünket tegyük. Nekünk 
rendőröknek a közlekedésben ez nagyobb forgalmat, a temetők kör-
nyékén parkoló gépjárművek körül pedig illetéktelen érdeklődőket 
jelent. A figyelmes, türelmes közlekedésen túl feltétlen figyeljenek 
arra, hogy gépkocsijukat jól zárják be, és sem az utastérben, sem a cso-
magtartóban ne hagyjanak értékes, csábító dolgokat. Az "anyósülés" 
alatt eldugva sem! A parkolóban gyanúsan viselkedő személy észlelé-
sekor haladéktalanul értesítsék a rendőrséget! 

Gyakran úgynevezett házalók járják a településeket, utcákat, vá-
rosrészeket, és feltűnően olcsón akarnak értékes tárgyakat eladni. Elő-
fordul, hogy csak terepszemlét tartanak, hol élnek idősebb emberek. 
Néhány nappal később aztán egy másik csapat megjelenik közüzemi 
Számla visszatérítésével, nyeremény átadással, valamilyen történettel, 
amivel azt érik el, hogy az idős ember elővegye a pénztárcáját vagy az 
évek során megtakarított pénzét. Egy apró trükkel - egy pohár víz 
kérésével, égy feltett kedveskedő kérdéssel - az egyik eltereli a figyel-
mét, így a társa könnyedén elemeli a pénzt. 

Legyünk gyanakvóak akkor amikor telefonon ajánlanak ked-
vező lehetőséget értékes termékek vásárlására vagy olcsó üdülésre, 
utazásra. Újabban ezek megnyerésével kecsegtetnek, és egy bizonyos: 
összeg, például szállítási költség megfizetése, mobil telefonkártya 
vásárlása és kódjának bemondása ellenében adják át. 

Kaptunk arról is információt, hogy különösen az ünnepek előtt 
alapítványoknak, érdekvédelmi szervezeteknek, és természeti kataszt-
rófát elszenvedett embertársainknak gyűjtenek. Ha felébred a segítési 
szándék bennünk, keressük fel a postahivatalokat, bankokat, ahol pon-
tos tájékoztatást kaphatunk azokról a segélyszervezetekről, szám-
laszámokról, amelyek valóban a rászorultakért tevékenykednek, és 
felajánlásunkat ott meg is tehetjük. 

Stanka Mária r. őrgy. 

Végre ismét megnyitotta kapuit az iskola és az új év újabb közös, 
jó programokkal és lehetőségekkel indult. Az októberi hónapban két 
fontosabb eseményről, a gólyaavatóról és az egészségnapról, illetve a 
külföldi kapcsolatokról, utazásokról fogok beszámolni. 

Már több, mint két éve vagyok a gimnázium tanulója, és sok 
embert megismertem itt ezalatt az idő alatt, és úgy hiszem, hogy az 
idei évben egy nagyszerű évfolyammal gazdagodott iskolánk a 9. 
osztályod tanulók személyében. Új diákjaink nemcsak magatartá-
sukkal és szorgalmukkal növelik a gimnázium jó hírét, de a közös 
programok során is lendületet hoztak a közösség életébe, melyre 
legjobb példának a 10. 07-én lezajló gólyaavatót tudnám felhozni. 
Az avató előtti próbák mindenki szerint meghozták a várva várt 
eredményt, hiszen a műsor kezdete: a közös ének és tánc vidám 
hangulatot teremtett mind a nézők, mind az előadók körében. Az 
egyéni feladatokat kitartóan teljesítették a fiatal diákjaink, majd új 
tanáraink közös énekes produkciója is nagy sikert aratott. A műsor 
után pedig a szokásos sulidisco is megrendezésre került. 

"Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi" -
mondja egy bölcs, kínai mondás: és valóban az egészségünkre nem-
csak akkor kell odafigyelnünk, amikor már meglévő betegségeket 
kell kezelnünk és kikúrálnunk magunkból, hanem minden nap egy 
kicsit oda kell figyelnünk az életmódunkra. Ezzel kapcsolatban 
került megrendezésre 10. 21-én az egészségnap, amikor diákjaink 
egész nap különböző programokon vehettek részt, természetesen 
amik az egészséges élettel voltak kapcsolatosak. Délelőtt a 3. óra 
után egy kisebb megnyitó után, különböző zöldségkrémes szendvi-
cseket, gyümölcsöket és turmixokat kóstolhattunk meg az aulában, 
majd elkezdődtek az előadások és a programok. Mint Sportot, 
kipróbálhattuk a hastáncot és a taekwondo-t, lazításként pedig 
jógázhattunk, vagy kipróbálhattunk különféle masszázsokat is. A 
lényeg, hogy mindenki talált valami magához illő programot, és 
jól zajlottak az események. Este pedig egy filmvetítésen vehettünk 
részt az aulában, ahol "A bakancslista" című filmet nézhettük meg 
közösen. 

Szinte még el sem kezdődött az idei év, de máris "szűkösek a je-
lentkezési határidők a gimnázium által szervezett külföldi utakra. 
Idén szintén tervben van egy olaszországi út a olaszos csoportoknak, 
illetve Csizmazia Csaba tanár úr ismét buszos utat szervez, ezúttal 
Wales-be és Írországba. A 10 napos útra ismét tavasszal, húsvét körül 
mennek a diákjaink, akik több, mint 60-an gyűltek össze a nagy-bri-
tanniai kirándulásra. 

Ismét összegyűlt a Comenius programos csoport, és elkezdtünk 
készülődni a 3 részes project 2. részére. Most a média a fő téma, 
amiben többnyire az izlandi vulkánkitörésről, illetve a vörös iszap 
okozta károkról fogunk tudósítani. Munkánk végén ismét elláto-
gatunk Finnországba, de ezúttal csak 7-8 fővel teszünk egy egyhetes 
látogatást a Skandináv-félszigeten. Reméljük, munkánknak és 
kitartásunknak meglesz az eredménye. 

Kellei Szimonetta 

Eseménydús és mozgalmas hónap van mögöttünk. 
Megyénkben mindenkit foglalkoztat az iszapkatasztrófa. A 

civil szervezetek között Balatonalmádi-régió polgárőrségei is 
igyekeztek segíteni a bajbajutottakon. 

Október 10-én és 13-án is vállaltunk munkát Devecserben. 
Balatonalmádiból: Balogh Csaba, Hansági Endre, Hilbert 

Elek Tibor, Gábor István, Tóth József polgárőr. Balatonfűzfőről: 
Márkus Béla, Kaszás György, Sebők Sándor. Küngösről: Nagy 
Tamás, Sztriss László, Nagy Lajos. 

Dr. Bors Attila és Dr. Hansági-Haydn Nóra a Veszprémi 
Földhivataltól volt jelén, Sára László a füredi Halászkert Vendég-
lőtől erősítette a csapatot. 

