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Látványszövöde a Pannóniában 



Iparosok,  kereskedők  Balatonalmádiban 
1928  évben  kiadott  térkép  alapján 

MÁSODIK  RÉSZ 

BALATONALMÁDI 
A  BALATON  ABBAZIÁJA. 

TÓPARTI  FÜRDŐ,  KLIMATIKUS  GYÓGYHELY. 
VESZPRÉM  DÉDELGETETT  LEÁNY

GYERMEKE. 

Gyönyörű  panorámája,  modern  strandfürdője révén  még a  mai 
súlyos gazdasági  viszonyok  mellett  is a legkedveltebb  és  legláto
gatottabb balatonmenti  fürdők egyike. Rohamos fejlődése tulajdon
képen  a budapest—tapolcai  fővonal megépítésével  veszi  kezdetét, 
amikor is néhány lelkes,  tevékeny  férfiú kezdeményezésére,  hosszú 
évek  kitartó,  áldozatkész  munkájára  volt  szükség,  míg  a  mai 
gyógyfürdő  kialakult 

Északi  oldalán  a 272  méter  magas  Öreghegy  övezi,  amely a 
a  fürdőtelepet védi és éghajlati viszonyait  kedvezően  befolyásolja. 
A  fákkal,  szőlővel  beültetett  hegyoldal  szebbnélszebb  családi 
házakkal,  villákkal  van  tarkítva,  oly  ideálisan,  hogy  egyik  a 
másiknak  panorámáját  nem  zavarja. Természetadta  szép fekvése, 
nagy  kiterjedése,  villaszerű  elrendezése,  kirándulóhelyei,  pompás 
sétányai,  parkjai  igen  kellemessé  teszik  az  üdülést,  a  gyógyulást 
kereső  közönség  itteni  tartózkodását. 

1923ban  épült  a 300  kabinos,  mintaszerű,  hygienice  ki
fogástalan  strandfürdője,  mely a közös vetkőzőkkel  együtt  kb. 
2000  ember  befogadására  alkalmas.  Fürdőhelyét  kotrógéppel 
kitisztították  s fél  méter  magasan  homokkal  teritették  be, 
úgyhogy  a fürdés  itt  épen  olyan  kellemes,  mint  az alsóparton. 
Légsátortelepe,  szállodái,  éttermei,  penziói s a  nyaralóközön
ség  befogadására  szolgáló 300 villája a  legkényesebb  igények
nek is megfelelő elhelyezést  és élelmezést nyújt. Van  gyógy, 
lég  és  napfürdője,  állandó  orvosa  és  gyógyszertára.  Villany 
világítás  és  kövezett  utak. 

A  gyógyfürdő  speciális  ???  hatásán  kívül,  épen az 
elmondottak  alapján, általános Klimatotherapiás gyógyhatás
sal  is  rendelkezik.  Ilyen  általános  hatás  az  izolálás,  pihenés, 
kellemes környezet,  szabályozott  életmód,  elegendő  mozgás 
és a tiszta,  jó  levegő.  Az  egyenletes  klima  igen  jó  hatású  s 
feltünő  jó  eredmények  érhetők  el  különösen  a  tüdő  krónikus 
hurutjainál,  Basedowkórnál  és  neurastheniánál.  Az  összes 
gyógytényezők  igénybevételével  javallva  van:  általános  testi 
gyengeség,  vérszegénység,  étvágytalanság,  angolkór,  vér
keringési  és  idegrendszeri  megbetegedéseknél. 

1911ben nyílt meg  az  Országos Gyermekszanatórium  Egyesület 
„Zsófia" gyermekszanatóriuma, amely évenkint 7—800 gyerme
ket  ápol  havonkinti  turnusokban. Több társasköre,  kaszinója 
van,  amelyek  kellőképen  gondoskodnak  —  alkalmi  mulatságok, 
összejövetelek,  szinielőadások,  kirándulások  megszervezésé
vel  — a nyaralóközönség,  a fiatalság  szórakozásáról. 

Balatonalmádi rövid leírása  1928ból 

Balatonalmádi  és Vidéke 
„Hangya" Fogyasztási és Értékesítő 

Szövetkezet 
a  községház  épületében,  Baross  G.út. 
Fűszer,  csemege,  gyarmatárú,  állan
dóan  friss  felvágottak  és konzervek, 
Kül  és  belföldi  borok  s ásványvizek. 
Dúsan  felszerelt  készlet  konyhai  fel
szerelésekben.  —  Szövetkezeti  árak ! 
Tagjainknak  vásárlási  visszatérítés! 

Az  1900ban  felavatott  Községháza  földszintjén üzletek  és  műhe
lyek  kaptak  helyet.  A  Hangya  Szövetkezet  üzlete  az  épület  keleti 
végében volt, ma a "Pufi pékség" üzlete van ezen épületrészben. Az 
épület  nyugati  végén  Pethe  Viktor,  veszprémi  fűszercsemege 
kereskedése  fióküzlete működött  1900tól  1916ig.  A Községháza képe 1905 körül 

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



BALATONPENZIÓ 
BALATONALMÁDI,  K Á P O L N A  U T C A  2. 

Községházával  szemben. 
* 

Árnyékos 
parkban,  gyönyörű  fekvésse l  —  Elsőrendű 

ellátás.  Mérsékelt  árak. 

Az  egykori  "Balatonpenzió",  amelyet  gyakran  "Balaton 
Nyaralóként"  említenek,  a  felismerhetetlenségig  átépítve  és 
bővítve  a  Martinovics  út  18.  szám  alatt  áll.  Mai  funkciója 
Népművelési  Intézet  Továbbképző  Központ.  Ezen  a  néven 
ismert,  egykor  a  Kurczbirtokhoz  tartozó,  jellegzetes  formájú 
épület. 

Zsákféle  Majbóétterem  és  cukrászda 
a  Jókaiút  és  Baross  Gáborút  sarkán. 

Igen  elönyösen  ismert  hely.  Legelőkelőbb  családok  étkező és 
találkozó  helye. Legjobb és legolcsóbb  reggeliző és uzsonnázó 
hely,  állandóan  friss kávé  és  egyéb  sütemények.  Kellemes, 
árnyas  kert, fedett terrasz. Rádió, eufon, zongora,  szezon  alatt 
szimfonikus  zene.  Zárt  étkező  és  egyéb  helyiségek. Kereske
delmi  utazók  régi  megszokott  helye. Csoportos  kirándulóknak 
kedvezmény.  Saját  kezelésben  kávézó,  tejivó  és  cukrászda 
mérsékelt  árakkal,  — Bérlő  illetve  tulajdonos:  Majbó Gábor. 

A régi Majbó cukrászda  épületének  előterében,  az  1920as  évek 
első  felében  készült  esküvői  kép  hátterében  látható  a  reklám 
szövegében  említett  fedett  terasz.  A  Majbó  névhez  három 
vendéglátó  hely  kötődik.  Az  1920as  években  ő volt  a Zsákféle 
vendéglő  bérlője.  A képen  látható  épület  nem  azonos  az  1929
ben  épült,  mozit  is  tartalmazó  épülettel,  mögötte  a  telek  belső 

részén  állt.  Zsák  vendéglő,  Majbó  cukrászda,  Majbó  étterem  és 
mozi  sorrendben  kerültek  elbontásra. 

Az  Orsz. Református Tanítóegyesület 
Balatonalmádi  üdülője 

Horthy  Miklósút,  a  fövenyfürdővel  szemben,  por
mentes  helyen,  102  személy  részére.  Idegeneknek 
is  ad  teljes  penziót  mérsékelt  áron,  napi  7—8  P. 

Jó  konyhájáról  híres! Van saját vízvezetéke  és 
villanyvilágítása.  Emeleten  nagy  napozó  ter
rasz. Bejáró étkező vendégeket  is kiszolgálunk. 

Országos  Református Tanító  Egyesület  Dobó  Sándor  Üdülőháza 
1927ben  nyílt  meg.  Ma  Pedagógus  Üdülőként  ismert  épület 
lényegében  változatlan  külsővel  és  funkcióval  működik.  Egy 
érdekesség,  az  itt  bemutatott  képeslapot  a névadó  Dobó  Sándor 
küldte  ismerősének  1927.  augusztus  27én. 

B e n k ő  József 
Balatonalmádi,  Baross  Gáborját. 

Fűszer, 
csemegekereskedése, 

bor  és  sörcsarnok.  — Aprított  tűzifa. 
Pontos  és  szolid  kiszolgálás. 

Megrendelésre házhoz is 
szállít. 

A  Benkő  József  féle  fűszercsemege  kereskedés  épülete  jelentős 
átalakításokkal  ma  is  létezik.  Funkciója  változatlan,  azonban 
évek óta üresen  áll. Almádi  első közterületen  levő benzinkútja az 
üzlet  előtti  teresedésen  működött. 

Schildmayer  Ferenc 



ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
A képviselőtestület  2011  júniusi  ülésén  tárgyalt  napirendi  pon
tok  közül  a fontosabb kérdések  és döntések  az  alábbiak: 
Javaslat  az  általános  iskolák  pedagógiai  programjának  módosí
tására 
A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  törvény  2010.  évi  LXXI.  tör
vénnyel  történő  módosítása  megváltoztatta  az  56.  évfolyamon 
megvalósított  nem  szakrendszerű  oktatás  megszervezését,  mely
nek  értelmében  az iskola helyi  tantervében  maga  határozza  meg, 
hogy  a  nevelésoktatás  alapozó  szakaszán  a  kötelező  és  nem 
kötelező  tanórai  foglalkozások  időkeretének  mely  hányadában 
alkalmazza  e  tanulásszervezési  formát,  továbbá  dönthet  úgy  is, 
hogy  eltekint  a  nem  szakrendszerű  oktatás  megszervezésétől  az 
56.  osztályokban. 
Balatonalmádiban  a  nevelőtestület  arról  döntött,  hogy  az  56. 
évfolyamon  megszünteti  a  nem  szakrendszerű  oktatást,  a  szak
értői  szakvélemény  birtokában  a fenntartó jóváhagyásával  2011. 
szeptember  ljétől  alkalmazható  a  nem  szakrendszerű  oktatás 
kivezetése  felmenő  rendszer  elvének  érvényesülésével.  A  módo
sítások  kifutási ideje  2013.  szeptember  1je, ettől  fogva  szüntet
hető  meg a nem  szakrendszerű  oktatás 56.  évfolyamon. 
Javaslat  pedagógiai  asszisztens  további  alkalmazására  a  Györgyi 
Dénes  Általános  Iskolában 
A közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  az  1.  sz.  mel
lékletében  a  nevelésioktatási  intézményekben  foglalkoztatottak 
meghatározásakor  a "további  foglalkoztatás" körében,  a  speciális 
végzettségű  szakemberek  között  nevesíti  a  pedagógiai  asszisz
tenst,  melynek  foglalkoztatása  nem  kötelező,  de  foglalkoztat
ható,  ha  a  fenntartó  biztosítja  az  ehhez  szükséges  létszámot  és 
annak  pénzügyi  fedezetét. 
A  Györgyi  Dénes  Általános  Iskolában  a  pedagógiai  asszisztensi 
státust  határozott  időre,  (2002/2003.  tanévtől,  tanévenkénti 
hosszabbítással),  a  2010/2011.  tanévben  július  31ig  engedé
lyezte a képviselőtestület. Az iskola  igazgatója kérelmet  nyújtott 
be  az  álláshely  további  engedélyezése  céljából.  Balatonalmádi 
Város  Önkormányzata  engedélyezi  egy  fő pedagógiai  asszisztens 
foglalkoztatását  a  Györgyi  Dénes  Általános  Iskolában  2011. 
augusztus  ljétől  2012.  július  31jéig. 
Javaslat  az  általános  iskolákban  induló  napközis  csoportok 
számának  meghatározására  a 20112012es  tanévben 
A  2010/2011.  tanévben  a  Vörösberényi  Általános  Iskolában  2 
napközis  csoport  folyamatos,  1  csoport  határozott  idejű 
(2010/2011.  tanévre)  működése  volt  engedélyezett  a  Györgyi 
Dénes  Általános  Iskolában  szintén  2  napközis  csoport  folyama
tos,  1 csoport  határozott  idejű  (2010/2011.  tanévre)  működése 
volt  engedélyezett. A Györgyi  Dénes Általános Iskolában  végzett 
felmérés alapján a következő  tanévben várható napközis  létszám 
69  fő,  a  Vörösberényi  Általános  Iskolában  a  napközi  igény
bevételére  irányuló  intézményi  felmérés  szerint  a  2011/2012. 
tanévre  várható  tanulói  létszám  92  fő,  ami  mindkét  intézmény
ben  indokolttá  teszi  három  napközis  csoport  indítását. 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete 
mindkét  iskolában  engedélyezi    a  kettő  határozatlan  időre 
engedélyezett  napközis  csoport  mellett    a  2011/2012.  tanítási 
évre   2011.  június  16tól  2012.  június  15ig   a harmadik  nap
közis csoport  indítását. 
A  Kósa  György  Városi  Zeneiskola  és  Alapfokú  Művészetokta
tási  Intézmény  igazgatói  állására  beérkezett  pályázat  elbírálása 
A  képviselőtestület  döntése  alapján  a  Kósa  György  Városi 
Zeneiskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  igazgatói 
feladatainak  ellátásával    határozott  időre,  2011.  augusztus  15
től 2016.  augusztus  15ig   Hódossy  Zoltánné  Huiber  Gabriellát 
bízza  meg. 
A Napköziotthonos  Óvodák  vezetői állására beérkezett  pályázat 
elbírálása 
A képviselőtestület  döntése  alapján a Napköziotthonos  Óvodák 
vezetői  feladatainak ellátásával   határozott  időre, 2011.  augusz
tus  15től 2016.  augusztus  15ig   Herczegné  Budai Beátát  bízza 
meg. 
Javaslat  logopédiai  intézményegység  létrehozására 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzata    a  138/2011.(V25.)  Ö. 
határozatát  megerősítve    a  kistérségi  logopédiai  (pedagógiai 
szakszolgálati)  feladatok  ellátása  érdekében,  a  személyi  és  tárgyi 

