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Dzsida Jenő:  A tó tavaszi  éneke 

Be jó is volt, 
míg jég födött: 
csend  jég  alatt 
és jég fölött, 
nagy hallgatás volt 
mindenütt 
Ma  minden kis nesz 
szíven üt. 
Hó s  jégtakarta 
volt a  part 
és  engem is 
nagy jég takart, 
vastag,  páncélos, 
szürke  jég, 
közömbös,  mint a 
téli ég. 

Nem  bántott semmi 
bántalom, 
nem ártott semmi 
ártalom 
A szél a  jégen 
elszaladt, 
nem borzolt fel 
a  jég  alatt. 
A kő a  jégen 
fennakadt, 
nem ütött meg 
a jég  alatt. 
Áldott,  kit ily 
nagy csend födött, 
csend jég  alatt 
és jég fölött, 

(Részlet) 



ALMÁDI KÉPES 
LEVELEZŐLAPJAIRÓL 

NEGYEDIK  RÉSZ 

A  2011.  esztendőben  az  Új Almádi  Újságban  folytatjuk,  az  első
sorban  veszprémi  képes  levelezőlap  kiadók,  illetve  kiadványaik 
ismertetését.  Tanulmányozva  az  egyes  képeslapokon  szerepelő 
kiadók  megnevezését,  igen  változatos  képet  kapunk.  Előrebo
csátva  azt,  hogy  az  első  cikkben  tárgyalt  Köves  és  Boros  cég 
sorszámozott,  egységes  képet  mutató  képeslapjait  kivételnek  kell 
tekintenünk.  A  most  látható  képeslapok  közül  11,  azonos  mo
dorban  készült,  így  "Köves  Béla  Veszprém"  jelzéssel  sorozatra 
utal.  Egyéb  jelzés  (számozás)  híján  a  felvételek,  illetve  a  képes
lapok  száma  ismeretlen  marad.  A  felvételek  időpontja,  a  postai 
bélyegzés  szerint  1901  ősze,  1902  tavasza  lehetett. 

1. sz. képeslap. Almádi  látványa  az Óvárikilátóból  a fűzfői öböl felé te
kintve.  A  kép tengelyében a mai  Veszprémi  út  látható.  1902 

2.  sz.  képeslap.  Az  Öreghegy  egy  kis  része  látható  a  Szalay  Mihály 
kanonok által  épített,  Kis Jancsi villa  néven  ismert  épülettel.  1902 

3. sz. képeslap. Almádi  délkelet  felé eső, alig  beépített  része.  1902 

4.  sz.  képeslap.  Almádi "városközpontja", autóbuszpályaudvar  (Zsák 
vendéglő)  Pannónia KKK  (Kneipp ház),  háttérben  nyárfasorral.  1904 

5. sz.  képeslap.  A  községháza  és  környéke  látható  a  felvételen.  Az 
épületek  egy része ma is létezik,  lényegében változatlanul.  1901 

6. sz. képeslap. Látvány  az Öreghegyről a Véghelyvilla  tornyával  1922! 

7. sz. képeslap. Alig  beépített  Öreghegy előtérben  a fürdőházzal.  1901 

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



8. sz. képeslap. A szinte  beépítetlen  Almádi,  előtérben  a nádassal. A kép 
közepén a Jákóivilla  ismerhető fel.  1902 

9. sz. képeslap. Baross gőzhajó az almádi  kikötőben.  1905 

10. sz. képeslap. Almádi  részlet,  balra a tornyos  Lujzalak  (Getsővilla) 
jobbra  a Terikevilla  (Becsáknyaraló)  látható.  1903 

11. sz. képeslap. Vörösberény  látképe a Szent Ignáctemplommal,  háttér
ben a Séd melletti  nyárfasorral.  Postán nem lett  feladva.  (1901) 
Feltehetően e lapnál  korábbi  kiadású  vörösberényi  képeslap nincs. 

12.  sz.  képeslap.  Az  1904  szeptemberében  felavatott  Állami  Elemi 
Népiskola  képe.  Hátoldalán  "Köves  Béla kiadása" megjelöléssel.  Külön 
értéke a lapnak, hogy dr.  Óvári  Ferenc, az  iskola telkének  adományozó
ja,  küldte  dr.  Várady  Károly  országgyűlési  képviselőnek  Budapestre  a 
következő  szöveggel. 
Kedves  Barátom!  Nagyon  sajnálom,  hogy nem tudattad  velem érkezés
teket,  meg lehet velem  találkoztatok  volna.  Tegyük  el  tehát  esztendőre. 
Isten veled! Ölel  igaz barátod  dr.  Óvári  1905.  V.  16. 

A  következő  két  képeslap  olyan  kiadóktól  származik,  akik 
csupán  egyegy  almádi  vonatkozású  képeslapot  adtak  ki. 

13. sz. képeslap. Almádit  a Balaton vízéről  ábrázoló  akvarell a lap témá
ja.  Az  akvarell  analógiák  alapján  feltételezhetően  Blázi  Imre  veszprémi 
rajztanár  munkája. 
Kiadó: Hornyánszky  V. egyéb megjelölés nélkül. 
A képeslapot  dr.  Óvári  Ferenc küldte Magyar  Károly  ügyvéd  és  földbir
tokos  úrnak Nagykamondra  az alábbi  szöveggel: 
Kedves  Károlyom! 
Kitűnő  jól  tetted,  hogy állást  foglaltál,  egy malomban  őriünk, csak arra 
kérlek, hogy a vidékedbeli,  igen  nagy számú  polgárságot  is nyerd  meg 
ezen ügynek. 
1903.  XI.  24.  Igazbarátod  dr.  Óvári 

14. sz. képeslap. Almádi  központi  területe  a Zsák vendéglővel,  a  Kneipp 
gyógyházzal  és a Remete patak  melletti  nyárfasorral.  1902 
Kiadó: Kampmann  H. Budapest,  Teréz körút  5. 



ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

A  képviselőtestület  a  2011.  januári  ülésén  tárgyalt  napirendi 
pontok  közül  a  fontosabb  kérdések  és  döntések  az  alábbiak: 
Javaslat  a  települési  zöldhulladék  kezelési  költségének  biztosí
tására 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete  a 
települési  zöldhulladék  kezelési  költségének  biztosítására 
vonatkozóan  a  következő  határozatot  hozta:  A  tavaszi  időszak
ban  egy  alkalommal,  a  közszolgáltatással  ellátott  területen  kísér
leti  jelleggel  bevezetett  zöldhulladék  gyűjtés és  elszállítás  számlá
val  igazolt  teljesítés  fedezetét  2011.  évben  a  Környezetvédelmi 
Alap  terhére,  utólagos  elszámolással  biztosítja.  A  házhoz  menő 
zöldhulladék  gyűjtés  kísérleti  jellegű  lebonyolítására  a  Lehel, 
Árpád,  Vörösmarty  utcák  területén,  április  13.  és  október  12. 
közötti  időszakban,  kéthetente  egyszer  szerdai  napon,  összesen 
14  alkalommal  felmerülő,  számlával  igazolt  költségét  a  Környe
zetvédelmi  Alapból  biztosítja  2011.  évben  maximum  bruttó 
679.525  Ft  összegben.  Az  ágakat,  ágnyesedékeket  (max.  5  cm 
átmérőjű  és  1 méter  hosszú  ágak,  nem  dróttal  kévékbe  kötve),  a 
fűkaszáiékot,  falombokat  lezárt  zsákokban  kell  kihelyezni  az 
ingatlan  elé. 

Javaslat  pályázatírói  és  tanácsadói  feladatok  ellátására 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzata  az  elmúlt  négy  évben  a 
budapesti  székhelyű  ADITUS  Tanácsadó  és Szolgáltató  Zrtvel  az 
Európai  Uniós  pályázatokkal  kapcsolatos  tanácsadói  munka 
elvégzésére.  E  szerződés  keretein  belül  az  ADITUS  Zrt.  havi 
rendszerességgel  küldött  információt  az  önkormányzat  számára 
releváns  pályázatokról.  A  szerződés  részeként  évente  három,  a 
strukturális  alapokból  finanszírozott  programra  benyújtandó 
pályázat  ingyenes  elkészítését  vállalta,  azzal,  hogy  az  eredményes 
pályázatok  után  sikerdíjat  számol  el.  Az  elmúlt  évek  tevékeny
ségének  eredményeként  számos  sikeres    összességében  az  1  mil
liárd  forintot  is  meghaladó  költségű    pályázatot  nyújtott  be 
önkormányzatunk,  így  a  képviselőtestület  a  pályázatfigyelési, 
pályázatírási  feladatokat  2011.  évben  is  az  ADITUS  Zrtvel 
megkötött  megbízási  szerződés  alapján  látja  el. 
Javaslat  Balatonfűzfő  Város  Önkormányzata  "Balesetveszélyes 
csomópontok  átépítése"  tárgyában  benyújtott  pályázatának 
támogatására 

Balatonfűzfő Város  Önkormányzata  pályázatot  kíván  benyújtani 
a  Közlekedésfejlesztési  Koordinációs  Központ  "Balesetveszélyes 
csomópontok  átépítésének  társfinanszírozására  KKK CSOMÓ
PONT2010"  című  pályázati  konstrukció  keretében  a  baleset
veszélyes  tobruki  csomópont  átépítésére.  Balatonfűzfő  Város 
Polgármestere  és  Jegyzője  személyesen  tolmácsolta  a  Balaton
fűzfői Önkormányzat  kérését,  hogy  önkormányzatunk  támogas
sa  e  pályázat  benyújtását  és  pénzügyi  lehetőségeinek  függvé
nyében  járuljon  hozzá  az  önrész  biztosításához  is.  A  képviselő
testület  elviekben  támogatja  a  pályázat  benyújtását,  annak  pénz
ügyi  támogatását  a  2011es  évben  nem  tartja  alkalmasnak. 
Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  dolgozóinak  2011.  évi  cafetéria 
keretösszegének  meghatározására 

A  köztisztviselők  cafetériajuttatásának  részletes  szabályairól 
szóló  305/2009.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdése 
alapján  a  juttatás  éves  összegét  a  Ktv.  49/F.  §  (4)  bekezdésében 
meghatározottak  szerint,  helyi  önkormányzatnál  legkésőbb 
tárgyév  február  15ig  kell  meghatározni.  A polgármesteri  hivatal 
dolgozóinak  és  a  polgármester  2010.  évi  cafetéria  keretösszegét 
a  képviselőtestület  az  illetményalap  8,9  szeresében  állapította 
meg.  A  Magyar  Köztársaság  2011.  évi  költségvetéséről  szóló 
2010.  évi  CLXIX.  törvény  59.  §  (3)  bekezdése  azonban  úgy  ren
delkezik,  hogy  a költségvetési  szervek  által  foglalkoztatottak  éves 
cafetéria  kerete  2011.  évben  nem  haladhatja  meg  a  bruttó 
200.000  forintot,  mely  az  illetményalap  5,17  szerese.  Balaton
almádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete  ennek 
alapján  úgy  döntött ,  hogy  2011.  évben  a  polgármester,  valamint 
a  Polgármesteri  Hivatal  dolgozóinak  cafetéria  keretét  br. 
200.000  Ftban  állapítja  meg. 

Javaslat  a  PKKK  által  benyújtandó  közművelődési  pályázat 
támogatására 
A  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közművelődési  Szakmai  Kollégiuma 
pályázatot  írt  ki  a  2011.  évi  szakmai  tevékenységek  fejlesztése  és 

megújítása  céljából.  A  PKKK  a  "közművelődési  rendezvények 
támogatása,  nem  hivatásos  művészeti  találkozók,  városi,  kistérségi, 
megyei,  regionális  és  országos  hatókörű  szakmai  programok 
megrendezésére"  megnevezésű  pályázati  felhívásra  kíván  pályáza
tot  benyújtani,  2011.  évi  megvalósítással.  ("Zenélő  ligetek", 
"Almádi jó télennyáron")  A két programsorozat  tervezett  összkölt
sége  1.580  E Ft. A pályázathoz  előírt  20%os  önerő  316  E Ft,  amit 
az  intézmény  2011.  évi  költségvetésében    a  koncepcióban  ter
vezett  rendezvénykeret  terhére    célszerű  biztosítani.  Balaton
almádi  Város  Önkormányzata  hozzájárul  a  pályázat  benyújtásá
hoz,  továbbá  biztosítja  a  szükséges  önrész  összegét. 
Javaslat  a pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról 
szóló  önkormányzati  rendelet  módosítására 
A Magyar  Köztársaság  2011.  évi költségvetéséről  szóló  2010.  évi 
CLXIX.  törvény  62.  §  (8)  bekezdése  értelmében,  a  szociális  igaz
gatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény 
(továbbiakban:  Szt.)  44.  §  (1)  bekezdése  szerinti  ápolási  díj  havi 
alapösszege  2011.  évben  29.500  Ft.  A  fentiek  értelmében  2011. 
január  1.  napjától  a  méltányosságból  megállapított  ápolási  díj 
havi  összege:  23.600  Ft  (29.500  Ft  80%a),  azaz  ettől  az 
időponttól  29.500  Ft  helyett  23.600  Ft  ápolási  díjban  részesül  a 
jogosult.  Az  Szt.  26.  §a  szerint:  "  A  települési  önkormányzat 
képviselőtestülete  a  hatáskörébe  tartozó  pénzbeli  ellátásokat 
kiegészítheti,  és a szociálisan  rászorultak  részére    a  rendeletében 
meghatározott  módon  és  feltételek  szerint    más  pénzbeli  támo
gatásokat  is  megállapíthat."  A  képviselőtestület  megszavazta  a 
méltányosságból  megállapítható  ápolási  díj   Szt.  által  megállapí
tott  összegének    kiegészítését  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb  összegének  100%ig,  azaz  29.500  Ftig. 
Javaslat  a  Balatoni  Hajózási Zrt .  részvények  elővásárlási  jogával 
kapcsolatban 

Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  az  alábbi 
Balatoni  Hajózási  Zrt.  részvények  állnak:  2001.  évben  átadásra 
került  4 .491  db  20.000  Ft  névértékű  részvény  2008.  évben  le
jegyzésre  került  1.440  db  20.000  Ft  névértékű  részvény.  Jelenlegi 
tulajdoni  arányunk  a  társaságban  2,9%.  Tihany  Község  Önkor
mányzata,  a  tulajdonát  képező  5.191  db  103.820.000  Ft össz
névértékű,  valamint  a  2001.  évben  átvett  részvénycsomagból 
3.548  db  70.960.000  Ft  össznévértékű  részvényt  értékesíteni 
kíván  a  Balatoni  Hajózási  Zrt.  által  2010.  december  31én  nyil
vántartott  értéken  (29.076  Ft/részvény).  Balatonalmádi  Város 
Önkormányzatának  képviselőtestülete  Balatoni  Hajózási  Zrt. 
részvénycsomag  vagyonarányos  részére  vonatkozó  elővásárlási 
jogával  nem  kíván  élni. 

Fotó: Nagy  Sándor 



VAN  ÚJ A  NAP  ALATT? 
Az  utóbbi  évtized  időjárása  alaposan  próbára  tett  bennünket. 

Nem  voltunk  hozzászokva  az  ilyen  szélsőséges  hőmérsékleti  és 
csapadékviszonyokhoz.  Itt,  a  Balaton  mentén  különösen  zavarta 
jól  megszokott  életritmusunkat  és  gazdasági  érdekeinket.  Gon
doljunk  csak  vissza  a  legutóbbi  száraz  periódusra,  amikor  a  fél 
ország  a Balaton  "kiszáradásától"  félve, azon  mesterkedett,  miként 
lehetne  a  Dráva,  vagy  a  Rába  vizét  a vízpótlásra  felhasználni.  Ma 
pedig  az jelenti  a  legnagyobb  gondot,  hogy  a Sió nem  képes  annyi 
vizet  elvezetni,  hogy  a kívánatos  vízszintet  lehessen  tartani. 

Azt  már  belátta  végre  a  tudós  társadalom  is, hogy  létezik,  sőt 
hat  az  általános  felmelegedés,  aminek  következtében  már  ma  is 
nagyon  sok  a  gond  és  kár  a  földkerekségen.  De,  hogy  a  rend
kívüli  időjárási  körülmények  máskor  is  erősen  foglalkoztatták  a 
tudósokat  és  a  közvéleményt,  álljon  itt  példának  egy  1916.  évi, 
olvasói  levélre  adott  válasz,  amit  nem  kisebb  személyiség,  mint 
Dr.  Lóczi  Lajos fogalmazott  meg. 

Boros  László 

"A Balaton  áradásának  oka. 

A  Balaton  jelenlegi  nagy  vize  egyedül  a  már  három  év  óta 
tartó  esős  időszak  kisérő  következménye.  Tíz  év  előtt  nagy 
szárazságról  szólt  a  panasz.  Ekkor  HEGYFOKY  KABOS  a 
Földrajzi  Közlemények  34.  (1906.  évf.)  kötetében  "Az eső  járása 
Magyarországban"  czímű  értekezésében  kifejtette,  hogy  a  csapa
déknak  bizonyos  periódusai  vannak,  és  rámutatott ,  hogy 
Brückner  Ede  35  éves  klimaperiódusának  van  valamelyes  meg
nyilatkozása  hazánk  csapadékviszonyaiban  is. 