Külön köszönet két tűzoltónak: ők Pétről érkeztek; Goda 
János és Szabó Péter. 

Az effektív segítségen túl egyesületünk 90 db porálarccal és 
75 db védőszemüveggel próbált valamilyen módon enyhítem a 
gondokon. (Ezek értéke körülbélül 50 E Ft-ra tehető.) 

A devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjainak is 
szeretnénk segíteni. A szlogen : "Egy diák - egy tízórai". Lényege, 
hogy az együttérző tanulók egy napi tízóraijuk árát ajánlják föl 
távolabb lakó társaiknak. Az ötlet több tanintézményt "megfo-
gott" - többet pedig sajnos nem.. Mi próbálkoztunk... 

Az I. Almádijó Fesztiválon is részt vett egy ötfős csapatunk. 
Kellemes szórakozást, új kapcsolatokat hozott, különös te-

kintettel a "Nagycsaládosok"-kal. A kezdeményezés jó, támogat-
ni fogjuk, hiszen bármi, ami Almádiban az emberek összetar-
tozását erősíti, csak jó lehet! 

Októberben két olyan ünnep volt, ahol biztosítást vállaltunk. 
Forgalom-irányítási feladatok voltak ezek (segítendő a rend-

őrség munkáját), de véletlenül sem beleavatkozni abba. 
Amikor ez az írás megjelenik, már túl, leszünk a Halottak 

napján (okt. 31.) és mindenszenteken (nov. 1.). Ekkor a pol-
gárőrségnek elsősorban az volt a feladata, hogy akadályozza meg 
a gépkocsifeltöréseket, próbáljon tumultus nélküli közlekedést 
biztosítani. 

Bízom abban, hogy sikerült! Napsütétes novembert kívánok: 
-ff-



ALMA, DIÓ, MOGYORÓ, 
EZ VOLT AZ ALMADIJÓÓÓÓ! 

Őszi ünnepeink sora mostanság szinte észrevétlenül növek-
szik, legújabban a terményekhez és azok begyűjtéséhez kapcso-
lódik A lényeg azonban változatlan: együtt legyünk, érezzük jól 
magunkat, s ha ráadásul még valami hasznosat is tehetünk, az 
már csak hab a tortán! 

Nagyjából így gondolhatta ezt a Pannónia közismert és köz-
kedvelt népművelője, kikiáltója, városunk ünnepi ceremóniáinak 
nagyszerű vezénylője, Kiss Gyuri is, aki a város civil szervezeteit 
hívta játszani egy kellemes októberi szombat délután. Az előtér-
ben volt minden, mi szem szájnak ingere: finom sütemények, 
kellemes gyümölcslevek, arcfestőművész és természetes anyagok-
ból készített figurák. A kisteremben kézműves foglalkozás ügyes 
és kevésbé ügyes kezű gyerekeknek. A színházterem porondján 
pedig a legifjabbak senkitől és semmitől sem zavartatván magu-
kat olyan természetes bájjal mutatták be a magyar néptánckul-
túra alaplépéseit, mintha nem is a világot jelképező deszkákon 
mulattatnák az értük izguló nagyérdeműt. 

A produkciót követően pedig megindult a vetélkedés, a civil 
szervezetek bátor csapatai csaptak össze, úgyis mint a Nagycsa-
ládosok Egyesülete, a Györgyi Dénes Iskola diákjai, a Vörös-
berényi Polgárőrök, a Nők a Balatonért Almádi Csoportja két 
csapattaggal - kiegészülve olykor vörösberényi diákokkal, kik 
értékes pontokat "haraptak" az almaevésben. A játékok megmoz-
gatták a versenyzők fantáziáját, hangszálait például a népdal 
éneklésnél, türelmét és ügyességét a diótörésnél, a képzelőerejét 
a tréfás megfejtésekhez. A közönség nagy erőkkel biztatta ked-
venc társaságát, örömmel és készséggel segítettek a feladványok 
megfejtésében is. Mind e közben mód nyílt egymás megismeré-
sére - kár, hogy a többi civil szervezet kihagyta ezt a nagyszerű 
lehetőséget. Viszont így jövőre az Almádijó vetélkedésből lehet 
még jobb. 

Különdíj: Meiczinger Minna 7éves, Gergely Georgina l.számú óvoda, Bokros Csenge Anna 
7.éves, Ozsváth Lili Bajcsy úti óvoda, Nagy Angelika Györgyi 3/a, Kupcsik Csenge Györgyi 
2/b, Jakab Alexandra, Sasvári Aliz, Horváth Máté, Horváth Levente Mogyoró úti Óvoda 

lll.hely: 
Nagy Zsombor Mogyoró úti óvoda, 
Kovács Evelin 3/a, 
Kupcsik Márk 5.oszt. 

II. hely: 
Ozsváth Lili Bajcsy úti óvoda, 
Győri Bianka 3/a, 
Keő Péter 5.oszt. 

I.hely: 
Ölvedi Gergely Bajcsy Úti óvoda, 
Ott Borbála 3/a, 
Szabó Lili 4.oszt. 

Nagycsaládosok Egyesülete 

Piros alma, zöld dió 
Mind a kettő nagyon jó. 
Szem, szájnak kiváló, 
Ősszel a fa alatt található. 
Sem az alma, sem a dió 
Nem esik messze a fájától. 
Kipp-kopp a nagypapa töri a diót, 
A nagyi süti a zserbót. 
Almádiban a Mólón 
eszik a gyerekek a zserbót, 
várják a vitorlás hajót, 
Aminek a neve ALMÁDIJŐ. 

Rózsaszín sündisznócskák 

Érik már a piros alma, 
Roskadozik az ég alatta. 
Szedné róla Márk és Peti, 
De Csenge, Marci nem engedi. 

Szomszédban is van egy nagy fa, 
Sok-sok dió terem rajta. 

Ott a pózna, azzal verik, 
Kosaruk meg gyorsan telik. 
Jó az alma, jó a dió, 
De a legjobb az ALMÁDIJÓ! 

NABE 

Alma, dió ősszel érik, 
Ezt bizony kilóban mérik. 
Legjobb gyümölcs az alma, 
Jó ha minden gyerek falja. 
Töröm a kobakom a diós rímekeri, 
Ez a legeslegjobb nemcsak playbacken. 
Gyere velem almát, diót szedni, 
Mert ezt a kertből legjobb frissen venni. 
Az alma a világ legjobb gyümölcse, .. 
A dió meg a kisöccse. 

Varázslatos Kukacok 

Ez az alma hú de jó, 
Dió nélkül nem való. 
Együtt vannak sülve-főve, 
Így mennek ők a sütőbe. 
Finom ízek keverednek, 
Fahéj, cukor ide gyertek. 
Ha megsültek kiveszem, 
Kárba ugyan ne vesszen. 
Minden gyermek sorban áll, 
Almás pitéért kiabál. 

