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Fotó: Szenthe Zoltán

Vecsey Kiss Mária
Megint

Megint egy új tavasz az újra tél után:
csipogó madarak megint, rügyek a fán,
töppedő hókupacra kajla szél legyint,
tolakszik harsányan a születés megint.

Pattan a labda, meglibben a szoknya, és
hófehér fogakon fakad a nevetés.

Már megint egy kezdet, és már megint egy vég.
Annyi volt belőle, hát sohasem elég?
Annyi ígérgetés, annyi sok ámítás,

a mindig ugyanaz - de mért is lenne más?
Kitárt karokkal már tipeg az unokám…
Megint egy új remény, letűnt remény után.
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Helytörténet
ALMÁDI  CUKRÁSZDÁKRÓL

BEFEJEZÉS

Az ÚJ Almádi Újság márciusi számában említésre kerültek a térképen jelölt cukrászdák, azzal a megjegyzéssel, hogy foly-
tatása  következik. A téma lezárásaként olyan cukrászdákról ejtünk szót, amelyek nem szerepelnek, vagy más elnevezés-
sel olvashatók.

Az egykori Klára panzióról kell néhány mondat erejéig
említést tennünk.

A  képes levelezőlapon „Balatonalmádi.  Klára pensio és
cukrászda. Tul. Czabafy Dezső” szöveg olvasható. A lapon
levő, 1932 októberben kelt szöveg szerint az épület eladó.
Megemlíti, hogy a panzió berendezése mellett éttermi
berendezés is található az épületben. Nyilván az épület
előtti kertben látható bútorzatra utal, amelyik cukrászda
számára is szükséges.

Ezenkívül további adatok eddig nem kerültek elő, a
cukrászda működésére vonatkozóan. Feltételezhető, hogy
a cukrászda csak rövid ideig, esetleg néhány szezonban
volt nyitva. 

Az épület ma lakóházként funkcionál, építészeti arculatát
elveszítve, architektonikus elemeitől megfosztva áll a
Széchenyi sétány 5 sz. alatt. Kár érte, mert nagyságánál
fogva jelentős építészeti elemét jelenthetné a városnak.
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Helytörténet

A papírtálca felirata: „Confiserie Mayer János cukrász
Budapest, IX. Mester u. 37. Fiók: Balatonalmádi”.
A cukorkás zacskón csak Almádira vonatkozó reklámfeli-
rat olvasható.

KÁVÉHÁZ

A kiindulási alapként használt, 1928-ban kiadott térkép
kévéházat jelöl a mai Szent Erzsébet-ligetben álló Liget
kávéház helyén.

1928. augusztus 5-re tervezték a Balatoni Kultúrnap néven
megtartandó nagyszabású ünnepséget. 1927. évben ennek
előkészületei az év folyamán megtörténtek. Az Almádi
Fürdő és Építő Rt. 1928. május 6-án megtartott köz-
gyűléséről készült jelentésben rögzítették:

„Megvetettük alapjait a klasszikus olasz stilü kávéháznak a
ligetben, amely a Park-pavilon néven ismert régi fabódé
helyett egyenesen látványosság számba megy. A kávéház
1928-ban üzemben lesz.” A költségek között szerepel,
hogy a kávéház építése 12.300 pengőbe került.

A kor gyakorlatának megfelelően már a megnyitáskor az
épületet ábrázoló képes levelezőlap is kapható volt. Tárgyi
épületről több 1928. évben kiadott (hátoldalon levő évjá-
rat szerint) képeslap került forgalomba. Olyan lap is léte-
zik, amelyiken még láthatón nincs készen az épület. Külön
érdekesség, hogy különböző neveken említik az épületet.

Mayer János budapesti cukrász Balatonalmádiban az
1930-as évek elején fióküzletet nyitott. A Mayer cukrász-
da volt annnak idején Almádiban  „A Cukrászda” egészen
az államosításig. Később kapta a Kuckó cukrászda nevet.

Kuckó  cukrászda képe 1970 körüli felvételen.

1928-ban  kiadott képeslap „Cukrászda” felirattal.

1928-ban kiadott képeslap „Ligetkávéház” felirattal.
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Helytörténet

1928-ban kiadott képeslap. Hátoldalán levő szöveg:
„BALATONALMÁDI Cukrászda”. Az épület még nincs
készen, hiányoznak a tető díszítő elemei. Hátoldalon levő szöveg: „BALATONALMÁDI Pannónia

Kávéház – Bár” A fénykép minőségű képeslapon évszám
nincs, valószínűleg az 1930-as évek végén készült felvétel.

Hátoldali szöveg: „BALATONALMÁDI Cukrászda”.  

Hátoldalon levő szöveg: „BALATONALMÁDI Tangó a
Pannónia – Bárban”. A két fénykép közel egy időben
készülhetett, mert azonos a felvétel készítője és kiadója.

1930-ban kiadott képeslap Pannónia-kioszk felirattal.

Az épület ma „LIGET KÁVÉHÁZ” néven működik.

Az egyik képeslapon jól látszik az oldalhomlokzaton levő
„KÁVÉ  TEJCSARNOK” felirat, ami nehezen illik az
épület funkciójához. Az épület átalakítása is kiolvasható a
képekből, mert a teraszra nyíló négyszárnyú, ma is
meglevő ajtó, csak a két utolsó képen látható. Jövőre lesz
85 éves a Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. által épített,
egyetlen megmaradt épület. Meg kellene ünnepelni!

Schildmayer  FerencBALATONALMÁDI-FÜRDŐ. Pannónia kioszk. felirattal.
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Önkormányzati hírek
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselő-testület a 2012 márciusi ülésén tárgyalt napirendi pontok
közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:

Javaslat új óvodai csoport indításának engedélyezésére
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete – férő-
hely hiány miatt – 2012. szeptember 1-jétől a Mogyoró úti Óvodában
egy új óvodai csoport indítását engedélyezi (maximum 15 fővel). A
csoportszoba kialakítására és a csoport működtetésére a 2012-es évre
2012. szeptember 1-jétől december 31-ig a 2011. évi pénzmaradvány
terhére 6.193.000 Ft-ot biztosít. A Napköziotthonos Óvodák
létszámkeretét 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka létszámmal meg-
emeli, illetve a csoport működtetésére 2013-ra a következő évi költ-
ségvetés készítésekor a pénzügyi fedezetet tervezi.

A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/1995.
(XI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Balatonalmádi Város Önkormányzata képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el: 
A rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szolgáltató a lakosság részére tavasszal vagy ősszel a 4. § (3)
bekezdésben meghatározott egyéb szilárd hulladék elszállítására díj-
mentes lomtalanítást szervez, melynek körülményeiről és időpontjáról
a város lakosságát legalább 8 nappal az akció megkezdése előtt érte-
síteni köteles. Költségét a hulladékszállítás díja tartalmazza.” A
BalKOM Kft. tájékoztatása alapján a leállt Észak-Balatoni Hulladék-
gazdálkodási rendszer újraindítása szeptemberre várható, ezért ebben
az évben a lomtalanítás időpontja szeptember 15–16-án lesz.

Javaslat Balatonalmádi Város Éghajlatváltozási Programjának
elfogadására
A képviselő-testület 2011 márciusi ülésén 73/2011.(III.31.) Öh. számú
határozatával jóváhagyta a város Éghajlatvédelmi Stratégiáját és dön-
tött az Éghajlatváltozási Program kidolgoztatásáról. A program, a
három ajánlattevő közül kiválasztott Balatoni Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársainak szerves közreműködésével készült el.
A programtervezet megküldésre került a KDT Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére szakmai vélemé-
nyezésre. Az előterjesztés készítéséig részükről észrevétel nem érkezett.
A program elfogadásával, és megvalósításával az önkormányzat
környezetbarát, élhető település képét formálhatja meg, ezzel növel-
heti a lakosság környezettudatosságát, és a település turisztikai
vonzerejét. A képviselő-testület elfogadja Balatonalmádi Város Éghaj-
latváltozási Programját.

Javaslat a 2012. évi strandjegy árak megállapítására
A képviselő-testület döntése alapján a strandjegyárak a tavalyi
jegyárakhoz képest 10%-kal emelkednek. Ennek értelmében egy
felnőtt napi belépő 600 Ft, gyermek, diák illetve nyugdíjas
igazolvánnyal rendelkező napi belépő 440 Ft (Wesselényi strand,
Budatava strand, Káptalanfüredi strand). A felnőtt idénybérlet helyi
lakosok részére 3.500 Ft, gyermek, diák illetve nyugdíjas
igazolvánnyal rendelkező helyi lakosok részére 2.750 Ft. A 6 éves kor
alatti gyermekek részére a belépés továbbra is ingyenes.

Javaslat iskola-egészségügyi ellátási megállapodás módosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzata jogszabályokban előírt kötelező
egészségügyi feladatait részben – egészségügyi feladat-átadási szerző-
dés keretében – a tulajdonát képező Egészségügyi Központ Nonprofit
Kft. látja el, részben – feladat-ellátási szerződés alapján – a háziorvosi,
házi gyermekorvosi, ill. fogorvosi egészségügyi szolgáltatók teljesítik.
E társaságoknak, ill. vállalkozásoknak a tevékenység finanszírozásra
közvetlen szerződésük van az OEP-pel. Az OEP finanszírozást az ön-
kormányzat kapja és továbbítja az ellátó orvosnak. Az önkormányzat
a vörösberényi iskolában térítésmentesen biztosítja az orvosi szoba
fenntartását és használatát az iskolaorvosi szűrő, megelőző és gyógyító
tevékenységek elvégzéséhez. Dr. Bandur Mária (Dr. Bandur és Társa
Egészségügyi és Szolgáltató Bt.) kérte, hogy az önkormányzat – a
finanszírozás egyszerűsítése érdekében – járuljon hozzá, hogy az OEP-
pel a feladatra közvetlen finanszírozási szerződést köthessen. Bala-
tonalmádi Város Önkormányzata a Vörösberényi Általános Iskola és a
Mogyoró úti óvoda iskola-egészségügyi feladatainak ellátására 2012.

május 1-jétől határozatlan időre Dr. Bandur és Társa  Egészségügyi és
Szolgáltató Betéti Társasággal  új feladat-ellátási szerződést köt. 

Javaslat méhnyakrák elleni prevenciós program további támogatására
Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonalmádiban a méhnyak-
rák elleni védőoltási programot 2012. évben is folytatja. A 2011.
december 31. napján bejelentett balatonalmádi lakcímmel rendelkező,
2000-ben született leánygyermekek részére a négykomponensű Silgard
oltóanyagot térítésmentesen biztosítja, amennyiben a szülő, gond-
viselő azt a gyermeke számára kéri. A program végrehajtásában az
iskolák, az iskolai védőnő és a gyermekorvosok közreműködését kéri.

Javaslat a Balatonalmádi Focisuli Alapítvány támogatására
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi
sportköltségvetésből a Balatonalmádi Focisuli Alapítványnak 500.000
Ft támogatást biztosít.

Javaslat a 2012. évi bérleti díjak megállapítására a képviselő-testület
hatáskörében
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete – a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó – 2012. évi nettó helyiség és
területbérleti díjak megállapításánál a bérleti díjak fogyasztói árindex
(inflációs ráta) mértékével történő emelését érvényesíti. A 2011. évre
vonatkozó nettó bérleti díjak összegét a 2011. évi fogyasztói árindex
(inflációs ráta) mértékével, azaz 3,9%-kal megemeli. A bérbe adó fenn-
tartja a jogát arra, hogy az évközbeni áfa-változást érvényesítse. A
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fogyasztói árindex
(inflációs ráta) mértékével megemelt bérleti díjakról az érintetteket
értesítse.

Javaslat a 4/2012 (III.1.) BM rendelettel szabályozott „Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések” témájú támogatási rendszeren
belül „A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása”
című pályázat önrészének biztosítására
Az Európa Szoborpark megvalósítása kapcsán is felmerült az
elhelyezendő szobrok biztonságának kérdése. A beruházás keretében a
villamos kiviteli terveket készítő szakemberek is javasolták térfigyelő
kamera rendszer kiépítését. A Szoborpark helye és a javasolt rendszer
lehetővé teszi a Szoborparkba tervezett 8 db kamerán felül a
Wesselényi strandon 6 db térfigyelő kamera elhelyezését is. A kamerák
központi egysége a rendőrségi térfigyelő rendszerrel összeköthető. A
képviselő-testület támogatja a pályázat 20%-os önrészének biz-
tosítását, melynek összege 1.646.977 Ft.

ELSŐ OSZTÁLYOSOK
BEIRATKOZÁSA

Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet,
Balatonalmádi Bajcsy-Zs. út 30. Tel.: 88/542-530

Vörösberényi Általános Iskola 
Balatonalmádi, Táncsics u. 1. Tel.: 88/542-522

A beiratkozás mindkét intézményben 

2012. április 16-án (hétfőn)     8.00–16.00 óráig
2012. április 17-én (kedden)  14.00–18.00 óráig 

AZ  ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJE:

2012. április 16. (hétfő) 8–16 óra
2012. április 18. (szerda) 8–16 óra

1. sz. Napköziotthonos Óvoda
Balatonalmádi Bajcsy-Zs. u. 31. Tel: 88/542-540

–––
2012. április 17. (kedd)  8–16 óra

1./A sz. Mogyoró-úti Óvoda
Balatonalmádi Mogyoró u. 1. Tel: 88/542-549   

Az óvoda nyári nyitva tartási rendje:
Mindkét óvoda nyitva tart: 2012. június 4–június 29.

Mindkét óvoda zárva tart: 2012. július 30–augusztus 10.

Mindkét óvoda nyitva tart a megszokott módon:
2012. augusztus 27-től
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2012. március 22-én a veszprémi Megyeházán ünnepélyes
keretek között helyezték forgalomba a kelet-balatoni térség
pénzhelyettesítő utalványát, a Balatoni Koronát. 

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes méltatta a
kezdeményezést, kiemelve – a helyi gazdaság élénkítő hatása
mellett – a térségi  összefogás jelentőségét, a Balatoni Korona
címletein megörökített, köztiszteletben álló személyiségek –
többek között Dr. Óvári Ferenc és Dr. Horváth Balázs –
munkásságának máig ható értékeit. 

Az utalványt a – Veszprém, Várpalota, Balatonfüred,
Balatonalmádi, Litér, Tihany és Nemesvámos önkormányzata, a
megyei iparkamara és a Kinizsi Bank által alapított – Balatoni
Korona Zrt. bocsátja ki és forgalmazza. Célja a helyi gazdaság
élénkítése, a helyben termelt, árusított termékek és szolgáltatá-
sok forgalmának növelése. A balatoni korona kiterjedő haszná-
latával a térségben lakók és az ide érkező turisták támogathatják
a munkahelyek megtartását, a térség gazdasági stabilitását is. A
balatoni korona használható a vállalkozások egymás közötti
cserekapcsolataiban, elszámolásban, illetve a vállalkozások és
önkormányzatok – az eddig forintban nyújtott – a pénzbeli jut-
tatások egy részét is balatoni koronában adhatják dolgozóik-
nak. 