Nyilvánvaló,  hogy  Magarországon,  a  hol  a  nyugati,  keleti, 
északi  és  déli  országrészek  évi  csapadékos  időszakai  nem  esnek 
össze,  a  csapadékok  maximumai  és  minimumai  sem  vágnak 
egybe  pontosan.  Hiszen  még  a  70  kilométernél  nem  sokkal 
hosszabb  Balaton  ellenkező  végei  is  különböző  esőmennyiségű 
vidékeken  vannak. 

Tény  az,  hogy  20  magyar,  10  angol,  9  német  és  4  franczia 
állomás  csapadékmaximuma  az  18761880.  ötéves  időszakra 
esett.  HEGYFOKY  KABOS  miután  megállapította,  hogy  ötéves 
csapadékátlagainak  1876  óta  feltűnően  hasonlítanak  az  1806
1835.  éviekhez,  amelyek  6  európai  állomás  szerint  készültek, 
kérdőleg  mondja:  foge  az  ötéves  csapadékátlag  nálunk  is 
növekedni,  mint  1835  után  6 európai  állomáson?  azt a jövő fogja 
megmutatni. 

Sokkal  inkább  tükrözik  vissza  a  csapadék  mennyiségét  és  a 
csapadék  maximumának  idejét  azok  a  lapos  területek,  a 
melyekről  az  összegyűlt  csapadékvíz  nem  folyik  le  könnyen  és 
elég  gyorsan.  Ilyenek  a  lejtésnélküli  vagy  kis  esésű  síkságok,  a 
melyek  természetes  esőraktározók.  Alföldünkön  a  talajvízzel  is 
bővült  belvizek  most  igen  nagy  kiterjedésűek.  A  sikér  vízerek, 
mocsarak,  turjánok,  lápok,  bozótok  mind  vízzel  vannak  ellepve. 
Megbővült  a  Fertő  és  a  Balaton  vize  is.  Mindezek  a  háromévi 
esőnek  raktározói. 

A  Balatonról  tudjuk,  hogy  XVIII.  század  utolsó  negyedében, 
a  XIX.  század  második  évtizedében  és  közepén  volt  nagy  vize. 
1863  óta  naponkint  jegyzik  vízállásait  és pontosan  megállapítot
ták,  hogy  1879.  április  haván  195  cmrel  emelkedett  az  1866iki 
eddig mért  legalacsonyabb  (0nak  megállapított)  vízállás fölé. Ezt 
az  árvizet  még  nem  érte  el  a  Balatonnak  jelenlegi  0  fölött  030
140  cmes  nagy  vize. 

Az  idézett,  emlékezetből  és  vízműtani  írott  adatokból  a 
XVIII.  század  végétől  ismert,  balatoni  magas vízállások  a 35  éves 
BRÜCKNERféle  klímaingadozási  periódussal  jól  összevágnak. 
Minthogy  1879ben  volt  a  Balatonnak  eddig  följegyzett  legma
gasabb  árvize,  1914ben  kellett  volna  már  bekövetkeznie  a  reá 
következő  nagy  víznek.  BRÜCKNER  általánosabb  esőmaximu
ma  azonban  1882ben  volt, úgy hogy még egy évig  1917ig  volna 
várható  a  csapadék  növekedése  és  ezzel  a  Balatonnak  még 
továbbtartó  állandó  magas  vize. 

Természetes,  hogy  Magyarországnak  KözépEurópától  kele
tibb  fekvése  csökkentheti  a  következő  évek  esőmennyiségét;  a 
Siócsatorna  kibővítése  a lefolyó vízmennyiséget  tetemesen  növel
heti;  száraz  meleg  nyár  fokozhatja az  elpárolgást  és  ezzel  legjob
ban  apaszthatja  a  tavat. 

Mindezek  a tényezők  kedvező  összejátszásától  függ a  Balaton 
apadása. 

A  tó  jelenlegi  áradása,  mint  a  meteorológiai  változók  függ
vénye,  rendes,  már  többször  bekövetkezett  jelenség.  Az  áradás 
nem  érte  még  el  az  1879i  magasságot  és  nagy  valószínűséggel 
lehet  a víz bővülését  nyár  elejéig még  előre  jósolni.  Mert  ha  már 
most,  az  őszi  és  téli  évi  legalacsonyabb  vízállás  idején  is  árvízzel 
alkalmatlankodik  a  Balaton,  minden  eddigi  tapasztalat  ellen 
volna,  hogy  a  nyári  szokott  nagyvíz  idejéig  leszállna  a  víz  színe; 
az  apadás  mindig  a nyár  fordulója után  állott  be  eddig." 

Dr  Lóczi  Lajos 

Megjelent: Természettudományi  Közlöny,  1916  márczius  1már
czius  15.  645646.  füzet p.  210211 



AZOK A RÉGI 
SZÉP IDŐK! 

Mint  minden  igazi 
gyűjtő,  DR.  TERLECZKY 
JÓZSEF  is  szeretné  hosszú 
évek  örömteli  munkájával 
összegyűjtött  tárgyait  és  a 
témával  kapcsolatos  tudá
sát  megosztani  egy  széle
sebb  közönséggel.  Sajátos, 
kicsit  talán  szokatlan    ép
pen  ezért  érdekes    terüle
tet  választott  magának  a 
gyógyszerész  úr  és  felesége, 
Hári  Ilona. 

A  XIX.  század  köze
pétől  a  XX.  század  elejéig, 
javarészt  az  OsztrákMa
gyar  Monarchia  idejéből 
talált  otthonra  náluk  min
den,  ami  az  akkori  fürdő
helyekkel  kapcsolatos  tár
gyi  emlék. 

Korabeli  fényképek, 
képeslapok,  szépen  met
szett  üvegek  és  ivópoharak, 
emléktárgyak  képezik  a 
gyűjtemény egyik  részét.  A 
legérdekesebb  és  leglátvá
nyosabb  eleme  azonban  az 
aprólékos  munkával,  láthatóan  sok  szeretettel  felépített  makett. 

A két  és fél négyzetméteren  "elterülő",  80  kilónyi,  minden  részletében  töké
letesen  kidolgozott  csodavilágot  nem  lehet  pár  perc  alatt  felmérni és befogadni. 

Egy idilli, polgári  fürdőváros központját modellezte meg alkotója, a kisváros 
minden  kellékével,  sajátosságával, a kor  jellegzetes épületeivel  együtt. 

Amitől  izgalmas  lesz  az egész,  azt  talán  úgy  lehet  megfogalmazni,  hogy  ez a 
kisváros  él.  A  kivilágított  ablakok  függönyein  át  belátni  a  szépen  berendezett 
lakásokba,  a  kültéri  "modern" villanyvilágítás  üzemel,  a  szökőkút  vizet  pumpál, 
az  ivókút  pedig vizet ad  a szomjazónak. 

A kerítések  frissen festve határolják a gondosan  ápolt parkot,  ahol  láthatóan 
jól  érzik  magukat  a  nyitott  kapukon  besétáló  vendégek.  Ezt  a  kiegyensúlyozott 
boldogságot  pedig  igazi  kövekből  épített  hegy  tetejéről  mintegy  óvjavigyázza 
egy szép kis  kápolna. 

  Mi  indította  Önt  erre a szemmel  láthatóan  hatalmas munkára? 
Tizenévvel ezelőtt a régi üvegek ragadták  meg a fantáziámat. Szeretünk  utaz

ni,  részben  emiatt  sikerült  hozzájutnom  néhány  emlékpohárhoz,  amit  régen 
ajándékba,  vagy  emlékbe  vásároltak  a  látogatók  a  fürdőhelyeken.  Ismerősöktől 
is kaptunk  néhány  szép darabot,  így hamar  gyűjtőszenvedély  lett  belőle. 

Közben  régi  képeslapokat  is  vásároltunk,  később  cseréltünk,  börzékre  jár
tunk;  így  ebből  is  kialakult  egy  kisebb  gyűjtemény.  A  képeslapok  nagyon 
fontosak, szinte kortörténeti  dokumentumok. 

Gondoltam,  hogy  legyen  akkor  egy  saját gyógyfürdőm  is:  ez az  elhatározás 
vezérelt,  amikor  2000ben  elkezdtem  a  makettet  készíteni.  Igyekeztem  életsze
rűvé  tenni  a városrészt  fedett sétahelyekkel,  a központi  épülettel,  a  zenepavilon
nal.  Ezeken  kívül  sok  olyan  apró  részlet  van,  amit  csak  alaposabb  szemléléssel 
lehet  észrevenni. 

  Lehet  tudni,  hogy körülbelül  mennyi  munkaórát  fordított  az "építkezésre"? 
Valószínűleg  több  ezret,  különösen  ha belevesz

szük  a  tervezéssel  töltött  időt  is.  Mindent  kézzel 
készítettem,  faragtam, ügyelve az  1:30as arányra,  a 
felhasznált  anyagokra. 

  Mi a  távolabbi  célja a gyűjteménnyel? 
2005ben  már  volt  egy  kéthónapos  sikeres  kiál

lításunk  Keszthelyen.  Szeretnénk  azonban  egy  állan
dó  kiállításon  bemutatni  a  gyűjteményt  valamilyen 
fürdőhelyen, szívesen  felajánlanánk Almádinak  is. 

A makettra  lenne érdeklődő,  de jó lenne  egyben 
tudni  az egész  anyagot.  Az volna  az  igazi, ha  a kiál
lítóhelyiség falain a képeslapok  nagyításai  kaphatná
nak  helyett,  és ugyanott  lehetne  kiállítani  az  emlék
tárgyakat  is. 

Az  országban  még  nincs  ebben  a  témában  kiál
lítóhely,  pedig  köztudottan  fürdőnagyhatalom  vol
tunk. 

Esős  nyári  napokon    vagy  éppen  télen  is 
jöhetnének  a  látogatók,  a  gyerekek  akár  csopor
tosan  is  megtekinthetnék  egy  szakavatott  vezető 
kíséretében, hogy milyen volt az élet azokban a "régi 
szép  időkben'. 

Sz.M. 



A SZENT  KORONA 
ÉS AZ  ALKOTMÁNY 

Az  idei  tavaszon  megszületik  hazánk  új  alaptörvénye,  amely 
felváltja  a  ma  hatályos  ideiglenes  alkotmányt.  Sokak  véleménye, 
hogy  az alkotmányozás  során  vissza kellene  térni  a Szent  Koronatan 
azon  alapelveihez,  amelyekre  Magyarország  történeti  alkotmánya 
épült.  A  ma  embere  keveset  tud  erről  az  ősi  alkotmányról,  ezért  a 
Konzervatív  Kör  meghívta  a  téma  egyik  legkiválóbb  szakértőjét,  dr. 
Tóth  Zoltán  Józsefet, a Pázmány  Péter  Katolikus  Egyetem  docensét, 
tartson  előadást  a  Szent  Korona  és  az  alkotmány  kapcsolatáról. 
(Docens  úr  egyébként  a  Honvédelmi  Minisztérium  helyettes  állam
titkára,  de  a  meghívás  a  jogtudós  egyetemi  oktatónak  szólt.)  E 
cikkben  a  történeti  alkotmány  alapjául  szolgáló  Szent  Koronatan 
legfontosabb  elvei  olvashatók,  az  előadó  értelmezésében. 

A  régmúltba  visszanyúló  Szent  Koronatan  alapelveit  először  a 
középkor  késői  századaiban  foglalták össze. A legfontosabb elv a  ha
talomról  szól:  kié  a hatalom  teljessége, hol  van  a hatalom  forrása? A 
magyar  történeti  alkotmány  egyedülálló  sajátossága, hogy  a  hatalom 
teljességét  nem  a  királyra,  de  nem  is  a  nemzetre  ruházza,  hanem  a 
Szent  Koronára.  A hatalom  forrása  tehát  a szuverén  Szent  Korona. 

A második  alapelv  a "mellérendelt"  hatalomgyakorlásról  szól. Az 
előadó  a  hatalomgyakorlásnak  ezt  a  módját  egy  olyan  képzeletbeli 
páncélszekrénnyel  érzékeltette,  amely  magában  rejti  a  teljes  nemzeti 
vagyont.  Az  alapkérdés:  kinél  van  a páncélszekrény  kulcsa,  a  király
nál,  vagy  a  nemzetnél?  A  történeti  magyar  "páncélszekrénynek"  két 
kulcsa  van,  az  egyik  a  királynál,  a  másik  a  nemzetnél,  mint  "önkor
mányzatnál". Vagyis, a központi  hatalom  mellett,  azzal  egyenrangúan 
létezik a nemzet  önkormányzatisága.  A központi  hatalom  intézmény
rendszere  ott  végződik,  ahol  a nemzet  önkormányzatisága  kezdődik. 

Szent  Koronatan  harmadik  alaptétele  arra  ad  választ    az  előző 
hasonlattal  élve   ,  hogy  a  páncélszekrényből  kivehetőe  minden,  ha 
a  két  kulcs  tulajdonosa  együtt  szeretné  azt  kinyitni?  A  válasz  nem, 
mert  a  nemzet  vagyona  elidegeníthetetlen  koronajavakat  is  tartal
maz,  amelybe  például  1848ig  a  magán  földbirtokok  is  tartoztak 
(ősiség).  A  föld  tehát  1848ig  a  Szent  Korona  tulajdona  volt,  földet 
adnivenni,  rá  hitel  fedezeteként  jelzálogot  bejegyezni  nem  lehetett, 
hiszen  a  birtokosok  a  földet  csak  használatra  kapták  a  Szent  Koro
nától. 

A negyedik  alaptétel  szól  a  tan  értékrendjéről,  amelynek  alapja a 
Szent  Korona  "mindenek  felettisége",  vagyis,  hogy  Ő  (a Szent  Koro
nát  személyként  tisztelték  a  történeti  közjogban)  a  hatalom  forrása. 
A "szent" jelző arra utal, hogy létezik egy olyan  értékrend,  amely  nem 

vitatandó,  hanem  követendő.  Létezik  a  "jó" és  a  "rossz",  s ha  létezik 
a  jó  és  a  rossz  kategóriája,  akkor  beszélhetünk  a  közjóról,  illetve 
igazságosságról.  Az  igazságosságra  törekvő  rend  feltétele,  hogy  a 
jogok  és a kötelezettségek  egyenlő  arányban  álljanak. 

Az  ötödik  alapelv  a  jogfolytonosság  elve,  vagyis:  "törvénytelen
ségre jog nem  alapítható".  Ha  valaki  megszerzi  a teljhatalmat,  s azzal 
megszűnik  a  "mellérendelt"  hatalommegosztás,  akkor  megszakad  a 
jogfolytonosság.  Így  van  ez  az  abszolutista  királyi  hatalom,  illetve 
diktatórikus  hatalomgyakorlás  esetén.  Ha  megszakad  a  jogfolyto
nosság,  akkor  a  hatalom  törvénytelenné,  illegitimmé  válik.  A  jog
folytonosság  egyértelmű  megszakadása,  ha  az  országot  idegen  had
sereg  szállja  meg,  és  az  szabja  meg  az  ország  jogrendjét,  ahogyan  ez 
1944.  március  19e  után  történt. 

Sokan  vélik  úgy  a  jogtudósok  közül,  hogy  a  mai  rendszer  legiti
mitása  kérdéses  lehet.  Ennek  oka  egyrészt  az, hogy  az  1989es  alkot
mánymódosítás  idején az ország  még  idegen  katonai  megszállás  alatt 
állt  (a  szovjet  hadsereg  csak  1991ben  vonult  ki).  Másrészt  a  ma 
hatályos alkotmányt,  amely a népszuverenitás  elvére épül, sem  1949
ben,  sem  1989ben  nem  fogadta   de  nem  is fogadhatta   el  népszu
verenitás  által  erre  felhatalmazott  szerv. A nagyobb  probléma  mégis 
az,  hogy  ha  ez  a  rendszer  a  megszállás  idején  létrejött  renddel  tartja 
az  alkotmányos  jogfolytonosságot,  akkor  utólag  jóváhagyja,  törvé
nyesíti  a  törvénytelent.  Vitathatatlanná  teszi  az  akkori  rendszer  jogi 
aktusait  (államosítás,  koncepciós  perek,  kitelepítés,  privatizáció,  ál
lamadósság  stb.),  s elévültté  teszi  a korábbi  rendszer  bűneit. 

Hogyan  lehetne  a mai  alkotmányozási  folyamatban  alkalmazni  a 
Szent  Koronatan  elveit?  Az  új  alkotmánynak  legalább  a preambu
lumában  kellene  hivatkozni  a  Szent  Koronára,  mint  a  hatalom  tel
jességének  szimbólumára.  Az  alkotmányban  pedig  a  megmaradt 
nemzeti  vagyon  abszolút  védelmére,  ezzel  együtt  a  szociális  biztosí
tékokra,  az  örök  értékrendre,  a  mellérendelt  hatalmi  szerkezetre,  az 
önkormányzatiságra  és annak vagyoni  hátterére. Az új  alkotmánynak 
az  ezeréves  történeti  magyar  állam  törvényes  rendszereivel  való  jog
folytonosságot  kellene  vállalnia. 

Hogy  a jelenkor  és az utókor  milyen  jogi  konzekvenciákat  vállal 
fel  a  Szent  Koronatan  alapelveiből,  az  az  adott  korszak  politikai, 
nemzetközi  mozgásterétől  függ, de az alapelvek  ésszerű  alkalmazásá
val  a  kapu  kinyílhat  egy  igazságosságra  törekvő  rend  felé    zárta 
előadását  dr.  Tóth  Zoltán  József. 