Polgárőr Egyesület 
Vetélkedni jaj de jó, 
Nyeremény a sok dió. 
Hátul töltős csőpuska, 
Versenyzőket cserbenhagyta. 
Felnőtt, gyerek egyre megy, 
Almát szedni mind elmegy. 
Almás pita nagyon jó 

Az se rossz, ha van benn dió. 
Mókus ugrik ágról-ágra 
Diót gyűjt az odújába. 
Ha mindez tetszik, nagyon jó, 
Ez az Almádijó de jó! 



Hubert jó szívű ember volt már akkor is, amikor még nem 
állt fényesen anyagilag. Népes családjának és baráti körének 
kérnie sem kellett, önként és dalolva ajánlott fel mindent. Miért 
is ne segítene, ha ő egy telefonhívással elintézheti azt, ami bará-
tainak nehézséget jelent. 

Persze, hogy kifizette a számlát akkor is, ha ő éppen a 
meghívott szerepében ült az asztalnál. Természetesen elajándé-
kozta azt, ami részére már felesleges, de a családban vagy a bará-
tok között valakinek nagy szüksége volt rá. 

Az, hogy el is adhatná, eszébe jut ugyan néhanapján ilyen 
helyzetekben, de igazából nem lenne boldogabb azzal a pár 
forinttal, amit kapna érte. Ezzel a gondolattal aztán már adta is 
tovább a megmaradtat, a feleslegeset, néha még azt is amit azért 
szívesen megtartott volna. 

Nem törődött komolyabban azokkal a megjegyzésekkel sem, 
amit néha nyíltan vágott egy-két jóindulatú ismerőse a fejéhez: jó 
bolond vagy te, drága barátom! 

Ha jó bolond, hát jó bolond, nagyobb baj ne legyen - gon-
dolta magában, és évtizedekig folytatta ezt az életformát. 

Valahol volt az egészben egy kis önzés is, mert szentül hitte 
azt, amit más már kisiskolás korában elfelejtett. Nevezetesen az 
ismert közmondást, miszerint: a jó elnyeri méltó jutalmát. 

Aztán egyszer, huszonsok év elteltével valami felkeltette Jó-
bolond Hubert figyelmét, és a gondolattal sok éjszakát eltöltött. 

Majd az éjszakák végén elhatározásra jutott. Na, nem, nem 
azt határozta el, hogy mostantól gonosz lesz! Hubertnek ez 
valószínűleg genetikailag nem is sikerült volna. Azt határozta 
csak el, hogy mostantól már nem magától ajánlkozik. És még 
valamit: hogy mostantól figyel. 

Ehhez aztán tartotta is magát, bár eleinte nehezére esett adott 
szituációkban nem megszólalni, nem mondani ki, hogy "hagyd 
csak, majd én megoldom", vagy "na jó, majd én aláírom a kezes-
ségét". Több mindent elengedett a füle mellett, egyszerűen nem 
reagálta le a feldobott témát. 

Egy-két családtag és ismerős elmaradozott, Hubert pedig 
csak figyelt tovább, majd azt vette észre, hogy maga is - részben 
önhibájából - bajba került, és a változatosság kedvéért szüksége 
lenne egy kis segítségre. Azt azért tudta, hogy még egy jó bolond 
nem akad a környezetében, aki önként ajánlana fel segítséget, 
ezért szépen megfogalmazta a problémáját, és bizonyos körök-
ben felvetette azt. Süket füleket és bezárt ajtókat talált. 

Így már kicsit kevésbé lelkesen élte hétköznapjait, és tuda-
tosan nem tekintette mások problémáját a sajátjának, alkal-
manként egy-egy elhangzott kérésre határozott "nem" volt a 
válasza. 

Így történt, hogy az 50. születésnapján már csak maroknyi 
ember ünnepelt vele, a többiek - az évek során elmaradozottak 
pedig csak mondogatták egymásnak: 

- Nagyon megváltozott az utóbbi időben a Jóbolond, teljesen 
kifordult magából. 

Hubertnek nagyon fájt ez a mellőzöttség, de szép lassan 
szembenézett a lehetőséggel, amin régebben éjszakákon keresz-
tül rágta magát: bizony, hogy őt évtizedekig csak kihasználták. 
Pedig ő még mindig szereti őket. 

Szép lassan magába fordult, már az őszinte közeledéseket 
sem tudta jó szívvel elfogadni. A mindennapjaiba befurakodó 
depressziót egyedül nem volt képes leküzdeni, igazából meg sem 
próbálta. 

A következő születésnapját már nem érte meg, születésnapi 
ünnepség helyett a temetőben találkozott az egykor oly népes 
társaság. 

Igen, a temetésen mindenki ott volt, és még földbe sem ke-
rült a koporsó, amikor az egybegyűltek között elkezdődött a su-
tyorgás: szerinted csinált végrendeletet? 

Sz.M. 

Szentbe Zoltán felvétele 

Csillagjegyek nyomában 

A tűz, mint őselem a Nyilas csillagjegyben jelenik meg harmadszor 
a zodiákuson. A Kosban az ifjúkori hév, az Oroszlánban az érett 
ember tüze, itt pedig az idősödő ember kihunyni és lángra kapni 
egyaránt képes parazsa a tűz megnyilvánulási formája. A Nyilas 
november 22-től december 21-ig tartó jegyében az ősz a ködös, esős, 
borongós utolsó szakaszába lép. A föld minden kincsét elvesztette, 
vagy igyekszik elrejteni. 

A Nyilas csillagképet egy kentaur alakjával szokták ábrázolni, aki 
éppen pattanásig feszíti íját, melyből a nyílvessző az ég felső szférái-
ba száll ki a következő pillanatban. A ló és ember keverékeként 
elképzelt lény itt a földies dolgokban otthonosan mozgó, a négy 
lábával szilárd talajon álló, praktikus tapasztalatokkal rendelkező, 
érzékeinek és ösztöneinek könnyen rabságába eső figura egyrészről. 
A görög mitológia szerint a leghíresebb kentaur Kheirón volt. Apja 

maga Krónosz, az idő istene, ismerte a naptárkészítés titkát, amit 
Iaszonnak, az aranygyapjú vitézek legderekabbjának is megtanított, 
mikor az még gyermek volt. A mítoszok közül több állítja,: hogy a 
hős Akhilleusz, Thészeusz és még a legnagyobb hős, Héraklész is a 
keze alatt nőtt fel. 

Kheirónt egy baleset nyomán nyíl sebezte meg a térdén. A halhatat-
lan csodalény nem tudott meggyógyulni, nem tudott meghalni sem. 
Szenvedései annyira elkeserítették, hogy kérte az isteneket, hagynák 
alászállni az alvilágba. Zeusz úgy engedte ezt meg, hogy Prométe-
usznak kellett adnia halhatatlanságát. Prométeusz tehát - akinek 
máját addig vég nélkül tépte a keselyű a Kaukázus szikláin -
Kheirónnak köszönheti megszabadulását. 