Balatoni koronát magyar forintért 1:1 arányban lehet majd
kapni a térség turisztikai irodáiban, a Kinizsi Bank fiókjaiban és
az alapító önkormányzatok pénztáraiban. Az ötszáz, ezer, kettő-
ezer, ötezer, tízezer és húszezres címletekkel ugyanúgy lehet
fizetni az elfogadóhelyeken, mint a forinttal. A visszajáró összeg
papírcímlet esetén balatoni koronában is adható, az ötszázasnál
kisebb visszajárót forintban kapja meg a vásárló. 

A balatoni korona ugyanis részben megegyezik az egyéb
pénzhelyettesítő (étkezési, üdülési, ajándék,stb.) utalványokkal  –
pl. felhasználásának az utalványon feltüntetett érvényességi ideje
van, nem kamatozik, stb. – de jóval több is annál. A balatoni
korona szabadon felhasználható, forgalma az elfogadóhelyek
számától függ (a Zrt. tervei szerint több száz elfogadóhely lesz a
térségben). Más utalványokkal szemben a balatoni korona több-
ször használatos, forgatható (ebben rejlik sikerének záloga is).
Ezt szolgálja e helyi pénz igényes kivitelezése, a legmodernebb
biztonsági elemek használata az utalványok gyártása során. A
balatoni korona érvényességi idején belüli visszaváltását forintra
(ill. a mindenkori törvényes magyar fizetőeszközre) a Balatoni
Korona Zrt. garantálja. 

A művészi színvonalon elkészített helyi pénz címleteinek elő-
és hátoldalán a térség nevezetes épületei és meghatározó törté-
nelmi személyiségei láthatók. 

Az ötezer koronás címleten korának kiemelkedő alakja, a
Veszprémben és Almádiban is maradandót alkotó Dr. Óvári
Ferenc (1858–1938) látható. A címlet hátoldalán Balatonalmádi
címerében is megjelenő, legrégebbi épületünk,  a XI–XII. századi
vörösberényi református erődített templom képe jelenik meg.  

Az ezer koronás előlapján pedig az Almádihoz is ezer szállal
kötődő rendszerváltó országgyűlési képviselőt, Dr. Horváth
Balázst (1942–2006) örökítették meg. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata az elsők között csat-
lakozott a kezdeményezéshez, bízva abban, hogy a balatoni koro-
na elfogadott és kedvelt fizetőeszköz lesz a helyiek és a turisták
körében a térségben, segítve, támogatva ezzel az almádi vál-
lalkozásokat, a helyi gazdaságot is. 

MEGJELENT A BALATONI KORONA!

A http://www.balatonikorona.hu/ honlap részletesen tartal-
mazza a tudnivalókat a balatoni koronáról. E honlapon lehet
tájékozódni a naponta gyarapodó elfogadóhelyekről is. A
Balatoni Korona Zrt. elfogadóhelyként várja az almádi vál-
lalkozások, szolgáltatók jelentkezését is, a fenti honlapon a
feltételek és elérhetőségek is olvashatók. 

Keszey János 
polgármester

EURÓPA 
KULTÚRPARK – SZOBORPARK 

KIÉPÍTÉSE BALATONALMÁDIBAN
BALATONALMÁDI SZENT ERZSÉBET-LIGETBEN 

AZ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁKAT KÖVETŐEN
MEGKEZDŐDÖTT AZ „EURÓPA SZOBORPARK”

ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA

Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének pályázati
felhívására. A „Kultúrparkok és -központok kialakítása” célterület
között az EURÓPA SZOBORPARK megvalósítására 35.643.172
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal közreműködésével. A támogatást az önkor-
mányzat több, mint 10 millió Ft saját erővel egészíti ki.

A projekt helyszíne az Erzsébet Park (Öreg-park), mely a
Balaton hátterével, értékes faállományával különleges színteret
nyújt műalkotások, szobrok elhelyezésére.

A projekt megvalósítása során különböző tematikák szerint 54
db szobor elhelyezésére biztosítunk lehetőséget szobortalapzatok
kialakításával. Az állandó szobrokat az EU tagállamokból, testvér-
településekből származó kortárs művészektől kívánjuk adomány-
ként megszerezni. 

A szobrok különféle természetes anyagokból kialakított
ösvényeken közelíthetők meg, földbe süllyesztett megvilágítást
kapnak. Az értékes platánfasort szintén megvilágítjuk. A  közös-
ségi programok lebonyolítására fa pódiumot alakítunk ki, kerék-
páros pihenőhely, ivókút is létesül.

A projekt turisztikai attrakciójaként a „Szerelemalma” kom-
pozíció emlékhelyként funkcionálhat fiatal párok részére. 

Az EURÓPA SZOBORPARK kialakításával egy nemzetközi-
leg is elismert turisztikai vonzerőt kívánunk létrehozni, ahol
igényes közösségi helyszínt biztosítunk minden korosztály és
különböző érdeklődésű célcsoport részére.

Balatonalmádi Város Önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.    

E-mail:pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azt kérdezi Petőfi, hogy van-e szebb lánc a világon a minket össze-
fűző, bűvös karikába foglaló honfitűznél? Van-e szebb a közösség lánco-
latánál, amit a hazaszeretet tüze kovácsol össze. 

Csak egymáshoz kapcsolódva alkotunk egységet, csak így tudjuk kör-
bekeríteni azt, amit így hívunk: Magyarország. 

A hazafiság alapja a másokkal való azonosulás egy közös vállalkozás-
ban. A társadalom csak akkor válik nemzetté, ha élményközösséggé válik,
ha megéli a múltja nagy sorsforduló eseményeit. 

Almádi közössége annak ellenére ápolta az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékeit, hogy már a dualizmus évei alatt is inkább csak
megtűrték az ünnepet. 

Közismert, hogy Kossuth 1894-es temetésén a magyar kormány
képviselői csak magánemberként vehettek részt. Ennek ellenére Petőfi
halálának 50. évfordulóján az Almádi Kör elhatározta, hogy mellszobrot
emel a költőnek, amit 1902-ben lepleztek le. Veszprém megyében itt állt
először Petőfi-szobor. Egy évvel később Kossuth Lajos büsztjét már
Eötvös Károly avatta fel. 

Almádi népe szabad volt – mert ahogy Bibó István mondta –, a sza-
badság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. 

Nem féltek vállalni érzelmeiket, nem láncszemek akartak lenni,
hanem erősíteni akarták a láncot, az összetartozást a múlttal, a Kárpát-
medence magyarjaival. 

1848 kellett ahhoz, hogy tudjuk: a nemzet, mint politikai és érzelmi
közösség nem üres váz, Magyarország több, mint egy ún. szolgáltató
állam, hivatalokkal, aktákkal. A nemzet közös alkotásunk, melyet ihletett
pillanatok formálnak meg. 

Ilyen volt 1848. március 15-e is. Ki kell mérnünk a múltat, be kell
tájolnunk magunkat, hozzá kell igazítanunk a cselekvéseinket. 

Ahhoz, hogy pontosan ki tudjuk jelölni azt, ami a fontos számunkra,
meg kell jelölnünk a földet. Ilyen jelzés a Petőfi- és a Kossuth-szobor is,
és ilyen jelzés a gróf Batthyányi Lajos tiszteletére emelt Örökmécses és a
Szent István intelmeit tartalmazó táblakő is. 

Tisztelet a bátraknak!
Március 15-én a bátrakat is ünnepeljük.
Tiszteletet adunk azoknak a bátraknak, akik egykoron szemben az

árral, az idegen nyomással, az elvárásokkal mertek a szabadságért har-
colni. 

Tiszteljük a bátrakat, akik legyőzték saját  félelmeiket, miközben akár
százak súgták fülükbe, „ne merjétek”, „ne tegyétek”, „nektek ezt nem
szabad”. 

Tiszteletet adunk a bátraknak, akik megelégelve azt, hogy másod-
rangú állampolgároknak tekintik őket, kiálltak a nemzet érdekképvise-
letéért, a magyarok ügyéért, egy maroknyi földért, mert nem kételkedtek
abban, hogy a magyaroknak lehet saját ügye, lehet saját érdeke.

Tabukat döntöttek ők és erőt adtak azoknak, akikben a félelem még
erősebb volt a bátorságnál, mert a forradalom hősei jól tudták, „az
örökös hátrálás lever minden bátorságot a nemzetben.”

A bátrat arról lehet felismerni, hogy cselekszik. Cselekszik akkor is,
amikor mások gondolni sem mernek rá. Cselekszik akkor is, amikor
mások intik őt. Cselekszik, amikor tudja, nincs több elvesztegetni való
idő. Cselekszik, amikor cselekedni kell. A bátor cselekszik akkor is, ha
tudja bírálat és értetlenség kíséri. 

Cselekszik, amikor tudja, a nemzet sorsa múlik rajta. Cselekszik
akkor, ha tudja drága a szabadság ára. 

A bátrak cselekednek, mert tudják, egyetlen örök van a földön, a
haza.

Tiszteljük a bátrakat, akiket a szeretet vezetett, a haza szeretete, mert
tudták, gyűlölködésre hazát építeni nem lehet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A magyar nemzet szétszóratása a forradalom és szabadságharc leve-
résével kezdődött, javaink széthordása pedig Trianon után. A nemzet
részint kincseinek az összessége is, nekünk pedig az egyik feladatunk az,
hogy összegyűjtsünk és megmentsünk mindent, amit a történelem vihara
messze sodort. 

Almádiban található a Budai várból 1956-ban ideszállított kápolna-
fülke Szent Istvánt ábrázoló aranymozaikjai. 

Ebben a Lotz Károly tervezte fülkében őrizték 1901 és 1944 között
Szent István jobbját. Ahogy Almádiban a második világháború után
újjáépítették a teherautón ideszállított törmelékekből a Szent István
kápolnát, úgy kellett mozaikdarabokból az 1848-as és 49-es forradalom
és szabadságharc után felépíteni mozaikról mozaikra a nemzetet. 

Így kellett a reformkorban is felépíteni a hazát, így kellett a forra-
dalom hőseinek a jogrend tükörcserepeit összerakni, így kellett mindezt
a szabadságharc hőseinek megvédeni, hogy aztán ott kezdjünk újra a
nemzetépítésnek, ahol elődeink abbahagyták. 

Nem véletlen, hogy Hungária alakja nőalak. Talán azért is, hogy
megmutassa, milyen törékeny a szabadság, milyen a feltétlen szeretet,
amelyet védelmeznünk, óvnunk kell. 

Viszont mindig volt mintánk ahhoz, hogy tudjuk, mit kell újra és újra
felépítenünk. Nekünk 1100 éves mintánk van, ez a fundamentum egye-
dülálló Közép-Európában és máig érvényes az igazsága. Máig érvényes
1848 igazsága is. 

A forradalom és szabadságharc a több mint ezeréves történelmünket
alakító bátorság és cselekvés hatalmas ünnepe is. Mert, ahogy Kossuth
mondta „Hosszú rabszolgaság nem szül hősöket.” 

Ez az az időszak, amikor összekovácsolódott a minket összefűző
lánc, a honfitűz, azaz a hazaszeretet. 

1848-nak szinte minden évben máshol vannak hangsúlyai, mint
ahogy mindig felfedezünk valami újat egy-egy zenemű vagy vers meghall-
gatásakor. Minden évben más fénytörésben mutatkozott meg, ráadásul az
adott korok is megpróbálták a képükre és hasonlatosságukra formálni.
Balatonalmádi közössége tudja, hogy március 15. az ifjúság ünnepe, a
tenni akarás és a hazaszeretet egyik legszebb megnyilvánulása. 

Petőfi azt mondja, hogy bármily erővel, bármily áldozattal a hazát
kell nektek is megteremteni. Egy új hazát, mely szebb a réginél. A hazát
most mi teremjük, amikor mozgósítjuk a hagyományt és a friss alkotó
energiákat, újjáépítjük apró üvegcserepekből, miközben tudjuk: azok a
bizonyos üvegmozaikok mi vagyunk, mi adjuk ki az ún. egészet. Mi, akik
a nemzetet alkotjuk, mi, magyarok, magyar állampolgárok, anyaországon
innen és túl. 

Mindenkinek örömteli ünnepet és tartalmas szórakozást kívánok!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

VASÁRNAP-VÁSÁRNAP
Képzeletben megkérdezek egy tízéves forma gyermeket,

mivel tölti a családja a vasárnapot? Ilyen, és ehhez hasonló vála-
szokat vélek hallani: anya befejezi a nagytakarítást, vagy mos,
majd mindnyájan elmegyünk a legközelebbi bevásárlócentrumba,
a heti nagy vásárlást megejteni.Mivel már az idő melegre fordult,
kimegyünk a kertbe gyomlálni, a földre kapálni. Délután még
egy kicsit összejövök a barátaimmal egyet plázázni, apa, hogy
lazítson, horgászni megy, a húgocskám játszik a barátnőjével,
gyorsan összecsapjuk a leckét. És tudod-e, kérdezem, mit jelent
ez a szó: vasárnap? Biztosan azt, hogy ezen a napon vannak a
heti, havi nagy vásárok, válaszolja a gyermek. Nos, a mi magyar
nyelvünkben valóban, szó szerint véve, valóban így hangzik, ezt
jelenti.

No, de az egész keresztyén világban a VASÁRNAP az Isten-
nek szentelt, erre rendelt napunk. Ha utánajárunk, más nyelvek-
ben miként nevezik ezt a szép ünnepet, igencsak más képet
látunk, mint a vásárlásra rendelt pihenőnapot. Az angolszász
nyelvekben, germán nyelvekben Sonntag, Sommertag, vagyis A
Nap, a fény napja. Jézus pedig önmagát így határozza meg: "Én
vagyok a világ világossága" A szláv nyelvekben pontosabban,
hogy úgy mondjam direktben Jézusra mutat az ünnep megne-
vezése, mivel így szól:Voszkreszenie, ami azt jelenti: feltámadás
(oroszul, szerbül és más nyelveken is). És ők, a szlávok használják
azt a megnevezést, amiért valóban vasárnap ünnepeljük az
Úristen napját! Az őskeresztyének első ünnepe volt ez, mert
ekkor, péntek harmadnapján támadt fel Jézus a holtak hazájából.
Ezért van az, hogy számunkra ez örömünnep, megszentelni való
nap. Bizony, nem a vásári viselkedés, magatartás, cselekedetek
napja. Mit is mondhatnék az én képzeletbeli gyermekemnek,
hogyan is ünnepeljen? Nagyon szép lenne, ha családoddal együtt
elmennél a templomba, misét, istentiszteletet ünnepelni. Nem
hallgatni, hanem ünnepelni Krisztus feltámadásának ünnepét!
Hiszen az örökélet boldog ígéretével Ő ajándékozott meg ben-
nünket. Azután, valóban kipihenni az egész heti fáradalmakat,
hiszen a hetedik nap a pihenésre is szánt nap. A család, a bará-
tok, szeretteink összetartozására szánj időt, ápold kapcsolataidat.
A házi feladatokat már úgyis megcsináltátok szombaton, most
már lehet játszani a kisebbekkel, barátokkal. Bárcsak sok család
tudna valóban szépen, testben-lélekben megújulást találva ünne-
pelni, nehogy a vasárnap csak egy legyen a ledarálni való napok
között.
Kis barátom, Isten áldjon meg szép vasárnappal!

dr. Péterfia Katalin
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75 éve halt meg az előző századfor-
duló, s azt követő évtizedek egyik leg-
jelentősebb magyar írónője, akit teljes
feledésre ítélt az 1945-ben hatalomra
került rendszer. Pedig életében sikert
sikerre halmozott: pályája csúcsán
megkapta a Corvin-láncot, s a magyar
Nobel-díj Bizottság – melynek tagja
volt a Balatonalmádihoz kötődő iro-
dalomtudós, Horváth János professzor
is – 1936-ban Nobel-díjra javasolta (a
kiszivárgott hírek szerint bekerült az
ötös döntőbe, de végül O’Neill kapta a
díjat). 