feltételek  biztosítására  a  Györgyi  Dénes  Általános  Iskola  több
célú,  közös  igazgatású  közoktatási  intézménnyé  való  átszerve
zésével  2011.  augusztus  ljétől:  logopédiai  intézet  intézmény
egységet  hoz  létre,  biztosítja 5  fő logopédus  alkalmazását,  telep
helyként  térítésmentesen  biztosítja  a  tulajdonában  álló  Balaton
almádi, BajcsyZs. u. 47. sz. alatti nevelési tanácsadó  helyiségeket 
és felszereléseket. 
Javaslat  körjegyzőség  alakítására 
Papkeszi Község Önkormányzata  arról  döntött,  hogy eddig a pol
gármesteri  hivatala  által  végzett  önkormányzati  ügyeket  és  állam
igazgatási feladatokat 2012. január  ljétől körjegyzőségi szervezet
ben  kívánja  ellátni,  és  levélben  megkereste  Balatonalmádi  Város 
Önkormányzatát  közös  körjegyzőség  alapítására  és  működtetésé
re, az önkormányzat  azonban  nem  támogatja a  kezdeményezést. 
Javaslat  a  Lidl  Magyarország  Bt.  Balatonalmádi  1691  hrszú 
ingatlanán  élelmiszer  áruház  építéséhez  szükséges  rendezési  terv 
módosítására 
A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. Balatonalmádi, József A. u. 
25.  szám,  1691  hrszú  ingatlanon  létesítendő  Lidl  élelmiszer  áru
ház  építésének  szándékával  kereste  fel az önkormányzatot.  A sze
mélyes  egyeztetések  alapján  2011.  április  11én  benyújtották  a 
beruházás  bemutató  dokumentációját,  látványterveket,  vázrajzot, 
telepítési  térképet. A beruházás Balatonalmádi  Rendezési Tervével 
beépítési  százalék,  építménymagasság  és  funkció kialakítás  szem
pontjából összhangban áll, azonban a tervezett beruházás zöldfelü
leti mutatója   25,6%   ellentétes  a rendezési  tervben  meghatáro
zott  min.  45%os  aránnyal.  A Kereskedelmi  Bt.  kéri  a  képviselő
testület  elvi támogatását  a beruházás  megvalósítását  lehetővé  tevő 
Rendezési  Terv  módosítása  kapcsán,  az  OTÉK  alapján  kezdemé
nyezi  Balatonalmádi  1691  hrszú  ingatlan  esetében  a  zöldfelületi 
mutató min. 45%ról min. 25%ra való csökkentését. A képviselő
testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy az egyeztető  tárgyalá
sokat megtegye,  s erről  folyamatosan tájékoztassa a  testületet. 
Javaslat  a  Balatonalmádi,  Hadak  útja  46.  szám  alatti  ingatlan 
értékesítése  ügyében  (pályázat  elbírálása) 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselőtestülete  a 
100/2011.  (III. 31.)  Öh.  számú  határozatával  "Az  Önkormányzat 
vagyonáról  való  rendelkezési  jog  gyakorlásának  szabályairól" 
szóló 7/2009.  (III. 6.) önkormányzati  rendeletének 2. számú mel
léklete,  a  Versenyeztetési  Szabályzat  szerint  a  balatonalmádi 
2014  hrszú,  8220 Balatonalmádi,  Hadak  útja 46.  szám alatti és 
a balatonalmádi  2016  hrszú,  8220  Balatonalmádi,  Noszlopy  G. 
utca  1.  szám  alatti  ingatlanok  összevonásával  létrejövő  4114  m2 

területű,  "kivett  beépítetlen  terület"  művelési  ágú,  65.000.000 
Ft+áfa  értékű  ingatlana  értékesítésére  kiírt  nyílt  egyfordulós 
pályázatot    benyújtott  pályázat  hiányában    eredménytelennek 
nyilvánítja.  Az  elidegenítésre  vonatkozó  pályázatot  aktualizált 
pályázati határidőkkel  a 100/2011.(III.31.)  Öh. számú  határozat
ban  foglalt  feltételekkel változatlan  formában  ismételten  kiírja. 
Javaslat  határon  túli magyar  óvoda  létesítésének  támogatására 
A Veszprém  Megyei  Önkormányzat  és  a  Veszprém  Megyei  Kor
mányhivatal  felkarolta  azt  a  kezdeményezést,  hogy  a  kárpátaljai 
Visken  létrehozandó  magyar  óvodát  támogassák Veszprém  megye 
települési  önkormányzatai.  Erre  a  célra  létrehoztak  egy  számlát, 
ahova  2011.  július  31ig  várják a  felajánlásokat. Az  itt  összegyűj
tött  adományokat  átutalják Visk önkormányzata  részére,  valamint 
támogatási  szerződést  kötnek  a település  önkormányzatával. A tá
mogatásról  az elszámolást valamennyi  támogatónak  megküldik. A 
jelenleg a Viski Református Egyház tulajdonában álló  leendő  óvo
daépület  felújításának befejezésére nincs pénze  a helyi magyar  kö
zösségnek,  ezért  van  szükség  az  anyaországbeli  önkormányzatok 
összefogására.  Balatonalmádi  Város  Önkormányzata  részt  vesz  a 
kezdeményezésben  és támogatja a határon  túli magyar  óvoda  léte
sítését. 

Javaslat  a  Gurgolya  gyermeknéptánccsoport  nyári  táborának 
támogatására 
A Gurgolya  gyermeknéptánccsoport  néptánc  és népzenei  tábort 
szervez  tagjai  részére  Olaszfaluban  2011.  06.  27.  és  07.  01. 
között.  Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselő
testülete  120.000  Ft  támogatást  nyújt  az  Almádiért  Közala
pítványon  keresztül  a  Gurgolya  gyermeknéptánccsoport  nyári 
táborának  megrendezése  céljából. 



VAKÁCIÓ  VESZÉLYEKKEL 

Vége  a  tanévnek,  a  nyári  szünidő  beköszön
tével  felhívom  a  figyelmet arra,  hogy  mennyi  ve
szély leselkedik  a gyermekekre  a gondtalan  vaká
ció  ideje  alatt,  az  iskolakezdésnél  senkinek  se 
kelljen kellemetlen  nyári  élményről  beszámolnia. 

A  vakáció  legnagyobb  veszélye  a  gyerekek 
hirtelen  megnövekedett  szabadideje.  A  rend
szeres  elfoglaltságok  helyett  most  olyan  progra
mokra  lenne  szükség,  amellyel  értelmesen 
töltik  el  az  idejüket. 

•  Nyugodtan  adjunk  feladatokat  az  otthoni 
tevékenységekből.  Tanulják  meg,  hogy  milyen 
tennivalók  vannak  a  lakásban,  házban,  és  a  ház 
körül,  a  család  mindennapi  életében.  A  mosta
nában  divatos  nevelési  elvek  szerint  sajnos 
gyakran  minden  felelősség  és  teher  alól  mente
sítjük  a  gyerekeket. 

•  Figyelmeztessük  őket,  hogy  a  nyári  nagy 
melegben,  a  nappali  órákban  lehetőleg  ne  spor
tol janak,  szellősen  öltözzenek.  Fokozot tan 
ügyeljünk  a  rendszeres  folyadékpótlásukra, 
elsősorban  friss  ivóvíz  formájában. Az  édesített 
italok  nem  igazán  alkalmasak  erre. 

•  Óvakodjanak  a  feltűnő  öltözködéstől, 
viselkedéstől,  a  náluk  lévő  értékes  tárgyakkal 
történő  dicsekvéstől,  pl.  mobiltelefon,  több 
készpénz  vagy  ékszer,  így  kerülhetik  el,  hogy 
bűncselekmény  áldozatává  váljanak. 

•  Készpénzt  több  helyen  tartva  és csak any
nyit  vigyenek  magukkal,  amennyi  feltétlen 
szükséges.  Rájuk  is vonatkozik,  hogy  ne  tartsák 
a  PINkódot  a  bankkártya  mellett. 

•  Az  esti  programokra  lehetőleg  csopor
tosan  vagy  idősebb  személy  kíséretében  men
jenek,  és  igényeljék  a  segítő,  felelős  "felügye
letet".  Fontos,  hogy  a  gyerekek  tartsák  a  szü
lőkkel  megbeszélt  időpontokhoz  magukat.  A 
kalandvággyal  kezdődő  csavargásoknak  köny
nyen  lehet  bűncselekmény  a  vége.  Nyaranta 
mindig  megnő  az  eltűnés  miatt  körözött  kisko
rúak  száma. 

•  Szórakozóhelyeken  lehetőleg  palackozott, 
alkoholmentes  italt  fogyasszanak.  Ne  adjanak 
esélyt  arra,  hogy  akaratukon  kívül  bármi  olyan 
szert  keverjenek  hozzá,  amivel  a  cselekvőképes
séget,  szabad  akaratot  befolyásolnák.  Kerüljék  a 
rosszul  kivilágított,  elhagyatott  helyeket. 

•  A  szabados  élet,  a  "mindent  ki kell  próbál
ni"  életfelfogás könnyen  vezethet  el  a  kábítósze
rekhez.  Fontos  tudni,  hogy  sok  kábítószer  akár 
alkalmi  kipróbálása  is  függőséget  okozhat.  Heti 
1  2  füves cigi  már  valódi  drogfüggőséget  takar. 

•  Legyenek  óvatosak  az  idegenekkel!  Ne 
szálljanak  be  ismeretlen  autóba,  ne  engedjenek 
idegent  a  lakásba  nappal  sem.  Ha  egyedül  van
nak,  nem  tudják  megvédeni  magukat. 

•  A  diszkóbalesetek,  közlekedési  tragédiák 
nem  csak  alkoholfogyasztás  miatt  következhet
nek  be.  Ilyen  hatást  gyógyszer  és  energiaital  na
gyobb  mennyiségű  (45  db)  fogyasztása  is  okoz
hat. Ne  veszélyeztesd  barátaid  életét! A  hőségben 
a  figyelem,  a  reflexek  tompulnak,  ezért  figyel
jünk  jobban  a  közlekedési  szabályok  betartására. 

•  Alkoholos  állapotban,  felhevült  testtel 
veszélyes  a  fürdés! 

Stanka  Mária  r.  őrgy. 

HOGY  NE ÉRJE 
HIDEGZUHANY  A 
STRANDON 

Itt  a nyár,  a pihenés,  a nyaralás  ideje.  Sokan 
töltjük  szabadságunkat,  vagy  csak  a  hétvégét 
vízparton,  strandokon.  Itt  is  szeretjük  a  meg
szokott,  biztonságérzetet  keltő,  mindennapi 
tárgyainkkal  körülvenni  magunkat.  Talán  ezért 
viszünk  magunkkal  készpénz  mellett  bankkár
tyát,  műszaki  cikkeket  (fényképezőgép,  kame
ra,  laptop,  mobiltelefon,  MP3,  MP4lejátszó, 
ékszerek,  márkás  ruhadarabok),  kulcsokat. 

Igaz,  hogy  a  pihenés  célja  a  kikapcsolódás, 
de  az  egészséges  óvatosságot  nem  szabad  ott
hon  hagyni!  Nekünk  is kell  tenni  azért,  hogy  ne 
váljunk  bűncselekmény  áldozatává! 

Gépkocsifeltörések,  lopások megelőzésére 
ajánljuk: 

•  Kijelölt,  lehetőleg  felügyelt  parkolóban 
álljon  meg  járművével! 

•  A  gépkocsit  gondosan  zárja  be,  ne  hagy
jon  rést  az  ablakoknál,  kapcsolja  be  a  riasztó
rendszerét! 

•  Az  utastérben  és  csomagtar tóban  ne 
hagyjon  értékes  holmit!  Ne  a  parkolóban  dugja 
el  értékeit  a  csomagtartóba! 

•  Óvakodjon  a  ki  és  beszálláskor  kérdez
gető,  figyelemelterelő  beszélgetésektől  nyitott 
utastér  mellett! 

•  Nézzen  körül  nem  követike,  figyelike, 
amikor  a  bezárt  gépkocsitól  eltávolodik! 

Strandi  lopások  megelőzhetők,  ha  megfo
gadja: 

•  Készpénzt,  autókulcsot  lehetőleg  tartsa 
magánál  vízhatlan  tárolóeszközben,  vagy  he
lyezze  értékmegőrzőbe! 

•  Ne  vigyen  magával  feltűnően  értékes 
ékszert,  műszaki  cikket  a  strandra! 

•  Ne  hagyja  őrizetlenül  holmiját!  A  tár
saságból  valaki  mindig  legyen  a  csomagok  mel
lett! 

•  Nézze  meg  szomszédait,  hogy  észreve
hesse,  ha  gyanúsan  viselkedő  személy  járkál  a 
közelben.  Feltétlen  értesítse  a  strand  személy
zetét!  Ön  is  lehet  a  következő  áldozat! 

•  Ha  meglopják,  azonnal  értesítse  a  strand 
dolgozóit  és  a  rendőrséget!  Bankártyáját  tele
fonon  tiltsa  le,  különösen,  ha  mellette  volt  a 
pinkódja.  Ne  változtasson  a  helyszínen! 

Ha  kárt  szenved,  kérjen  felvilágosítást  az 
áldozatvédelmi  szolgáltatásról,  jogosultság  ese
tén  vegye  igénybe. 

Fontosnak  tarom  még  a  nyári  meleggel  kap
csolatban  a  közlekedés  veszélyeit  megemlíteni. 

•  A  hőségben  csökken  a  koncentráció 
képességünk, 

•  tompulnak  reflexeink, 
•  lassabban  ürül  a  szervezetből  az  alkohol, 
•  a  légkondicionáló  készülék  üzemelése 

miatt  nem  halljuk  a  forgalmat,  így  hamarabb 
kerülhetünk  balesetveszélyes  helyzetbe. 