Az asztrológusi hagyomány azt tartja, hogy a Nyilas jegyben szüle-
tett ember általában derűlátó és lelkes személyiség. Tanulékony és 
derűs. Kiváló nevelők és jogászok szoktak kikerülni az ilyenkor 
születettek közül. Könnyen eshet túlzásokba, hajlamos lehet elbízni 
magát, némelykor harsány. Szenvedélyes szerelmés, de lelki és intel-
lektuális igényeiről nem hajlandó lemondani. Még az érzelmi köte-
lékben is szabadságot követel magának. 

A Nyilas jegy híresebb szülöttei: Nietzsche, Stanley. 

Kilián László író 
Veszprém Művészetek Háza igh. 



NYELVÜNK KINCSEI 
Almádiból Füredre? A helységnevek ragozásáról 

Városunkban, egy kedves kávézóban találkoztam Láng Miklóssal -
"újságoldal-társammal" - , majd elmenőben a tulajdonosasszony - hallva 
beszélgetésünk témáját - abban kért tanácsot, hogy mitől függ egy-egy 
településnév ragozása: Füreden, de Veszprémben. Miért van ez így és mi 
a szabály? 

Ezt a kérdést először egy japán tanítványom tette fel, aki miután már 
egy éve Budapesten tanult, szeretett kirándulni, és vezetett egy füzetet, 
ahova ábécérendbe beírta a meglátogatott településeket. Úgy gondolta, 
hogy előbb utóbb rájön, mi a megoldás. 

Belsői helyragnak nevezi a nyelvtan: -BAN, -BEN / -BÓL, -BŐL /-BA, 
-BE ragokat. A nem magyar helységneveknél ezeket használjuk: Pl.: 
Londonban, Bécsből. Pekingbe, Velencében. 

Külső helyviszonyt jelöl az: -N, -ON, -EN, -ÖN / -RÓL, -RŐL / -RA, 
-RE. A magyar helységnevek ragjai általában ezek: Pl.: Budapesten, 
Pécsről, Vácra, Aradon, Ungvárról. 

DE: magyar helységneveket is -BAN, -BEN / -BÓL; -BŐL / -BA, -BE 
ragokkal használjuk, ha a végződésük: -m, -n, -város, -falu, -szombat. Pl.: 
Esztergomban, Debrecenből, Dunaújvárosba, Leányfaluban Nagyszom-
batból. 

Eddig rendben is volna a dolog, ha nem lenne egy olyan csoport, 
amelyik a nyelvszokástól függ, hogy mely ragokat használja. A következő 
végződésű neveknél vágy a belső, vagy a külső helyviszony a szokásos: 
Pl.: Almádiban Dunakeszin 

Tokajban Gelejen 
Neszmélyben Mártélyon 
Tihanyban Csányon 
Egerben Balatonbogláron 

A kisebb falvak, nem országosan ismert ilyen végződésű helynevek 
esetében a magyar anyanyelvűek is bizonytalankodnak, ha nem ismerik 
az adott települést. A helybeliektől lehet megtudni, hogy melyik ragozási 
formát használják. Saját tapasztalatból is mondhatom, hogy Sóly eseté-
ben elég bizonytalan a nyelvérzékem: Sólyban? Sólyon? 

S. Novotny Júlia 
juli.novotny@gmail.com 

XIX. SZÜRETI FELVONULÁS 
Szeptember 9-én, immár XIX. alkalommal került megrendezésre a 

hagyományos szüreti felvonulás Vörösberény, Balatonalmádi és Budatava 
útvonalon. A borús égből sejlő komolyabb eső ígérete sem tudta otthon 
tartani a felvonulásra lelkesen összesereglőket. 

A Vörösberényi Általános Iskola előtt gyülekező színpompás menet 
mazsorettek vezetésével, a rézfúvósok zenéjére indult el. Mögöttük szép 
számmal követték őket a feldíszített lovasok, huszárok, hintók, kisebb és 
nagyobb teherautók. A város vezetői, a Hungarovin Borlovagrend bala-
tonalmádi tagjai, és a"falu bírája feleségével" hintón tették meg az utat, a 
teherautókon népdalköröseink és az iskola tanulói vigadoztak. 

Színes jelmezekbe öltöztek a felvonulás résztvevői, melyeket a szervező 
ingyenesen biztosított az érdeklődők számára. Tűzrőlpattant "cigány-
asszonyok és lányok" fennhangon kínálgatták az út mentén kíváncsisko-
dókat a "hegy levével". Vonulás közben a vörösberényi Templom téren, az 
almádi Pannónia Kulturális Központ előtti parkolóban, és a budatavai nagy 
parkolóban az egybegyűltekét műsorral szórakoztatta a balatonalmádi 
Hattyú Mazsorett csoport, a vörösberényi Borostyán Népdalkör, a veszp-
rémi Kurázsi Néptáncegyüttes, és a várpalotai Bányász Fúvószenekar. A 

Pannóniánál került sor a szokásos árverésre is, melyen egy hatalmas, szép, 
őszi gyümölcsökből összeállított kosárra lehetett licitálni. Sajnos ez idő 
alatt megnyíltak az "ég csatornái". A felvonulóknak azonban ez sem szegte 
kedvét, folytatták az esőben is útjukat Budatava felé, majd onnan néhány 
mellékutcán át gyorsított iramban visszatért a kiindulási helyre a menet. Az 
eső áztatta lovasokat, kocsihajtókat, és gépkocsivezetőket a Mandulásban 
két sátor várta, melyek alatt illatozó, ízletes vadpörköltből, tárkonyos 
meleg vadhúslevesből jóízűen falatozhattak. A Vörösberényi Kultúrházban 
a szokásos szüreti bálban pedig hajnalhasadtáig idősek és fiatalok rophat-
ták a táncot a Wolfram együttes zenéjére. 

Ezúton is hálásan köszönjük minden hivatalos támogatónknak, társ 
civilszervezeteknek: köztük a Fábián József Kertbarát Kör, a Vörösberényi 
Lovas Egyesület, a Balatonalmádi Polgárőrség tagjainak, magánszemé-
lyeknek, helyi vállalkozóknak és fuvarozóknak a mindennemű szíves hoz-
zájárulást, segítséget, hogy idei rendezvényünkkel vidámságot és derűt hoz-
hattunk településünk életébe. 

Boda Zoltánné Saci titkár és a 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör Vezetősége 

mailto:juli.novotny@gmail.com


Vecsey Kiss Mária 

Kezében a kereszt, oldalán ősi kard 

Alias Vecsey Körmendi Istvánné - férjével, 
négy gyerekével és egyre gyarapodó számú 
unokáival - boldog családban él Balaton-
almádiban. 