Bálint  Sándor 
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BÁTAI  SÁNDOR 

Adva  van  egy  lelet,  ami  tör ténetesen  lehet  egy  téglába 
vésett  jelzés,  egy  sírkeresztbe  vésett  ábra,  egy  falba  rót t 
rajzminta,  vagy  csak  egy  repedés,  amelyben  benne  van  a 
képzettársítás  lehetősége,  a  tu la jdonképpeni  kul túr tör ténet i 
kód.  Ez  a  k i indulópont ,  az  úgynevezett  pozitív  fo rma,  az 
archaikum  le tapogatható  nyoma,  amelyre  Bátai  szabálytalan 
peremű  papírmasét  helyez,  és  átülteti  rá  annak  ikonográfiai 
állagát,  leszedi  róla  a  képi  mintát ,  a  negatív  öntetet .  Az 
átpréselt  f o rma  képezi  a  leendő  mű  fizikai  alapját,  az  tartal
mazza  a  központ i  mot ívumot ,  a  tartalmi  foglalatot,  amely  a 
későbbiekben  foganatosí tot t  színezési  eljárás  következtében 
cserzett,  illetve  konzervált  tu la jdonságot  vesz  fel,  erősítve  azt 
az  eredeti  hatást,  amit  a  szöveges  vagy  rajzos  ábrák  relikviás 
mivol tukban  a  priori  közvetí tenek  a  jelenkor  felé.  A  minta
átvétel  alkalmával  az  eredeti  n y o m ó f o r m a  amúgy  is  hiányos 
nyelvi  készlete  tovább  veszít  motívumvilágából,  és  a  her
meneut ika  felé,  illetve  a  t i tkok  világának  irányába  tolja  az 
esztétizált,  művészetté  avatott ,  már  különben  is  hiányos 

üzenetér tékű  leletet.  A  Rétegek  című  ciklus  darabjai  például 
önmagukban  is  azt  a  hatást  keltik,  mintha  a  tör ténelem 
salétromosfelpat togzott  falfelületéről  váltak  volna  le,  az 
emberi  kul túra  ősmasszájából  szakadtak  volna  ki.  Vagy  lehet
nének  halott i  maszkok  is  az  emberi  kultúra  arculatáról. 

A  leletként  kezelt  archaikus  minták    a  sokszor  ismeretlen 
nyelvből  származó  ősrétegek    szimbólumvilága  természet
szerűleg  a  legalapvetőbb  nyelvi  fo rmák  világa  is  egyben:  ősi 
alakzatok,  kezdeteket  jelölő  rováskonstrukciók,  a  hit  világá
hoz  közeli  jelképek,  amelyek  ráépülnek  egy  újabb  nyelvre.  Az 
archetípiai  mintasor  önmagában  véve  is  mindenkor i  ösz
tönzés,  kihívás  és  ihlet,  amelynek  elemeit  Bátai  a  kilencvenes 
évek  elején  emeli  be  munkásságába.  A  körre ,  a  négyzetre  és  a 
keresztre  immár  nem  leletként,  nyomófo rmakén t ,  hanem 
ikonográfiai  or igóként  tekint,  t émaként  viszonyul  hozzájuk,  ő 
maga  viszi  fel  őket  a  képzési  felületre,  méghozzá  azzal  a  tech
nikai  leleménnyel,  melynek  révén  a  képek  a  megtévesztésig 
visszaadják  az  archaikum  hangulatát ,  szellemi  atmoszféráját . 
A  műveken  ünnepélyes,  tiszteletet  ébresztő,  p ro fán  vonások
tól  mentes  szakralitás  sugárzik  át,  és  a  lélek  önmegha tá rozó 
képességének  nyoma  fedezhető  fel  raj tuk.  A  képeken  átsüt  a 
lét  örökkévalóságának  érzete,  és  maguk  is  szubsztrátumként , 
egy  szubsztancia  lecsapódásaként,  e redendő  energiakollek
torként  ha tá rozódnak  meg. 

Az  Ősfo rmák  című  sorozatban  Bátai  imit t amott  már 
leépíti  a  fel ismerhető  alakzatok  kanonikus  világát,  és  a  végső 
pr incípiumot  az  ősanyag,  az  ősköd  amorf  masszájába  helyezi 
vissza.  Figyelmét  másrészt  sok  esetben  a  pont ra ,  a  legpará
nyibb  nyelvi  elemre,  valamint  az  összekuszálódott  vonalra 
összpontosít ja,  s  így  az  ikonikus  kifejezést  lefejti  annak  lét
peremei re ,  a  t u l a jdonképpen i  kezdetekre ,  jelezve,  hogy 
munkásságának  egyik  kevésbé  in te rpre tá l t  tö rekvésében 
időszerű,  primáris  művészetelméleti  kérdések  is  meghúzód
nak. 

Szombathy  Bálint:  Időnyomok  halott i  maszkban 

Bátai  Sándor kiállítása  február  21ig  látható  a Magtár  Borok Házában 



SZÍNJÁTSZÓ  GIMISEK 
2011  januárjában  iskolánk  29  tanulója vehetett  részt  a Petőfi  Színház 

által  szervezett  hagyományteremtő  diákelőadáson.  Madách  Imre  Az  ember 
tragédiája című  drámáját osztották  fel Veszprém  megyei középiskolák  között, 
hogy  egy  rendkívüli  és  sokszínű  darabot  hozhassanak  létre. 

Nekünk  az Űrjelenetet  kellett  színpadra  állítanunk,  Tarnóczy Áron  
magyar  szakos  tanár    rendezésében,  klasszikus  színházi  stílusban.  A 
felkészülés  során  a  társaságunk  még  jobban  összekovácsolódott,  a  próbák  jó 
hangulatban  teltek, kezdetben  csak drámagyakorlatokat  végeztünk,  melyekre 
előadásunk  fő  mozzanatait  megalapozhattuk.  Tanárunk  a  játékokkal  min
denkiből  a  legjobbat  hozta  ki.  Csak  ezután  kezdtünk  magával  a  jelenettel 
foglalkozni. 

Január  22én,  a  kultúra 
napja  alkalmából  került  megren
dezésre  az  előadás.  Az  egész 
napunkat  a  színházban  tölthettük 
a kulisszák mögött,  az  öltözőkben 
és  a  színész  büfében. 

Nagy  izgalommal  vártuk,  hogy  színpadra  léphessünk,  miközben  a 
Tv2  Tények  című  műsorában  is szerepeltünk.  A jelenetünk  ott,  akkor  a  szín
padon  sikerült  a  legjobban,  minden  szereplőnk  a maximumot  nyújtotta. 

Felejthetetlen,  örök  élmény  volt  egy  napra  színésszé  válni. 

SZÍNHÁZ  ALMÁDIBAN 
Örömmel  jelentjük, 
hogy  a Pannóniában  új 
csoportosulás  jelent 
meg,  gazdagítva  váro
sunk  kulturális  palet
táját:  a  Teleszterion 
Színházi  Műhely. 
Január  közepétől  dol
goznak  nálunk.  Tevé
kenységükből,  szelle
miségükből  rövid  íze
lítőt  nyújtottak  már  a 
Kultúra  Napja  kap
csán,  mikor  egy  ma
gyar  költők  verseiből 
készült  összeállítással 
járultak  hozzá  ünnep
lésünkhöz. 

A  társulat  vezetője,  rendezője  Komáromi  Sándor  így 
fogalmaz: 

"Tavalyi  évben  találkoztunk  a  PKKKban  rejlő  lehető
ségekkel.  Megtudtuk,  hogy  annak  ellenére,  hogy  vannak 
állandó  csoportok  és  természetesen  rendezvények  is,  mégis 
van  némi  szabad  kapacitása  a háznak.  Ez azért  fontos,  mert 
a  háznak  van  próbák  és  stúdiószínházi  előadások  megtar
tására  egy alkalmas nagyterme,  valamint  több kisebb  terme, 
ahol  kisebb  létszámú  próbá
kat  is meg  lehet  tartani.  Bala
tonalmádi  ráadásul  egyetemi 
és  középiskolai  érintettségű 
hely  is,  tehát  ha  hosszú  távon 
gondolkodnánk,  izgalmas 
célközönséget  is  lehetne  ta
lálni. A Teleszterion  nem  akar 
kőszínház,  kőszínház  jellegű 
társulat  vagy  népszínházi  jel

leggel működő  csoport  lenni. A megyében  sehol nincs  olyan 
alternatív  színház,  amelyik  a  formanyelvi  keresést,  a  szín
házi  forma  újításainak  lehetőségét  keresné  legfontosabb 
alapelvei  alapján.  A  Teleszterion  ilyen  értelemben  hiány
pótló  társulás  is, ami  megalapozhatja  egy  perspektívakereső 
együttműködés  alapjait.  A  színházkultúra  és  a  művészetek 
iránt nyitott gondolkodás  ennek előfeltétele, reméljük, hogy 
előbb  vagy  utóbb  ez  kölcsönös  egymásrautaltságra  talál 
valahol  annak  érdekében,  hogy  a  szabad  gondolkodás 
állandó  terepre  leljen." 

Sok  szakmai  díjat,  elismerést  szereztek  már  munká
jukkal,  s  a  legfrissebb  eredményük  éppen  most  a  hónap 
végén  született.  Az 
V  Soltis  Lajos  Or
szágos  Színházi  Ta
lálkozón  a  zsűri 
döntése  alapján  a 
Találkozó  legjobb 
előadásának  járó 
Soltis  Lajosdíjat  a 
Teleszterion  Szín
házi  Műhely    Kurt 
Vonnegut:  Az  ötös 
számú  vágóhíd  cí
mű  előadása  nyerte.  E  díj  mellett  megkapták  a  Magyar 
Színjátékos  Szövetség  Országos  Arany  minősítését  is. 

A  találkozón  már,  mint  Almádi  csoport  szerepeltek  a 
Teleszterionosok,  ezzel  is  öregbítve  városunk  hírnevét.  A 
díjnyertes alkotást  itt a Pannóniában  is bemutatják a közel
jövőben.  Erről  majd a következő  újságban kaphatnak  pon
tos  információt  az  olvasók. 

Gratulálunk  Komáromi  Sándornak  és  társulatának. 
Kívánjuk, hogy  további  munkájukat sok  siker kísérje, hogy 
jól érezzék  magukat  itt Almádiban  a Pannóniában  és legfő
képpen,  hogy  az  almádiak  minél  jobban  részesülhessenek 
az  általuk  nyújtott  színházi  élményekből. 



A KÖZÉPKORI  SZŐLŐTERMESZTÉS  ÉS  BORKÉSZÍTÉS 

A  kora  középkor 
zűrzavaros  idő
szakában,  a  nép
vándorlás  viha
raiban  az  európai 
borkul túra  is 
szinte  teljesen  el
tűnt .  Csak  né
hány  szőlőskert 
maradt  érintet
len,  főleg  a  na
gyobb  városok 
környékén.  A  Ró
mai  Birodalom

mal  együtt  lehanyatlott  az  a  gazdasági  egység,  amely  a  Mediter
ráneumot  és  NyugatEurópát  úthálózattal,  közös  pénzzel, 
nyelvvel,  termelési  kultúrákkal  összekötötte.  A  gyakori  háborúk 
nyomorúságot ,  elszegényedést, 
naturális  gazdálkodást  hoztak. 
Ráadásul  a  IV  század  végétől  a 
VIII.  századig  egy  igen  hűvös 
száraz  éghajlati  korszak  köszön
tött  be.  Ilyen  körülmények  között 
senkit  nem  érdekelt  a  borkeres
kedelem. 

A  katolikus  egyház  az  utolsó 
vacsora  hagyománya  (a  bor,  mint 
Krisztus  vére)  alapján  kezdte  el 
újjáéleszteni  ókori  ismeretek 
alapján  a  szőlőtermesztést  és  a 
borkészítést.  Nagy  szerepe  lett 
ebben  a  bencés  rendnek,  melyet 
Nursiai  Szent  Benedek  alapított 
Kr.  u.  529ben,  Itáliában,  Monte 
Cassino  hegyén.  A  papok  és  a 
szerzetesek  ültették  újra  a  szőlő
ket  Európaszerte,  nem  annyira  a 
minőségi  borászat,  mint  inkább  az 
egyházi  liturgiához  szükséges 
mennyiség  előállítása  érdekében. 
A  kereszténység  elterjedése,  a 
Frank  Birodalom  rövid  integráló 
szerepe,  majd  a X.  század  végére,  XI.  század  elejére  stabilizálódó 
európai  keresztény  államrendnek  köszönhetően  újra  felvirágzott 
a  szőlőtermesztés.  Ezt  nagyban  segítette  az  ún.  középkori  ég

hajlati  opt imum  időszaka  a 
VIII—XIII.  századig,  amely  a  re
konstrukciók  szerint  a  jelenko
ri  felmelegedésnél  is  enyhébb 
klímájával  kedvező  feltételeket 
teremtett  a  mezőgazdaság  fej
lődésének. 

A  kolostorok,  a  kastélyok, 
a  városok  körül  virágzó  szőlő
ültetvények  létesültek. 

Hatalmas  erdőir tásokat 
végeztek  a  napsütötte  domb
oldalakon,  más  szántóföldi 
kultúra  termesztésére  nem 
alkalmas  területeken  is  szőlőt 
telepítettek.  A  bor  a  kereske
delem  újjászerveződésével  az 
egyik  legfontosabb  jövedelem
forrássá  vált  az  egyháznak,  a 
földesúrnak,  és  a  módosabb 
polgárságnak  is.  Ez  szükség
szerű  is  volt,  mert  a  XI.  és  a 
XIII.  század  között  Európa 
lakossága  megkétszereződött. 

Jelentős  borvidékek  ala
kultak  ki  Franciaországban: 

Anjou,  Cognac,  Charantes,  Bordeaux,  Saint  Emilion,  Bergerac 
vidékén  és Burgundiában,  a NémetRómai  császárságban  a  Rajna 
(Köln  központtal)  és  a  Mosel  vidékén,  ahol  főleg  fehér  borokat 
készítettek,  Itáliában,  a  mórok  lassú  visszaszorításának  követ
keztében  az  Ibériaifélszigeten  Rioja  és  Navarra  vidékén. 
Virágkorát  élte  ismét  a  görög  borászat,  és  elterjedt  Közép
Európában,  így  Magyarországon  is.  A  kedvező  éghajlat  miatt 
még  DélAnglia  bizonyos  vidékein  is  megélt  a  szőlő. 

A  Mediterráneum 
jellegzetessége  volt  a 
20 30  x  100300  mé
ter  nagyságú  parcellák 
kialakítása.  Ezeken 
lugasszerű  művelési 
módokat  alkalmaztak. 
Sokfelé  alkalmazták 
már  a  karózást  is, 
amikor  a  szőlőindákat 
minden  évben  a 
növény  tövéig  vissza
vágták  sajátos  alakú 
késekkel  (kacorkés). 

A  mérsékelt  égövi 
Európa  szőlősgazdái 
számára  vált  realitássá  az  is,  hogy  ebben  az  övezetben  a  rekord
terméseket  gyenge  termésű  évek  követik,  így  a  természet  szinte 
kikényszerítette  a  borral  való  spekulációt.  A  borászat  fejlődé
sének  következtében  a  jó  évjáratú  borokat  érlelni  is  tudták  a 
pincékben,  és akkor  dobták  az  árut  a piacra  amikor  a  legnagyobb 
haszonnal  lehetett  értékesíteni.  DélEurópában  kiegyenlített  ter
mésű  évek  követték  egymást,  a  gazdáknak  nem  voltak  a  hegy
oldalakba  vájt  pincéik,  lakóházuk  földszintjén  raktározták  egy 
éven  át  boraikat.  DélkeletEurópában  és  a  Mediterráneum  keleti 
részén  a  bort  nem  is  tárolták  hordókban,  hanem  nagy  agyag
edényekben,  melyeket  beástak  a  tároló  helység  talajába.  Közép
Európában  viszont  mindenütt  szőlődombok  pincéiben,  hordók
ban  erjesztették  a  mustot  és  tárolták  a  bort. 

A  szőlőfeldolgozásnál  a 
lényerésnek  alapvetően  két 
módszerét  alkalmazták.  Az 
egyik  a  taposásos  módszer. 
Szüretkor  egy  nagy  kádba 
öntötték  a szőlőt  majd egy
két  paraszt  kitaposta  a  lét  a 
bogyókból.  A  másik  mód
szer  pedig  fából vagy  kőből 
készített  vályúba  rakták  a 
bogyót,  s  arra  nagyobb 
köveket  tettek,  melyek 
súlya  kisajtolta  a  lét.  Ezt 
kombinálták  azután  csa
varmenetes  megoldással, 
amellyel  egyszerű  módon 
megnövelték  a  préserőt . 
Ezek  bonyolultabb,  na
gyobb  szerkezetek  voltak, 
így  inkább  az  uradalmak 
majorságaiban,  s  a  gaz
dagabb  polgárok  szőlőbir
tokain  terjedtek  el.  Volt 
közöt tük  olyan  is  már, 
amelynek  csavarjait  egy 
malommű  forgatta.  Ez  a 
szőlőprés  jellegzetes  példá
ja  lett  a  középkori  vízi 
energiával  működte te t t 
erőgépeknek. 

A  XIV  század  elejétől 
egy  jelentős  klímaváltozás 
kezdődött  el  Európában,  s 
a  XVI.  Század  közepétől  az 

Régi szőlőprés  Champagneban 

A szőlőkultúra  típusai 
Itáliában. 