Baleset  és bűncselekménymentes,  kellemes 
nyaralást,  pihenést  kívánok  a  balatonalmádi 
rendőrök  nevében! 

Stanka  Mária  r.  őrgy. 

KERÉKPÁROZÓ 
GYEREKEK 

BALATONALMÁDIBAN 

Magyarország  új  középtávú  Közúti  Közle
kedésbiztonsági  Akcióprogramjának  keretében 
2011ben  a  Rendőrség  kiemelt  figyelmet  fordít 
a  kerékpárosok  közlekedésbiztonságára.  Ennek 
egyik  eleme  az  ORFK    Oszágos  Balesetmeg
előzési  Bizottság  és  a  Nemzeti  Közlekedési  Ha
tóság  2011.  május  2án  meghirdetett  "Szuper
bringa"  programja. 

A  "Szuperbringa"  program  keretében  az 
általános  iskolások  a  kerékpározás  szabályaival, 
a  kerékpár,  mint  jármű  technikai  kezelésével  és 
szabályos  felszereltségével  ismerkednek  meg. 

A  gyerekek  a  szülőktől,  nagytestvérektől 
tanulják  meg  a  kerékpározási  ismeretek  alap
jait,  az  ő  példájukon,  útmutatásán  keresztül 
ismerkednek  meg  a  közlekedés  legfontosabb 
szabályaival.  Az  első  kerékpározás  alkalmával 
sok  szülőben  felmerül  az  a  kérdés,  hogy  min
dent  megtette  gyermeke  biztonságos  kerék
pározásáért?  Azért,  hogy  a  kerékpár  valóban 
a  szabadságot  és  boldogságot  jelentse?  Eb
ben  nyújthat  segítséget  a  "Szuperbringa"  prog
ram  is. 

Az  iskolarendőrök  2011.  májusában
júniusában  a  közlekedési  felügyelőség  szakem
bereivel  közösen  az  oktatási  intézményekben 
átvizsgálták  a  gyermekek  kerékpárjait,  hogy 
megfelelneke  a  jogszabályi  előírásoknak,  alkal
masake  a  biztonságos  közlekedésre. 

Amennyiben  az  ellenőrzés  során  a  kerékpár 
az  előírásoknak  megfelelt,  akkor  a  kerékpár 
vázára  egy  "SZUPERBRINGA  IGAZOLÁST" 
ragasztottak  fel,  amely  2012.  december  31ig 
érvényes.  Az  átvizsgálásról  tanúsítványt  állítot
tak  ki  minden  gyereknek,  amelyből  a  szülők 
megtudhatják,  mit  kell  pótolni. 

A  gyerekek  a  program  következő  szaka
szában  szervezett  iskolai  keretek  között  okta
tásban  részesülnek,  amelynek  eredményes
ségéről  egy  elméleti  és  egy  "technikai",  ügyessé
gi  vizsgát  tesznek,  valamint  újra  sor  kerül  a 
kerékpárok  műszaki  állapotának  felmérésére. 
Az  eredmény  dokumentálásának  módja  az 
érvényesítő  matrica  mellett  egy  kerékpáros 
jogosítvány  megszerzése  lesz. 

Balatonalmádi  két  általános  iskolájában  is 
megtörtént  a  kerékpárok  ellenőrzése.  Mind
kettőben  28  kerékpárt  néztek  meg,  és  csak  2, 
ill.  3  kerékpár  kapott  matricát,  a  többi  fel
szereltsége  hiányos  volt.  A  kormány  és  a  fék 
még  rendben  volt,  a  kerékpárok  2/3ánál  azon
ban  hiányzott  vagy  működésképtelen  volt  a 
világító  berendezés,  nem  volt  prizma  hátul  és 
legalább  az  első keréken.  Kollégáim  találtak  egy 
olyan  kerékpárt  is, amelyen  egyáltalán  nem  volt 
fékberendezés. 

Nemcsak  a  nyári  vakáció  idején  kerékpá
roznak  a  gyerekek!  Többen  vannak,  akik  ősszel 
és  tavasszal  így  járnak  iskolába.  Gyermekeink 
védelme  elsősorban  a  szülők,  de  minden  felnőtt 
kötelessége! 

Stanka  Mária  r.  őrgy. 

ALKALOM  SZÜLI  A  TOLVAJT! 

ÖN  PEDIG  AZ  ALKALMAT! 

NE HAGYJA  ÉRTÉKEIT 
FELÜGYELET  NÉLKÜL! 

ŐT  LEHET,  HOGY  MEGVÉDI, 
DE  ÉRTÉKEIT  NEM! 

NE  HAGYJON  ÉRTÉKET TÖRÖLKÖZŐJE  ALATT! 
VEGYE  IGÉNYBE  A STRAND  ÉRTÉKMEGŐRZŐJÉT! 

HA TÉNYLEG  ÍGY  GONDOLJA, 

AKKOR HAGYJA NYUGODTAN ÉRTÉKEIT 
A TÖRÖLKÖZŐJE ALATT! 



VESZELI  NÉVJEGYKÁRTYA  BADACSONYBAN 
Dukált  ez  már  Vészeli  Lajosnak:  mese  nincs!  Régen!  Most 

végre  sor  kerülhetett  rá,  s  képei  egy  légtérben  láthatók  Bada
csonyban  Egry  József  alkotásaival  és  Chagall  műveivel.  Közös 
lehet  hát  öröme  az  őt  látni  akarókkal:  együtt  a Balaton  két  nagy 
festője, akiket  pusztán  a kegyetlenkedő  idő  választ  el  egymástól. 
Igaz, eszközrendszerükben  ott vannak  a különbségek  (épp  ezáltal 
egyedi  művészek!),  de  a  szellemi  és  lelki  kapcsuk  erősebb  min
dennél. 

Chagallra  nem  nagyon  érdemes  a szót vesztegetni,  mert  vagy 
szeretjük,  vagy  nem.  Én  nem,  mert  a  művész  üzenete  nem  érint 
meg.  Nem  úgy, mint  Vészeli  és Egry  esetében.  Ezt  erősítette  meg 
a  kiállítást  megnyitó  művészeti  író,  festőművész,  Sipos  Endre  is, 
mikor  így  fogalmazott:  "...ha  a belső  érzéseket  is át  tudjuk  ültet
ni  a műbe,  akkor  beszélünk  művészetről." 

Ez  éppúgy  vonatkozhat  Vészeli  fényárnyék  játékára,  mint 
érzékeny  lelkének  pillanatnyi  rezdüléseire.  Előbbi  a  vászonról 
üzen,  utóbbi  a  művész  lényéből.  Másképp  megfogalmazva: 
Veszeli  Lajos  személyes  jelenléte  megkettőzi  a  hatást.  Ott  álltok 
kettesben  valamelyik  alkotása  előtt,  s  te  hallgatsz,  Veszeli  meg 
gesztikulálva  beszél.  Nem  magyaráz,  mert  képei  esetében  erre 
nincs  szükség.  Pillanatok  alatt  odasegít,  ahova  akar,  s  te  máris 
együtt  úszol  vele  egy  ködös  part  kísérte  folyóban,  elhagyod  a 
tested,  el  a  kiállítás  lámpáit,  ablakrácsait,  lépcsőfordulóját,  nem 
hat  rád  a  koccantó  pezsgőspoharak  és  az  embertömeg  zaja. Va
rázsló,  nem  Cipolla,  a  gonosz,  aki  mindent  képes  rád  kénysze
ríteni,  hanem  Veszeli  Varázsló,  aki  csak  veled  akar  teret  és  időt 
feledtetni,  mert  azt  te  is akarod.  Így  épül  fel művész  és  szemlélő 
szimbiózisa.  Túloznék,  ha  azt  állítanám,  mindenkiben.  Dehogy! 
Nagyon  sokakban.  Ám,  ez  egy  másodpercre  sem  degradálja 
(degradálhatja!) Veszelit  mindenki  művészévé!  Ez maradjon  meg 
a  tucatművészek  illékony  örömének.  A húr  közös  hangját  hallók 
tartoznak  az ő  táborába,  melynek  igenis,  vannak  határai,  melyek 
a  tisztességből,  a művészet  iránti  alázatból  és tekintetünk  azonos 
magasságából  fonódnak. 

Az  azonban  mindenképp  gyanús,  hogy  Veszeli  Lajos  minden 
egyes  megmozdulásán  többszörösen  nagyobb  a  látogatók  száma, 
mint  másokén.  Barátok,  ismerősök,  tisztelők,  pályatársak  ráznak 
vele  kezet,  s  nem  tartják  markukat,  nem  kérnek  protekciót  ide 
vagy  oda,  nem  ajánlják föl "önzetlen"  segítségüket. 

Badacsonyban  elsősorban  lenyűgöző  erejű  akvarelleket,  misz
tikus  síkplasztikákat  láthattunk,  melyeknek  jelentős  része  az  utób
bi hónapok  termése. Az alkotások  hihetetlenül  széleskörű  intellek
tuális  táplálékról,  hittel  telített  történelemszemléletről,  olykor 
vibráló  érzékenységről,  máskor  belenyugvó  lélekről  tesznek  tanú
bizonyságot  egy egészen  sajátos technika  kölcsönbe  vételével. 

Almádi  művésze  olyan  névjegyet tett  le Badacsonyban,  amely 
arannyal  van  szegélyezve:  a  Balaton  aranyával,  Veszeli  szívének 
aranyával... 

Az emlékezetes  június  közepi  "Fényárnyék"  tárlat  megnyitója 
egybeesett  Egry  halálának  60.  évfordulójával, szobrának  megko
szorúzásával.  Az  eseményt  emlékezetessé  tette  Balatonalmádi 
Város Vegyeskarának  fellépése, valamint  Tordy  Géza  színművész 
felolvasása. 

kép  és  szöveg:  Zatkalik 

A napokban  nyílt 
Fekti  Vera  kiállítása 
a  Magtár  Borok  Háza 
Rendezvényközpontban. 
Megtekinthető  augusztus  2ig. 

Fekti Vera: Káptalan télen, akvarell 



A "SÍKPLASZTIKÁK" című  kiállítás 
július  24ig  látható 
a  Padlásgalériában  Fotók: P. Gy. 

ANYANYELVÜNKRŐL 
Július,  július  
kincset  oszt  Dáriusz; 
kincse  a  víz,  a  nap  
kell  a  szalmakalap! 

A  nagy  kezdőbetűkről 

Azt  tapasztalom,  hogy  napjainkban  túltengenek  a  nagy  kezdőbetűk. 
Pedig  a  Magyar  helyesírási  szótár  elég  pontos  eligazítást  ad  ebben  a  kér
désben. 

Az  intézmények  nevét  valóban  nagy  kezdőbetűvel  írjuk:  Magyar 
Tudományos  Akadémia;  Vas  Megyei  Önkormányzat;  Géza  Király  Téri 
Egészségügyi  Középiskola  stb. 

Mondat  elején  nagybetűvel  kezdjük  a  családnevek  előtti  Doktor, 
Idősb,  Ifjabb, Özvegy  szót,  rövidítve  is:  Dr.    Id.    Ifj.   Özv.,  de  ezeket 
a  mondat  belsejében  kisbetűkkel  írjuk.  Felszólalt  dr.  Nagy  és  özv. Sza
bóné.  Ezt  az  újságokban  is  gyakran  helytelenül  látjuk.  Ujabban  ismét 
találkozunk  a  nevek  előtt  a  "vitéz"  címmel,  amit  nem  szokás  rövidíteni.  A 
ritkán  előforduló  gróf    gr.,  báró    br.  címeket,  ill.  ezek  rövidítését  is  kis
betűvel  írjuk  a  szöveg  közben.  (Megjegyzem,  hogy  a  főnemesi  rangokat  a 
király  adományozhatta;  a  vitézi  cím  a  Horthy  Miklós  kormányzó  által 
alapított  Vitézi  Rend  tagjait  illeti  meg.) 

Az  iképzős  származékokban  csak  a  tulajdonnévi  tag(ok)  nagy  kezdő
betűjét  tartjuk  meg,  a  köznévi  eleme(ke)t  pedig  kisbetűvel  kezdve  írjuk: 
magyar  tudományos  akadémiai  — Vas  megyei  önkormányzati  stb.  (Itt 
jegyzem  meg,  hogy  ha  egy  helység  ire  végződik,  akkor  az  ottani  lakos
nak  a  helységre  utaló  nevét  kisbetűvel  írjuk:  Balatonalmádi  város    de 
balatonalmádi  lakos.) 

Az  intézménytípusokat  jelentő  szavakat  (minisztérium,  egyetem,  hi
vatal,  intézet,  iskola,  vállalat,  önkormányzat,  társaság  stb.)  olyankor  is 
kisbetűvel  írjuk,  amikor  a  szövegben  egy  bizonyos  intézményre  utalunk: 

A bizottság  véleménye  szerint... ,  ezután  társaságunk  képviseletében...,  a 
szervezet  tagjai...  stb.  Szintén  kisbetűvel  kezdjük  a  kongresszus,  szimpó
zium  stb.  jellegű  szavakat,  amikor  a szövegben  ezekre  utalunk.  Sőt,  magá
nak  a  rendezvénynek  a  nevét  is  kisbetűvel  írjuk,  ha  az  nem  intézmény
szerű,  (mint  pl.  a  Budapesti  Nemzetközi  Vásár)    így:  jövőkutatási  kon
ferencia;  nemzetközi  orvoskongresszus  stb.  Ne  gondoljuk,  hogy  egy  in
tézménynek,  valamely  részlegének,  vagy  egy  rendezvénynek  nagyobb 
rangot  ad  az,  ha  írásához  nagy  kezdőbetűt  használunk. 

