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Tóth Szabolcs felvételeItt az új év, újat hozzon
Régi jótól meg ne fosszon.
Ha már újat nem is hozhat
Vigye el a régi rosszat!

(székely gyűjtés)



ALMÁDI ÚJSÁG

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

Helytörténet
HAJÓMENETRENDEK

Egy a ”kutakodás” során előkerült régi hajómenetrend, valamint a jelenleg érvényben levő összevetése érdekes következtetésekre ad
lehetőséget. Külön említésre méltó, hogy a régi 111 évvel ezelőtt volt érvényben, az újabb pedig a 2011-ben szolgált felvilágosítással
az utazó közönség számára. A két menetrend, annak ellenére, hogy a viszonylatok nem teljesen azonosak, bemutatja a gőzhajó és a
motoros hajó közötti menetidő különbséget, amennyiben van.

Az 1900. évben érvényes menetrend tényleges mérete összehajtva 133x72 mm, ami praktikus használatot biztosított. A két oldalának
elrendezése és tartalma teljes képet ad az akkori hajózási viszonylatokról, valamint Füredről, mint a Balaton legjelentősebb
üdülőhelyéről nyújt tájékoztatást.  A kiadvány több mint 100 éves kora ellenére viszonylag jó állapotban van, bár valamelyik koráb-
bi tulajdonos felragasztotta, így a maga korában színvonalas menetrendet mutató oldala sérült. Jelen ismertetés kinagyított részletei
teszik élvezhetővé a tájékoztató kiadványt.
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Helytörténet

Az 1900. évi menetrenden a hajóknak a kikötők között megtett útjának hosszúságát is jelölték. A kis térképen kitűnően látható az
északi part hátránya, a déli parton 1861-ben épült vasúttal szemben. Nem jelölték be a Vörösberény, Almádi, Alsóörs közötti föld-
utat, holott a déli vasút megépítéséig Pest-Budáról a gyorskocsi járatok érintették az említett településeket. A vasút megépítése után
Siófokig vonattal, onnan pedig hajóval közelítették meg az utasok a Balaton legjelentősebb települését, Füredet.  

A két menetrend összehasonlításánál meglepő adatra találunk. Nevezetesen arra, hogy a menetidő Almádi és Kenese között 1900-ban
35 perc volt, 2011-ben szintén 35 perc! Természetesen a Budapest Keleti pályaudvarról induló, Nagykanizsára menő vonathoz
Siófokon naponta 3 esetben volt gőzhajó csatlakozás Füredre. 
Érdekes játék volna a mai vasúti és hajó menetrendet részletesen összevetni, esetleg kiderülne, hogy 2012-ben az 1900 évivel azonos
idő alatt érnénk Budapestről Siófokon át Füredre? 

Schildmayer Ferenc



ALMÁDI ÚJSÁG

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

Önkormányzati hírek
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Balatonalmádi Város képviselő-testülete 2011. december 15-én
tartotta soron következő rendes ülését.

Módosították 2012. január elsejétől a települési szilárd hulladék
közszolgáltatásáról szóló rendeletet.
Döntöttek arról, hogy jövőre nettó 376 Ft lesz a 110/120 literes
hulladékgyűjtő ürítési díja alkalmanként.
Szavaztak arról is, hogy kompenzációnként ősszel és tavasszal kettő-
kettő, nyáron pedig három alkalommal úgy szállítják el a lakossági
hulladékot, hogy azért nem kell fizetni.

Helyi adókról: 
A képviselők döntése értelmében az iparűzési adó nem változik,
marad az 1,95%, míg az idegenforgalmi adó 420 Ft-ról 440 Ft-ra
emelkedik személyenként.
A telekadó mértéke a hétezer négyzetmétert meghaladó ingatlanok
esetében 50 Ft-tal emelkedik négyzetméterenként a város mind-
három övezetében.
Az építmény adó szabályai nem változtak.

Döntés született a 2012. évi költségvetési koncepcióról. A költ-
ségvetési koncepció keretében fel kell mérni az önkormányzat
bevételi lehetőségeit és a lehetőségek ismeretében meg kell határozni
a következő évben elvégzendő feladatokat, prioritásokat. Elsődleges
az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működőképességének biz-
tosítása, a korábban felvett hitelek törlesztő részleteinek és
kamatainak fizetése, az elnyert pályázatokkal megvalósítandó
fejlesztések befejezése, felhalmozási célú pályázatok önrészének biz-
tosítása és az egyéb kötelezettségek teljesítése. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont volt a pénzügyi egyensúly
megteremtése.

Szülői beadvány tett javaslatot egy új bölcsődei, óvodai csoport
indítására, melyet az önkormányzat anyagi lehetőségei miatt nem
tud támogatni. Ennek költségei a számítások szerint jövő szeptem-
beri indulással meghaladnák a 96 millió Ft-ot, 2013-tól pedig a 16
milliót. A képviselő-testület azt támogatja, hogy 2012. szeptember 1-
jétől a Mogyoró úti óvodában új, kis létszámú óvodai csoport
induljon, amennyiben a 2011. évi pénzmaradvány felosztásánál a
működés 2012. évi költségei megteremthetők. Az új csoport
működtetésének szükségességét az önkormányzat a 2014–2015.
évben felülvizsgálja. 

Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítványt 200 000 Ft támogatás-
ban részesíti az önkormányzat a 2011. évi költségvetés működési
célú általános tartaléka terhére a szociálisan rászorultak részére
tűzifa vásárlására, élelmezési célú kiadásaik, közüzemi díjaik
kiegyenlítésének támogatására.

Médiaszerződések meghosszabbítására került sor 2012. február 29-
ig az Öböl Kft. (Balatonkenese, Mikes u. 8/5.), a Vesz-Pannon Média
Kft. (Veszprém, Zrínyi u. 3/2. és a Veszprém Tv Kft. (Veszprém,
József Attila u. 38.) esetében.

Javaslatot fogadtak el a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2012.
évi átmeneti gazdálkodással kapcsolatos rendelet megalkotásáról.

Módosították:

A Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által biz-
tosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkor-
mányzati rendeletet. 
A családi eseményekhez kapcsolódó rendezési és szervezési szolgál-
tatások díjtételeinek megállapításáról szóló rendeletet.
Az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmé-
nyek étkezési térítési díjáról szóló rendeletet.
A piacról és a vásárról szóló rendeletet (az áfa-törvény változása
miatt).
A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló ren-
deletet.

Rendeletet alkottak:

A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programban való támogatására.
A környezetvédelem helyi szabályairól.

Döntött a testület az Egészségügyi Központ Non-profit Kft.
felügyelő bizottságának bővítéséről. 
Az 5 tagú felügyelő bizottságba megválasztották Hebling Zsolt,
Alsóörs polgármesterét, és Wirth Gyula Balatonalmádi lakost,
valamint jóváhagyták a felügyelő bizottság ügyrendjét.

Elfogadta a képviselő-testület a 2012. évi munkatervet.

Javasolta a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével 1
fő hajléktalan személy ellátásának biztosítására a szerződés aláírását.

Döntés született a Balatoni Hajózási Zrt. szolgáltatási szerződésének
elfogadásáról. 

Tárgyalt a Testület a Kistérségi kerékpárút fejlesztése projekttel
kapcsolatos előkészületekről. 

ÚJRA ÉLET KÖLTÖZIK AZ
EGYKORI VÁCI ISKOLÁBA

Többszöri sikertelen kísérlet után végre rendeződött a Verseny
utcai ingatlan sorsa, ismét élettel telik meg az egykor szebb napokat
látott iskolaépület. December 19-én Keszey János polgármester és
Grónai G. Damján, a Ciszterci Rend gazdasági igazgatója aláírta az
adásvételi szerződést, melynek értelmében nettó 201 millió forintért
gazdát cserél az ingatlan.

Mit is kell tudni a ciszterekről? Róbert francia apát 1098-ban
alapított monostort Dijon szomszédságában, Cîteaux település
közelében (római neve: Cistercium, innen származik a rend „ciszter-
ci” neve). Magyarországon 1142-ben létesült az első ciszterci apátság
a mai Bátaszék helyén álló Cikádoron. A zirci apátságot, amely a
rend magyarországi központja lett, III. Béla király alapította 1182-
ben. A kommunista rendszer 1950-ben – a többi szerzetesrenddel
együtt – feloszlatta a ciszterci rendet is, s csak 1990 után alakulhat-
tak újjá Magyarországon. A Zirci Kongregációnak (Társulásnak)
jelenleg három apátság a tagja: Zirc, az USA-beli Dallas és Kismaros.
A jelenlegi apát Dékány Árpád Sixtus atya, akit a Rend tagjai 2011.
január 8-án választottak meg apátnak, több mint tízéves tanári és
plébánosi szolgálatot követően. Az Apátság gazdasági igazgatója
pedig a pécsi Nagy Lajos Gimnázium korábbi vezető tanára, Grónai
G. Damján, aki egyúttal a Ciszterci Iskolai Főhatóság Gazdasági
Igazgatóságát is vezeti. 

A Rend különös gondot fordít az ifjúság nevelésére, iskolái van-
nak szerte az országban: a Szent Imre Gimnázium Budapesten, a
Gárdonyi Géza Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Egerben,
a Szent István Gimnázium Székesfehérváron, a Nagy Lajos Gimná-
zium és Kollégium, illetve a Ciszterci Nevelési Központ Pécsett.

Az adásvételi szerződés aláírásának napján kérdeztem Grónai G.
Damján igazgató urat, milyen terveik vannak az ingatlannal:

A Zirci Apátság immár több mint két évszázada elkötelezett a
gimnáziumi oktatásban, amellyel a rá bízott jövőt, az ifjúságot mint
személyek, egyéniségek közösségét igyekszi az oktatás és – hangsúlyo-
zottan – a nevelés által gazdagítani, kibontakoztatni. Ebbe a hivatá-
sunkba jól illik mostani fejlesztésünk, amellyel főként saját iskoláink
diákjai számára szeretnénk egyfajta ifjúsági központot létrehozni a
Balatonnál. Nyári táborok, erdei iskola, de az oktatás keretein túlmu-
tató tanfolyamok és lelkigyakorlatok is helyet kapnak majd az új
intézményben. Bízunk benne, hogy a felújított épülettel és a benne
rejlő lehetőségekkel előbb-utóbb a helyiek is örömmel megismer-
kednek, sőt idővel a magyar egyházi oktatásban is fontos szerepet tölt
majd be ez a központ. Azt hiszem, hogy a keresztény iskolák ma még
jórészt nélkülözik a tanéven kívüli időszakban szükséges oktatási-
nevelési infrastruktúrát, jóllehet a diákokat sokszor éppen a tanórán
kívüli foglalkozásokon, programokon lehet igazán megszólítani,
megismerni. Ma az ehhez szükséges teret az iskoláink – és a legtöbb
egyházi iskola is – „idegenben” kénytelen megtalálni; ezen szeretnénk
segíteni azzal, hogy méltó és színvonalas körülményeket teremtünk
pihenésre és kikapcsolódásra. A diáknak arra is nagy szüksége van.

Mindennek kidolgozása persze már az Oktatási Igazgatóságunk
feladata. Ők jelenleg is dolgoznak a konkrét terveken.

A sajtó nemrégiben hírül adta, hogy az Apátság egy 700 millió
forint összértékű európai uniós turisztikai pályázattal újul meg. (A
projekt főbb elemei: Ciszterci Látogatóközpont létrehozása az apát-
ság nyolcszáz éves múltjának és műtárgyainak bemutatására, egy
különleges hangulatú – fényekre és zenére épülő – kiállítás segít-
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ségével, látogatási útvonal kialakítása az Apátságban, oktatási és
filmvetítő kabinet kialakítása stb.) Tudom, hogy Igazgató úr aktívan
dolgozik a projektben, s ott volt, sőt előadást tartott novemberben a
Bakonyi Turisztikai Konferencián Zircen. Ennek alapján elképzel-
hető, hogy itteni terveikben is szerepel valamilyen turizmushoz kap-
csolódó tevékenység?

Mindenképpen. A környék vallási és kulturális gazdagsága erre
egyértelműen lehetőséget nyújt: egyfelől ez a Balaton-parti kisváros a
maga szépségével és turisztikai lehetőségeivel, másfelől a bakonyi
kisváros, Zirc, természetközeli nyugalmával, történelmi múltjával,
ráadásul a mai léptékekkel közel egymáshoz. Bízom abban, hogy a két
sajátos múltú hely kínálata egymást erősíti, és hogy ebben szerzetes-
rendünk egyfajta híd-szerepet tölthet be, ahogy tette azt évszáza-
dokon keresztül Zircen és környékén, illetve iskoláin keresztül az
egész országban.

Mindez nemcsak lehetőség, hanem talán szükséges is: úgy tűnik,
hogy ma csak azok maradnak talpon, akik folyamatosan megújulnak
és bővítik a saját valóságukat, azáltal, hogy másokat is megismernek.
Talán a gazdasági válság egyik nagy áldása lehet, hogy a benne
szenvedők olyan barátságokat kötnek, amelyek „dúskálás” esetén
nem születnének meg és nem gazdagítanák a világot. Talán fel-
hagyunk a szétesettség és elszigetelődés luxusával, amely leginkább
helyi, regionális szinten veti vissza a magyar társadalmat.

Végül, hogyan tervezik a birtokba vételt, milyen munkálatokat,
és mikor kell elvégezni ahhoz, hogy a fent vázolt tevékenységeket
meg tudják kezdeni?

2012 januárjában reményeink szerint megtörténik a birtokba
vétel, a lehetőségek pontos felmérése. A felújítás-átalakítás ütemezése
függ attól is, hogy ténylegesen majd milyen pályázati forrásokat
tudunk bevonni. Kapkodni nem szeretnénk, hosszú távra tervezünk.
Azért szeretném, ha az első látogatók már ebben az évben élvezhetnék
itt a nyarat. Bizakodó vagyok.

Bálint Sándor

MEGÚJULNAK A
BALATONALMÁDI

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYEI
AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁKAT KÖVETŐEN NYITÓRENDEZ-
VÉNYÉHEZ ÉRKEZETT „A SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÁSOK KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BALATON-
ALMÁDI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS INTÉZMÉ-
NYEIBEN” CÍMŰ KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002 AZONOSÍTÓ
SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROGRAM 

2011. november 8.
A Balatonalmádi Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó

Társulás 2006. decemberi 20-i megalakulásától azt a célt tűzte ki, hogy
a szolgáltatásokat korszerű, ügyfélbarát környezetben alakítsa ki és biz-
tosítsa a lakosai számára. 

Ez a cél vezérelte Balatonalmádi Város Önkormányzatát, mint a
projekt gesztortelepülését, amikor együttműködve a társulásban
közreműködő másik három településsel, Balatonfűzfővel, Szentkirály-
szabadjával, és Felsőörssel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program „Szociális alapszol-
gáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
című, KDOP-2009-5.2.2/A kódszámú pályázat keretében „A szociális-
és gyermekjóléti szolgáltatások komplex fejlesztése a Balatonalmádi
intézményfenntartó társulás intézményeiben” címmel. A program teljes
költségvetése 152.054.595 Ft, amelyhez a települések 136.195.300 Ft
vissza nem térítendő európai uniós támogatást kaptak. A támogatást az
önkormányzatok 15.859.295 Ft saját erővel egészítik ki.

A projekt megvalósítása során Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn és
Felsőörsön egy-egy funkciót vesztett épület átalakításával biztosítjuk a
helyszínek korszerűsítését, míg Szentkirályszabadján a jelenlegi szakmai

helyszín megújulását teszi lehetővé a támogatási forrás. A tervezésekor
különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az épületek a korszerű szakmai
megoldásokon túl illeszkedjenek a meglévő épített környezethez, a
tájhoz, valamint energiatakarékos működést biztosítsanak, és ezáltal hoz-
zájáruljanak a fenntartható fejlődéshez. A projekt megvalósulásával
minden szakmai előírásnak megfelelő, modern szolgáltató helyszínek
jönnek létre, lehetővé téve azt, hogy valamennyi szociális és gyer-
mekjóléti szolgáltatás az adott településeken egy helyszínen szerveződjék. 

Balatonalmdiban a szakmai feltételek továbbfejlesztése mellet a
korábbi orvosi rendelő félemeletét 365 négyzetméteren újítják fel. A
beruházás értéke 56,8 millió forint. 

