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Mielõtt megszólalsz, gon-
dold végig, hogy amit mon-
dani akarsz, szebb-e, mint
az a csend, amit ezzel
megtörsz!!!

(ismeretlen szerzõ)
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Káptalanfüredi vasúti híd
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

ALMÁDI ÚJSÁG

2 „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!”

Helytörténet

Mint a Balaton északi partján épített vasút történetérõl szóló,
az Új Almádi Újságban korábban megjelent cikkbõl ismeretes, a
közlekedés 1909. július 9-én megindult. Azt gondolhatnánk,
méghozzá teljes joggal, hogy a vasúti híd is erre az alkalomra
elkészült. Korántsem így történt, ugyanis csak 1940. június 24-
én adták át a forgalomnak, szaknyelven "közúti aluljáróként"
definiált "mûtárgyat". Tehát, több mint 30 évig szintbeli, minden
bizonnyal sorompós vasúti átjáró volt. Mai szemmel nézve, a 71.
számú út forgalmát tekintve, alig hihetõnek látszik a dolog, de
akkoriban leginkább lovas kocsik jártak arra és így nem látszott
gondnak. Nem ismeretes a tényleges ok, de nagy  valószínûséggel
elsõsorban pénzügyi kérdés volt.

Minden vasúti létesítménynek, így tárgyi hídnak is volt
törzskönyve, amelyik valamennyi fontos adatát tartalmazta. A
több részbõl álló törzskönyv második része "A híd történetének
adatai" cím alatt a következõket ismerteti:

1. Elõzmények: A balatoni mûút építésével kapcsolatban a
szintbeli keresztezés kiküszöbölése végett a K. és K. minisztérium
aluljáró építését rendelte el.

3. A szerkezetnem választásának oka: Miniszteri javaslat.
4. Az építés ellenõrzésének módozatai: Helyszíni építés ellen-

õrzés.
5.A kavicságyas híd készítésének módja (pályatengelyben,

oldalt, betolással épült): A híd a pályatengelyben épült. A forgal-
mat a pálya eltolásával 50,0 m hosszú, ideiglenes áthidaláson
tartotta fenn.

6. Az ellenfalak, pillérek építésének története. A felhasznált
kõanyagok nemei. Az alapozás mélysége, esetleges nehézségek
stb. Az ellenfalak és alaptestek veszprémi dolomit adalékból
készültek 180, illetve 150 kg/m3 p. c. hozzáadásával. A lábazati
burkolat alsóörsi homokkõ (perm-i homokkõ). Az ellenfal kõvel
nem burkolt részét 4–5 cm vastagságban 5 mm szemnagyságú
dolomit zúzalékkal burkolták 300 kg/m3 p. c. hozzáadásával.
(Tréfás megjegyzés: jelen esetben a p. c. nem personal computer,
hanem portland cement rövidítése.)

7. A forgalomnak való átadás ideje: 1940. VI. 21.
11.  Önkezelésben készült-e a híd? Vállalati munkában.
A 12-14 pontok alatt statikai számításokat tartalmaz a

törzskönyv, amelynek közlését mellõzzük. További adatokat vi-
szont érdemes megismernünk a következõk szerint.

15. A vas anyaga és a gyártás helyének megjelölése: Beton
gömbacél Ózd (folytvas).

16. A vastartók átvételének eredménye: szakítószilárdság
4,00 t/cm2

17. A vastartókat szállító cég neve: Vasút útján:
Rimamurányi – Salgótarjáni rt. Ózd.

18. A kavicságyas szerkezet betonjának keverési aránya: 300
kg/m3 p. c.

19. A felhasznált homokos kavics származási helye, minõsége
és szemszerkezete: Adonyi Dunapart. Kavics: homok aránya =
1:0,9 1mm-nél, finomabb anyag 25%.

20. A felhasznált cement minõsége és származása: Nagy szi-
lárdságú portland cement S. K. B. Lábatlan.

21. A kész beton köbméterében levõ cement mennyisége:
300 kg.

22. A beton nedvességi foka (földnedves, félplasztikus, plasz-
tikus, lágy): lágy.

23. A beton vizsgálatának eredményei: 28 napos korban a
törõszilárdság átlaga: alaptest (150 kg pc/m3): 99 kg/cm2, felmenõ
fal (180 kg pc/m3): 167 kg/cm2, szerkezeti gerenda (400 kg pc/m3):
448 kg/cm2, áthidalás (300 kg pc/m3): 241 kg/cm2 .

25. A tervek jóváhagyattak: 1938. évi 45956 ig. sz. alatt.

1940. június 24-én Alsóörs állomáson összejött héttagú bizott-
ságban minden érdekelt képviseltette magát. A megjelent minisz-
tériumi és MÁV képviselõk mellett meg kell említeni a híd kivite-
lezõjét, Oltiványi József építõmester személyében. A tárgyalás
célja az alkalmazott anyagok, elõírások szerinti minõségének,
valamint a kivitelezés tervszerûségének ellenõrzése, valamint a

próbaterhelés eredményének rögzítése volt. A próbaterhelést a
vonalon közlekedõ 324 sorozatú mozdonnyal végezték el, annak
eredményeit a bizottság megfelelõnek találta. Végül a bizottság
vezetõje a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úr
utólagos jóváhagyásának fenntartásával a helyszínen élõszóval
engedélyt adott a használatbavételre.

A híd 1940 évben készült törzskönyve

Az 1909-ben, Alsóörs felõl készült felvételen látszik a két pálya-
test szintbeli, jelentõs mértékû különbözõsége.

A híd építése idején az érintett terület közigazgatásilag Alsóörs
községhez tartozott. Így érhetõ, hogy miért a kisebb alsóörsi
állomáson bonyolították le a végsõ egyeztetést, illetve a
használatbavételi eljárást.

A hidat 1945 márciusában a német csapatok felrobbantották.
Ezzel véget ért a híd "életének" elsõ szakasza.
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Helytörténet
A Veszprém–Alsóörs vasúti forgalom megindításához szükség
volt a híd megépítésére. Ennek érdekében 1946 tavaszán faszer-
kezetû provizóriumot hoztak létre, megindulhatott a forgalom.
A végleges helyreállítás munkálatai 1949 tavaszán megkezdõd-
tek. Tekintettel arra, hogy a faszerkezetû provizórium a híd
tengelyében került megépítésre, a híd újjépítésének érdekében,
elsõ lépésként építési provizóriumot kellett létesíteni.

A híd, illetve közúti aluljáró mindenben az eredeti tervek szerint
készült, tehát tervezési idõre nem volt szükség. A híd építésének
befejezésekor, 1949. szeptember 1-jén, Alsóörsön jött össze a
használatbavételi engedély megadására létesült bizottság. A pró-
baterhelést megtartották, 324 sorozatú mozdonnyal, mint az
1940. évi eljárás során. Minden rendben levõnek találtatott. A
bizottság, mint 1940-ben, a Közlekedés- és Postaügyi Miniszter úr
utólagos jóváhagyásának fenntartása mellett a helyszínen élõ szó-
val engedélyt adott a forgalom megindítására. Érdekes momen-
tum, hogy nem csak az eredeti terveket használták fel, hanem
még a helyszíni jegyzõkönyv szóhasználata is azonos volt.

A híd 1949. évi törzskönyve.

Épül a híd. Háttérben a Torgyöpi csárda épülete látható.

Befejezés elõtt az építés. Bal oldalon látható a közlekedést biz-
tosító "építési provizórium".

Próbaterhelés átadás elõtt. 324 sorozatú mozdony szerkocsival.

A híd képe közvetlenül a felrobbantás elõtt. A bal oldali támfal-
nál már megkezdték a feltöltés bontását.

Robbantás utáni kép. Ma már csupán a hegy felõli támfal emlé-
keztet a viszonylag rövid életû hídra.

Schildmayer Ferenc



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület a 2011. szeptemberi ülésén tárgyalt napiren-
di pontok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:

Javaslat a Balatonalmádi Város Önkormányzat helyi kitün-
tetésekrõl és díjakról szóló 14/1996. (IX.26.) rendeletének mó-
dosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzat 14/1996. (IX.26.) rendelete
határozza meg a városban adományozható helyi kitüntetéseket és
díjakat. Több képviselõ is jelezte, hogy szükségesnek tartják a
rendelet felülvizsgálatát, különös tekintettel a "Balatonalmádi
Városért" érdemérem adományozásának feltételeire és a díj át-
adásának idõpontjára. A beérkezett javaslatok szerint a díj a
jövõben posztumusz is adományozható lenne, és a díj átadására
nemzeti ünnepeink alkalmából kerülne sor.

Javaslat egy új óvodai csoport indításának kérelmére benyújtott
szülõi kezdeményezés felülvizsgálatára
Óvodai szülõk egy csoportja kezdeményezést indított el a 2012–
2013. tanévben új helyszínen , – Baross Gábor úti orvosi rendelõ
alsó szintje – egy új óvodai csoport indítására. Indokaik között
szerepel többek között a csoportszobák zsúfoltsága, az évrõl
évre növekedõ óvodás korosztály létszáma. Elképzeléseik: ön-
kormányzati fenntartású, városi óvodai csoport, átlag létszám-
mal, melyhez aktív szülõi részvételt ajánlanak fel. Balatonalmádi
Város Önkormányzat képviselõ-testülete felkéri a Humán Bizott-
ságot, vizsgálja meg a szülõi beadványban szereplõ kezdemé-
nyezés milyen jogszabályi, mûszaki, humán erõforrási, pénzügyi,
feltételek teljesítése esetén valósítható meg. A vizsgálat ered-
ményét a képviselõ-testület 2011. októberi ülésén tárgyalja.

Javaslat pótelõirányzat iránti kérelemre a Balatonalmádi Wesse-
lényi-strand füvesítéséhez.
A Wesselényi strand füvesített felületének 2/3 része rehabilitá-
cióra szorul az õsz folyamán. Szükséges egy új, 10–15 cm vastag
termõréteg terítés, amely a jelenleg meglévõ és a korábban fek-
tetett föld roskadásából fakadó felületi egyenetlenségeket eltün-
tetné, továbbá elengedhetetlen egy új réteg fûmag vetése is.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
Wesselényi-strand keleti felének füvesítésére összesen bruttó
8.750.000 Ft kiadási elõirányzatot biztosít.

Javaslat a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói
állására kiírt pályázat szakmai szakértõi bizottság tagjának meg-
választására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
247/2011. (IX.01.) számú határozatával a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár igazgatói állására beérkezett pályázatok
elbírálására létrehozott szakmai szakértõi bizottság tagjának
felkéri Zeitler Gabriella közmûvelõdési szakértõt.

Javaslat rövid idõtartamú közfoglalkoztatás lebonyolítására
A 2011. szeptember 1. napjától hatályos közfoglalkoztatást érin-
tõ jogszabályi változás, a közfoglalkoztatási bér és a közfoglal-
koztatási garantált bér megállításáról szóló 170/2011. (VIII.24.)
Korm. rendelet következtében a rövid idõtartamú közfoglalkoz-
tatás keretében foglalkoztatottak (4 órában foglalkoztatottak)
bruttó bére a korábbi 39.000 Ft/hó/fõ-rõl 34.545 Ft/hó/fõ ösz-
szegre csökkenne (ez a támogatás alapja). A Balatonalmádi
Városgondnokság 2011. szeptember 1-je után a rövid idõtar-
tamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak számára
továbbra is 39 000 Ft/fõ/hó munkabért szeretne adni a bér-
feszültség elkerülése végett, továbbá hogy érdekeltté tegye az
embereket a hatékony munkavégzésben.  Balatonalmádi Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete engedélyezi és a kiadá-
sok elõirányzatát biztosítja az intézmény közfoglalkoztatás szak-
feladatán.

Javaslat a strandokon lévõ bérlõk bérleti díj ügyében
A Balatonalmádi, Lóczy tér 1. szám alatti Budatava-strandon
lévõ bérlõk 2011. augusztus 1-jén kelt kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz, mely szerint 2011. évben esedékes bérleti
díjuk 50%-át engedje el a bérbe adó. Kérelmükben arra hivatkoz-
tak, hogy bár a szezonra felkészültek, de a rossz idõjárás miatt
nem tudtak nyitva tartani, illetve bérleti díjaikat is magasnak
tartják. Ennek teljesítése mintegy 2.503.000 Ft összegû bruttó
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Önkormányzati hírek
bérleti díj bevétel kiesést jelent költségvetésünkben. Balaton-
almádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete elutasítja a
benyújtott kérelmet.

Javaslat a Balatonalmádi, Hadak útja 4-6. szám alatti ingatlan
ügyében
A képviselõ-testület 100/2011. (III.31.) Öh. számú határozatával
döntést hozott a Balatonalmádi, Hadak útja 4–6. szám alatti,
telekalakítással létrejövõ, 2014 helyrajzi számú ingatlan érté-
kesítésérõl. A 100/2011. (III.31.) Öh. számú határozattal kiírt a
pályázat – benyújtott pályázati ajánlat hiányában – eredményte-
lenül zárult. Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-
testülete a 65.000.000 Ft + áfa értékû ingatlana értékesítésére
kiírt nyílt egyfordulós pályázatot – benyújtott pályázat hiányában
– eredménytelennek nyilvánítja. Az elidegenítésre vonatkozó
pályázatot aktualizált pályázati határidõkkel a 100/2011.
(III.31.) Öh. számú határozatban foglalt feltételekkel, az
idõközben lezajlott telekalakítás figyelembevételével, változatlan
formában ismételten kiírja. 

Javaslat  a BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történõ csatlako-
zásra
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium a 2012. évre  meghirdette a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatot a megyei és
települési önkormányzatok közremûködésével a hátrányos hely-
zetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára. A 2011. évi forduló-
ban  35 fõ  "A" típusú pályázó részesült  2.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig
terjedõ támogatásban, melyhez az önkormányzat 1.200.000 Ft
támogatást  biztosított a 2011. évi költségvetésben. A pályázatok
elbírálása az SZMSZ szerint –  Balatonalmádi Város Önkor-
mányzat képviselõ-testületének átruházott hatáskörében eljárva –
a Humán Bizottság hatásköre. 
A pályázatok kiírásának határideje 2011. október 17., benyúj-
tásának határideje 2011. november 14. Az eredmények köz-
zétételére 2011. december 16-án kerül sor. A pályázati ûrlapok
2011. október 17-tõl letölthetõk a www.balatonalmadi.hu
weboldal Pályázatok menüpontjából, illetve személyesen igényel-
hetõk a Polgármesteri Hivatalban.

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
253/2011. (IX.1.) Öh. számú határozatával a tulajdonát képezõ,
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 34. D. lépcsõház fszt. 2/B szám
alatti 1199/26/A/18 helyrajzi számú, 1 szoba–fõzõfülke–elõtér,
WC–zuhanyzó helyiségekbõl álló 15 m2 alapterületû összkom-
fortos komfortfokozatú lakás a hozzá tartozó 96/10000 közös
tulajdoni hányaddal – költségalapon meghatározott lakbérû
lakásként való bérbe adását pályázat útján meghirdeti.

A pályázatot a pályázók személyesen, vagy meghatalmazott útján
nyújthatják be az erre a célra rendszeresített, a 36/2009. (IX.30.)
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott nyomtatványon,
legkésõbb 2011. október 26-án, szerdán 11.00 óráig a Polgár-
mesteri Hivatal Építési osztályán (8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.  fszt. 22.) ügyfélfogadási idõben.

A lakás megtekinthetõ 2011. szeptember 29-én, október 6-án,
október 20-án, csütörtöki napokon, délután 15.30–16.30
között, október 13-án, csütörtökön reggel 8.00–10.00 között. 

A pályázati ûrlap átvehetõ személyesen a Polgármesteri Hivatal
Építési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a
fszt. 22. számú irodában ügyfélfogadási idõben, vagy letölthetõ a
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról. További informá-
ciók kérhetõk a 88/542-445-ös telefonszámon és a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen.

A pályázati felhívás megtekinthetõ Balatonalmádi Város
www.balatonalmadi.hu internetes honlapján. 
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Tisztelt Emlékezõ Közösség!
Évrõl évre felidézzük, mi történt 1849. október 6-án. Felidézzük az

elõzményeket, az utána következõ korszakot, az aradi tizenhárom nevét,
hozzá téve, hogy késõbb még három honvédtisztet végeztek ki Aradon,
illetve ugyanezen a napon végezték ki az elsõ felelõs magyar miniszterel-
nököt, Batthyány Lajost is.

Emlékezünk, mert aki elszakad múltjától, annak nincs jelene sem,
még inkább nincs jövõje, az csak úgy "van", egy ideig. Az emlékezés meg-
tart, továbblendít a holtpontokon. A Szentírás is ezt tanácsolja: "Beszéld
el fiaidnak" (2Mózes 10,2).

Emlékezni többféleképpen lehet: narratív módon, azaz felidézve,
újra és újra elmondva az eseményt; valamint applikatív módon, amikor
feltesszük a kérdést, hogy az emlékezetbe idézett esemény mit jelent itt és
most. A esemény felidézését elvégzik az iskolás gyerekek a mûsorukkal,
én ebben az emlékezõ beszédben a másik módot választottam.

Tegyük fel tehát a kérdést: Mire tanít 1849. október 6-a, az aradi
vértanúk hõsiessége bennünket, a 21. század eleji Magyarországon?

1.
Elõször is NEMZETI IDENTITÁSUNK FONTOSSÁGÁRA, MA-

GYARSÁGUNKRA hívja fel a figyelmet mindaz, ami akkor Aradon
történt.

Nem egyedül élünk ezen a világon. Számos közösség részei vagyunk,
többek között és leginkább egy nép, egy nemzet tagjai. Hisszük, nem
véletlenül, hanem az Isten akaratából. 