Tormay Cécile 1875. október 8-án
született Budapesten, középnemesi
családban. Édesapja Tormay Béla me-

zőgazdasági szaktekintély, államtitkár, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja. Édesanyja Barkassy Hermin, akinek családjában olyan
személyiségek szerepeltek, mint Tüköry Lajos, 48-as honvédtiszt,
aki a bukás után Garibaldi seregében harcolt és halt hősi halált
(Palermo kedvelt korzója a Corso Tukory, ma is az ő nevét viseli).
A családi környezet, a hatalmas könyvtár hamar az irodalom felé
terelte az élénk szellemű kislányt. Négyévesen olvas, később házi
kiadású újságot szerkeszt, melybe ő írja a cikkeket. A századfor-
duló éveiben az öt nyelven folyékonyan beszélő Cécile bejárja
Európát, írókkal ismerkedik meg, barátai közé fogadja Gabriele 
D' Annunzio, valamint Anatole France, aki óriási jövőt jósol neki.
Ebben az időben születnek olyan művei, mint az Apródszerelem
(1900), az  Emberek a kövek között (1911) és  A régi ház (1914).

Az első világháború kitörésekor önként jelentkezik vöröske-
resztes szolgálatra, amit mindvégig becsülettel teljesít. A háborút
követő zaklatott időszakról, főként a Tanácsköztársaság hónap-
jairól – s személyes megpróbáltatásairól – szól egyik fő műve, a
Bujdosó könyv, amelynek kapcsán hamar az úgynevezett „prog-
resszív” erők célpontjává vált. A támadások csak megerősítették
elkötelezettségét, szerepet vállalt mind a közéletben, mind az iro-
dalmi életben. Megalakította a nemzeti szellemű MANSZ-t, a
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, melynek később örökös
országos elnöke lett. Klebelsberg Kuno felkérésére 1923-tól halá-
láig szerkesztette a Napkelet című irodalmi folyóiratot, melybe
olyan nagyságok írtak, mint Áprily Lajos, Herczeg Ferenc, Hóman
Bálint, Kodály Zoltán, Makkay János, Mályusz Elemér, Németh
László, Reményik Sándor, Tamási Áron, Szekfű Gyula, Zilahy
Lajos és sokan mások. 

Közben sorra jelentek meg művei – Viaszfigurák (1918),
Álmok (1920), Megállt az óra (1924), Az ősi küldött (1933), Úti
képek (1935) – melyeket szinte azonnal lefordítottak angolra,
franciára, németre, olaszra, sőt finnre és svédre is. Sokoldalú
tevékenységének elismeréseként a Népszövetség – Marie Curie
halála után – 1935-ben meghívta a legmagasabb szintű tanácsába,
a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságába, ahová egy-
hangúlag választották be. A tisztséget – pedig ekkor már beteges-
kedett – örömmel elvállalta. Megjelent és fel is szólalt a Népszö-
vetségben az igazságtalan trianoni döntés megváltoztatása érde-
kében.

Irodalmi tehetségét ellenfelei sem kérdőjelezték meg, igaz,
mindig hozzátették, kár, hogy közéleti szerepet vállal. Szerb Antal
írta róla halála után a Nyugatban: „Artisztikus író volt, a finom,
lelkiismeretesen kidolgozott részletek, a tűnő és csendes hangula-
tok, az önmagukért megbecsült ritka szavak és hasonlatok írója,
dekoratív tehetség, és a szó nemes értelmében dekadens. Annak a
stílusnak és stílusteremtő életérzésnek volt a hordozója, amely leg-
magasabb szintjét Babits Mihály fiatalkori verseiben és Kosztolányi
Dezső és Tóth Árpád költészetében érte el.”

Utolsó éveiben sokat betegeskedett, Mátraházán, kedves pihe-
nőhelyén halt meg 1937. április 2-án. Az Iparművészeti Múzeum
kupolacsarnokában ravatalozták fel, a búcsúztatásán megjelent
többek között Horthy Miklós kormányzó, Darányi Kálmán mi-
niszterelnök, közéleti méltóságok, mint Teleki Pál és Kállay Mik-
lós. Hamvai – szüleiével együtt – a Farkasréti temető urnafülké-
jében találhatók.

Meg nem alkuvó haza- és igazságszeretete, a Tanácsköztársaság
valóságát bemutató regénye, s a két háború közötti közéleti
tevékenysége miatt 1945 után teljes feledésre ítélték, művei csak a
legutóbbi időben jelenhettek meg. Még ma is csak remélhetjük,
hogy munkássága egyszer még középiskolai tananyag lesz! Az
írónő emlékét a Tormay Cécile Kör (www.tormayc.webs.com)
ápolja.

2012. március 2.-én a Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében Tormay Cécile posztumusz Magyar Örökség Díjban
részesült. Mellszobrát – R. Törley Mária alkotását – egykori lakó-
helye, Józsefváros polgármestere, dr. Kocsis Máté avatta fel már-
cius 31-én.

Bálint Sándor

NYELV–IDEGENNYELV
EURÓPÁBAN 

A XXI. SZÁZAD ELEJÉN
1999 tavaszán a Magyar Honvédség Légierő Vezérkar tíz magas

rangú katonatisztje – a Veszprémi Egyetem Nyelviskolája
szervezésében és anyagi támogatásával – külföldi részképzésen volt a
Leeds-i Egyetem Nyelvi Intézetében. A részképzés során az Egyetem
rektora, Roberts ezredes úr, aki egyébként az úgynevezett
„Prochancellor” rangját viseli, fogadást tartott angol általános és
katonai nyelvet tanuló tisztjeink részére az Egyetem dísztermében.
Beszédében hangsúlyozta, hogy ma a XX. század végén, nyelveket
beszélni: hatalom. Egy alkalmazott országos nyelvészeti konfe-
rencián ugyancsak ez idő tájt egy angol szakértő előadásának azt a
címet adta: Lehet-e a NATO-nyelv a magyar?

Minden bizonnyal NATO-nyelv nem, de EU-nyelv igen. Ma-
gyarország csatlakozása után a magyar nyelv hivatalos EU-nyelvvé
vált, s valószínűleg az Európai Parlamentben nem az ún. közvetlenül
fordított, hanem „másodkézből közvetített” nyelvként funkcionál.
Megjósolható, hogy a nyelvi kérdés Európában és hazánkban is az
EU bővítése során, az egyik legkritikusabb kérdéssé válhat.

Ismert, hogy 2000-ben 15 tag 11 hivatalos nyelven beszélt, eny-
nyiszer kellett a dokumentumokat lefordítani és a tolmácsolás során
gyakorlatilag, több mint 130 fordítási kombináció jött létre. A
különböző szinteken, pl. a nagyköveti megbeszéléseken az angolt, a
franciát és a németet használják. Ezen 11 hivatalos nyelv működ-
tetése egyesek szerint, több mint 500 szakmailag kiválóan képzett
„szuper” tolmácsot, de ezres nagyságrendű fordító alkalmazását
igényelte. Most a költségekről ne is beszéljünk, de minden bizonnyal
jelentős összeget emésztettek fel.

Az új országok csatlakozásával további nyelvekkel bővült a kör,
és a közvetlen fordítást feltételezve, akár 250–300 kombináció is
elképzelhető. Az ún. „másodkézből történő” fordítás, nevezetesen a
nem direkt fordítás esetén, amely egyébként már úgyszintén ismert,
jelentős szakmai kockázat is van, hiszen az alkalmazott nyelvészet ezt
a témát, a félrefordítások labirintusát, évtizedek óta kiemelkedő 
szakmai kérdésnek tárgyalja.

Itt most nincs alkalmunk arra, hogy az évtizedek során felhal-
mozódott sok ezer szakmai bakiból példákat idézzünk, mindenesetre
az új helyzet nyilvánvalóan megkívánja az ilyen szintű tolmácsolásra
felkészítő új típusú képzések szervezését és a kettős tolmácsolás
elmélet-gyakorlati kérdéseinek újratárgyalását és nemcsak hazai
keretekben. E kérdés azért is aktuális, mert az EU két német nyelvű
tagállama a közelmúltban azt követelte, hogy a németet az angollal
és a franciával egyenrangú nyelvnek tekintsék.

A jelenlegi helyzet szerint az Európai Bizottság apparátusa angol
és francia munkanyelvet használ, illetve az Unió soros elnökségét
adó állam nyelvére is kiterjed a fordítás lehetősége. Nyilvánvaló poli-
tikai, gazdasági és szakmai kérdés, hogy miért válhatott az angol és a
francia a Közös Piac apparátusának munkanyelvévé. Cikkünk
későbbi részében részletezni fogjuk a nyelvi használat különböző
szintjeit, nevezetesen az anyanyelvit, a második idegennyelv (ESL),
valamint ún. idegennyelv (EFL) kérdését, például az angol esetében,
mikor jelenleg a németet 90 millió, az angolt 62 millió, a franciát 62,
az olaszt 57, a spanyolt 40, a hollandot 21, a görögöt 10.5, a por-
tugált 10, a svédet 9, a dánt 5 és a finnt 5 millió ember beszéli
Európában.

EGY FELEDÉSRE ÍTÉLT ÍRÓNŐ

Tormay Cécile 
(1875. október 8–
1937. április 2.)
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Főként szakmai oldalról nézve világos a szakértők számára, hogy
a 90 milliós német nyelvhasználat egyáltalán nem egyetlenegy
egységes német nyelv használatát jelenti, amíg az angol helyzetében
ez többé-kevésbé elfogadható és ugyanez a kép a franciával úgyszin-
tén. Köztudottan az angol a világ első számú közvetítő nyelve, ma a
globális nyelv kategóriájába tartozik. A francia kivételes helyzetét a
brüsszeli helyszín, másrészt a bizottsági alkalmazottak anyanyelvi
tudása is indokolja. A francia, némethez viszonyított elsőbbsége mel-
let az is szól, hogy a dél-európai tagországokban első vagy második
idegennyelvként jön számításba. Lényegében csak az Európai
Parlamentben létezik bizonyos német fölény, hiszen a legnagyobb
tagállam 99 európai képviselőt küldhet Strassbourgba, míg
Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország csak 87-et. Ha mind-
ehhez hozzávesszük azt a tényt is, hogy Európában jelenleg 60 élő
nyelvet beszélnek, és ezek között a magyar, a beszélők számát te-
kintve 10-12. helyen áll, akkor megállapíthatjuk, hogy nyilvánvaló,
az anyanyelvi szinten beszélők számát nézve, az angol a világon a
legelterjedtebbnek tekinthető, természetesen a kínai mandarin után,
hiszen ott mintegy 450 millió ember beszéli. Az angolt, mint máso-
dik nyelvet anyanyelvként mintegy másfél milliárdan használják a
világban, az idegennyelvi angol használat pedig 2,5 milliárdra
tehető.

Ha más aspektusból azt vizsgáljuk, hogy mintegy 40–50 azon
nyelvek száma, amelyet 10 millió ember beszél és 1 millió fölött
közel 138 nyelvet beszélnek ma a világban, akkor világos, hogy a
David Crystal (The Cambridge Encyclopedia of Language, 1987,
Cambridge, p. 284) által említett adatok szerint az általa vizsgált,
jelenleg számba vett 2400 nyelv esetében jól körülhatárolható azon
nyelvek köre, amelyeket a világon, Európában és az egyes régiókban,
különböző okok miatt használni lehet és használni kell.

Az új Európa gondolata a Római Szerződésben fogalmazódott
meg először, ahol az oktatást és ezen belül a nyelvi oktatást nemzeti
formában képzelték el 1957-ben. Az új magyar oktatási törvények
sajnos a világtendencia után „kullognak”, hiszen gyakorlatilag egy
kívánatos helyzet csak 5–7 év után következhet be. Az 1986-ban
megjelent Európai Okmány a felsőoktatás európai integrációját indí-
totta el, amely keretében az ún. TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES
és FEFA-programok keretében sikerült beindítani és részben
mozgásba hozni különböző főiskolai és főként a felsőoktatásban
érdekelt intézményeket, így az idegennyelv-oktatás is új távlatokat
kapott. A hazai intézmények akkreditációja, és az ezen programok
révén megnövekedett a hallgatói és tanári mobilitás.

A 90-es évek közepére már kikristályosodott az ún. „európai pol-
gár” fogalma és az az elv, hogy az európai polgár legalább három
nyelvet beszéljen, az anyanyelvét, az első idegennyelvet és a második
idegennyelvet. A kutatásokból ismert az ún. aszimmetrikus nyelv-
használat fogalma az EU-nyelvek ismertében is. Ma nem arra van
szükség, hogy az európai polgár az előbb említett három nyelvi szin-
tet ugyanazon mértékben, ugyanazon célokra fejlessze ki magában,
hanem a szakmai kihívásoknak megfelelően az első idegennyelv
magas szintű ismerete az anyanyelvi szint felé kell (A1-A2), hogy
tartson, míg a második idegennyelv ennél jóval alacsonyabb szinten
is elképzelhető (B1-B2). A már hosszú évek óta EU-keretekben
működő fejlett nyugati országok számára is a második idegennyelv
problémája még nem teljesen megoldott kérdés, gondoljunk csak az
angolok francia vagy német tudására, illetve a németek angol vagy
francia nyelvi szintjére. A mai kutatói felfogás az EU-gyakorlat
szerint a nyelvpolitika a nyelvi jogok értelmezésében, mint általános
emberi jogot tételezi fel az idegennyelv használatát, beleértve az új
nyelv használatát is. Az aszimmetrikus kommunikáció ma már nem-
csak elméleti kérdés, hanem az EU-csatlakozások során – főként az
új jelöltek számára – gyakorlati feladat is. A kisebbségi nyelvek
védelme az anyanyelvi oktatás nemzeti oktatás értékeinek megőrzése
az EU-keretek között számos olyan gyakorlati példát indukál, amely-
re még elég gyenge válaszokat kapnak az érdeklődők.