Balatonfűzfőn egy használaton kívüli önkormányzati épületrészt újí-
tanak fel. Itt 230 négyzetméteren kap helyen a városban elérhető minden
alapellátás. A beruházás értéke itt 42 millió forint. 

Szentkirályszabadján a jelenleg is üzemelő Gizella-ház már az önkor-
mányzat által elkezdett felújítását fejezhetik be a forrásból. A 183 négy-
zetméteres, műemlék épületre közel 30 millió forintot költhetnek a
projekt keretében. 

Felsőörsön szintén műemléki környezetben álló épületet, az úgy-
nevezett Prevics-házat újíthatják fel, 130 négyezetméteren. Az épület
megújítása úgy történik, hogy az teljesen illeszkedjen a falusi környe-
zetbe. 22,8 millió forint lesz az ottani beruházás összköltsége. 

A támogatási forrás a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Szentkirályszabadja és Felsőörs
településeken működő szociális- és gyermekjóléti szolgáltatási helyszínek
teljes infrastrukturális megújulását lehetővé teszi.

A projekt nyitórendezvényére a program gesztortelepülésén,
Balatonalmádiban, 2011. december 8-án, 16.00 órai kezdettel a
Pannónia Kulturális Központban került sor.

A jelenlévőket Balatonalmádi város polgármestere Keszey János
köszöntötte. Beszédet pedig a Parlament Ifjúsági, szociális, családügyi és
lakhatási bizottságának alelnöke, Várpalota város polgármestere, Talabér
Márta mondott. Az alelnök szerint jó helyre került az a több, mint 150
millió forint fejlesztési forrás, amit a program keretében felhasználhatnak
a települések. Kiemelte, sajnos a szociális ellátórendszerünk sok tekintet-
ben felújításra szorul, ezért üdvözli, hogy Balatonalmádi gesztorságával
az önkormányzatok ilyen jellegű pályázatot nyújtottak be. Talabér Márta
elsődleges központi feladatnak nevezte, hogy a legrászorultabbak jus-
sanak szociális ellátáshoz, illetve, akik hosszú ideje benne vannak és arra
rendezkedtek be, hogy az életüket ilyen módon akarják élni, azok a szem-
léletüket megváltoztassák. A gyermekek ellátásáról szólva kiemelte, sike-
resnek tartja a családi pótlék iskolába járatáshoz kötését. Szeretnék, hogy
valóban a gyerekek ellátására költenék el azt, amit nekik szánnak, tette
hozzá a politikus. 

A projektet Sajtos Ildikó a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ vezetője ismertette. Elmondta, hogy a négy településen lezajló
fejlesztésnek – a szolgáltatás igénybe vevőinek környezet-pszichológiai
szempontból – olyan üzenete van, hogy fontosak vagytok még akkor is,
ha most nem vagytok jó helyzetben. A beruházások következtében
hatékonyabb lehet a segítés, mert mindent egy helyen lehet elintézni.
Csökken a telephelyek száma, így gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügy-
intézés. 

A megnyitó keretében rövid műsort adtak az érintett települések
képviseletében, Frizória Szilvia és Farkas Ágota Szentkirályszabadja
képviseletében. A fiatal előadóktól egy-egy dalt hallgathattak meg a
jelenlévők. Felsőörsről Kalmár Lajosné, Bódás János – Ki van jelölve a
helyed című versét szavalta el. Balatonfűzőről az Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak csengettyű
együttese lépett fel. Balatonalmádiból pedig a Mogyoró Úti Óvoda Süni
csoportjából a középső csoportosok adták elő Molnár Ede – Álmodik a
kismadár című versét, Tóth Csilla óvónő felkészítésével.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail:pmhivatal@balatonalmadi.hu

www.balatonalmadi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Új év
ÚJÉVI ÜZENET 

a 1 Mózes 12,1 és a Jelenések 21, 10-27 
versei alapján

ALAPIGE: 
„És mondá az Úr Ábrahámnak: Eredj ki a te földedből!”

Az a beszéd, amit Isten Ábrahámnak mondott, héberül: leh leha, ami
szó szerint annyit jelent: menj a saját hasznodért, vagy önmagadnak,
önmagad felé. Ez azonban mégsem a modern, vagy posztmodern kor
értelmezése szerinti önmegvalósítás parancsa! Nem az öncélú karrier-
építés és a bármi áron való önérvényesítés jelszava, hanem a mennyei Atya
hívása, mégpedig a Fiú Istenhez. Nincs az embernek nemesebb haszna
vagy érdeke, minthogy megérkezzen hozzá, akinek akaratából teremtetett,
és akire nézve nevet kapott a létezők és élők seregei között. Eme elindulás
nélkül az ember nem tudja meghatározni, hogy valójában kicsoda is volna
az a bizonyos önmaga. A mennyei Atya azért küld és hív a Fiához, hogy
megtudd ki vagy önmagadban. Isten azért küldte el egyszülött Fiát, hogy
te a vele való közösségben igazán önmagad lehess. E nélkül a közösség
nélkül soha nem tudod meg, hogy ki is vagy valójában.

A zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja erről az igéről, hogy
Ábrahám Hit által engedelmeskedett, amikor elhívatott, hogy menjen ki
arra a helyre, amelyet örökölendő fog, és kiment, pedig nem tudta, hogy
hová fog menni. 

Továbbá Ábrahám hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben,
sátorokban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös
társaival, mert ő az alapokkal bíró várost várta, melynek építője és
alkotója az Isten. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az
ígéreteket, hanem [csak] távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást
tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak,
nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az,
amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb
után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyelli őket az
Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. 

2012 első Úr napi istentiszteletén nekünk szól az Úr hívása, illetve
kiküldése, pontosan úgy, ahogy négy évezreddel ezelőtt Ábrahámnak. Ha
hiszünk, akkor mi is kimegyünk az ismeretlenbe, ahogy Ő tette. Ha azon-
ban jobban megvizsgáljuk az ismeretlent az számunkra nem egészen az,
mert az, aki elküld, ugyan Ő az, aki hív és az út végén vár bennünket.
Krisztus, akinek teremtő szavára egy nap mindnyájan elindultunk,
minden útunkban előttünk jár, és vár ránk a célban.

Miért van szükségünk az élet eme nagy elindulására és vándorlására?
Csernobili Nachum rabbi Ábrahám jellemének kiművelésével magya-

rázta ezt. Ő azt tanította, hogy «Ábrahám atyánk a hitben, vagy a hit által
buzgott a szeretetben, amit a vendégfogadásban is gyakorolt. Az 1 Mózes
18,1-ben azt olvassuk, hogy amikor azon a fájdalmas operáción ment
keresztül, mert Istennek engedelmeskedve körülmetélkedett, mégis a sátra
bejáratánál ült, nehogy elszalasszon valakit, akit meg kell vendégelnie.»

De Ábrahám szeretete nem volt hibátlan mindaddig, amíg ő is utassá
nem vált. Ahhoz, hogy jó gazda legyen, ő is át kellett menjen az utasok,
a hazát kereső vándorok nyomorúságain.

Isten tökéletesen ismerte az emberi életet, de csak Isteni látószögből.
Ezért szólt így: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?  A zsoltár szerint
akkor a Fiú így válaszolt: „Íme jövök; a könyvtekercsben írva van
felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te
törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a
nagy gyülekezetben; íme, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram!
Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és
segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy
gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed
és igazságod mindig megóvnak engem.”  Fiú tehát örömmel válaszolta az
Atyának, hogy „leh lehá”, azaz, hogy elmegyek a saját magam és szerel-
metes népem, mátkám érdekébe. Az Isten szabadításában bízva megyek,
mint eljövendő Bírója az emberiségnek, de előbb élni fogom az ő
örömüket és bánatukat. Élni fogom a te emberi életed is. Így jutott tel-
jességre a Fiú Istensége, hogy emberi formát öltött magára.
Elfelejthetetlenné tette ez által önmagában, azt az emberi tapasztalatot,
amit te érzel és tapasztalsz. Így ismerte meg az emberi életet a maga
valóságában így lett ő Nagy Főpap, hogy hozzánk hasonlóan, „megkísér-
tetett mindenekben, kivéve a bűnt.” (Zsidók 4,15).

Mi már tudjuk, hogy Isten Fia is vándorként jött közénk. Ahhoz
tehát, hogy felismerjük Őt életünk vándorlásában, az Ő hívása és elkül-
dése bennünket is vándorokká tett, mégpedig nem csupán a megszüle-
tésünk, hanem a hit által is. Nincs senki az egyházban, aki ne az örök
várost kereső vándorként találkozott volna Krisztussal. Vajon az előttünk
megnyitott újesztendőben mi hogyan fogunk válaszolni Istennek az Ő
bennünket elküldő hívására, és a bennünket elhívó kiküldetésére? Úgy,
mint Ábrahám? Úgy, mint Jézus? Úgy, mint a Mester tanítványai?

Vegyük tudomásul, hogy életünk vándorlása a hitről és jellemünk
átformálásáról, egész emberi voltunk újjá teremtéséről szól. Csak az kere-

si a tökéletes várost, akinek lelke már utálja a csalás, szemfényvesztés,
erőszak és romlás jelenvaló városát. Akit tökéletesen kielégít a szemnek
tetszetős, a hírnév és hiúság miatt vonzó és a tudás miatt kívánatos város,
abból soha nem lesz Isten vándora, hanem a bűn városában fog lakni és
a halálnak halálával meghalni. Az ilyen embernek jelleme a bűn városá-
nak törvényei és erővonalai szerint fog alakulni, míg teljes nem lesz
álnoksággal, hamissággal, irigységgel, gyűlölettel minden tisztátalan ger-
jedelemmel, gyilkos szándékkal és indulattal.

Az Úr minden tanítványa át kellett menjen a jellem átalakításának
műveletein. Péternél ez úgy történt, hogy meg kellett tapasztalnia saját
ragaszkodásának, emberi hősiességének szűk terét és korlátait az által,
hogy nagypéntek pokoli félelmének és rettegésének szorításában az Úr
Jézust megtagadta egy szolgálólány előtt háromszor is. Ez azért történt
így, hogy beteljesedjen az Úr Szava: „Idővel megtérvén, a te atyádfiait
erősítsed.”(Lukács 22,32). Képes leszel erre a szolgálatra, mert te magad
is átmentél a gyávaság és árulás keserűségén. Jellemünk megpróbálását és
átformálását mi sem spórolhatjuk meg!

Isten sokféle próba által akarja formálni jellemünket, míg tökéletesek
nem leszünk. Ismerjük fel Istennek ezeket a munkáit, és akarjunk Ő
szerinte változni! Az előttünk megnyílt esztendő is jellemünket megmu-
tató és formáló iskola lesz, számíthatunk erre.

Fogadd el életed tapasztalatait, akár vidámak, akár szomorúak azok,
akár a múltban vannak, akár a jövőben várnak rád azok. Ezek mind hoz-
zásegítenek, hogy jobban szolgáljunk az embereknek, és kitartóan halad-
junk Isten nekünk készített örök városa felé! Ámen.

Faust Gyula

...HOGY JÉZUS NEVÉRE 
MINDEN TÉRD 

MEGHAJOLJON...
Elmúltak az ünnepek. Véget ért az ádventi elcsendesedés, és a

készülődési láz. Megünnepeltük a Megváltó születését. Elmentünk az
éjféli misére, a  zúgó harangok hívó szavára  az ünnepi istentiszteletekre.
Meghatottan csodáltuk a főtéren felállított csodás betlehemet, felállítot-
tuk karácsonyfáinkat, átadtuk ajándékainkat. A meghitt családi össze-
jövetelek sokunk szívét örömmel töltötték el, boldogság volt együtt lenni
a gyermekeinkkel, unokáinkkal. Sok otthonban felcsendültek a szép
karácsonyi énekek, mert jó dolog hangosan dícsérni az Urat.

Elmúl pár nap és új készülődés vette kezdetét. A vigalomé. Mert véget
ért egy esztendő, a maga örömeivel, bánataival. Mindnyájan tudjuk, hogy
nehéz év volt. Sokak számára jó is, hogy elmúlt. Mindnyájan jobbat kívá-
nunk egymásnak, de a magunk számára is. A kicsiknek jó tanulást, az
ifjaknak munkalehetőséget, szép családot, mindenkinek jobb megélhetést,
időseinknek békés öregséget. Sokszor mondjuk, "fő az egészség!", tehát ezt
is kívánjuk. Ki-ki tudja, miért fohászkodik, hogy jobb legyen. De azért egy
éjszakára vígadjunk! Egy évben egyszer van tűzijátékos, pezsgős Szil-
veszter! 

Kevesen tudjuk ennek az ünnepnek fontos, szinte legfontosabb másik
jelentését. Az Újév, vagyis január elseje Karácsony nyolcada, nyolcadnap-
ja, más nevén " Kiskarácsony", Korai keresztyén testvéreink számára eddig
tartott a karácsonyi ünnepkör. Mert jeles nap ez, Jézus névadásának napja,
számunkra ünnepe. A zsidó vallás szigorú szabályai szerint a születés nyol-
cadnapján kellett bemutatni az újszülött csecsemőt a zsinagógában, körül-
metélni és nevet adni neki. Az elsőszülött fiúgyermeket pedig még Isten
szolgálatára is ajánlani. Vajon, milyen nevet szántak a betlehemi kisdednek
szülei? Hogyan is választották a JÉZUS nevet? Lukács evangéliumából
tudjuk, hogy az angyal, aki Máriának a hírt vitte, hogy őt az Úr kiválasz-
totta szolgálólányának, és az Istenfiú szűzi édesanyjának,  így szólt. "Íme
fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit  JÉZUSNAK nevezz el. Nagy lesz ő,
és a Magasságos Fiának mondják Őt". Máté evangélista tudósítása szerint,
mikor József megtudta, hogy jegyese áldott állapotban van, el akarta őt
bocsátani. De angyal jelent meg éjjel álmában, és ezt mondta: "Mária fiút
fog szülni, akit nevezz el JÉZUSNAK, mert Ő szabadítja meg népét
bűneiből." Majd: "Íme a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek
neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten".

Látjuk, hogy ez a szent név Isten megváltó tervének, szeretetének
ajándéka az ember számára, ezért is olyan kedves mindazoknak, akik
segítségül hívják Őt. Amikor Jézus megkérdezte tanítványait, hogy minek
nevezik Őt, Péter válasza ez a gyönyörű  bizonyságtétel volt: "Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia!" 

Ezért mondja az Írás: "Néki adatott a név, mely minden névnél na-
gyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké,
földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus
Úr, az Atya Isten dicsőségére".  Hajtsuk meg tehát térdünket ezen az Újév
napján, és az év elkövetkező napjain az Ő szent neve előtt! Ezzel kívánok
mindenkinek boldog, áldott új évet. 

dr. Péterfia Katalin.
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Krónika

MÓGOR  ZSÓFIA

Zsófi a Györgyi Dénes
Általános Iskola és Logopé-
diai Intézet tanulója, jelen-
leg 6. osztályos. A minden-
napi edzések és gyakori
versenyek az iskolai tanul-
mányi munkájában nem
jelentenek hátrányt. Tanul-
mányi munkája végig jeles. Az iskolai életben szerény,
tisztelettudó tanuló mind a felnőttekkel, mind pedig tanulótár-
saival. Jó humora, vidám jelleme az osztály központi szemé-
lyiségévé formálta. Társai körében elismert tanuló. Részt vállal a
közösségi programok szervezésében. Osztály- és iskolai műsorok
szerkesztésében, kivitelezésében is szerepet vállal.

Zsófi fiatal kora óta rendszeresen sportol. Átlagon felüli
sportbéli adottságainak köszönhetően több sportágban is sikeres,
figyelemreméltó eredményeket ért el. Kivételes gyorsasága,
ruganyossága jó labdaérzékkel és ügyességgel párosul. A kiemel-
kedő adottságok és képességek szorgalmának köszönhetően
három sportágban: atlétikában, úszásban és teniszben érvénye-
sültek, itt ért el az elmúlt években megyei és országos verse-
nyeken nagyszerű eredményeket. Jelenleg is mindennapi tevé-
kenységei között szerepel a mozgás, az edzések látogatása. 