Arra  itt  nem  tértem  ki,  mert  köztudott,  hogy  a  családneveket,  utóne
veket,  a  földrajzi  neveket,  az  égitestek  nevét  és  még  az  állatok  nevét 
(Bodri,  Sajó kutya.. .)  is  nagy  kezdőbetűvel  írjuk. 

Leveleinkben    tiszteletünk  kifejezésére    írhatunk  nagy  kezdőbetű
ket:  Kedves  Szüleim!    Azt  írja  Ön. . .    Nem  Magának  szántam...  
Tisztelt  Polgármester  Úr!    T.  Ház! 

A bevezetőmben  említett  szótár  használatát  melegen  ajánlom,  forgas
suk  gyakran,  mindig  találunk  benne  tanulnivalót.  Hiszen  a  jó  pap  is  "hót
tig"  tanul. . . 

Láng  Miklós 
Vipo:  lang@chello.hu 

IDŐUTAZÁS 

Zongor Gábor kiállítása  a  PKKKban. 
Megnyitó:  2011.  07.  15. 

Megtekinthető:  augusztus  15ig. 
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A TÉLÁLLÓ  KAKTUSZOKRÓL 
Múltkori  felhívásomra  érdekes  kerti  növényekről  értesített 

Erdődi András almádi  nyaralótulajdonos, hogy  kb. 2 m2  területű 
kaktusztelepe  él a  kertben. 

A  helyszínen  két  medvetalpkaktuszféle  virágzott.  Mint  a 
képről  látszik,  az állomány egészséges,  fagykármentes. Sőt még a 
hazai  élő  rendszerbe  illeszkedve,  a  fiatal  fürgegyíknak  is  biztos 
búvóhelyet  nyújt! 

A kedves  növénybarát  a kaktuszait  a  talajszintből  kiemelke
dő,  így  a  gyökerektől  a  víz  elfolyását  télen  is  biztosító  dombra 
ültette.  A télálló  kaktuszok  tartásának  ez  az  alapja.  Gratulálunk 
az ötlethez  és a  megvalósításhoz! 

Mivel  sokféle élőhelyet  benépesítenek,  több, a mi  klímánkon 
is szabadon  élő  fajuk ismert. 

Néhány  közülük:  Cylindropuntia  imbricata,  Cylindropuntia 
kleiniae,  Opuntia  phaeacantha,  Op. macrocentra,  Op. humifusa, 
Op.  macrorhiza,  Op.  polyacantha).  További  ismereteket  szerez
hetnek  például  a  neten  a  http://www.freeweb.hu/kaktuszok/  cí
men.  Érdemes  kutakodni  a juccák  és az agavék  között  is,  hiszen 
ők  együtt  élnek  az  élőhelyükön. 

Akit  nagyon  érdekel  a  téma,  annak  ajánlom  egy  balatonará
csi kaktuszkert  megtekintését. 

Irta  és fotó:  tszabango@gmail.com 

A VASÚT  VIRÁGOSÍTÁSA 
  AVAGY  AKCIÓBAN  AZ  ALMÁDI  HÖLGYEK! 

Két  lelkes  "NABEhölgy",  Bartháné  Lívia  és  Győriné  Márta 
kezdeményezésére  virággal ültettük  tele az almádi  vasútállomást! 
MAV   1930.  Ilyen volt  az almádi  vasútállomás  az  1930as  évek 
végén.  "Minden  virágtartó  tele van  virággal." 

•  Sok  ideérkező  vendég  tette  szóvá,  hogyhogy  a  város  gyö
nyörű  virágos,  az állomáson  pedig  csak gaz terem  a  tartókban? 

•  A  16  álló  virágtartóba  a  palántákat  és  a  földet  a  Város
gondnokságtól  kaptuk.  Köszönet  érte! 

•  A  csüngő  virágtartókba  Bartháné  Livi  vásárolt  24  piros 
futómuskátlit a NABE  pénzén. 

Örömmel  ültettünk!  (Bartháné  Lívia,  Győriné  Márta,  Kósa 
Klára, Tóthné  Ibolya,  Töltési  Zsóka) 

Így egészen  más  látvány  fogadja  az  Almádiba  érkezőket! 
Örülünk,  hogy  tehettünk  városunkért! 

Töltési  Erzsébet 
Nők  a Balatonért  Egyesület 

almádi  csoport 

http://www.freeweb.hu/kaktuszok/
mailto:tszabango@gmail.com


HOGYAN  LETT  A  KIVI? 

A  Kínában  őshonos  kúszónövényt  ÚjZélandon  termesztésbe 
vették. A kivit a helyiek, valószínűleg a savanykássága  miatt  "kínai 
egresnek" nevezték, egészen az ötvenes évekig, akkor viszont kide
rült, hogy ilyen, politikai vonatkozásokkal  terhelt nevű  (kínai, már 
gyanús!)  gyümölcsöt  az USAban  eladni  nem  lehet,  így hát "melo
nette" (=  dinnyécske) néven próbálták értékesíteni. Ezzel meg nem 
politikai, hanem gazdasági gondok voltak, ugyanis a dinnyefélékre 
és a bogyós gyümölcsökre  roppant  magas importvámok  voltak  ér
vényben,  úgyhogy ez a dinnye  álnév se volt  túl  jó. 

Egy  importőr  szükségét  látta  egy  új névnek,  mely  piacos,  és 
ÚjZélandra jellemző. Az ő hatására kapta  a gyümölcs a kiwifruit 
nevet.  Mára  az  egész  világon  így  említik.  Írják  szimpla  és  dupla 
vvel  is. 

Néhány  fontos  fajtanév:  Hayward  /zöld  húsú/,  Gold/sárga 
húsú/,  Hinabelle/sárga  húsú./,  ZESPRI  GREEN,  ZESPRI  GOLD 
és ZESPRI  ORGANIC. 

Hazáján,  Kínán  kívül  ÚjZéland  a  termesztés  fő  központja. 
Terjedőben  van  Olaszországban,  Chilében,  Franciaországban  és 
telepítik  Amerika  szubtrópusi  területein  is.  Fejlődőben  van  Spa
nyolország,  Portugália  és Görögország  kivitermelése. 

A 40 ismert faj közül legfontosabb a chinensis. A szubtrópusi, 
trópusi  melegigényes  fajok közül  a  chinensis,  a kolomikta  és  az 
arguta  meghódította  a  mérsékelt  égöv  határvidékét,  mert  nagy
fokú  a  hidegtűrésük.  A  nyugateurópai  piacokon  gyakori  gyü
mölcsök  a  chinensis  faj termései.  A két  előbbi  faj jelentősége  
mint gyümölcsé   kisebb.  KeletÁzsiában  az arguta  és a kolomik
ta/  japánegres  vagy  amuri  egres  néven/  ismert  gyümölcsök.  Az 
Amur  vidékén  jellegzetes  őszi  lombszíneződést  mutat  az Acti
nidia  kolomikta,  amely  az  argutától  ezüstös  levélfelszínéről 
könnyen  megkülönböztethető. 

Miért  érdekes  mindez  számunkra?  Mert  a  chinensis  és  az  ar
guta nemesített fajtái városunkban bizonyítottan  megteremnek! Az 
én kertemben  az arguta  idén  roskadásig  tele van  illatos virággal. 

Sajnos kiviültetvényre  nem  lehet  uniós  pénzt  szerezni.  Pedig 
az  értékesítés  megszervezése  esetén  a  kiviből  kényelmesen  meg 
lehetne  élni:  a  termésbiztonsága  nagyobb  a  legtöbb  "magyar" 
gyümölcsénél,  a  kezelése  egyszerű,  a  tárolhatósága  pedig  hűtés 
nélkül  is szinte  végtelen. 

A gyümölcs maga  nagyon  egészséges,  egy szem  tartalmazza  a 
napi  (felnőtt)  szükségletnek  megfelelő  mennyiségű  Cvitamint, 
(kétszer  annyi  van  benne,  mint  a  narancsban)  és  a  legtáplálóbb 
gyümölcsök  egyike,  ha  az  egy  grammra  vetített  vitaminokat  és 
ásványi anyagokat nézzük. Tartalmaz ezen felül káliumot  (többet, 
mint  a banán!),  folsavat, Evitamint,  béta karotint;  tele van anti
oxidánsokkal,  immunerősítőkkel.  Napi három  darab csökkenti  a 
vérrögképződés  esélyét és magas rosttartalma  segíti az  emésztést. 
Fagylalt,  lekvár,  befőtt,  sőt  bor  is  készíthető  belőle,  Chilében 
állítólag  legendásan  finom  kivibort  érlelnek.  Szószok,  szörpök 
alapanyaga,  természetesen  van  kivifagyi  és  kivis  jégkrém, 
joghurt,  a receptek  száma  végtelen. 

A  gyümölcsöt  szobahőmérsékleten  eltárolhatjuk  35  napig, 
hűtőben  akár  hetekig  is, de bírja a fagyasztást  is. 

Alkalmas  a  növény  lugas  és  kordonművelésre,  vagy  rácsok, 
pergolák, falak, boltívek befuttatására is. Különleges, pirosas hajtá
sai  és  levelei  alap
ján  a  dísznövé
nyekkel  is felveszik 
a  versenyt. 

Hazánkban  a 
tűző  nyári  napsü
tés  és  a  szárazság 
zavarja  normális 
fejlődését,  főleg  a 
chinensisnek,  így 
ilyen  területekre 
ne  ültessünk.  Eze
ken  a  helyeken  té

len  is  erősebben  káro
sodnak.  Jól  érzik  ma
gukat  az  enyhébb nap
sütésű,  félárnyékos, 
déli,  délkeleti  fekvés
ben,  északi  oldalról  vé
detten.  A  tápanyagban 
gazdag,  humuszos  (ma
ximum  5%)  talajokat 
kedveli.  Az  erősen  me
szes,  lúgos  kémhatású 
talajokon  rosszul  fejlő
dik.  Kedvező  hatású  a 
telepítés  előtt  adagolt 
istállótrágya.  Nálunk 
vízigényesek,  így  a 
rendszeres  öntözésről 
(májustól  augusztusig) 
gondoskodni  kell. 

Az  Actinidia  fajták 
nagy  része  kétlaki  (hím  és  nővirágúak),  így  a  termő  példányok 
beporzásához  hím  egyedeket  is  kell  telepíteni.  Nagyobb 
növényszám  esetén  egy  hím  példány  58  nőivarú  növény 
beporzásához  elegendő. A beporzást  a szél és a rovarok  végzik. 

Különleges  feladatot  jelent  a növények  metszése. A kiválasz
tott  lugas vagy kordonforma kialakításán  kívül  időnként  az  erő
sen  futó, csavarodó,  vékony  hajtások  lemetszésével  a  vastagabb, 
egyenes  hajtásrészek  megerősödnek,  ami  fokozza  a  termőképes
séget.  34  éves  korban  virágoznak  és  teremnek.  Tenyészidejük 
hosszú,  így  a  tavaszi  virágokból  képződő  termések  késő  ősszel 
érik  csak  el  az  utóéréshez  szükséges  fejlettséget. A  termőkorban 
levő  növények  megnövekedett  foszfor és káliumigényét  műtrá
gyával  pótolhatjuk.  Hazánkban  még  nem  ismertek  betegségei  és 
kártevői.  Számítani  lehet  a takácsatka  megjelenésére. 

A kínai  egres  fajták szőrösek,  és  robusztusak,  kétlakiak.  Egy 
hím  példányra  38  nőit  telepítsünk.  Vízhiányra  levele  barnul, 
szárad. Az arguta  és a kolomikta  karcsúbb,  csupasz  szárú,  kisebb 
helyigényű.  Köztük  több  az  egylaki  fajta. A  talaj  víztartalmára 
sem olyan  kényesek! Mindhárman  kiváló dísznövények,  takarás
ra,  kerítésre  alkalmasak. 

A japánegres  v. kopaszkivi  (arguta)  levélnyele  piros,  lemeze 
fényes  zöld.  A  legnagyobb  hazai  fagyokat  is garantáltan  kibírja, 
termése  kopasz,  nem  szőrös,  így  héjastól  hámozás  nélkül  ehető. 
Apróbbakat  terem, mint a szőrös  fajták, viszont jóval  bőségesebb 
hozamú,  egy  tő  1215  kgot  is  teremhet.  Május  közepén  virág
zik, a termése  október  elejéreközepére  érik be. Gyümölcse dun
di, cseresznye  méretű,  amely  szélesebb, mint  hosszú,  aromásabb, 
édesebb  a szőrös  kivinél. 

Actinidia  arguta  'Issai'  (önporzós  kopaszkivi,  minikivi),  az 
arguta  és Actinidia  polygama  hibridje Japánból. 

Öntermékeny. Már  egy  tő  is  terem,  így  nincs  szükség  külön 
porzóra.  Általában  az első  évben,  amikor  virágzik,  még nem  köt 
termést.  Gyors  növekedésű  kúszónövény.  Bőséges napsütést  sze
ret.  Hajtásait minden  évben  alaposan  vágjuk vissza  810  rügyre. 
Illatos virágai májusjúniusban nyílnak. Virágzáskor  monília  elle
ni  szerrel  permetezzük  a  jobb  kötődés  érdekében!  Augusztus 
végén  szeptember  elején  érik.  Fagytűrő  képessége  jó,  30°Cig 
fagyálló. 

Amuregres,  amuri  egres, mandzsu  kivi /Actinida  kolomikta/ 
őszi  színeződése,  és  kicsi  termései  miatt  inkább  dísz,  mint  ha
szonnövény. 

Irta:  tszabango@gmail.com 
Foto:  Internet,  Tszab. 

Forrás: 
MIKLÓSVARGA: 

TERMESSZÜNK 
KIVIT MON  IS 

TEREBES 
LEXIKON 
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OCSÚT A  BÚZÁTÓL 
Fodorné  László  Mária  kéziszövő,  a 

népművészet  mestere  öt  évvel  ezelőtti 
letelepedésével  szó  szerint  új  színt  hozott 
Almádi  életébe.  Nem  is  akármilyen  színt, 
hanem  Sárköz  színeit  költöztette  váro
sunkba,  közelebbről  a  Művélődési  Köz
pont  földszintjén bérelt  műhelyébe. 