Minden bizonnyal számba kell venni azokat a nyelvi, nemzeti,
kulturális értékeket, amelyek Magyarország számára fontosak, hogy
nemzeti identitástudatunk ne szenvedjen csorbát, hiszen sem elmé-
letileg, sem gyakorlatilag sem arról van szó, hogy Magyarország csat-
lakozott Európához, hanem arról, hogy 1276-ból datálható Veszp-
rém Káptalan értékei, az ezeréves magyar kereszténység, az őket
mindig megillető helyüket formai keretek között is visszakapják a
XXI. századi Európájában, mint ahogyan az nem szerepel a lissza-
boni szerződésben, szemben az új magyar alaptörvénnyel.

Balatonalmádi-Vörösberény, 2012. 03. 30.

Németh Attila
ny. egyetemi oktató

Varga László: A FÉNYHEZ
(anyáknak, lányoknak...)

Sara, Te szolgálatra kész tünemény...
Sugárzik belőled símogató fény;
Mely pokolra küldi a sötétséget,
S a rosszindulat barlangjában reszket.

Vidíts fel bennünket a mosolyoddal,
Hogy szárnyaljon ajkunkról isteni dal!
Szárnyaljon, és mindenki ünnepeljen!
Veled, asszonyok asszonya, táncra keljen...

Ropjuk a táncot, űzzük el a Sátánt...
Atyám, hogy én mennyire boldog vagyok!!!
A fejünk felett fényes csillag ragyog...

Hol csillag fénylik, nem jelenthet hátrányt;
Vidámságunk ostorozza az ármányt...
Győz a SZERETET, s a gaz levében fortyog!

Öreghegy, 2012.

ANYANYELVÜNKRŐL
Április, a szertelen,
tavaszt hozott hirtelen.
lekerült a sál, kalap –
arcunkat süti a nap

Eb ura fakó!

Az ókori római, görög írók, gondolkodók, tudósok nyomán sok szál-
lóige vált ismertté magyar nyelvterületen is. A szerzője nem mindig ismert,
de az alábbi szólások mindegyike Krisztus előtti korból származik. Zömét
ismerjük, de ritkán idézzük, pedig ezek többnyire ma is használhatók len-
nének.

„Valamit – valamiért” Ismert szólás, sokfelé lehetne használni. „Fiacs-
kám, ma nem nézhetsz tévét, mert készülnöd kell a holnapi dolgozatírás-
ra” – inti a fiát a papa, és hozzáteszi: „Valamit – valamiért!”. Súlyos intéz-
kedéseket kell hozni egy gyár életében annak érdekében, hogy azután majd
jobb lesz: „Valamit – valamiért” – mondhatná (vigaszul) a főnökség. De
amikor kellemetlen intézkedéseket hoz egy kormány, akkor is elmondhatja
ezt az ókori, velős szólást.

Herodotosztól (Kr.e. 484–424) származik a következő két szólás:
„Ennek Dáriusz kincse sem elég!” A perzsák királya igen gazdag volt, de
szórta a pénzt. Manapság azokat jellemezzük e szólással, akiknek semmi
pénz sem elég költséges életmódjukhoz. De mondhatjuk azokról a milliár-
dosainkról is, akik csak azon „fáradoznak”, hogy milliárdjaikat gyarapít-
sák, ahelyett, hogy itthon segítenék elő a nemzet fölemelkedését. Másik
szólása a „dodonai beszéd” Dodona a legrégibb görög jóshely volt. A
jóspapnők vízcsobogásból, levélzizegésből jutottak messzemenő következ-
tetésekre, de nehogy hiteltelenné váljanak téves jóslataik miatt, meglátá-
saikat kétértelműen fogalmazták meg. Ha a jósolt esemény bekövetkezett,
akkor szövegük úgy is értelmezhető volt, ha pedig nem a várt eredmény
jött be, akkor azt is ki lehetett olvasni a szövegből. Sokszor bizony a
meteorológiai előrejelzés is ilyesféle: néhol napsütés, másutt borongós idő;
helyenként némi eső lehetséges...

Hallottunk Augiász (görögösen: Augeiasz) istállójáról? Az említett
éliszi király volt, akinek az istállóját éveken át nem takarították. A félisten
úgy tisztította meg a terepet, hogy két folyót is keresztülfolyatott rajta. Ha
valaki azt mondja, egy országra, hogy olyan, mint Augiász istállója, arra
gondol, hogy itt lenne az ideje a korrupció megszüntetésének, a közva-
gyon eltulajdonításának, egyszóval: a rendcsinálásnak!

Ókori mondás: „Ebül gyűlt szerdéknek (zsákmánynak) – ebül kell el-
veszniük.” Bizony, ha azokra gondolunk, akik milliárdjaikhoz nem becsü-
letes úton jutottak, eszünkbe juthat ez az ősi szólás. És talán bízhatunk is az
igazságában. 

Ókori mondás (és ma is igaz!): „Ha ketten cselekszik ugyanazt – nem
ugyanaz.” Van ennek más változata is: „Amit szabad Jupiternek – nem
szabad az ökörnek.” Minden korban vannak olyanok, akik többet enged-
hetnek meg maguknak, mint embertársaiknak. Akik azt hiszik, nekik min-
dent szabad. Ez a szemlélet: én vagyok olyan pozícióban, hogy ezt vagy azt
megtehetem (mert pl. mentelmi jogom van), de egyszerű polgár ilyesmire
ne is gondoljon. Feltétlenül meg kell említenünk egy olyan szólást, amit
sokan – talán félrehallásból – helytelenül használnak. Ez a summa sum-
márum. Ez a kifejezés annyi, mint a végkövetkeztetés; összegzés, össze-
foglalás előkészítése. Mintha azt mondanánk: … egy dolog világos,
takarékoskodnunk kell!

Haszonnal forgathatjuk a Napjaink szállóigéi c. könyvet, amiben, mint
a bevezetőben említettem, meglepően sok olyan szólást találunk, amik
örök érvényűek! (Folyt. köv.)

Láng Miklós
lang.miklos@xhello.hu
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Mindenek előtt szeretnék hálás szívvel megemlékezni Dr. Drong Mi-
hályról, Almádi orvosáról, és Krobót néniről, aki szülésznőként dolgozott
községünkben. Ha ők nincsenek, lehet, hogy ez az írás nem születik meg. 

Mi is történt? Amikor az ádándi hídfőállás parancsnoka látta, hogy a
sokszoros túlerővel szemben maroknyi csapata pusztulásra, vagy fogságra
van ítélve, csak annyit mondott: mindenki menjen, amerre lát. Magam
részéről Siófok felé megyek, a Sió hídfő felőli oldalán. Arra talán még
kibújhatunk a „zsákból”, így elkerülhetjük a fogságot. 

Megjegyeztem: – Főhadnagy úr, miért nem megyünk át a ponton-
hídon? 

– Azt valószínűleg az oroszok zárótüze megsemmisítette, vagy ha nem
– ahogy én a németeket ismerem (a hídfő déli felét a németek védték), fel-
szedték maguk után...

Ezzel elindult Siófok irányába, csapatunk maradéka követte. Czibor
Laci is. (Négy év múlva Czibor Lacitól tudtam meg, hogy mindannyian
fogságba kerültek.)

Csak két lepsényi gyerek maradt velem, mi a rövidebb utat választot-
tuk. Az előttünk álló kb. 3 kilométert hason csúszva, vagy ahol takarásban
voltunk, guggolva-futva tettük meg. A főhadnagy úrnak igaza lett: ponton-
híd sehol. Azon tanakodtunk, hogy átússzuk-e a nem túl széles Siót, vagy a
többiek után menjünk. Ezen közben furcsa hangokra lettünk figyelmesek.
Azt már megtanultuk, hogy ha az akna süvít, tovább repül. Ha bugyboré-
kol, akkor a földre kell vágódni, mert a közelben csapódik be. Én vágód-
tam először hasra, a két pajtásom valósággal betakart. A következő pilla-
natban forróságot, a fejemben szörnyű nyomást éreztem, és elsötétült a
világ. 

Amikor magamhoz tértem, úgy éreztem, mintha valami nagy súly
nyomna a földhöz. Rádöbbentem, hogy a társaim rajtam vannak. Nehezen
kikászálódtam alóluk; szörnyű kép tárult elém, amit nem írok le (mindket-
ten szörnyethaltak). Megúsztam azzal, hogy egy szilánk a jobb lábfejemről
leborotválta a bakancsom egy részét, és a lábfejem erősen vérzett. Gyorsan
döntöttem és átúsztam a túlpartra. A töltés tetején ismét elvesztettem az
eszméletemet. 

Az ezredi irodán tértem magamhoz, ahol már leápolták a sebemet,
száraz ruhába öltöztettek, és az ezredparancsnok dzsipjével az almádi ideig-
lenes kórházba szállítottak. 

Azt már tudják az előző részből, hogyan kerültem a szülői házba, ahol
már másnap 40 fokos lázban égtem. Gyógyulásomat Drong doktor bácsi-
nak, és Krabót néninek köszönhetem, mert felváltva szinte állandóan
velem voltak. Egy hónap után nagyapámék nádtetős házában már lábadoz-
tam, ugyanis a mi szoba-konyhánkat az Almádiban megpihenő szovjet
alakulat parancsnoka foglalta el. A nagyanyámat többször simogatta és
megpuszilta, szerintem az édesanyját látta benne. Az én gyógyulásomat is
elősegítette gyógyszerekkel (szüleim, testvéreim a bombázás idején a pin-
cébe költöztek). Egyik nap, mikor lementem a faluba megnézni, hogy a
bombázás következményeit megszemléljem, majd ebédelni hazatértem,
rendőrök vártak rám. Közölték, menjek velük a rendőrségre. A miért
kérdésemre annyit válaszoltak, majd megtudom, ha eljön az ideje. Mikor
beérkeztünk, már többen várakoztak a rendőrség belső udvarán (Óvári út).
Mindenkit ismertem, nálam idősebbek voltak. Némelyikről tudtam, hogy
a nyilas párt tagja volt (nevüket nem írom le), úgy tudom, már senki sem
él közülük. Hasonszőrű fiatal – velem együtt – hárman voltunk  (levente
társaim).  Sejtelmünk sem volt, hogy miért vagyunk ott. Este már a
veszprémi rendőrség udvarán – voltunk vagy százan – közölték velünk,
hogy internáló táborban töltjük a következő hónapokat, éveket. Hogy
miért, arról egy szó sem esett… Majd sorakozót parancsoltak, és fegyveres
őrök kíséretében elindultunk zegzugos utcákon a Vár felé. Átkeltünk a Séd
patak kis hídján, majd „hegymenetben” megérkeztünk egy kétszárnyas,
tömör fa kapu elé. Az egyik őr megdöngette, lánccsörgés hallatszott, majd
nyikorogva kitárult az egyik szárnya, és bevonultunk. Később megtudtuk,
hogy a Pajtakertben vagyunk. Az épületet gabonatárolásra szokták használ-
ni, most minket „raktároztak” el benne. Az udvaron lévő hatalmas szal-
makazalból mindenki téphetett magának annyit, amennyi jólesett. Kaptunk
két pokrócot, és miután elkészült a „franciaágy”, némi étkezés után nyu-
govóra tértünk. 

Két-három hétig dolgoztunk a Városi Színház belső rendbetételén,
takarítottuk az utcákat, stb.

Egyszer váratlanul közölték velünk, hogy 50 embert elszállítanak
Ajkára, ahol az erőmű építésénél fogunk dolgozni. Az almádiak közül öten-
hatan bekerültünk a csapatba. 

Rövidre fogva a szót, annyit már kiderítettünk, hogy az összegyűjtött
emberek a nyilas párt tagjai, vagy szimpatizánsai voltak, csak azt nem értet-
tük, hogy mi, a három almádi leventekorú fiatal, mit keresünk köztük. Én
arra gondoltam, hogy azért vagyok itt, mert önként jelentkeztem katoná-
nak… Juhász Pista viszont arra emlékeztetett bennünket, hogy 44 őszén,
amikor vasárnap templomba gyülekezett a Levente csapat, megjelent
Sarweisz „testvér”, a helyi nyilas párt vezetője, és templom helyett a nyi-
laspárt helyiségéhez vezényeltek bennünket. Megkérdezték, mennyivel

tudod támogatni a haza védelmét. Mindenki odaadta a perselypénzét, én
20 fillért adtam. Az összeget odaírták mindenkinek a nevéhez. 

– Ez az Pista! És most előkerült a lista!
Ennek alapján összeszedték azokat, akik már itthon tartózkodtak

(ugyanis a nyilas hatalomátvétel után összegyűjtötték a l8. éves korukat
betöltött leventéket, és Németországba szállították, hogy katonának
képezzék őket). Igen ám, csakhogy amíg hivatalosan kiderült, hogy a 20 fil-
lér perselypénz volt és nem tagdíj, sok víz lefolyt a Dunán.

Juhász Pistával összedugtuk a fejünket és megbeszéltük, hogy az első
adandó alkalommal megszökünk. Úgy emlékszem, hogy Halász Tédi nem
helyeselte, de megígérte, hogy elősegíti a tervünket.  Megfigyeltük, hogy
amikor betolat a holtvágányra a tehervonat, és megkezdjük a szállítmány
lerakását, az utolsó vagonhoz kell helyezkednünk, és egy óvatlan pillanat-
ban átkerülhetünk a szerelvény másik oldalára, ahol egy árok húzódik,
abban elkúszhatunk addig, ahol felénk nyíló, zárt fékezőfülke van. Ott
meghúzhatjuk magunkat, amíg a szerelvény elindul visszafelé. Így is tör-
tént. Most már csak az volt a kérdés, hogy hol áll meg a szerelvény. A Jutasi
állomás előtt lelassult a mozdony, mert a szemafor pirosat jelzett. Ez jól jött
nekünk, mert attól féltünk,  hogy az állomáson már rendőrök várnak ránk.
(Akkor még nem tudtuk, hogy Halász Tédi az erdő felé  irányította a kere-
ső őröket, hogy odamentünk „dolgunkat végezni”.)

Leugrottunk a vonatról, és mellékutakon mentünk a város szélére,
majd elváltunk egymástól. Pista Pest felé a rokonaihoz próbált eljutni, én
pedig Almádiba a szüleimhez. A legrövidebb úton érkeztem gyalogosan
Pinkóc térségébe, az Apáca farának nevezett helyhez. Megvártam, míg
besötétedik, és úgy 8 óra tájt bekopogtam a szülői ház ajtaján...

Varga Laci bácsi

LÁSSAM MILYEN VAGY 
AZ ÁLLATOKHOZ, MEGMONDOM

MILYEN EMBER VAGY! 
Több évtizedes németországi tartózkodás után egyre több időt

töltök Magyarországon. Az emberben óhatatlanul is összehasonlító
gondolatok támadnak abból kifolyólag, hogy sokmindent megért és
megélt már. Elmondhatom, hogy az élet nem hordott a tenyerén.
Tudom mit jelent másodrendű állampolgárnak lenni magyarként a
Felvidéken és ismerem a németek ridegségét, ahogyan főként az ide-
genekkel viselkednek. 