Idekötnek elszakíthatatlanul emlékeink, tapasztalataink, kultúránk,
tudásunk, kapcsolataink, érzéseink; minden. Ez megkülönböztet,
ugyanakkor összeköt másokkal.

Korunkban, amikor az önazonosság alig számít, amikor ezt a fogal-
mat, valami hamis szabadelvû eszmével összekeverve hamisan értelmezik,
és ezáltal minden egyformává lesz, ezt a fontos igazságot nem árt hangsú-
lyozni, éppen október 6-a kapcsán. 

Fontos rádöbbeni, felfedezni, tudatosan felvállalni, hogy ezek
vagyunk, itt vagyunk otthon, ez a nép a mi népünk; ezzel együtt fela-
datunk felidézni értékeinket, sõt nemcsak felidézni azokat, hanem meg-
tartani, képviselni, érlelni a ránk bízott értékeket. 

A nemzeti identitás nem vérségi származás kérdése, annál sokkal
több, ahogy az aradi vértanúk között több példa is volt erre az igazságra.

Az aradi vértanúkra való emlékezés annak megvallása, hogy mi ma-
gyarok vagyunk, akik aggódó, de reményteli szeretettel, és aktív
felelõsségvállalással figyelik népük sorsának alakulását.

2.
Ezzel máris itt vagyunk a másik fontos tanulságnál. Az aradi vértanúk

mártírhalála nemzeti identitásunk fontossága mellett figyelmeztet az
ÁLDOZATHOZATAL FONTOSSÁGÁRA.

Az aradi vértanúk mindegyikének volt egy ügye, amit közösen felvál-
laltak, a nemzet ügye. Erre feltették az életüket. Ezzel az üggyel nem egy
halott eszme, hanem hús-vér emberek ügyét, a nemzet tagjainak ügyét,
boldogulását akarták szolgálni.

Errõl az ügyrõl nemcsak szép szólamokban beszéltek, hanem tenni
akartak érte, sõt ezt a cselekvést elkezdték, tették, és véghez is vitték,
egészen a mártírhalálig: "martyrosokká" lettek. Ez is bibliai gondolat
megvalósulása: "Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen
az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is, aszerint, amitek van"
(2Korinthus 8,11).

Ma, amikor mindenki a saját érdekével, sikereivel-boldogulásával,
vagy éppen túlélésével van elfoglalva (mindegyik fontos, félre ne értsük,
ezeket a motivációkat hazugság lenne lebecsülni), hangsúlyos, hogy
voltak olyan hõsök, akik egy adott ponton túl tudtak lépni önmagukon,
tudtak nemcsak önmaguknak élni, hanem mertek másoknak élni, egy
közösségért áldozatot hozni, sõt, az életüket áldozták ezért. Áll rájuk
Jézus Krisztus szava: "senki sem szeret jobban, mint aki életét adja bará-
taiért" (János 15,13), mert "aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki
pedig elveszti, megtartja azt" (Lukács 17,33).

Van-e ma olyan ügyünk, ami ránk bízatott, ami nemes ügy, ami
másoknak, sokaknak is javára válhat, amiért áldozatokat is kell hozni,
akár lemondani valamirõl, hogy mások a mi lemondásunk által
meggazdagodhassanak? Ehhez krisztusi lelkület kell: "Mert ismeritek a
mi Urunk Jézus Krisztus adományát, aki gazdag lévén szegénnyé lett,
hogy mi az Õ szegénysége által meggazdagodjunk" (2Korinthus 8,9).

3.
Mindebbõl pedig már következik a harmadik gondolat, miszerint

október 6-a, az aradi tizenhárom áldozata felhívja a figyelmünket
nemzeti identitásunk, és az önfeláldozás fontossága mellett, a
KERESZTYÉN ÉRTÉKEK FONTOSSÁGÁRA. Errõl nekem beszélnem
kell, és az aradi vértanúkra emlékezve méltán teszem ezt.

Az aradi vértanúk keresztyén emberként, imádkozva haltak meg.
Néhány példát hadd említsek! 

Kiss Ernõ, a pápai Krisztus Rend lovagja kéri imádságában, hogy a
magyar ifjúság szíve Krisztusé legyen, és ezáltal az életük a hazáé. 

Leiningen-Westerburg Károly a következõt kérte: "Imádkozzunk tisz-
telendõ urak, együtt, hisz mindannyian keresztények vagyunk, mivel
hogy egy Atyának gyermekei vagyunk". 

Láhner György így fejezte be életét: "Krisztus keresztje és a bitófa oly
rokon, és az Isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom". 

Nagy-Sándor József ezt mondta: "Alázatosan borulok Istenem elé,
hogy hõssé, igaz emberré, jó katonává tett." 

Schweidel József feszülettel kezében halt meg és ezt kérte Bardócz
minorita atyától: "Kezeim között akarom tartani s vele meghalni, s ha
már meghaltam, ne irtózzék kezeim közül kivenni s aztán majd fiamnak
átadni".

Knézich Károly legkevesebbet szólt, mindvégig imádkozott. 
Török Ignác: "Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé állok.

Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak õt szolgáltam" 
Damjanich János az aradi vértanúktól származó legszebb imádságot

hagyta ránk:
Nekem a keresztyénség több, mint kultúra, szellemi bázis, de a

keresztyénség az is, és ha ezt Magyarország, és a jó öreg Európa feladja,
önmagát adja fel. Sajnos ma ez elhanyagolt terület, "magánügy" a keresz-
tyén kultúrába való belegyökerezés. 

Pedig, ha valaki értékeiben, hitében, önazonosságában biztos talajon
áll, akkor képes nyitni mások felé, az képes tisztelni, szeretni, megbecsül-
ni másokat; minden egyéb nyitottság hamis, felszínes nyitottság, kiszol-
gáltatva minden féle szélnek… Aki azonban hitében szilárd, az még
inkább tudja szeretni azt, aki például az eddig elmondottakkal, a mostani
sarkos határozott megfogalmazással, és annak tartalmával nem ért egyet.

*
Végezetül, befejezésül szeretnék még egy igen fontos gondolatot az

almádi emlékezõk szívére helyezni. Ne csak a bukásokra, kudarcokra
emlékezzünk, hanem arra is, ami jó, ami hálára indít. Nem valamiféle
pozitív gondolkodási technikára utalok itt, hanem egy reménységgel teli
szemlélet fontosságára. Az aradi vértanúk is a jobbért, a szebbért haltak
meg, tegyünk ezért a jobbért, és vegyük észre ezt a jobbat!

Áldott legyen az aradi tizenhárom emlékezete, az örök élet remény-
ségével, Isten áldja Balatonalmádit és Magyarországot.

Steinbach József

MAGYARSÁG, ÖNFELÁLDOZÁS, KERESZTYÉNSÉG
Emlékezõ beszéd Balatonalmádi Város október 6-i ünnepségén, 2011-ben
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Nem tudom, hány éves vagy, kedves Lajos. Utánanézhetnék
ugyan, de Isten igazából teljesen mindegy, mennyi tavaszon vagy
túl, mert ennyi energiát magából kiadni, másokban a szuny-
nyadozó tenni akarást ilyen mértékben mozgósítani csak olyan
ember képes, akinek a szíve-lelke fiatal. Fiatal és jó. Behe-
lyettesíthetném persze ezt az egyszerû kis "jó" jelzõt különbözõ
szinonimákkal, de nem hiszem, hogy örülnél a "ragyogó", vagy
éppen a "rendkívüli" kifejezésnek.

Nem szeretek dicsekedni,  most mégis az olvasók elé tárom,
hogy nagy megtiszteltetés ért: segíthettem a föld alatti erõmûben
általad rendezett kiállítás elõkészítésében.

Tudom ám, hogy csepp volt a tengerben az a kevés, amit
tenni tudtam, de köszönöm Neked a lehetõséget, mert sokkal
gazdagabb lettem attól, hogy figyelhettem, miként álmodik egy
lehetetlent nem ismerõ idealista mûvész ekkorát. 

Álmodni persze mindenki tud nagyokat, de Te  meg is valósí-
tottad az álmodat. Ehhez néhány csukott ajtót kellett sorban
kinyitogatnod, ezer és egy nehézséget kellett leküzdened – mint
a mesebeli királyfinak –,  közben pedig körülbelül ezerszer kiál-
tottad zengõ hangon: „Megbolondulok!”. 

Tetted ezt természetesen önzetlenül, mert nem is Te lennél,
ha nem így lenne.

Szép lassan mégis rendezõdött minden: az utolsó órákban
sikerült megszerezni a behajtási engedélyt a Városligetbe, ahon-
nan a mûvek nagy részét kellett elszállítani. Megkerült az elve-
szettnek hitt zászló, a többivel együtt felkerült 12 m magasba.
Németh Pista lógott kicsit a levegõben, de ez is megoldódott.

Aztán a megnyitó elõtt fél órával hipp-hopp, már vendégfo-
gadásra alkalmas is volt az a csekély 2500 nm, amirõl rajtad kívül
embernek eszébe nem jutott volna, hogy egy kiállítás helyszíne
lehet. Márpedig az lett. Hatalmas sikerrel, a megnyitóra érkezett
irdatlan mennyiségû emberrel, gratuláló levelek tucatjaival,
Szõcs Géza államtitkárral és dr. Bókával, tévével-rádióval. 

Csak a helyszín volt kicsit szokatlan, na meg a méretek és az
elhelyezkedés: szóval nagyjából semmi nem hasonlított arra a
környezetre,  amit eddig a kiállítótermeknél tapasztaltunk.

Akkor még nem is beszéltem arról a 270 lépcsõfokról, és a
szûk lejáróról, amit meg kellett mászni, hogy lejuthassunk az
erõmûbe.   Még szerencse, hogy ott maradtak a szénszállító csil-
lék 1926-ból! Valószínûleg elérték karrierjük csúcspontját azzal,
hogy 2011-ben mûtárgyakat szállíthattak a kedvedért. Most már
tényleg nyugdíjba mehetnek.

Aztán ott voltak azok a négy-öt méter mély lyukak, valamint
a korlát nélküli lépcsõk, amik Téged kicsit sem zavartak, de
zavarták helyetted Papp Jóskát, aki a biztonságot nagyon szívén
viselte. Így aztán kéz- és lábtörés nélkül sikerült végigvezetnetek
közel háromezer embert, akik ki nem hagyták volna ezt a külön-
leges élményt. 

Büszke  lehetnél magadra, de tudom, erre most nincs idõd,
ráadásul bánatod van elég: például hogy a megnyitón nem
tudtad név szerint felsorolni azt a 20–30 embert, akiknek segít-
ségét az egybegyûltek elõtt szeretted volna megköszönni.
Elveszett a papírod a listával. Kár, hogy nem voltam ott, mert
most részletesen leírhatnám, ahogy kiforgatod a zsebeidet, és
ezeregyedszer is szól a bariton: „Megbolondulok!” 

Utólagos engedelmeddel most tolmácsolom mindenkinek,
aki csomagolt, állványt épített, fúrt, faragott, drótozott és
cipekedett, az utolsó pillanatban is rozsdás korlátot hegesztett:
Ne aggódjatok!  Lajos pihen egy kicsit, kitalál valami más õrült-
séget – bár ilyen világhírût valószínûleg nehéz lesz –, és a
következõ megnyitón mindenkit kétszer fog felsorolni. Mert per-
sze hogy igen! – megint megyünk segíteni! 

Szolga Mária

EGY RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA
Már megint "A Veszeli"
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– Imádni fogod!
Ennyi felkészítéssel indított dolgomra Szerkesztõ úr e havi

portrénkkal kapcsolatban. Mármint a riportalanyomat fogom
imádni Fábián Laci szerint, és hát illik vitatkozni az embernek a
szerkesztõjével? Persze, hogy illik, de ezúttal szükségtelen lenne.

Jung Zseni már vár rám és fotós kollegámra,
teát fõz és süteményt kínál. 

– Milyen teát kértek? Feketét, gyümölcsöt,
vagy valami ilyesmit?

– Valami ilyesmit…
– Szóval ilyesmit! Jó, hozom.
Teázás közben megtudtuk, hogy a fotómû-

vészt születésekor Ukrajnában Zsenjának anya-
könyvezték, de hét éves kora óta – amikor ma-
gyar édesanyjával és testvéreivel Magyarországra
költöztek – nem hívja így a "régieken kívül" senki.
Pedig õ nagyon szeretné, ha végre megint így
szólítanák.

Zsenja kalandos élete véletlenül és váratlanul
vezetett Almádiba. Budapesti otthonában elvisel-
hetetlennek érezte a nyári hõséget, ezért onnan
megszökött. Új világot teremtett magának Hon-
ton, saját képére építette, nagyon megszerette,
majd jött a tavalyi árvíz, és galádul alámosta az
álomházat, elöntötte az álomkertet, ahol nevük
volt még a fáknak is. Ezután már hiába vonult
vissza az Ipoly saját medrébe, a mûvésznõ nem
akarta még egyszer átélni a rémálmot.

A Balatont sokáig nem kedvelte, mert a túl
nagy nyüzsgés, a lángos olajos szaga élt emlékei-
ben, de még ezeket a benyomásokat is inkább a
déli parton szerezte sok évvel ezelõtt. A tó
északi részét igazából nem ismerte; sokáig kerülte a zsúfoltság
miatt.

Mert õ  szeret egyedül lenni, szereti a csendet, tévéje nincs,
nem használ számítógépet és digitális fényképezõgépet, valamint
gyerekkori rossz élményei miatt újságot sem nagyon olvas. 

JUNG ZSENI ALMÁDIBAN IS 
ELÜLTETI A „BOLOND NÕT”

– Nem tudom, hogy kell! Tanítsatok meg rá! Egyszerûen 
lecsukódik a szemem a negyedik sornál!

Most aztán rakja szépen össze a kedves olvasó a fentieket
azokkal a tényekkel, hogy a szépirodalomnál véletlenül sem
alszik el, és láthatóan jó társasági ember, kiváló humorérzék-
kel.

Balatonalmádit végleges otthonának tervezi a fent leírtak
ellenére, pedig a mi településünk nem is hasonlít az elhagyott,
szeretett Hontra. Ehhez vegyük még hozzá, hogy elsõ itteni
élménye egy kutyaharapás volt, amikor az új lakás keresésének
idõszakában véletlenül városunkban akadt dolga.

Hamar megszerette az itteni klímát, a langymeleg nyári
estéket. Barátai segítségével, a digitális technikát egyáltalán 
nem kedvelõ mûvésznõnk az interneten talált rá az átépítés-
re váró  Balatonalmádi házra, aminek felújítása május óta
lefoglalja.

Ellentmondás van tehát bõven benne, de ezek valahogy mégis
harmóniává olvadnak össze, mint ahogy fotóit is a megfontolt,
minden részletében végtelen pontossággal megtervezett, ám ter-
mészetes lágyság jellemzi. Fekete fehérben persze, és lehetõ-
leg fekvõ formátumban. Állóban csak megrendelésre készíti

mûveit.
A leginkább aktfotóiról híres mûvésznõ

fotózást tanít, alkotótáborokat vezet, de
szívesen végez fizikai munkát, füvet nyír és
rendbe rakja a felvágatott tûzifát. 

Közben az életmû-kiállítására készül, amit
november 17-tõl Budapesten a Mai Manó
Fotóházban tekinthetnek meg az érdeklõdõk.

Önarcképe a Honton elültetett, "Bolond
nõ" névre keresztelt nyírfácska leveleivel mon-
tázsolt portré. Nyeszlett kis csemetébõl nõtt
nála terebélyessé a szomorú göndör nyír, és
növekedés közben kócos fejével, izgalmasan
kesze-kusza ágaival belopta magát gazdája
szívébe. Szilárdnak tûnik az elhatározása, mi-
szerint egy ilyen fát mindenképpen ültetni fog
az új kertjébe is.

Isten hozott Almádiban, Zsenja!

Sz.M.
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EGGENFELDEN–BALATONALMÁDI
TOVÁBBRA IS SZÉLESÍTENI KÍVÁNJA KAPCSOLATAIT

EGYMÁSSAL
Szeptember 16-án délután, városunk küldöttségének busza befu-

tott Gern-be a "Haus der Begegnigung" elé, ugyanoda, ahova az elsõ
1997-es delegeció. A Kéttannyelvû Gimnazisták már itt voltak Ko-
vácsné Fodor Veronika igazgatónõ és Hanich Zoltán tanár úr veze-
tésével.

A városi delegációt Keszey János polgármester úr és az Eggenfel-
den–Balatonalmádi Baráti társaság elnöke Silló Piroska vezették.

A hivatalos programok az elhelyezkedés után el is kezdõdtek. A
"Sparkasse" épületében az eggenfeldeni és az almádi gimnazisták egy
kiállításon mutatták be cserekapcsolatuk elmúlt 10 éves történéseit.
Markus Enghofer igazgató úr beszédében kiemelte, milyen fontos
pedagógiai szempontból ez a kapcsolat. Felszólalt Werner Schießl
polgármester úr, Keszey János polgármester úr, Kovácsné Fodor Ve-
ronika, Rajner Nieberle tanár úr. Mindannyian megcsodáltuk, hogy
a fiatalok mennyi mindennel megismerkedtek egymás kultúrájából, a
mangalicától a Gellért-fürdõn át, a Bajor üzemlátogatásig, és egymás
gasztronómiai szokásainak megismeréséig. Fábián László iskolaigaz-
gatónk is elismeréssel nézte végig és kommentálta a kiállítást: biztató
a jövõre nézve, hogy fiataljaink is rendületlenül keresik a kapcsola-
tot egymással, tanulnak egymástól, elfogadják a másik nép mentali-
tását, kultúráját, szokásait.

Az estét megkoronázta, hogy Leonhard Kapser úr egy 500 Euro-s 
csekket nyújtott át a fiataloknak, hogy tovább tudják építeni a kap-
csolatokat.