A  modern  épület  stílszerűen  beren
dezett  helyiségében  sok  belföldi  és 
határon  túli  látogató  fordult  meg  az  évek 
során,  de  olyan  vendég  is  akad,  aki 
ezeknek  a  látogatásoknak  köszönhetően 
lett  visszatérő  vendége  szűkebb  hazánk
nak. 

Felér  egy  időutazással  ezt  a kellemes  kis 
műhelyt  meglátogatni.  Nemcsak  azért, 
mert  egy  kihalófélben  lévő  ősi  mesterség
ből  kapunk  ízelítőt,  hanem  amiatt  is,  mert 
már  a  belépésnél  érezhető,  mennyire  más 
itt  az  értékrend,  mint  amit  sajnos  lassan 
már  megszokni  kényszerülünk. 

Marika  nagyon  érdekesen  ötvözi  a 
hagyományőrzést  a  vállalkozással,  szeren
csére  mindkét  célkitűzését  sikerült  meg
valósítania. 

Munkáira  csárdák,  éttermek  és  magán
személyek  egyaránt  igényt  tartanak,  meg
rendelésben  nincs  hiány.  A  pamutból, 
lenből,  kenderből  készült  zsűrizett  művek
ből  nem  is  tudna  többet  készíteni,  hiszen 
gépesítésről  az  ő  műhelyében  szó  sem 
lehet.  A  többféle  abrosz,  díszpárna,  kö
tény,  függöny,  falvédő,  használati  és 
díszítő  textília  nála  kizárólag  hagyomá
nyos  szövéssel  készülhet. 

A  hagyományőrzés  mellett  a  sárközi 
színek  átfogalmazásával  igyekszik  megfe
lelni  a  mai  ízlésnek,  lakáskultúrának  is, 
szintén  sikerrel. 

A  mára  szinte  elfelejtett  tevékenység  a 
helyiek  több  korosztálya  között  is  nép
szerű,  a  gyerekek  kiváltképp  szívesen  lá
togatják  ezt  azt  egyedülálló  világot.  Nem 
egyszer  este  hat  órakor  is  vígan  kattognak 
még  a  több  száz  éves  gyönyörű  szövő
székek,  a csemeték  sokszor  haza  sem  akar
nak  menni. 

Ajándékokat szőnek a családjuknak, 
barátaiknak, munka közben megtanulják 
értékelni nemcsak a saját, de a mások 
alkotásait is. Nem mellékesen pedig egy 
tanfolyam végére már meg tudják külön
böztetni az "ocsút" a búzától". (Fiatalabbak 
kedvéért: a tucatárut a minőségtől.) 
Sz. M. 



Pászti  Fotó 



RENDEZVÉNYEK  VÁROSUNKBAN 
július  10.  és  augusztus  10.  közöt t 

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

RENDEZVÉNYEK 

JÚLIUS 151617. PÉNTEKVASÁRNAP  1923 ÓRA  
ZENÉS SZÁZSZÍNŰ TÁNCTALÁLKOZÓ  III. 
Részletes program  az újság 14. oldalán. 

JÚLIUS 15. PÉNTEK, 19 ÓRA   IDŐUTAZÁS. Zongor Gábor fes
tőművész  kiállításának  megnyitója.  A  kiállítást  megnyitja:  Dr. 
Bereczky Loránd művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria cím
zetes igazgatója. Zongorán  közreműködik Józsa Tamás. 
Helyszín: Pannónia 

JÚLIUS  15.  PÉNTEK  20.30  ÓRA    20  ÉVES  A  RÉGI  ZENE 
HANGVERSENYSOROZAT.  Rondó Quartett koncertje 
Helyszín: Szent Ignác Templom. A rendezvény a Nemzeti  Kulturális 
Alap támogatásával valósul meg. 
Szervező: Pannónia 

JÚLIUS  1822.  HÉTFŐPÉNTEK    HASZNÁLT  KÖNYVEK 
VÁSÁRA a Pannónia  előcsarnokában 

JÚLIUS 2224.   ALMÁDI KUPA TENISZVERSENY 
Helyszín: Szent Erzsébetliget   Öregpark   teniszpályák 
Szervező: Tennis Club 

JÚLIUS 222324.  PÉNTEKVASÁRNAP  1923 ÓRA  
ZENÉS SZÁZSZÍNŰ TÁNCTALÁLKOZÓ IV. 
Részletes program az újság 14. oldalán. 

JÚLIUS  22.  PÉNTEK,  20.30  ÓRA    20  ÉVES  A  RÉGI  ZENE 
HANGVERSENYSOROZAT.  Bálint  Natália  operaénekes  és Szabó 
Balázs orgonaművész koncertje. Helyszín: Szent Ignác Templom 
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
Szervező: Pannónia 

JÚLIUS  2731.  SZERDAVASÁRNAP    XVI. PANNÓNIANIT
ROKÉMIA KUPA. NEMZETKÖZI  EGYÉNI SAKKVERSENY 
Helyszín: Pannónia. Szervező: Fáncsy Imre  70/3896089 

JÚLIUS  29.  PÉNTEK,  20.30  ÓRA    20  ÉVES  A  RÉGI  ZENE 
HANGVERSENYSOROZAT.  Musica Historica  együttes koncertje 
Helyszín:  Református Erőd Templom   Vörösberény. A rendezvény 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
Szervező: Pannónia 

JÚLIUS  29AUGUSZTUS  2.  PÉNTEKKEDD    III. HUNGARI
CUM  FESZTIVÁL.  Helyszín:  Wesselényistrand  főbejárata  előtti 
rendezvénytér. Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
Információ: 88/594081;  20/5910501 

JÚLIUS 30.  SZOMBAT   KÁPTALANFÜREDI BÚCSÚ 
Discantus  Énekegyüttes  műsora    reneszánsz  és kortárs  kóruszenei 
összeállítás.  Helyszín:  Káptalanfüredi  kápolnakert.  Szervező: 
Káptalanfüredi Fürdőegyesület.  Információ: 20/9418883 

AUGUSZTUS 5. PÉNTEK, 20.30  ÓRA   20 ÉVES A RÉGI ZENE 
HANGVERSENYSOROZAT    Zárókoncert.  Nagy  Csaba  gitár  és 
lantművész  koncertje.  Helyszín:  Református  Erőd  Templom  
Vörösberény. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg. Szervező:  Pannónia. 
Információ: 88/542511;  20/2036135 

AUGUSZTUS 521. PÉNTEKVASÁRNAP 
  VIII. BORFESZTIVÁL 
Helyszín: Wesselényistrand  főbejárata előtti  rendezvénytér.  Részle
tes program az újság 15. oldalán  található. 

AUGUSZTUS 9. KEDD   GYÖRGYI DÉNES EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
Megnyitó. Helyszín: Pannónia  olvasóterem 

KIÁLLÍTÁSOK 
KÖNYVTÁR GALÉRIA 
30x60  Macskamesék    Fábián  László  grafikus  kiállítása. 
Megtekinthető:  június  14től július 20ig. 
Akvarellek    Dobos  Lajos  festőművész  kiállítása.  Megtekinthető: 
július 21től  augusztus 27ig a könyvtár  nyitva tartási idejében. 

MAGTÁR BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK  HÁZA 
www.almadirendezvenykozpont.hu 
Nyitva  tartás:  hétfőtől péntekig:  1618  óráig vagy telefonon egyez
tetett  időpontban  704554100 
Retúr:  Balatonalmádifürdő    Székesfehérvár.  Fekti  Vera  festőmű
vész kiállítása megtekinthető  július  1től augusztus 2ig. 

PADLÁSGALÉRIA 
Síkplasztika  kiállítás.  Megtekinthető  június  24től  július  25ig  a 
hivatal nyitva tartási  idejében. Szervező: Pannónia. 

PANNÓNIA 
Időutazás   Zongor Gábor festőművész kiállítása. A kiállítás megte
kinthető  július  15augusztus  15ig  az  intézmény  nyitva  tartási  ide
jében. További információ:  88/542511 
Györgyi Dénes emlékkiállítás. Megtekinthető:  augusztus 9től szep
tember  10ig. 

TÁBOROK 

Július  1217. 
JÁTÉKOS BALATON   Gyermekművészeti  találkozó  és fesztivál a 
Balatonról a Balatonon. Jelentkezési határidő:  június 20. 
Információ:  70/4554100 

KERTMOZI 
Kezdés: 21.30   Helyszín: Káptalanfüred Köcsitókert  2011. 

Július  11. hétfő   Anyát a Marsra. Amerikai animációs vígjáték 
Július  12. kedd   Fekete hattyú. Amerikai  thriller 
Július  13. szerda   A gyerekek jól vannak. Amerikai vígjáték 
Július  14. csütörtök   Chloe   a kísértés iskolája. Thriller 
Július  15. péntek   Elhajlási engedély. Amerikai vígjáték 
Július  16. szombat   A Föld  inváziója  Csata: Los Angeles. Scifi 
Július  17. vasárnap   Gnómeó és Júlia. Animációs vígjáték 
Július  18. hétfő   Honnan  tudod. Amerikai vígjáték 
Július  19. kedd   Thor. Amerikai  akciókaland 
Július 20. szerda   Maci Laci. Animációs kalandfilm 
Július 21. csütörtök   Csúcshatás. Amerikai  thriller 
Július 22. péntek   Rio. Animációs vígjáték 

KISCSOPORTOK,  KLUBOK, 
TANFOLYAMOK  ÉS PROGRAMJAIK 

312 MERIDIÁN TORNA 
Éljünk 100 évig a 312 kínai meridián  torna segítségével. A Vörös
berényi Kultúrházban csütörtökönként  18 órakor tart foglalkozást és 
előadást  Czabuláné  Nagy  Andrea  a kínai  meridián  torna  jótékony 
hatásairól. Jó testmozgásra, és hatékony öngyógyító módszerek elsa
játítására  lesz  lehetőség.  Minden  érdeklődőt  várunk  szeretettel. 
Telefon: 209916213 

mailto:pannoniakonyvtar@upcmail.hu
http://www.almadirendezvenykozpont.hu


ALMÁDI GOMBÁSZOK  ASZTALTÁRSASÁGA 
Információ: Szenthe László,  88/438224 
Túravezető  az év összes kirándulásán  Szenthe László 

BABAMAMA  TORNA 
13 éves korig; torna kisóvodások részére 34 éves korig; torna nagy 
óvodások  részére 56  éves korig 
Helyszín:  Sziluett, Baross u.  18. 
További  információ:  Farkasné  Bóna  Ivett  30/7488029,  ill.  Balai 
Zsanett  30/6396481 

BOTORKA NÉPTÁNC  EGYÜTTES 
Vezető: Kovács Krisztián  (20/2641561) 

BRIDZS KLUB 
Szerdánként  1519  óra. Helyszíne: Pannónia  8. terem. 
Vezető: Dr. Sinka László  70/3797113 

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. 

GRÁNÁTALMA  HÍMZŐKÖR 
Hétfőnként  1618  óráig a Varrótű Tanodában  (Veszprémi út  11.) 
Minden kedden 912 óráig hímzés, szerdán 912 óráig gyöngyfűzés 
gyerekeknek. 
További információ: Cz. Tóth  Hajnalka 30/6110242 

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

HOZD  MAGAD  FORMÁBA! 
Torna minden  kedden  és csütörtökön  1718  óráig. 
Gyógytornász:  Schlakker  Imréné  (70/3793573). 
Vezető: Melnecsukné Vati Judit  (88/542554).  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  beszélgetés a 
Pannóniában  a  másnapi  képviselőtestületi  ülés  fontosabb  témáiról 
(nem csak  Körtagoknak). 
Levezető:  Bálint Sándor  elnök 

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

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 NYUGDÍJAS KLUB 
Nyári kirándulási  programok: 
Július  12. kedd 7.30 órakor:  Sárvár   Nádasdykastély 
Augusztus  1920 péntekszombat.  Indulás 5 órakor  Hajdúszoboszló 
  Debrecen:  Virágkarnevál 

Szeptember  6. kedd 7.30 órakor Tamási   Gyulaji Vadrezervátum 
A klub elnöke: Lencse Sándor  30/9024268 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN  NÉPDALKÖR 
Péntekenként  16.30tól  a Vörösberényi  Kultúrházban. 
Vezető: Tóth László  70/2247222 

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

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

KELETBALATONI  TÁJOLÓ 
PROGRAMOK  KISTÉRSÉGÜNKBEN 

Július  2augusztus  20.  Zenés  szombat  esték  Balatonkenesén,  a 
Napfény parkolóban 

Július  15., 20 óra Balatonfűzfő, Romkerti  zenés esték 

Július  1517.  Balatoni  Kapunyitó  Balatonkenesén,  a  Széchenyi
parkban 

Július  16. 
"Fűz Nap" a BalatonfűzfőLitér Turisztikai Egyesület  szervezésében 
Valahol  Európában    színjátszókör  műsora  a  balatonvilágosi  ren
dezvényparkban 
20 óra Balatonfűzfő, strandszínház  a Tobruki  strandon 
20.30 Utcabál Alsóörsön, a Sirályparkban 

Július  1617. Falunap Csajágon, a Fő téren 

Július 20., 10 óra Nyári játszóház és családi program a Tobruki stran
don 

Július 2124. XX. Felsőörsi falunapok 

Július  2224.  Balatoni  Kapunyitó  Balatonkenesén,  a  Széchenyi
parkban 

Július 23. 
19 óra  "Alsóörs  anno" Somos  Zsuzsa  kiállítás  megnyitó,  koncert  az 
alsóörsi  Törökházban 
Utcabál Balatonvilágoson,  a Strandon 

Július 29. Zenélő kilátó Balatonkenesén  a Kisfaludysétányon 

Július 30. 
ízek, borok,  legendák Balatonkenesén,  a Rákócziparkban 
Strandparty  a balatonvilágosi  strandon 

Július  30augusztus  7.  Borfesztivál  a  Bortársaság  szervezésében  az 
alsóörsi  Sirályparkban 

Augusztus  3.,  10  óra  Nyári  játszóház  és családi  program  a Tobruki 
strandon 

Augusztus 6. 
10 óra V. Gombócfesztivál Balatonfűzfőn 
20  óra  Komolyzenei  koncert,  majd  utcabál  az  alsóörsi  református 
templomban  illetve a Sirályparkban 
Utcabál Balatonvilágoson,  a Strandon 

Augusztus  10.,  10 óra Nyári játszóház és családi program  a balaton
fűzfői Föveny  strandon 

mailto:dietel@vnet.hu


ALMÁDI A  FESZTIVÁLOK 
HAVÁBAN 

Balatonalmádi  városában  az  augusztus  hónap  a  fesz
tiválokról  szól.  A  rendezvénysorozatot  az  immáron  har
madik  alkalommal  megrendezésre  kerülő  Hungarikum 
Fesztivál  nyitja  meg,  melyet  a  Balatonalmádi  Turisztikai 
Egyesület  2009ben  álmodott  meg  azzal  a  céllal,  hogy 
helyet  adjon  az  igazi  magyar  értékeknek,  mint  a 
kézművesség  megannyi  ágának,  a  remek  műsoroknak, 
és  a méltán  világhírű  magyar  ízvilágnak.  A fesztivál  kiváló 
alkalom  arra,  hogy  külföldi  vendégeink  megismerked
hessenek  csodálatos  örökségünkkel,  és  hírünket  vigyék  a 
világ  számos  pontjára. 