Fő sportágának az atlétikát tekinti. Jelenleg a veszprémi
atlétika egyesület (VEDAC) tagja. Kiegészítő mozgásként úszik és
teniszezik. 

Sport, tanulmányi és közösségi munkája alapján példaként
állítható az iskola közössége elé. 

Zsófi legjelentősebb sporteredményei:
Úszás, Diákolimpia megyei döntő:
4X50 m leány váltó tagjaként  2. hely 
Atlétika, Diákolimpia megyei döntő:
Csapatversenyben megyei 2. hely,
Egyéni összetett verseny megyei 1. hely, országos 9. hely,
60 m-es síkfutás megyei 3. hely, távolugrás megyei 3. hely
Tenisz, Diákolimpia megyei döntő:
Csapatversenyben  megyei 1. hely
Szent-Györgyi Albert szavaival kívánunk további sikereket:
„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik
legerőteljesebb eszköze.”

FICSOR   ATTILA

„Lóra ültem, hogy világot lássak.
Íjat fogtam, hogy célt találjak
Lovam a múltba réved,
Íjam repít ezer évet.
Kerek a világ körülöttem
Lelkem súgja: hazajöttem”

(Kassai Lajos)

Attila a Vörösberényi Általános Iskola
7. osztályos tanulója. Az osztályközösségen
belül évek óta a legjobb (kitűnő, ill. jeles) tanulmányi eredményt
érte el. Köszönhető ez példamutató szorgalmának, kitartó, pon-
tos és rendszeres munkájának. Sokoldalú az érdeklődési köre.

Megbízható, nyíltszívű, sokszor vállal a közösségért is felada-
tokat, amit mindig lelkiismeretesen, tudásának és képességeinek
legjavát nyújtva végez el. Attila a testnevelés órákon is fegyelme-
zetten vesz részt. Tiszteletben tartja a szabályokat, társaival szem-
ben barátias és figyelmes. Igazi sportember. Viselkedése kerül min-
den feltűnést, inkább eredményeivel tűnik ki. Sok jó tulajdonsága
mellett kiemeljük a felnőttekkel szemben tanúsított tisztelettudó
magatartását.

Attila technikai sportot űz, íjászkodik. Jelenlegi íjnemében,
csigás íjjal 2010. elejétől versenyez. Egyesülete és edzője is igen
büszke rá, mivel a versenyeredményei is tehetségére utalnak.

Mind a teremversenyeken, mind a terepíjász bajnokságokon tö-
retlenül a dobogón áll.

Eredményei:
2010.
Budapest Diákolimpia elődöntő 2. hely, döntő 5. hely.
Szentgál terepverseny 1. hely
Alsóörs terepverseny 1. hely.
2011.
Ajka teremverseny 1. hely
Alsóörs teremverseny 1. hely
Alsóőrs terepverseny 1. hely
Szentgál terepverseny 1. hely
Döbrönte terepverseny 1. hely
Nádasd, Diákolimpia régiós verseny 1. hely
Tatabánya Diákolimpia régiós verseny 1. hely
Budapest Diákolimpia Országos Verseny, döntő  5. hely
Gyerek Terep Országos Bajnokság Győrújbarát 1. hely, Országos
Bajnok

„Balatonalmádi Város Sportjáért”

STIEGER ÁDÁM

1991-ben született Ajkán. Eddigi éle-
tének szerves része volt a sport. Kezdetek-
ben, mint a legtöbb fiatal ő is kipróbált
többféle sportágat, így az atlétikát, a kézi-
labdát, vagy a duatlont.

Ebben az időszakban Kertán lakott,
ahol a sportolási lehetőségek köre meg-
lehetősen szűk volt. 2001-ben kezdett el
focizni és 2002 augusztusában költözött Balatonalmádiba, ahol a
Vörösberényi Általános Iskolában folytatta tanulmányait, és a
futball pályafutását Tóth Attila keze alatt. Az iskola diákjaiból
álló csapattal rengeteg sikert értek el.

Ezt követően a Balatonalmádi Sport Egyesület igazolt lab-
darúgója lett. Itt egy másik kiváló edző Ács Attila keze alá került,
aki mindent megtett annak érdekében, hogy belőle is jó labda-
rúgót faragjon. A serdülő csapat tagjaként kiemelkedő sikereket
ért el a megyei bajnokságban. Az általános iskola befejezése után
egyértelmű volt számára, hogy a továbbtanulás iránya minden-
képpen csak egy sportiskola lehet. Több városban, több csapat-
nál vett részt próbajátékon. Végül a szombathelyi Haladás lab-
darúgó csapata igazolta volna le. Elkezdte a nyári alapozást
Szombathelyen, majd egy sérülés, valamint több műtét miatt az
átigazolás meghiúsult. 

Felépülése után a Balatonalmádi SE ifjúsági csapatában szere-
pelt, ahol több bajnoki aranyérem megszerzése után már 17 éve-
sen bemutatkozott a felnőttek között.

Ahogy idősebb lett, egyre jobban kezdte érdekelni a játék
lényege, és annak tanítása. Több edzésen vett részt különböző
korosztályoknál, hogy figyelje, és tanulja ennek a sportágnak a
tanítását. 

Ezt követően elvégezte az MLSZ „D” szintű edzői tanfolya-
mát, és átvette a Balatonalmádi SE ifjúsági csapatának irányítá-
sát. Több változtatás is a nevéhez fűződik: beszüntette az ifjúsá-
gi csapatnál a sporttelepen belüli dohányzást, és a srácok a ko-
rábbi gyenge edzések után, élvezhető, és hatékony edzéseken vet-
tek részt. Fiatal kora ellenére a csapat játékosai példaképként
tekintenek rá. A civil életben végzett munkája is szervesen csat-
lakozik a sporthoz, hiszen sportfotósként többször is segítette a
város sportrendezvényeit.

További tervei közt szerepel a testnevelési főiskola, valamint
különböző edzői tanfolyamok elvégzése, és a Balatonalmádi lab-
darúgás segítése, fellendítése.

És, hogy megtartsuk a formát neki is ajánlunk egy idézetet
Monty Robertstől:
„A jó tréner meghallja, amit mond neki a ló,
A nagy tréner azt is meghallja, amit csak suttog.”

JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ
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Portré

A Hungaricum – mint fogalom –, igazából még nincs definiálva. Úgy lehetne
meghatározni, hogy Hungarikum az a termék, amely „nagy hagyo-
mányokkal bír, kiemelkedő minőségű, nemzetközileg ismert és elismert,
valamint alkalmas arra, hogy arról egy külföldi Magyarországot azonosítsa”.

Ilyen termék többek között a pálinka.

De mi is igazából a pálinka? Kérdésünkkel ki mást kereshettünk volna fel,
mint Csalló Jenőt, aki negyven féle pálinkájával együtt Balatonalmádi jó
hírét is teríti országszerte.

– Pálinkának azt az italt nevezzük, ami Magyarországon termett
gyümölcsből készült, cukor hozzáadása nélkül történt az erjesztése,
hazánkban főzik le, és itt palackozzák. 

Egyes termékek ára összemérhető a whiskyével. Ennek mi az oka?

– A whisky gabonaszesz. Ne felejtsük el, hogy egy mázsa gabonából 60 liter
50%-os szesz állítódik elő, árát csak a hosszú tárolási idő növeli. A
pálinkánál viszont tudni kell, hogy van olyan gyümölcs – például a
galagonya -, amelynek mázsájából másfél liter, a málnából pedig jó esetben
négy liter keletkezik. És vessük össze egy mázsa gabona és egy mázsa
gyümölcs árát. Remélem, hogy a pálinka ára utoléri, sőt túl is szárnyalja
majd a whiskyét.

Hogy jutott eszébe vegyészmérnökként pálinkafőzdét nyitni?

– 1990 októberében – tehát a rendszerváltás idejében – édesapám kórházba
került és megkért, hogy vigyem el az összeszedett körtét Balatonfüredre
kifőzetni. A főzdében nem nagyon értek rá velem foglalkozni, úgy egy órányit
ácsorogtam, nézelődtem, majd kaptam egy januári időpontot. Ekkor felmerült
bennem, hogy ha ennyit kell várni, akkor itt van egy kis piaci lehetőség.
Estéket töltöttem a könyvtárban, utánanéztem, hogy milyen engedélyek
kellenek a pálinkafőzéshez. Eredetileg Csopakon szerettem volna megalapítani
a vállalkozást, de az akkori Önkormányzat nem adott rá engedélyt. A bér-
leményt nem találtam szerencsésnek, volt ez a területet, ami eltekintve egy régi
pincétől, teljesen üres volt, infrastruktúra nélkül. Hitelt sem akartam felvenni,
valamint különböző egyéb okok is közrejátszottak abban, hogy végül kilenc
évvel később ezen a helyen – zöldmezős beruházásként –, megnyitottam ezt az
üzemet. 

Mire kell legjobban figyelni, hogy igazán jó minőségű ital legyen a végeredmény?

– A gyümölcs begyűjtésétől kezdve minden fázis fontos. Kizárólag jó – úgynevezett piac minőségű –, hibátlan árut vásárolok. Az
erjesztésnek is megvannak a maga fortélyai, de a finomítás a legfontosabb: itt van olyan időszak, amikor elég egy perc, hogy a minőség
rovására menjen. Ezt a fázist a palackozott italoknál nem adom ki a kezemből, ha kell – akár éjszaka –, de én végzem el. Nem azért,

mintha a kollegáim nem értenének hozzá, de meggyőződésem, hogy a bizalmat egy-
szer lehet elveszíteni, visszaszerezni nagyon nehéz. 

Márpedig Önnek sok helyen bizalmat szavaztak, hiszen országszerte sok étterem
kizárólag Csalló-pálinkát tart a polcain, a legtöbb pálinka szaküzletben is találkoz-
hatunk a termékekkel. Kereskedelmi láncokban értékesítést nem tervez?

– Kapacitásbővítésben nem gondolkozom: ez egy kis vállalkozás, nem akarok túlnö-
vekedni. Minőségi terméket forgalmazok, ennek érdekében teszek meg mindent. Az
üzleti elképzeléseimben is ez szerepel, és amíg így tudom csinálni, addig akarok csak
növekedni. Az üzemet viszont folyamatosan bővítem, most új gyümölcsfeldolgo-
zóban gondolkozom. Sikerült megvásárolni a szomszéd telket, ahol bővítettem, birset
telepítettem. Bérfőzést is végzünk, palackozunk, kiszállítunk.

Van valaki a családban, aki majd továbbviszi, amit Ön felépített?

– Három fiam közül az egyiknek minden papírja megvan ehhez a tevékenységhez.
Reményeim szerint ő fogja folytatni, bár egyelőre még Angliában dolgozik. 

Csalló urat elnézve még nincs szükség az utánpótlásra, hiszen annyi energia van
benne, hogy nyugodtan maradhat még a fiú Angliában. Este hét órakor fejeztük be
az interjút, de még a könyvelőhöz készül, utána pedig visszajön a főzdébe, mert a
munka nem áll meg.

Köszönöm a beszélgetést!                                                                      Sz.M.www.paszti.hu/fotowww.paszti.hu/foto

www.paszti.hu/fotowww.paszti.hu/foto

HUNGARIKUM
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Madaraink

A madáretetők környékén néha villámgyors támadások, és
gyors halálok tanúi lehetünk!

És nem mindig a zsákmányként szolgáló apró énekesmadarak
az áldozatok! De ne vágjunk a dolgok elébe.

Az őszi lombhullás után a kertváros „átláthatóvá” válik, így
könnyebb vadászterületet kínál a második leggyakrabban látható
vágómadarunknak, a karvalynak. Ilyenkor mi is megfigyelhetjük
villanásnyi támadását, esetenként pedig szörnyhalálát!

A karvaly /Accipiter nisus/ a héjához hasonló küllemű, de
feleakkora ragadozó madár. A  Brit-szigetektől Japánig, Norvé-
giától Koreáig elterjedt, politipikus faj, 7 alfajjal. Nem vonuló,
egy-egy példányával azonban a vonulás minden formáját műveli.
Legidősebb ismert példánya 20 éves volt. A tojó felül szürkésbar-
na, alul fehér, szürkén sávozva. A hím felül kékesszürke, alul
vöröses sávozott.  Ültükben farkukat jellegzetesen rázogatják.

Élőhelye főleg a síkvidéki ritkás erdők, facsoportok.
Városiasodását is megfigyelték, pl. budapesti költés. Mindkét
élőhelyen szükséges a nagy fordulékonyság és a gyorsaság,
aminek nincs híjában. Vadásztechnikája is erre alapul. A fer-
geteges rohamok mellett gyakran a bokrok „szoknyája” alatt,
portyázva repül, így zavarván fel a zsákmányt. A kisebb testű hím
a veréb méretűek specialistája, a majdnem dupla méretű tojó
rigókkal, sőt az örvös galambbal is elbánik! Nemritkán szélső
fákon ülve, jellegzetes peckes testtartásban figyeli a légteret,
aztán hosszas üldözésbe kezd. Meglepő magasságba is követi
áldozatát. Némely példánya a bozótban lesbe ülve várja a cinke-
csapatokat! Repüléstechnikája a nászidőszakban a leglátványo-
sabb. Hullámainak mélypontja szinte a földön van, vagy össze-
zárt szárnyakkal zúg az ágak közé! /Ragadozó madár szinte a
legkisebb szárnysérülésbe belepusztul..!/

Fészkét szívesen, de nem kizárólagosan építi fiatal fenyőfára,
törzshöz közel. Májusban 4–6 tojáson kotlik, kb. 35 napot. A
fiókák egy hónap után röpülnek ki. A karvaly szinte kizárólag
apró testű énekest eszik. Zsákmányoló támadásait olyan
sebességgel és elszántsággal, mondhatnám  szenvedéllyel hajtja
végre, hogy a verébnek, cinkének alig van esélye menekülni.

Előfordul, hogy ez a szenvedély lesz a végzete, mert valami tárgy-
nak, vagy ablaküvegnek repül! A civilizációs halálokok közül a
karvalynál ez az első helyen áll. Segíthetünk madarunknak a nagy
üvegfelületekre ragasztott fekete színű ragadozómadár
szellemképpel. /Igényes üveges e nélkül ki se megy a munka-
területre./

Az énekesmadarak állományának egészségesen tartásával, a
karvalynak fontos a szerepe a táplálékláncban. Ne avatkozzunk
bele az életükbe-halálukba. Csak bölcsen szemlélődjünk az etető
környékén.

A faj történetében a mezőgazdaság kemizálása miatt az 1960-
as évek végzetesnek látszottak, mára a vegyszerezés csökkenése
és a védelem a felszaporodásukat eredményezte! Hazánkban
maximum 2000 pár
körüli a fészkelők
száma, az európai
állomány is stabil.

A karvaly furfan-
gos, vakmerő madár!
Tavaly Laci barátom
lányának galambhá-
zába járt táplálkozni,
úgy, hogy a galambok
15 cm x 20 cm-es röp-
nyílásán közlekedett,
zsákmányostul! És
egyébként is „kösszöni
jól van”, mint a fotó
mutatja.

Írta: 
tszabango@gmail.com
Fotó: novaklaszlo.hu 

RABLÓ A MADÁRETETŐNÉL!
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Múltidéző

Városaink helyén a történelem során – egészen az ősidőkbe
visszanyúlóan – kisebb-nagyobb megszakításokkal mindig volt
emberi település. Különös jelenség ez, ha meggondoljuk, hogy az
elmúlt évezredek során a megtelepedés feltételei időről időre vál-
toztak. A kérdés ilyenkor úgy vetődik fel, vajon mit adhat a
régészet a helytörténetnek. Ami az őskort illeti, keveset, hiszen
az őskor (a prehistória), a történelem előtti kor nem írható le a
történetírás hagyományos eszköztárával, nincs politikatörténete,
hiányoznak az események. Ha a régészeti leletek nem is részei
szorosan véve egy település történetének, mégis hozzá tartoznak,
egyidejűleg mozaikszemek egy nagyobb képben, mely kép a
tágabb környék régészeti adataiból áll össze. Mielőtt a Balaton-
almádiban feltárt őskori leletekre térnénk, nézzük meg egy kicsit
a tágabb környék őskori képét. Az őskor a történelem leghosz-
szabb szakasza, mely az emberi eszközhasználat első régészetileg
megfogható nyomaitól veszi kezdetét, a Kárpát-medencében 
Kr. e. 500 000-től tartott a római hódításig. Az életmód szem-
pontjából két nagy szakaszra oszthatjuk: a vadászó-gyűjtögető
korra és a termelő gazdálkodás korára. A város előzményeként
csak az utóbbi korszak jöhet számításba, amikor már letelepült
földművelő falvakat lehet találni. A földművelés, az állandó fal-
vak megjelenése a Dunántúlnak ezen a vidékén a Kr. e. 6. évez-
red második felére tehető. Az újkőkor (neolitikum) az emberi
kultúra talán legfontosabb időszaka, a növénytermesztés, állat-
tenyésztés kialakulásának és elterjedésének kora. A környezethez
való alkotó – és egyben pusztító – hozzáállás, mesterséges kör-
nyezet (szántók, legelők) létrehozása teremtette meg mai életünk
alapjait. A neolitikum mintegy 10 000–12 000 éve jelent meg a
termékeny félhold területén és onnan terjedt kelet és nyugat felé.
Az első élelemtermelő közösségek Görögországban először Kr. e.
7000 körül jelentek meg, a Balkán-félsziget nagy folyóvölgyeiben
haladtak észak felé egészen a Kárpát-medencéig. 