A szombati egésznapos program sajnálatosan a temetõben kez-
dõdött, ahol felkerestük régi barátunk GOTTFRIED ANDERS sírját,
aki tulajdonképpen a barátság megalapítója, és haláláig motorja volt
a kétoldalú kapcsolatnak. Talán az Õ neve hangzott el a legtöbbször,
(nem méltatlanul) és fentrõl elégedetten szemlélhette, hogy mûve
tovább teljesedik.

Csodálatos idõben a városháza elõtti tér, piros-fehér-zöld, vala-
mint kék-fehér kockás zászlókkal feldíszítve pompázott, Bajor–
Magyar jóbarátok töltötték be a hatalmas teret. Mindkét várost ma-
gas szinten képviselték. Werner Schießl és Keszey János polgármester
urak mellett megtisztelte az ünnepséget Rupert Starzner 2. polgár-
mester, Johanna Leipold 3. polgármester, Karl Riedler az eredeti
szerzõdést aláíró polgármester, Anita Hölzl, Helmut Lugeder,
Renate Hebertinger, Willi Wilfersegger, Wolfgang Grubwinkler
képviselõk eggenfeldeni részrõl, Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgár-
mester, Dr Kutics Károly, Pandur Ferenc képviselõk, Ujlakiné Dr. Pék
Éva jegyzõ asszony, Kocsács Piroska Rózsa aljegyzõ asszony tõlünk.
A Balatonalmádi–Eggenfelden Baráti Társaság teljes vezetõsége részt
vett az ünnepségen Bruno Holzleitner elnök úr vezetésével, és az
Eggenfelden–Balatonalmádi Baráti Társaság teljes vezetõsége is jelen
volt.

A polgármesterek hosszan méltatták a 10 év történéseit, majd ezt
követõen ünnepélyesen aláírták a szándéknyilatkozatot a további
együttmûködésre. Anna Vrábel, Nyitragerencsér polgármester asz-
szonya gratulált Balatonalmádinak és Eggenfeldennek az elmúlt 10
évben elért sikerekhez, melyek jórészének Õk is részesei voltak, csak
még nem hivatalos formában.

Ezt követõen könnyeket csaltak bajor barátaink a szemünkbe:
Bettina Baumgartner-Geltl oly csodálatosan énekelte el Nemzeti
Imádságunkat, hogy többen megkönnyeztük.

Értékes ajándékot kaptunk: Joseph Michael Neustifter alkotását,
mely a két város barátságát jeleníti meg egy szép rézdombormûvön,
városunk ezt egy szép kristálytállal viszonozta hasonló témában.

Ezután fergeteges ünneplés vette kezdetét:
Elõször a "Spielmannszug" vonult be a térre csodálatos uniformi-

sukban, és zenéjük ezúttal is magas szintû volt. Aztán a Landwehr-
bataillon egységének díszsortüze után következett a mi mûsorunk a
Botorka néptánc-együttes és a Ringató Balaton néptáncegyüttes elõ-
adásában, amirõl a hétfõi Rottaller-Anzeige ezzel a címmel számolt
be:  "Egy Pusztai fuvallat a Városháza-Téren". Az újság az ünnepséget
egészében így minõsítette: "olyan volt mint az eredeti magyar papri-
ka, egyidejûleg erõs és édes-nemes, tüzes, temperamentumos, mégis
ünnepélyes…".

Finom volt a bajor "weis-wurst" az elmaradhatatlan pereccel,
hogy a sörrõl ne is beszéljek.

Nagy anekdótázások zajlottak az asztaloknál, és a régiek mellett
új barátságok is szövõdtek a kötetlen órákban.

Rövid szusszanás után a Stadtsal-ba települtünk át, ahol a két
baráti társaság töltötte be a termet, természetesen a városok vezetõi
itt is jelen voltak, mindenki a további kapcsolatok kiszélesítésének
adott hangot.

A Kapelle Winkler és Orbán Dénes gondoskodtak róla, hogy ing
ne maradjon szárazon. A mi táncosaink mellett fellépett az Eggen-
feldeni Folkstrachtenferein, és valamennyien nagy sikereket arattak.
A szusszanatnyi táncszünetekben az elöljárók méltatták az elmúlt 10
évet, ajándékok sokasága került átadásra, többek között a testvér-
városi kapcsolat 17 éves története képekben, levelekben, újságcik-
kekben dokumentálva 350 oldalon, és egy gyönyörû faragott szil-
vafa-dobozban összefûzve.

Igazán megható volt, amikor Helmut Winkler (aki az utóbbi
idõszakban betegséggel küszködik), visszaült egy szám erejéig a dob
mögé, kiemelte hogy az Õ életében milyen sokat jelentett városunk,
és megnyugtató számára, hogy fia Wolfgang a harmónika mögött, és
unokája a dob (esetleg a kürt) mögött viszi tovább a családi hagyo-
mányt, aztán végigdobolt egy csodás számot,mindenki örömére.

Külön köszönet jár Monika Buhl-nak, és Ulrika Ruppelnek, akik
a szervezésben a legtöbbet vállalták magukra, mindenkinek minden-
ben a kedvében jártak, ahogy ezt mindig megszoktuk tõlük.

Nagyszerû volt a tolmácsolás, köszönet Monika Hinterwinkler-
nek, Josef Wernernek és Viktor Zsuzsának.

Vasárnap reggel a Pfarrkirche-ben különösen megható kétnyelvû
szentmisén vehettünk részt, Egon Dirscherl plébános úr német
nyelvû és Dr.theol. Ladislaus Balázs plébános úr magyar nyelvû ce-
lebrálásában (aki Enyingen született, 85 éves, az élet elsodorta ha-
zánkból, 1951 óta él Ausztriában és Németországban, de megmaradt
kifogástalan magyarnak, júliusban volt a gyémántmiséje). A Jóisten
segítségét kérték, hogy a testvérvárosi kapcsolat folytatódjék, min-
denki tegyen érte amennyit csak tud, és erõsödjék a kötelék tovább
abban az ütemben, ahogy az eddig is mindig erõsödött. A szentmise
meghittségét emelte, hogy az Eggenfelden Folkstrachtenferein cso-
dálatos énekbetéteket adott elõ hárfakísérettel, és a szentleckét a
baráti társaságok tisztségviselõi olvasták fel németül és magyarul.

Ezután már csak a mindig szomorkás búcsú következett, az esõ
is csöpörögni kezdett…

Köszönet Tászler Lászlónak és võjének, hogy gond nélküli volt
az utazás.

Befejezésül álljon itt a Rottaller Anzeige keddi képes beszá-
molójának fõcíme, melyet mi is tökéletesen így érzünk:

"SZÍVEINK EGYÜTT DOBOGNAK"
"Bajor–Magyar baráti est dallal és tánccal, a megalapító

Gottfried Andersre emlékezve"
Szentesi István

Eggenfelden Balatonalmádi Baráti Társaság
alelnök
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BALATONALMÁDI –
ZÁGON – RODOSTÓ

2011-ben, Mikes Kelemen halálának 250., a Rákóczi
Szabadságharcnak 300. évfordulójához értünk. E jeles
események indították a gondolatot, hogy méltón emlékez-
zünk meg érintett nagyjainkról.

Barabás Botond fiatal ügyvéd – karácsonyfalvi, ill. zágoni
gyökerekkel – és családja felvállaltak egy motoros emléktúra
megszervezését. Elképzeléseiket közzé tették melyhez lehetett
csatlakozni, ill. javaslatot tenni. Rövidesen kialakult egy 
csapat, akik részesei akartak lenni a Mikes-körút motoros
emléktúrának.

A terv szerint Erdélyben, Homoródkarácsonyfalván 
találkoztunk és onnan közösen folytattuk útunkat Vargyason
át Zágonba.

A települések polgármesterei és polgársága szeretettel,
lelkesedéssel, ellátással fogadták a túra résztvevõit. Min-
denütt szép mûsorral a Hisztorica zenekar, Beder Tibor
történész tanár részvételével tartottuk megemlékezésünket.
Zágonban szép, maradandó élmény volt, mikor a helyi
vezetõk útjára bocsátották a csapatot. A helyi plébános
megáldotta a száraz virágból készített gyönyörû Rákóczi-
címert és a kopjafát – amit homoródkarácsonyfalvi Béla
Albert alias Gábos Bervi készített. A kopjafába bevésésre
kerül a résztvevõk monogramja, ill. a támogatók neve.

A csapat elindult Rodostóba: 14 motorkerékpár és 3 
személyautó.

Élménygazdag, de nehéz út Sipka-hágó stb. leküzdése
után értük el úticélunkat. Nagyszerû volt átélni a törökök
baráti fogadtatását a RÁKÓCZI-HÁZ –  múzeum – megte-
kintését.

Nemes gesztusként a város vezetése engedélyezte a kop-
jafánk felállítását a Rákóczi-emlékparkban, ahol az alpol-
gármester asszony több városi vezetõ, Erdogán úr volt ma-
gyar konzul magasrangú kormányzati vezetõ, török–magyar
baráti társaság elnöke részvételével beszédeikkel, him-
nuszaink eléneklésével tettünk eleget vállalásunknak. 

Nagyon szép kapcsolatokkal és felejthetetlen pillana-
tokkal gazdagodva érkeztünk haza, 3801 km megtétele 
után.

Külön jó és büszke érzés volt átadni Almádi tárgyi
ajándékait erdélyi és török barátainknak és hangsúlyozni,
hogy egész településünket képviseljük.

2011 szeptember
Ferenczy Katalin

Fekete László

X. BERÉNY-KUPA LOVAS ÉS
KERÉKPÁROS

TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY

Nyeregbe MAGYAR, hirdettük, és a Vödörvölgyben ren-
deztük meg jubileumi tizedszer a Berény-kupát, remélve hogy
kerékpárral nem olyan nehéz a pályát teljesíteni, mint a már 3–4
pályát teljesítõ fáradt lovakkal. Ennek ellenére 69 lovas (21 csa-
patot alkotva) teljesítette a pályát, és csak 9 kerékpáros 3 csapa-
tot alkotva.

Felber Gyula remek pályát tûzött, melyet a résztvevõk egyér-
telmûen dicsértek.

Rajt és cél a Pinkóczi csárda volt, erdei ösvény, rét, murvás
út, és rövid bitumenes szakasz is volt a pályában (mely utóbbit a
lovasok csak lépésben teljesíthették).

A hangulat egész nap csodálatosan családias volt, a lovak
õrzése nem jelentett akkora gondot mint a Malomvölgyben, és
ide is igen sokan kísérték el a versenyzõket. A kondér természete-
sen kiürült, és az italok is hûvösebbek voltak (lévén áram).

A verseny nemzetközi lett, hisz két német lány is résztvevõje
volt a versenynek, akik itt üdültek és lovagoltak.

A gyõztesek: gyermek kategóriában: Sara Hagedorn, Anna
Schlegl Németország

ifjusági kategóriában: Speier Roberta, Speier Viktória
Steinbach Borbála VLE

felnõtt kategóriában: Kovács Dávid, Réti István, Tárai
Kristóf VLE

családi kategóriában: Nagy Balázs, Nagy Rebeka VLE
senior kategóriában: a 73 éves Dr. Dér Éva lett a gyõztes.

A kerékpárosoknál Tóth Mariann és Tóth István  gyõzött.
A lovak és kerékpárok küzdelmét 14.13 perces idõvel Rácz

Roland nyerte egy komoly kerékpár nyergében. A legjobb lovas
idõ 19.26 perc, a felnõtt férficsapat teljesítésében.

Az istállók versenyét és egyben a Berény-kupát, a VLE nyerte
201 ponttal. Második lett a KOKÓ istálló 90 ponttal. Harmadik
helyezett a Kentaur Lovas Alapítvány 45 ponttal. Negyedik a
Jánosek istálló Balatonfûzfõrõl 14 ponttal.

Szentesi István
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Szokásomhoz híven minden tanév elején könyvtáramban ren-
dezgetek, rendet teszek, fõleg ha aktuális oktatási dolgokról gondol-
kodom.

Most, hogy kis unokám, Zita számára is megszólalt a csengõ és
belépett elsõsként iskolájába, eszembe ötlött egy korábbi emlékezetes
írás, amely a 168 óra c. folyóirat Hyde Park rovatában jelent meg,
amelyet a jeles drámaíró jegyzett, sokat sejtetõ címmel: TÖNK. Az írás
2002 tavaszán született.

Spíró Györgyöt tisztelem és becsülöm írói munkásságáért, de az
ebben a "vitairatban" megfogalmazott gondolatok, következtetések,
látszólagos tények egy olyanfajta értelmiségi közgondolkodást és gya-
korlatot is tükröznek a mai magyar pedagógustársadalomban – kezdve
az általános iskolától a középiskolán át a felsõoktatásig –, amely egy
javíthatatlan és katasztrófához vezetõ végzetes pesszimizmusba süllyed
– a szerzõ szerint. Hogy mindez miért lehet aktuális 2011-ben, két
okom is van rá. Az oktatás és egészségügy területén "forr a világ",
korszakváltás várható az õszön, másrészrõl egy olyan hangú nemzet-
gyalázó írás jelent meg a sajtóban K. A. tollából, amelynek megje-
lenését a társadalom nagy része indokolatlannak tartja, sõt szinte be-
csületsértõnek.

A magam tanári élete alapján Spíró gondolatmenetét és következ-
tetéseit, összességében nehezen tudnám elfogadni, bár vannak terü-
letek, amelyekkel én is egyetértek.

44 év és 132 nap nyugdíjra jogosítható "munkaviszonyom" alapján
állíthatom, hogy a drámaíró tanári gyakorlata talán nem ölelte fel a
nemzet "napszámosainak" teljes vertikumát.

Magam középiskolai tanulmányaim után – amelyet Veszprémben
végeztem –, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán szereztem diplomát 1963-ban – többek között magyar
nyelvbõl is – és ugyancsak lakója voltam öt éven keresztül annak az
Eötvös Kollégiumnak, amelyrõl a drámaíró írásában szintén megem-
lékezik.

Az én gondolkodásom, életvitelem és tapasztalataim, amelyeket
megalapozott az 1963-tól 1967-ig tartó négyéves, a várpalotai gimná-
ziumban töltött tanárságom, majd 1967-tõl a Veszprémi Vegyipari,
késõbb Veszprémi Egyetemen töltött hosszú tanári idõszak a TÖNK
címû cikkben leírtakhoz képest sokkal színesebb, árnyaltabb és talán
nem is annyira szomorú volt. Feltételezem, közel 10 000 diák "okítása"
után, hogy sok ezren gondolkodtunk így e hazában 2002 tavaszán és
gondolkodunk 2011 õszén is.

Az író és történész gondolatait, magas belsõ izzással állásfoglalásra
késztetõ esszéjének alaptézisét – mintegy a "dráma" expozícióját és egy-
ben mondandójának premisszáját – olyan sokat sejtetõ képbe sûríti,
amely véleményem szerint csak részben támaszthatja alá cikkében ki-
fejtett mondandóját. Az "idealista kinézetû, szakállas, kissé göcsör-
tösen, mert felelõsséggel fogalmazó középkorú férfi"-ról megtudjuk,
igazgatóként hírnevet szerzett iskolájával, nem úgy, mint azok, akik "az
elmúlt néhány évben "beleültek a készbe, ahogy mások szokták." (1998
és 2002 közti idõszakról van szó!)  Prejudikáció ez javából az írói szo-
ciológia jegyében.

Spíró tézise "a tanárok a fizetésükbõl nem tudnak megélni, a gye-
rekeket nem tudják tisztességesen tanítani és nevelni, mert gondjaik
miatt máshol vállalnak munkát", s ennek a dolognak "már véget kell
vetni". Talán egyet is érthetnénk az aggódó fõvárosi egyetemi oktató-
val, ha sorsszerû esszéjében le nem írná: "Egyébiránt tanár soha nem
akartam lenni." (Hát akkor mi?) Csupán a "véletlen mûve", hogy a
szerzõ 1978 óta folyamatosan oktat. Jó lenne tudni és remélni, hogy
tán "középiskolás fokon" is vannak tanári tapasztalatai.

Szóval a prédikátori hitelességgel van bajom, amikor egy másik
kép a "drámában" – a katarzistól még nagyon messze – jelenik meg a
szerzõ gondolatmenetében.

Számomra jó emlékezni egyetemi tanárainkra, oktatóinkra az Eöt-
vös Kollégiumban, bizsergetõ érzés Sõtér István nyugodt, derûs mo-
solyát felidézni, vagy a késõbbi "20 óra" szerzõjét, Sántha Ferencet
látni magam elõtt, kollégiumi könyvtárosként, szelíd tekintetével,
elmerengve fejünk felett, kissé fáradtan, úgy este tíz körül.

Valóban, fiatal korában a szerzõ "fontoskodó" fõvárosi diák lehe-
tett azon a kollégiumi "tájékoztatón", ahol Acél-elvtársék megjelentek
(Kádárral az élen) és a jövendõ drámaíró feltette "történelmi" kérdé-
seit. (Az én idõmben Komócsin elvtárs jelent meg a kollégiumban
1961 vagy 1962-ben és az új téeszesítés jövõbeli várható eredményeit
taglalta, miközben egyik történelem szakos diáktársunk megkérdezte
tõle, hogy nem tudná-e megmondania véletlenül, hogy van a dákó. A

bátor fiút két évre kicsapták az egyetembõl, de késõbb belõle is egyete-
mi tanár lett.