Ezzel szemben nagyszerű és lelkesítő tapasztalatokat szereztem
állatszeretetükről. Nyilván a nyugati jóléti életforma több lehető-
séget ad arra, hogy az ember a körülötte élő állatokra is odafigyeljen,
anyagiakkal támogassa az állatvédő szervezeteket, alapítványokat,
vagy más módon segítse főleg a veszélyben lévő, a gondozás
hiányától szenvedő állatokat. Sokan azt gondolják: nekik van
pénzük, van idejük, hogy erre is gondoljanak. De nem minden a
pénzen múlik! Szem és szív kell elsősorban ahhoz, hogy
környezetünkre odafigyeljünk és a benne élő állatokat, főleg az
elhanyagoltnak látszó, utcán kóborló kutyákat, az otthonunk
közelében felbukkanó gazdátlan cicákat gondozásba vegyük.
Élőlények, akik ezt a szép világot még szebbé teszik; és bizony sok
emberen túltesznek, ahogyan hálás ragaszkodással viszonozzák a
gondoskodást. 

Szomorúan látom azt, hogy Magyarországon nincs elég
érzékenység az emberekben a velük való foglalkozásra. Például az
Almádi Újság hasábjain tizenöt alapítvány hirdeti magát, kérve az
adó egy százalékát, de egy sincs köztük, amelynek céljai között az
állatvédelem szerepelne. Nem hallottam, hogy a környéken állat-
otthon működne; annál inkább azt, hogy a kóbor állatokat sintérek
viszik el, hogy elpusztítsák őket. Sokmindent elárul az emberről az
állatokhoz, a környezethez való viszonya. Megmutatja mi lakik lelke
mélyén.  

A magyar ember sok jó tulajdonságáról híres. Legyünk híresek
arról is, hogy nemcsak a másik emberrel vagyunk jószívűek, adako-
zóak, segítőkészek, amint az annyiszor megmutatkozott már a külön-
féle katasztrófahelyzetekben, hanem, hogy jó szívvel, nagylelkűen
gondolunk a környezetünkben élő állatokra is. Kész vagyok támogat-
ni anyagiakkal is, hogy Almádiban, vagy a közelben állatotthon léte-
süljön! Remélem kezdeményezésemet örömmel fogadják és támo-
gatják az Almádiban élő állatszerető emberek és a leendő állat-
barátok is. (Elérhetőség, a szerkesztőség által.) M. Z.

ÖSSZEKÖTŐ ESEMÉNYEK A TENISZ 
MÚLTJA ÉS JELENE KÖZÖTT ALMÁDIBAN
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Kedves olvasóink emlékeznek talán, hogy tavaly az
Almádi Gombászok Asztaltársasága, és vonzásköre
segítségével fényhez és élettérhez juttattuk a helyi
védelemre javasolt, főleg leánykökör-csint /Pulsatilla
grandis/, de más értékes, és védett növényt is tartalmazó
gyepterületünket.

Kíváncsian vártam a tavaszt, mert a cserjetakaró
eltávolítása után most lehet a még meglevő állományt
felmérni. A március negyedik hetében, a virágzás kezde-
tén néhány száz szál virág mutatkozott, de sok tő még
bimbózott csak. Elpusztult tövet nem láttam, emberi
károkozás nem volt, de kisebb vadkárt észleltem. A
területet jól behálózza a vadcsapás, melyen őzek és dis-
znók közlekednek. Még egy „boszorkánykör” is
keletkezett tavaly. A disznótúrást ez idáig megúsztuk! A
kár a virágfejek lelegeléséből keletkezett. Nem tartom
kizártnak, hogy a hiányzó virágok egy része a seregély-
odúkban landolt, ugyanis dekorációnak és cihának egy-
formán jók.

A leánykökörcsinnel egy időben látható tavaszi
hérics, tavaszi kankalin, fekete kökörcsin, és a két
kökörcsin hibridje is. Várako-zásom ellenére a törpe
nőszirmot nem találtam meg, pedig egy szomszéd
telken, hasonló gyepben tömeges volt.

Fő növényünkről elmondható, hogy jó genetikai
állományú a populációja, mert változatos küllemű
példányokat láthatunk, sétálva is a vadcsapásokon, a
növények taposása nélkül! 

A genetikai változatosság nagyobb esélyt biztosít a
változó környezethez való alkalmazkodásra!
(Érdeklődőknek javaslom az összehasonlítást a füredi
Tamás-hegy völgy felőli platóján lévő, uniformizáltabb
állománnyal!)

A legfeltűnőbb különbségeket a képeken igyekeztem
bemutatni.  

A kökörcsin újra felszaporodásában legtöbb kárt a
magtermés elhullásának megakadályozásával
okozhatjuk! EZÉRT  FEBRUÁR-TÓL JÚNIUSIG CSAK
A VADCSAPÁSON SZABAD GYALO-GOLNI. 

A terület szakszerű kezelését fogja képezni az év
második felében történő kétszeri legeltetés.

Ehhez birkanyájat keresünk, térítésmentesen!
Az állományt megszámolni a magérés teljében a

legkönnyebb, mert a kócos aszmagcsoport feltűnően
látszik. Idejében jelent-kezem az eredménnyel, addig is
jó kirándulást kívánok.

Balatonalmádi, 2012-03-27
Írta és fotó: tszabango@gmail.com

PS.:  A száraz szeles idő gyorsította a virágzást, így a
mai napon már számolható volt az állomány. a gyors
számolás és becslés erebménye  kb. 800 tő virágzó-
termő leánykökörcsin, és kb. 80 tő tavaszi hérics, míg
fekete kökörcsinből a területen csak kb. 50 tő van. A
fiatal, és a meddő tövek aránya kb. háromszorosa a
virág-zottakénak.

Ők a jövő nemzedék! A fényen megerősödnek, és
jövőre szaporodnak majd!

Balatonalmádi, 2012-04-02

KÖKÖRCSINESÜNK ÚJ ÉLETSZAKASZÁRÓL

normál habitus
legszőrösebb

tíz leplű

tíz leplű keskeny

filigrán szüzek fehér bibével

nap elől forgó

normál virágú

normál alak

majdnem csupasz, hibridgyanus

szőrös
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Jöjjön el
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN

április 10. és május 19. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja!

A programokat a következő címre várjuk: www.pannoniakultura@upcmail.hu
A programajánlót összeállította: Juhászné Vincze Eszter (20/97-03-479)

Április 10. és május 12. között 
Képes ABC – Kármán Zsuzska bemutatkozó kiállítása
Helyszín: Könyvtár Galéria
Tel.: 88/542-514 (Pannónia Könyvtár) 

Április 10. kedd, 15 óra 
Diabetes Klub programja 
A mozgás jelentősége a cukorbetegségben – Szalai Emese előadása 
Kirándulás megbeszélés 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/599-932 (Dr. Árkai Anna, klubvezető); 88/432-134 (Kardosné
Irénke) 

Április 11. szerda, 17 óra  
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL  
Vendégünk: Sarusi Mihály, József Attila-díjas író, Táncsics Mihály-díjas
újságíró
Sarusi Mihály 1944-ben látta meg a napvilágot Békéscsabán. Erős a szülő-
városához való kötődése, mindamellett szellemi szülőhelyének a korábban
Csanád, újabban Arad vármegyéhez tartozó Kisiratost tartja, s miután a
’70-es éveket Veszprémben töltötte és évtizede a magyar tenger partján él, a
Balatonig szaladó Bakonyban is otthon érzi magát a családjával.  
Helyszín: Pannónia olvasóterem 
Szervező: Pannónia Könyvtár Tel.: 88/542-514 (Fábiánné Sáray Anna) 

Április 13. péntek, 18 óra 
Kertészeti és gyógynövény-ismereti előadássorozat 
Aktuális munkálatok a kiskertekben 
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök-gyógynövényszakértő 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Április 13. péntek, 17 óra 
30 éves az Ajkai Grafikai Műhely 
Magtár – Galéria kiállítás-megnyitója 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Április 13. péntek, 18 óra 
KULTURÁLIS SZOMSZÉDOLÁS – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
Bemutatkozik a BALATONFÜRED ÉS KÖRNYÉKE MÚZSA MŰVÉ-
SZETI EGYESÜLET 
Köszöntőt mond: Héhn Zsuzsa, a Balatonfüred és Környéke MÚZSA
Művészeti Egyesület elnöke és Veszeli Lajos, festőművész 
A kiállítást megnyitja: Szabó Lajos, a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal
Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztályának vezetője 
Közreműködnek: Gaál Antal költő, Csopak Táncegyüttes, Héhn Konrád
(zongora) 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
A kiállítás május 12-ig tekinthető meg, a Pannónia nyitva tartási idejében. 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter)  

Április 14–15. szombat–vasárnap 
Mesterség és művészet – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház – asztali játékok (malom, sakk, dominó, rajzolók,
kifestők, jenga, kártyák …)
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Április 14. szombat 
Almádi Gombászok Asztaltársaságának programja 
Kirándulás Hárskútra, Szemere László emléktáblájának megkoszorúzása
és gombászkirándulás a környéken. Indulás a Pannónia elől 8 órakor.  
Túravezető: Szenthe László. Tel.: 88/438-224 (Szenthe László) 

Április 14. szombat 16 óra 
50 éves a Magyar Vöröskereszt vörösberényi alapszervezete
Jubileumi rendezvény 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc)

Április 14. szombat 17 óra 
LUDAS MATYI – Zenés, vidám, élőszínházi előadás
A Csörgősipka Színház 1994-ben alakult Győrben, s célja az óvodás és
kisiskolás gyermekek színvonalas szórakoztatása klasszikus és eredeti
mesék színpadi adaptációjának bemutatásával. A klasszikus Fazekas

Mihály-mesében Ludas Matyi, a szegény, furfangos libapásztorfiú
története elevenedik meg, aki többször is túljár a kapzsi és zsarnok
földesúr, Döbrögi eszén.
Belépőjegy: 500 Ft – elővételben is megvásárolható április 10-től az
intézmény portáján. 
Helyszín: Pannónia nagyterme  Tel.: 88/542-506; 542-511 

Április 16-20. hétfő–péntek
Könyvvásár
A városi könyvtár nagyon sok könyvet kapott ajándékba a közelmúltban,
amelynek egy részét könyvtári állományba vette. A maradékból könyv-
vásárt tartunk a Pannónia előcsarnokában. Ezúton köszönjük a szép
könyveket az adományozóknak!
Információ: 88/542-514

Április 16. hétfő
Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör programja
Parlagfű elleni védekezés. Előadó: Balikó Eszter kertészmérnök
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)

Április 18. szerda, 16 óra
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja
Egészségnap – egészségmegőrzés; vércukorszint, vérnyomás és testzsír-
szint mérése
Vendégünk: Pálfy Zsuzsa védőnő
Ügyelet: Befizetések vacsorára, kirándulásokra
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 18. szerda, 17 óra 
Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium kulturális bemutatója 
Helyszín: Pannónia nagyterme 
Tel.: 70/34-27-025 (Bognárné Fejes Anikó)

Április 20. péntek, 10 óra
Baba-Mama Klub programja 
Szoptatás és a szexualitás
Beszélgetés Bressel-Klein Annamária védőnővel, a veszprémi Anyatej
Klub vezetőjével a mell változásairól a várandósság és szoptatás során;
valamint az elválasztás, elválasztódás után, szoptatás alatt alkalmazható
fogamzásgátlásról, a házasélet  nehézségeiről.
Web: http://babamamatandem.blogspot.com
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára (Bejárat a Zóna Étterem felől!) 
Bővebb információ: 70/539-88-92 (Brokés-Hadházy Lívia) 

Április 21. szombat, 15 óra 
10 éves a Borostyán Népdalkör és a Ringató Balaton Táncegyüttes 
Jubileumi találkozó és gálaműsor
Fellépők: Igari Népdalkör, Botorka Táncegyüttes, Varga József népdal-
énekes, Litéri Szárazág Táncegyüttes, Borostyán Népdalkör, Ringató
Balaton Néptáncegyüttes, Táncház a meghívottak részvételével
Helyszín: Pannónia nagyterme  Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

Április 21–22. szombat–vasárnap 
Mesterség és művészet – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház – Légy te a legügyesebb! (gólyaláb, lépegetős,
karikadobó, célbadobó, teke …)
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu  Tel.: 70/455-41-00

Április 22. vasárnap, 9 órától 
FÖLD NAPJA BALATONALMÁDIBAN 
9 óra Várostakarítás 
Találkozó: a Pannóniánál és a Berényi postánál
10. 30 óra Köcsi-tó tanösvény bemutatása – Föld napi totó – Gyalogtúra 
Helyszín: Káptalanfüred, a Köcsi-tó melletti pihenőhely
Szervezők: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár; Nők a Balatonért
Egyesület Almádi Csoportja; Almádi Gombászok Asztaltársasága;
Bauxitkutató Természetjáró SE. Tel.: 30/4052-178, 30/9719-446

Április 25. szerda, 16 óra 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
FÉRFINAP * Műsor – meglepetés – vacsora 
Zenés szülinapi rendezvény Németh Tamással 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)



2012. április

13Az újság új e-mil címe: baujsag@gmail.com

Jöjjön el
Április 26. csütörtök, 17 óra
Vörösberényi Általános Iskola kulturális gálája és az első osztályosok
iskolapolgárrá avatása
Helyszín: Pannónia nagyterme  Tel.: 88/542-521 (Iskola titkárság) 

Április 26. csütörtök 17 óra 
Alkotó műhely – Kortárs művészet kérdései – képmustra, korrektúra,
beszélgetés a képekről. Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu  Tel.: 70/455-41-00

Április 27. péntek 18 óra 
Kertészeti és gyógynövény-ismereti előadássorozat
Gyógynövényekről: Vitamin, ásványisó pótlás a tavaszi növényekkel 
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök-gyógynövényszakértő 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Április 27. péntek 18 óra 
Borvarázs – borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból. 6 boros bor-
kóstoló ára: 2. 500 Ft/fő. Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu  Tel.: 70/455-41-00

Április 28-29. szombat-vasárnap 
Mesterség és művészet – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, Csodatár – bábos műhely – Sárkány * bábkészítés: 1.  500 Ft/db 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu  Tel.: 70/455-41-00

Április 28. szombat 16 órától 
II. MANDULÁS TÁNCHÁZ – moldvai zenével és táncokkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc)

Április 30. – Május 1. hétfő – kedd 
ALMÁDI VÁROSI MAJÁLIS 
Helyszín: Szent István Park 
Mindkét nap 15 órától zenés, táncos színpadi programok és színes kira-
kodóvásár! Hétfőn közös májusfa-állítás és betáncolás, majd utcabál! 
Kedden sztárvendég! 
Bővebb információ a plakátokon, szórólapokon valamint a www.pkkk.hu,
www.balatonalmadi.hu és a www.facebook.com Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár oldalán! Tel.: 88/542-506; 542-511 

Május 1. kedd, 16 óra 
Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör programja
MAJÁLIS – a Zánkai kertbarátokkal
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)