2011ben  is  változatos  programokkal,  köztiszteletnek 
örvendő  személyiségekkel  és  híres  fellépő  művészekkel 
várja  a  III.  Hungarikum  Fesztivál  a  vendégeket.  Ebben 
az  évben  is  Lezsák  Sándor  országgyűlési  alelnök,  a  ren
dezvény  fővédnöke  nyitja  meg  a  programsorozatot.  Fel
lépő  művészeink  közt  szerepelni  fog  a  veszprémi  Petőfi 
Színház  társulata  "Operett  Utazások"  című  műsorukkal, 
továbbá  Szandi,  Keresztes  Ildikó  és  Csepregi  Éva  is 
tiszteletét  teszi  Balatonalmádiban. 

2011.  augusztus  5én  kezdetét  veszi  a  VIII.  Borfesz
tivál,  mely  augusztus  21ig  várja  a  látogatókat,  minőségi 
borokkal,  pálinkákkal  és  ételekkel.  A  kitelepülő  borászok 
egytől  egyig  neves  pincészetek  tulajdonosai. A borok  mel
lett  kiváló  ételek  várják  a  kóstolgatni  vágyókat,  népi  és 
iparművészek  a  kézműves  termékek  kedvelőit.  A  színpadi 
programok  közt  mindenki  megtalálhatja  az  ízlésének  és 
érdeklődésének  megfelelő  műsorokat.  A  táncművészetek 
számtalan  válfajának  művészei,  jó  hangulatú  zenés  pro
dukciók,  valamint  Tolvai  Renáta,  Takács  Nikolas,  Vastag 
Csaba,  Wolf  Kati,  Janicsák  Veca  és  nem  utolsósorban 
Kökény  Attila  sztárvendégek  színesítik  a  programsoroza
tot. 

A  nyarat  a  IV  Pálinka  Fesztivál  zárja,  melyre  a  főszer
vező,  a  Balatonalmádi  Turisztikai  Egyesület,  sok  szeretet
tel várja vendégeit.  A programok  színvonalát  Török  Ádám 
és  a  Mini,  továbbá  a  Miss  AlpokAdria  Veszprém  megye 
Szépe  és  Almádi  Szépe  2011.  szépségkirálynőválasztás  is 
emeli. A Pálinkanapokon  mindenki  kedvére  válogathat  az 
izgalmas  és  új  ízélményt  nyújtó  pálinkaházak,  éttermek 
kínálatából. 

SÜLT KESZEG, 
PÁNSÍP ÉS VÍZIMÚZEUM 
Az  év  legrövidebb  napjához,  Szent  Ivánéjhez  kötődik  a 

Múzeumok  Éjszakája elnevezésű  országos  rendezvénysorozat, 
amelyet  idén  Balatonalmádiban  is  megünnepeltünk.  Igaz,  egy 
héttel  korábban,  mint  más  városokban,  így  nem  ütközött  a 
program  a hagyományos  Péter  Pálnapi  vigadalommal. 

Balatonalmádinak  nincs  igazi múzeuma    még. Van  azon
ban  egy  különleges  magángyűjtemény,  amely  álladó  kiállí
tásként  a  Pannónia  Kulturális  Központ  földszintjén  látogat
ható,  a  Vízimúzeum.  Az Almádi  Múzeumok  Éjszakáján  ez  a 
különleges,  talán  országos  szinten  is  egyedülálló,  horgászati
halászati  állandó  kiállítás  megtekintésére  invitáltuk  az  almá
diakat  és az itt nyaralókat. Az este  folyamán Gönci  György, a 
Vízimúzeum  kiállítási  anyagának  tulajdonosa  minden  kíván
csi  kérdésre  választ  adott,  az  érdeklődőket  többször  körbe
vezette  a múzeumban,  ahol  a  tárlat  anyagán  kívül  horgászati 
témájú videofilmek  is vetítésre  kerültek. 

Az  est  egyik  fontos  vendégcsalogató  eseménye  a  szabad
téri  keszegsütés volt.  Gönci  György  és Dr. Táncsics Aladár,  a 
BakonyBalaton  Horgászszövetség  elnöke  jóvoltából  vala
mennyi  érdeklődő  megízlelhette  a  különlegesen  fűszerezett, 
sült  halat,  sőt,  Aladártól  az  irdalás  művészetét  is  bárki  elles
hette.  S míg  sült  a hal  és szálltak  az  ínycsiklandozó  illatok,  a 
múzeumlátogatókat  Koloszár  Csilla pánsípművész  játéka  szó
rakoztatta. 

A  rendezvény  sikere  minden  várakozást  felülmúlt,  így  a 
szervezők  szándéka,  hogy  az  Almádi  Múzeumok  Éjszakáját 
minden évben megrendezik, s kiegészítő programként  keszeg
sütő  versenyt  is szerveznek  majd. 

JVE 

ZENÉS SZÁZSZÍNŰ TÁNCTALÁLKOZÓ 2011. 



AUGUSZTUS  521.  PÉNTEKVASÁRNAP 
VIII.  ALMÁDI  BORFESZTIVÁL 

A balatonalmádi  Borfesztiválra méltán  mondhatjuk, hogy  az ország  egyik  legváltozatosabb  bor  ünnepe, 
hiszen  az ország  majd minden  borvidékéről  érkeznek  hozzánk  neves  borászok. 

Fedezze  fel hazánk  zamatos borait  a Balaton  zenei  sokszínűségét,  táncait,  kézműves  és  népművészetét. 
Városunk  legismertebb,  leghíresebb  és legtöbb  látogatót  vonzó  rendezvényén  idén  17 napon  át, 

ahol változatos  színpadi  programokkal  és persze  hazánk  híres borvidékeinek  legízletesebb  nedűivel  várjuk  vendégeinket. 

Augusztus  5.  péntek 
19.00  RUBATO  FÚVÓS  EGYÜTTES 
19.20  ÜNNEPÉLYES  MEGNYITÓ 
19.30  FREE  DANCE  TÁNCEGYÜTTES 
20.00  REBELLION  TÁNC  SPORT  EGYESÜLET 
20.30  TOLVAI  RENÁTA 
21.00  RULETT  EGYÜTTES 

Augusztus  6.  szombat 
19.00  GURGOLYA TÁNCEGYÜTTES  ÉS BARÁTAIK 
19.30  KID  ROCK  AND  ROLL SE 
20.00  NAZIRAH  ÉS A  HOLDEZÜST  RÓZSÁK 
20.30  THE  BLUESBERRY BAND 

Augusztus  7.  vasárnap 
18.30  NYITRAGERENCSÉRI  HAGYOMÁNYŐRZŐK 
19.00  RINGATÓ  BALATON TÁNCEGYÜTTES  és 

BOROSTYÁN  NÉPDALKÖR 
19.30  GOLDING  SPORTTÁNC  EGYESÜLET 
20.00  HEMO  WINNER  VERSENYTÁNC  EGYESÜLET 
20.30  TOURMIX  EGYÜTTES 

Augusztus  8. hétfő 
19.00  RUBATO  BAND 
19.30  ZUMBA  BEMUTATÓ 
20.00  QUEEN  DANCE TÁNC  SPORT  EGYESÜLET 
20.30  TAKÁCS  NIKOLAS 
21.00  RETRODISCO 

Augusztus  9.  kedd 
19.00  KÉK GÁRDISTÁK  MAZSORETT  CSOPORT 
19.30  HEMO  MODERN  TÁNCMŰHELY 
20.00  YILDIZLAR  HASTÁNCCSOPORT 
20.30  ÜZLETEMBERS  ZENEKAR 

Augusztus  10.  szerda 
19.00  THUNDERFOOT  COUNTRY  EGYÜTTES 
19.30  BLACK DIAMOND  SHOWTÁNC  CSOPORT 
20.00  KID  ROCK  AND  ROLL SE 
20.30  KLUBDÉLUTÁN  EGYÜTTES 

Augusztus  11.  csütörtök 
19.00  CHOLNOKY  MOZGÁSMŰVÉSZETI  STÚDIÓ 
19.30  YEIRA ÉS AZ EZÜSTHOLD  TÁNCCSOPORT 
20.00  GOLDING  SPORTTÁNC  EGYESÜLET 
20.30  VASTAG CSABA 
21.00  RETRODISCO 

Augusztus  12.  péntek 
19.00  BOTORKA  TÁNCEGYÜTTES 
19.30  VIKTÓRIA  TÁNCEGYESÜLET 
20.00  SHAZADI  ÉS A SIVATAGI ÁLOM 
20.30  SILVERADO  ZENEKAR 

Augusztus  13.  szombat 
18.30  NOSZTALGIA  NŐI  ÉNEKKAR 
19.00  FORTUNA TWIRLING  STÚDIÓ 
19.20  RITMIKA  SHOWTÁNC  ÉS  ÉNEKSTÚDIÓ 
19.30  ACRO  DANCE  SPORTTÁNC  EGYESÜLET 
20.00  DR.  GROG 

Augusztus  14.  vasárnap 
19.00  RINGATÓ  BALATON TÁNCEGYÜTTES  és 

BOROSTYÁN  NÉPDALKÖR 
19.30  NAZIRAH  ÉS A HOLDEZÜST  RÓZSÁK 
20.00  FREE  DANCE  TÁNCCSOPORT 
20.30  VIKTÓRIA  EGYÜTTES 

Augusztus  15. hétfő 
19.00  THUNDERFOOT  COUNTRY  CSOPORT 
19.30  CHOLNOKY  MOZGÁSMŰVÉSZETI  STÚDIÓ 
20.00  KID  ROCK  AND  ROLL SE 
20.30  WOLFKATI 
21.00  RETRODISCO 

Augusztus  16.  kedd 
19.00  KHALIDA ÉS A DRÁGAKÖVEK 
19.30  ZUMBA  BEMUTATÓ 
20.00  ACRO  DANCE  SPORTTÁNC  EGYESÜLET 
20.30  TOURMIX  ZENEKAR 

Augusztus  17.  szerda 
19.00  KÉK GÁRDISTÁK  MAZSORETT  CSOPORT 
19.30  CHOLNOKY  MOZGÁSMŰVÉSZETI  STÚDIÓ 
20.00  HEMO  WINNER  VERSENYTÁNC  EGYESÜLET 
20.30  JANICSÁK  VECA 
21.00  RETRODISCO 

Augusztus  18.  csütörtök 
19.00  FORTUNA  TWIRLING  STÚDIÓ 
19.30  FREE  DANCE  TÁNCCSOPORT 
20.00  YILDIZLAR  HASTÁNCCSOPORT 
20.30  BÚGÓCSIGA  EGYÜTTES 

Augusztus  19.  péntek 
20.00  QUEEN  DANCE TÁNC  SPORT  EGYESÜLET 
20.30  KÖKÉNY ATTILA 
21.00  RETRODISCO 

Augusztus  20.  szombat 
19.00  GURGOLYA TÁNCEGYÜTTES  ÉS BARÁTAIK 
19.30  MARIANETTRIÓ 

Virágos Almádiért    eredményhirdetés  az almádi  NABE 
szervezésében 

20.00  PANNON  VÁRSZÍNHÁZ 
20.40  FOURTISSIMÓ  ZENEKAR 
22.00  TŰZIJÁTÉK 
22.15  FOURTISSIMÓ  ZENEKAR 

Augusztus  21.  vasárnap 
19.00  BOTORKA  TÁNCEGYÜTTES 
19.30  ÜRÖMI  ÖRÖM  NÉPTÁNCMŰHELY 
20.00  KID ROCK AND  ROLL SE 
20.30  GESAROL  EGYÜTTES 

Helyszín:  Wesselényi  strand  főbejárata előtti  terület 
Szervező:  Balatonalmádi  Város 

További  információ: 
Balatonalmádi  Turisztikai  Egyesület:  88/594081;  20/5910501 
Pannónia  Kulturális Központ  és Könyvtár:  88/542511;  542506 



ZENEISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK 
A  2010/11ES  TANÉVBEN 

ORSZÁGOS  VERSENYEK 

Kodály  Zoltán  X.  Országos  Szolfézs  és  Népdaléneklési 
Verseny    Debrecen,  május  1315. 
Hódossy  Réka   II.  helyezés 
Hódossy  Réka /műdaléneklés/    I.  helyezés 
Hódossy  Réka /improvizáció/    különdíj 
H.  Huiber  Gabriella    tanári  különdíj 

Pesovár  Ferenc  VI.  Országos  Csoportos  Népdaléneklési 
Verseny,  Székesfehérvár    május  2021. 
Almádi  Kiskórus    Bagoly  Anna,  Kedves  Kőrinc,  Kozma 
Botond,  Nádas  András,  Peringer  Bianka,Szabó  Flóra  
bronz 
Felkészítő  tanár  H.  Huiber  Gabriella 

VI.  Országos  Társaséneklési  Verseny  Budapest    május 
2022. 
Csintekerintő  kamarakórus    Bendicsek  Mikes,  Felföldi 
Borbála,  Felföldi  Luca,  Hódossy  Gergely,  Hódossy  Réka, 
Józsa  Dalma,  Keő  Péter,  Kövécs  Adél,  Nádas  Panna, 
Szénási  Dóra    ezüst 
Duett    Felföldi  Luca  és  Hódossy  Réka    arany  +  gála
hangversenyen  való  éneklés 
H.  Huiber  Gabriella    tanári  különdíj 

XIII.  Országos  Koncz  János  Hegedűverseny  válogatóján 
túljutva Józsa  Dalma  6.  osztályos  hegedűs  növendék  bek
erült  a  verseny  elődöntőjébe,  melyen  korcsoportjában  18 
hegedűssel  "mérkőzött"    Szombathely,  2010.  november 
2628. 
Felkészítő  tanár  Horváthné  Domonkos  Tímea,  zongo
rakísérő  Fűkéné  S.  Mónika. 