Hogy szó szerint azok a mondatok és szavak hangzottak az Acél-
látogatáskor ott és akkor, a tanári pálya kilátástalanságairól, tán megle-
het. Ha igaz volt, hogy az akkori években, az Eötvös Kollégiumban
elhangzottak szerint "a legbutábbak" mennek el majd tanárnak, nem
hiszem. Mit is kezdjek akkori kollégiumi társaimmal, a frankofón
kultúra kiváló szakemberével és a francia nyelv világhírû tanárával,
Karakai Imre kollégámmal? Hová illesszem szegény Környei Attila
évfolyamtársamat (már nincs köztünk), aki tanárságát kényszerû
egészségi okokból megszakítván Nagycenkbõl megalkotta a pannóniai
magyar csodát, vagy említhetném Varga Károly kollégiumi társamat is,
aki egyetemi professzorként szerzett hírnevet magának.

Ki kételkedhetett Bella István elhivatottságában?
Lehet, hogy õk esténként sokat biliárdoztak a társalgóban, de

készülõdésük egy hivatásra, a szakmára, az emberségre, a közép-euró-
pai számkivetettségre már éledezett bennük és sokakban akkor is.
1961-ben Karakai Imre kérdései az új téeszesítésrõl – hasonló szituá-
cióban – számomra meggyõzõbbek ma is. Neki volt igaza.

Társaimról ma sem úgy emlékezem, mintha a szimpla "feltûnési
viszketegség" zavarta volna õket a "feladatra" való készülõdésben, pe-
dig hát voltak ott mások is, akik bár töviseket hordtak testükön, mint
a nagy költõ öccse, Attila, lehet, hogy másként emlékeznek a múltra.

Sokan láttuk már akkor Baranyi Ferenc és Nyerges András szelle-
mi-szakmai tehetségének kettõsségét, vargabetûit és azt is, hogy a "ha-
talom" sietett õket behálózni. Sikerrel.

Azt azért nem merném állítani, talán a mai Kristóf Attila sem –
szemben Spíró Györggyel kijelentésével –, hogy "30 évvel ezelõtt még
egy hülye egyetemista is pontosan láthatta, merrefelé tart az ország". 

Ma már egyre többen mondják, hogy pontosan látták harminc-
negyven évvel ezelõtt merrefelé tartott Magyarország. Hogy ennek a
harminc-negyven évnek következtében csupán "írástudatlan bambák
gyülekezetévé" vált ez az ország a szerzõ szerint, és virtuális valóság-
képében ezek a "bambák" "egyre kilátástalanabbul faragják a széklábat",
igazi madáchi gondolat is lehetne az új Nemzeti Színházban.

A kérdés az, hogy mettõl meddig terjednek Magyarország, a haza,
a nemzet határai Spíró szellemi atlaszában. 

Járt-e már szerzõnk a Pápai Református Gimnázium könyvtárá-
ban, tanmûhelyeiben, és töltött-e órákat az iskola tanáraival és diák-
jaival? Volt-e a Csurgói Gimnáziumban, forgatta-e azokat a könyveket,
enciklopédiákat, amelyek révén eszébe juthatott volna 1674. március
5-éje, az a nap, amikor a pozsonyi táblabíróságon elkezdõdött több
száz protestáns prédikátor pere tanúk százainak jelenlétében, akik azt
állították, hogy a vádlottak istenkáromlók, császártagadók, a biroda-
lom és az ország ellenségei.

Mert az ottani diákok errõl is tanultak.
A drámaíró gondolataiért nem felelõs a történész. Vagy igen?
Spíró György lehet, hogy nem tudja, 1956 után a mindenkori

18–19 éves korosztály mintegy 10%-a kerülhetett be a fõiskolákra és
egyetemekre. Mondjuk 7–8% volt az igazi tehetségesek köre, mert ha
véletlenül akadt egy Haza Szolgálatért "kitüntetés" a családban, nem
volt gond az egyetemi felvétel. Rektori, miniszteri keretek, párttitkári
ajánlások és még ki tudja, milyen "keretek" voltak akkor, de ne mond-
juk azt a XXI. század elején Magyarországon, hogy voltak tömegével
olyanok, akik "az egyetemen kívül rekedtek valamiért".

A szerzõnek kétszáz oldalas, jelentõs vallástörténeti könyvében egy
réteg évszázados vergõdését, harcait, eredményeit lépésrõl lépésre in-
dokolja, de az sem ártott volna, hogy ha a Magyar Királyság törvény-
könyveit is beleépíti korszakos munkájába, az igazság kedvéért.

Ma sokan szeretnének úgy látszani a közéletben és az irodalomban,
hogy hõsiesen "vészelték át" az éveket, vagy a passzív rezisztencia
keretében a három T-t, a lehetõségek határának gondolva, Panglos-
mestereként túlélték. Mert – mondják – élni kellett, és ha a karrier, a
pénz, a pillanatnyi elõny úgy kívánta, zokszó nélkül besétáltak a "960
ezresek csapatába", bár a "kemény mag" néha az õ fejükre is koppintott.

Mégis, belõlük is professzorok, kórházigazgatók, bankvezérek, po-
litikusok, osztályvezetõk lettek, mert megfeleltek a "hármas követel-
mény"-rendszernek. Persze újra ne feledjük, õk is a 10%-ba tartoztak
akkor.

Tovább olvasva Spíró szenvedélyes sorait, egy merész kép a gon-
dolatmenetben sejteti velünk a drámai "végkifejletet", s tán valamilyen-
fajta tényszerûséget is közöl akkor, amikor azt mondja "számokban
utolértük az európai átlagot", bár Patyomkin herceg ironikus hason-

KORSZAKVÁLTÁS OKÁN, GONDOLATOK
TANÉVKEZDÉSKOR 2011-BEN
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latát felvillantja az olvasó elõtt, szép TIT-es hangulatú magyaráza-
tokkal fûszerezve.

Kicsit sajnálom Spíró György diákjait, akiknek tudásszintjét a szer-
zõ a "nyaszaföldi diákokéval" azonosítja, és sikeres "közgazdászként" a
jövõben sem lát semmi változást, mert hiszen "a felvettek után kapott
fejpénzbõl élünk mi, meg él az Egyetem" – szerinte.

Hosszú egyetemi tanításom után és közben jól láttam, mibõl él az
Egyetem és milyen tudásszintû hallgatókkal kell foglalkoznunk.

A szerzõ nyilván jól tudja, mi történt az egyetemeken valójában a
kutatás fejlesztése során, hányan tanulhattak és taníthattak az ELTE
hallgatói és tanárai közül a fejlett országokban, s tán Ön is birtokosa a
Széchenyi-ösztöndíjnak.

Mint egyetemi oktató, tudnia kellene, hogy nemcsak a "fejpénzbõl
élünk", de valóban, sok éven át és ma is voltak és vannak gondjaink az
egyetemek mûködésével, a bérekkel.

Hiszem, hogy az a világ már a múlté, amikor egy TTK-ás oktatóra
2–3 hallgató jutott egy szemeszter során, mindazonáltal az "európai
átlaghoz" való közelítés nem jelentette minden egyetemen a minõségi
romlást.

Mint sok éves tapasztalattal rendelkezõ egyetemi oktató, (kudar-
caim is voltak bõven),  tudatában vagyok annak, hogy sokaknak nem
tetszik az, hogy ma már az adott korosztály 40–42%-a ülne ott a
fõiskolai és egyetemi padokban.

Magam az utóbbi tíz évben angol nyelvi stílusgyakorlatokat, brit
civilizációt és kultúrát tanítottam a veszprémi bölcsészhallgatóknak,
valamint fordításelméletet és gyakorlatot mindazoknak, akik mind a
magyar, mind az angol nyelv rejtelmeibe kívántak bepillantani szemi-
náriumi óráinkon.

Sokszor tapasztaltam azt, hogy az anyanyelvi oktatás korábbi isko-
lai lépcsõfokain valami zavar van a "rendszerben", de hát itt az Egye-
temen az a feladatunk, hogy a "makogást" megszüntessük, és néhány
nagy költõ és író munkásságából – hallgatóink dadogó stílusában is –
átkacsintsunk egy másik kultúrába, átvigyük Radnóti "virágszirmainak"
szöveg alatti üzenetét – egy másik nyelv, kultúra világába.

A Feleségnek szóló, "együgyû dal" költõjének aggódását, Babits
1939-es, a Nyugatban megírt szorongását magyarságáról köte-
lességünk elmagyarázni, megértetni hallgatóinkkal. S az is kötelessé-
günk, hogy felmutassunk nekik egy jövõképet, egy tanári jövõképet és
egyben megértessük velük, hogy nem "felesleges emberek tömegeit
bocsátjuk ki évrõl évre", és nem "látszatdiplomák" szõnyege teríti be a
fõváros és az ország útjait már ma sem. 

De, hát kik nem akartak nyelvi, anyanyelvi törvényt 2001-ben e
hazában? Kik mondták kórusban, aki az idegen szónak indokolatlan
használata ellen szól, az külföldi potenciális idegengyûlölõ? Mit képvi-
selnek ezek a tanárok, nyelvészek, írók, politikusok manapság?

Egyetemi kollégámnak üzenem, hogy a közelmúltban egy nagy
tekintélyû folyóirat hasábjairól az a hír jutott el a Kárpát-medencébe,
hogy 2001-ben a tudás alapú gazdaságok nemzetközi versenyében –
számos kritérium alapján – Magyarország a 6. helyre került.

Csodák csodája, a sok gazdasági mutató – "magasból, vagy oldalról
nézvést megvolna az ország" – mellett kritérium volt az is, hogy az adott
ország felsõoktatásában milyen arányban tanulnak külföldi diákok.

Mikola István egészségügyi minisztertõl tudjuk, hogy közel öt-
hatezer tehetõs norvég család gyermeke kíván Magyarországon orvosi
diplomát szerezni évente. De jönnek Magyarországra mérnöki, köz-
gazdász és bölcsészdiplomákért is. De hát szükségszerû-e, hogy a
norvég és német és angol orvosképzést Magyarországnak kell finan-
szírozna 2011-ben is?

Roska Tamás a magyar és a nemzetközi informatikai társadalom
kiemelkedõ egyénisége, Bolyai-díjas, 1990-ben alapítója volt a Veszp-
rémi Egyetem informatikai karának. Büszkeséggel és boldogsággal tölt
el az a tudat, hogy azokban az években – igaz kicsit távolról –, de mégis
kollégája lehettem a szak angol nyelvi képzési területén.

Hát ilyen ez a mai magyar felsõoktatás! A jövõ, a közeljövõ sem ígér
csak "lejtõt" azoknak, akik az általános és középiskolákban tanítanak. 

Az életpálya-modell 2013-as vagy 2014-es bevezetése után a szak-
ma, a pálya azt a rangját fogja visszakapni – az anyagiakkal együtt –,
amelyet számunkra Apáczai Csere János, Trefort Ágoston és Roska
Tamás jelentenek, a sok ezer vidéki "lámpással" együtt.

Igen, vannak "fáradt", megkeseredett, kiábrándult, órákat szétfe-
csegõ "kelletlen" tanárok is a tantermekben, de én nem érzek katasztró-
fahangulatot, én nem érzem azt, hogy "a magyar jövõ nem érdekli õket",
mert meggyõzõdésem szerint szükség van és még inkább szükség lesz "jó
korrektorra, jó nyelvi lektorra, jó fordítóra, jó íróra, jó történészre, jó
tanárra, jó tankönyvíróra, jó kritikusra", mert a jövõ "beköszöntött".

Megkezdõdött a tanév 2011-ben is.

Vörösberény-Veszprém, 2011. szeptember 1.
Németh Attila – ny. egyetemi oktató

AKIKNEK
MI SEGÍTETTÜNK!

Még mindig nap mint nap olvashatunk, hallunk a kolontári,
devecseri vörös iszap katasztrófáról.

Novemberben mi is gyûjtést hirdettünk, hogy segítsünk olyan
családokon akik mindenüket elveszítették. Végül két családot
választottunk, a 3 gyermekes Meiczinger családot és az egy gyer-
mekes Fuchs családot, ahol a baba a tragédia után 1 hónap múlva
született meg.

Csatlakozott hozzánk a gyûjtésben Dornbirn város (Ausztria)
Kolping ház vezetõsége is, akik szintén gyûjtöttek és minket bíz-
tak meg, hogy adjuk annak a családnak az adományt akikkel mi
felvettük a kapcsolatot.

A Meiczinger család Ajkán lakott albérletben és eltökélt szán-
dékuk volt, hogy visszamennek Kolontárra. A Fuchs család
Veszprémben lakott egy lakásban amit késõbb megvásároltak. Õk
semmiképp nem akartak visszaköltözni.

Karácsony elõtt adtuk át a gyûjtött összeget 36 000 Ft-ot és
550 Eurot családonként.

Mindkét családnak nagyon jól jött az ünnepek elõtt ezen
támogatás, hisz akkor még pénzbeni juttatást szinte sehonnan
nem kaptak.

Megrázó volt ahogy elmesélték, hogyan semmisült meg pil-
lanatok alatt a rendezett otthonuk.

Megbeszéltük velük, hogy tartjuk a kapcsolatot, és ha valami-
ben tudunk segíteni, szóljanak.

Szeptember elején meghívást kaptunk Meiczingeréktõl, hogy
látogassuk meg õket új kolontári otthonukban. A meghívásnak
eleget tettünk és örömmel tapasztaltuk, hogy a szép új házukat
berendezték, belakták és jól érzik magukat. Van még bõven tenni
való a ház körül, de majd lassan minden elkészül. Amikor ott jár-
tunk épp az udvari bejárót térkövezték baráti segítséggel. A ház
nagysága akkora mint a megsemmisült volt. Több tervrajzból
választhatták ki, melyikben szeretnének élni.

Most már megnyugodtak, de nagyon sok álmatlan éjszakájuk
volt, míg végre ismét a saját otthonukba költözhettek. Fiatalok és
bizakodók, kérjük a jó Istent, hogy adjon nekik erõt, egészséget,
békességet és szeretetet, akkor szépen nevelhetik három eleven
kis gyermeküket.

Köszönetet mondunk mindazoknak akik engedték, hogy a
gyûjtõ perselyeket náluk kirakhattuk, a Vörösberényi Nyugdíjas
klub támogatását, valamint mindenkinek aki a perselybe dobott
pénzzel támogatta ezt a két kedves családot.

Balatonalmádi Vöröskereszt vezetõsége nevében:
Balikó Ferencné

KISFIAM, KAPCSOLD KI A TÉVÉT!
– De, ezt még nem láttam!
– Azt mondtam, kapcsold ki!
– Olyan izgalmas, pont most hagyjam abba?
– Nem hallottad, mit mondtam?
– ………………………………..
Sok folytatás lehet, de mi a szerencsés mindenkinek? Az, ami

mindenkinek jó! De mi az? Az, amibõl minden és mindenki fejlõdik.
Átláthatja ezt egy kis vagy nagy gyerek? Ritkán.
A kompetenciaharc az öntudat ébredésétõl kezdõdik, és alakulása

mindent meghatároz. Szerencsés az a gyermek, akinek okosabbak és
erõsebbek a szülei õnála. De, mely csecsemõnek nem azok? Nincs
következmény nélküli szülõi tett, minden lépés hat, befolyásol és tanít.
Felnõttként tisztában kell lenni, mi, mit eredményez a  gyermeknél,
mert ez jelenti a biztonságot, a jövõt, mindannyiunk számára.

Az elején – egy csecsemõnél – ez egyszerû, és nagyon jelentõs!
Ezért van óriási szerepe az anyáknak, akik testközelben írják a

"programot", a "softweart", a személyiséget.
És az apáknak is, akik ereje és hatalma távolibb a kicsi számára,

de végtelen, és tettei meghatározóak az eligazodásban.
Ergo: "Hajózni kell!" És navigálni folyton! Magunkat, és õket, az

érdekükben, az érdekünkben!
T. Gy.

Egészséges Gyermeklélekért Alapítvány
Kur. elnöke
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
október 10. és november 10. között

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

RENDEZVÉNYEK
OKTÓBER 14. PÉNTEK, 18 ÓRA – MOZDULATLAN UTAZÁS –
JÁGER ISTVÁN almádi grafikusmûvész kiállításának megnyitója. A kiál-
lítást megnyitja: Fábián László grafikusmûvész. Közremûködik: Szentir-
mai Edit elõadómûvész. Helyszín: Pannónia

OKTÓBER 14. PÉNTEK, 19 ÓRA – "BORVARÁZS" 
Borkóstoló a Balaton Borrégió boraiból. Helyszín: Magtár

OKTÓBER 15. SZOMBAT, 15 ÓRA – III. ALMÁDIJÓ FESZTIVÁL 
Helyszín: Pannónia 

OKTÓBER 15. SZOMBAT, 16 ÓRA – ÜGYES KEZEK – kézmûveskedj
a gyermekkönyvtárban Bernával!

OKTÓBER 15. SZOMBAT, 16–21 ÓRA KÖZÖTT – SZOMBAT ESTI
MULATSÁG. Minden szombaton a Zóna Étterem különtermében élõze-
nés táncmulatság lesz, melynek keretében az alaplépések (társastáncok:
keringõ, tangó és egyéb hagyományos táncok) gyors elsajátítása után
szabad a tánc. A zenét Bakonyvári Sándor szolgáltatja. 
Információ: Magda Balázs: 30/566-4206, Halász Zsuzsa 20/512-0605

OKTÓBER 16. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN.." Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és mûvészet. Házi és kézmû-
ves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók, könyvek…

OKTÓBER 16. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA: Molnár
Enikõ mesemondóval és INTERAKTÍV JÁTSZÓHÁZ a Magtárban.