1. A  talajszinten  futó  indák. 
2. Felfuttatva  lugasszerűen. 
3. Lugasszerűen  felfuttatva 
nyárfákra.  4. Lugasszerűen 

felfuttatva  diófára. 
(Houston  1964  nyomán) 

Tavaszi  munkák.  1520. 
Flamand illusztráció.  Bruge. 

Három paraszt  munkája: 
egy csákánykapával  feltöri  a 

talajt,  kettő  metszi  az  indákat. 
A háttérben  (galambdúcra 

emlékeztető)  őrtorony,  melyet  a 
szőlő  érése idején  használnak. 

(Hansen 1984  nyomán) 

Tavaszi  munkák a szőlőhegyen,  1500 
körül? Flamand naptárillusztráció.  Három 

paraszt  ássa és csákánykapával  feltöri  
ültetés  előtt    a  talajt.  Egy negyedik késsel 

metszi  az  indákat. 

Szüret és mustnyerés  taposással. 
1418.  Franciaország. 

Kódexillusztráció.  (Hansen  1984 
nyomán) 



1860as  évek  kö
zepéig  beköszön
tött  az  ún.  "kis 
jégkorszak".  A 
s z ő l ő t e r m e s z t é s 
határa  majd  500 
kmrel  délebbre 
csúszott.  Sok 
területről  teljesen 
eltűnt  a  szőlő, 
vagy  alacsony  cu
kortartalmú  vin
kót  tudtak  csak 
készíteni,  amit 
így  kénytelenek 

voltak  importborral  helyettesíteni.  A  nagy  földrajzi  felfedezések 
hosszú  hajóútjai,  a  hajózás  általános  fejlődése  és  a  polgári  kapi
talista  fejlődés  következtében  az  északitengeri,  az  atlanti
partvidéki,  és  az  angol  kikötővárosokban  drasztikus  mértékben 
nőtt  az  alkoholfogyasztás.  A  bor  szállítása  viszont  romlandósága 
miatt  veszélyes  és  drága  volt,  ezért  egyre  inkább  mással 
helyettesítették.  A  borokat  melegítéssel  sűrítették,  ezzel  szál
líthatóbbá  vált,  és  kisebb  helyet  foglalt.  Így  jött  létre  a  brandy, 
majd  a  portói  és  a  sherry  is.  Sok  területen  a  sör  uralkodóvá  vált 
a  napi  fogyasztásban,  s  megjelentek  a  különböző  párlatok  is, 
mint  a  skót  whisky,  a  holland  jenever,  az  angol  gin,  és  a  trópu
sokról  származó  égetett  szeszek,  mint  a  rum  és  a  triple  sec. 

Az  igazi  kihívást  a  borfogyasztásnak  mégsem  ezek  az  alkoho
los  italok  jelentették,  hanem  a  serkentő  hatású  főzetek,  mint  a 
tea,  a  kávé  és  a  csokoládé,  melyeket  a  nagy  felfedező  utazások 
visszatérői  hoztak  magukkal,  s  népszerűségük  rohamosan  nőtt 
nyugaton.  Angliában  kávéházőrület  bontakozott  ki,  a  teázás 
nemzeti  szokássá  vált.  Németalföldön  ezt  a  szerepet  a  kakaó  és  a 
csokoládé  töltötte  be,  s csak  ezek  kísérőjeként  fogyasztottak  bort 
az  emberek.  Ennek  a  kihívásnak  csak  a  minőség  fejlesztésével 
lehetett  eleget  tenni.  A  francia  borok,  de  a  szicíliai  és  a  magyar 
tokaji  is,  észt  vesztő  minőségi  javuláson  ment  keresztül,  amivel 
fel  tudta  venni  a  versenyt  a  polgárosodó  Európa  fogyasztási 

szokásainak  változásával,  ráadásul  néhány  máig  ható  újítás  is 
ebből  a  korból  származik. 

A hautvilliusi  Szent  Benedekrendi  apátság  pincevezetője  volt 
dom.  Pierre  Perignon  (16701715),  aki  először  zárta  le  szénsavas 
fehérborát  parafadugóval,  melyet  viaszba  mártott  drótkengyellel 
erősített  rá.  A  habzó  champagne  pillanatok  alatt  igencsak  ked
veltté  vált. 

A bortermelésben  a  XVIIIXIX.  században  új  termőterületek 
megjelenése  (Kalifornia,  Ausztrália,  Chile),  széles  választék 
kialakulása  és  jelentős  minőségi  javulás  volt  megfigyelhető. 
Európában  a  XIX.  század  végi  filoxera  vész  csak  rövid  időre 
tudta  ezt  megtörni. 

A  XX.  században  a  technikai  és  tudományos  fejlődés  va
lamint  a  gépesítés  az  eredetiség  megőrzése  mellett  tudatosan  a 
minőségi  termelés  fontosságát  hirdette,  hogy  a  bor  kulturált 
fogyasztása,  az  egészség  megőrzése  mellett,  az  5  6  ezer  éves 
érzéseket,  gondolatokat  és  áhitatot  váltsa  ki  az  emberekből. 

Csizmazia  Csaba 

Mustnyerés  taposással  a  présházban. 
16. század  vége. Franciaország.  Párizsban 

készült  illusztráció  (Hansen 1984  nyomán) 

Prés a szőlőhegyen.  1475. 
DélNémetország  (Hansen 1984  nyomán) 

MEGKÉSETT  VINCENAP  ALMÁDIBAN 

A szőlősgazdák  körében  több  évszázados  hagyomány  a  január 
22re  eső  nap  tájékán  a  termésjóslásnak  ez  a  hagyománya.  A  le
vágott  szőlővesszőn  az  almádi  kertbarát  kör  és  a  borlovagrend 
tagjai közösen  végezték  a vizsgálatot.  A megfelelő  időjárásról  ter
mészetesen  Németh  Lajos  meteorológus  és  Faust  Gyula  berényi 
református  lelkész   borlovagtársak    gondoskodtak,  kiemelkedő 
sikerrel.  Az  influenza  miatt  távollévő,  Schweiger  Rezső  kenesei 
borász    lovagtárs  és  egyben  "udvari  borász"    telefonon  kom
mentálta  a  tél  nagyobb  részét  egészségesen  túlélő  vessző 

tanúságtételét.  A  vessző  megfelelően  érett  belső,  zöld  része 
egészséges  és  jól  fejlett.  Csupán  néhány  vékonyabb  vessző  esett 
áldozatul  a korábbi  fagynak.  Így várhatóan  nincs  akadálya  annak, 
hogy  a  szőlősgazdák  a  nyár  végén  bőséges  termést  szüreteljenek. 
A  múlt  heti  Vincenapon  is  kedvező  volt  az  időjárás,  így  nincs 
akadálya  a  népi  hiedelmen  alapuló  jóslásnak,  mely  szerint:    Ha 
megcsordul  Vince,  tele  lesz  a pince!  Bizony  a  tavalyi  rossz  termés 
után,  a  nyár  végi  szüretkor  sok  borkedvelő  termelő  ajkán  fakad 
fel majd  az  öröm  az  első  muslicák  megjelenésekor:    Jaj  drágáim! 
De  rég  várlak  benneteket! 

L.J. 



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
február  13.  és március  12.  között 

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

RENDEZVÉNYEK 

FEBRUÁR  13., VASÁRNAP  15  ÓRÁTÓL    MAGTÁR  VASÁR
NAP  FARSANGI  BAZSALYGÁS    Farsangi  szokásjátékok  
Farsangi  játszóház    Táncház.  Forralt  bor  és  farsangi  fánk. 

FEBRUÁR  14.,  HÉTFŐ  1418  ÓRA    BÁLINT  NAPI  ÉS 
FARSANGI JÁTSZÓHÁZ  a Pannóniában  (További  információ a 
Pannónia  honlapján) 

FEBRUÁR  18.,  PÉNTEK  18  ÓRA,  HOLÁNYI  JÚLIA  FESTŐ
MŰVÉSZ  kiállításának  megnyitója  a  Pannóniában 
19.00  órától  Almádi  Pódium    beszélgetés  Oberfrank  Pál,  a 
veszprémi  Petőfi  Színház  igazgatójával. 
Helyszín  és  szervező:  Pannónia 

FEBRUÁR  19.,  SZOMBAT  18  ÓRA    OLVASÓKÖR 
Hermann  Hesse:  Pusztai  farkas  című  műve  alapján  beszélgetés 
Dr.  Horváth  Géza  egyetemi  tanárműfordítóval,  a  Hermann 
Hessesorozat  szerkesztőjével.  Helyszín:  balatonalmádi  reformá
tus  gyülekezeti  terem.  (Baross  Gábor  utca  24.) 

FEBRUÁR  2125.  HASZNÁLT  KÖNYVEK  VÁSÁRA    a 
Pannónia  előterében  az  intézmény  nyitva  tartási  idejében. 

FEBRUÁR  23.,  SZERDA  16  ÓRA    RAMAZURI  BÁBSZÍN
HÁZ:  Itt  a király,  hol  a  király  bábelőadás.  Helyszín:  Magtár 

FEBRUÁR  24.,  CSÜTÖRTÖK  18  ÓRA    BORVARÁZS  
Borkóstoló  a Villa  Tolnay  Pincészet  boraiból.  Badacsonyi  Borvi
dék  Csobánc.  Helyszín:  Magtár 

FEBRUÁR  25.,  PÉNTEK  18  ÓRA    KOMMUNIZMUS 
ÁLDOZATAINAK  EMLÉKNAPJA    Kahler  Frigyes  egyetemi 
docens  előadása  az  '56  utáni  megtorlások  Veszprémmegyében 
címmel.  Helyszín  és  szervező:  Pannónia 

FEBRUÁR  25.,  PÉNTEK  18  ÓRA    ZENEZENEZENE  
Kokas  Klára  zenepedagógiája.  Demel  Eszter  filmvetítéssel  egy
bekötött  előadása.  Helyszín:  Magtár 

FEBRUÁR  26.,  SZOMBAT  16  ÓRA    ASSZONYFARSANG  a 
NABE  és  a  Pannónia  szervezésében.  Helyszín:  Pannónia 

FEBRUÁR  26.,  SZOMBAT  16  ÓRA    MAGTÁR  GALÉRIA 
KIÁLLÍTÁS  gyerekeknek  is.  Szalma  Edit  grafikusművész  gyer
mekkönyvillusztrációi.  Papp  László  műgyűjtő anyagából.  A kiál
lítást  megnyitja  és  a  művésszel  beszélget:  Somodi  Zsuzsa  felelős 
szerkesztő.  Gyermekkönyvvásár  a  kiállítás  ideje  alatt. 

FEBRUÁR  27.,  VASÁRNAP  15  ÓRA    TÉLTEMETŐTA
VASZKÖSZÖNTŐ  mulatság  a Szent  Erzsébetligetben  a  Kurázsi 
Táncegyüttessel  és  Szabó  Sancival,  a  népművészet  ifjú  mesteré
vel.  Szervező:  Pannónia 

MÁRCIUS  4.,  PÉNTEK  17  ÓRA    FILMVETÍTÉS 
Kopár  István  további  óceáni  sikereinek  filmvetítése 
Helyszín:  Pannónia.  Szervező:  Honismereti  Kör 

MÁRCIUS  8.,  KEDD  18  ÓRA    KÖSZÖNTJÜK  A  NŐKET! 
Nőnapi  randevú  meglepetés  vendéggel.  Szervező  és  helyszín: 
Pannónia 

MÁRCIUS  9.,  SZERDA  16  ÓRA   CSODATÁR  "Van egy hely  a 
világon"  Ramazuri  Játszóház    Tavaszváró.  Helyszín:  Magtár 

MÁRCIUS  10.,  CSÜTÖRTÖK  18  ÓRA    BORVARÁZS  
Borkóstoló  a  Czézár  Pincészet  boraiból.  Balatonmelléki  Borvi
dék  Nagyrada.  Helyszín:  Magtár 

MÁRCIUS  11.,  PÉNTEK  18  ÓRA    MAGTÁR  KÖNYVBE
MUTATÓ  ÉS KIÁLLÍTÁS.  Kezében  a kereszt,  oldalán  ősi  kard 
  Vecsey  Kiss  Mária  költővel  Kemény  András  a  Papirusz  book 
kiadó  vezetője  beszélget.  Közreműködik  a  Tálentum  csoport, 
vezető:  Szerdahelyi  Izabella.  Nagy  Sándor  Zoltán  grafikus
művész  illusztrációi  április  8ig  láthatók. 

MÁRCIUS  12.,  SZOMBAT  18  ÓRA    ALMÁDI  PÓDIUM  
Beszélgetés  SZOMBATHY  GYULA  színművésszel.  Szervező  és 
helyszín:  Pannónia 

KIÁLLÍTÁSOK 

KÖNYVTÁR  GALÉRIA 
Képes beszámoló  a Pireneusokból.  Megtekinthető  február  11től 
március  10ig  a könyvtár  nyitva  tartási  idejében. 

MAGTÁR    BOROK  ÉS RENDEZVÉNYEK  HÁZA 
www.almadirendezvenykozpont.hu 
Nyitva  tartás:  hétfőtől  péntekig:  1618  óráig  vagy  telefonon 
egyeztetett  időpontban  704554100 
Cz. Tóth  Hajnalka kiállítása megtekinthető  január  15től  február 
15ig. 
Bátai  Sándor  képzőművész  kiállítása  január  28tól  február  21ig 
látogatható. 
Szalma  Edit  grafikusművész  gyermekkönyvillusztrációi.  Papp 
László  műgyűjtő  anyagából.  Gyermekkönyvvásár  a kiállítás  ideje 
alatt.  A  kiállítás  február  26tól  március  21ig  látogatható  nyit
vatartási  időben  vagy  egyeztetett  időpontban. 

PANNÓNIA 
Váci Pap  László  Modern  Művészeti  Gyűjtemény kiállítása  január 
22től  február  15ig. 
Holányi Júlia  festőművész kiállítása  február  18tól  március  15ig 
látogatható. 

KISCSOPORTOK,  KLUBOK, 
TANFOLYAMOK  ÉS PROGRAMJAIK 

312  MERIDIÁN  TORNA 
Éljünk  100  évig  a  312  kínai  meridián  torna  segítségével.  A 
Vörösberényi  Kultúrházban  2011.  január  27én,  csütörtökön  18 
órakor  tart  foglalkozást  és  előadást  Czabuláné  Nagy  Andrea  a 
kínai  meridián  torna  jótékony  hatásairól. 
Jó  testmozgásra,  és  hatékony  öngyógyító  módszerek 
elsajátítására lesz lehetőség.  Minden  érdeklődőt  várunk  szeretet
tel.  Telefon:  209916213 

ALMÁDI  GOMBÁSZOK  ASZTALTÁRSASÁGA 
Információ:  Szenthe  László,  88/438224 
Helyszín:  Pannónia  olvasóterme 
Február  11.,  péntek  17  óra    A  Magyar  Gombász  főszerkesztő
helyettesének,  Pálfalvi Györgynek  az  előadása. 
Az előadás  témája: A Magyar  Gombász  c.  folyóirat bemutatása  
a gombák  tájnevei  (az ebből  adódó  félreértések, zavarok)    tapló
gombából  használati  és  dísztárgyak  készítése  (bemutatóval) 
Március  4.,  péntek  17  óra    66  gombafajt  fotókon  mutat  be 
Szenthe  László 

mailto:pannoniakonyvtar@upcmail.hu
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BABAMAMA  KLUB 
Minden  páros  pénteken  10  órától  a  Pannónia  gyermekkönyv
tárában. 
Vezető:  BrokésHadházy  Lívia  70/5398892  hadliv@gmail.com 
Február  11.  Korai,  játékos  idegennyelvtanulás  tipegő  korban. 
Beszélgetés  Tardi  Hajnalka  angoltanárral. 
Február  25.  Bemutatkoznak  óvodáink.  Tájékoztató  beszélgetés 
az  idei  óvodai  beiratkozás  előtt  az  almádi  óvodák  óvónőivel. 
Március  11.  Otthonról  dolgozni,  gyerek  mellett.  Beszélgetés  az 
otthonról  végzett  munka  lehetőségeiről. 