A neolit gazdálkodás tulajdonképpen egy kis számú növény
és állat háziasítására való specializálódást jelent. Ezek a gabona,
különösen a búza, az állatok közül pedig elsősorban a kecske és
a juh, majd a szarvasmarha, sertés. A világ más tájain nem
ugyanaz a neolit gazdálkodás elemeinek összetétele, Amerikában
például a kukorica az alapnövény. A földművelés velejárója a
letelepült életmód, szilárd házak építése és a cserépedények
készítése. A termelő gazdálkodás megváltoztatta bizonyos fokig a
szerszámokat is, a pattintott kőeszközök mellett nagyobb hang-
súlyt kapnak a csiszolt balták, mint a földművelés és fakivágás
eszközei. 

A Dunántúl első földművelő közösségei a Dráván túlról
érkeztek ide, a déli betelepülők legészakibb megtelepülési helyét
a Tihanyi-félszigeten találtuk meg. A Dunántúlnak, szorosabban
véve a Balaton környékének igen jelentős szerep jutott Európa
középső és nyugati felének civilizálásában. A Dél-Dunántúlon élt
balkáni eredetű korai földművelők inspirációjára a Balaton vidé-
kén egy speciális újkőkori kultúra alakult ki, mely meglepően
rövid idő alatt (néhány évtizedről van szó) elterjedt Európa lösz-
vidékein. Vonaldíszes kerámia kultúrájának nevezzük edényei
díszítéséről ezt a kultúrát. Ezek a legelső vonaldíszes közösségek
elsősorban a Balaton nyugati medencéjében éltek. Azt, hogy az
első telepesek vidékünkről származtak, a magukkal vitt szentgáli
kőeszközök egyértelműen bizonyítják. Szentgáli eredetű pattin-
tott kőeszközöket találtak több lelőhelyen egészen a Duna felső
folyásáig. A Szentgál melletti Tűzköves-hegy volt Magyarország
legnagyobb őskori kőbányája. Pattintott kőeszközök nyersanya-
gául szolgáló kovakövet bányásztak ott. A tűzkő elnevezés a
kovának abból a tulajdonságából ered, hogy ütésre szikrázik.
Történeti korokban ez a tulajdonság előtérbe került a jól pattint-
hatósággal szemben és a tűzkövek a pásztorok tűzgyújtó készle-
tének részévé váltak egy acélgyűrűvel és taplóval együtt. A 16.
századtól a fegyvergyártásban kapott szerepet a tűzkő lőfegyve-
rek elsütő szerkezetének elemeként. Az őskorban azonban vágó,
kaparó, szúró szerszámként használták a szentgáli tűzkövet. 

A földművelő közösségek települései a Kr. e. 6. évezred végé-
re elterjedtek az egész Balaton-felvidéken, így Balatonalmádi mai
területén is. A táj abban az időben jellemzően erdős volt, az
erdőségekben patakparton vagy források mellett irtásokon éltek
a falvak. Ezek többsége csupán 1-2 házból állt. A neolitikum ide-

jén a társadalom rokonsági kapcsolatokra épült, nagycsaládok
laktak együtt. A házak fa-föld szerkezetűek voltak, azaz fából
készült a ház váza és a fal magja vesszőfonatból, amit kétfelől
agyaggal betapasztottak. A tető nád vagy egyéb növényi anyag
lehetett. Az építőanyag használhatóságát az életmódon kívül
elsősorban a természeti környezet, a talajviszonyok és a klíma,
különösen a csapadék mennyisége határozta meg. Közép-Euró-
pában sikertelen lett volna a mediterrán vidékeken jellemző,
leginkább az arab építményekhez hasonló, szinte csak agyagból
épült ház. A sövényfalú, tapasztott ház a közép-európai klímának
elsőrangúan megfelelt, ennek tudható be, hogy az őskor
egészében használatos volt a régészeti leletek tanúsága szerint, és
a középkorban újra felbukkant, majd később a népi építészetben
sem merült feledésbe mint építési technológia. Ugyanakkor meg
kell jegyezni, hogy a paticsfal általános elnevezés, a föld-fa szer-
kezetnek gazdag spektruma ismert a magyar népi építészetben,
valószínűleg hasonlóan színes volt a kép az őskorban is. A patics-
falú építési technológiához tartozó nyeregtetős, hosszú házforma
kizárólagos maradt a népi építészetben egészen a legutóbbi
időkig. A vonaldíszes kultúra házai méretarányaikat tekintve igen
hasonlóak az újkori parasztházakhoz. Az őskor későbbi
szakaszaiban, sőt a korai középkorban is sokkal kisebb méretű
lakóépítményeket használtak. Mellettük a vonaldíszes kultúra
hosszú házainak monumentalitása szembetűnő, használati
értékükön túl bizonyára szimbolikus jelentőséggel is bírtak ezek
az építmények. 

MILYEN VOLT BALATONALMÁDI AZ ŐSKORBAN?

Őskori feltárás Balatonalmádiban
Vörösberényben, a mandulásban és a szomszédos réten

került napvilágra iskolaépítést megelőző leletmentés során egy
neolitikus település. A lelőhely teljes kiterjedéséről nincs pontos
adatunk. A feltárás szélétől délre 100 m-re folyik a Vörös-
berényi-Séd ma már mesterséges mederben, korábban azonban a
meredek domboldalról a lankás tópartra hordta le a hordalékot,
feltöltve ezzel a területet mintegy 70–80 cm vastagságban.
Állítólag mesterséges feltöltésre is sor került. Északi és keleti
határa ismeretlen, túlnyúlik a feltárt területen, bár keleti irány-
ban ritkulnak a leletek, ami azt jelenti, hogy a telep széle közel
lehet. Nyugati kiterjedéséről van adatunk, ugyanis a Zalka Máté
utca 7. sz. ház átépítésekor 1991 tavaszán találtak nagyméretű
edénytöredékeket, melyeket az év őszén a tulajdonosok átadtak
a veszprémi múzeumnak. Ez alapján a település nyugat-keleti
átmérője legalább 200 m volt. A lelőhely a Balatonra lejtő lankás
domboldalon fekszik a parttól kb. 1 km-re nyugat–északnyu-
gatra, nyugati felén erősen emelkedik a felszín, a település fel-
nyúlik a meredek domb aljára is. 

A feltárási terület délkeletről.

A feltárási terület északról.
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Múltidéző
A feltárás története

A feltárás a Vörösberényi Iskola Alapítvány és a balatonalmá-
di önkormányzat megbízásából indult el 1996. aug. 26-án
Palágyi Sylvia vezetésével. A feltárás célja római kori épületek
felkutatása volt, mert a közelben található a Magyarország
Régészeti Topográfiája 54/4. sz. lelőhely. Az épülő iskola terve
még nem volt kész, illetve az elhelyezésére vonatkozóan többféle
elképzelés is létezett, ezért a szóbajöhető teljes területet kijelöl-
ték: egy 70x66 m-es felületet. Ezen belül a feltáró megköze-
lítőleg észak–déli irányú árkokat húzott géppel nagyjából 10
méterenként, összesen 8-at. Az árkok szélessége a gép tolólapát-
jának vagy kanalának szélességétől függött. Az árkokban római
kori épületmaradvány nem volt, viszont a feltöltésréteg
eltávolítása után egy addig ismeretlen neolitikus település objek-
tumai kerültek felszínre. Az ásatás első szakasza szept. 6-án
befejeződött. A lelőhely fontossága megkövetelte a munka foly-
tatását, melyre szeptember-októberben, majd 1997. júliusban
került sor. Szeptember-októberben a Laczkó Dezső Múzeum,
júliusban a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásá-
val folyt a feltárás. E két rövid ásatási időben már csak arra volt
lehetőség, hogy az árkokban előkerült objektumokat feltárjuk, a
vastag feltöltésréteg további eltávolítására részben pénzügyi
okokból, részben az építkezés elkezdődése miatt nem volt mód.
Az 1997. évi kis ásatás kezdetekor már állt az épület a terület
északi felében, ezért akkor a 4. és 5. árok déli végében regisztrált,
még feltáratlan gödröket kutattuk csupán. 

A feltárt jelenségek
A feltárás a 70x66 m-es négyszög alakú területen folyt

nagyjából 10 méterenként elhelyezett árkokban, köztük feltárat-
lan sávokkal. Bár a teljes területnek csak töredéke ez, de így is
jelentős felület lett megkutatva, több mint 700 m2. A jelenségek
igen elszórtan találhatóak az árkokban, egymástól távol.
Megfigyelhető, hogy nyugati irányban sűrűsödnek valamelyest.
Összesen 12 esetben sikerült leletcsoportosulást vagy jelenséget
megfigyelni, közülük azonban csak 7 esetben lehetett az objektu-
mot feltárni, pontosabban az objektumnak az árokba eső részét.
A talaj rétegződésére jellemző, hogy a változó vastagságú (40–80
cm) feltöltésréteg és a mintegy 1 m mélyen található sárga lösz
között általában húzódik egy 10–50 cm vastag szürke talajréteg,
benne leletekkel. A területen az őskoriakon kívül találtunk
szórványosan XII. századi és újkori leleteket is. 

A feltárt neolitikus objektumok hosszúkás, észak–déli/észak-
kelet–délnyugati tájolású, az altalajba alig bemélyedő gödrök,
bennük vastag falú, vörös, pelyvával soványított anyagú edény-
töredékekkel és lapos kőtöredékekkel. A nagy edénytöredékek
gabonatároló hombárok darabjai voltak. A korai földművelők
még csupán kis földterületet műveltek meg, a kevés gabonát nagy
agyagedényekben tárolták. A feltárt kövek nem természetes helyi
képződmények, hanem az egykori élet kellékei voltak. A gödrö-
ket helyenként tűzhelyfoltok kísérték. Az egyik gödörben kis
kemencét tártunk fel, amely a vonaldíszes kerámia kultúra fiata-
labb időszakába sorolható, tehát a települést több generáció lakta.

Összesen 1100 db kerámiatöredék került elő a feltáráson,
legtöbb az 5. árok déli végében levő gödörből. A kőanyag a göd-
rökben gyakorinak mondható, elsősorban nagyobb kőtöredékek
a környékbeli vörös homokkőből, akadt köztük őrlőkő is, a
többség azonban megmunkálatlan nagy kődarab volt, ismeretlen
okból kerültek a gödrökbe. Pattintott kőeszközt alig találtunk. A
gödrökben kis mennyiségben előfordult patics is. Ez azt jelenti,
hogy épített házak álltak a lelőhelyen, de egyéb nyomukat nem
sikerült megtalálnunk. A konyhai hulladékként gödörbe szórt
állatcsont mennyisége kevés. Mindez arra utal, hogy kis település
élt itt az őskorban, legfeljebb egy-két család. 

Az ásatási alaprajzon a kutatóárkokban feltárt gödröket
látjuk. Ezek kijelölik a mellettük állt ház feltételezhető helyét. A
házak abban a korban nagyjából észak–déli irányban álltak, a
méreteik is átlagosak (itt 7x10 m-esnek rajzoltuk az alaprajzot)
és a gödör által meghatározott helyzetűek. Jellemzője a neoli-
tikus házépítésnek, hogy az építményeket a hosszabbik oldalu-
kon nagy árkok kísérik. A tapasztáshoz szükséges agyagot vették
valószínűleg belőlük, aztán szeméttel keverten betöltötték őket.
Ezért találtunk bennük edénycserepeket. Nem egyszerre állt a
területre elhelyezett összes ház, egy időben legfeljebb kettő
élhetett. 

A géppel kiásott árokban talált gödör feltárása.

A feltárás alaprajza a 
rekonstruált házhelyekkel.

Jelmagyarázat:
szürke ovális foltok = gödrök,
fekete pontok a IV. árokban =
tűzhelyek,
fekete pont az V. árokban =
kemence,
szaggatott vonallal rajzolt
téglalapok = rekonstruált
házhelyek.

Gödör részlete.

Kemence a gödörben.

Regenye Judit
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Jöjjön el
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN

január 10. és február 10. között
A következõ szám programajánlatait január 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre!

RENDEZVÉNYEK
JANUÁR 14. SZOMBAT, 11 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT
ALMÁSKÜRTY ÉVA új könyvét dedikálja Ördögi kör címmel a
Haspók Ajándék Üzletben a Városház tér 1. szám alatt. A könyv
a helyszínen megvásárolható. 

JANUÁR 14. SZOMBAT, 14 ÓRÁTÓL – „EGY POHÁR FOR-
RALT BOR MELLETT” Verseny – nevezni lehet 1 termosz saját
készítésű forralt borral. Helyszín: Magtár

JANUÁR 14. SZOMBAT, 16 ÓRA – ÁCS TAMÁS – „Borom,
borom mondd meg nékem” c. előadása. Helyszín: Magtár    

JANUÁR 14. SZOMBAT, 16 ÓRA – ÜGYES KEZEK –
kézműveskedj a Gyermekkönyvtárban Bernával! Helyszín:
Pannónia könyvtár 

JANUÁR 14. SZOMBAT, 17 ÓRA – MEGEMLÉKEZÉS A
DONI ÁTTÖRÉS ÉVFORULÓJÁN, valamint Gottfried Barna
és Nagy Szabolcs közös könyve: A Székely Hadosztály története
c. kötet bemutatója. Helyszín: Pannónia olvasóterme. Szervező:
Pannónia és a Konzervatív Kör

JANUÁR 15. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és művészet.
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények,
grafikák, fotók, könyvek…

JANUÁR 15. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA:
Molnár Enikő mesemondóval, és Interaktív Játszóház a
Magtárban

JANUÁR 20–22. PÉNTEK–VASÁRNAP – MAGYAR KUL-
TÚRA NAPJA * PANNÓNIA SZÜLETÉSNAPJA
Helyszín: Pannónia

JANUÁR 20. PÉNTEK, 17 ÓRA – 20 ÉVES A BAKONY
FOTÓKLUB – kiállítás megnyitó a Pannóniában

JANUÁR 20. PÉNTEK, 18 ÓRA – „BORVARÁZS” Borkóstoló
a Balaton Borrégió boraiból. Közben élő zene: Bor és Szóda
Band-Duó. Helyszín: Magtár

JANUÁR 21. SZOMBAT, 14 ÓRÁTÓL – „MAGTÁR BÁBOS
MŰHELY” Bábkészítés a Ramazuri bábszínház bábkészítőivel.