OKTÓBER 21. PÉNTEK, 17 ÓRA – KÉZMÛVES MÛHELY: Õszi
dekorációk. Helyszín: Magtár

OKTÓBER 22. SZOMBAT, 16–21 ÓRA KÖZÖTT – SZOMBAT ESTI
MULATSÁG. Helyszín: Zóna Étterem. Információ: Magda Balázs:
30/566-4206, Halász Zsuzsa 20/512-0605

OKTÓBER 22. SZOMBAT, 18 ÓRA – ÚT A SEMMIBE – Dokumen-
tumfilm a hortobágyi kényszermunkatáborokról. A szovjet megszállók
által az országra erõltetett kommunista rendszer hatalmát többnyire
megfélemlítéssel, nyílt terror alkalmazásával tartotta fent. Magyarorszá-
gon 12 internáló- és munkatábort hoztak létre. A legnevezetesebbek
Recsken, Kistarcsán és Hortobágyon mûködtek. Aradi-Beöthy Péter do-
kumentumfilmje a hortobágyi táborról szól. A film vetítése – és találkozó
a rendezõvel és egy egykori munkatáborban élõvel. Helyszín: Pannónia 

OKTÓBER 23. VASÁRNAP, 11 ÓRA – 1956-RA EMLÉKEZÜNK
Városi Ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. 
Ünnepi beszédet mond: Dr. Áldozó Tamás, a KDRFT társelnöke, Pápa
polgármestere. Közremûködnek Petõfi Színház mûvészei. 
Helyszín: Hõsi Emlékmû (Baross Gábor utca) 

OKTÓBER 23. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN…" Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és mûvészet. Házi és kézmû-
ves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók, könyvek…
INTERAKTÍV JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK

OKTÓBER 28. PÉNTEK, 19 ÓRA – "BORVARÁZS" Borkóstoló a
Balaton Borrégió boraiból. Borbély Családi Pincészet Badacsonytomaj.
Helyszín: Magtár

OKTÓBER 29. SZOMBAT, 14 ÓRÁTÓL – CSUPA CSOKOLÁDÉ
NAP "mert a csokiból nem lehet kinõni". Csokikurzus, amit a csoko-
ládéról jó tudni. Elõadó Szántó Tibor. Helyszín: Magtár

OKTÓBER 30. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN…" Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és mûvészet. Házi és kézmû-
ves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók, könyvek…

OKTÓBER 30. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA: Molnár
Enikõ mesemondóval és INTERAKTÍV JÁTSZÓHÁZ a Magtárban

NOVEMBER 1. KEDD, 18 ÓRA – MINDENSZENTEKI GYERTYA-
FÉNYES KONCERT KÖVI SZABOLCCSAL. Helyszín: Pannónia
nagyterme

NOVEMBER 5. SZOMBAT, 16 ÓRA – KÉSZÍTSD MAGAD – Cz. Tóth
Hajni nénivel a gyermekkönyvtárban!

NOVEMBER 5. SZOMBAT, 16–21 ÓRA KÖZÖTT – SZOMBAT
ESTI MULATSÁG. Helyszín: Zóna Étterem. Információ: Magda Balázs:
30/566-4206, Halász Zsuzsa 20/512-0605

NOVEMBER 5. SZOMBAT, 18 ÓRA – BÖDÕCS TIBOR HUMO-
RISTA ÖNÁLLÓ ESTJE. Jegyek elõvételben, a Tourinform Irodában
(88/542-580) kaphatók! Helyszín: Pannónia nagyterem 

NOVEMBER 6. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉ-
KEN…" Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és mûvészet. Házi és kézmû-
ves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók, könyvek…
INTERAKTÍV JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK

NOVEMBER 11. PÉNTEK, 18 ÓRA – MAGTÁR GALÉRIA: A TIT-
KOS BALATON. SZENTHE ZOLTÁN fotómûvész kiállításának meg-
nyitója.

NOVEMBER 11. PÉNTEK, 19 ÓRA – "BORVARÁZS" Borkóstoló a
Balaton Borrégió boraiból. Tornai Pincészet – Somló. Helyszín: Magtár

NOVEMBER 12. SZOMBAT, 14 ÓRA – AZ ÉN BALATONOM…
országos horgászati gyermekrajzpályázat. Eredményhirdetés és kiállítás
megnyitó. Helyszín: Pannónia  

NOVEMBER 12. SZOMBAT, 16 ÓRA – ÜGYES KEZEK – kézmûves-
kedj a gyermekkönyvtárban Bernával!

NOVEMBER 12. SZOMBAT, 16–21 ÓRA KÖZÖTT – SZOMBAT
ESTI MULATSÁG. Helyszín: Zóna Étterem. Információ: Magda Balázs:
30/566-4206, Halász Zsuzsa 20/512-0605

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
Kollarics Erika pasztellképei. Megtekinthetõ: október 10-tõl november
12-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

MAGTÁR BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 16–18 óráig vagy telefonon egyeztetett
idõpontban 70-455-4100 www.almadirendezvenykozpont.hu
A titkos Balaton Szenthe Zoltán fotómûvész kiállítása. Megtekinthetõ
november 11-tõl december 1-ig

PANNÓNIA – www.pkkk.hu
Mozdulatlan utazás – Jáger István kiállítása. A kiállítás megtekinthetõ
október 14-tõl november 7-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Túravezetõ: Szenthe László, 88/438-224
Október 22. Gombásztúra a Nosztori autóspihenõ környékére.
Indulás: a Pannónia elõl 9 órakor 
November 5. Gombásztúra Nagyvázsony környékére.
Indulás: a Pannónia elõl 9 órakor 

ASSZONYTÁNC
Információ: Vízhányó Katalin 70/380-2064

BABA-MAMA KLUB
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Október 28. Miért van óriási kihatása a születésnek és az elsõ életévnek
az ember egész életére? – beszélgetés Szabó Tányával és Kovács Anikó
dúlával.
November 11. A hordozás jelentõsége a gyermek életében – beszélgetés
Szabó Tányával és Vásárhelyi Annával.
Vezetõ: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-8892 hadliv]gmail.com
http://babamamatandem.blogspot.com
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BABA-MAMA TORNA
1–3 éves korig; kisóvodások részére 3–4 éves korig; nagy óvodások ré-
szére 5–6 éves korig. Helyszín: Sziluett, Baross u. 18. További informá-
ció: Farkasné Bóna Ivett 30/7488-029, ill. Balai Zsanett 30/639-6481
BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében
Inf.: Lõrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu
BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Kedden és csütörtökön 18-20 óra között a Pannóniában
Karvezetõ: Petheõ Balázsné. Titkár: Vajainé Majbó Judit 70/458-8574
BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Vezetõ: Kovács Krisztián (20/2641-561)
BRIDZS KLUB
Szerdánként 15-19 órakor a Pannónia 8. termében
Vezetõ: Dr. Sinka László 70/379-7113
BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.) mûködik a
Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16-tól 20 óráig. A hónap
utolsó foglalkozásán közös születésnap.
CHOLNOKY MOZGÁSMÛVÉSZETI STÚDIÓ
Minden hétfõn 16.30 és 18 óra között a Pannónia nagytermében. 
Inf.: Dr. Kiszelyné Czibik Tünde 20/932-5277
CIMBORA KLUB Vezetõ: Molnárné Perus Zsuzsanna 70/455-4100
CSILLAGNYÍLÁS BALETTCSOPORT
Hétfõn és szerdán 15.30-tól a Pannónia 4. termében
Információ: Vízhányó Katalin 70/380-2064
DIABÉTESZ KLUB
Október 11., 15 óra "A cukorbetegség megelõzése. Therapias életmód
cukorbetegségben" címmel vetített elõadás
November 8., 15 óra "Vércukor önellenõrzés. Cukorbetegség késõi szö-
võdményei" Vetített elõadás. Klubvezetõ: Dr. Árkai Anna 88/782-947
ÉLETMÓDI KLUB – Változtass, hogy változhass.
Minden hónap második keddjén 18–19 óra között a Pannóniában. 
Információ: Melnecsukné Vati Judit munkaidõben 542-554
ÉREMGYÛJTÕ KLUB
Információ: Balogh Pál 70/339-6347
GRÁNÁTALMA HÍMZÕKÖR
Hétfõnként 16–18 óráig a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.) 
Keddenként 15–17 óráig gyermek hímzõszakkör indul október 1-tõl.
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242
GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455
HONISMERETI KÖR
Összejövetel: a hónap második hétfõjén 16.30–17.30-kor a Pannónia 1.
termében. Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal – minden hónap
második péntekén 16.30–17.30-kor a Pannónia 1. termében
HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 17–18 óráig. Gyógytornász: Hor-
váth Klaudia 70/453-4797. Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit 88/542-554.
Pannónia, 4. terem
IDÕSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ) 
Városház tér 4. Telefon: 88/542-556
KEZDÕ HASTÁNC TANFOLYAM
Kezdõ hastánc tanfolyam felnõtteknek keddenként 16.45–17.45-ig.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
KID ROCK AND ROLL
Péntekenként 14 órától a Pannónia Zöld termében. Információ: Dietel
Zsófia dietel@vnet.hu, Putics-Bondor Virág 70/532.4918
KONZERVATÍV KÖR
Minden hónap utolsó szerdáján 17.00 órakor kötetlen beszélgetés a
Pannóniában a másnapi képviselõtestületi ülés fontosabb témáiról (nem
csak Kör-tagoknak). Levezetõ: Bálint Sándor elnök
KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455
NÉPEK TÁNCA
Minden páros hét péntekén 17 órától a Pannónia nagytermében
Mûvészeti vezetõ: Tímár Lajos 30/528.2410, 30/251.6193
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében
QUEEN DANCE SE
Edzések hétfõn és szerdán 16.30–17.30-ig a Pannónia 3. termében
Információ: Szentkirályi-Szaló Judit 70/243-31770
SAKK KLUB
Vezetõ: Fáncsy Imre 88/432-141 70/389-6049
Péntekenként 15–19 óráig a Pannónia 5. termében

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként 17–19 óráig a Pannónia 4. termében
Információ: Vattai Rita 70/5582-729
TÜCSÖKZENE
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyermekkönyv-
tárában. Nádasné Varga Katalin 70/2525-598
UGRI-BUGRI GYERMEKTORNA
Óvodás torna 3–7 éves korú mozogni vágyó gyermekek részére kedd és
csütörtök 16 órától a Pannónia 4. termében
Inf.: Beckerné Sabján Ottilia 30/288-2516
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap elsõ és 3. hetének hétfõjén 18 órakor a Vörösberényi
Kultúrházban. Vezetõ: Pandur Ferenc 70/339-5274
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Október 12., 16 óra Almádi – Vörösberény régen
Diavetítéssel egybekötött elõadás. Elõadó: Kovács István 
Október 19., 16–17 óra ügyelet: befizetések vacsorára
Október 26., 16 óra Idõsek Világnapja klubunkban
Ünnepi mûsor, vacsora. Zenés szüli napi rendezvény

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB, BOROSTYÁN NÉPDAL-
KÖR. Péntekenként 16.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezetõ: Tóth László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNCCSOPORTJA. 
Keddenként 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezetõ: Magda Balázs (30/566-4206).
VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap elsõ csütörtökén 18.30 órakor a Vörösberényi Kultúrházban.
VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetõségi ülést tart a
Vörösberényi Kultúrházban. Inf.: Varjas Csabáné Erzsike 30/5050-376
ZUMBA – FITNESZ
Minden csütörtökön 18–19 óráig a Györgyi Dénes Iskola tornatermé-
ben. Inf.: Melnecsukné Vati Judit, ill. 30/436-7085

KELET-BALATONI TÁJOLÓ – 
PROGRAMOK KISTÉRSÉGÜNKBEN

Október 15. 
• Tök jó Nap Balatonkenesén, a Tájháznál
• Radnóti Emlékmenet: Veszprém-Szentkirályszabadja. Megemlékezés

és koszorúzás Szemtkirályszabadján, az Emlékhelynél, majd közép-
iskolások versmondó versenye az általános iskolában

Október 19. 
• Fülöp Lajos festõmûvész kiállítása Balatonfûzfõn, a Mûvelõdési Köz-

pontban, 17 órakor
Október 20. 

• Színházi elõadás Balatonfûzfõn, a Mûvelõdési Központban, 18
órakor (Tamási Áron-bérlet)

Október 22. 
• Fûzfõi keszegsütés a Fövenystrandon
• Kocsmatáncház Litéren a Hétvezér Étteremben 19 órakor

Október 22. 
• Ünnepi megemlékezés Szentkirályszabadján a Református templom-

ban, koszorúzás a Szoborparkban
Október 23. Nemzeti ünnep

• Alsóörs – 9.30 Koszorúzás a Szabadság téren
10 óra Megemlékezõ mûsor a mûvelõdési házban
18 óra Fáklyás emlékmenet

• Balatonkenese – Megemlékezés a Bakó-ligetben
• Balatonvilágos – Megemlékezés a Kultúrházban
• Felsõörs – Megemlékezés a Civilházban
• Csajág – Megemlékezés a Mûvelõdési házban

Október 26. 
• Gyermekszínház Balatonfûzfõn a Mûvelõdési Központban (Bambi-

bérlet)
Október 28. 

• Tökös-nap Felsõörsön, a Civilházban
Október 29.

• Családi nap az Alsóörsi Sportcsarnokban 14 órakor
• Halloween Party Litéren, a Mûvelõdési Házban 17 órakor

November 2.
• Halottak napja – koszorúzás Szentkirályszabadján, a világháborús

Emlékmûnél
November 5. 

• Szárazág Táncegyüttes önálló mûsora Litéren, a Mûvelõdési Házban
18 órakor
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ÉRDEKESSÉGEK AZ ERDÕÜLTETÕ MADÁRRÓL.

Madarunkat a népnyelv – hangja után – Mátyásmadárnak
hívja, igen találóan. Sok egyéb neve is lehetne, mert jól utánozza
környezete hangjait. Pl. az ölyvek csijjogását, a macskát, az
aranymálinkót, a seregélyt, az ajtónyikorgást, stb.

A tudomány szajkó (Garrulus glandarius) néven jegyzi, és a
varjúfélék családjába sorolja.

Rendkívül elterjedt Eurázsia erdõs területein. Politipikus faj,
34 alfajjal. A nálunk élõ törzsalak alaktanával Dr. Keve András és
Dr. Horváth Lajos foglalkozott. Színezete eltérései a fekete-kék
csíkozásban, a fehér szárnytükörben, a különbözõ mértékû fa-
rokcsíkozottságban, a fejtetõ színezettségében nyilvánulnak meg.
Állománya nincs veszélyben, nem védett, de ingadozó. Az ameri-
kai szövõlepkés években jól érzékelhetõen növekszik! (Táplálék-
bõség.)

Mindenféle fafajú erdõben költ, még Észak-Afrika erdeiben
is. A városok belsejét értelemszerûen nem lakja, de a fás kertvá-
rosokat már meghódította. Fészkét szorosan építi a fák törzsé-
hez. Gondos szülõk, 5–6 tojásukon felváltva kotlanak, kb. 17
napig, majd közösen nevelik a fiókáikat úgy 19–21 napig. Fõleg
rovareleségen, de nagy fészekrabló lévén jut a nála kisebb mada-
rak tojásaiból és a fiókáiból is a piciknek. Kedvence az õszapó-
hús, és tojás. Káptalanfüreden évente rendszeresen kirabolta a
balkáni gerléink és a feketerigóink fészkét. Jut is, marad is,
egyensúlyban voltak! Nekünk, gyerekeknek meg nagy tanulság
volt végignézni a szülõk elkeseredett védekezését, a rablók cseles
támadásait, és néha megmenthettünk egy-egy leejtett fiókát!
Aztán megismerhettük az anyamadár kötelezettségét, lefoglalt-
ságát az etetéssel! A rablási akciókról könnyû értesülni. Ha kis
énekesek vagy/és a rigók nagyon, szívszakadva kiabálnak, annak
többnyire három oka lehet: sikló kúszik a fészkük felé, macskát
látnak, vagy jöttek a szárnyas rablók (bagoly egyedül, szarkáék
vagy szajkóék párosan)!

Egyébként mindenevõ lévén, sokféle gyümölcsöt is fogyaszt,
még csonthéjasokat is.

Különösen kedveli a makkot: tölgyét, bükkét. Megfigyelhe-
tõ, hogy éréskor csemegézni jár a tölgyekre, sokszor 3–5 db is
szedeget a kertünkben! Mikor  fogytán  a fán, a földön keresgé-
lik a makkot. Okos madár, gondol a télre,  ezért  készletet hal-
mozna fel. Torokzacskójába gyûjt, majd elrepül vele és gondosan
bedugdossa az avarba. Hosszú, akár 16 éves élete alatt több 10
000 db-ot elrejt, de szerencsére elfelejti a rejteket, így a makkok
a következõ évben csírázhatnak! Hát ezért szeretik az erdészek,
még a "szajkókék" tollait is a kalapjukra tûzik dísznek. Miért
kerül kalapra a tolla?  Mert az erdõjáró embert megkiabálják jel-
legzetes riasztó hang-
jukkal, nehogy sikere-
sen vadásszon, ezért
nagyon nem szeretik az
erdészek-vadászok. Sok
szép vad köszönheti
neki az életét…

Irta:
tszabango@gmail.com

Foto:
novaklaszlo.hu

VISSZAEMLÉKEZÉSEIM 3.
Megfigyelték-e már, hogy a sztereotipiák át- meg átszövik

életünket. Senki sem mentes ez alól. Gondolják végig önök is! 
Például: Egy fõvárosi ember, vagy akár egy városban élõ a "vidé-

ki", "falusi" jelzõ hallatán legyint: "Vidéki? Elmaradott." A falusi
ember: "Városi? Na, majd meglátjuk, mire megy itt falun a nagy
tudományával?!"