BABAMAMA  TORNA 
13  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  30/7488029,  ill.  Balai 
Zsanett  30/6396481 

BALATONALMÁDI  KERTBARÁT  KÖR 
Minden  páratlan  hét  keddjén  17  órától  a  Pannónia  8.  termében 
Február  22.  A tavaszi  bio  és vegyszeres  növényvédelemről  álta
lában.  Előadó:  Nagy  Krisztina  kertészmérnök  (Csopaki  Növény
védő  Áll.) 
Március  8. A borkezelés  tavaszi  munkái. 
Előadó:  Schweiger  Rezső  borász 
Információ:  Lőrincz  József  70/3660181 

Jorincz.bereny@freemail.hu 

BALATONALMÁDI  VÁROS  VEGYESKARA 
Titkár:  Vajainé Majbó Judit  70/4588574 

BOTORKA  NÉPTÁNC  EGYÜTTES 
Keddenként  és  csütörtökön  18.3021  óráig  a  Pannónia  nagyter
mében.  Vezető:  Kovács  Krisztián  20/2641561 

BRIDZS  KLUB 
Szerdánként  1519  óra.  Helyszíne:  Pannónia  8.  terem. 
Vezető:  Dr.  Sinka  László  70/379.71.13 

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

CIMBORA  KLUB 

Információ:  Kripli  Bernadett  88/542508 

CSILLAGNYÍLÁS 

Hétfőn,  szerdán  15.3019  óra,  csütörtökön  15.3016.15ig. 
Helyszín:  Pannónia  34.  terem. 
Vezető:  Vízhányó  Katalin  70/3802064 
DIABÉTESZ  KLUB 
Inf.:  Dr.  Árkai  Anna  (88/782947) 

ÉREMGYŰJTŐ  KLUB 
Minden  páratlan  hét  péntekén  1718  óráig  a  Pannónia  8.  klub
szobájában.  Információ:  Balogh  Pál  70/3396347 

GRÁNÁTALMA  HÍMZŐKÖR 
Hétfőnként  1618  óráig a Varrótű  Tanodában  (Veszprémi  út  11.) 
Információ:  Cz.  Tóth  Hajnalka  30/6110242 

GURGOLYA  GYERMEK  NÉPTÁNC  CSOPORT 
Foglalkozások  minden  szerdán  17 órakor  a Vörösberényi  Kultúr
házban.  Vezető:  Kreutz  Károly  70/3834455 

HONISMERETI  KÖR 
Összejövetel:  A hónap  második  hétfőjén  16.30tól  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  1718  óráig.  Gyógytor
nász:  Schlakker  Imréné  (70/3793573).  Vezető:  Melnecsukné 
Vati  Judit  (20/4912435).  Jelentkezni  lehet:  88/542552  a  hely
színen:  Pannónia,  4.  terem 

IDŐSEK  KLUBJA  (Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központ)  Városház  tér  4.  Telefon:  88/542556 

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

KONZERVATÍV  KÖR 
Minden  hónap  utolsó  szerdáján  17.00  órakor  kötetlen  beszél
getés  a  Pannóniában  a másnapi  képviselőtestületi  ülés  fontosabb 
témáiról  (nemcsak  Körtagoknak).  Levezető:  Bálint Sándor  elnök 

KÖKÖRCSIN  ÓVODÁS  NÉPTÁNC  CSOPORT 
Keddenként  16.30tól  a  Pannónia  nagytermében. 
Vezető:  Kreutz  Károly  70/3834455 

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  88/432141,  ill.  70/3896049 
Péntekenként  1519  óráig  a  Pannónia  5.  termében 

SHAZADI  HASTÁNC  ISKOLA 
Péntekenként  1719  óráig  a  Pannónia  4.  termében.  Információ: 
Vattai  Rita  70/5582729 

TÜCSÖKZENE 
Minden  csütörtökön  10  órakor  és  10.50kor  a  Pannónia  gyer
mekkönyvtárában.  Nádasné  Varga  Katalin  70/2525598 

VÖRÖSBERÉNYI  FÁBIÁN  JÓZSEF  KERTBARÁT  KÖR 
Minden  hónap  1. és 3.  hetének  hétfőjén  18  órakor,  a  Vörösberé
nyi  Kultúrházban.  Vezető:  Pandur  Ferenc  70/3395274 

VÖRÖSBERÉNYI  NYUGDÍJAS  KLUB 
Február  16.  szerda  16  óra    Egészségmegőrzés:  méregtelenítés, 
az immunrendszer  erősítése  természetes  készítményekkel.  Egyéni 
konzultáció.  Előadók:  dr.  Horváth  Szvetlana,  Tóth  Timea,  Vida 
Andrea 
Február  23.,  szerda  16  óra    Beszámoló  a klub  két  éves munkájá
ról,  gazdálkodásáról.  Vezetőségválasztás 
Zenés  szülinapi  rendezvény  Németh  Tamással 
Március 5.,  szombat  20  órától   FarsangiNőnapi  bál  Berényben. 
Büfé,  tombola,  zene.  Németh  Tamással 
További  információ:  Lencse  Sándor  30/9024268 

VÖRÖSBERÉNYI  NYUGDÍJAS  KLUB 
BOROSTYÁN  NÉPDALKÖR 
Péntekenként  15  órától  a  Vörösberényi  Kultúrházban.  Vezető: 
Tóth  László  70/2247222 

VÖRÖSBERÉNYI  NYUGDÍJAS  KLUB 
RINGATÓ  BALATON  NÉPTÁNCCSOPORTJA 
Minden  pénteken  18  órától  a  Vörösberényi  Kultúrházban. 
Vezető:  Magda  Balázs  (30/5664206). 

VÖRÖSBERÉNYI  POLGÁRI  OLVASÓKÖR 
Minden  hónap  első  csütörtökén  18.30  órakor  a  Vörösberényi 
Kultúrházban. 

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

mailto:hadliv@gmail.com
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BUKSI,  BOGÁR,  SZÍNÉSZ  MEG  A  TÖBBIEK 
(Kutyatörténetek)  II. 

Bogár,  a simaszőrű  koromfekete  kutya  a szomszédban  lakott. 
Sanyi,  az  én  vidám,  jó  humorú,  de  hörcsög  természetű  játszópa
jtásom  volt  a kisgazdája,  akihez  feltétlenül  ragaszkodott.  Miután 
gyakori  vendég  voltam  Sanyiéknál,  s  órákon  át  bújócskáztunk, 
kergetőztünk,  vagy  háborúsdit  játszottunk  a  szalma  és  szénaka
zlak meg a szárkupacok  között  a késő  ősz unalmas  délutánjain,  jó 
barátságba  kerültem  Bogárral  is.  Farkcsóválva  üdvözölt, 
véletlenül  sem  mordult  volna  rám.  Legfeljebb  akkor  csaholt,  ha 
bekapcsolódott  a  játékunkba  és velünk  nyargalászott  a  szárkupa
cok  között.  Időnként  megsimogattam,  szóltam  hozzá,  vagy 
pajkosan  uszítottam.  Olyankor  vidáman  felugrott  rám,  s ha  nem 
vigyáztam,  megnyalta  az  arcomat,  vagyis  képen  csókolt,  mert  az 
ő  kutyatudatában  ez  a  szeretet,  a  ragaszkodás  legmagasabb  fokú 
kifejezését  jelentette. 

Mármár  azt  hittem,  hogy  engem  is gazdájának  tart,  s  büszke 
is  voltam  ragaszkodására,  amikor  egy  életre  kinyilvánította, 
milyen  nagy  a  különbség  a  gazdájához  fűződő  szeretet  és  a  jó 
szomszédság,  jó  pajtásság között  a  kutyák  világában. 

Sanyival  általában  felhőtlen volt  a viszonyunk.  Nagyon  ritkán 
kaptunk  össze  valamilyen  jelentéktelen  dolgon. 

Ma  sem  tudom,  mi  történhetett  tréfáskedvű,  ám  hirtelen 
haragú  pajtásommal  azon  az  emlékezetes  őszi  vasárnapon,  miért 
viselkedett  velem  olyan  pimaszul,  miért  csúfolt olyan  ádáz  gyűlö
lettel. 

Sanyi  fiatalabb volt  nálam  három  évvel,  s érthetően  gyengébb 
is.  Addig  a  napig  el  is  fogadta  elgondolásaimat,  kezdeményezé
seimet,  tiszteletben  tartotta  a  "tapasztaltságomat",  a  koromat. 

Akkor  azonban,  hazafelé  andalogván  a  délelőtti  miséről, 
mintha  fellázadt  volna  ellenem,  mintha  nem  tudta  volna  elvisel
ni, hogy  idősebb,  s nagyobb vagyok  nála,  s ezáltal  enyém  a vezető 
szerep  pajtási  és  szomszédi  kapcsolatunkban.  Bármit  mondtam, 
rosszindulatúan,  durván  elutasította. 

  Mi  történt  veled,  Sanyi?  Miért  akarsz  veszekedni  min
denáron?    próbáltam  csillapítani  hevességét. 

  Csak!  Azt  hiszed,  félek  tőled?    kiáltotta  nyeglén,  szemte
lenül. 

  Nem  akarlak  én  bántani.  Inkább  játsszunk  egy  kicsit  ebéd 
előtt    mondtam  még  mindig  higgadtan. 

Szavaim  azonban  úgy  hatottak  rá,  mint  olaj  a  tűzre.  Talán 
gyávaságot  olvasott  ki  belőlük,  s  még  bátrabbá  vált,  még 
hevesebb  támadásba  lendült. 

Sértő  megjegyzéseit  kissé  értetlenül,  de  tűrtem  egy  ideig. 
Reménykedtem,  hogy  lecsillapodik.  Amikor  azonban  csúfneve
men  szólított    amit  azelőtt  soha  nem  merészelt   ,  fejembe  sza
ladt  a  vér. 

  Ne  csúfolj  Sanyi,  mert  megpofozlak!    mordultam  rá 
mérgesen. 

A  megbokrosodott  fiú  erre  még  hangosabban  üvöltötte  a 
csúfnevem,  és egyre  sértőbb,  egyre  durvább  szavakat  vágott  hoz
zám. 

Ez már  túl  sok  volt  nekem.  Betelt  a pohár.  Jó  barátság  ide,  jó 
barátság  oda,  móresre  tanítom  én  ezt  a  tökmagot    gondoltam, 
rettenetesen  megsértve  önérzetemben,  és  Sanyira  rontottam. 

Ő  rúgkapált,  de  én  egy pillanat  alatt  a földre tepertem,  és két
szer  teljes erőmből  az arcába  csaptam. Akkor  valahogy  kiszabadí
totta  magát,  és  futásnak  eredt.  Beszaladt  a  közeli  házuk  gádorá
ba,  s onnan  folytatta eszelősen,  artikulátlan  hangon  csúfolódását. 

  Majd  találkozunk  még,  megállj!  Megfoglak  és  kitekerem  a 
nyakadat!    kiabáltam  dühtől  reszketve. 

Aztán  dúlvafúlva  hazamentem. 
Ebéd  után    bosszúvágytól  hajtva    nyomban  az  utcára  siet

tem. 
Egy  ideig  méregettük  egymást,  mint  két  falpaprikázott  kis

kakas,  aztán  a  fiú  hátrálni  kezdett,  s amint  biztonságos  távolság
ban  érezte  magát,  megint  rákezdte: 

  Ne  hidd,  hogy  félek  tőled!    és  egyre  csúfolt  szemtelenül. 
  No,  megállj!    harsogtam,  s mindenre  elszántan  rohantam 

utána. 
Ő  be akart  menekülni  az utcaajtón, de  izgalmában  nem  tudta 

kinyitni.  Akkor  futásnak  eredt,  én  utána.  Üldöztem  kitartóan.  Jó 

futó voltam,  így  a  kapujuktól  alig  ötven  méternyire  utolértem,  s 
elkaptam  a karját. Alig kaptunk  levegőt,  annyira  lihegtünk  mind
ketten,  de  már  nem  volt  visszaút.  Ütöttem  Sanyit,  ahol  értem.  Ő 
védekezett.  Rúgott,  karmolt,  ahogy  csak  tudott.  Vicsorogva,  hö
rögve  téptük  egymást,  amikor  egyszerre  dühödt  kutyaugatást 
hallottam  a  hátam  mögül.  A következő  pillanatban  azt  éreztem, 
hogy  valaki  vagy  valami  elkapja  a  jobb  lábamat,  úgy,  mintha  el 
akarna  ejteni.  Aztán  éles  fájdalom  hasított  belém,  s  én  önkénte
lenül,  kétségbeesetten  felüvöltöttem.  Elengedtem  ellenfelemet. 
Sejtettem,  hogy  valami  szörnyű  dolog  történt  vele.  Rémülten 
néztem  hátra,  s  elképedve  láttam,  hogy  Bogár,  mint  egy  fekete 
ördög  vicsorít  mögöttem. 

  Nem  mész,  Bogár,  te  rohadt  dög!    ordítottam,  ahogy  bír
tam. 

Erre  a  kutya,  mintha  megbánta  volna  tettét,  vagy  csak  meg
ijedt  üvöltésemtől,  rám  nézett,  majd  megfordult  és  elszaladt. 

Bogár  hívás  nélkül  segített  kis  gazdájának.  Váratlan 
támadásával  véget  vetett  küzdelmünknek. 

Sanyinak  földbe  gyökerezett  a  lába.  Döbbenten  és  ijedten 
nézett.  Én  felhúztam  nadrágom  szárát,  s  tehetetlenül  bámultam, 
mint  ömlik  a  vér  a  két  mély  sebből,  melyet  Bogár  fogai  téptek 
lábszáramon.  Kis ideig még nem  éreztem  fájdalmat, csak  szörnyű 
ijedtséget  és  iszonyatot. 

  Gyere,  menjünk  haza,  be  kell  kötni  a  lábadat!    szólalt  meg 
Sanyi  kijózanodva. 

Talán  bűntudatfélét  is  érzett,  bár  nem  ő  tehetett  arról,  hogy 
hűséges  kutyája bíztatás  nélkül  is  a védelmére  kelt. 

Édesanyám  nem  ismerte  az  elsősegélynyújtás  és  a  fertőtle
nítés  szabályait.  Rémületében  sebeimet  kútvízzel  mosta  ki,  majd 
disznózsírral  alaposan  bekente.  Használt  lepedőből  csíkot  tépett 
és  jó  szorosan  bekötözte. 

  Látod,  megvert  az  Isten,  mert  nem  fogadtál  szót!  Mond
tam,  hogy  ne  csavarogj  mindjárt  ebéd  után,  de  te  nem  fogadtál 
szót!    korholt  szelíden,  sajnálkozva. 

Kicsit  pityeregtem.  Először  bűntudatot  éreztem,  de  később 
megnyugodtam.  Elmentem  az  iskolaudvarra  és  beálltam  a  fiúk 
közé,  akik  a  lányokkal  játszottak  röplabda  mérkőzést. 

Másnap  reggel  bizonygattam  szüleimnek,  hogy  kutyabajom, 
nyugodtan  elengedhetnek  az  iskolába.  Végig  is ültem  mind  az  öt 
tanítási  órát,  de  egyre  pocsékabbul  éreztem  magam.  Alig  tudtam 
hazabicegni  dagadt  lábamon.  Forró  volt  az  egész  testem,  patak
zott  rólam  a  veríték.  Amint  végre  beléptem  a  konyhaajtón, 
elsötétült  előttem  minden,  s ájultan  zuhantam  a  konyha  köveze
tére. 

Anyám  kétségbeesve  élesztgetett.  Hidegvizes  ruhát  rakott  a 
szívem  tájékára  és  a  homlokomra.  Lassan  visszanyertem  öntuda
tomat,  bár  csak  homályosan  derengett  körülöttem  a  konyha,  s 
benne  az  emberek.  Felismertem  az  egyik  szomszédasszony 
hangját,  bár  szavai  mintha  végtelen  távolságból,  ködön  át  jutot
tak volna  tudatomig.  Arról beszélt,  hogy  előző héten,  Mezőlakon 
meghalt  egy  ember,  akit  megharapott  a  kutya!  "Hívjanak  orvost, 
amíg  nem  késő!" 

Ezen  szavaktól  szörnyen  megrémültem.  "Ha  a mezőlaki  atyafi 
belehalt  a kutyaharapásba,  valószínű,  az  én  földi pályafutásom  is 
hamarosan  véget  ér"    gondoltam  reménytelenül.  Aztán  ismét 
feneketlen  sötétségbe  zuhantam.  Megszűnt  számomra  a  világ. 

Mire  Zömbik  doktor  úr  Nyárádról  megérkezett,  lassacskán 
visszanyertem  öntudatomat.  Az  orvos  adott  egy  injekciót,  fer
tőtlenítette,  majd  valamilyen  kenőccsel  bekente  és  gondosan 
bekötötte  sebeimet.  Két  hétig  nyomtam  az  ágyat,  a  doktor  két
naponként  jött  fertőtleníteni  és  újrakötözni  Bogár  éles  fogainak 
félelmetesen  csúnya  helyét. 

Végre  felkelhettem,  és  megint  mehettem  iskolába.  Sebeim 
azonban  csak  karácsonyra  gyógyultak  meg,  úgy  ahogy.  Lábszá
ramon  két  nagy  mélyedés  és  ronda  forradás  maradt,  örökké 
emlékeztetve  Bogárra  és  arra  a viharos  vasárnapra. 

Sanyival  ismét  jó pajtások  lettünk.  Többé  nem  csúfolt és  nem 
veszekedtünk.  Bogár  is  farkcsóválva,  sőt  hízelegve  fogadott 
megint,  mintha  semmi  sem  történt  volna. 

Fülöp  Lajos 



ANYA
NYELVÜNK
RŐL 
Február, február, 
messze  van  még  a  nyár; 
hosszabbak  a  napok, 
tán  erőre  kapok. 

Játsszunk! 

Játsszunk,  de  ezzel  a  kis  játékkal  azt  szeretném  megmutatni, 
hogy mi mindenre  képes az anyanyelvünk.  Például  hosszúhosszú 
szövegeket  lehet  írni  csupa  ebetűs  szavainkkal.  Egy  rövid  példa: 

E:  Emberek!  Nemesek!  Nem  nekem:  nemzetemnek  egy fegy
veres  sereg  kell,  mert  ellenek  jelentek  meg  egyes  helyeken.  Fel, 
emberek!  Gyertek  velem!  Fegyverbe!  Veletek  leszek!    Szeretet
tel:  Tenkes  Elek  ezredes 

Vagy csupa  aval: Antalka!  Kamasz  vagy,  hallgass! Apa  csak  a 
javadat  akarja.  A  kamara  ablaka  alatt  van  hat  fa  lap;  ha  akarsz, 
faragj kanalakat  vagy  madarakat.  Lassan  haladj! Szavamra:  majd 
kapsz  nagy  darab  karajt vagy  pacalt  parajjal. Ha  van  nap,  maradj 
a  szabadban!  Antalka,  baj van  a  hajammal,  hagyj  ma  magamra.! 
Hajnalka! A havat  hagyd,  maradhat.  Mama 

Kezdhetjük  szövegünket  csupa  hval:  Hitvesem!  Három  hete 
heverek  hellén  haverom  házában.  Hihetetlen,  hogy haladnak  a he
tek!  Hébehóba  híres  húros  hangszereket  hallgatunk   holdvilág
nál, hangulatos  helyen.  Hajókázunk, hegedülgetünk.  Honlapokról 
hozunk  hazai  híreket.  Hellasban  hívek  hőseikhez,  habár  hiányzik 
háromkirályok,  húshagyókedd,  hamvazás,  húsvéthétfő.  Hamaro
san haza  hurcolkodok  Hódmezővásárhelyre.    Hűséges  Henriked. 