JANUÁR 21. SZOMBAT 16 ÓRÁTÓL – MIÉNK A HÁZ! –
ingyenes gyerekprogramok, játszóház, játszósarok és koncert 
A Magyar Kultúra Napja a Pannóniában

JANUÁR 21. SZOMBAT, 19 ÓRA – MAGYAR VÖRÖS-
KERESZT VÖRÖSBERÉNYI ALAPSZERVEZETÉNEK JÓTÉ-
KONYSÁGI BÁLJA Információ: 30/50-50-376 Helyszín:
Vörösberényi Kultúrház 

JANUÁR 22. VASÁRNAP 14 ÓRÁTÓL – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és művészet.
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények,
grafikák, fotók, könyvek…

JANUÁR 22. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA:
Molnár Enikő mesemondóval, és Interaktív Játszóház a
Magtárban

JANUÁR 25. SZERDA, 16 ÓRA – VÖRÖSBERÉNYI
NYUGDÍJAS KLUB BATYUS PÓTSZILVESZTERE
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. Információ: 30/902-42-68  

JANUÁR 28. SZOMBAT 14 ÓRÁTÓL – „TEA FŐSZEREP-
BEN” Teakülönlegességek, gyógyteák készítése, kóstolása
szakértővel & teavásár. Helyszín: Magtár

JANUÁR 28. SZOMBAT, 16 ÓRA – TÖRTÉNETEK ÉS DAL-
LAMOK EGY JÓ TEA MELLÉ: Bors Kata (mesélő) Nagy
Gergely (gitár). Helyszín: Magtár

JANUÁR 28. SZOMBAT, 16 ÓRA – KÉSZÍTSD MAGAD!
Kézműveskedj a könyvtárban Cz. Tóth Hajni nénivel
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár 

JANUÁR 29. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL  –  „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és művészet.
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények,
grafikák, fotók, könyvek…

JANUÁR 29. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA:
Molnár Enikő mesemondóval, és Interaktív Játszóház. Helyszín:
Magtár

FEBRUÁR 3. PÉNTEK, 17 ÓRÁTÓL – REJTVÉNYFEJTŐK
NAPJA. Vetélkedők és játékos programok a rejtvények világából
Helyszín: Pannónia. Információ: 88/542-506; 542-514 

FEBRUÁR 4. SZOMBAT – BSHE KÖZGYŰLÉS ÉS BÁL 
Szervező: Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 
Helyszín: Pannónia nagyterme. Tel.: 06-70/392-71-86

FEBRUÁR 5. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és művészet.
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények,
grafikák, fotók, könyvek…

FEBRUÁR 5. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA:
Molnár Enikő mesemondóval, és Interaktív Játszóház. Helyszín:
Magtár 

FEBRUÁR 11. SZOMBAT, 14 ÓRÁTÓL – CSUPA CSOKO-
LÁDÉ NAP „mert a csokiból nem lehet kinőni” Csokikurzus,
amit a csokoládéról jó tudni, előadó Szántó Tibor. Belépő
vásárlása elővételben január 25-ig, az ára levásárolható kiállított
csokoládékból. Csokis sütemények & forró csoki &
csokoládévásár & csoki szökőkút gyümölcsökkel& csokis
játékok. Helyszín: Magtár

FEBRUÁR 12. VASÁRNAP, 14 ÓRÁTÓL – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és művészet.
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények,
grafikák, fotók, könyvek…

FEBRUÁR 12. VASÁRNAP, 16 ÓRA – MESETARISZNYA:
Molnár Enikő mesemondóval, és Interaktív Játszóház a
Magtárban

KIÁLLÍTÁSOK

KÖNYVTÁR GALÉRIA
Fényből és árnyékból. Kovács Piroska Rózsa fotói.
Megtekinthető: január 11-től február 11-ig a könyvtár nyit-
vatartási idejében.

PANNÓNIA – www.pkkk.hu
20 éves a Bakony Fotóklub. A kiállítás megtekinthető január 20-
tól február 11-ig, az intézmény nyitvatartási idejében. 
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Jöjjön el
KISCSOPORTOK, KLUBOK, 

TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Vezető: Szenthe László. 88/438-224
Január 13., 17 óra Ismeretterjesztő film vetítése a gombákról.
Helyszín: Pannónia Olvasóterme 

ASSZONYTÁNC
Információ: Vízhányó Katalin 70/380-2064

BABA–MAMA KLUB
Információ: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-8892
hadliv@gmail.com   http://babamamatandem.blogspot.com
Január 27., 10 óra: A reiki és a család – beszélgetés Kálazi Ági
tradicionális reiki mesterrel
Február 10., 10 óra: Gyermeknevelés Gordon-módszerrel –
beszélgetés Zachár Annával, aki az "Ovis leszek!?" című könyv
szerzője

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Inf.: Lőrincz József 70/366-0181 
lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Információ: Vajainé Majbó Judit 70/458-8574

BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561)

BRIDZS KLUB
Vezető: Dr. Sinka László 70/379-7113

CHOLNOKY MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Inf. Dr. Kiszelyné Czibik Tünde 20/932-5277

CIMBORA KLUB
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsanna 70/455-4100

CSILLAGNYÍLÁS BALETTCSOPORT
Információ: Vízhányó Katalin 70/380-2064

DIABÉTESZ KLUB
Klubvezető: Dr. Árkai Anna 88/782-947

ÉLETMÓDI KLUB
Információ: Melnecsukné Vati Judit munkaidőben 542-554

ÉREMGYŰJTŐ KLUB
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

GRÁNÁTALMA HÍMZŐKÖR
Információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: a hónap második hétfőjén 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!
Információ: Melnecsukné Vati Judit 88/542-554

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

KEZDŐ HASTÁNC TANFOLYAM
Információ: Vörösberényi Kultúrház

KID ROCK AND ROLL
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 képviselő-testületi ülés fontosabb
témáiról (nem csak Kör-tagoknak). Levezető: Bálint Sándor elnök

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉPEK TÁNC
Művészeti vezető: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében

QUEEN DANCE SE
Információ: Szentkirályi-Szaló Judit 70/243-31770

SAKK KLUB
Vezető: Fáncsy Imre 88/432-141 70/389-6049

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Információ: Vattai Rita 70/5582-729

TÜCSÖKZENE
Információ: Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598

UGRI-BUGRI GYERMEKTORNA
Inf.: Beckerné Sabján Ottilia 30/288-2516

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Információ: Pandur Ferenc 70/339-5274

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Január 18. 16 óra - Szingapúri élmények, fényképes beszámoló
Előadó: Balikó Ferencné. Befizetések a pótszilveszterre
Január 25. 16 óra - Mozgás az egészségünkért
Vendégünk: Szalai Emese a Ramada Hotelből
Batyus Pótszilveszter klubtagoknak. Zenés szüli napi rendezvény
Németh Tamással
Február 15. 16 óra - Amit az egészséges táplálkozásról tudni illik

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Vezető: Tóth László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC CSOPORTJA
Vezető: Magda Balázs (30/566-4206).

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

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Inf.: Varjas Csabáné Erzsike 30/5050-376

ZUMBA - FITNESZ
Információ: Melnecsukné Vati Judit ill. 30/436-7085
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ANYANYELVÜNKRŐL
Januárban áll a hó,
zárva a sok nyaraló.
Szegény disznó: itt a vég,
a bőrödön szalma ég!

Ha csak egy kicsi hiányzik…

Az első – közismert – mondatból valóban csak egy kicsi
hiányzik, de mi majd rendbe tesszük, azaz az írásjelekkel
bemutatjuk a szöveg kettős értelmét.

De nézzük előbb a mondat megszületésének körülményeit.
Az ókorban vagyunk. Felső sugallat érkezett: Zeusz tiszteletére
szentélyt kell építeni egy tölgyfa alatt. Ez lett a dodonai jóshely.
Itt éltek azok a papok, akik jóslással foglalkoztak, majd az ered-
ményt Díóné foglalta írásba, és adta át a kérdezőnek. E helynek
olyan híre kelt, hogy még a csatába induló hadvezérek is kikérték
a papok véleményét. Aztán, amikor kézhez vették a jóslatot,
törhették a fejüket annak értelmezésén. Íme, egy (ismert) jóslat:
A királynét meggyilkolni nem kell félnetek jó lesz ha mind bele-
egyeznek én nem ellenzem. A mondatból hiányzanak az írásjelek,
ami a szöveget kétértelművé teszi. Az egyik kérdező ezt olvasta
ki a szövegből: A királynét meggyilkolni nem kell félnetek: jó
lesz, ha mind beleegyeznek; én nem ellenzem. A másik azonban
a szövegben éppen ellenkező értelmet talált: A királynét meg-
gyilkolni nem kell; félnetek jó lesz; ha mind beleegyeznek, én
nem; ellenzem.

Ezzel a példamondattal szokták bemutatni a diákoknak az
írásjelek jelentőségét. 

De mindennapi példákban is felfigyelhetünk egy-egy vessző
helyének fontosságára. Pl.: Akarok venni egy másik, bőrkesztyűt.
(Van kesztyűm, de most bőrből akarok venni egyet.) – Akarok
venni egy másik bőrkesztyűt. (Van már egy bőrkesztyűm, de
akarok venni még egyet.) Tehát a vessző meghatározza a mondat
értelmét.

Más írásjeggyel is akadhat gondunk. Pl.: János megkérdezte,
hogy akarok-e vele moziba menni. Ez alárendelő összetett mon-
dat; ilyenkor a végére olyan írásjelet kell tenni, amilyent a
főmondat kíván. A főmondat: János megkérdezte, hogy … Tehát
a mondat végére pont kívánkozik. De. Akarok-e vele moziba
menni? – kérdezte János. Itt a főmondat egyértelműen kérdő,
tehát jogos a kérdőjel használata. 

Előfordulnak kérdő alakú felszólítások; ezek végére nem
kérdőjelet, hanem felkiáltójelet szokás tenni: Nem viszed el
mindjárt! – Miért ver engem a sors! Stb.

Még valamit a pontosvesszőről. Az újságcikkekben ritkán
találkozunk velük, pedig olykor nagyon jót tenne, mert a több-
szörösen összetett mondatokban ezekkel tudjuk elhatárolni
egymástól a szorosabban összetartozó tagmondatok csoportjait.
Erre látunk példát a cikk 2. bekezdésének utolsó mondatában.
De. A magyar helyesírás szabályaiban is találunk bemutató
mondatot:  Nyugat felől sötét felhőket hozott a szél, a port felka-
varta, és az emberek arcába vágta; a büszke jegenyék alázatosan
hajlongtak, hogy derekuk ne törjön; s a közeledő viharnak látni
lehetett már egy-egy távoli villámlását. 

Végül álljon itt Hoczer József –  Lőrincze-díjas nyelvész –
világos példája. Az eredeti szövegben csupa vesszőt olvashatunk:
„Ott úsztam mellette, ha süllyedt, kihúztam, itt vagyok veled, ne
félj!” A megfelelő írásjeleket használva olvassuk el újra a monda-
tot: „Ott úsztam mellette; (pontosvessző) ha süllyedt, kihúztam:
(kettőspont) itt vagyok.”

A modern költészetben gyakran elmaradnak az írásjelek, sőt,
gyakran minden mondat kisbetűvel kezdődik. Ezt én olykor
zavarónak tartom. Nem mindig világos az értelme.

(Máskor meg túlzásba viszik a nagy kezdőbetűk használatát;
ugye ez is zavaró?)

Vigyázzunk tehát, mert ha csak egy kicsi (vessző) is hiányzik,
más értelmet nyerhet a szövegünk!

Láng Miklós
Vipo: lang.miklos@chello.hu

MEGHÍVÓ
a Székely Hadosztály története című könyv bemutatójára

Nagy Szabolcs történész, a Veszprém Megyei Levéltár levéltárosa
mutatja be a Gottfried Barna levéltárossal közösen jegyzett
hiánypótló művet, amely a valósághoz hűen ábrázolja a Trianonhoz
vezető út fontosabb katonai eseményeit. 

2012. január 14-én szombaton, 17 órakor 
a Pannónia olvasótermében

Idézet az Előszóból: „A könyv éppúgy megkerülhetetlen azok
számára, akik 1918/19 vérzivataros hónapjait alaposabban meg akar-
ják ismerni, mint azoknak, akik a magyar katonai helytállás egy
kevéssé ismert fejezetérõl szeretnének bõvebbet megtudni. 

Illésfalvi Péter hadtörténész,
a Honvédelmi Minisztérium főtanácsosa”

Az eseményen emlékezünk meg egyúttal a 2. Magyar Hadsereg doni
katasztrófájának 69. évfordulójáról.

Szeretettel vár mindenkit a Pannónia Kulturális Központ és a
Konzervatív Kör

KÖSZÖNET
Azt hittük, hogy az a szeretet és kegyelet,  amivel családunk,

barátaink és ismerőseink fordulnak mai napig is tragikusan elhunyt,
drága Milosunk emléke felé, teljesebb már nem lehetne.
Az emléktábla avatásának híre rácáfolt erre, fájó szívünknek simo-
gatás volt már az ötlet is.

Az ünnepség, a nagy számú megemlékező jelenléte megerősített
minket abban, hogy Milos nem halt meg hiába. Szelleme velünk van,
és az Egészségházban elhelyezett tábla a hivatástudatot, az önzetlen
segíteni vágyást fogja közvetíteni mindenkinek, aki rápillant.

Egész családunk nevében köszönünk az Önkormányzatnak, a
szervezőknek és a megjelenteknek mindent: erőt adtak nekünk a
hétköznapokhoz.

Osváth és Balog család

KÉRDÉS: ŐRIZHETJÜK-E
NYELVÜNKBEN KORUNK LETŰNT

KORÚ ELNEVEZÉSEIT?
Pannonia vagy Pannónia?

Sok évet megértem már, a múlt emlékei és a jelen megnyil-
vánulásai egyaránt hatnak rám. Bizonyára ezért zavar, hogy újab-
ban rendszeresen hosszú „ó”-val írják a hajdani, dunántúli római
tartomány nevének második szótagját. Diákkoromban, amikor a
gimnáziumokban nyolc évig tanították a latin nyelvet, természe-
tesnek vettük, hogy a latinban nincs hosszú ékezet, és ha onnan
átvettek egy elnevezést, azt eredeti írásmódjával használták.
Pannonia Áramszolgáltató Rt. volt a neve az 1930/40-es években
a Veszprém megyei Villamosműnek. (Egyik üzemtörténeti írásom
kiadványának korrektúráján alig győztem törölni az átgépeléskor
rárakott vesszőket ennek a vállalatnak a pontos megnevezésén.)
Volt Pannonia Kávéház a veszprémi Kossuth Lajos utcában, sőt
„Pannonia Otthon” elnevezést olvashatunk Almádi régi térképén
is. Ma ugyanezen a helyen Kulturális Központ áll, a régiből átvett
névre viszont – ki tudja miért -, rátették a hosszú ékezetet. Az
1950/60-as években használt, jó emlékű, magyar gyártmányú
motorkerékpárunk még elfogadottan viselte a Pannonia nevet.
„Virágos kert vala híres Pannonia….” olvashatjuk Kodály egyik
kórusműve szövegében, de kifejezően csengett a Cantus
Pannonicus felirat is Veszprém Város Vegyeskara egyik hangle-
mezének borítóján. 

Úgy vélem, ha már veretes ősi elnevezéssel kívánunk utalni
térségünk hollétére, akkor legyünk következetesek és pontosak a
leírásokban is. Ha erre az a válasz, hogy az ilyen változtatás
nyelvünk írásmódjának átalakulásával jár együtt, akkor azt
kénytelen vagyok elfogadni, de nem nagy örömmel. 

Lechner László
Budapest-Káptalanfüred
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Emlékek

Gyakran megtapasztaltam, és a mai napig is hallom, hogy
fővárosból vagy más városról elszármazott emberek leszólják a
vidéki, falusi embereket: „Nem tudnak ezek semmit,
elmaradottak. Na, majd mi megtanítjuk őket a KULTÚRÁRA!”
Mindig felteszem magamban ilyenkor a kérdést: „Milyen alapon
beszélhetnek így ezek az emberek?”

Tudósok, művészek, nemzetünk nagyjai nem a városi,
emeletes házbeli lakásukban „szerezték tudományukat”. De nem
ám! Csak néhány példa: Hermann Ottó, Fekete István, Kodály
Zoltán, Bartók Béla. Az erdőn-mezőn járó emberektől kapták
ajándékba ismereteiket természetről, népi életmódról, népünk
ősi eredetű művészetéről. Vajon miért van manapság olyan nagy
keletje a kézműves munkáknak? Ősi munkafogások, vagy a gyó-
gyításban /természetgyógyászat/, mondhatni minden területen
fölelevenedik a múltbéli ismeret. A falusi ember mindent tud a
természetről. A „tanult” városi ember „megsütheti a tudomá-
nyát”, de nem lakna jól vele, ha nem alkalmazkodik, nem igyek-
szik beleigazodni a vidéki élet regulájába. A vidéki emberek ma-
napság már szintén iskolázott emberek. Falusi ismerőseim, de
egykori tanítványaim sokasága is, nemcsak érettségizett, de
diplomás is. Hogyan? Megadatott nekik a lehetőség. Éltek vele.
De visszajárnak szülőfalujukba, tisztelik földijeiket, ha kell – akár
két diplomával is – kapálnak, kaszát fognak a kezükbe.