A minap Pista bácsi megkérdezte tõlem, tudom-e, hogyan kell
kukoricát törni? Egy szempillantás alatt "szemem elé villant AZ az
októberi délelõtt!" Igen – válaszoltam. Aztán elmeséltem a történe-
tet: "Gimnazista koromban, talán másodikban, október elején három
napra mezõgazdasági munkára mentünk az iskolából (nem volt ám
akkoriban õszi szünet). Elsõ napon almát szedtünk egy Farkasgyepû
környéki gyümölcsösben. Második és harmadik napon kukoricatörés
következett. Az MGTSZ-bõl egy bácsika jött velünk a teherautón
(mert azzal utaztuk, nem külön busszal). Õ mutatta meg a hatékony
törés módját. A kukorica fejet tövénél megmarkolta, csavarintott
egyet a csutkán, és már kezében is volt a letört kukoricacsõ. Hát így
kellett azt csinálni." Errõl a törés-dologról azután eszembe jutott AZ
A MÁSIK kukoricás történetem is.

Kezdõ tanító koromban városi lányként egy kis faluba, Külsõ-
vatra vetett a sorsom. Amint férjhez mentem, kaptam szolgálati
lakást, hozzá kertet. 200 négyszögöles, addig parlagon heverõ földet.
Férjemmel és anyósom segítségével az elsõ alkalmas tavaszi napon
nekiláttunk a parlagból "kertet csinálni". A bánhalmai állami gaz-
daság biztosított traktort a föld feltöréséhez. Szépen fölszántották,
tárcsázták, boronálták a talajt. Majd ránk bízták a folytatást. Szeren-
csére anyósom nagyon értett a kerti munkálatokhoz! Így azután
beosztottuk, mit és hová érdemes vetni, illetve ültetni. A környezõ
kertek gyümölcsfái árnyékából, az utcáról kíváncsi szemek figyelték
minden tevékenységünket: Hogyan áll az ásó, gereblye és kapa a
kezünkben? Bizony, nekem eléggé keservesen. Bár gyerekkoromtól
nem volt idegen ezeknek a szerszámoknak a használata, de heteken
át – nap, mint nap, persze tanítás után – ez nem volt túlságosan
felüdítõ. Hiába! Muszáj volt keményen dolgozni, már csak a kandi
tekintetek miatt is. Nem vallhattam szégyent egy egész falu népe
elõtt. De sikerült meglepni a derék embereket. No, meg magunkat is!
Minden kikelt, megeredt, szépen növekedett. Sosem felejtem azt a
gyönyörû kukoricát! 16 q termett. A fele kertet ugyanis azzal vetet-
tük be. Kézi erõvel mûveltük.

Azt, hogy a városi emberek, vagy a pestiek hogyan vélekednek a
vidéki (=falusi) emberekrõl? Errõl is vannak tapasztalataim.
Érdekes, de õk sem mentesek az elõítéletektõl, bár magukat gyakran
többre tartják emezeknél. Ez egy újabb mese lesz.

Boda Zoltánné 
nyugalmazott tanító
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Az egészség és takarékosság jegyében szervezte meg a
Várpalota-pétfürdõi Kertbarát Egyesület a Kertészek és
Kertbarátok Országos Szövetsége támogatásával a 2011.
szeptember 2–4. között Várpalotán és Pétfürdõn a 3. Nem-
zetközi Kertbarát-találkozót és -kiállítást, melyen elõször vett
részt a Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör.

A találkozó célja a kistermelõk tapasztalatcseréje, a környezõ
országok kertbarátai munkájának megismerése és a tevékenység
eredményének bemutatása volt.

Közösségünk felkészülése a rendezvényre már tavaly õsszel
elkezdõdött, amikor a Berhidai Kertbarátkör vetõmagcsere
akcióján tagjaink közül sokan szerezték be a vetni- és ültetni-
valót. A tavasztól folyamatosan gondozott növények meghálálták
a gondoskodást, közel 20 fõ hozta el zöldség-, gyümölcs- és
szõlõterményeit.

A Thury várban kialakított helyszínen egy 2,5x1,0 m-es stan-
don kaptunk lehetõséget a bemutatkozásra. Mennyiségben és
látványban is színvonalas kiállítást állítottunk össze, melyet a
szeptember 5-i foglalkozásunkon a Berényi Kultúrházban is
felépítettünk.

Szép számú érdeklõdõ csodálta meg a tagjaink által termelt
különleges paprikákat, paradicsomokat, burgonyát, dísztököt.
De volt zöldbab, dió, kukorica is asztalunkon. A gyümölcsök
között szilva, körte, alma és többfajta szõlõ (köztük 2 kg-ot is
meghaladó fürtök). Többféle lekvár, savanyúság, fehér és vörös-
bor, gyönyörû virágok és gyógynövények tették gazdagabbá
bemutatkozónkat.

A megkezdett munkát folytatni fogjuk, és azt tervezzük, hogy
jövõre Berényben szervezünk egy hasonló bemutatót tagjaink –
és minden érdeklõdõ, kertet gondozó, zöldséget-gyümölcsöt ter-
melõ számára.

Megköszönöm a vezetõség valamennyi tagjának, kiemelten
Demeter Bandi, Bugovics Edit és Mohos Andi munkáját és a 3
napos rendezvényen a standunkon teljesített szolgálatát.

Balatonalmádi-Vörösberény, 2011. szeptember 22.

Pandur Ferenc
elnök

KERTÉSZKEDJ, MÛVELÕDJ,
BARÁTKOZZ,

VÉDD A TERMÉSZETET 
ÉS FOGYASSZ 

MAGYAR TERMÉKEKET

MÁZLI!
(XX. SZÜRETI FELVONULÁS,

VÉGRE ESÕ NÉLKÜL)

Idén is sok érdeklõdõt vonzott a tökfesztivál

2011. szeptember 10-én nyári meleg volt a SZÜRETI
FELVONULÁS napján. Délután színes-díszes menet gyülekezett,
majd indult el Vörörberénybõl Balatonalmádi központja felé. A
teherautók, lovaskocsik, egyéb jármûvek ünnepi díszben, a lova-
sok, a gyalogosok és a kocsikon ülõk népviseletben, jelmezben.
Jó hangulat kísérte a menetet: énekszót, nevetést hallhattak a
nézelõdõk, miközben kóstolgathatták a borokat.

Három városrészben, Vörösberényben, Balatonalmádiban,
Budataván – a pihenõ ideje alatt – rövid mûsor, zene, tánc, nóta-
szó, vidámság szórakoztatta a nagyérdemût.

A felvonulásban megfáradt szereplõket a Mandulásban, ízle-
lõbimbót borzolgató kecskepöri és vaddisznó ragu várta, mely-
hez az alapanyagot az Újkuti vadásztársaság biztosította.

Az esti program mi lehetett volna más, mint egy igazi, hamisí-
tatlan falusi hangulatú szüreti bál, annak összes kellékével, szõlõ-
kosárral, mûsorral, jó zenével és tánccal.

Mit írhatnék még? A sok szó felesleges! Aki ott volt, részt vett
benne, az tudja milyen hangulat volt, aki nem, hát jövõre legyen
ott! Aki bármely módon segítségünkre volt a lebonyolításban, és
akik a jó hangulatot fokozták, Balatonalmádi város önkormány-
zata, PKKK, vállalkozók, társ civil szervezetek, kicsik és nagyok,
öregek és fiatalok, mind-mind KÖSZÖNETET ÉRDEMELNEK!

VPOK
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WWW.MAGYARKURIR.HU/NODE/36513
Családok zarándokoltak a magyar szent család emlékhelyeihez – 2011. 09. 26.

Családok zarándoklata a jövõ családjaiért – ezzel a mottóval
rendezték meg szeptember 24-én a Veszprémi Fõegyházmegye
családos zarándoklatát a Balaton-parton, melynek célja az volt,
hogy a Család évében a magyar királyi szent család emlékhelyeit,
kegyhelyeit érintve együtt imádkozzanak a részt vevõk egymás
családjaiért.

Mintegy százan érkeztek a kora délelõtti órákban a gyalogos
zarándoklat kiinduló helyszínére, az alsóörsi Boldog Gizella ki-
rályné plébániatemplomba, ahol Szabó János atya, a templom plé-
bánosa imádságra hívta az egybegyûlteket, s beszélt a nemrégiben
templommá emelt korábbi imaház védõszentjérõl, Gizella király-
néról, feladatairól férje, Szent István király oldalán, s a család
összetartásában betöltött fontos szerepérõl. A zarándokok imád-
koztak Gizella csontereklyéje elõtt, amelyet az egyházközség a
templom ünnepélyes felszentelése alkalmából májusban kapott a
Veszprémi Érsekségtõl.

A zarándoklat második helyszínén, a káptalanfüredi Boldog-
asszony-kápolna szabadtéri oltáránál ünnepi szentmisét mutatott
be Szabó János atya Szakács Péterrel, az egyházmegye nemrég ki-
nevezett új családreferens lelkipásztorával együtt, aki szentbeszé-
dében egy gyermekeknek szóló tanmese alapján az összefogásról,
egymás megsegítésérõl, az egymásra figyelés fontosságáról szólt.
Ezután a szentmise keretében megáldották az új házasokat. Káp-
talanfüredrõl a zarándokok Balatonalmádiba, a tóparti Öregpark-
ba indultak, ahol – mint a Genezáreti-tó partján hajdan a tanít-
ványokat Jézus – jó illatú, finom sült hallal várták õket a szervezõk.

Az ebéd elköltése után pedig szabad, kötetlen program követ-
kezett a gyermekek örömére, ugyanis a parkban és a strandon
érdekes játékok, pingpong, röplabda várta õket, Szakács Péter
atyával pedig még egy kis horgászásra is nyílt alkalom. 

Ezután a zarándoklat zárásaként a város Szent Imre-templomá-
nak Szent Jobb-kápolnájában (ahol a magyar szent család ereklyéit
õrzik) tisztelegtek a zarándokok imával és énekes áhítattal, majd a
templomban Csernai Balázs atya megáldotta a gyermekeket. Min-
den gyermek és fiatal kapott egy gyertyát, amelyet meggyújtottak,
s végül valamennyien közös imádsággal, énekkel mondtak hálát a
zarándoklat lélekben megújító erejéért.

Toldi Éva / Magyar Kurír

LEZÁRULT AZ IDEI 
TÁJKERÉKPÁROS SZEZON

2011. szeptember 10–11-én Balatonalmádi adott otthont a táj-
kerékpárosok középtávú Országos Bajnokságának, ill. a Pannon
MTBO-nak, melyen sikeresen szerepeltek a helyi fiatalok is.

Bendicsek Bendegúz egy OB negyedik hellyel gazdagodott, Tóth
Krisztina pedig bajnoki címet szerzett. A Horváth testvérek – Marcell
és Gergõ – elsõ napi Pannon Kupa gyõzelmük után egy bajnoki arany
és egy bronzérem tulajdonosai lettek.

A szombati 125 fõs Pannon MTBO versenyzõi elsõsorban köves,
száraz, kerékpáros tudást igencsak igénylõ terepen küzdöttek. A pá-
lyák hossza, a hõség, és a térkép bonyolultsága is megnehezítette a
versenyzõk feladatát. Ettõl függetlenül az esti díjátadón és az utána
lévõ lecsópartin a három országból érkezett  mezõny, elégedetten és jól
érezte magát.

Vasárnap a Tájkerékpáros Országos Bajnokság várt a mezõnyre. Ez
volt az elsõ olyan OB, amely a tájfutó bajnoki pontversenybe is bele-
számított, ezért az eddigi legnagyobb magyar mezõny állt rajthoz.

A pályák a szebb napokat is megélt egykori Veszprém – Balaton-
almádi vasút töltésérõl, a mementóként kiállított gõzmozdonytól raj-
toltak el. A kezdés kõkemény felfelé menet volt, ahol a versenyzõk
felmásztak az Öreghegyre, hogy onnan átbukva a gerincen, a vörös-
berényi szõlõk között róhassák  a kilométereket. A pályák OB-hoz
méltóan keményre sikeredtek, de mindvégig a pályakitûzõ szem elõtt
tartotta, hogy a sportággal ismerkedõk is végig tudjanak menni, és
élvezhessék a feladatot.

A profik mellett az amatõrök is rajthoz állhattak a nyílt
kategóriában, emellett a helyi önkormányzat külön versenyt írt ki a
helyi lakosoknak. A Balatonalmádi Kupán indultak teljesen kezdõk, a
tájkerékpáros sportággal ismerkedõ tájfutók és a MTB maratonok
élmezõnyébõl idelátogatók is. A feladat semmivel nem volt könnyebb
(legfeljebb rövidebb), mint az igazolt tájkerékpárosoknak: ellenõrzõ-
pontokat érintettek a megfelelõ sorrendben, a lehetõ legrövidebb idõ
alatt. Szombaton a Malom-völgybõl indulva Szentkirályszabadját
érintve jutottak el a töltésen a Verseny utcáig, másnap pedig a Jancsi
villa elõtt eltekerve, a Hunyadi utcán át Vörösberény faluközpont,
majd a Vödör-völgybõl vissza a Pinkóczi csárda érintésével a
versenyközpontba.

Balatonalmádi Kupa eredményei:
• szombat légvonalban 9 km, 170 m szint, 7 ellenõrzõpont
1. Bendicsek Tamás (Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Egyesület)
2. Horváthné Keszthelyi Noémi (VBT/VKE)
3. Bedegi Dávid
• vasárnap légvonalban 7 km, 210 m szint, 10 ellenõrzõpont
1. Bokros Manassé (VKE Nelson Aminostar)
2. Pataki Gábor (VKE Nelson Aminostar)
3. Horváthné Keszthelyi Noémi (VBT/VKE)
4. Piedl Anna
A versenyek központja a Balatonalmádi Váci Mihály Általános

Iskola volt, amelyért hatalmas köszönet a Balatonalmádi Önkor-
mányzatnak, mert nélkülük ez a remek hétvége nem jöhetett volna
létre. Köszönjük Nagy Zoltán sportreferens segítségét is, a verseny
szervezésében és a díjak átadásánál.

Remek hétvégével zárult a magyar tájkerékpáros szezon, és re-
mélhetõleg 2012 augusztusában a Veszprém környékén rendezendõ
Tájkerékpáros Világbajnokságról is hasonlóan szép eredménye-
ket hoznak el a magyar illetve a balatonalmádi  tájkerékpárosok.

Vajda Péter  fõrendezõ
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VÍVÓ PALÁNTÁK TÁBOROZÁSA 
KESZTHELYEN

Az SzL Bau Balaton Vívóklub Közhasznú Szervezet 2010-ben si-
keresen pályázott "A vívás sportág népszerûsítése a balatoni régió
nevelésioktatási intézményeiben" (TÁMOP3.2.11/10120100089) cím-
mel. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat feltétele volt, hogy a Klub a balatoni régióban 10
oktatási-nevelési intézményben heti rendszerességgel térítésmentesen
foglalkozzon az intézményekbe jelentkezett gyermekekkel. Késõbb a
tehetséggondozás keretén belül fejlesszék tudásukat, készítsék fel ver-
senyzéshez õket. Feltétel volt még a szintén térítésmentes (útiköltség,
szállás, étkeztetés, szakmai foglalkozás, valamint felügyelet biztosítása)
edzõtábor megtartása.

A balatoni régióból a táborban Keszthelyen 2011. augusztus 8–13-
ig Keszthely, Gyenesdiás, Alsópáhok, Tapolca, Balatonfüred, Balaton-
almádi oktatási intézményeibõl 147 ifjú vívópalánta vett részt.

A szakmai munkát Borosné Eitner Kinga projektmenedzser,
mesteredzõ, Horváthné Szalay Gyöngyi szakedzõ, Némethné Szkalla
Ilona szakedzõ, Németh Árpád edzõ és Markovics György nemzetközi
versenybíró, a technikai munkát (pástok, gépek, fegyverek) Spilák
István fegyvermester végezte. A gyermekek felügyeletét 5 pedagógus
segítette. A 27 almádi, füredi palántára Illés Hajnalka, majd késõbb
Kecsemétiné Farkas Rita az Eötvös iskola tanítónõi felügyeltek és biz-
tosították a szabadidõ hasznos eltöltését: kirándulás, Keszthely város
nevezetességeinek megtekintése, játszótér, kézmûves foglalkozások
stb., mely munkájukat ezúton is nagyon megköszönöm, hiszen így a
szakmai munkára több energiám maradt. A tábor zárásaként egy játé-
kos vetélkedõ keretén belül adtak számot a gyermekek a megszerzett
tudásukról. Minthogy valamennyi gyermeknek sikerült az elõre
kitûzött célokat elérni, az alapokat elsajátítani, a tábor zárásakor elis-
merõ oklevélben részesültek.

Némethné Szkalla Ilona szakedzõ

Az, hogy mennyire volt a gyermekek számára is sikeres, örömteli
a tábor, Kiss Anna (Györgyi D. iskola 6. o.) írta le:

Egy tanítási napon kezdõdött érdeklõdésem a vívás iránt, amikor
az órán kiosztották a lapokat a vívótanfolyamról. Egybõl tudtam, hogy
menni akarok. Otthon anyával átbeszéltük és megengedte, sõt húgom
is kedvet kapott rá és õ is jött a foglalkozásra. Elsõ találkozásnál Ili
néni (Némethné Szkalla Ilona szakedzõ, a szerk. megjegyzése) azt
mondta, hogy még sokat kell dolgozni, sokat edzenünk, hogy vívók
lehessünk. Májustól eljutottunk a balatonfüredi vívóterembe is, ahol
már belekóstolhattunk az egymás elleni géppel való vívásba, meg-
tudtuk, hogy augusztusban részt vehetünk egy egyhetes ingyenes
vívósporttáborban.

Augusztus 8-án, reggel fél 7 órakor indultunk a Polgármesteri
Hivatal elõtti parkolóból, Ili néni jött értünk egy autóbusszal.
Balatonfüreden a vívóteremnél csatlakoztak hozzánk a füredi tábo-
rozók is az Eötvös L. iskolából, és ott voltak még a nagyobbak is, akik
már versenyzõk. Ahogy megérkeztünk Keszthelyre egy diákkollégium-
ba, bepakoltunk a szobákba, Ili néni nagyon odafigyelt, hogy kívánsá-
gainknak eleget tudjon tenni, ki kivel szeretne egy szobában lenni.
Mire elpakoltunk és megismerkedtünk a környezettel, már mennünk
is kellett ebédelni, ami minden nap nagyon finom volt!