Május 2. szerda 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
16–17 óra között: Ügyelet: Befizetések vacsorára
17–18 óra között: Eligazítás a pécsi kirándulásra utazóknak
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Május 4. péntek, 18 óra 
Kertészeti és gyógynövény-ismereti előadássorozat
Aktuális munkálatok a kiskertekben
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök-gyógynövényszakértő 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Május 5–6. szombat-vasárnap 
Mesterség és művészet – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, Öko-játszótér. Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu  Tel.: 70/455-41-00

Május 7. hétfő, 16 óra 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
LENGYELORSZÁGBA utazóknak: részletes tájékoztató, eligazítás,
utasbiztosítás megkötése. Előadó: Arnóczy Józsefné idegenvezető
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

Május 7. hétfő, 18 óra 
N. Csathó Gizella látványtervező mesevilága
Magtár – Galéria kiállítás-megnyitója A tárlat június 4-ig látogatható,
tárlatvezetéshez Németh Kálmánnal egyeztetés szükséges. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu  Tel.: 70/455-41-00

Május 11. péntek 
Baba–Mama Klub programja
10 óra Születés Ünnep – Beszélgetés a szülésre való felkészülésről és a
világra jövetelről szülést kísérő szakemberekkel. 
16 óra Babies – Filmvetítés, majd beszélgetés

Május 9-12. szerda-szombat
TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ – Európa Napok Balaton-
almádiban
Helyszín: Szent István Park (esőhelyszín: Pannónia K. K. nagyterme)
Május 9. szerda 19 órától
Bemutatkoznak az almádi művészeti csoportok I. 
Kökörcsin Óvodás Néptánc Csoport 
Gurgolya Ifjúsági Néptánc Csoport 
Györgyi Dénes Általános Iskola néptánc csoportja 
Borostyán Népdalkör 
Ringató Balaton Táncegyüttes
Szervező: Pannónia Kulturális Központ. Tel.: 88/542-506, 542-511 
Május 10. csütörtök 19 órától
Bemutatkoznak az almádi művészeti csoportok II. 
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió almádi csoportja 
Yildizlar Hastánc Csoport
Kid Rock & Roll SE almádi csoportja
QueenDance SE almádi csoportja 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ. Tel.: 88/542-506, 542-511 
Május 11. péntek délután
„Üvegbe zárt egészség” Csalán Egyesület programja: környezeti tanács-
adás, eszközbemutató, filmek, kiadványok
Május 11-12. péntek-szombat
TAVASZI ZSONGÁS 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület. Tel.: 88/542-580 

Május 10. csütörtök16 óra 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub programja 
Biztonságos közlekedés 
Vendégünk: dr. Szabó János r.alezredes, rendőrségi főtanácsos,
rendőrkapitány 
Zenés szüli napi rendezvény Németh Tamással
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

Május 10. csütörtök 17 óra 
Madarak és fák napja a romkútnál
Szervezők: Szentkirályszabadjai Baráti Kör; Vörösberényi Polgári
Olvasókör; Litéri Turisztikai Egyesület 
Helyszín: Malomvölgy  Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc)

Május 12. szombat 15 óra 
IDŐSEK NAPJA a Magyar Vöröskereszt vörösberényi alapszervezete
szervezésében. 
Közreműködik: Szentirmai Edit előadóművész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  Tel.: 30/50-50-376 (Varjas Csabáné) 

Május 13. vasárnap 
Mesterség és művészet – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház – Légy te a legügyesebb! (gólyaláb, lépegetős,
karikadobó, célbadobó, teke …)
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu  
Tel.: 70/455-41-00

Május 18. péntek 18 óra 
Kertészeti és gyógynövény-ismereti előadássorozat 
Gyógynövényekről: gyógynövények gyűjtése, feldolgozása, felhasználása 
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök-gyógynövényszakértő 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Május 18. péntek 18 óra 
ALMÁDI TÁRLAT 2012. 
A kiállítás szervezői: Vágfalvy Ottó – Bognár László – Sélley Katalin
Helyszín: Pannónia kiállítótermei 
A kiállítás megtekinthető június 9-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Tel.: 88/542-511; 20/203-61-35 (Kiss György) 

Május 19-20. szombat-vasárnap 
Mesterség és művészet – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház – asztali játékok (malom, sakk, dominó, rajzolók,
kifestők, jenga, kártyák …)
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu  
Tel.: 70/455-41-00

Május 19. szombat 19 óra 
FÉRFI NAP A PANNÓNIÁBAN 
Helyszín: Pannónia nagyterme 
A részletes programot keresse plakátjainkon! 
Bővebb információ honlapunkon: www.pkkk.hu! 
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GOMBÁSZOK VETÉLKEDŐJE

2012. március 31-én került sor az I. Országos Amatőr Gomba-
felismerő Vetélkedő megrendezésére a Pannónia Kulturális Központ
nagytermében.

A vetélkedő szervezését és lebonyolítását az Almádi Gombászok
Asztaltársasága végezte.

A rendezvényen pontosan 11 órakor Bati János úr, az intézmény
igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd Bálint Sándor úr
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselője rövid beszédé-
vel megnyitotta a vetélkedőt. 

Ezt követően Auer Péter úr a három tagú zsűri elnöke néhány
fontos játékszabályra hívta fel az ország különböző településeiről
érkező játékosok figyelmét,  majd elkezdődött – kivetített fotókon –
a 66 gombafaj bemutatása. 

A játékosoknak egy feladatlapra kellett ráírniuk a bemutatott
gomba magyar nevét, a vetítés végeztével pedig a játékszabályban
rögzített módon megtörtént a kiértékelés. 

A kiválóan felkészült gombászok közül az első helyezést hibátlan
teljesítményével (198 pont) Hajnal András soproni, a második
helyezést (195 pont) Juricskay Miklósné balatonalmádi, a harmadik
helyezést (192 pont) Kiss Sándor szombathelyi versenyző érte el. 

Meglepetés ajándékban részesült Paár Róbert, aki a vetélkedőn is
jól szerepelt, és – mint kiderült – a gombászkodás mellett a horgászat
is a kedvenc időtöltése közé tartozik. Az ajándékot a Bakony-Balaton
Horgásszövetség elnöke ajánlotta fel. 

Meglepetés ajándékot kapott minden versenyző is, hiszen a
Bakony Gaszt Zrt. vezérigazgatónője a vetélkedő emlékére készít-
tetett feliratos üveggel lepte meg a résztvevőket.

Az eredményhirdetés után a játékosok véleményéből, egymás
közötti  beszélgetéséből az derült ki, hogy a vetélkedő megrendezése
sikeres volt és szeretnék, ha hagyományt teremtve a jövőben foly-
tatása lenne. 

A rendezvény támogatói voltak: Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata, "Almádiért" Közalapítvány, Pannónia Kulturális Központ
és Könyvtár. 

Köszönet érte!
Balatonalmádi  2012 . március 31.

Szenthe László
Az Almádi Gombászok Asztaltársaságának a vezetője

Vecsey Kiss Mária

IDILLI ÉDEN
Úgy szeretem a kertemet!
Mindent, ami virul benne.
Vállamra hajlik a bokor, 
fűszál simul tenyerembe.
Ahogy a fa utánam int
hosszú, virágos kezekkel, 
vagy, ahogyan pislog fénylő,
harmatos szemekkel reggel,
s a környék minden madara 
nekem füttyöget az ágon.
Ez a csodás paradicsom
az én gyönyörű világom...
És, ha egyszer el kell mennem
innen, úgy, ahogyan jöttem,
virágaimtól illatos 
lágy szél sóhajt majd fölöttem.

LAKÓHELYEM VÖRÖSBERÉNY
– helyi nem hivatásos alkotók kiállítása –

A Pannónia Vörösberényi Kultúrháza által meghirdetett képző-
művészeti pályázatra szép számban érkeztek pályaművek. A legaktí-
vabbnak a Vörösberényi Általános Iskola mutatkozott, melyért
köszönet illeti Németh Béla igazgatót, Rózsás Józsefnét (a közre-
működő versmondó diákok felkészítőjét) és Borsné Simon Györgyit,
aki rajzóráit, szakköreti és szabadidejét sem sajnálta az ügy érdekében
feláldozni. Köszönet illeti az alkotások készítőit is! Számos rajzot,
vízfestményt kaptunk az iskolából. A legnépszerűbb téma, nagyjából
várakozásainknak megfelelően az Erőd templom volt. Ezt a balatoni
tájképek és egy – egy pince követte.

A felnőtt alkotókra is elmondható, hogy ugyancsak az Erőd temp-
lomban találták meg az ihlet fő forrását. Összességében azonban itt
már szélesebb kitekintésben fogalmazódtak vászonra a gondolatok.
Volt, aki idegen tájakról,volt, aki egy békés erdei tisztásról, és akadt, 
aki a házakban, épületekben felfedezett geometrikus rendről akart
mesélni.

Céljainkat részben sikerült elérni. 
Szándékunkban áll minél több, a településen élő és dolgozó, netán

rejtőzködő alkotót megtalálni, bekapcsolni a képzőművészet helyi vér-
keringésébe. Közösségben, alkotó csoportban újabb lehetőségek, té-
mák keresésében, és minden módon segíteni, serkenteni munkájukat.

Érdekes tapasztalat volt számunkra, hogy az alkotásokról egysége-
sen hiányzik az ember. A tájban létező, esetleg az alkotó, építő vagy
éppen romboló, világot formáló erő. 

Szerettük volna megtudni, milyen vizuális kötődések alakultak ki
a településen élők és környezetük között. Milyen nyomokat hagy a
lélekben körülöttünk levő világ, szűkebb értelemben Vörösberény. Úgy
érezzük, ezt a célt nem sikerült elérni. Viszont ez további munkára
sarkall minket, amihez újra a helyi lakosság segítségét fogjuk kérni.
Szeretnénk, ha egy következő pályázat alkotásain megjelenhetnének
azok az ünnepek, népszokások, családi események, együttlétek, bará-
tok – mindaz, ami az otthon részét képezi, amitől jó itt lakni, amitől
úgy érezhetjük, hogy haza jöttünk, ha befordulunk az utcába, vagy
leszállunk a vonatról, buszról.

Köszönjük az alkotóknak, hogy megosztották velünk belső világuk
egy részét és kérjük őket, hogy avassanak be még több gondolatukba,
érzéseikbe vásznaikon keresztül.

A CSÁBÍTÓ ÉS GYÓGYÍTÓ HASTÁNC
„Mit adhat nekünk, mit várhatunk a tánctól? Amit az élettől!

Fejlődést, mélységeket, érzelmeket, és kapcsolódást. Minden sport
tükröt tart, segít az önismeretben. Aki tud két lábon állni, és táncol-
ni és nyitott a tanulásra, csak az tud lépni a táncban és az életben is.
Ha nem vagy stabil – elesel.“ ( S. Maciel)

Egyre több kis- és nagylány, asszony hódol a hastánc szenvedé-
lyének. Vajon mit jelent a 21. század közép-európai lányainak a
hastánc? Csábtánc? Ősi rítusok újjászületése? 

A tudatos testhasználathoz vezető út? Mindhárom, sőt több!
Fontos gyógyító erő is rejlik a hastáncban: lélekpihentető, moz-

gáskultúrát fejlesztő ereje segít nőiességünk kibontakoztatásában,
mindenki önnön ‚királynőségét‘ élheti át. Mozdulataink, lépéseink
valami ősi mélységből jönnek elő. A hazánk területén élt törökök,
szírek, muszlimok, perzsák genetikai lenyomata nem múlt el népünk
lelkéből. Tánc közben döbbenünk rá, hogy az ősi kódok mélyen ben-
nünk élnek, és képesek felülírni a ránk kényszerített, eltorzult egyen-
jogúságot.

Miért válik egyre népszerűbbé? Kellemes társaságban, ám part-
ner nélkül táncolható, és minden előképzettség, valamint súly-, és
korhatár nélkül elkezdhető. Menekülést jelent a túlhajszolt, túleman-
cipált hétköznapokból, mert miközben láthatóvá tesszük a zenét,
minden problémáról megfeledkezünk. A jó és rossz benyomások
kölcsönhatásban vannak a testünkkel, lelkünkkel. A táncból fakadó
kellemes testi érzés, az öröm megfiatalít. A mozgás boldoggá, fel-
dobottá tesz. A rendszeres mozgástól a járás kecsesebb, a test, a lélek
hajlékonyabb lesz. Fejlődik az önismeret, ami szellemi, spirituális
fejlődésünk alapja. 

Szeretettel ajánlom a mellékhatások nélküli gyógyírt minden
kedves női olvasónak! 

Hastáncoktatás a Pannónia Kulturális Központban: kb. ápri-
lis közepétől kezdő és újrakezdő órák indulnak! A részletekről
információ és jelentkezés:             Vattai Rita +36 70 558 27 29
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Az általános iskolás korosztálynak meghirdetett matematika-
versenyek közül rangos a Zrínyi Ilona matematikaverseny, hiszen
évente több mint 60000 diák méri össze tudását a 3–8 osztályo-
soknak meghirdetett tesztversenyben. A Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola hagyományosan részt vesz ezeken az erőpróbákon és
a legjobbakat jutalmazó megyei eredményhirdetéseken is több-
ször elhangzik az iskola neve. A különösen sikeres 2009-es év
után másodszor fordult elő, hogy az iskolák versenyében intéz-
ményünk elhozhatta a harmadik helyezettnek járó serleget. Csak
a megyeszékhely matematika tagozatai szereztek több pontot az
összesítésben. Főként azért jelentős ez a helyezés, mert egy 250
fős kisvárosi iskola úgy érte el, hogy most a kiemelkedő, dobogós
egyéni eredmények nélkül is ott tudott lenni az élvonalban. Rá-
adásként a Varga Tamás matematikaverseny megyei fordulójában
Bendicsek Bendegúz 8. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el.

A csoportbontásban történő, emelt szintű matematikaoktatás
eredményeként diákjaink a kompetenciaméréseken is évek óta
kiemelkedően teljesítenek. A matematikai feladatsort a tavalyi 6.
és 8. osztályosok egyaránt az országos átlagnál szignifikánsan
magasabb szinten oldották meg, sőt a 2009-es mérés alapján várt
értékeket is felülmúlták. A 6. osztályosok esetében országosan
57, a városi iskolák közül 11 teljesített jobban. A 8. osztályosok
átlagánál országosan 68, a városi iskolák közül 6 intézményben
értek el többet.  A jelenlegi nyolcadik osztályosok felvételi rang-
sorban elfoglalt helye az eddigi az évekhez hasonló, sikeres
továbbtanulási mutatókra enged következtetni.