Fontos a jövő, az új ismeretek birtoklása, vegyük csak az
internethasználat lehetőségeit! Pillanatok alatt a világ túlsó felére
„juthatunk”. De múltban gyökerező tudásunk is legalább ennyire
szükséges.

Amikor Külsővatra kerültem, alkalmazásom feltétele volt,
hogy helyben lakjak. A falu egykori jegyzőjének özvegyénél
kaptam szállást. A ház a falu főterén állt. Közelben a szövetkezeti
bolt, a kocsma, egyéb fontos épületek. Szeptember első nap-
jaiban, egy éjszaka, rettenetes kurjongatásra, „nótázásra”

Emlékezzünk a szeretett mesterre – tanító bácsira – születé-
sének 100., halálának 15. évfordulóján. Ez a méltatás, egy koráb-
bi Bíró János emlékverseny felidézésével szemlélteti, hogy ezen
versenyek megrendezése, lebonyolítása és befejezése méltó volt a
MESTERHEZ. A fődíjakat Fülöp Lajos és Hunyadi István festő-
művészek zsűrizett alkotásait, Keszey János (aki jelenleg a pol-
gármesterünk), az Ifjúsági, Környezetvédelmi és Sportbizottság
elnöke adta át. Majd a mester fia, ifj. Biró János főmecénás, aki
a Váci Mihály Általános Iskolában folyó utánpótlás nevelésére
nagyobb összeget ajánlott fel, érméket, teniszfigurákat, egyéb
jutalmakat (Szikszay András, Jákói Sport, Közösségi Ház, és
Bozsó József ajándékai) osztott szét a győztesek és helyezettek
közt. Almádiban először minden résztvevő (30 fő) emlékérmet
kapott.  Ezzel hazánk 1000 éves fennállására és egy kicsit Janó
bácsira is emlékeztünk. Ezen emlékérmek költségeit – dicsére-
tükre legyen mondva – a városi képviselőtestület tagjai fedezték!

Arra is nagy súlyt helyeztünk, hogy a sportszerűség uralkodjon
a neveddel fémjelzett eseményeken, hiszen Te is Fair play-díjas
versenyző voltál. Ezért a verseny megkezdése előtti fogadáson arra
kértük a résztvevőket, legyenek méltóak a MESTERHEZ… 

A Bíró Emlékversenyek híre szárnyra kelt. Az egyik korosztá-
lyos versenyünkre 96-an neveztek (még Nyíregyházáról is). A
lebonyolításhoz a Váci Iskola két pályáját is igénybe vettük.

Az Országos Tenisz Szövetségnek feltűnt, hogy az almádi
Tenisz Szakosztály csodákra képes, és ránk bízta a női vidék-
bajnokság rendezési jogát, sőt egy női első osztályú verseny
megrendezésére is engedélyt kaptunk. (Indult rajta Csurgó Virág
is, az akkori magyar bajnok).

ébredtem. Igaz, hogy városi származék voltam, de nem mentem
az ablak közelébe sem. No, másnap délben az iskolában kör-
bevettek a nyolcadikos leányok, hogy mit szólok a szerenádhoz?
„Hát szerenádot kaptam? Azt hittem, hogy a falu kandúrjai
verekedtek az éjjel, attól volt az a rettenetes vernyogás!” – vála-
szoltam. /Mert annyival azért tisztában voltam fiatal korom és
városi mivoltom ellenére is, hogy a falusi emberek nagyon szi-
gorúan veszik az erkölcsöt./ Hát azt hiszem, az „első vizsgát ezért
tettem le jól”./

Mondhatom, hogy rengeteget tanultam tőlük, az egyszerű,
bár nem tanulatlan, külsővati emberektől. Tisztességet, a munka
megbecsülését, paraszti furfangosságokat. Láttam, miként kész-
tették megfutamodásra azokat, akiknek nem való volt a falusi
élet. Gonosz tréfák sorozatának esett áldozatul a fennhéjázó,
városi ember.

Külsővaton, 1973-ban, nyolc osztályban, szaktantermi oktatás
folyt. Házilagosan nyelvi labort épített a fizikaszakos tanár. Főis-
kolákról jöttek „csodájára járni”. 1974-ben beindult kísérleti jel-
leggel az egész napos oktatási forma – ma a leghatékonyabbnak
tartják – az akkori igazgatónk is. Ezért tanulmányi útra indultunk
Makóra, ahol az elméleti alapokat kidolgozták, és Ó-Földeákra is
kikocsiztunk, a még létező tanyavilág, a semmi kellős közepére. A
gyakorlati megvalósulást tanulmányozhattuk egy tanyaközpont-
ban létesített bentlakásos intézményben.

S, hogy meg ne feledkezzem, az államosítás előtt Külsővaton
apácarend működött, a falu apraja, nagyja tőlük tanulta
tudományát. Zongoraoktatás is folyt.

„Messziről jött ember azt mond, amit akar.” – gondolják
sokan. Ez igaz. De nekem vannak tanúim, itt Vörösberényben!
Nem írhattam hát le valótlan dolgokat.

Boda Zoltánné 
nyugalmazott tanító

VISSZAEMLÉKEZÉSEIM 4.: KI A TUDÓSABB?

BÍRÓ JÁNOS TENISZ MESTEREDZŐ EMLÉKÉRE 
(A tenisz utánpótlás Apostola volt)

I. rész

Látod, Janó bácsi, hozzád méltó versenyeket rendeztünk,
pedig akkor sem voltak a pályákhoz megfelelő öltözők,
zuhanyzók, stb., de megtaláltuk a segítőkész embereket, akik a
versenyzők fogadására megfelelő helyiségeket (társalgó, stb.)
tudtak biztosítani, pl. Faludy László étteremtulajdonos, kinek
szépen berendezett helyiségei a pályáktól 10-15 méterre vol-
tak. Az Auróra tulajdonosa (Perger úr), a főtitkár helyettes-
nek, mint versenybírónak lakosztályt biztosított, a versenyzők-
nek pedig kedvezményes szobákat adott. Mészáros Imre
vendéglős pedig önköltségen étkeztette a Bíró Emlékverseny
résztvevőit. 

Olyan nagy port vert fel a Bíró Emlékversenyek sikere, hogy
a Tenisz Szakosztályból ÖNÁLLÓ KLUBBÁ előlépett egyesület
vezetősége által elkészített „Almádi teniszéletéről” szóló kis
könyvecskében saját rendezvényei között szerepelteti a Bíró
Emlékversenyeket. Pedig azokat a Váci Mihály Általános Iskola
tenisz szakkörének vezetője szervezte, ifj. Bíró János anyagi
támogatásával. De nem csak a fent említett kiemelt versenyek,
hanem 5–6 éven keresztül az utánpótlás számára rendezett házi
bajnokságok (évente 8–10) ezek is Bíró Emlékversenyek voltak.
Az utánpótlás legjobbjaiból két harmadosztályú, valamint egy női
első osztályú megyei csapatot hoztunk létre. (Ezekben 1–2 fel-
nőtt játékos is játszott.) A csapatok útiköltségeit és az ő számukra
rendezett egyéni versenyeket is ifj. Bíró János támogatta. 

Látod Janó bácsi, nem esett messze a fiad a fájától.
Szeretettel gondol Rád volt tanítványod, akit egy életre

beoltottál a tenisz szeretetére, és aki ma már Laci bácsi, az öreg-
hegyi remete. 
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Krónika
ALMÁDI ZENEISKOLÁSOK KONCERTJE

A Városi Vegyeskar szívet melengető „Aranyszárnyú Angyal” karácsonyi hang-
versenyén 2011. december 17-én a Borostyán Népdalkör mellett hagyományosan a
Kósa György Városi Zeneiskola növendékei is közreműködtek.

Négykezes produkciót – mintegy rondótémaként – háromszor is hallhattunk.
Ezek közül Kövécs Adél és Hódossy Réka két művet is megszólaltatott: Johann
Christian Bach – Johann Sebastian tizenegyedik gyermeke, akit "Londoni Bachként is
emlegetnek – F-dúr Rondóját, majd az éppen évfordulós magyar zeneszerzőtől, Liszt
Ferenctől a Bölcsődal című művét. /Adél és Réka a megyei négykezes zongora-
versenyen novemberben Tapolcán arany minősítést kapott ezzekkel a művekkel.
Felkészítő tanáruk Tumpek Melinda és Fűkéné Sebsetyén Mónika./ A harmadik
négykezest Bors Luca és Szerdahelyi Borbála adta elő. Csajkovszkij karácsonyi
témájú művéből, a Diótörő című balettból szólaltatták meg a Babák táncát. Felkészítő
tanáruk Tamás Béláné és Tumpek Melinda.

Karácsonyi énekek is felcsendültek, melyeket a 12 gyerek szolfézsórán tanult meg
/Nádasné Varga Katalin tanárnő vezetésével/.
Szólóhangszeres produkciókat is hallhattunk – mintegy közjátékként. Először Nádas Panna fuvolázott egy szép barokk darabból,
Handel egyik szonátájából két tételt. Hódossy Gergely Tornyos György vidám tréfáját, azaz Scherzoját fújta trombitán.
Mindkettőjüket Tumpek Melinda kísérte zongorán. 

Befejező műsorszámként Józsa Dalma hegedűjátékát hallgathattuk meg, aki az "ördög hegedűsének",
Niccolo Pagagninek Cantabile című darabját adta elő Fűkéné S. Mónika zongorakíséretével. /Felkészítő
tanárok: Török Ágnes, Pártai Attila és Horváthné Domonkos Tímea./

A program végén immáron harmadszor átadásra került a magánkezdeményezésre alapított Töltési
Imre Díj, mellyel az év ifjú almádi zenei tehetségét jutalmazzák.

A korábbi években díjban részesültek: 1. Józsa Tamás - szorgalmas munkájáért és szép tanulmányi
verseny-eredményeiért - zongora, szolfézs, improvizáció /ez utóbbival több díjat is nyert Nagykanizsán  a
Kreatív Fesztiválon/.  2. Józsa Dalma, aki az országos hegedűversenyen két alkalommal is bekerült a
legjobb 16 tanuló közé, s emellett számos nívódíjjal és arany
minősítéses oklevéllel tért haza mind a hegedű, mind a szolfézs
tanulmányi versenyekről. 3. Az idei díjat Hódossy Réka Anna
nyerte el, aki a Kósa György Városi Zeneiskola növendékeként
az előző tanévben kiérdemelte „Az év tanulója” címet. A legtöbb
zenei versenyen indult és valamennyin sikeresen szerepelt, a
város és a zeneiskola hírnevét  is öregbítve ezzel. A hegedű- és
zongoratanulás mellett a kamarazenélésben, szolfézs tárgyban és
az  éneklésben is kimagasló szorgalommal vett részt, melyet
következő szép eredményei is mutatnak:

- Országos szolfézsverseny II. helyezés.
- Országos társaséneklési verseny duettben arany minősítés. 
- Regionális szolfézsverseny nívódíj. 
- Regionális kamarazenei verseny négykezessel arany minősítés.

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTNAK ÉS AZ ÖSSZES ZENEISKOLÁSNAK, 
KÖSZÖNJÜK AZ ÜNNEPI KONCERTET MINDEN FELLÉPŐNEK!!!!!!

te

ELHANGZOTT:

Johann Christian Bach: F-dúr Rondó Kövécs Adél 5. oszt. és Hódossy Réka 4. oszt.
zongora négykezes

Karácsonyi énekek Bíró Virág, Bogdán Soma, Csomai Korina, Farkas Péter, Gergelyi Noémi, Kádár
Panna, Kéri Kincső, Mester Ádám, Nádas András, Peringer Bianka, Piller Luca,
Rézműves Miklós, Szerdahelyi Boldizsár, Kedves Máté
Felk. tanár: Nádasné Varga Katalin

Handel: F-dúr szonáta III. – IV. tétel Nádas Panna4. oszt. fuvola
Felk. tanár: Török Ágnes

Csajkovszkij: Babák tánca           Bors Luca és Szerdahelyi Borbála 5. osztályosok - zongora négykezes
Felk. tanár: Tumpek Melinda és Tamás Béláné

Tornyos György: Scherzo Hódossy Gergely trombita
Zongorán közreműködött Tumpek Melinda
Felk. tanár: Pártai Attila

Liszt Ferenc: Bölcsődal Kövécs Adél és Hódossy Réka
zongora négykezes
Felk. tanár: Tumpek Melinda és Fűkéné Sebestyén Mónika

Paganini: Cantabile Józsa Dalma 
továbbképző 1. oszt. – hegedű 
Zongorán közreműködött Fűkéné Sebestyén Mónika
Felk. tanár: Horváthné Domonkos Tímea
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DECEMBERI KÉPEK

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Adventi Tárlatán a képzőművészeti
alkotások mellett csengőgyűjteményt és városlődi alkalmi terítéket láthattunk.

A Lounge kávéházban Czuczor Sándor nyitotta meg Veszeli Lajos Adventi fények
című tárlatát.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Felelõs kiadó:

„Almádiért” Közalapítvány

Kuratóriuma
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

e-mail: baujsag@gmail.com
Tel.: 06 20 377 2157

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

Hirdetésfelvétel 
a szerkesztõség címén,

vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
Kéziratot nem õrzünk meg!

Készült: 
Veszprémi Nyomda Zrt.

Eng.sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

Podhorányi Zsolt: Mesélő délvidéki kastélyok c. könyvének
bemutatója a Magtárban.

Fábián László kiállítását Jáger István nyitotta meg
Balatonfűzfőn, megtekinthető január 31-ig.

A Téli Napfordulón a Botorkával űztük el a sötétséget.

Charlie is koncertet adott Almádiban.
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Krónika
MAGOCSKÁK

A Magocskák Közhasznú Alapít-
vány Almádi Óvodáiért 2007-ben
alakult meg, szülői kezdeménye-
zésre. Célja elsősorban az óvodás-
korú és óvodáskor előtt álló gyer-
mekek érdekében történő tevé-
kenységek kezdeményezése és
támogatása. Ebbe beletartoznak
egészségnevelési, környezettuda-
tosságra nevelési, kulturális és
zenei programok, a szülők nevelé-
si és életvezetési támogatása, ha-
gyományaink ápolása.
Az Alapítvány idén második alka-
lommal szervezte meg jótékony-
sági vásárát a Pannóniában. A
vásáron a gyerekek, szülők és
óvónők által készített, felajánlott
ajándéktárgyakat lehetett megvá-

sárolni. Az adományok az Alapítvány számláját gazdagítják. A
befolyt összeget ismeretterjesztő és közösségépítő programokra
szeretnénk fordítani.

Idén első alkalommal a Mogyoró úti oviban szerveztünk egy
kézműves délutánt, mely nyitott volt minden érdeklődő gyermek
és szülő számára, nem csak óvodáinkból. A délután meghitt, jó
hangulatban telt. Tervezzük hasonló játszóházak rendszeresítését
ünnepeinkhez kapcsolódóan (húsvét, anyák napja…) A „büty-
kölés” alkalmával elkészült tárgyak, képeslapok igen kelendőek
voltak a vásáron is,  de ennél talán még értékesebb volt az ott
közösen eltöltött idő. Jó látni, hogy milyen sokunkban él a kö-
zösség építé-
sének és a kö-
zösséghez tar-
tozásnak az
igénye. Fon-
tosnak tartjuk
az összetarto-
zás erősítését,
és jövőbeni
programjaink-
kal is ezt a célt
s z e r e t n é n k
szolgálni.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a sok-sok segítségért,
melyet az óvónők, az óvoda vezetése, a szülők és a Pannónia
dolgozói részéről kaptunk a vásár megszervezéséhez, és köszönet
azon támogatóknak, akik adományaikkal segítik az Alapítvány
további működését.