Másfél órás pihenõ után bejutottunk egy hatalmas tornacsar-
nokba, ahol rengeteg vívópást és gép volt felszerelve, és ott tartották
nekünk az elsõ edzést. A délutáni 2 órás edzés után kis szabadidõ és
már mentünk is vacsorázni, ami szintén minden nap nagyon jó volt. A
takarodóig, ami minden nap 22 órakor volt, még volt idõnk játszani,
beszélgetni, kézmûves foglalkozáson részt venni. Reggel fél 7 órakor
volt az ébresztés, utána mentünk és ettük a bõséges reggelit. Egy kis
rendrakás, szabadidõ és már 9 órakor kezdõdött is a délelõtti sport-
foglalkozás. Ez így ment minden napon. A tábor vége felé már az
edzéseken szúrópárnáztunk fegyverrel és sisakkal. Az utolsó elõtti
napon egy nagyon érdekes játékos vetélkedõn, sok-sok kis ajándékot
kapva, tudtuk meg, hogy mennyire jutottunk a vívásban. Én nagyon
jól éreztem magamat, a vívás tanulását tovább akarom folytatni, és
remélem, hogy a többieknek is olyan nagyon tetszett a tábor, mint
nekem és a húgomnak.

Kiss Anna 6. osztályos tanuló

SÓBARLANG NYÍLT 
BALATONALMÁDIBAN

2011. október
1-jén nyitotta meg
kapuit a nagykö-
zönség elõtt a Ba-
laton Psychowell-
ness Központ és
Sóbarlang. A meg-
nyitó alkalmával
b e s z é l g e t t ü n k
Gyurkóné Vincze
Melindával, ennek
a nagyszerû léte-
sítménynek a meg-
álmodójával.

Almádi Újság: Honnan jött az ötlet, hogy sóbarlangot nyitnának
Balatonalmádiban?

Vincze Melinda: Az ötlet a saját gyermekeink révén jutott eszünkbe.
Amint kisebbik fiúnk közösségbe kezdett járni, szinte ki sem tudott gyó-
gyulni a különféle légúti betegségekbõl, hörghurutból, kruppból. Végül
háziorvosi ajánlásra felkerestünk néhány sóbarlangot, és a leghatásosabb
barlangba kezdtünk el járni. Az eredmény egyszerûen hihetetlen volt!
Nagyjából 5–6 alkalom után az éjszakai köhögõrohamok, fulladások
elmaradtak, és ami a legjobb, azon a télen már nem is jöttek vissza.
Természetesen megelõzés céljából továbbra is jártunk.

A.Ú.: Ezek szerint van különbség sóbarlang és sóbarlang között?
V.M.: Igen, sok esetben elég jelentõs. A gyógyulás szempontjából

jelenleg a leghatékonyabb a szabályozott száraz sóterápia. Ennek lényege,
hogy a sót mikroszkopikus méretûre, a hörgõk átmérõjének nagyságára
õröljük meg, amely így nem akad el a felsõ nyálkahártyán, hanem el tud
jutni a tüdõ legtávolabbi szegletébe is, és ott fejti ki a hatását, ahol igazán
szükség van rá. Fontos, hogy a só a lehetõ legszárazabb legyen, mivel
dehidratációs képessége így a maximális. Sóbarlangunkban mi is ezt a
technológiát alkalmazzuk, amelyet zene- és fényterápia kísér. Ennek a
hármas hatásnak köszönhetõen nõ a kezelés hatásfoka. Így vendégeink
nemcsak a szervezetüket gyógyíthatják, hanem általános, testi-lelki-szel-
lemi harmóniájukat is egyensúlyba hozhatják.

A.Ú.: A megnyitón elhangzott, hogy "gyermekbarát sóbarlangot"
álmodtak meg. Mit takar ez?

V.M.: Fontosnak tartottuk, hogy olyan helyet hozzunk létre, amely-
ben a gyermekek és a szülõk is jól érzik magukat a terápia alatt. A saját
gyermekeinket tartottuk szem elõtt, akik finoman szólva is "elevenebbek,
mint a többiek". Azt szerettük volna, ha a gyerekek úgy gyógyulhatnának,
hogy közben játszhatnak, "somokozhatnak", leköthetnék magukat.
Órarendünket is úgy állítottuk össze, hogy bizonyos idõpontokra elsõ-
sorban gyermekes vendégeket várunk. 

A.Ú.: Kinek ajánlják még a sóbarlangot?
V.M.: Mivel sóbarlangunkban a legmodernebb – szabályozott száraz

só-aeroszol – technológiát alkalmazunk, így a só koncentrációját széles
határok között tudjuk beállítani. Ennélfogva a csecsemõktõl az idõs
korúakig, az egyszerû megfázástól a krónikus asztmáig, a kisgyermekek-
tõl az élsportolókig, mindenki igényét képes kiszolgálni a sóbarlang.

A.Ú.: Hogyan sikerült megvalósítani a központot?
V.M.: Hatalmas segítséget kaptunk a családunktól, egyúttal uniós

forrásokhoz is sikerült jutni az Új Széchenyi Terv keretében. Nagyon sok
támogatást kaptunk helyi vállalkozóktól, akik áldozatos munkával, ked-
vezményes hirdetési lehetõséggel és sok egyéb módon is hozzájárultak a
központ megnyitásához.

A.Ú.: Mit jelent a psychowellness?
V.M.: A psychowellness olyan szolgáltatások átfogó neve, amelyek a

lelket „simogatják”. Azokat a – fizikai és mentális értelemben egészséges
– embereket célozza, akik életük bizonyos pontján olyan nehézségekbe
ütköztek, amelyekkel nem tudnak segítség nélkül megbirkózni. Elsõsor-
ban a megelõzésre, a prevencióra fektetjük a hangsúlyt, hogy idõben 
vissza lehessen fordítani azokat a folyamatokat, amelyek a testben és a
lélekben betegségeket okoznak. A központban lehetõséget szeretnénk
nyújtani ügyfeleinknek önmaguk megtalálására és rendezésére, az adott
életszakaszukat érintõ krízishelyzetek: veszteségek, gyász, válás, magány
feloldásában, átmeneti vagy tartós egyensúlyvesztések, párkapcsolati
problémák – pl.: beteljesületlen szerelem, elhagyás és elhagyattatás,
elengedni nem tudás, kapcsolaton belüli rivalizáció –, valamint kommu-
nikációs nehézségekben és a szorongások oldásában.

Férjemmel együtt már több éve tevékenykedünk válási és párkapcso-
lati mediátorként (semleges egyezség közvetítõként), illetve trénerként
kommunikáció-fejlesztés, stresszoldás, konfliktuskezelés, valamint
pénzügyi intelligencia témájában vezetünk csoportokat. Ráadásul
magunk is elváltunk, mozaikcsaládban élünk, így alapvetõen éljük is azt,
amivel kapcsolatban a hasonló úton járóknak segíteni kívánunk.



ALMÁDI ÚJSÁG

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

KÉTÉVES
A REFERENSI HÁLÓZAT

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (EBH) a TÁMOP 5-5-5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletfor-
málás és a hatósági munka erõsítése címû 51 hónapig tartó pro-
jektjének keretében két éve, 2009. szeptember 1-jétõl létesített
ügyfélszolgálatot az ország 19 megyéjében. Országos viszonylat-
ban a legjelentõsebb a foglalkoztatásban tapasztalható diszkri-
mináció, az érintett társadalmi csoportok közül pedig a romák, a
fogyatékkal élõk és a nõket érintõ hátrányos megkülönböztetés. 

Megyei szinten az elmúlt két év tapasztalatai szerint a legtöbb
eljárás a fogyatékkal élõk által elszenvedett diszkriminációval
kapcsolatban indult. Az Európai Unió lakosságának 15%-át,
2001-es adatok szerint Magyarország 5,7%-át teszik ki a fogya-
tékkal élõk, akik egyenlõ jogokat, egyenlõ esélyeket, egyenlõ
hozzáférést igényelnek a szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, foglal-
koztatáshoz, fogyasztási javakhoz. Az egyenlõség az õ esetükben
nem azonosságot jelent, hanem a különbözõségek számára,
illetve azokat kiküszöbölve egyenlõ bánásmódot. Az õ érdekük-
ben jelentõs elõrelépés volt a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
elfogadása, amelynek célja a fogyatékos személyek jogainak, a
jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogya-
tékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabá-
lyozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek 
esélyegyenlõségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben
való aktív részvételének biztosítása. Emellett kardinális szerepe
van az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdí-
tásáról szóló 2003. évi CXXV. törvénynek, amely a fogyatékos-
ság miatti diszkrimináció tilalmát is kimondja és szankcionálni
rendeli. Komoly változásokat eredményezett a közintézmények
számára elõírt akadálymentesítési végsõ határidõ (2010. decem-
ber 31.), amely komplex akadálymentesítési kötelezettséget ír elõ
figyelembe véve a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az
autista, az értelmi fogyatékos és a halmozottan fogyatékosok
speciális szükségleteit is.

A két példaként felhozott, Veszprém megyében indított sike-
res eljárás a fogyatékkal élõket érintõ diszkrimináció klasszikus
megvalósulása. Az egyik esetben egy látássérült személyt ért köz-
vetett hátrányos megkülönböztetés, amikor egy ruházati boltba
nem engedték be vakvezetõ kutyáját. A hatályos jogi szabályozás
egyértelmû a tekintetben, hogy a vakvezetõ kutyát, amely a látás-
sérültet a közlekedésben segíti, akkor is be kell engedni az áruk,
szolgáltatások értékesítésére szolgáló üzletbe, ha oda egyébként
állatot bevinni tilos. A másik ügyben egy közszolgáltató ellen
indított eljárást egy súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki
tolókocsival képes csak közlekedni. A közmûszolgáltató tele-
fonos bejelentést, kérelmet nem fogad el, azonban az ügyfélszol-
gálatot kizárólag lépcsõn keresztül lehet megközelíteni, mivel
egyenlõre nem tettek eleget a jogszabály által elõírt akadály-
mentesítési kötelezettségnek.   

Az EBH Veszprém megyei referense, Dr. Fábián Alexandra
ügyvéd hétfõnként 12:00–16:00 óra között várja a panaszosokat
Veszprémben, az Esélyek Házában (Kossuth u. 10. (Zöld Ház) I.
em. 107.), vagy a megye kistérségeiben, ahova célszerû elõre a
88/422-033 telefonszámon idõpontot egyeztetni. Az eljárás
illetékmentes!

TISZTELT BELTERÜLETI
INGATLANTULAJDONOSOK!

Tájékoztatjuk, hogy 2011. november 5–6-án Balatonalmádi
belterületén úgynevezett Zöld-napokat szervezünk!

Az akció keretében lehetõséget adunk, hogy kizárólag
november 5–6-án az ingatlanja elé kihelyezzen zöldhulladékot
(száraz levél, nyesedék, fû stb.) bármilyen zsákban, valamint
ágakat, gallyakat – összevágva és összekötegelve (70–80 cm
hosszú, kb. 50 cm átmérõjû kötegekben).

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy az akció
kizárólag ezen a két napon tart, a szállító jármûvek november 7-
tõl gyûjtik be a zöld hulladékot, minden utcában csak egyszer
mennek végig!

A kevert és nem megfelelõ kiszerelésben, valamint utólag
kihelyezett zöld hulladékot nem szállítjuk el, azok illegális hul-
ladéknak minõsülnek.

Megértõ együttmûködésüket elõre is köszönjük!
Balatonalmádi Kommunális Kft.

SAJTÓANYAG

CIVILEK A BALATONI 
NÉPDALKINCSÉRT

Zamárdiban tartja versenyét a NABE

Tíz évvel ezelõtt életre hívott kezdeményezést éleszt újjá a
Nõk a Balatonért Egyesület (NABE), mely újból meghirdette az
ezredfordulón nagy sikert aratott "Õrizzük a Balaton népdalait"
versenyt.

Szauer Rózsa, a Nõk a Balatonért Egyesület elnöke emlékez-
tetett: a tíz évvel ezelõtti népdalverseny anyagából CD is készült,
és ahogy 2000-ben, idén is elismert népzenetudósok, népzené-
szek zsûriznek majd a rendezvényen.

A balatoni népdalversenyt november 12-én rendezik Zamár-
diban, a nevezéseket október 20-ig lehet leadni az egyesület
interneten is elérhetõ címén. A jelentkezõknek 10 Balaton-kör-
nyéki vagy a Balatonhoz kötõdõ népdalt kell tudniuk, melyek
közül hármat adnak elõ részben saját, részben a zsûri választása
alapján. Részletes információk az egyesület www.nabe.hu olda-
lán olvashatók. 

Csopak, 2011. szeptember 25.
Bõvebb információ: 

Szauer Rózsa  06-30/4744-233, nabeelnok@nabe.hu

ALMÁDI HÍRÉT VISSZÜK
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület megkezdte a 2012-es

év kommunikációs és marketing-elõkészületeit. A hetekben dõl
el, hogy januártól mely utazási kiállításokon vesz részt a város és
az Egyesület. A jövõ évben is tervezzük mind külföldi, mind
pedig belföldi kiállításokon történõ megjelenést. Ezek a nagy-
szabású vásárok remek alkalmat nyújtanak arra, hogy bemutas-
suk Almádit és a városban rejlõ páratlan kikapcsolódási lehetõsé-
geket a nagyvilág számára. Az utazási kiállításokra az egyesület
külön, Balatonalmádit és az egyesületi tagokat bemutató kiad-
vánnyal készül. Már az õsz folyamán megkezdjük a szükséges
elõkészületeket, hogy kiadványunk egységes egyesületi arculat-
ban jelenjen meg, egységesen bemutatva és képviselve tagjainkat.
2011-es évhez hasonlóan, a magyar mellett jövõre is angol,
német és szlovák nyelvekre szeretnénk lefordítani a kiadványt. 

Ezúton hívjuk fel a Balatonalmádiban mûködõ vállalkozások
figyelmét, hogy amennyiben szeretnék magukat ezeken a külföl-
di és belföldi utazási kiállításokon képviselni, fáradjanak be a ba-
latonalmádi Tourinform Irodába, ahol részletes tájékoztatást
kaphatnak a lehetõségekrõl.

BALATONALMÁDI TAKARÍTÁSÁT 
szervezi a Nõk a Balatonért Egyesület

Almádi Csoportja és más civil szervezetek
2011. október 15-én szombaton.

Találkozó 9.00 órakor két helyszínen:
Pannóniánál Töltési Erzsébet 30/9719-446

Berényi ABC-nél Németh Jánosné 20/329-8440
Tegyél Te is környezetedért, tarts velünk!

Zsákot, kesztyût biztosítunk!
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CSALÁDSEGÍTÕS FÓRUM…
Új kezdeményezést indítunk, kéthavonta együttgondol-

kodásra hívjuk Önöket! Olyan témákban, melyekrõl nem köny-
nyû, nyíltan azt felvállalva beszélni, de hiszünk a párbeszédben.

Napi tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy sokan
vagyunk, akiknek naponta szembe kell nézni azzal a ténnyel,
hogy mire mennyit költünk. Minél kevesebb a jövedelmünk,
annál nehezebb ez a mindennapi feladat. Döbbenten állunk, ha
éves elszámolás alkalmával valamely szolgáltató jelentõsebb
összegû számlát küld számunkra. Ez a nyár sem múlt el anélkül,
hogy többen ne keressenek fel bennünket annak érdekében, hogy
szolgáltatója ilyen és ekkora összeg befizetését várja, amit nem
tud teljesíteni. Mit lehet ilyenkor tenni? Ráadásul akkor, ha vala-
ki egy ideig esetleg nem vesz tudomást arról, hogy tartozása van.
(Lehet, hogy azért mert olyan sok a "lyuk", hogy már képtelen
betömni, vagy egyszerûen nem érti a számla vagy levél nyelve-
zetét, tartalmát.) Mit tehetünk ilyenkor? Teszik fel a kérdést a
hozzánk fordulók. 

Elõször is jó tudni, hogy a közüzemi szolgáltatók nem a mi
háborgatásunkra és bosszantásunkra küldik a többletfogyasztás-
ról szóló elszámolást, hanem a vizsgált idõszak tényleges fogyasz-
tásának különbségérõl, ezáltal szolgáltatásuk jogos követelésérõl.
Jelen esetben nem térünk ki az esetleges mérési, számlázási és
egyéb eljárási hibák esetére.

Nézzük hát részletesebben. A számla, amelyet kézhez ve-
szünk, nem válik semmissé, ha nem veszünk róla tudomást, vagy
nem foglalkozunk vele. Minél késõbb foglalkozunk vele, annál
többet kell fizetnünk, hisz a tartozás is folyamatosan kamatozik.
Ezért minden nap számít!  Ez vonatkozik a havonta késedelme-
sen, vagy a be nem fizetett számlákra is. Fontos tudnunk azt is,
hogy tartozásunk nem évül el, azt valamikor, valakinek ki kell
majd fizetnie. A szolgáltatók jelzálog bejegyzéssel élhetnek. Érde-
mes azt is tudni, hogy már két hónap (60 nap) késedelmes fizetés
elteltével a szolgáltató kezdeményezheti a szolgáltatása felfüg-
gesztését, függetlenül a tartozás nagyságától!!, aminek következ-
tében pillanatok alatt kerülhetünk áram, gáz, víz nélkül. (Ezek a
cégek hivatkozásul az elmúlt évek lakossági fizetési gyakorlatát
emlegetik szigorításuk alapjaként) Ha például leszerelik a áram-
mérõ óránkat, a szabályok szerint új bekötést kell kérnünk, és
minden tekintetben meg kell felelnünk az új szabványoknak, és
ezt mind nekünk kell kifizetni!