Lehet  a  kezdőbetű  K:  Kedves  Komám,  Karcsi!  Kedden  ked
vem  kerekedett  kilovagolni  Kenderesre.  Kelemenék  kúriája  kel
lemes!  Kitűnő  kaját  kaptam:  káposztát,  kolbászt,  kocsonyát  ke
nyérrel.  Később  kortyolgattam  kadarkát,  kis  konyakot.  Kivált 
komputer  kellene.  Kedves  kollégák  kerültek  körém:  ki  kádár,  ki 
kohómérnök,  ki  kocsmáros,  ki  kalauz.  Kocsikáztunk,  kóbo
roltunk  komámasszonnyal,  kedvező  kondícióban.  Korán  keltem, 
ködben,  kiskabátot  kellett  kérnem.  Kérdésedre  közlöm:  kilen
cedikén  készülök  Komáromba.  Kellemes  karácsonyt:  Kelemen 
komád 

Felnőttnek,  gyermeknek  egyaránt  szórakoztatók  és még  hasz
nosak  is  ezek  a  játékok  (ki  tud  10  perc  alatt  többet  írni  ebből
abból?),  mert  növelik  a  szókincset.  Ezekhez  a  játékokhoz  szótárt 
is  szabad  használni. 

Külföldi  nyelvészek  mondják,  hogy  például  magyar  nyelven 
lehet  a  legszebb  rímekkel  verset  írni.  (Közülük  néhány  híres  em
bert meg  is fogok nevezni.)  Sok mindenre  nem  lehetünk  büszkék, 
de  anyanyelvünkre  biztosan  igen! 

Láng  Miklós 
Vipo:  lang.miklos@chello.hu 
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HURMA,  A LEENDŐ  SIKERGYÜMÖLCS! 

Ha  szeretik  az  édes  gyümölcsöt,  vegyszermentesen,  kevés 
munkával  sokat  akarnak  szüretelni,  és  már  csak  kis  fának  való 
helyük  van,  kedves  olvasóim  bátran  ültessenek  DATOLYA
SZILVÁT  /  Diospyros  kaki/.  Sem  nem  datolya,  sem  nem  szilva, 
hanem  egy  ébenfaféle,  lombhullató,  díszfának  is  dekoratív, 
Japán,  Kína,  és  a  Himalája  szubtrópusi  és  trópusi  hegyvidékéről 
származó  növény.  No,  ezért  aztán  sok  valótlant  összeírnak  róla. 
Most  a  lényegest  vegyük  sorra! 

Almádiban  biztosan  télálló,  én  két  komoly  termő  fát  ismerek 
itt,  de  több  fiatal  ültetés  is  díszlik.  A magyar  oltványok akklima
tizálódtak,  az  olasz  importban  néha  van  "tájidegen",  ez  esetleg 
lassabban  fejlődik. Ültetése  az  egész  országban  ajánlott! 

Talajigénye:  közepes  tápanyagellátottság  a  2  4  ládatermés 
miatt,  közepes  vizellátottság,  különösen  a  nyári  gyümölcshullás 
idején. Nehezen  indul  a sárga  agyagtalajban,  itt  gondos  figyelmet 
igényel! 

Ez  ideig  kártevője  nálunk  nem  ismert!  Egy  zsákhordóbogár  faj néha  levelét 
csipkézi.  Még  a  lemosó  permetezéseket  sem  ajánlom  elvégezni! 

Őszi  bronzos  lombszíne,  nagy  elliptikus  levelei,  kis  tömege,  szép  fává  teszi. 
Ágai törékenyek  ezért  kiegyensúlyozott  metszést,  termésérés  idején  támaszt 
igényelhet. 

Áruházi  import  gyümölcsei  sok  esetben  éretlenek,  ezért  csersavas  ízű,  össze
húzó  hatásúak.  Aki  csak  így  ismeri,  nem  akar  belőle  még  egyszer! 

Szedésideje:  szept.okt.  Ekkor  még  savas,  így  a  feketerigó  sem  eszi.  Bezzeg 
a  fagyok  után!  Kb.  egy  hónap  után  kezdenek  puhulni,  pirosodni,  kiédesedni 
alma  méretű  termései  a hideg  tárolóban.  Utóérését  beosztja,  sokáig  elhúzódóan. 
Szedéskor  azonnal  mélyhűtőbe  téve  a  nyers  fogyta  után,  úgy  január  végétől 
Húsvétig  kitart,  és  így  is kiédesedik.  Minden  évben  a  fán  is hagyunk  a  rigóknak 
néhányat,  szeretik. 

Keleti  őshazájában  sincs  meg  vad  őse,  ezért  egy  indiai  és  egy  északamerikai 
fajra oltják. Régóta  termesztésben  van,  több  mint  1000  fajtát szelektáltak!  Egyet 
még  Izraelben  is.  Terjed  a  Földközitenger  mellékén  is. 

Termést  3  5  évesen  hoz.  Felhasználásának  nagy  kultusza  van!  Nyersen,  jég
krémmel,  joghurthoz,  turmixokhoz,  kalácsokban,  lekvárnak,  zselével,  borként, 
likőrként,  kandírozva  is  fogyasztják.  Magja  pörkölve  kávépótló.  Beszerezhető 
faiskolai  árudából,  de  jobb  a  magyar  termelőktől  vásárolni,  azonban  ezek  kapa
citása  kicsi.  Egzóta  ára  két  év  alatt  megtérül  a  vegyszermentességen. 

Érdemes  az  interneten  is  nézelődni,  sok  képet,  leírást  találni  róla. 
Írta és  kép:  Tszabango@gmail.com 

Nyers,  aszalt  és díszüveg  (Thaiföldről)  gyümölcs 

Későőszi  szüret 
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BULI  UTÁN  TAKARÍTÁS 
Február  a  farsang,  vagy  más  néven  a  karnevál  ideje.  Amikor 

farsangról  beszélünk,  mindenki  a  táncos  mulatozásra,  a  mókás 
jelmezek  forgatagára,  az  eszemiszom  bőségére  gondol.  És ez  így 
jól  is van,  hiszen  ez  az  időszak  erről  szól,  a  böjtre  készülünk.  A 
farsang  szó  eredete  a  bajorosztrák  Fasching  szóból  ered,  mely  a 
böjtöléssel  függ  össze,  hiszen  a  böjt  napját  megelőző  éjszaka  el
nevezése  volt  (fasten=böjtölni,  Nacht=éjjel). 

Használja  a  köznyelv  még  a  karnevál  kifejezést  is.  Egészen 
pontosan  a  latin  carne  vale,  melynek  jelentése  ég  veled  hús. 
Maga  a  fogalom  a  húshagyó  keddet  jelölte,  ami  a  keresztény 
ünnep  böjtmegelőző  jellegére  utal. 

A  mulatozás  ideje  után,  böjtmás  hava  következik,  ami  nem 
csak  vallási  tartalommal  bír,  hanem  lehetőségünk  van  arra,  hogy 
"elszennyezett"  szervezetünket  és vele  együtt  lelkünket  is  kitaka
rítsuk  (mint  a  tavaszi  nagytakarításkor  otthonunkat).  Fel  kell 
készülnünk  a  tavaszi  nagyböjtre! 

A nehéz  ételek  helyett  inkább  a könnyen  emészthető,  tisztító 
táplálékok  kerülnek  előtérbe. 

Mik  is ezek  a  tisztító,  tápláló  táplálékok? 
Természetesen  nem  a  hús. 
Télen,  mindenki  számára  érthető,  hogy  több  energiára  van 

szükségünk,  azonban  azt  már  nehezebb  elképzelni,  hogy  az 
energiát  adó  táplálékok  ne  a  húsféleségek  legyenek.  Pedig  van 
bőven  más  alapanyag,  ami  kielégíti  szervezetünk  igényeit,  csak 
szokatlan,  mert  a  mindennapok  hagyományaitól  eltérő.  De  ez 
nem  jelenti  azt,  hogy  rossz,  csak  más. 

Ha  azt  mondják  együnk  sok  gyümölcsöt,  zöldséget,  hogy 
immunrendszerünk  megfelelő  módon  tudjon  védekezni  a  téli 
betegség  ellen,  akkor  az  ember  automatikusan  a  déli  gyümöl
csökre  (banán,  narancs,  mandarin...  stb.)  gondol.  Pedig  a  déli 
országokban,  a  meleg  éghajlat  adta  élelmi  forrásoknak  hűtő 
hatása  van,  pontosan  a  klíma  miatt.  A  mi  szervezetünknek,  akik 
a  kontinentális  éghajlaton  élünk,  viszont  nem  igazán  ez  a  leg
megfelelőbb  vitaminforrás.  Helyettük  vagy  mellettük  azokat  is 
fogyasszuk, amelyek  idényjellegűek és természetes  módon  tudjuk 
tárolni  a  téli  hónapokra:  gyökérzöldségeket  (pl.:  zeller,  fehér  és 
sárgarépa,  cékla,  fekete  retek,  karalábé    kiváló,  frissen  préselt 
zöldséglevek  készíthetők  belőle),  káposztaféléket,  almát,  körtét, 
aszalt  és  szárított  gyümölcsöket,  olajos  magvakat  és  gabona
féléket!  Helyben  is  vagyunk! 

"A  gabona  az  élet  alapja,  a  természet  ereje  és  csodája. 
Tökéletes  táplálék,  ahogy  a  gyümölcs  is  az." 

A  gabonafélék  közé  tartozik  a  kukorica,  rozs,  árpa,  hajdina, 
köles,  tönkölybúza,  barnarizs,  a  zab.  Rengeteg  ásványi  anyagot, 
vitaminokat  tartalmaznak. 

A régi konyhák  receptjeinek alapját képezik,  amelyek  ma  már 
sajnos  feledésbe  merültek.  Ilyen  például  a  kása  is.  Sokan  hallot
tak  már  felőle, mégis  fintorognak a szó hallatán,  pedig a  tejbegríz 
és  a  tejberizs  is  az.  Köles,  zabpehelyből  és  kukoricadarából  is 
ízletes,  édes  vagy  sós kását  főzhetünk. A préselt,  előre  beáztatott 
magokból,  főtt  burgonyából  vagy  akár  a  tegnapi  párolt  rizs 
maradékból,  ízletes fasírtot is készíthetünk  (tehetünk  hozzá  tojást 
is,  de  nélküle  is  összeáll).  Használjuk  bátran  a  fantáziánkat! 

Az  egész  szemes  gabonákat  érdemes  egy  két  nappal  a  főzés 
előtt  beáztatni,  mert  a  főzési  idő  jelentősen  lerövidül,  ezáltal 
több  értékes  anyag  marad  bennük.  Nem  beszélve  olyan  ásványi 
anyagokról,  mint  a  vas,  magnézium,  kálcium,  amelyek  csak  az 
áztatást  követően  tudnak  megfelelően  felszívódni  az emésztő
csatornából.  Dúsíthatjuk  velük  hagyományos  ételeinket,  bele
főzhetjük  a  káposztába,  levesekbe,  lecsóba,  de  fogyaszthatjuk 
önállóan  is! A búzának  elég  a 20  perces  főzési idő,  a hajdina  még 
annyit  sem  kíván. 

Ha  rizst  szeretnénk  fogyasztani,  vegyük  a  barnát  és  a  csiszo
latlant!  Sokkal  értékesebb  számunkra,  mint  a  fehér,  finomított. 

Lehetőség  szerint  a  csávázatlan  (vegyszermentes)  gabonákat 
vásároljuk! A tárolásnál  ügyeljünk,  hogy  a helység  hűvös,  szellős 
legyen,  tegyük  őket  papír  vagy vászonzsákba,  de üvegben  is  eláll. 

A barnarizs  12  esszenciális  aminosavat,  E  és  Bvitamint  tar
talmaz  és még  allergia  ellen  is kiváló.  Ragyogó  tisztítókúrát  lehet 

összeállítani  belőle  és  még  éhezni  sem  kell.  (56  napig  csak  főtt 
barnarizst  fogyasszunk, mellette  természetesen  elengedhetetlen  a 
sok  folyadék!  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  testsúlyunknak  megfelelően, 
20  kilogrammonként  11,5  1 folyadékot  igyunk  meg  naponta, 
természetesen  arányosan  elosztva,  óránként  22,5  dl!)  A  barna 
rizs  főzési  ideje  sokkal  több,  mint  a  hagyományos  fehéré,  de  ne 
vesződségnek  fogjuk  fel,  hiszen  magunkért  tesszük  és  szerveze
tünk  hálás  lesz  érte!  Ízvilága  is más.  Próbáljuk  ki,  hogy  ízlik,  ha 
tökmagolajon  pirítjuk  meg  és  utána  öntjük  fel  vízzel.  Tehetünk 
bele  foghagymát  és  erős  paprikát  (szárítottat  a  füzérről,  vagy 
hegyes  erőset,  hazait!).  Más  variációban:  főtt  barnarizs  durvára 
vágott  dióval  és  mézzel. 

Az  köles  pár  óra  áztatás  után  könnyen  megfő.  Szokták  ne
vezni  belsőnk  kozmetikusának,  mert  a  kovasav  és  magnézium 
tartalma  jót  tesz  a  hajnak,  bőrnek,  körömnek  és  fogaknak.  A 
kölespehellyel  sűríthetjük  a  főzelékeket  rántás  helyett,  és  a  zöld
séges  fasírt  is  szereti. 

A  rozs  erősíti  az  izmokat,  kitartásnövelő  hatása  van.  Ez  a 
növény  van  a  legtöbbet  a  földben,  ezért  majdnem  az  egész  esz
tendő  energiáját  magában  rejti. 

A zab  is melegítő  hatása  miatt  aktuális  télen.  Koleszterinszint 
és  savasodáscsökkentő  hatása  van.  Magas  a  fehérje  és  telítetlen 
zsírtartalma,  egyaránt  erősíti  a  testet  és  a  szellemet.  A  belőle 
készült  zabkása,  pedig  nagyon  finom  reggeli,  nemcsak  gyerekek
nek! 

A  kukoricadarát  főzve  tálalhatjuk  köretként,  készíthetünk 
belőle  édességet,  tehetjük  sütemények,  kenyerek  tésztájába, 
lisztre  érzékenyek  is  fogyaszthatják.  Tipp:  A  vízben  keményre 
főzött  kukoricadarát  hagyjuk  kihűlni,  majd  kanállal  galuskákat 
szaggatva  forró vajon forgassuk át,  szórjunk rá  darált  mákot  vagy 
diót! Ha  sósán készítjük, hagymás  zsíron, vagy akinek  jobban  tet
szik  olajon  (mind  a  kettő  egyformán  hizlal)  forgassa  át,  sült 
paprikával,  cukkínivel  finom  vacsora,  de  nyakon  önthetjük 
fokhagymás  vagy  kapros  tejföllel  is. 

A  kukorica  magában  rejti  az  Evitamint,  Aprovitamint, 
valamint  rengeteg  érétkes  ásványi  anyagot.  Kukoricát  nem  csak 
nyáron,  a strandon  ehetünk,  feldobhatjuk vele  a  finomfőzeléket, 
a rizibizit,  tehetjük salátákba  is. Színében  és ízében  is változatossá 
teheti  ételeinket. 

A  búza  jótékony  hatású  a  szívre,  keringésre,  magas  a  Bvita
min  tartalma.  Tehetünk  búzacsírát  vajas  (lehetőleg  ne  fehér,  de 
ne  is  melasszal  színezett)  kenyérre,  vagy  amikor  már  elfogyott  a 
télire  raktározott,  és  még  nincs  új  zöldségféle,  akkor  helyettük 
ragyogó  vitamin  és  ásványi  anyag  forrása. 

Testvére  a  tönkölybúza,  magas  a  vas  és  foszfortartalma. 
Használhatjuk  kenyerekbe,  palacsintatésztába,  süteményekbe, 
mint  minden  teljes  kiőrlésű  lisztet.  Keverhetjük  is  a  liszteket, 
egyszerre  használjunk  többfélét,  mert  annyival  több  jutalom  jut 
szervezetünknek.  Azonban,  csak  a  belőlük  készült  sütik, 
tésztafélék  igen  szárazak  lesznek.  Érdemes  az  arany  középutat 
megtalálni,  mint  az  életben  is  egyébként.  Nem  feltétlenül  kell 
száműzni  a  fehérlisztet  a  konyhánkból,  csak  az  arányok  alkal
mazását  kell  megtalálni,  hogy  az  egészséges  életet  élvezni  is 
tudjuk! 

A hajdina  is kiválóan  hat  a keringés  rendszerére,  a  legtökéle
tesebb  fehérje  összetételű  gabona,  könnyen  emészthető,  főzés 
előtt  áztassuk  1 2  órát! 