Vegyész végzettségét - Szegedi Egyetemen 
szerzett diplomájával - újságírói, szerkesztői 
munkára cserélte. Első verseskötete 1997-ben jelent meg 
„Félúton" címmel, s még ebben az évben okleveles elismertje 
lett a balatonfüredi Quasimodo költői versenynek. 

További kötetei: „Kicsi madár" prózák. „Eltáncolt nyár" 
versek (z-füzetek sorozat 2003.). „Álomba ringató" gyermek-
versek. „Timitomi, Laura és Lilla" meseregény (Hungarovox 
Kiadó, 2004., 2005.) 

Versfordításai jelentek meg a „Szép versek szép köntös-
ben" sorozat - osztrák és skandináv szerelmes versek - kötetei-
ben. Költeményei és prózai munkái antológiákban, folyóira-
tokban, újságokban olvashatók kisebb-nagyobb rendszeres-
séggel. 

Vecsey Kiss Mária első kötete Félúton cím-
mel 1997-ben jelent meg. Egy közös barátunk 
nógatására már kéziratban el kellett olvasnom. 
Kedvetlenül fogtam hozzá, aztán egyre na-
gyobb örömöm telt benne. Akkora, hogy végül 
önként és dalolva írtam előszót a könyvhöz, 
amelynek ünnepélyes bemutatóján ismertem 
csak meg a szerzőt magát. 

Ama tizenhárom évvel ezelőtti előszóban 
többek között ezt írtam: „Nem lángoló fajta, aki 
szünet nélkül háborog a sorsa ellen. Megkeresi 
a maga mikrokozmoszában azokat a parányi 
csillagokat, amelyek nemcsak ragyognak, de 
melengetnek is. És alájuk csalogatja az olva-
sóit." 

Nos, most nem parányi, hanem századok 
ködén is átsütő állócsillagok alá csalogatja az 
olvasót: István királyról, valamint annak hit-

veséről és fiáról írt elbeszélő költeményt. Szabályos tizenkette-
sekben, mint Arany a Toldi-trilógiát. Egy eltemetett, idejét-
múltnak bélyegzett műfajt frissített fel. És nem csupán múlt-
idézés ez a míves munka, hanem ösztöke is: arra buzdítja a 
mai magyarokat, hogy ne váljanak méltatlanná Szent István 
királyhoz, akinek volt képessége meghallani a kor parancsát, 
s európaivá tett egy nomád népet. 

Bátorítsa ez a könyv azokat, akik - népszerűtlen felada-
tokat is vállalva - azon fáradoznak, hogy ne csak úniós tagsá-
ga miatt neveztessék európainak ez a nemzet. 

Baranyi Ferenc 
költő 

Vecsey Kiss Mária: Kezében a kereszt, oldalán ősi kard 
S megszületett Imre, a kis szőke herceg 
István nem mulaszt el lehetséges percet, 
hogy fiát ne lássa. A kezébe kapja 
- valamikor régen, ahogy őt apja 

két erős karjával emeli magasba, 
Istennek, embernek, hogy megmutathassa. 

A gyerek sikongat, ahogyan emeli, 
István büszkeségét még ez is növeli. 

"Ez itt hát a f iam, gyermekem, u tódom, 
ahogy én apámat, ő követ a trónon, 

énutánam ő a magyarok királya, 
Is tenrek áldása, dicsőség reája!" 

Zúg a fényes udvar: "dicsőség, dicsőség!", 
s a várkapu mellett megriad az őrség, 
mert a két kapuszárny hatalmasat döndül , 

riad a f iú is, kis szája legörbül, 

nagy, fo rgó szélvésszel vihar csap a várra, 
rémületet hoz az udvarra, s a párra. 

Erdeje lendül sok összekulcsolt kéznek, 
az asszonyok súgnak, papok összenéznek, 
dicsőség helyett azt zúgják, "dicsértessék", 
hisz rossz előjel ez, nagy szerencsétlenség. 

Szólni senki sem mer, így mondják a vének: 
"a sors könyve ellen mit is tehetnének." 

A párkák a szálat gyengén szövik, pedig 
a kis szőke herceg szépen cseperedik, 

ahogy magyar, s bajor vér kevereg benne, 
szűzies erő, ha egybegyúrva lenne. 
Okos, v idám, és az í jat is pengeti, 
a vészjósló napot mindenki feledi. 

Mélt hiszi Itván, t rón ján ó követi, 
s ily intelmeket foga lmaz meg neki: 

"Tartsd a hitnek pajzsát, védd a szentegyházat! 
A gőg letaszít, de fölemel alázat, 

türelmes légy mind ig , bölcs és igazságos 
- a jövevények is emelik nagyságod. 
Bűneidet kergesd el, gyakran imádkozz, 

kövesd szokásomat, legyél hű Atyádhoz, 
vezessen u tadon a szeretet maga, 
az uralkodónak erény az i rgalma! 

Szelíd erőt ez ád, megvédhesse honát, 
s díszítse vele a királyi koronát." 

Szegény István király! Az intelmeidre 
nem lesz szüksége fiadnak, mert Imre 

hiába lesz mél tó - szomorúan m o n d o m , 
mily kegyetlen a sors, nem követ a t rónon. 

Taníthatja bár a tudós Gellért püspök, 
okosodhat tőle a kis szőke üstök, 

szép ifjúvá serdül, meg is házasítják, 
a párkák a szálat mégis elszakítják. 

Székesfehérváron koronázás készül, 
ö römünnep helyett temetés lesz végül 

- a sors néhanapján ócska ponyvaregény, 
elszáll vele minden dédelgetett remény. 

Életének gyenge fonala megpat tan, 
Imrét megöl i egy - m i is? talán - vadkan. 

Király és királyné rög tön összeroppan, 
szegény István király egész belerokkan, 
beteg lesz, öreg lesz, ki tudja, mi baja, 

annyi kórság gyötri, annyi sok nyavalya. 
Keres, de nem talál vigaszt fö ldön , égen, 

folyvást gyötrődik a szerencsétlenségen. 
Fogyatkozik hite, elhagyja ereje, 

az ország dolgába belefájdul feje. 

S merényletet szervez rokona is gazul, 
a t rónt el foglalni készülődik Vazul. 

egyre j obban érzi, közel a halála, 
nem halogathat ja tovább már a do lgot , 
ki kell hogy jelölje gyorsan az u t ó d o t . 

Hja, ha a kegyetlen sors bele nem szólna, 
az ország királya már a fia volna. 

De a fia halott, ki legyen helyette? 
Lehetőségeit már m ind számba vette, 
kinek is adhatná által az a rendet, 
amit apja, Géza, és ő megteremtett? 
Orseolo Pétert jelöli meg végül, 
ki rokona volna neki szegrül-végrül, 
de, hogy az országot jó kezekben hagyja, 
Szűz Máriának szent oltalmába adja. 

Halálát követő fél évszázad múlva 
szentté avatják, és el temetik újra, 

épen maradt kezét, csodás szent erejét 
úgy őr izget jük, m in t keresztény ereklyét. 