A szervezők nevében
Sziráczky Valéria

Kádár-Paksy Ágnes

MEGNYERTÜK!!!
A balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és

Kollégium által szervezett 2. országismereti versenyre idén iskolánk
is benevezett. A felkészülésre rengeteg időt fordítottunk. A kiírásban
szerepelt egy quiz kitöltése, ami magába foglalta a USA történelmét,
földrajzát, kultúráját, hagyományait és mindennapjait, valamint egy
szabadon választott állam bemutatását papír alapú tablóval. Mi
Hawaii szigete mellett döntöttünk. A verseny nagy élmény volt szá-
munkra, végig jó hangulat uralkodott, sok hasznos információval
gazdagodtunk a többi csapat bemutatójából. A feladatok játékosak és
érdekesek voltak.

Köszönet a sok
segítségért felké-
szítőinknek, Gil-
lich Lászlóné és
Zsapka Andrea ta-
nárnőknek, továb-
bá szüleinknek,
családjainknak.

Howe Anna, 
Kiss Fanni, 
Nagy Artúr 

a Vörösberényi
Általános Iskola

7. és 8. osztályos
tanulói

KÖSZÖNET
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében  köszönetet mondok

mindazoknak az intézményeknek, üzleteknek, éttermeknek,
cukrászdáknak, vállalkozóknak, magánszemélyeknek és a klub tag-
jainak, akik felajánlásaikkal segítették, támogatták a vörösberényi
nyugdíjasok jótékonysági szilveszteri rendezvényét. Egyben min-
denkinek  nagyon  boldog új esztendőt kívánok.

Lencse Sándor
a klub elnöke

POLGÁRŐR HÍREK
Decemberben fokozott járőr szolgálatot adtunk, külön figyel-

tünk az üzletekre, nyitvatartási idő alatt több alkalommal megjelen-
tünk az eladó térben is. Az üzletekben lopás nem történt és Almádi
területén komolyabb bűncselekmény elkövetéséről nem tudunk. A
fokozott ellenőrzés kiterjedt a most már kiürült nyaraló területekre
is és betörésre, behatolásra utaló nyomokat nem találtunk. Decem-
ber 17-én a rendőrséggel közösen átfogó ellenőrzést tartottunk. A
polgárőrség 4 gépkocsival és 8 polgárőrrel segtette a rendőrök mun-
káját.

Kérjük Almádi polgárait, hogy szja-bevallásuknál az 1%-kal tá-
mogassák egyesületünket, adószámunk 18919123-1-19
Kívánunk Balatonalmádi lakóinak Boldog és Eredményes 2012. Évet.

Polgárőrség
H. E.

2011. DECEMBER 16.

200 diák részvételével rendezték meg a ha-
gyományos Írinyi úszókupát a Balaton Uszodá-
ban. Több korosztály mérkőzött meg egymással.
Érdekességnek számít, hogy a 2011-ben alakult
Szinkronúszó csoport megtartotta első bemutat-
kozását.

2010-ben alakult a Balaton Vízilabda Klub,
három különböző csoport tartja edzéseit.
• „Mini-póló” csoport az úszni még nem tudó
óvodások részére.
• „Előkészítő” csoport 7–10 éves gyerekek ré-
szére.
• „Bajnok” csoport 10 éves kortól.

Jelenleg a csoportok taglétszáma közel 100 fő.
Az úszást kedvelő lányok és fiúk jelentkezését

várják a +36-30/638-0598 számon.
P. Gy.

www.paszti.hu/fotowww.paszti.hu/foto
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Egy ideje azt vettem észre, hogy kevesebbet és rövidebb ideig
kell takarítanom. Ezt megmagyaráztam egyrészt azzal, hogy any-
nyira ügyes vagyok… J. Másrészt azzal, hogy már nem hullik
annyira a hajunk (hála egy agyonreklámozott csodaszernek), a
gyerekek pedig megnőttek, nem kennek már mindent össze.
Örömmel használtam fel a hétvégéimet, délutánjaimat sok minden
másra, ami szórakoztatóbb és pihentetőbb, mint mindenféle
flakonokkal és rongyokkal szaladgálni a házban.

Aztán telt-múlt az idő, és elérkezett a szemműtétem napja, amit
korábbi meggyőződésem ellenére sikerült túlélnem. 

Másnap reggel, amikor a kórházban levették a kötést a jobb
szememről, hunyorogva az ablakhoz álltam, és bizony rácsodál-
koztam a világra. Igaz, hogy kilátásként be kellett osztanom az
APEH és a temetkezési vállalkozók irodáinak látványát, de higgyék
el nekem: gyönyörűek! És az autók az utcán! Micsoda színek! 

A műtéttől legyengülve, de a sikertől feldobódva bebotorkál-
tam a fürdőszobába, tükörbe néztem: – a kép közel sem tetszett
annyira, mint előtte az APEH épülete, úgyhogy gyorsan kimentem
a folyosóra. Kisgyerekként bámultam rá a plafonról lelógó adven-
ti koszorúra: szenzációs! Tegnap olyan porosnak-semmilyennek
tűnt, most pedig mintha ragyogna!

Később megérkezett a férjem, és azonnal eldöntöttem, hogy
este majd kinyomom a mitesszerét, ami szerintem tegnap még nem
volt rajta.

Hazafelé minden nagyon tetszett: szép fehérek a felezővona-
lak, élénk színűek a közlekedési táblák, és nini: a telefonom is
milyen jól néz ki! Úgy csillog, mintha új lenne.

Na, aztán otthon jött ám a feketeleves! Belépek az ajtón, és az
első mondat, ami elhagyja a számat:

– Te Laci, hát itt festeni kéne! Mióta ilyen a villanykapcsolók
környéke?  

Két perc múlva: 
– Hogy néz ki ez a szőnyeg? El kell hozni a szőnyegtisztítót a

Piroskától!
Fürdőszoba:
– Úristen! Ez a zuhanykabin nagyon kopott,  ki kell cserélni! És

mi ez a rengeteg haj? Kukába a csodaszerrel! Szedje tovább az, aki
hisz még a mesékben!

Sebtében letöröltem-feltöröltem, amit tudtam, aztán fáradtan a
kanapé felé vettem az irányt, megállapítva, hogy keresek egy kár-
pitost, mert bizony ezt át kell húzatni.

Útközben még megbámultam a narancsot a gyümölcsöstál-
ban: nagyon szép színe van… 

Ledőltem egy kicsit, de közben szőttem a terveimet a globális
téli nagytakarításra vonatkozóan – amit amúgy már egyszer elvé-
geztem. Szórakozottan megnyomtam a tévé távirányítóját, és meg-
lepődtem, hogy milyen jó minőségű a kép. Korábbi elképzelése-
met módosítottam: tévécsere törölve, zuhanykabin csere előre-
hozva…

Fárasztó dolog ám egy szemműtét!
Sz. M.

A MAGAM NEVÉBEN!
Köszönöm mindenki munkáját, aki az elmúlt 3 évben segítő

tevékenységével hozzájárult az általam vezetett Balatonalmádi
Turisztikai Egyesület sikeres munkájához és eredményes
működéséhez. Az ismeretlen TDM (Turisztikai Desztinációs
Menedzsment) szóból létrehoztunk egy ismert és jól működő
egyesületet, amely sok minden más között számos pályázat meg-
nyerésével jeleskedett, megújította és működtette a Tourinform
irodát, képviselte városunkat mind belföldi, mind külföldi kiállítá-
sokon. Életre hívtuk a Hungarikum Fesztivált és a Pálinka Napo-
kat, valamint eredményesen folytattuk a Borfesztivál hagyomá-
nyait. Eredményeinket és megoldásra váró feladatainkat sokáig
lehetne sorolni.

A bevezetés előtt álló országos TDM-rendszernek megfelelően
létrehoztuk a Best Balaton Térségi TDM társaságot, amely Almá-
ditól Tihanyig fogja össze a partszakaszt. Ennek a szakasznak a
pályázati megvalósítása most van folyamatban. A rendszer
következő lépcsőjeként az országban elsőként alakítottuk meg 19
Balaton környéki Turisztikai Egyesülettel a Balatoni Regionális
TDM Szövetséget, amely az egész Balaton turisztikai vonzerejének
fejlesztését és piacra juttatását hivatott szolgálni. Nagy siker váro-
sunknak, hogy ebben a szervezetben, mint felügyelő bizottsági tag
tevékenykedhetek.

3 év elteltével az elnöki mandátum lejártával, a tisztújító köz-
gyűlésen nem vállaltam tovább Balatonalmádiban a helyi Turisz-
tikai Egyesület elnöki feladatait, amelyet egyébként is a Pharma
Nordnál betöltött főállásom mellett láttam el. 

A fentebb leírtak szerint a főállásom mellett turisztikai munká-
mat tovább folytatom régiós szinten, vagyis a Balatoni Regionális
TDM Szövetségben dolgozom tovább a Balaton turizmusáért!

Még egyszer köszönöm:
Dudás Zsolt

TUDJA ÖN, HOGY HOVÁ FORDULHAT SEGÍTSÉGÉRT, HA 
neme, 
faji hovatartozása, 
bőrszíne, 
nemzetisége, 
nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, 
fogyatékossága, 
egészségi állapota, 
vallási vagy világi meggyőződése,  
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve, 
családi állapota, 
anyasága (terhessége) vagy apasága, 
szexuális irányultsága, 
nemi identitása, 
életkora, 
társadalmi származása, 
vagyoni helyzete, 
vagy egyéb tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmód-
ban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlít-
ható helyzetben levő személy vagy csoport?

Keresse az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársát, Dr.
Fábián Alexandra ügyvédet a balatonalmádi Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtárban (Városház tér 4.) 2012.
január 30-án (hétfőn) 12:30–16:30 óra között! Munkatársunk
megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint
tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén milyen lehetőségei
vannak a jogérvényesítésre.

NINCS EGYEDÜL!

TÁMOP -5-5-5/08/1 -2008-0001
A diszkrimináció elleni küzdelem –

a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése

Varga Laci bácsi képeiből:
A fiataloknak és érdeklődőknek az akkori községi vezetők szabás-varrás
tanfolyamot szerveztek. Jobb szélen ül Lajzs Lujza, szülei gazdálkodtak.

Az állók közül jobbról a második Ilonka, a testvérem. Szüleink
földművesek voltak.

SZEMMŰTÉT UTÁN
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Hírek

Az Országgyűlés a 2011. évi CLVI. törvény (Egyes adótörvé-
nyek és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) kereté-
ben módosította a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI.
törvényt.

Ennek értelmében 2012. január 1-jétől valamennyi gazdál-
kodó szervezetnek – amelyek főtevékenységként gazdasági
tevékenységet folytatnak – 2012. március 31-ig nyilvántartásba
kell vetetni magát a kereskedelmi és iparkamaránál.

Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek fő tevé-
kenységként mezőgazdasági tevékenységet, illetve ehhez
közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari tevékenységet folytat-
nak. Ennek értelmében pl. tekintettel arra, hogy nem
gazdálkodási tevékenységet folytatnak, nem kell regisztrálni 
az oktatási, egészségügyi, s művészeti tevékenységet folytató 
vállalkozásoknak.

A regisztrációt elektronikus módon és papír alapú adatlap
kitöltésével lehet megoldani. Várhatóan január közepétől a
kamarának rendelkezésre áll egy olyan elektronikus felület, ame-
lyen valamennyi vállalkozás helyben, interneten kitöltheti a 
regisztrációs adatlapot, s a megadott bankszámlaszámra átutal-
hatja az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulást. Akinek nem áll ren-
delkezésre internetes kapcsolat, az helyben, a kamaránál is
elvégezheti a regisztrációt.

Az egyszerűség, a gyorsaság és az olcsóbb megoldás érdeké-
ben természetesen azt javasoljuk a vállalkozásoknak, hogy az
elektronikus regisztrációt vegyék igénybe. Ellenkező esetben elő-
fordulhat, hogy tömeges megjelenés esetén jelentős időráfordí-
tással tudjuk csak a regisztrációt megoldani.

A nyilvántartásba vételi kötelezettség egyszeri alkalom 2012.
március 31-ig, de a vállalkozás életében bekövetkezett változá-
sokat (név, székhely, telephely, főtevékenység) a változástól
számított 5 napon belül ugyancsak be kell jelenteni a kereskedel-
mi és iparkamaránál. A változás bejelentésének díjfizetési köte-
lezettsége nincs.

Az 5000 Ft-os kamarai hozzájárulást minden évben március
31-ig meg kell fizetni. Ugyancsak az egyszerűbb, gyorsabb meg-
oldás érdekében javasoljuk, hogy az adatlapon megadott kamarai
bankszámlaszámra, átutalással teljesítsék a díjfizetési kötelezett-
séget. Az adatlapon lesznek a törvény által kötelezően megha-
tározott adatszolgáltatási kötelezettségek – székhely, telephely,
fióktelepek, fő tevékenység, ténylegesen végzett egyéb tevé-
kenységek – s lesznek olyan adatok, amelyeket önkéntesen tel-
jesíthet a vállalkozó.

Amennyiben a vállalkozás nem teljesíti határidőre a regisztrá-
ciós kötelezettséget, a kamara felszólítja, a fizetési kötelezettséget
behajtásra átadja a NAV Veszprém Megyei Adóigazgatóságának,
amelyet a hatóság azt adók módjára behajtja.

A törvény értelmében minden regisztrált vállalkozás –
függetlenül attól, hogy nem kamarai tag – az alábbi szolgáltatá-
sok igénybevételére jogosult:

• tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási
kérdésekben,

• üzleti partnerkeresés,
• pályázatfigyelés.
A kamara által így kialakított adatbázis nyilvános, tehát az

abban szereplő adatok mindenki számára elérhetőek lesznek.
Természetesen a törvény által előírt regisztrációs kötelezett-

ség konkrét célokat szolgál.
• Az adatbázisból egyértelműen nyomon követhető, hogy

melyek azok a vállalkozások, amelyek jogszerűen végzik
tevékenységüket, s kiszűrhetők azok, amelyek engedély nélkül,
adó- és járulékfizetés megkerülésével tevékenykednek.

Ezzel a megoldással mindenképpen tisztul a gazdaság és
kiszoríthatók a piacról az engedély nélkül tevékenykedők köre.

• Ismerve a vállalkozások tevékenységét, a kamara és más
gazdaságfejlesztésben szerepet vállaló szervezetek nagyobb és
konkrétabb segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások piacra
jutásához. Pl. sok megkeresés érkezik belföldről és külföldről,
hogy valamilyen konkrét tevékenységet végző vállalkozásokat
keresnek gyártásra vagy szolgáltatás nyújtására, s így a ren-

delkezésre álló adatbázisból konkrétan meg tudjuk adni a
keresett tevékenységet végző vállalkozásokat.

Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a rendelkezés hosszabb távon
hasznos lehet a vállalkozások számára, s elősegíti eredményesebb
működésüket.

Amennyiben a regisztrációval kapcsolatosan kérdésük van, az
alábbi elérhetőségeken informálódhatnak:

Telefonszám: 88/429-008, 88/406-972
Faxszám: 88/412-150
E-mail: vkik@veszpremikamara.hu

VILÁGTALANOK 
RENDSZERE

Január 4-e a vakok számára kifejlesztett pontírás, az ún.
Braille-írás világnapja. Louis Braille ép látású emberként született,
látását 3 évesen veszítette el. Tízévesen került Haüy által 1784-ben
a vakok számára alapított párizsi intézetbe, ahol az írás-olvasást
Haüy módszerével tanították, mely abból állt, hogy keményebb
papírba préselték a latin betűformákat. Louis Braille felismerte,
hogy szükségtelen a bonyolult latin betűket tapogatni, azokat
egyszerűbb kódokkal kell helyettesíteni, ezért 1821-ben jól
tapintható és könnyen felismerhető pontcsoportokból álló ABC-t
hozott létre. Módszere alapjául Charles Barbier katonatiszt elgon-
dolása áll, akit Napóleon olyan kommunikációs rendszer kidolgo-
zására utasított, melynek segítségével katonái éjszaka fény nélkül
is, csendben tudnak kommunikálni, azonban bonyolultsága miatt
ezt a rendszert a hadseregben végül nem vezették be. Braille a
karakterek megjelenítésére a világ első binárisan kódolt írásrend-
szerét alkotta meg; minden Braille-karakter 6 pontból áll, téglalap
alakban elrendezve. Minden nyelv saját Braille-írással rendelkezik,
emellett külön kódolás létezik a matematikai képletekre, illetve
Braille kifejlesztette a kottakódolást a zenéhez is, hiszen maga is
játszott vonós hangszeren és orgonán. Magyarországon hozzáve-
tőlegesen csak a vakok 10%-a ismeri a Braille-írást. Azon látás-
sérültek, akik ezen tulajdonságuk miatt részesülnek hátrányos
megkülönböztetésben, kedvezőtlenebb bánásmódban, mint más,
ilyen tulajdonsággal nem rendelkező személyek, úgyszintén azok,
akik védett tulajdonságuk miatt (nem, faji hovatartozás, bőrszín,
nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez való tartozás, anya-
nyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti
meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anya-
ság (terhesség) vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás,
életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási
jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo-
nyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága
vagy jellemzője) kerülnek ilyen helyzetbe, az Egyenlő Bánásmód
Hatóságnál panaszt terjeszthetnek elő. Az eljárás illetékmentes. A
Veszprém megyei referens, Dr. Fábián Alexandra ügyvéd hétfőn-
ként 12:00–16:00 óra között várja a panaszosokat Veszprémben,
az Esélyek Házában
(Kossuth u. 10. (Zöld
Ház) I. em. 107.),
vagy a megye kistér-
ségeiben, ahova cél-
szerű előre a 88/422-
033-as telefonszámon
időpontot egyeztetni.
Balatonalmádiban, a
Pannónia Kulturális
Központ és Könyv-
tárban (Városház tér
4.) 2012. január 30-
án, 12:30–16:30 óra
között kistérségi ügy-
félfogadásra kerül sor. 