Az  árpát  fogyasszuk  inkább  nyáron  a  hűtő  hatása  miatt. 
Nyugtató  hatása  mellett  elengedhetetlen  az  ásványi  anyag  tartal
ma. 

A fizikai "takarítás" magával  vonja a lelki  tisztulást  is.  Február 
még  téli  hónap,  de  már  lélekben  jó, ha  a melegre,  a tavaszra  gon
dolunk  és lelkesen  várjuk a megújulást. Legyünk  már  e  hónapban 
kifelé  nyitottak,  de  mellette  befelé  figyelők,  erőgyűjtők,  a  jövő 
terveinek  megvalósításához,  és  ne  feledjük,  hogy  a  lehetőségek 
tárháza  minden  téren  végtelen! 
Jó  egészséget  kívánok  mindenkinek! 

Kerekes  Anita 



KÖZLEMÉNY 

Jelentős  informatikai  fejlesztés  valósul  meg  Balaton
almádi  általános  iskoláiban  2011ben,  melynek  célja  az 
infokommunikációs  technológiák  alkalmazásának  bőví
tése,  az  oktatástanítástanulás  hatékonyságát  segítő  új 
módszerek  bevezetése  során  a helyi  iskolákban. 

Balatonalmádi  Város  Önkormányzata  pályázatot  nyúj
tott  be  és  nyert  el  a  TIOP  "A  pedagógiai,  módszertani 
reformot támogató  informatikai  infrastruktúra  fejlesztése" 
című,  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap  és  a  Magyar 
Köztársaság  költségvetése  által  támogatott  pályázati  kiírá
son.  A  15.163.964  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatással 
megvalósuló  projekt keretében  a Györgyi Dénes  Általános 
Iskola  8  db  iskolai  (multimédiás  futtatásra  alkalmas)  PC
vel,  1  db  alkalmazási  szerverrel,  ill.  szerver  szoftverrel,  5 
db,  ún.  tantermi  csomaggal  (érintőképernyős  interaktív 
tábla,  notebook  és projektor)  gazdagodik,  további  lehető
séget  teremtve  ezzel  a  korszerű  informatikai  módszerek 
alkalmazására  az  oktatásban,  tanulásban.  A  Vörösberényi 
Általános Iskola  informatikai  parkja  17  db  PCvel,  6  db 
ún.  tantermi  csomaggal  és  Wifielérhetőséggel  bővül.  Az 
IKTeszközökkel  rendelkező  tantermek  aránya  mindkét 
iskolában  41%ra  nő. A cél  az  is, hogy  az  IKTeszközökkel 

tanított  órák  száma,  az  IKTalapú  órai  mérésértékelés 
aránya  is  legalább  30%kal  emelkedjen  az  5  éves  fenn
tartási  időszak  alatt.  Ezzel  a  tananyag  elsajátítása  során  a 
tanulók  nemcsak  a  korszerű  eszközök  alkalmazásában 
szereznek  jártasságot,  hanem  az  új,  interaktív  módszerek 
használatával  az  ismeretek  elsajátításában  is  motiváltabbak 
lesznek. 

A pedagógusok    a  telepítést  követően    a  használatba 
vételhez  szükséges  felkészítésen  vesznek  részt.  Az  új  tech
nika  nemcsak  a  több  ezer  oktatóprogram  órai  alkalma
zására  ad  lehetőséget,  hanem  alkalmas  prezentációk, 
képek,  filmek  bemutatására,  az  internet  használatára  is, 
egyesíti  a  tábla,  videó,  írásvetítő,  diavetítő,  CDlejátszó 
funkciót. 

Az  iskolák  bemutató  órákat  tartanak  majd  a  szülők 
számára,  hogy  tanórai  körülmények  között  ismerked
hessenek  meg  az  új  technikák  és  tanítási  módszerek  al
kalmazásával. 

A  telepítésre  várhatóan  mindkét  iskolában  2011.  már
ciusában  kerül  sor. 

Balatonalmádi  Város  Önkormányzata 
Bővebb  információ:  Kovács  Piroska  Rózsa  aljegyző 

VETÉLKEDŐ  A  GIMNÁZIUMBAN 

Iskolánk  2011  január  26án  rendezte  meg  első  angol 
nyelvi  és országismereti  versenyét  általános  iskolás  diákok 
számára.  A  versenyre  környékbeli  települések  iskoláinak 
7.  és  8.  osztályos  csapatai  jelentkezhettek,  és  azok,  akik 
vállalták  a megmérettetést,  hasznos  tudással  gazdagodhat
tak  a  felkészülés  során. 

Litéri,  balatonalmádi,  szentkirályszabadjai  és  bala
tonvilágosi  diákok  vetélkedtek,  adtak  számot  tudásukról, 
felkészültségükről  és kreativitásukról,  és nem  utolsó  sorban 
lelkesedésükről.  Az  országismereti  feladatsorban  az  angol 
nyelvet  használó  országok  kultúrájával  kapcsolatos  kérdé
sekre  adtak  választ,  valamint  közismert  előadók  dalait  kel
lett  felismerniük.  Ezt  követően  hallgathatta  meg  a  zsűri  a 
négy  csapat  rendkívül  érdekes  előadásait  különböző  orszá
gokról  (Kanada  és Ausztrália  bizonyultak  népszerűnek). 

Nehéz  döntés  elé  állították  a versenyzők  a  zsűri  tagjait 
  az  iskola  igazgatónőjét,  anyanyelvi  tanárát,  portugál 
tanárasszisztensét  és természetesen  a nagyon  kritikus  diák
jait.  Nyertesként  a  Györgyi  Dénes  Általános  Iskola  csapa

ta  (Tira  Klaudia,  Sánta  Krisztina,  Sági  Laura    felkészítő 
tanáruk  Kucserka  Tímea)  került  ki,  különdíjat  a  szent
királyszabadjai  TraierKiss  Roland  kapott. 

A  versenyt  a  Kétnyelvű  Iskoláért  Egyesület  és  a 
Longman  Kiadó  támogatta,  a  kiadó  képviseletében 
Horváth  István  a  felkészítő  és  a  vendéglátó  tanárok 
számára  bemutatót  és  rövid  továbbképzést  is  tartott,  ahol 
sikerült  nyelvtanítási  tapasztalataikat  a  kollégáknak 
megosztani,  és  természetesen  megismerni  egymást. 

Nagy  örömöt  szerzett  számunkra  az,  hogy  minden 
részt  vevő  láthatóan  élvezte  a  versengést,  és  minden  bi
zonnyal  rengeteg  érdekességet  tudott  meg  az  érintett 
országok  kultúrájáról. Nem  titkolt  célunk  volt  természete
sen  az  is,  hogy  megmutassuk  kicsit  iskolánkat,  a  "DLSB" 
diákjait,  tanárait.  A  siker  arra  ösztönöz  mindannyiunkat, 
hogy  a  következő  tanévben  újra  vendégül  láthassuk 
azokat,  akik  szívesen  tanulnak,  vetélkednek  angol  nyelven. 

Köszönjük  a  csapatoknak  és  felkészítő  tanáraiknak, 
hogy  eljöttek  és velünk  töltötték  ezt  a  délutánt! 



BEMUTATJUK... 

Akik  a  januári  számban  olvasták  Dr.  Cziniel  Szabolcs 
betegeitől  búcsúzó  sorait ,  talán  emlékeznek  rá,  hogy  a 
dok to r  úr  milyen  jó  szívvel  a jánlot ta  u tódjá t ,  Dr.  Kulcsár 
Enikőt . 

Vele  egy  időben  két  másik  felkészült,  kedves  doktor 
nővel  is  gazdagodtunk ,  akik  szívesen  muta tkoznak  be  la
p u n k  hasábjain  betegeiknek. 

J ó  hír,  hogy  m i n d h á r m a n  hosszú  távra  tervezik  gyó
gyító  munká juka t  te lepülésünkön  végezni. 

DR.  H U T V Á G N E R  A N D R E A 
Kétgyermekes  anyuka,  négy  év  gyes  u tán  tér t  vissza 

hivatásához. 
Pécsett  d ip lomázot t ,  két  évig  volt  rezidens,  háziorvosi 

szakvizsgája  van,  egy  évet  háziorvosként  dolgozot t  Veszp
rémben .  Ezentúl  a  rendelési  időn  kívül  az  ügyeleten  is 
ta lá lkozhatunk  vele. 

Férje  a lmádi  származású,  Bala tonalmádiban  hosszú 
távra  tervezik  az  életüket ,  itt  építik  a  házukat . 

A  rendelési  idő  kicsit  változott: 
kedden  ezentúl  13tól  17ig  hosszabbítot ta  meg  a  dok

to rnő . 

DR.  N A G Y  ZSUZSA 
Bőr  és  nemigyógyász  szakorvos  h á r o m h ó n a p o s  szünet 

u tán  indí to t ta  ú j ra  a  bőrgyógyászati  szakrendelést  váro
sunkban. 

A  d o k t o r n ő  tíz  éve  magánorvoskén t  dolgozik  Buda
örsön ,  Almádi  a  második  o t thona ,  a  két  település  közö t t 
ingázik.  Örü l ,  hogy  itt  is  prakt izálhat ,  nagyon  szereti  a 
hivatását. 

A  betegeknek  továbbra  is  lehetőségük  van  te lefonos 
időpontegyeztetésre  a  88 /438515ös  te le fonszámon. 

A  rendelési  idő  változott: 
hé t főn  7 .30 tól  12.30ig,  délután  14.00től  18.00ig 
kedden  7 .30 tól  12.30ig 
szerdán,  c sü tö r tökön  nincs  rendelés 
pén teken  7 .30 tól  12.30ig  délután  14.00tól  18.00ig 

DR.  KULCSÁR  ENIKŐ 
Pozsonyból  érkezett  hozzánk,  o t t  végezte  az  egyetemet , 

ma jd  az  immunológ ia  terüle tén  végzett  t u d o m á n y o s  kuta
tásokat . 

H a t  éve  Magyarországra  köl tözöt t ,  ú j ra  el  kellett  vé
geznie  a  háziorvosi  rezidensképzést ,  ezt  a  pécsi  egyetemen 
tet te  meg. 

Csopakon  lakik,  Ba la tonfüreden  a  D R C  b e n  dolgozot t , 
a  Csontr i tkulás  és  Diabetológia  Szakrendelésen,  Korányi 
professzor  munka tá rsakén t . 

Régi  dédelgetet t  á lma  volt ,  hogy  háziorvos  legyen,  fon
tos  neki  a  betegekkel  való  személyes  kontaktus . 

Szeretné  körze tében  bevezetni  az  időpontegyeztetést , 
hiszen  így  e lkerülhető  lesz  a  hosszú  várakozás. 

Nagyon  várja,  hogy  a  beígért  vörösberényi  felúj í tot t 
rende lőbe  köl tözhessen,  ahol  azonnal  szép,  barátságos 
környezete t  fog  teremteni . 

A  rendelési  idő  itt  is  változott: 
Kedden  és  pén teken  8.00tól  12.00ig 
a  többi  n a p o n  12.00től  16.00ig 

Sz.M. 

KRESZVÁLTOZÁSOK  2011. 
Ez  év  január  1.  is hozott  új változásokat  a közlekedési  szabá

lyokban.  Ezek  közül  a  mindennapi  közlekedőket  érintő  leg
fontosabbakat  foglalom  össze. 

A  7500  kgot  meghaladó  megengedett  legnagyobb  össztö
megű  tehergépkocsival,  vontatóval,  valamint  e  járműből  és 
pótkocsiból  álló  járműszerelvénnyel  előzni  tilos az azonos  irányú 
forgalom  számára  két  forgalmi  sávval  rendelkező  autópályán  és 
autóúton,  6  és 22  óra  között. 

A  3500  kg  megengedett  együttes  tömegű  vagy  a  7  métert 
meghaladó  járművel,  illetőleg  járműszerelvénnyel,  lakott  terüle
ten  kívül  másik  jármű  mögött  olyan  követési  távolságot  kell  tar
tani,  hogy  a  két  jármű  közé  legalább  egy    az  előzést  végrehajtó 
  ugyanilyen  méretű  jármű  biztonságban  besorolhasson. 

A  jogszabályi  változások  lehetővé  teszik  az  autóbusz  és 
vasúttársaságok  számára  az  elektronikus  biztonságtechnikai  fel
vételek  készítését  a  járművökön  és a megállókban,  természetesen 
az  adatkezelés  szabályainak  betartása  mellett. 

A  közlekedési  hatóság  engedélye  alapján  lehetőség  lesz  zárt 
rendszerű  elektronikus  formában,  interneten  keresztül  is 
felkészülni  a  közúti  járművezetői  tanfolyam  elméleti  anyagából, 
ugyanakkor  a  járművezetői  vizsgabiztosok,  szakoktatók  és 
iskolavezetők  képzése  csak szakirányú  műszaki  felsőfokú  oktatási 
intézményekben  történhet. 

Az  elsősegélynyújtás  vizsgarendje  2009.  október  ljén  válto
zott  meg.  A képzést  több  helyen  lehet  igénybe  venni,  de  a  men
tőszolgálat  által  kiírt  vizsgafeladatokat  kell  megoldani.  Ennek 
oka,  hogy  az orvosszakmai  elvárások  szerint  az életben  tartáshoz 
ma  már  nem  elég  pusztán  lélegeztetni,  komplex  újraélesztésre 
van  szükség.  A  segítőnek  fel  kell  tudnia  ismerni,  milyen  segít
ségre  szorul  a sérült  személy. A defibrillátorprogramok  terjedése 
is szükségessé  teszi  a korszerű  újraélesztési  ismeretek  terjesztését. 

A törvény  megtiltja mindenféle  reklámhordozó  elhelyezését  a 
közutak  közvetlen  környezetében,  illetve  a  lakott  területen  kívül 
az  úttest  mellett  is.  A  tilalom  nem  vonatkozik  a  négy  négyzet
méternél  kisebb  reklámtáblákra,  valamint  a  benzinkutak  cég
jelzéseire  és a közlekedés biztonságát  szolgáló  közérdekű  tájékoz
tatásokra.  A közlekedési  hatóság  a  rendelkezést  megszegő  ingat
lantulajdonosokat  a  szabálytalanul  elhelyezett  reklámok  eltávo
lítására,  illetve  500.000  forintos  bírságra  kötelezheti. 

Igaz,  hogy  2010.  januári  szabályváltozás,  de  nem  árt  ismétel
ni,  a gyalogos  átkelőhelyeket  az autósoknak  olyan  tempóban  kell 
megközelíteni,  hogy  még  az  átkelőhely  előtt  képesek  legyenek 
megállni. 

A  jármű  vezetője,  mielőtt  a  járművel  a  telephelyről  elindul, 
nemcsak  a  jármű  műszaki  állapotát  (kormányberendezés,  fék
berendezés,  gumiabroncsok,  valamint  világító  és  fényjelző  be
rendezések),  hanem  a  hatósági  jelzések,  rendszámtáblák  meg
létét,  állapotát,  jól  láthatóságát  is  köteles  ellenőrizni.  A  hatósági 
jelzéseket,  rendszámtáblákat  a  járművön  kijelölt  helyen,  jól  ol
vasható  állapotban  kell  tartani,  azt megváltoztatni,  letakarni  vagy 
jogosulatlanul  eltávolítani  tilos. 

A  tél  hozott  már  fagyot,  hozott  jeget  a  Balatonra  is.  Ne  fe
lejtsék  el,  és ne  csak  a  korcsolyázásra  alkalmas  terület  kijelölését 
szabályozó  rendelet  kedvéért,  csak  a  megfelelő  vastagságú  és 
állapotú  jég  alkalmas  a  téli  sportok  gyakorlására.  Ne  kockáz
tassák  sem  a  saját,  sem  gyermekeik,  barátaik  életét,  testi  épségét 
felelőtlen  magatartással! 

Stanka  Mária  r.  őrgy. 



PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Balatonalmádi  város  önkormányzatának  képviselőtestülete 
352/2010.  (XII. 16.)  Öh.  számú  határozatával  a  balatonalmádi 
2715  helyrajzi  számú,  természetben  8220  BalatonalmádiKáp
talanfüred  Sirály  u.  2.  szám  alatti  strandon  lévő  alábbi  egysé
geinek  bérbe  adására  nyílt,  egyfordulós  pályázatot  ír  ki: 

23,9  m2  alapterületű  strandcikkajándék  profilú  üzlethelyiség  a 
8  m2  előkert  területtel, 

29,7  m2  alapterületű  büfé  profilú  üzlethelyiség  a  hozzá  tartozó 
strand  felőli burkolt  előkert  területtel  (Hordó  büfé), 

29,7  m2  alapterületű  büfé  profilú  üzlethelyiség  a  hozzá  tartozó 
strand  felőli  burkolt  előkert  területtel  (Napsugár  büfé), 

28,1  m2  alapterületű  büfé  profilú  üzlethelyiség  a  hozzá  tartozó 
strand  felőli burkolt  előkert  területtel  (Party  büfé), 

29,1  m2 alapterületű  fagylaltozó profilú üzlethelyiség  a hozzá  tar
tozó  strand  felőli burkolt  előkert  területtel  (Pingvin  fagylaltozó), 

24,9  m2  alapterületű  kölcsönző  profilú  üzlethelyiség  a hozzá  tar
tozó  30  m2  előkert  területtel. 

Bérleti  szerződés  időtartama: 
Határozott  időtartamra,  2011.  május  01jétől  2015.  december 
31ig  szól. 