Meghalt a nagy király, de megmarad t jobbja, 
amivel a népét oly jól kormányozta; 
kezében a kereszt, amivel összetart 

egy nagy múl tú népet Szent István: a magyart. 

S tekintettel gyorsan szőtt érdemeire, 
szentté lett fia is, l i l iomos Imre, 

kinek megadatot t , hogy így i s élhetett 
rövid életében egy teljes életet. 

Mily sok jót kaphat tunk volna akkor tőle, 
hogyha a sors nem dön t máshogyan felőle. 

Székesfehérváron, koporsóba zártan 
apa, s fia fekszik a bazil ikában, 

de szellemiségük örökre fennmarad, 
halál diadalt csak földi léten arat. 

Fenséges egyháza - kinek lelkét adta, 
Gizella királynét bo ldoggá avatta. 

S Veszprém is megtar t ja Gizella ünnepét, 
máig megtisztelve királynéja nevét, 

kinek erénye a hűség és erős hit. 
Boldog Gizella e példával erősít. 

Ha képzeletedben fel tűnik Szent Imre, 
emlékeztet szelíd, szép szeretteidre, 

s hazájára gondo l Szent István ünnepén 
minden magyar ember, bárhol a fö ldtekén. 

Mer t fennmaradását a magyarság neki 
- háládatos szívvel — igen köszönheti. 

Ne hagyd érdemedhez méltat lanná válnunk 
ország-építő, jó Szent István királyunk! 

(Részlet) 



MERRE TART A VIDÉKFEJLESZTÉS? 
2010. szeptember 21-én V Németh Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára előadást tartott 

Vidékfejlesztés - múlt, jelen, jövő címmel Nemesvámoson. 

Az új szakmapolitika célja a vidék egységként való kezelése, ezért is kapott a minisztérium új elnevezést. 
Cél a mezőgazdaság gazdasági erejének visszaállítása, a vidéki gazdaság gerincét a mezőgazdaság kell, hogy 

képezze az EU irányvonalnak megfelelően, ehhez azonban a kis- és középgazdaságok támogatására van szükség. 
Az ez idáig meghozott döntések is ezt szolgálják: 
- Nemzteti Földalap létrehozása 
- gazdaság adómentes átörökítési lehetősége 
- vízgazdálkodási járulék megszüntetése 

jeS** kistermelői rendelet megalkotás 
Fontos cél vidéken az alternatív energiahasznosítás meghonosítása, ennek gerince a biomasszaprogram lehet, melyhez kapcsolódhat a köz-

munkaprogram is. Elsősorban olyan fejlesztéseket kell támogatni, amelyek munkahelyet teremtenek és előtérbe helyezik a munka értékét. 
Fontos további intézkedés a közbeszerzési törvény szabályozásának módosítása, a közétkeztetést kivették a közbeszerzésre kötelezett beszerzések 

köréből. Helyben kell termelni és értékesíteni, 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 előtt tartó 
módosítás bevezetését tervezik, mint például a kérelem- és pályázatkezelési idő megfelezése, a rendszer alapjaiban történő 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 közbe-
szerzési kiírást követően nyílt eljárás helyett, három árajánlat kérésével is le lehet bonyolítani a beruházást, ami a helyi vállalkozók beruházásokba való 
bevonását ösztönzi. 

Kontics Monika 
munkaszervezet vezető 

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

ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
(ÚMVP) FÉLIDŐS ÉRTÉKELÉS 

Az ÚMVP tervezése 2007-ben kezdődött, amikor önkormányzatok, helyi civilszervezetek és vállalkozások együttműködésével megalakultak a 
Helyi Vidékfejlesztési Közösségek, majd a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotását és elfogadását követően országosan 96 szervezet nyerte el a 
LEADER Helyi Akciócsoport minősítés. 

Ilyen közösség a Bakony és Balaton Keleti Kapuja is. A jogszabályi keretek között rögzített feltételek alapján vidékfejlesztési programok - ÚMVP 
3-as tengely - megvalósítására 2,5 millió Euró, a LEADER-program megvalósítására 1,8 millió Euró áll 2013-ig rendelkezésünkre. A munkaszervezet 
működési költsége 2015-ig 831 ezer Euró. 

Mi történt az elmúlt három és fél évben? 
Két alkalommal lehetett a 3-as tengely jogcímeire pályázni, és egy alkalommal a LEADER-forrásokra. 

A döntéshozatal döcögős, hosszú és körülményes az ellenőrzés, értékelés folyamata, túlbürokratizált, sokszereplős a rendszer. 
A LEADER-szellemiséggel ellentétesen centralizált, utasításelvű működés és tervezés valósult meg. Ez nem tesz jót sem a programnak, sem a vidéknek. 

Most kezd kirajzolódni az a szakmapolitikai akarat, ami lehetővé teszi majd számunkra, hogy valós LEADER-szellemiségű működési keretek 
között, valós vidékfejlesztést hajthassunk végre. 

Jogokat és kötelességeket kell adni mind az akciócsoportoknak, mind a fejleszteni vágyó projektgazdáknak. 
Olyan projektek finanszírozásának és megvalósításának lehetőségét kell támogatni, amelyek megfelelnek a helyi igényeknek, segítik a térség fejlődését. 

Ha észrevétele, javaslata van az ÚMVP megvalósításával kapcsolatban, kérjük juttassa el hozzánk, hogy együtt egy valóban sikeres és fejlődés felé 
nyitó Bakony és Balaton Keleti Kapuját építhessünk. 

Kontics Mónika 
munkaszervezet vezető 

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

Európai Mezőgazdasági Vidékfej lesztési Alap: 
a v idéki terü letekbe beruházó Európa 

ÚJ MAGYARORSZÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
2007-2013 
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GYALOGOS TELJESÍTMÉNYTÚRA - 15 KM - K Ö R T Ú R A ! 
A túra az Észak-Dunántúli Kupa része. 

Felvilágosítás telefonon: 
Knauerné Gellai Mária: 88 /438 -631 , 3 0 / 4 0 5 - 2 1 7 8 
Baross Gábor: 30 /491 -0081 

E-mail: bxtse@chello.hu 

Indítás: Szentkirályszabadja, József A. u. 6. Iskola, 8—10: óráig. / / Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ, 8—1 0 óráig. 
Útvonal: Szentkirályszabadja, Iskola — Malom-völgy Vörösberény — Balatonalmádi Pannónia KK — Széchenyi sétány (Busz pu.) - Blaha Lujza 

sétány - Remete-völgy - Vödörvölgy keleti oldala - Apáca fara - Szentkirályszabadja, Iskola. Emelkedő: 2 0 0 méter. 
Beérkezési határidő: 15 óra. CÉL: megegyezik az indítás helyével. Ellenőrző pontok: az indító helyek és az úton járkáló Mikulásnál. 
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 300 Ft/fő, előzetes nevezéssel: 150 Ft/fő: Nevezési határidő: november 20. 