Tóthné Kunstár Judit

Fábián László igazgató a kupával (balról)

A GYÖRGYI DÉNES 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

EREDMÉNYEI MATEMATIKÁBÓL

SZÉP SIKEREK A 
ZRÍNYI MATEMATIKAVERSENY 

MEGYEI FORDULÓJÁN
A Vörösberényi Általános Iskola tanulói szép eredményeket

értek el a Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján.
Csapatversenyben 
6. osztályosaink: 

Izsó Ferenc, Kedves Máté, Zanathy Barnabás 4. helyezést,
7. osztályosaink: 

Nagy Artúr, Koszorus Kolos, Kedves Áron 6. helyezést.
5. osztályosaink: 

Nagy Patrik, Kiss Szabolcs, Kozma Botond 9. helyezést értek el.
Legjobb egyéni eredmények:
Nagy Artúr 7. o. 13.
Nagy Patrik 5/b o. 14.
Izsó Ferenc  6. o. 14.
Raffai Richárd 4. o. 14.
Zanathy Barnabás 4. o. 18.
Gratulálunk. 
Felkészítő tanárok: Kovács Katalin, Zanathy László

VÖRÖSBERÉNYIEK A LAKITELKI
ORSZÁGOS DÖNTŐBEN

A 2011/12-es tanévben is megrendezésre került a XVII.
Országos Történelmi Csapatverseny Lakitelken, amely kiterjedt az
egész Kárpát-medence magyarságára. Általános iskolás kate-
góriában 119 csapat indult. Iskolánkat két háromfős csapat kép-
viselte, akik remek teljesítménnyel bejutottak a legjobb 20 csapat
közé és részt vehettek az országos középdöntőn, illetve döntőn.

A tavaly már szép megyei sikereket elérő 6. osztályos csapa-
taink tagjai: 

Kedves Máté, 
Pohl László, 
Rezi Bence,

akik a közép-döntőben a 15. helyet nyerték el. A középdöntőből
továbbjutott csapatunk a döntőben a 10. helyezést érte el.

Nevezetesen: 
Bucsy Benjamin, 
Izsó Ferenc, 
Zanathy Barnabás. 
Versenyző tanulóink kiválóan teljesítettek a 7. és 8. osztályo-

sok alkotta mezőnyben.
Ezúton is gratulálunk a szép eredményhez, valamint köszön-

jük szüleiknek a rengeteg segítséget.
Felkészítő tanár: Csetényi Tamásné

KÖSZÖNTJÜK A TAVASZT ÉS BŐ TERMÉST KÍVÁNUNK !
2012. március 25. délután

Az Almádiért Közalapítvány tavaszt köszöntő tündérei lovas hintón vonultak Vörösberény és Almádi utcáin, így érkeztek ragyo-
gó napsütésben a Szent Erzsébet-ligetbe nem kis feltűnést keltve a tavaszi napfényre vágyok között.

A tavaszköszöntő és bő termés kívánságok mellé egy kiültethető árvácskát kaptak a tündérektől a sétáló családok.
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Vörösberényi Nyugdíjas Klub

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub művészeti cso-
portjai, a Borostyán Népdalkör és a Ringató Ba-
laton Néptánccsoport megalakulásuk 10. évfor-
dulóját ünneplik hamarosan.

Tagjai nyugdíjasként kezdtek el ismerkedni az
egyes tájegységek népdalaival, népi táncaival, népi
hagyományaival. 2002-ben az oktatás az alapokról
indult. Dalosaink hamar megkedvelték a népdalo-
kat,  táncosaink pedig  megérezték a néptánc ízét,
az összetartozás erejét, és fáradságot nem ismerve
télen-nyáron heti rendszerességgel ma is tanulnak,
próbálnak, szívvel-lélekkel készülnek a fellépé-
sekre, kulturális eseményekre.

Munkájukat szakemberek segítették és jelenleg
is segítik: Lehoczki János, Boda Zoltánné, Len-
nertné Primmer Petra, Tóth László karnagyok, a
táncot oktatók: Fürtös Lászlóné, Szabó Sándor,
Nagy Marianna, Hajdú Péter, Cserta Gábor. 

Vezetőik: Kovács Istvánné illetve Magda Balázs. 
Működésüket támogatta  Balatonalmádi Ön-

kormányzata és az Almádiért Közalapítvány.
Repertoárjuk évről évre gazdagodott, színe-

sedett, fellépési palettájuk egyre bővült. 
Ismerősként léptek fel a város, a civil

szervezetek, a kistérség, a szomszédos települések
kulturális rendezvényein, a nyugdíjasok megyei
versenyein, de táncosaink sikeresen szerepeltek a
testvérvárosokban is: Nyitragerencséren, Eggen-
feldenben, Carcassonéban.

A közönség tapsa mindig bíztatást, erőt, lel-
kesedést adott a csoportok újabb és újabb szerep-
léséhez. A népdalkör 2003-ban ezüst minősítést
kapott, később bronz fokozatot nyert, a néptánc-
csoport pedig 2007-ben „kiváló” minősítésben ré-
szesült. Sikeres szereplésüket, áldozatos munkáju-
kat számos oklevél bizonyítja. 2009-ben megkap-
ták a klub Emlékplakettjét is.

Az ünnepre készülve számomra végtelen nagy
öröm és mérhetetlen büszkeség, hogy ilyen vidám,
dalos ajkú, táncos lábú, a közösségért tenni akaró,
nagyszerű emberek is a tagjai klubunknak, akik
ápolva a népi hagyományokat, hírnevet, dicsősé-
get szerezve színesítik életünket, teszik szebbé ün-
nepeinket, és példát mutatnak gyermekeinknek,
unokáinknak. 

Köszönet érte mindkét  csoportnak!
„A népdal a lélek tükre. Benne magunkra is-

merhetünk, belőle mások is megismerhetnek ben-
nünket.” /Kodály Z./

„A tánc a lélek rejtett nyelve. Ha a táncunkat
nézed, szívünk szavait hallod” /Graham/

Kedves Dalosaink, kedves Táncosaink!
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub valamennyi

tagja nevében őszintén gratulálok az elért ered-
ményekhez, és a fenti két idézettel kívánok vidám
ünneplést, nagyon boldog 10. születésnapot. Kí-
vánom, hogy jó erőben, egészségben énekeljetek,
táncoljatok még nagyon sokáig városunk, nyugdí-
jas  klubunk  és  saját  magatok  kedvére, örömére!

Lencse Sándor
a klub elnöke

ZSONGÁSSAL INDUL A SZEZON ALMÁDIBAN
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, Balaton-almádi Város Önkormányzata, a Pannónia
Kulturális Központ és az almádi civil szervezetek támogatásával 2012. május 11–12-én, har-
madik alkalommal rendezi meg a már hagyományos, szezonnyitó Tavaszi Zsongás ren-
dezvényét. A kétnapos eseménysorozat alatt a szervezők színes színpadi programokkal,
gyermek játszóházzal, kéz-műves- és kirakodóvásárral, gasztronómiai remekekkel és Almádi
pecsenyével várják a kedves vendégeket.

ÜNNEPRE KÉSZÜLVE…
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RECEPT
Tisztelt Olvasók!

Sokan érdeklődtek, miért nincsenek receptek. Ha többen sze-
retnének újabb sütni-, főznivalót találni a városi újságban, szí-
vesen közreadom. Tudom, hogy könnyű új recepthez hozzájutni,
csak megnyitja az internetet, és talál bárki. Az én receptjeim,
amiket én is innen-onnan olvasok, olyanok, amiket kipróbáltam,
ízlett, esetleg valami jó ötlet társul hozzá. Talán a közelgő ün-
nepre kipróbálhatják.

ELEFÁNTKÖNNY
Tészta
5 tojás, 5 evőkanál cukor, 4 evőkanál liszt, 1,5 evőkanál kakaó,
fél sütőpor.
Ebből piskótát sütünk 3/4 gáztepsin, melyet sütőpapírral kibéle-
lünk. Ha kisült, forrón konyharuhára borítjuk és felcsavarjuk.

Krém
2 dl tejben 2 evőkanál lisztet megfőzünk. Ha kihűlt, jól kikever-
jük 10  dkg cukorral, 1 cs. vaníliáscukorral, 15 dkg darált dióval,
20 dkg vajjal, kevés rummal.

A tésztát megkenjük (keveset hagyunk a díszítéshez). A krémre
hosszában 1-1 banánt fektetünk, majd feltekerjük. Hidegre
tesszük. Étcsokit olvasztunk gőz fölött, kevés olajjal simára ke-
verjük, majd a tekercset megkenjük vele. A maradék krémből
rózsákat nyomok rá díszítőcsővel.

Öhlmann Ági

ITT A TAVASZ! 
MEGÉLÉNKÜL AZ ÉLET AZ ÚTON,

A KERTBEN, A NYARALÓBAN…
Végre beköszöntött a jó idő, az előttünk álló hosszú hétvégék

sora. Ennek mindenki örül! Nekünk rendőröknek azonban ez azt
is jelenti, hogy megélénkül a „vándor bűnelkövetők” tevékeny-
sége is. Ennek már senki sem örül!

A szép idő előcsalogatja a ház-, a nyaraló- és a kerttulajdo-
nosokat. Megkezdődnek a tavaszi munkák. Jólesik a mozgás,
jólesik nézni a munkánk eredményét. De vajon mit érzünk, ami-
kor fáradtan bemegyünk a háza, és azt tapasztaljuk, illetéktelen
járt nálunk? A besurranó tolvaj! Jólesik a napsütés melegét be-
engedni a házba, de a nyitott ajtó, ablak, kapu, amikor a kertben
dolgozunk, és nem látjuk, nem figyeljük, ki jár-kel az utcán,
csábítja a besurranó tolvajokat. Soha ne hagyjuk őrizetlenül a
nyitott épületet! Hiszen még akkor is beléphet valaki és elemel-
heti a bejáratnál, az előszobában hagyott táskát, értéket, ko-
csikulcsot, amikor benn tartózkodunk. A besurranó tolvaj óvat-
lanságunkból él.

A besurranások megelőzése érdekében
• zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is,

ha otthon tartózkodnak, pihennek, kertben vannak;
• a személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne

tartsák jól látható és könnyen elérhető helyen;
• ne hagyjanak nyitva ablakot, ha elmennek otthonról.
A gépjárművekkel kapcsolatos lopások elkerülése érdekében
• lehetőség szerint az ingatlan területén belül parkoljanak,

úgy, hogy viszonylag több kormányozási manőverrel lehessen az
ingatlant a gépjárművel elhagyni;

• a kapukat tartsák zárva;
• a gépkocsit ne hagyják nyitva, és a kulcsait ne hagyják a

járműben vagy látható helyen; 
• a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják par-

kolás után;
• közterületen történő parkolás esetén soha ne hagyjanak

értéket, műszaki cikket, táskát látható helyen a gépkocsiban,
például a strandok, üzletek, szórakozóhelyek előtt;

• az ülés alatti rejtekhelyet a tolvajok is jól ismerik!
Tél után kimozdulnak a házalók is. Járják az utcákat, be-bekia-

bálva a portákra árujukat ajánlgatva. Az, hogy a gyakran értékte-
len, rossz minőségű dolgokért magas árat kérnek, amikor vásáro-
lunk tőlük, és csalás áldozataivá válunk, az egyik veszély. A másik,
hogy feltérképezik a terepet: ki lakik arrafelé, mikor tartózkodik
otthon, milyen értékek találhatók házban, kertben… Beszélgetésbe
elegyednek a leendő áldozattal, kikérdezik szokásairól, helyzeté-
ről. Pár nap múlva egy ismeretlen személy érkezik már „felkészül-
ve”, és megkezdődik a tudatos elterelés, az értékek begyűjtése.

Még veszélyesebb, ha beengedjük őket, mert a fizetés során
figyelmünket elterelve ellophatják pénzünket.

Persze ne feledkezzünk meg a téli bezártságból kiszabaduló,
hétvégére kiruccanó közlekedőkről sem. Több az autó, motor és
a kerékpár is az utakon. A közlekedési szabályokban ugyan nem
történt jelentős változás, a szabályszegések miatt kiszabható és
kötelezően kiszabandó (közigazgatási eljárások) büntetési tételei-
ben viszont jelentős emelkedéseket határozott meg a jogszabály. 

Mielőtt útnak indulnak, kérem, ne csak a gépjármű műszaki
állapotát, az engedélyek érvényességet nézzék át, hanem frissít-
sék fel KRESZ-tudásukat is, hogy elkerüljék a „nem tudásból”
eredő csekkes borítékokat.

Stanka Mária r. őrnagy

EGYNAPOS RESPEKTUS
A nők iránti tisztelet napját 1917. óta (Magyarországon

1948. óta) március 8. napján tartják szerte a világon a textilipari
nődolgozók emlékére, akik 1857-ben a humánusabb munka fel-
tételeként és magasabb bérekért ezen a napon tüntettek New
York utcáin. A munkásmozgalmi eredetű nőnap kezdetekben
harcos, demonstratív nap volt, melynek célja a nők szabad mun-
kavállalása és egyenjogúsága volt. A rendszerváltás után a nőnap
Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangu-
latát és átalakult vidám, virágokkal tarkított nappá. Sajnos hiába
a nemzetközi nőnap, a gyakorlatban a nők iránti tisztelet teljes
hiánya mutatkozik meg, amikor nőket szexuális zaklatás ér,
nemük, vagy anyaságuk miatt diszkriminálják őket. Gyakori
probléma az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének sérülése is,
amely alól csak akkor van kimentési lehetősége a munkáltatónak,
ha a munka jellege, vagy természete alapján indokolt, lényeges és
jogszerű feltételre alapított és arányos a bérkülönbözet a nők és
a férfiak között. Azon nők, akik nemük miatt részesülnek
hátrányos megkülönböztetésben, kedvezőtlenebb bánásmódban,
mint más, ilyen tulajdonsággal nem rendelkező személyek, úgy-
szintén azok, akik védett tulajdonságuk miatt (nem, faji hova-
tartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez
való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási
vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény,
családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális irá-
nyultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni
helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve
határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb
helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője) kerülnek ilyen helyzetbe,
az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál panaszt terjeszthetnek elő. Az
eljárás illetékmentes. A Veszprém megyei referens, Dr. Fábián
Alexandra ügyvéd hétfőnként 12:00–16:00 óra között várja a
panaszosokat Veszprémben, az Esélyek Házában (Kossuth u. 10.
/Zöld Ház/ I. em. 107.), vagy a megye kistérségeiben, ahova
célszerű előre a 88/422-033 telefonszámon időpontot egyeztetni.
Balatonalmádiban, a Pannónia KKK Könyvtárában (Városház tér
4.) 2012. április 30-án, 12:30–16:30 óra között kistérségi
ügyfélfogadásra kerül sor. 

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
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A Balatonalmádi körzeti Diáksport Bizottság szervezésében a
2011–12. tanév téli hónapjaiban a teremsportok (kézilabda,
kosárlabda, teremfutball) mérkőzései, alsó tagozatos játékos
sportvetélkedők és úszóversenyek kerültek megrendezésre. 

A játékos sportvetélkedőn sor- és váltóversenyekben mérhet-
ték össze ügyességüket, gyorsaságukat, kitartásukat az alsó tago-
zatos fiúk és lányok. Idén mindkét balatonalmádi iskola csapata
továbbjutott selejtezőcsoportjából a Balatonkenesén megrende-
zett körzeti döntőbe, ahol a Vörösberényi Általános Iskola csa-
pata a harmadik, míg a Györgyi Dénes Általános Iskola csapata,
a tavalyi évhez hasonlóan az első helyezést érte el. A tapolcai
megyei döntőn óriási izgalmak közepette a „györgyis” csapat az
előkelő 2. helyen végzett, így továbbjutott a februárban Agárdon
megrendezett országos versenyre, ahol – népes szülői kíséret
mellett – a tisztes 5. helyezést sikerült elérni.