Nem fizetés esetén, a szolgáltató ismételt felszólítást küld,
amelyet, ha nem veszünk át, a második kézbesítéstõl automati-
kusan kézbesítettnek számít, tehát olyan, mintha mi magunk
átvettük volna. Ezért nem érdemes eljátszani azzal, hogy nem
veszem át a postástól, hiszen nem rajta múlik az én tartozásom.
Az életútját kukában végzõ számla vagy felszólító sem tehet ar-
ról, hogy nekem, mint fogyasztónak tartozásom van! Ez érvényes
minden más szolgáltatásra vagy vásárlásra.

Ha van pénzünk, természetesen fizetünk. Az tény, hogy amit
elfogyasztunk, azt ki kell fizetni. Bajba akkor kerülünk, ha nem
tudjuk rendezni a számlát egy összegben, és késedelembe esünk.
Sajnos a szolgáltatók döntõ többsége csak törvényi jogosultság
esetén ad lehetõséget részletfizetésre, egyéb esetben nem. Ilyen-
kor érdemes felkeresni az adott szolgáltató kirendeltségét és
lehetõséget keresni arra, hogy miként tudjuk rendezni tartozá-
sunkat. Ne hagyjuk magunkat, hiszen mi fizetni szeretnénk, csak
nem tudunk egyszerre, és keressük ennek a lehetõségét.

Az esetleges túlzott számlázások elkerülése, valamint a tud-
tos fogyasztás kialakításához egy egyszerû, de annál praktikusabb
megoldást szeretnénk bemutatni. Nevezzük ezt a havi egyszeri,
kb. 10 perc elfoglaltságot igénylõ munkánkat Õrmanónak, házi
Õrszemnek.

Ezt felfoghatjuk játéknak is, amelybe bevonhatjuk a család
minden tagját, akár a gyerekeket, megismertetve velük, hogy éle-
tünknek az is része hogy a számítógép, a tv, hûtõ energiával
mûködik, amiért fizetni kell, és "nemcsak úgy van". Ezzel meg-
tanítjuk gyermekünknek a tudatos, elõrelátó és takarékos élet-
szemléletet. A munka vagy játék lényege, hogy havi rendsze-
rességgel egy napon (lehetõleg a számlák fordulónapján, de ettõl
függetlenül bármely nap lehet) járjuk végig az összes fogyasztás-
mérõnket (áram, gáz, víz) és rögzítsük az óraállásokat. Ehhez
nincs másra szükségünk, mint egy lapra és egy tollra, vagy
ceruzára.

A lapot osszuk fel hét függõleges hasábra és kb. egy cen-
timéteres sorokra a következõ feliratokkal és felosztásban. 

Dátum: Árammérõ: Különbség: Gázóra: Különbség: Vízóra: Különbség:

2011.10.01 5426,5 625 354
2011.11.01 5482,0 55,5 925 300 365 11
2011.12.01 5542,0 60,0 1310 385 381 16

A táblázat példájából már a második hónap után kitûnik,
hogy az adott szolgáltatásból mennyit fogyasztottunk, és össze-
vetve a számla tartalmával az esetleges több, vagy kevesebb fo-
gyasztás is megjelenik. Ezáltal hónapról hónapra pontos képünk
lesz arról, hogy az éves, vagy következõ leolvasás alkalmával
mire számítsunk. A napló vezetésének további hozadéka, hogy a
rendszeres fogyasztásmérõ leolvasásával, ellenõrizzük is a mérõ-
órát, így elkerülhetjük azokat a helyzeteket, amikor nem vesszük
észre, hogy elromlott pl. az árammérõ, vagy csõtörésünk van, és
csak folyik a víz valahova. A gyakorlat azt mutatja, hogy az el
nem fogyasztott, de a mérõóra által mért fogyasztást is ki kell
fizetni. Errõl talán az tudna többet mondani, akinek pl. csõtörése
volt, nem vette észre, hogy mennyi víz folyt el (hiszen nem ellen-
õrizte a vízórát havonta), és tetemes összeget kellet kifizetnie a
szolgáltatónak. Tudunk olyan esetrõl, amikor a villanyóra nem
mért helyesen, ráadásul valamiért kimaradt egy éves leolvasás,
így a családnak több mint két év többletfogyasztást kellet egy-
szerre kifizetnie. Belegondolni is kellemetlen egy hat számjegyû
számlába.

Nem titkolt szándékunk ezzel a kis írással, hogy felkeltsük és
irányítsuk érdeklõdésüket a tudatos fogyasztás irányában, ezáltal
is erõsítve a takarékosságot, a környezettudatos gondolkodást és
magatartást. Ha megmozgattuk fantáziájukat, szívesen fogadjuk
érdeklõdõ gondolataikat, véleményüket, valamint problémájuk
esetén segítünk kivezetõ utat találni helyzetükbõl. Következõ
alkalommal, a háztartás-gazdálkodással, pénzkezeléssel kapcso-
latban szeretnénk megosztani Önökkel tapasztalatainkat. 

Családsegítõ munkatársai

„ÉLETMÓDI”
Változtass, hogy változhass!

Régi-új kezdeményezés. A Balatonalmádi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ szervezésében 2011 októberétõl minden
hónap második keddjén 18–19 óra között a Pannónia KK Köz-
pontjában beszélgetõs csoport várja a változni vágyókat. Ha
életvitelén gondolkodásmódján, étkezésén, társas kapcsolatain
változtatni szeretne, jöjjön bátran közénk. Nincs nálunk bölcsek
köve, de egymástól és egy „mástól” kaphatunk ötletet. Várjuk az
önmaguk és mások felé nyitott hölgyek és urak jelentkezését
18–88 évesig. Sosem késõ elkezdeni, csak elhatározni és elindul-
ni nehéz...

Érdeklõdni Melnecsukné Vati Judit koordinátornál lehet
munkaidõben. Tel.: 88/542-554
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Hogy milyen volt a szezon a Balatonalmádi Rendõrkapi-
tányság területén? Nézzük meg a bûnügyi adatok tükrében. 

Az elõzõ évhez képest csökkent az elrendelt büntetõ eljárások
száma 522-rõl 336-ra. 

Kiemelnék néhány, a lakosság közérzetét befolyásoló bûncse-
lekményt.

A személyi javak elleni, vagyis vagyon elleni bûncselekmé-
nyek megoszlása:

lopások száma 171 helyett 129 volt, ezen belül
" személyektõl a strandi lopásokkal együtt 104 helyett 77
" feltört vagy nyitott gépkocsiból 26, mint tavaly 
" gépkocsi lopás 3 helyett 10 (7 kerékpár lopás is volt)
" besurranás 26 helyett 8
betöréses lopás 69 helyett 46 esetben történt. 
Látható, hogy az elkövetett bûncselekmények száma

csökkent a gépkocsikkal kapcsolatos eseteket kivéve. Ebben a
szezonban sláger volt a nagy értékû személygépkocsik feltörése a
benne hagyott értékek miatt, vagy azok eltulajdonítása. Az elkö-
vetés módszere nagyon egyszerû volt, és a strandoló vendégek
óvatlanságán alapult. A parkolóban kifigyelték, hogy mit, hova
pakolnak a vendégek, hova teszik a kocsi kulcsot, majd követték
õket a strandon. Amikor elmentek fürödni, a felügyelet nélkül
hagyott táskákból minden gond nélkül megszerezték a több mil-
liós értékû jármûvek kulcsát, és feltûnés nélkül kirámolhatták,
vagy leléphettek vele. 

A nyári lazítás, felszabadultság másik színtere a sokszor mér-
téktelen alkoholfogyasztás és annak következményei. Nõtt a
garázdaságok (5-rõl 18-ra), a testi sértések (6-ról 9-re) száma,
viszont csökkent az ittas vezetések száma 24-rõl 14-re. A
közlekedési baleset okozása miatt indított eljárások száma nõtt 2-

A szeptemberi európai mobilitási hét keretén belül szervezte
meg a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
az autómentes napot 22-én.

A programba igyekeztek bevonni a gyerekeket, hiszen az új
környezetbarát gondolkodást, nézeteket változtató dolgokat leg-
inkább õk képesek befogadni, ill. rajtuk keresztül lehet legjobban
megszólítani a szülõket, a felnõtteket is.

A délelõttre szervezett programon az óvódások és a Györgyi
Dénes Általános iskola diákjai vettek részt, míg a Vörösberényi
általános iskola 23-án kirándult a Balatonfûzfõi egykori földalat-
ti erõmû alagútrendszerébe.

Az óvodásoknak a koruknak megfelelõ programként a "Kis-
vakond" sorozat autós epizódjának levetítése elõtt
tartottam egy kis interaktív foglakozást, ahol kicsit
átismételtük az általuk már jól ismert közlekedési
alapszabályokat. És újra elismételtük hangosan: "Ha
piros, akkor tilos!"

Talán ez a legfontosabb, hogy ne kerüljenek
veszélyhelyzetbe, és ez az, amit sokszor a felnõttek
sem tartanak be, rossz példát mutatva ezzel a gye-
rekeknek!

A vetítés után pedig az MBB-tõl kapott táblák-
kal, zebrával, stop vonallal és egyéb elemekbõl kis
utcákat állítottunk össze, ahol végig mentünk, és
megbeszéltük hol, mit szabad, ill. nem szabad tenni.
Nem is gondoltam, hogy a nagycsoportosok már
mennyi tudással bírnak a közlekedési ismeretek
terén!

Az iskolások egy része, az alsósok kirándulni
voltak, a nagyobbaknak pedig kerékpáros pro-
gramot szerveztünk. A KRESZ-teszt kitöltése mel-
lett, lassúsági pályán és ügyességi pályán mérhették
fel tudásukat, képességeiket. Mielõtt teljesítették az
ügyességi pályát, ahol kollégám Szita Zoltán r. tzls.
pontozta és felügyelte a szabályos végrehajtást,
átnéztük a kerékpárokat, megfelelõen vannak-e fel-

MILYEN VOLT A NYARUNK?
rõl 7-re, ami azt jelenti, hogy az elkövetõ másnak okozott
legalább súlyos sérülést. A belesetekben a könnyû sérülés oko-
zása, ill. a saját magának okozott sérülések esetén szabálysértési
eljárást indítunk.

Közrendes és közlekedési kollégáink, a nyárra, Balaton-
almádiba vezényelt készenlétisekkel és helyi polgárõrökkel
együtt igyekeztek nagyobb jelenlétet biztosítani a közutakon, a
közterületeken, fokozott ellenõrzéseket végrehajtva, hogy
kiszûrjék a szabálysértõket, a körözött személyeket, megelõzzék
a bûncselekmények elkövetését. 

Ugyanakkor több bûnügy sikeres felderítése köszönhetõ a
bûnügyi állománynak, akik éjt nappallá téve, figyelõ szolgálatot
szervezve, esetenként forró nyomon indultak az elkövetõk után,
így a Kapitányság szinte minden településén történt sikeres felde-
rítés, elfogás.

Fogtak színesfémtolvajokat Balatonfûzfõn, elõállították a
Balatonalmádiban lövöldözõ fiatalembert, megtalálták a kápta-
lanfüredi vasúti épület rongálóit, balatonvilágosi, kenesei, fûzfõi
bolti betörõket derítettek fel, almádiban és fûzfõn feltört büfék
kifosztóit kapták el a helyszínen rögzített nyomok azonosítása
eredményeképpen, tetten ért strandi tolvajokat állítottak elõ, és
megtaláltak néhány ellopott gépkocsit. Azokról az esetekrõl nem
is beszélve, ahol a szemtanúk segítõ együttmûködése is hatéko-
nyabbá tette, gyorsította a munkájukat.

Ha az eddig leírtakat nézzük a bûnügyi és közrendvédelmi
területen jó nyarat zártunk az elhúzódó kánikulával együtt is. A
közlekedési balesetek megelõzése elsõsorban a közlekedõkön
múlik. A szabályok betartásával nemcsak a magunk, családtag-
jaink, hanem a mások testi épségét, biztonságát is óvjuk.

Stanka Mária r. õrgy.

AUTÓMENTES NAP BALATONALMÁDIBAN
szerelve, alkalmasak-e a közúti közlekedésre. A Szuperbringa
minõsítõ matricáját a 27 kerékpárból 7-re tudtuk felragasztani.
Volt olyan kisgyerek, aki az elõzõ felülvizsgálat után szerezte be
a szükséges lámpákat, biztonsági berendezéseket, így érdemelte
meg a matricát! Természetesen a tanúsítványt is megkapta min-
denki.

Ahhoz, hogy a jókedv, a felszabadult hangulat egész napra
megmaradjon, hozzájárult a sok ajándék, amellyel a gyerekeket
tudtuk jutalmazni. Matricától, pólón át, különbözõ, láthatósági
eszközökig több minden szerepelt a minisztériumi és MBB
ajándékok között.

Stanka Mária r. õrgy.
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Fókuszban Magyarország

OKTÓBERBEN NÉPSZÁMLÁLÁS!

A 2011. esztendõt a népszámlálás éveként is emlegetik
majd a jövõben. Hazánk eddigi történetében összesen
tizenöt ilyen jeles év akad, az elsõ az 1869-es esztendõ
volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.

A mostanit megelõzõen 2001-ben kértek hasonló,
átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi
évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az irányadó.
Vajon hogy alakult a népesség száma, iskolázottsága, lakás-
helyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi, szo-
ciális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések
szükségesek? A törvény értelmében a 2011. október 1-jén
0 órakor fennálló helyzetet tükrözõ számok a következõ
esztendõkre – pontosabban a következõ évtizedre adnak
eligazítást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tíz-
évenként tartanak hazánkban, annak végrehajtása a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal törvénybõl fakadó kötelessége. 

Az idõközönkénti népszámlálások végrehajtása a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvénybõl fakadó
kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?

Legyünk õszinték: az ilyesfajta "faggatást" – még ha
csak ritkán kerül is sor arra – az emberek többsége nem
kedveli. Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót
nyitni idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes
adataikat ismeretlenek elõtt feltárják, sokan attól tartanak,
hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak, megint
mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi
Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás elõkészíté-
sekor olyan megoldások kidolgozásán fáradozott, amely
messzemenõkig eleget tesz a törvény által elõírt adatvédel-
mi követelményeknek, ugyanakkor az emberek számára a
legkevesebb kényelmetlenséggel jár. 

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával
immár lehetõsége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiz-
tossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdõíveket. Ha
valaki a kérdõív önálló kitöltése mellett dönt, további két
megoldás közül választhat: papír, vagy internet. A legmo-
dernebb, leggyorsabb, leginkább idõ és környezetkímélõ
megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptem-
ber utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartás-
ba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési kódot. Aki
nem a számlálóbiztossal, sõt, még csak nem is papíron
kívánja kitölteni a kérdõívet, annak október 16-ig lesz
nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a belépési
kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdõívekhez. A
kérdések helyes megválaszolását a programba beépített
magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem
rendelkeznek internettel. Érdekükben közintézmények-
ben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes kitöltõ
helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal.
Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mel-
lett, nyílik lehetõség a népszámlálási kérdõívek számító-
gépes kitöltésére.
A kérdõívek megválaszolása háztartásonként átlagosan

25–30 percet vesz igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a

kérdõíveket háztartásonként mindenki azonos módszer-
rel: interneten vagy papíron önállóan kitöltve, avagy
interjú keretében töltheti ki.

Szigorúan titkos!

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden
területén érvényesülnek. A kérdõíveken nem szerepelhet a
válaszadó neve, a válaszolás teljes anonimitás mellett tör-
ténik. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is,
hogy a felvett adatok a késõbbiekben ne legyenek
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszám-
lálásban részt vevõket szigorú titoktartás köti. A kitöltött
kérdõívek összegyûjtése, feldolgozása szabályozott rend-
ben történik. A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az egyes
személyekrõl gyûjtsön adatokat, hanem hogy a lakások és
a népesség összetételérõl, legfontosabb jellemzõirõl adjon
információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi
azonosítók és belépõ kódok segítségével teljesíthetik,
amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhes-
senek az adatokhoz. A papír alapú kérdõívek a megyei
népszámlálási irodákból – a biztonságos szállítási követel-
ményeknek megfelelõen – közvetlenül az adatfeldolgozás
helyszínére kerülnek. A címek és a kérdõíveken szereplõ
adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten
történik. A feldolgozást követõen a címeket és a népszám-
lálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárol-
ja. Az adatbevitelt követõen a papír kérdõíveket megsem-
misítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják. A
felhasználók számára történõ adatkiadások, a kiadványok,
tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok elõállítása a legszi-
gorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelõen zajlik. Az
adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében

Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer szám-
lálóbiztos közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a
népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok
sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy
megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia
arra, hogy az illetõ a lakásba kizárólag a népszámlálás
miatt szándékozik bejutni. A közelgõ népszámlálás alkal-
mából együttmûködési megállapodást kötött a Központi
Statisztikai Hivatal és az Országos Rendõr-fõkapitányság
A megállapodás célja a lakosság elõzetes és közérthetõ
tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kap-
csolható bûncselekmények, szabálysértések megelõzése. A
megállapodás szerint "A vagyonvédelem és az áldozattá
válás megelõzése érdekében a 2011. október 1-je és
október 31-e – pótösszeírással november 8-a – között
sorra kerülõ, minden háztartás személyes felkeresésével
végrehajtott cenzus idõszakában az ORFK a megyei
(fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok bevonásával bûn-
megelõzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal
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Adrián, Iker Sámuel, Farkas
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