Kizárólag a helyszínen bemutatott érvényes MTSZ, TTT, MSTSz, Magyar Turista- vagy diákigazolvány esetén 100 Ft/fő engedmény. Sportorvosi 
engedély nem kell, de a túrán mindenki saját felelősségére indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kartérítés semmilyen címen nem 
igényelhető. Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző térképlapot, minden teljesítő kitűzőt kap. Túránkat garantáltan — bármilyen 
időjárási körülmények között — m e g r e n d e z z ü k ! Túránkat a Balatonalmádi Ö n k o r m á n y z a t , a P a n n ó n i a KK és a Szentkirályszabadjai Iskola támo-
gatásával, a Bauxitkutató TSE önkénteseivel rendezzük. 

Knauerné Gellai Mária, elnök 

mailto:iroda@bakonyesbalaton.hu
mailto:iroda@bakonyesbalaton.hu


VÁTH JÁNOS: HULLÁMTÖRÉS 
(részlet) 

Őszülőfélben a határ; még csak galambősz. Reggeli harmat helyett 
dér csillog a lapság sarjutarlóján. De úgy déltájban hosszú szálakban 
kanyarog a Boldogasszony fátyola. Az égen nagy, gyolcsos bárányfel-
hők gomolyognak. Az ezüstfehér sávok ragyogása a Balatonon: sok 
millió tükör a naptűzésben. 

A föld népe ugart tör, tarlót buktat s a frissen szántott föld párája, 
szaga terjeng körüle. 

A szőlőpásztor kicifrázza kereplőjén: 
Erge, serge, Több a másé, 
Hess serege. A Tamásé. 
Hosszabb is lehet a szövege, szebb is, pásztora válogatja. De ezen 

kezdi a növendékpásztor. 
Örül a hegycsősz. Nagyokat pislog, mint a béreskenyér; mert ez a 

megevéstől, a csősz pedig az elalvástól fél. Föltámaszkodik. Nem dur-
ran a puskája, mert a dolmányos varjú az ostoros gyerek nyomán sürög 
a barázdában. Kerül a hegyben. Kicsördíti ostorát. Fölszáll egy csapat 
seregély; elfelhőzi a napot, meg újra lecsap a harmadik pásztába. A 
csősz megsokallja a dolgot, csaknem elszólja magát. De Isaák Boldizsár 
présházánál magába szorítja: a láncosadtát! 

Abroncsszorítással és hordóforrázással együtt ez beletartozik a 
szüreti készülődésbe. A satópartban nagy üstben forr a víz. Az öreg 
Isaák rekedten köhécsel: a hordóból kicsavarodó kénfüst fojtogatja. 
Megbillenti kalapját a csősz köszöntésére s köhögéstől akadozottan 
mondja: 

- A vénasszonyok nyara beköszöntött... Most mézel ám a szőlő. 
- Én is amondó vagyok, gazduram. - A király gyertyája nagyon a 

végére égett. 
- Nem igazán szólok-e, Sándor öcsém? 
A napsütetlen fiatalember kénszalagokat lyuggat és félméteres 

drótszálak kampójára aggatja. Iskolás arcszíne ellentéte fekete 
bajuszkájának, meg a két cserszín magyarnak. 

- Sok igaz van ítéletében. Sokat tapasztalnak, közvetlen megfigyel-
hetik környezetüket. A megfigyelésük hosszú tapasztaláson alapszik. A 
jó Isten tudja, hányadik nemzedék észlelheti ugyanazt a jelenséget s 
bizonyosodhat meg annak igazságáról. Mi éjjeleket töltünk könyvek 
mellett, életünk java részét a tanulásnak szenteljük, s tíz esztendővel 
vénebbnek látszunk. Mégis fogalmaink a rendszertelen olvasástól 
zavarosak, életfölfogásunk a sokféle világnézettől. Már az első lépés-
nél megbotlunk, tört szárnyakkal vergődünk, s elvesztjük az életben 
való hitünket. 

Meghasonlás kongott ki a hangjából, bennült olvasástól mélyedt 
szemében, összeráncolt szemöldökében. 

Az egyszerű ember keveset érthetett e beszédből. Tapasztalatait 
vette elő, s közmondásokban adott feleletet: 

- Oda köll menni. Aki közel áll a tűzhöz, az melegszik. Válasz-
táskor csak oda álltunk, aki értette szóval, beszédbe ereszkedett a sze-
gény emberrel. 

- Persze a hangját nézték, a nagy paruláját mérték. Lábat, fület, 
hangot a szamár is kapott elég nagyot. 
- Ide hang, oda parula, de így szokták. 

Sándor szőlőt szedett s őszi barackot. Édesanyjához sohase ment 
üres kézzel. 

Most kissé fölvidulva, megvigasztalódva sietett. Otthon újra le-
verte a postája. Kérvénye jött vissza, kedvezőtlen elintézéssel. 

A hír gondolkodóba ejtette. Fájlalta, a büszkeségét bántotta, hogy 
még mindig a szüleire kell szorulnia; testvérei dolgoznak, izzadnak a 
nap hevében; neki szégyen a földmunka a ferde fölfogás szerint. Lecsil-
lapultan, tiszta lelkinyugalommal, jólesett a gondolata, majd emelt 
fővel mondhatja: Rajtam megtörik a hullám. Magamért választanak 
meg. Nem a más vállán emelkedem. 

Megnyugtatót mindig ebben talált. Tépelődésében észre se vette, 
hogy másodszor nevén szólította a plébános. 

Szomorítót mondott: 
- Folyamodványát hozzám küldték vissza. - De a folytatás kibékí-

tette. - A szomszéd kollégám panaszkodott, hogy a tanítója otthagyta 
a tekési pusztát. Kezdetnek megjárná. Nálam a javadalmazás, jöjjön s 
nézze meg... 

Melegség futotta át Isaákot a váratlan hírre. Nem jutott eszébe: "Ez 
az áldott lelkű ember ajánlhatott is, mert szeret." Esti sétáikban gyakor-
ta találkoztak; együtt gyönyörködtek a naplementében, s bámulták a 
színváltozatokat. Egyszer elmélyedve találta Isaákot, amint rajongással 
állt a parton, s arcára rávetődött a nyugati ég parázsa. Kivált augusz-
tusban az ég párás, s a lila színek ezerféle árnyalata váltakozik rajta. A 
nap hosszú aranyhidat ver a vízre; kígyózza, szaggatja a habokon tán-
coló sugarakat. Belehajlott a táj: torony, kopaszpart, karcsú jegenye, 
összeboruló fűzfasor s festésre késztette, az ügyes csoportosítás. Más-
kor gigászivá egyenesedetten állt a kikötőhídon. A hullámok keresz-
tülvágtattak a karfákon. Nyaldosták a cipője sarkát. A felhők juhá-
szodottan simultak le a fenyegető habokra. Hódoltak. Csak Isaák állt 
merészen, szembenézőn, talán kicsinylőn. 