REGIONÁLIS  VERSENYEK 

V  Regionális  Gitártalálkozó,  Tapolca    november  24. 
Szalai  Lotti    nívódíj 
Felkészítő  tanár  Fekete  Gábor. 

Veszprémi  Regionális  Trombitaverseny,  Veszprém  
december  1. 
Selmeczi  Bence    arany, 
Hódossy  Gergely    ezüst 
Felkészítő  tanár  Pártai  Attila,  zongorakísérő  Tumpek 
Melinda. 

Népdaléneklési  Verseny,  Celldömölk    december  10. 
Bendicsek  Bendegúz,  Felföldi  Luca  Hódossy  Gergely, 
Hódossy  Réka,  Semsei  Anna    bronz 
Felkészítő  tanár  H.  Huiber  Gabriella 

Sistrum  Szolfézsverseny  Szombathely    február  9. 
Hódossy  Réka    nívódíj 
Bendicsek  Bendegúz    arany 
Hódossy  Gergely    bronz 
Felkészítő  tanár  H.  Huiber  Gabriella. 

Sistrum  Hegedűverseny,  Szombathely    március.  1. 
Józsa  Dalma    arany 
Szerdahelyi  Boldizsár    arany 
Hódossy  Réka   ezüst 
Felkészítő  tanár  Horváthné  D.  Tímea,  zongorakísérő 
Fűkéné  S.  Mónika. 



Ifjú Muzsikusok  Zongoraversenye,  Győr    március  7. 
Hódossy  Réka   ezüst 
Felkészítő  tanár  Fűkéné  Sebestyén  Mónika 

Sistrum  Zongoraverseny,  Szombathely    március  18. 
Szalai Molli    aranynívódíj 
Felkészítő  tanár  Tamás  Béláné 

XVIII.  Balatonparti  Zeneiskolák  Kamarazenei 
Találkozója 
Kövécs  Adél  és  Hódossy  Réka  (zongora  négykezes)  
arany 
Felkészítő  tanár  Tumpek  Melinda  és  Fűkéné  Sebestyén 
Mónika 
Selmeczi  Bence  és  Hódossy  Gergely  (trombita  duó)  
arany 
Felkészítő  tanár  Pártái  Attila 

MEGYEI  VERSENYEK 

Megyei  Szolfézsverseny,  Sümeg    február  26. 
Hódossy  Réka    arany  dicsérettel 
Bendicsek  Bendegúz    arany 
Felföldi  Luca   arany 
Hódossy  gergely    ezüst 
Kedves  Lőrinc    ezüst 
Keő  Péter   ezüst 
Kövécs  Adél    ezüst 
Nádas  Panna   ezüst 
Selmeczi  Bence    ezüst 
Felkészítő  tanár  H.  Huiber  Gabriella 

Kedves  Áron    bronz 
Kedves  Máté    bronz 
Szerdahelyi  Borbála    bronz 
Felkészítő  tanár  Nádasné  Varga  Katalin 

Auer  Lipót  Megyei  Hegedűverseny,  Veszprém    március 
23. 
Józsa  Dalma    nívódíj 
Szerdahelyi  Boldizsár    nívódíj 
Tanári  különdíj  a  felkészítő  tanárnak,  Horváthné  D. 
Tímeának. 
Zongorakísérő  Fűkéné  S.  Mónika. 

Megyei  Fafúvós Verseny,  Várpalota    április  13. 
Tira  Klaudia    ezüst 
Nádas  Panna   ezüst 
Felkészítő  tanár  Török  Ágnes, 
zongorakísérő  Tumpek  Melinda. 



VIII.  LOVASKAVALKÁD,  EZÚTTAL  LÓERŐKKEL 

Szokatlanul  szép  számú  néző  előtt  kezdték  meg  a fogathajtók 
délelőtt  az  akadályhajtást,  majd  ezt  követően  a  vadászhajtást. 
Szép, kiegyensúlyozott,  elegáns  és fergeteges hajtásokat  egyaránt 
láthattunk,  és nem  kis örömünkre  egyesfogat kategóriát  is kellett 
rendezzünk.  Helyet  követeltek  a hajtók  között  a hölgyek  is,  ami 
ezidáig  nem  volt  jellemző. 

Az  ebédszünetben  Molnár  Enikő  mondott  magyar  népmesé
ket  kicsiknek  és  nagyoknak.  Ezután  a  MegyerSarja  Hagyo
mányőrző  Egyesület  vitézei  kápráztattak  el  bennünket.  Remek 
narrátor,  elegáns  jelmezek,  temperamentumos  lovak  és  lovasok, 
pergő  előadásban  repítettek  vissza  bennünket  Igazságos  Mátyá
sunk  korába,  és kaphattunk  ízelítőt  a  lovagok  küzdelmeiből. 

Ezt  követte  az Almádi  fiatal motorosok  és  lovasok  párharca. 
Én  személyesen  ezekkel  a  motoros  srácokkal  serdülő  korukban 
az  erdőben  nap  mint  nap  vitatkoztam,  mert  magatartásuk  nem 
mindig  volt  környezetbarát,  elsősorban  a Malomvölgyben.  Akár 
úgy  is  fogalmazhatok  hogy  "ellenségek"  voltunk  kölcsönösen. 

Mára  mondhatom,  hogy  barátokká  váltunk,  és  remélem  ez 
érezhető  volt  a  produkcióban  is.  Hol  a  motor,  hol  a  ló  volt  a 
gyorsabb  a kitűzött  pályán,  és a győzelem  helyett  a  részvétel  és a 
nemes  versengés  volt  a  lényeg.  Példaként  kívánunk  szolgálni 
olyan  irányba,  hogy  az  ellentéteket  meg  kell  szüntetni,  még  ha 
nehéz  is,  és  a  felemelkedés  érdekében  együtt  kell  működni. 
Megható  volt,  ahogy  a  motorosok  leszállva  a  gépeikről,  baráti 
jobbot  nyújtottak  a  lovasoknak  az  egyébként  abszolút  holtver
senyt  hozó  vetélkedő  eredményhirdetésén. 

Zárásként  a  díjugratók  szabad  edzését  láthatták  a  nézők. 
Biztató,  hogy még sok  amatőr  tartja lovát  olyan  állapotban,  hogy 
képes  legyen  ilyen  (nem  könnyű)  pályán  végigmenni.  Szomorú 
viszont,  hogy  a  kitartásos  magasugrató  versenyt,  ami  méltó 
koronája  lett  volna  az  így  is  szép  és  látványos  napnak,  induló 
híján  nem  tudtuk  megrendezni. 

Köszönet  Odor  Gáspár  Úrnak,  és  a  SmileTeam  motoro
sainak, hogy nyeregbe  szálltak a SPORT, a LÓ és a MOTOR  nép
szerűsítése  érdekében.  Aki  nem  látta sajnálhatja. 

Szentesi  István 
Vörösberény  Lovas  Egyesület  elnöke 

JUNIÁLIS  VÖRÖSBERÉNYBEN Napsütéses  reggel  köszön
tött  ránk  06.  04én  a Vörös
berényi  Polgári  Olvasó  Kör 
immár  hagyományosan  megrendezett  juniálisá
nak  reggelén.  Nagy  lelkesedéssel  álltunk  neki  a 
főzőverseny  előkészületeinek,  ahova  nyolc 
csapat nevezett be (Vörösberényi Polgári Olvasó 
Kör,  Szentkirályszabadja  Baráti  Kör  Egyesület, 
Fábián  József  Kertbarát  Kör,  Balatonalmádi 
Polgárőr  Egyesület,  Három  Grácia,  Vörösbe
rényi  Nyugdíjas  Klub,  Vörös  Ágnes  és  csapata, 
Vörösberény  Lovas  Egyesület).  Finomabbnál 
finomabb étkekkel örvendeztettek  meg bennün
ket. Közben a gyerekek  sem unatkoztak,  Purger 
Henriett  testnevelő  tanár  sportjátékkal,  Juhász 
Nagy  Ildikó  és kis  csapata  pedig  kézműves  foglalkozással  szórakoz
tatta  őket. 

Keresztes  Andor,  Farkas  Attila  illetve  Juhász  Nagy  Ildikó  által 
vezetett  zsűrinek  nehéz  dolga  volt,  hisz  nagyon  finomak  és  vál
tozatosak  voltak  az elkészített  ételek.  De mégis  dönteniük  kellett  és 
idén a következő  sorrend  alakult  ki: 

1.  helyezett:  Fábián  József 
Kertbarát  Kör,  "csülökpörkölt 
másképp" finomságával. 

2. helyezett:  Balatonalmádi  Polgárőr  Egyesület, 
debreceni  tokánnyal. 
3.  helyezett:  Szentkirályszabadja  Baráti  Kör 
Egyesület  ízletes pörköltjével  lett. 

Gratulálunk  nekik. 
Ezt követően  megérkezett  a várva várt  Rudi 

bohóc,  a  gyerekek  és  valljuk  be,  a  felnőttek 
megelégedésére.  Örömet  és  kacagást  hozott 
magával. 

A délután zárásaként könnyűzenei  koncertet 
hallhattunk  Németh  Cintia,  Nagyné  Honyecz 
Valéria, és Pilka Sándor nagyszerű  előadásában. 

Végül  a  farkasgyepűi  német  nemzetiségi  Gyöngyvirág  csoport  nem
zetiségi  tánccal  és countryval  kápráztatott  el  minket. 

Köszönjük a résztvevőknek,  előadóknak,  hogy  újra és újra érez
hetjük, van Berényben  összefogás és közösségi  szellem. 

Vörösberényi  Polgári  Olvasó  Kör 
vezetősége 



TISZTELT  LAKOSOK! 
A  2011.  évi  népszámlálásról  a  2009.  évi  CXXXIX. 

törvény  rendelkezik.  A  törvény  értelmében  a  Magyar 
Köztársaság  területén  2011.  október  ljén  0  órakor  fenn
álló állapot  alapulvételével  a természetes  személyekről  és a 
lakásokról  nép  és  lakásszámlálást  (népszámlálást)  kell  tar
tani.  A  népszámlálás  végrehajtásáról  a  Kormány 
305/2010.  (XII.23.)  Korm.  rendelete  intézkedik.  A  2011. 
évi  népszámlálás  végrehajtásához,  számlálóbiztosi  feladat 
ellátására  jelentkezőket  keresünk. 

A  számlálóbiztos  feladatai: 

•  2011.  szeptember  27.  és  30a  között  a  számláló
körzet  bejárása,  címek  ellenőrzése,  ennek  során  a  nép
számlálási  kérdőívek,  tájékoztató  levél  és  a  népszámlálási 
címazonosító  eljuttatása  az  adatszolgáltatókhoz,  az  adat
szolgáltatók  tájékoztatása  az  internetes  és  a  papír  alapú 
önkitöltős,  illetve  interjús válaszadási  lehetőségekről 

•  az  adatfelvétel  folyamatos  végrehajtása  2011. 
október  01.  és  október  31.  között  (a  pótösszeírás  2011. 
november  1. és  2011.  november  8.  között  történik.) 

•  a  kitöltött  kérdőívek  folyamatos  átadása  a  felülvizs
gálónak, 

•  a  felülvizsgáló  által  nem  elfogadhatónak  minősített 
kérdőív  hibás  vagy  hiányzó  adatainak  javítása,  illetve  pót
lása  az  adatszolgáltató  ismételt  megkérdezésével, 

•  az adatfelvétel befejezését követően  az üresen  maradt 
kérdőívek  és  egyéb  összeírási  nyomtatványok  átadása  a 
felülvizsgálónak. 

Egy  számlálóbiztoshoz  a  hozzárendelt  számlálókörzet
ben  lévő  átlagosan  110140  cím  tartozik.  Egy átlagos  23 
fős családban  az  összeírás  mintegy  2530  percig  tart. 

Számlálóbiztosi  munkadíj  tételenként  kézbesítés,  kap
csolatfelvétel,  címellenőrzés,  aktualizálás  címenként  150 
Ft,  összeírás  körébe  tartozó  cím,  lakásonként  175  Ft, 
személyenként  310  Ft. 