Az  üzlethelyiségekre  az  előző  bérlő  részére  az  önkormányzat 
előbérleti  jogot  biztosít. 

A  pályázatok  benyújtási  határideje: 
A pályázati  ajánlatokat zárt,  cégjelzés nélküli  borítékban  egy  ere
deti  és  egy  másolati  példányban  személyesen,  vagy  meghatalma
zott  útján  a  polgármesteri  hivatal  (8220  Balatonalmádi,  Széche
nyi  sétány  1.)  Építési  osztályán  a  22.  sz.  hivatali  helyiségben  kell 
benyújtani,  ügyfélfogadási  időben,  legkésőbb  2011.  február  28
án,  hétfőn  11.00  óráig. 

Érdeklődni  a  88/542445ös  telefonszámon,  személyesen  ügyfél
fogadási  időben,  vagy  a  pmhivatal@balatonalmadi.hu  email 
címen  lehet.  A  részletes  pályázati  feltételek  átvehetők  a  polgár
mesteri  hivatalban  (8220  Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1.)  az 
építési  osztályon,  a  fszt.  22.  sz.  irodában,  2011.  január  24től, 
vagy  letölthetők  a www.balatonalmadi.hu  internetes  honlapról. 

GYERMEK  HORGÁSZVETÉLKEDŐ! 
A BALATONALMÁDI  SPORTHORGÁSZ  EGYESÜLET 

SZERVEZÉSÉBEN 

Időpont és helyszín: 
2011.  február  19.,  szombat 

Balatonalmádi  Horgászmúzeum 

délelőtt  9  óra 

Szeretettel  várunk  minden  1014  év  közti  gyermek  horgászt! 

A vetélkedő  során  tesztlapok  kitöltése 
és gyakorlati  feladatok  (pl.  horogkötés,  szerelékkészítés) 

várnak  a  jelentkezőkre. 

Az 5  legjobban  teljesítő  gyermek 
értékes  nyereményekkel  térhet  haza! 

Bővebb információ: 
Számfira  Balázs 
0630/2887575 

somefire@timba.biz 

FELHÍVÁS A BALATONALMÁDI 
SZOLGÁLTATÓKÉRT! 

2011.  február 21én,  a Balatonalmádi  Turisztikai  Egyesület  ismét 
összehívja  a  Balatonalmádiban  tevékenykedő,  valamennyi  szol
gáltatót!  A  másodjára  megrendezett  összejövetel  témája  az  egye
sület  által  szervezett  nyári  rendezvényekhez  való  kapcsolódási 
lehetőség,  a  vendégforgalom  növelésének  alternatívái  és  a  mar
ketinglehetőségek  kiaknázása. 

Időpont:  2011.  február  21.  17:00 
Helyszín:  Balatonalmádi,  Pannónia  Kulturális  Központ  és  Könyvtár 

FELHÍVÁS  MŰVÉSZEINKHEZ! 

A Balatonalmádi  Turisztikai  Egyesület  2011.  február 25re  össze
hívja  az  Almádiban  élő  és  tevékenykedő  művészeket,  kézmű
veseket.  Az  egyesület  a  városi  Tourinform  Irodában  "Almádi 
shopot"  nyit  és  szeretné,  ha  a  városi  művészek  márkázott  ter
mékeit  árulhatná  a betérő  turistáknak. 

Időpont:  2011.  február  25.  15:0016:00 
Helyszín:  Balatonalmádi,  Tourinform  Iroda 

EGYSÉGES  RENDEZVÉNYNAPTÁR 
Mindenki  egy  helyen... 

A Balatonalmádi  Turisztikai  Egyesület  létrehozott  egy  olyan  egy
séges  naptárt,  amelyben  az  összes,  a  városban  megrendezésre 
kerülő  program  megtalálható.  Az  egyesület  célja,  hogy  a  város 
összes  rendezvényének  időpontja,  helyszíne  és  a  szervezők  ada
tai  egy  helyen,  mindenki  számára  elérhetőek  legyenek.  Ez  úton 
is  kérünk  mindenkit,  aki  szeretné,  hogy  rendezvénye  felke
rüljön  a  naptárba,  küldje  el  azt  az  egyesület  számára,  az 
almtour@gmail.com  email  címre!  A  naptár  már  megtekinthető 
Balatonalmádi  város  honlapján  (www.balatonalmadi.hu)  és  a 
jövőben  több  ismert  balatoni  honlapon  megtalálható  lesz. 

HÍRDETMÉNY 

Balatonalmádi  város  önkormányzat  képviselőtestületének 
pénzügyi  és  gazdasági  bizottsága  a  8220  Balatonalmádi,  Szent 
István  sétány  46.  szám  alatti  Wesselényistrandon  lévő  alábbi 
három  egység bérbe  adását  határozott  időtartamra  2011.  április 
15től  2011.  szeptember  15ig  meghirdeti: 

30  m2  alapterületű  volt  Avanti  büfé  +  raktárhelyiség  és  a  hozzá 
tartozó  20  m2  előkert  terület. 
A  fenti  időtartamra  vonatkozó  minimális  bérleti  díj  mértéke: 
580.000  Ft  +  áfa. 

30  m2  alapterületű  volt  "BIG"  büfé  +  raktárhelyiség  és  a  hozzá 
tartozó  20  m2  előkert  terület. 
A  fenti  időtartamra  vonatkozó  minimális  bérleti  díj  mértéke: 
580.000  Ft  +  áfa. 

15  m2  területű  volt  "Avanti  fagyizó" és  a  hozzá  tartozó  8  m2  elő
kert  terület. 
A  fenti  időtartamra  vonatkozó  minimális  bérleti  díj  mértéke: 
500.000  Ft  +  áfa. 

A bérleti  díj a rezsiköltségeket  és a szemét  elszállításának  díját 
nem  tartalmazza. 

A  bérleti  ajánlatok  beérkezési  határideje  folyamatos,  legké
sőbb  2011.  február  28ig. 

Érdeklődni  a  88/542445  telefonszámon,  személyesen  ügy
félfogadási  időben  az  építési  osztályon,  vagy  a  pmhivatal@bala
tonalmadi.hu  email  címen  lehet. 

Az  ingatlanok  megtekinthetők  keddi  és  csütörtöki  napokon 
délelőtt  10.0012.00  óra  között  legalább  3  munkanappal  előtte, 
a  88/542445  telefonszámon  előre  egyeztetett  időpontban. 

mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu
mailto:somefire@timba.biz
mailto:almtour@gmail.com
http://www.balatonalmadi.hu


ÁLARCAINK 
Itt  a  farsang. Aki  bálba  készül,  válogathat  az  álarcok  között, 

bátran  lehet  mindenki  az,  ami  lenni  szeretne:  királylány,  Zorró, 
tündérke,  bankrabló  vagy  akár  hirdetőoszlop. 

A  gyerekek  lázban  égnek,  kicsik  és  nagyok  is  készülnek 
szerepekkel,  jelmezekkel  az  oviban,  az  iskolában. 

A  felnőttek  is  járnak  bálba,  néha  ők  is  elmaszkírozzák 
magukat  egy  kellemes  farsangi buli  és a  társaság  kedvéért. 

De  mi  lehet  azokkal,  akik  egész  évben  álarcot  hordanak?  Mi 
lenne,  ha  ők  erre  a néhány  napra  a változatosság  kedvéért  leven
nék  az  álcát? 

Mondjuk  Demjén  Rózsit  megismernénk  a  napszemüvege 
nélkül?  Vujity Tvrtkót  a  sapkája  nélkül? 

És  a  többiek,  akik  nem  ilyen  nyilvánvalóan  megtévesztő  esz
közöket  használnak  a  mindennapokban?  Őket  vajon  felismer
nénk? 

Képzeljék  el,  megyünk  az  utcán,  szembe  jön  velünk  X  úr  az 
álarca  nélkül: 

  Nahát,  én mindig azt hittem, hogy ő egy bárány, most  pedig 
kiderül,  hogy  bizony  farkas a  javából. 

Kicsit  később  jön  Yné,  alig  ismerjük  meg,  mellette  szaladgál 
gyermeke. 

  Jé,  eddig  a  sárkány  arcát  ismertük,  most  viszont  azt  látjuk, 
hogy  aranyos  tündérke,  csak  sosem  vettük  a  fáradtságot  ahhoz, 
hogy  megismerjük. A kisgyerek  pedig  nem  is ördögfióka,  hanem 
egy kis  eleven  angyalka. 

Betérünk  egy barátunkhoz,  és döbbenten  látjuk, hogy teljesen 
más  az  arca,  mint  amit  eddig  ismertünk. 

Gyorsan  keresünk  egy  tükröt,  és  reménykedünk,  hogy  a 
megszokott  ábrázatunk  tekint  ránk  vissza,  aztán  azonnal  vesszük 
is az  irányt  az  ajtó felé. 

Hazaérve  aggódva  nézegetjük  családtagjainkat,  majd  jó  eset
ben  megnyugodva  bekapcsoljuk  a  tévét,  majd  ijedten  és  nagyon 
gyorsan  kapunk  a távirányító  kikapcsoló  gombja  után. 

Milyen  lenne  a világ  egy  ilyen  fordított  nap  után? 

Sz.M. 

KÖSZÖNET 
A Vörösberényi  Nyugdíjas Klub nevében  köszönetet  mondok 

mindazoknak,  akik  segítették,  adományaikkal,  felajánlásaikkal 
támogatták  jótékonysági  rendezvényünket,  és  hozzájárultak  an
nak  sikeréhez: 
Ramada  Szálloda,  Jutka  Divatáruház,  Berényi  Gazdabolt,  Határ 
Étterem,  Porció Vendéglő, Vrtel Cukrászda,  Csalló  Pálinkafőzde, 
Vollain  Pincészet,  Pufi  Pékség,  OTP,  Posta,  Mesebolt,  Tűzvirág, 
Eszterlánc  Virágüzlet,  Fantázia  Virágbolt,  György  Patika, 
Optimum  Gyógyszertár,  Szépségkuckó,  Sziluett  Szolgáltató  Ház, 
Baross úti Fodrász Szalon, Stylus Fodrászat, Márta  butik,  Berényi 
Autósbolt,  Oázis Vegyesbolt Jakab  Attila,  Mosoda  Varjas  Zoltán, 
Virágbolt  Tarsó Lászlóné,  Lakásfelszerelés Nagy  Lajosné,  Hattyú 
CBA, Polyák  CBA, Papírírószer  Sörös Istvánné,  Méteráru  Áldott 
Gabriella,  Drogéria  Rendesné  Szabó  Éva,  Máltai  Szeretetszol
gálat,  Blaha  János,  Bíró  Zoltán,  Mészáros  István  és  a  Nyugdíjas 
Klub  tagjai. 

Lencse  Sándor 
a  klub  elnöke 

TISZTELT 
BALATONALMÁDI 
ADÓZÓK! 

Köszönjük  támogatóinknak  az  eddigi  felajánlásokat,  és  kér
jük,  hogy  továbbra  is támogassák  adójuk  1%val  a  Vörösberényi 
Polgári  Olvasó  Kört. 

Röviden  szeretnénk  bemutatni  közéleti  tevékenységünket. 
Minden  esztendőben  rendszeresen  megszervezzük  és  lebo

nyolítjuk  a  következő  programokat  a  részt  vevők  megelégedé
sére: 

1. Juniális Vörösberényben  főzőversennyel  egybekötve. 
2.  A  Berényiek  találkozójára  utazás  szervezése,  kapcsolat

tartás  ezen  településekkel. 
3.  A  szüreti  felvonulás  szervezése  és  lebonyolítása  Balaton

almádi  területén,  és este  szüreti  bál  Vörösberényben. 
4.  Mikulás  meghívása  és  kísérése  a  vörösberényi  iskolába, 

óvodákba,  az  almádi  közhivatalokba. 
5.  Adventi  műsoros  délután  és  játszóház  a  berényi  gyere

keknek. 
6.  Mindenki  Karácsonyának  szervezése,  szeretetcsomagok 

osztása  Vörösberényben. 
7.  Ebben  az  évben  hagyományteremtő  szándékkal  városi 

szintű  szavalóversenyt  szervezünk  a Költészet  Napja  alkalmából. 
8.  Rajzversenyt hirdetünk  meg, kiállítással  egybekötve  "Az én 

falum, Vörösberény"  címmel  a vörösberényi  kultúrházban. 
A  vörösberényi  civil  szervezetekkel  nagyon  jó  a  munkakap

csolatunk.  Azért,  hogy  a  jövőben  is  színes,  értékes  tartalmú  ren
dezvényekkel  szolgálhassuk  településünk  lakosságát: 

Kérjük,  hogy  adójuk  1%át  2011ben  ajánlják  fel  a 
Vörösberényi  Polgári  Olvasó  Kör  támogatására! 

Adószámunk:  18923487119 

Meghívó 

Vörösberényi  Nyugdí jas  Klub, 
a  Ringató  Ba la ton  Néptánccsoport  és 

a  Boros tyán  Népdalkör 
szeretettel  meghívja  Önt,  családját ,  baráta i t 

2 0 1 1 .  március  5én,  szombaton  20  órakor 

a  Vörösberényi  Művelődési  Házban  tar tandó 

farsanginőnapi  bálra 

Zene:  Németh  T a m á s 

B ü f é    tombola:  értékes  nyeremények 

Belepő:  üdvözlő  itallal,  vacsorával :  2 5 0 0  Ft 

Aszta l fog la lás,  jegyelővétel:  naponta  16—18ig 

a  Művelődési  Házban 

Érdeklődni: a  3 0 / 9 0 2  4 2 0 8  számon. 

Jó  szórakozást  kivan:  a  Rendezőség 



M e g h í v ó 

Szeretettel  hívunk  minden  érdeklődőt 

a  havonta  tartandó 

csillagászati  előadásunkra 

és az azt  követő  beszélgetésre. 

Az előadás  címe: 

ŐSROBBANÁS  ÉS  KOZMOLÓGIA 

Időpont: 

Február  19.,  du.  5 óra 

Előadó: 

Fülöp János amatőr  csillagász,  tanár 

Helyszín: 

8220  BALATONALMÁDI,  ENDRE u. 11 sz. 

Ú J  A L M Á D I  Ú J S Á G 

Fele lős  Kiadó: 
"Almádiért"  Közalapí tvány  Kuratór iuma 

B a l a t o n a l m á d i ,  S z é c h e n y i  s é t á n y  1 . 

Szerkeszti  a  szerkesztő  bizot tság 
Fele lős  szerkesztő:  Fábián  László 

email:  baujsag@gmail.com 
Tel.:  0 6 2 0 5 6 7 9 5 8 7 

Lapzárta:  minden  hónap  25én. 
(Illik  k o m o l y a n  venni ! ) 

Hirdetés fe lvé te l  a  szerkesztőség  c í m é n 
vagy  a 06  30  29  88  995  t e l e f o n s z á m o n . 

Kéziratot  n e m őrzünk  m e g . 
Készült:  Veszprém  N y o m d a Zrt. 

Eng.sz . :  00518/1989.  I S S N  08647860 

HIRDETÉSI ÁRAK: 
1  oldal  = 60 EFt  +  áfa 

1/2  oldal  = 30 EFt  +  áfa 

1/4  oldal  =  15 EFt +  áfa 

1/8  oldal  = 7,5 EFt +  áfa 

KATTINTSON  RÁ! 
www.pkkk.hu   >  almádi  újság 

www.balatonalmadi.hu 

www.oboltv.hu 

www.wikipedia.org/wiki/portal: balaton 

Pászti Fotó 

Almádi  Optika 

BOROK HÁZA 

WWW.ALMADIRENDEZVENYKOZPONT.HU 

mailto:baujsag@gmail.com
http://www.pkkk.hu
http://www.balatonalmadi.hu
http://www.oboltv.hu
http://www.wikipedia.org/wiki/portal
http://www.almadirendezvenykozpont.hu


PÉTACOOP  KFT  ZIRC,  VASÚTÁLLOMÁS 

UNIQA  Biztosító  Zrt. 

ALMÁDI  ÜVEGES 

CENTRUM  GYORSNYOMDAKULCSMÁSOLÓ 

Tűz i fahas í tó K f t . 

Baksai Autósiskola 

MINŐSÉGI  V E T Ő M A G O K  ÉRKEZTEK 
BALATONALMÁDI 

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

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETŰ  PÁLINKAFŐZŐK 

NÖVÉNYVÉDŐ  SZEREK, 
PALÁNTAFÖLD, VIRÁGFÖLDEK, TÁPOLDATOK 

SZARVASMARHATRÁGYA  ÉS  MŰTRÁGYÁK 

KERTI  ÉS HOBBI  SZERSZÁMOK, 
SZERSZÁMNYELEK,  KÖTŐELEMEK,  KÖTÖZŐK,  FESTÉKEK 

BORÁSZATI  FELSZERELÉSEK, 
TÁROLÓEDÉNYEK,  KONYHAFELSZERELÉSEK 

P V C  F Ó L I Á K ,  ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK,  KERÍTÉSFONAT 

PBgázpalack  csere, EUszabványos fa kerti játékok és fabútorok 

NYITVATARTÁS:  Hétfőpéntek:  816ig,  szombat:  814ig. 

Tel.:  0620/3279332 



Várjuk már a tavaszt! 
Pászti György fotóin a korábbi évek jeleneteit idézzük, 

reméljük idén is sokan leszünk a parton, 
hogy elűzzük a telet! 

Téltemető: 
2011. február 27., vasárnap, 15 órakor 

a Szent Erzsébetligetben! 