A pap meglátta benne a hajthatatlan, szenvedő, de csukott szájú 
finomult lelket, aki nemes értelemben büszke. Azért is hallgatta el, 
hogy ajánlotta. Lelkipásztorkodása, nyitott szeműsége nagy ember-
ismeretre tanította, tapintatosságra az Esterházy grófoknál való neve-
lősködése. Odanyújtotta a javadalmazással bejegyzett papírszelet-
két: 

- Nem fényes, de úgy kezdetnek elüti. 
- Csak itthon ne kelljen tétlenkednem - válaszolta Isaák és sétá-

jafeledten sietett haza, hogy készüljön a másnapi bemutatkozásra. 
Rázós, zörgős parasztszekéren ment, mégis diadalútnak látta. A 
gyötrődéses, izgalomhullámos képesítő után nem szélcsendes pihenő, 
hanem hajótöréssel fenyegető lelkivérzés volt a négy hónapos kény-
szervakációja. 

A pirosarcú öreg pappal kocsira ültek, a középtermetű, bronzarcú 
birtokos megnézte bizonyítványait: 

- Eötvös-díj; festegetésről oklevél... Csak a tanítás is hasonlítson. 
Ellátogatok az előadásokra. 

- Az érdeklődés megkétszerezi a munkát - felelt Isaák. 
Ezután uzsonára terítettek. Roskadásig rakták az asztalt. Az öreg 

plébános elmesélte, hogyan szokta principálisa a vendégeit fogadni. 
A kedves vendéget tárt karokkal, nyitott marokkal, a kelletlent tárt 
karokkal, de ökölbe szorított tenyérrel. 

A platánfák levelein az alkonyba boruló nap fénye sárgállott. Bala-
toni szellő fújt hűvös áramlással és lepörgetett egy-egy kifakult levelet. 
A jegenyefenyő ezüstös gallyai remegtek. Megrezdült az ablaktábla s 
összébb vonták a kabátokat. Az öreg pap vendéghívón mondta búcsú-
zóul: 

- Kedvességteket mindig így (tárt karokkal, tenyérrel) várom. 

Szenthe Zoltán felvétele 
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B a l a t o n a l m á d i K e r t b a r á t K ö r 

SZERETEM A BALATONT - FOTÓPÁLYÁZAT 
A pályázat célja: "Szeretem a Balatont" címmel 2010. október 15-
től amatőr fotópályázatot indít a Balaton rajongóit egy helyre 
összegyűjtő Balatoniwiw közösségi oldal (http://www.balaton-
iwiw.hu) amelynek célja, hogy a fénykép készítője megmutassa, 
miért szereti, mit jelent számára a Balaton. Bővebben: www.bala-
tonregion.hu 

B A L A T O N I I N T E G R Á C I Ó S KÖZHASZNÚ 

NONPROFIT KFT. 
A, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. meg-

bízható, minőségi szolgáltatásokkal segíti az önkormányzatok, 
civil szervezetek, vállalatok munkáját az alábbi területeken: 
• EU-s és hazai pályázatok figyelése, pályázati szaktanácsadás, 
pályázatok írása 
• Projektmenedzsment 
• Megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések, 
üzleti terv készítése 
• Környezetvédelmi tervek, programok készítése, környezet-
védelmi felülvizsgálat 
• Pénzügyi és számviteli szolgáltatás alapítványok, non-profit 
szervezetek részére 
• Területfejlesztési célokat szolgáló gazdaság-és társadalomtu-
dományi kutatások végzése 
• Szákmai rendezvények szervezése 
Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal, hogy tudásunkat és 
tapasztalatainkat mielőbb szervezete javára fordíthassuk. 

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

A Balatonvin Borlovagrend Almádi-Alsóörsi Csoportja 

FELHÍVÁS A BALATONALMÁDI SZOLGÁLTATÓKÉRT! 

2 0 1 0 . november 2 2 - é n a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
összehívja a Balatonalmádiban tevékenykedő, 

valamennyi szolgál tatót , hogy tájékoztassa őket, 
a 2011 . évre tervezett új hirdetési lehetőségekről. 

"Amennyiben fontos Önnek, hogy szolgáltatása, mindenki számára 
elérhető, és megtalálható legyen, jöjjön el a megbeszélésre!" 

Időpont: 2010 . november 22., 16:30 
Helyszín: Balatonalmádi, 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, nagyterme 

T Á J É K O Z T A T Á S ! 

Tájékoztatjuk Balatonalmádi lakosságát, 
hogy a Balatonalmádi Tourinform Iroda, a TDM-páiyázat révén, 
mind külsőleg, mind pedig belsőleg teljes felújításon esik át. 

A munkálatok 2 0 1 0 . október 18-án kezdődtek. 
Ettől a naptól fogva irodánk zárva van, 
előreláthatóan 2010 . december 15-ig. 

Telefonon, a 06-20-591-0501-es számon elérhetőek vagyunk, 
hétköznapokon 1 0 : 0 0 - 1 6 : 0 0 óráig. 

Honlapunkon, a www.balaton-almadi.hu-n, 
a mindig aktuális és friss információk- megtalálhatóak. 

DR. NAGY HENRIETT 
szeretettel várja pacienseit 

BŐRGYÓGYÁSZAT - K0ZMET0LÓGIAI 

magánrendelésén 

Balatonfűzfőn a Bugyogóforrás u. 2 . alatt 

hétfőn 1 5 - 1 7 óra. 

szerdán 1 6 - 1 8 óra között 

csecsemő, gyermek és felnőtt bőrbetegségek, 

problémás, pattanásos és ekcémás bőr, 

haj- és köröm-rendellenességek kezelése, 

jóindulatú növedékek diathermiás eltávolítása, 

bőrallergia-vizsgálat, anyajegyszűrés) 

Bejelentkezés: 

30/ 970 9968 
vagy 

30/ 700 7770 

mailto:bftkht@balatonregion.hu
http://www.balatonregion.hu
http://www.b3laton-almadi.hu-n


PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS 

Almádi Üveges 

CENTRUM GYORSNYOMDA • KULCSMÁSOLÓ 

UNIQA Biztosító Zrt. 

B a k s a i A u t ó s i s k o l a 

Almádi Optika 



OPEL LUKÁCS 
Csopak 

FÓRUM Üzletközpont 

Értesítem kedves vásárlóimat, 
hogy CLIVIA Virágüzletem (Pufi pékség alatt) 
nyitva tartása november 1-jével megváltozik. 

Hétfő-Péntek 10-12 és 13-18 
Szombat 8-12, Vasárnap 9-12 

Lovasné Ági 

Balatonalmádiban, forgalmas helyen, 
bevezetett üzlet eladó vagy kiadó. 

88 /786 -161 , 30 /252 -0794 