Számlálóbiztos  csak  nagykorú,  cselekvőképes  személy 
lehet.  A  számlálóbiztosok  kiválasztásánál  a  következő 
szempontokat  kell  figyelembe  venni: 

Olvasható  írás,  bizalomkeltő  megjelenés,  fizikai  erőn
lét,  munkaterhelhetőség,  tanulási  készség,  motiváltság,  jó 
fellépés,  beszédkészség,  kapcsolatteremtő  és  kommuniká
ciós  készség,  lelkiismeretesség,  precizitás,  konfliktustűrő 
kezelő  készség,  titoktartás,  helyismeret,  telefonos  elérhe
tőség,  hozzájárulás  ahhoz,  hogy  nevét,  elérhetőségét  a 
KSH  kezelje,  szeptember  hónapban  az  oktatáson  való 
kötelező  részvétel  vállalása. 

Jelentkezni  lehet  személyesen  Balatonalmádi 
Polgármesteri  Hivatal  Széchenyi  sétány  1.,  37.  számú 
irodában  dr.  Dancs  Juditnál  lehet  (tel:  0688542423), 
vagy  levélben  a  kitöltött  adatlapot  a  fenti  címre  lehet 
megküldeni  2011.  augusztus  15ig. 

Az  adatlap  megtalálható  www.balatonalmadi.hu  hon
lapon  népszámlálás  menüpont  alatt. 

Ujlakiné  Dr.  Pék  Éva 
jegyző 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Balatonalmádi  Város  Önkormányzatának  képviselő

testülete  a  balatonalmádi  2252/3  helyrajzi  számú,  ter
mészetben  8220  Balatonalmádi,  Baross  G.  út  2/A  szám 
alatti,  összesen  102  m2  területű  "kivett  szolgáltatóház" 
művelési  ágú  ingatlana  40/50ed  tulajdoni  részének  
melynek  értéke  nettó  5.900.000  Ft  +  áfa   értékesítésére 
nyílt  egyfordulós  pályázatot  ír  ki. 

A pályázatok  beadási  határideje: 

legkésőbb  2011.  augusztus  3án,  szerdán  11.00  óra. 

A  pályázattal  kapcsolatosan  érdeklődni  a  88/542445 
telefonszámon,  személyesen  ügyfélfogadási  időben  az 
építési  osztályon,  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, 
vagy  letölthetők  a www.balatonalmadi.hu  honlapról. 

POLGÁRŐR  HÍREK 
Az  elmúlt  két  hónapban  három  komoly  rendezvényt 

biztosítottunk.  A  Harley  Davidson  motoros  találkozó 
alsóörsi  helyszínén  és  a  felvonulás  ideje  alatt  ügyeltünk  a 
rendre,  a  nézők  biztonságára.  Az  öreg  autócsodák  talál
kozóján  két  napig  vigyáztunk  és  őriztük  a  szép  értékes 
automobilokat.  Az  Európai  Uniós  Elnökségünk  alatt  ren
dezték  meg  az  Európai  Uniós  Rendőrakadémiák  kong
resszusát  a  Ramada  Hotelban.  Három  napon  keresztül 
adtunk  biztonsági  szolgálatot.  Befejeződött  a  tanév,  így  az 
iskolánál  végzett  közlekedésbiztonsági  munkánk  is  véget 
ért.  Hála  Istennek  baleset  nem  történt.  Kívánunk  a  diá
koknak  vidám  és hasznos  szünidőt,  a  tanároknak  kellemes 
pihenést. 

Polgárőrség 
H.E. 

Balatonalmádi  fesztiválokon 

(Hungarikum  — bor   pálinka) 

amatőr  zenészek  és más  előadók  részére 

este  23.00  óra után  akusztikus 

hangosítás  nélküli) 

fellépést  biztosítunk 

Jelentkezés, bemutatkozás, repertoár: 

varosgondnoksag@balatonalmadi.hu 

http://www.balatonalmadi.hu
mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu
mailto:varosgondnoksa0@balatonalmadi.f7u


VÉDETT  EMBEREK 
Ha valakit, vagy valamely csoportot  az egyenlő  bánásmódról 

és  az esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi CXXV 
törvényben  felsorolt  tulajdonságai  miatt  kedvezőtlenebb  bánás
módban  részesítenek,  mint  amelyben  más,  összehasonlítható 
helyzetben  lévő  személy  vagy  csoport  részesül,  részesült  vagy 
részesülne  hátrányos  megkülönböztetésről  beszélünk.  A hátrá
nyos  megkülönböztetés  megállapítása  érdekében  az Egyenlő 
Bánásmód  Hatóság  az egyenlő bánásmód  követelménye  megsér
tésének  gyanúja  esetén a jogaiban  sértett  fél kérelmére,  illetve 
meghatározott  esetekben hivatalból hatósági eljárást folytat le.  A 
jogszabály  húsz  olyan  tulajdonságot  sorol  fel,  amelyek  megala
pozhatják a hatóság  eljárását. 

Ezek a védett  tulajdonságok: nem,  faji hovatartozás,  bőrszín, 
nemzetiség,  nemzeti,  vagy  etnikai  kisebbséghez  való  tartozás, 
anyanyelv,  fogyatékosság,  egészségi  állapot,  vallási  vagy  világ
nézeti  meggyőződés,  politikai  vagy  más  vélemény,  családi 
állapot,  anyaság  (terhesség)  vagy  apaság,  szexuális  irányultság, 
nemi  identitás,  életkor,  társadalmi  származás,  vagyoni  helyzet, 
foglalkoztatási  jogviszonyának  vagy  munkavégzésre  irányuló 
egyéb  jogviszonyának  részmunkaidős  jellege,  illetve  határozott 
időtartama,  érdekképviselethez  való  tartozása,  egyéb  helyzete, 
tulajdonsága vagy jellemzője. 

Fontos azonban  megjegyezni, hogy a sérelmet  szenvedett  fél
nek  elengedhetetlenül  szükséges,  ám önmagában  mégsem ele
gendő  a fenti  védett  tulajdonságok  egyikével  rendelkeznie. A 
hatóság eljárásának, illetve a hátrányos megkülönböztetés  megál
lapításának  feltétele az, hogy a bejelentő ezen tulajdonsága miatt 
részesüljön kedvezőtlenebb  bánásmódban,  mint  más,  ilyen tulaj
donsággal  nem rendelkező  személyek.  Szintén  eljárás  indítását 
indokolja, ha egy  látszólag  semleges  intézkedés a fenti tulajdon
ságokkal  rendelkező  személyt  vagy  csoportot  lényegesen  na
gyobb  arányban  hoz  hátrányos  helyzetbe,  mint  amilyenben  más, 
összehasonlítható  személy,  illetve  csoport  volt,  van,  vagy  lenne, 
ez  ugyanis  a hátrányos  megkülönböztetés  közvetett  változata. 
Sajnos  gyakran  előfordul,  hogy  a  védett  tulajdonsága  miatt 
kénytelen  emberi  méltóságot  sértő,  szexuális,  vagy  más  ter
mészetű  magatartást  elszenvedni  a panaszos,  amely  zaklatásnak 
célja,  illetve  hatása  megfélemlítő,  megszégyenítő,  ellenséges, 
megalázó,  vagy  támadó  környezet  kialakítása.  A  sérelmet 
szenvedő ekkor ugyanúgy az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz for
dulhat,  mint  amikor  jogellenes  elkülönítést  észlel,  azaz őt, vagy 
csoportját  védett  tulajdonságuk  alapján  valamely  rendelkezés a 
velük összehasonlítható  helyzetben  lévő személyektől  (akik  ilyen 
tulajdonsággal  nem rendelkeznek)  elkülönítenek  anélkül,  hogy 
azt  törvény  kifejezetten  megengedné.  Sokakat  az eljárás  kezde
ményezése miatti megtorlástól való félelem tart vissza attól, hogy 
a hatósággal kapcsolatba lépjenek, azonban az egyenlő bánásmód 
megsértése  miatt  fellépő,  eljárást  indító,  vagy  abban  csak 
közreműködő  személyeknek  jogsérelem  okozását,  vagy az ezzel 
való  fenyegetést a jogszabály  szintúgy  szankcionálja. 

Az  EBH  Veszprém  megyei  referense,  Dr. Fábián  Alexandra 
ügyvéd hétfőnként  12:0016:00  óra között várja a panaszosokat 
Veszprémben,  az Esélyek Házában  [Kossuth  u.  10.  (Zöld  Ház) I. 
em.  107.],  vagy a megye  kistérségeiben,  ahova  célszerű  előre a 
88/422033  telefonszámon  időpontot  egyeztetni.  Az eljárás  ille
tékmentes. 

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 

STRANDKÖNYVTÁR! 

EGY  ANYA  NAPLÓJÁBÓL 
2008.  Hullik  a haja,  mert  naponta  hússzor  fésülködik.  Tele 

van a mosogató,  mert  naponta  hússzor  eszik. Nem  takarít,  nem 
mosogat,  pedig már  17 éves. 

2009.  Hullik  a haja, de már  húsz  centivel  hosszabb  szálakat 
szedegetek,  mint  tavaly,  ugyanis a nyári  keresetéből  hajhosszab
bítást  csináltatott.  Szemüveg nélkül,  messziről  látom,  merre  járt. 
Nem  takarít,  nem mosogat,  pedig  már 18 éves.  Felhívom, le
cseszem, nem  érti. 

2010.  Egyre  több a haj,  egyre  több a mosatlan.  Idehívja a 
barátait,  szerencsére  az ő hajuk  legalább  nem  hullik,  ők csak a 
mosatlan  edények  szempontjából  bírnak  jelentőséggel.  Rá kéne 
szoktatni  a takarításra,  mosogatásra,  mégiscsak  19 éves!  Meg
várom,  amíg  este  hazaér,  elmesélem,  mennyire  unom.  Türel
mesen végighallgat, mert azért mégiscsak jól nevelt gyerek. Aztán 
persze  semmi nem  változik. 

2011.  május 01. Bejelenti,  hogy  elköltözik.  Kipróbálja,  mi
lyen  nélkülünk.  Hajrá! Sok  boldogságot!  Én pedig  kipróbálom, 
hogy milyen  napi hatszori  porszívózás  és mosogatás nélkül  élni. 

2011.  május  10. Unalmas!  Hazajövök a munkából  és sehol 
egy kupac haj! Ráadásul üres a mosogató  is. Naponta  háromszor 
beszélünk  telefonon, de már ő hív engem, nem  fordítva! Meséli, 
hogy  milyen  rendetlen a barátja,  kezd  elege  lenni,  hogy a srác 
mindent  szétszór  és semmit  nem pakol  el. Panaszkodik,  hogy 
naponta  kell  porszívózni,  mert  azok a piszok  porcicák  csak  úgy 
repkednek... 

2011.  május 30.  Hazaköltözik.  Beszór  mindent  a szobájába, 
és elmegy buliba. Mert ő megérdemli! 

2011.  május 31.  Végre  megint  hajat  szedek!  Hazajött a kis
lányom! 

Sz.M. 
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Felelős  Kiadó: 
"Almádiért" Közalapítvány  Kuratóriuma 

Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1. 

Szerkeszti  a szerkesztő  bizottság 
Felelős szerkesztő:  Fábián  László 

email:  baujsag@gmail.com 
Tel.:  06 20  377  2157 

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

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség  címén 
vagy a 06  30  29  8 8  995  telefonszámon. 

Kéziratot  nem  őrzünk  meg. 
Készült: Veszprém Nyomda Zrt. 

Eng.sz.:  00518/1989.  ISSN  08647860 

Tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és szerették,  hogy 

BŐHM  FERENC 
életének  66.  évében  elhunyt. 

Kérésének  megfelelően  hamvait  szűk  családi  körben 
helyeztük  örök  nyugalomba  a Pinkóczi  úti  temetőben. 

Felesége,  gyermekei  és azok  családjai 

http://www.pkkk.hu
http://www.balatonalmadi.hu
http://www.oboltv.hu
mailto:baujsag@gmail.com


JINJANG 
masszázs  szalon 
A  gyógy  és  frissítő  masszázs,  akupresszúra, 
talpmasszázs  mellett, 
új  profillal  bővítettem  tevékenységemet: 

A  továbbiakban  már  BEMER  terápiás  kezelésre  is 
várom  Kedves  Vendégeimet! 

"A BEMER  terápia  bizonyítottan  hat  az  ér falak  mozgására  nem 
csak  a  vénákban,  de  a  hajszálereknél  is.  Már  2  perc  BEMER 
kezelés  után  nő  a szövetekben  az  oxigén  felvétel". 

(Dr.  med.  R.  Klopp:  Mikrozirkulation  Im  Focus  der  Forschung ) 

BEMER  kezeléssel  leggyakrabban 
az  alábbi  panaszoknál  érhető  el  pozitív  változás: 

Fejfájás 
Fülzúgás 

Érszűkület 
Diabétesz  szövődményei 
Derék,  hát, váll  fájdalma 

Sportsérülések,  Teniszkönyök,  Potenciazavarok 

BEMER  kezelés  önállóan 
vagy a  különböző  masszázsokkal  együtt  is  igénybe  vehető! 

Bejelentkezés,  időpont  egyeztetés:  +36 /30 /9758501 
Balatonalmádi  Budatava,  Fűzfői  út  75.  ( MOL  benzinkútnál) 

http://www.jinjangszalon.hu 

Szlamek  Tibor 
gyógymasszőr,  talpreflexológus és  akupresszőr 

BEMER  szaktanácsadó 

Tűzifahasító  Kft. 

Cédrusp  Kft. 

TEMETKEZÉS 

Pinkóczi  Csárda 

Almádi  Optika 

http://www.jinjangszalon.hu


UNIQA  Biztosító  Zrt. 

ALMÁDI ÜVEGES 

SZOBAFESTÉST, 
LAMINÁLT PARKETTA 

LERAKÁST, FŰNYÍRÁST 

KUN ZOLTÁN SZOBAFESTŐ 
TEL.: 06 20 441 25 84 

Rollstar 

CENTRUM GYORSNYOMDA  KULCSMÁSOLÓ 

Baksai  Autósiskola 



Invitel 



Vörösberény főterének 

évszázadai 

Kovács István 
összeállítása 