TÁJÉKOZTATÁS A KÖTELEZŐ KAMARAI
REGISZTRÁCIÓRÓL
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Hírek

Tisztelt Olvasóink! Több jelzést kaptunk, hogy új büntetéseket
vezetett be a Rendőrség, az eddig elnézett, megszokott helyzetekben is
bírságot szabnak ki, ezért szeretnénk összefoglalni és egyértelművé tenni
a tapasztalt változások hátterét. Ebben kaptam segítséget Papp Csongor
r. őrnagytól, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Alosztályának vezetőjétől. 

2008. január 1-jétől a 410/2007. Kormány rendelet (az ún. objektív
jogszabály) bevezette a közigazgatási bírsággal sújtandó szabály-
szegéseket, azaz a szabálysértések egy részét kivette a hagyományos
szabálysértési eljárások közül, és áttette ennek a rendeletnek a
hatáskörébe. 

Az alapvető különbség az, hogy míg a szabálysértéseknél a hatóság-
nak meg kell állapítani az elkövető személy kilétét, addig a közigazgatási
bírság eseteiben, azaz objektív szabályszegéseknél a jármű országos
gépjármű-nyilvántartó szerinti tulajdonosa, illetve üzembentartója lesz
a bírság megfizetésére kötelezett. Ez alól a fizetési kötelezettség alól csak
kivételes esetekben mentesül a tulajdonos/üzembentartó, és ezt a
mentességet neki kell igazolnia megfelelő, alakisághoz kötött
szerződéssel, okirattal. Ilyen esetek, ha már nem az övé a jármű, a
cselekmény elkövetését megelőzően a járművét ellopták, kölcsönadta
valakinek, alkalmazott vezette menetlevéllel.  

2009. augusztus 1-jétől a 156/2009. Kormányrendelet bevezette az
úgynevezett k.) pontos szabályszegéseket – a gyorshajtás, a biztonsági öv
nem használata, a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása és az ittas vezetés
(kerékpárosok) és járművezetés eseteiben –, akkor, ha a szabályszegő
személy kiléte a helyszínen megállapítást nyer, vagyis igazoltatják.

Az az alapvető különbség az ún. k.) pontos és az objektív
szabályszegések között, hogy a k.) pontos szabályszegés esetén az
elkövetővel szemben az intézkedő rendőr a helyszínen szabja ki a
közigazgatási bírságot, amennyiben az elkövető elismeri a szabályszegést.
Ha az elkövető a helyszínen nem ismeri el a szabályszegést, úgy ellene
közigazgatási eljárás indul.

k.) pontos szabályszegések 
• a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”)
• a biztonsági öv nem használatára, 
• a továbbhaladás tilalmára („tilos jelzésen történő áthaladás”

tilalmára), 
• a járművezető szervezetében a szeszesital fogyasztásából származó

alkohol tilalmára („ittas vezetés, járművezetés”) eseteire vonatkoznak. 

objektív szabályszegések
• a megengedett legnagyobb sebességre,
• a vasúti átjárón való áthaladásra,
• a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
• a járművel történő megállásra és várakozásra,
• az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
• a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező hal-

adási irányra,
• a természet védelmére vonatkozó – külön jogszabályban

meghatározott – egyes előírások betartásra kerüljenek.”
A fentiekből is látszik, hogy több szabályszegés tartozik az „objektív”

kategóriába. Ezekben az esetekben nem történik rendőri igazoltatás,
azaz nem állapítja meg a rendőr az elkövető kilétét, hanem a rend-
szeresített technikai eszközzel (pl. PDA, vagy SCS-103) rögzíti a
szabályszegést, ami online módon továbbításra kerül a feldolgozókhoz.
Az állampolgár vagy az érintett jármű tulajdonosa/üzembentartója pedig
csak a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság leveléből értesül a közigazgatási
eljárás megindításáról, illetve a vele szemben kiszabott közigazgatási
bírság összegéről. 

2011. július 1-ével lényeges változás, hogy a 410/2007, Kormány
rendeletet módosították, és a járdán történő szabálytalan várakozás is az
objektív szabályszegések közé került.

A közigazgatási bírsággal sújtható esetekben, a szabálysértési eljárá-
sokkal szemben újdonság az is, hogy a hatóságnak nincs mérlegelési
lehetősége, fixek a büntetési tételek, amit a rendelet melléklete rögzít.

Amíg az objektív szabályszegéseknél csak pénzbírság szabható ki,
addig a k.) pontos szabályszegésnél büntetőpontot is kell adni az
elkövetőnek. Tehát, ha például valakit gyorshajtásért megállítanak, akkor
a pénzbüntetés mellé még büntetőpontot is kap, ha nem állítják meg a
helyszínen, úgy a tulajdonos/üzembentartó „csak” pénzbírságot fog
kapni, hiszen a büntetőpont személyhez kötődik.

Vezetői döntés alapján, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén a PDA-val rögzített szabályszegések esetén az intézkedő
rendőr a jármű szélvédőjén elhelyezett nyomtatványon hívja fel az
érintett figyelmét a rendőri intézkedésre!

Ne feledjék, a Rendőrség nem alkotja, csak végrehajtja a jogszabá-
lyokat! 

Kollégáim nevében is balesetmenetes közlekedést kívánok! 
Stanka Mária r. őrgy.

Amikor a MALIGÁN taszigál, avagy az ittas járművezetés.
Sajnálatos módon a halálos közlekedési balesetek bekövetkezésének jelentősen nagy számát, a jármű-gépjárművezetés előtt elfogyasztott alkohol, és annak meny-

nyisége is okozhatja. Az elfogyasztott alkohol minden embernél másképp hat, ezért az a védekezés, hogy én csak ennyit ittam, teljesen hibás, mert a hatása lehet, hogy
nála már komoly zavarokat okoz. Talán ezért is rendelkezik a jogszabály az alkoholra vonatkozóan zéró toleranciára. Ez egyszerűen azt jelenti, a közúti közlekedésben csak
úgy szabad részt venni, ha teljesen kizárt az alkohol hatása. Ez igaz a nem gépi meghajtású járművekre pl. kézikocsira, lovaskocsira, kerékpárra, és a gépi meghajtású
járművek vezetésére pl. (segéd)motorkerékpárra, autóra, teherautóra és a buszra is egyaránt. 

Kedves közlekedők: 
Minden család aggódva várja haza szeretteit, mert a közlekedés veszélyes üzem, hát még akkor, ha egyesek bódult vagy alkoholtól befolyásolt állapotban, magukra és

másokra is igen veszélyesek, mondhatni életbe vágóan, a szó szoros értelemben. 
Az ittas vezetés kategóriájában megkülönböztetünk bűncselekményt, illetve a 156/2009.(VII.29.) Korm. rendelet. 11/D. mellékletében szereplő  ittas vezetőt.

Balatonalmádi, 2011.12.27.                                                                                                                                                                                            Balogh Csaba

TEGYÜK HELYRE A KÖZLEKEDÉSI
SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOKAT!

„12. § (1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 11/D. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki
a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”) vonatkozó rendelkezést megsérti. (2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot – 11/D. mellékletben meghatározot-
tak szerint – a bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kell befizetni.”

ITTAS VEZETÉS
11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet: a jármûvezetõ szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma („ittas vezetés”) 

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet: A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető.

1. gépi meghajtású járművet vezetõnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett      Büntetőpont forint  
levegõben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha az nem minõsül bűncselekménynek 4. § (1) bekezdés 6 150 000

2. gépi meghajtású jármûvet vezetõnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-koncentrációnál magasabb, Büntetőpont forint
de 0,80‰ véralkohol-koncentrációt nem haladja meg vagy a kilégzett levegõben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem haladja meg, 8 200 000
feltéve, ha azok nem minõsülnek bűncselekménynek 4. § (1) bekezdés

3. gépi meghajtású jármûvet vezetõnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,80‰ véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett Büntetőpont forint
levegõben a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve, ha az nem minõsül bûncselekménynek 4. § (1) bekezdés                                  8 300 000

4. nem gépi meghajtású jármûvet vezetõnél vagy hajtójánál a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,80‰ véralkohol-koncentrációt Büntetőpont forint
vagy a kilégzett levegõben a 0,50 mg/l-t nem haladja meg 4. § (1) bekezdés jármüvezető, hajtó                            0 30 000

5. nem gépi meghajtású jármûvet vezetõnél vagy hajtójánál a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,80‰ véralkohol-koncentrációt Büntetőpont forint
vagy a kilégzett levegõben 0,50 mg/l-t meghaladja 4. § (1) bekezdés                                                     0 60 000 

K Ö Z L E K E D É S



HIRDETÉSI ÁRAK:

1 oldal =  60 EFt + áfa
1/2 oldal =  30 EFt + áfa
1/4 oldal =  15 EFt + áfa
1/8 oldal = 7,5 EFt + áfa

KATTINTSON RÁ!

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

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

Dr. Wilde Róbert
bőrgyógyász

Veszprém
06/20-418-5542

Vegyes kemény tűzifa
– cser, tölgy, bükk, akác –

hasítva és kuglizva is kapható. 

Ár 14000 Ft/m3. Ingyenes 
kiszállítással almádi 
20 km-es körzetében.

Almádi Tüzép Kft.
Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 35.

Tel: 88/438-458;  30/858-05-29

MEGNYITOTTUK GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
SZAKÜZLETÜNKET

Balatonalmádiban, a Baross G. u. 40 /A. szám alatt (húsbolt mellett)

vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, koleszterinszint-mérők,
vízszűrők, sólámpák, memóriapárnák, lábmelegítők,

inhalátorok, párásítók, gyermek gyógysapkák,
sportoláshoz térdvédő, bokavédő, thera bend-szalagok, szaunaöv, 
egészségmegőrző és kompressziós harisnyák, ezüstszálas zoknik,

egyéb gyógyászati segédeszközök (pelenka, kötszer,  stb.)
ápolási termékek, matracvédők, fürdető eszközök,

kerekesszék, rollátor, mankó, bot

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, VÉNYBEVÁLTÁS

Nyitva tartás:  H–P    8.30 – 17.00
Sz      8.00 – 12.00

Telefon:  88/780-540 • 30/349-4977
e-mal : almadimed@gmail.com

Irodák, műhelyek, raktárhelyiségek különböző alapterülettel, 
valamint 1500 m2 szabad terület 

a Városgondnokság telephelyén (Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) 
hosszú távra, kedvező feltételekkel bérbe adók.

Balatonalmádi Városgondnokság
Érdeklődni: 06-20/928-7812

Apartman (23 m2) és faház (téliesített, 43 m2)
a Balatonalmádi Sporttelepen 

hosszú távra, kedvező feltételekkel bérbeadó.

Balatonalmádi Városgondnokság
Érdeklődni: 06-88/542-561

Kb. 300 négyszögöl kordonos olaszrizling szőlőmet 
bérbe adnám kerti munkáért.

06/70-361-5425

Januárban is folytatódik a 
végkiárusítás a Cipővilágban! 

Balatonalmádiban, a  Baross Gábor út 11., 
Veszprémben, a Budapest út 2. szám alatt. 

Hölgyeknek 33–35-ig.
Nyári áruk – szandik és papucsok – nagy választékban. 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–17, szombaton: 9–12-ig.

Napkollektorral kombinált napelemes rendszer 
jött létre Balatonalmádiban uniós támogatással

8 millió Ft-os támogatást nyert a KEOP 4.2.0/A 
Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

elnevezésű pályázaton a balatonalmádi Hotel Viktória Vendégház és Éttermet
üzemeltető Mészöly Győzőné. 

A beruházás 16 millió forint értékű, ennek a 50%-át  nyerte meg a cég a pályázaton.

A Viktória - század elején vendégfogadónak épült - vendégház kétágyas, fürdőszobás
szobákkal, elegáns, de családias étteremmel, kerthelyiséggel várja vendégeit. 

Az üzemeltető a projekt során, gazdasági és energiahatékonysági szempontokat
figyelembe véve a vendégház használati melegvíz előállítására, valamint

fűtésrásegítésére szoláris energia felhasználását tűzte ki célul. 
Az épület villamos energia igényének részbeni lefedésére, illetve időszakonkénti 

teljes kielégítésére napelemes rendszer került kiépítésre. 
A napelemek közel 8000 kWh mennyiségű elektromos áramot termelnek 

6,8 kWp beépített teljesítménynek köszönhetően. 
Az épületen elhelyezésre került 28 m2-nyi vákuumcsöves napkollektor, 

amely az épület fűtésébe és használati melegvíz fogyasztásába termelnek be 
évi 68 GJ energiát. A beruházás közel 14 tonnával csökkenti évente a térség

környezetszennyező CO2 kibocsátását.

Mindamellett napjainkban nehéz piaci környezetében a beruházásnak komoly
munkaerő megtartási jelentősége van, valamint csökkenti az ország energiahordozó

behozatalától való függőséget. A vállalkozásról és a fejlesztésekről bővebb információt
a www.viktoriahotel.hu oldalon olvashatnak.



Tanfolyamnyitó: 2012. 01. 18. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 01. 24. 16.00 óra

BÍZZA  SZAKEMBERRE  
VÁLLALKOZÁSA 

KOMPLEX GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉSÉT!

AZ ARIADNELLI KÖNYVELŐIRODA
20 éves szakmai tapasztalattal vállalja cégek, egyéni vállalkozók, 

magánszemélyek adó- és járulékbevallásainak elkészítését, 
könyvelési, munkaügyi és bérelszámolási feladatainak ellátását, 

adó- és pénzügyi tanácsadást, hitelkérelmek, pályázatok elkészítését.

Forduljon hozzánk bizalommal!
CÍMÜNK: 8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 16.
Tel: 88/583-930, Fax: 88/583-931, Mobil: 30/277-65-66

email: ariadnelli@chello.hu



Szilveszter napján gyönyörű napsütéssel
ajándékozták meg az égiek az almádiakat. Az
addigi szürke-borongó hirtelen szikrázó nap-
sütésre váltott, így családunk úgy döntött,
óévbúcsúztató sétát teszünk a Balaton-parton. A
négyméteresnél sok ismerőssel találkoztunk, az
idő másokat is kicsalogatott, örvendezve kíván-
tunk egymásnak boldog újévet. 

A hihetetlenül kék, kristálytiszta vízben jól
látszottak a kövek, a vadkacsák vidám hápogás-
sal úszkáltak felettük. Versenyre keltek egy-egy
odadobott kenyérfalatért, porzott a víz, vidám
szilveszteri zsibvásárt rendeztek nekünk.

Vajon minden almádi polgár észreveszi,
milyen gyönyörű helyen él? 

Ha kisüt a nap, sétáljunk egyet a parton!
Megéri!

Kép és szöveg:
Töltési Erzsébet

Újévi kacsák