Úszás sportágban a körzeti diákolimpia versenyen nyolc
iskola versenyzői négy korcsoportban álltak rajtkőre. A közel
100 fő versenyző egyéni versenyszámokban és 4x50 méteres
váltókban mérhette össze gyorsaságát. A teljesség igénye nélkül
az alábbi jelentősebb (1–6. hely) balatonalmádi eredmények
születtek a versenyeken:

A körzeti verseny eredményei:
I. korcsoport (2003–04-ben születettek):
Bérces Bíbor (Györgyi D. Iskola) 50 m gyorsúszás 2.

helyezés, 50 m hátúszás 1. helyezés,
Orbán Alexandra (Vörösberényi Iskola) 50 m gyorsúszás 3.

helyezés, 50 m hátúszás 2. helyezés,
Morvai Anna  (Györgyi D. Iskola) 50 m gyorsúszás 5.

helyezés, 
Nemes Virág (Györgyi D. Iskola) 50 m hátúszás 2. helyezés,
Morvai Bálint (Györgyi D. Iskola) 50 m gyorsúszás 3.

helyezés, 
Pálinkás Tamás (Györgyi D. Iskola) 50 m gyorsúszás 2.

helyezés, 
Németh Levente (Györgyi D. Iskola) 50 m mellúszás 3.

helyezés 
II. korcsoport (2001–02.): 
Csíki Lilian (Vörösberényi Iskola) 50 m gyorsúszás 1.

helyezés, 50 m hátúszás 2. helyezés,
Mohos Evelin (Vörösberényi Iskola) 50 m mellúszás 2.

helyezés,
Zab Martina (Vörösberényi Iskola) 50 m mellúszás 4.

helyezés,
Kiss Kata (Györgyi D. Iskola) 50 m mellúszás 5.

helyezés, 
Szabóki Luca (Vörösberényi Iskola) 50 m hátúszás 5.

helyezés,
Győri Bianka (Györgyi D. Iskola) 50 m mellúszás 3.

helyezés, 50 m gyorsúszás 5. helyezés
Bognár Balázs (Györgyi D. Iskola) 50 m mellúszás 5.

helyezés, 50 m hátúszás 2. helyezés,
Kónya Ákos (Györgyi D. Iskola) 50 m mellúszás 4.

helyezés, 50 m hátúszás 4. helyezés,
Sági Tamás (Györgyi D. Iskola) 50 m gyorsúszás 5.

helyezés,
Orbán Soma (Vörösberényi Iskola) 50 m gyorsúszás 6.

helyezés,
4x50 méteres gyorsváltóban a Györgyi D. Iskola leány és fiú
csapata egyaránt a 3., míg a vörösberényi leány váltó a 2.
helyezett lett.
III. korcsoport (1999–2000): 
Kajári Júlia (Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 1.

helyezés, 100 m hátúszás 1. helyezés
Mógor Zsófia (Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 3.

helyezés, 50 m mellúszás 1. helyezés,
Boronkay Zsófia (Vörösberényi Iskola) 100 m hátúszás 3.

helyezés,
Perger Petra (Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 6.

helyezés, 50 m mellúszás 4. helyezés,

Simon Mátyás (Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 1.
helyezés, 100 m hátúszás 1. helyezés,

Vörös András (Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 3.
helyezés, 100 m hátúszás 3. helyezés,

Solymosi Ákos (Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 4.
helyezés, 

Bartha Dániel (Vörösberényi Iskola) 100 m gyorsúszás 2.
helyezés,

Nagy Patrik (Vörösberényi Iskola) 100 m gyorsúszás 5.
helyezés,

Varjas Márk (Vörösberényi Iskola) 100 m hátúszás 4.
helyezés,

Kuthi Gábor (Györgyi D. Iskola) 50 m mellúszás 1.
helyezés, 

4x50 méteres gyorsváltóban a Györgyi D. Iskola leány csapata a
3., míg a fiúk váltója 1. helyezett lett.
IV. korcsoport (1997–98.):
Tóth Krisztián (Vörösberényi Iskola) 100 m gyorsúszás 3.

helyezés,
Belényessi Máté (Vörösberényi Iskola) 100 m gyorsúszás 5.

helyezés,
Gergelyi Ádám (Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 6.

helyezés.
A körzeti versenyről az első két helyezett versenyző és az első
csapat juthatott tovább a szintén Balatonfűzfőn megrendezett
népes megyei versenyre, ahol az alábbi remek eredményeket
érték el az almádi úszók:
Bérces Bíbor (Györgyi D. Iskola) 50 m gyorsúszás 1.

helyezés, 50 m hátúszás 1. helyezés,
Nemes Virág (Györgyi D. Iskola) 50 m hátúszás 5. helyezés,
Orbán Alexandra (Vörösberényi Iskola) 50 m hátúszás 4.

helyezés,
Csíki Lilian (Vörösberényi Iskola) 50 m gyorsúszás 3.

helyezés, 50 m hátúszás 4. helyezés,
Bognár Balázs (Györgyi D. Iskola), 50 m hátúszás 4.

helyezés,
Kajári Júlia (Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 1.

helyezés, 100 m hátúszás 1. helyezés
Kuthi Gábor (Györgyi D. Iskola) 50 m mellúszás 1.

helyezés, 
Bérces Anna Panna(Györgyi D. Iskola) 100 m gyorsúszás 6.

helyezés, 100 m mellúszás 2. helyezés,
4x50 méteres gyorsváltóban a Györgyi D. Iskola fiú csapata a 1.
helyezett lett.

A megyei bajnokok továbbjutottak a Székesfehérváron (I–II.
kcs.), illetve a Hódmezővásárhelyen (III–IV. kcs.) megrendezett
országos diákolimpia döntőbe.
A IV. korcsoportos teremlabdarúgás körzeti versenyében kilenc
iskola csapata indult. A selejtező mérkőzések lejátszása utána a
körzeti döntőn a három csoportgyőztes dönthette el az alsóörsi
sportcsarnokban a végső sorrendet, ahol a Györgyi D. Iskola
csapata 2. helyezést érte el.
A Györgyi Dénes Iskola tornacsarnoka adott otthont a III. kor-
csoportos leány kézilabda mérkőzéseknek. Az élvezetes, izgalmas
mérkőzéseken az alsóörsi lányok diadalmaskodtak, a „györgyis”
csapat a 3. helyezést érte el.
Már lezajlott a tavasz első szabadtéri versenye is. A mezei futó-
versenynek – immár hagyományosan – a vörösberényi iskola
szomszédságában található terület adott otthont. A kellemes
márciusi napsütésben, remek szervezés mellett négy korcsoport-
ban, nyolc kistérségi iskola több, mint 250 fő versenyzője állt
rajthoz, ahol csapatban (csapatonként 5 fő) és egyéniben is
értékelve lettek a gyerekeket. Az almádi iskolák diákjai
nagyszerűen szerepeltek, az alábbi eredményeket érték el.

Lányok: 
I. korcsoport csapat: 1. Vörösberényi Ált. Iskola

2. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese
3. Györgyi D. Ált. Iskola

Egyéni: 1. Kupcsik Csenge (Györgyi D.)

SIKERESEN SZEREPELTEK A BALATONALMÁDI ISKOLÁK
A DIÁKOLIMPIAI SPORTVERSENYEKEN
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II. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola
2. Vörösberényi Ált. Iskola
3. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő

Egyéni: 1. Gaschler Dominika (V.berény) 
2. Felföldi Borbála (Györgyi D.)

III. korcsoport csapat: 1. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese
2. Györgyi D. Ált. Iskola
3. Csajági Ref. Ált. Iskola
4. Vörösberényi Ált. Iskola

IV. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola
2. Vörösberényi Ált. Iskola
3. Csajági Ref. Ált. Iskola

Egyéni: 1. Mógor Ágnes (Györgyi D.)
3. Berkes Roxána (V.berény)

Fiúk: 
I. korcsoport csapat: 1. Csajági Ref. Ált. Iskola

2. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő
3. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese
4. Györgyi D. Ált. Iskola
5. Vörösberényi Ált. Iskola

II. korcsoport csapat: 1. Irinyi J. Ált. Iskola, B.fűzfő
2. Györgyi D. Ált. Iskola
3. Vörösberényi Ált. Iskola

Egyéni: 1. Sánta Kornél (Györgyi D.)
3. Zanathy Péter (V.berény)

III. korcsoport csapat: 1. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese
2. Györgyi D. Ált. Iskola
3. Vörösberényi Ált. Iskola

IV. korcsoport csapat: 1. Györgyi D. Ált. Iskola
2. Mészöly Géza Ált. Iskola, B. világos
3. Pilinszky J. Ált. Iskola, B.kenese
5. Vörösberényi Ált. Iskola

A győztes csapatok és az 1–3. helyezett egyéni versenyzők szerez-
tek jogot, hogy a balatonalmádi körzetet képviseljék a megyei
diákolimpiai döntőben.
A tanév hátralévő részében az I–III. korcsoportos labdarúgás
selejtező mérkőzéseinek visszavágóit (ősszel már megmérkőztek
egymással a csapatok) rendezzük meg. A csoportok győztesei
játszhatnak a körzeti döntőben, ahol a tét a megyei versenyen
való részvétel kivívása. 
A tanév legnagyobb, legtöbb gyermeket megmozgató körzeti
versenye a május első hetében a veszprémi stadionban megren-
dezésre kerülő atlétika egyéni és csapatversenyek.
Bízunk benne, hogy a fentiekhez hasonló, szép almádi sikerek
születnek majd a hátralévő megmérettetéseken is.

Ács Attila
Balatonalmádi körzeti Diáksport Bizottság

elnök

VÍZI FOGLALKOZÁSOK 
INDULNAK

BALATONALMÁDIBAN!
A HRG módszer 1994 óta levédett magyar rehabilitációs eljárás.
Langyos vízben alkalmazható, több száz mozgásfeladata már 6
hónapos kortól alkalmazható. A különböző mozgáselemek a
vízben könnyebben elvégezhetőek, mint a szárazföldön. Ez ked-
vezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességeire.
Normalizálja a hiányzó képességeket, valamint a felfogó képes-
séget is növeli.

Tünet lista:

FIGYELEM!
NYELVTANULÁS GARANTÁLT SZÍNVONALON MÁR

BALATONALMÁDIBAN IS!

A Pannónia Kulturális Központ 
egy országosan elismert nyelviskolával együttműködve 

– elegendő jelentkező esetén –
idegen nyelvi képzéseket indít! 

Kezdő és haladó szinten több nyelvből is lehet válogatni!
Minőségi nyelvoktatás, kiváló tanárok!

Jelentkezés és bővebb információ: 88/542-506; 542-515 
www.pkkk.hu

nehéz megnyugtathatóság
nehezen olvas / ír / számol

nehezített beilleszkedés
nehezített szabályelfogadás
nem akar együttműködni

nem akar rajzolni
nem beszél

nem fogad szót
nem tud játszani

öntörvényű viselkedés
rövid figyelmi idő

szerepjáték megjelenésének hiánya
tartós táplálkozási nehézség

tiltás meg nem értése / be nem tartása
ügyetlen
agresszió

víziszony
alvászavar

aszimmetria a két testfél között
autizmus

dührohamok
eltérő izomtónus (hipotónia, spazmus)

éretlen beszéd
érzelmi zavar

feladathelyzetekből való kiszállás
gyenge az egyensúlyérzéke

hiperaktív
ICP

kötődési zavarok
megkésett mozgásfejlődés

mozgásutánzás késik
mozgásszegény

HRG feladatköre: A megkésett, eltérő mozgás, beszéd és
értelmi fejlődés, tanulási-magatartás figyelemzavar, eltérő akti-
vitás, mozgássérültség, érzelmi kötődési és beilleszkedési prob-
lémák kezelésére, kezdeti tartási hibák korrigálása. 

A HRG komplex fejlesztés. A játékos vízi gyakorlatok a
megszerzett ismeretekre épülnek. A feladatokat mondókával,
énekkel kísérjük, és a sok színes eszköz teszi még élvezhetőbbé a
gyermekek számára. Edzésterven alapuló órák, aminek az össze-
állításánál a fokozódó terhelés alapkövetelmény. 

Az első foglalkozás április 15-én!
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon: 

06-20-438-2345

FELHÍVÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA

A városunkban működő alapítványok, egyesületek, 
amelyek szívesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következők:

1. „Almádiért” Közalapitvány,  adószáma: 19262259-2-19
2. „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány,  adószáma:18919879-1-19
3. Közbiztonsági Közalapítvány,  adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi Zeneiskoláért Alapítvány,  adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány,  adószáma:18924907-1-19
6. Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány,  adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi Polgárőr Egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13. Eggenfelden–Balatonalmádi Baráti Társaság Egyesület, adószáma: 

18936173-1-19
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért, adószám:

19266057-1-19
15. Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány,

adószám: 18937655-1-19
16. Vörösberényi Polgári Olvasókör, adószám: 18923487-1-19
17. Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület, adószám: 19901208-1-19
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KEDVES ALMÁDIAK,
KEDVES IDŐSÖDŐ

ALMÁDIAK!
Mindannyiunk életében fontos, hogy milyen életminőségben éljük

mindennapjainkat. Kortól, lakóhelytől függetlenül mindenki azt sze-
retné, ha saját életét jó egészségben, rendezett viszonyok, és szerető
családtagok között tölthetné. Mai világunkra jellemző, hogy az életkor
előrehaladtával egyre gyakrabban magunkra maradunk. Az is
előfordulhat, hogy segítség és támasz nélkül maradunk és így kell fenn-
tartanunk korábban megvolt, vagy a jövőre elgondolt életünket.  Idő-
södünk. Így fejezi ki anyanyelvünk azt, hogy egyre több a múlt az
életünkben. A múlt, a magány, a magunkra utaltság az, amely adott
esetben nehezíti életünket, a mindennapok egyéb nyűgjei, nehézségei
mellett.  Vajon tényleg magamra maradok-e akkor, ha egyedül vagyok,
egyedül érzem magam? Én ezt a kérdést tenném fel, ha ezzel a hely-
zettel kellene szembenéznem. Ha veszem a bátorságom és kitekintek a
világra, azt látom, hogy van, akinek nem is kell ezzel küzdenie. Van-
nak, akik minden gond nélkül élik napjaikat, talán úgy, ahogy azt
korábban szerették volna. És vannak olyanok, akiknek mások segíte-
nek, hogy koruk, vagy elesettségük, betegségük ellenére is teljes életet
élhessenek. 

Balatonalmádiban több, mint kétszáz idős embernek biztosítjuk,
hogy a mindennapokban  könnyebb, élhetőbb legyen az élete. A hoz-
zánk fordulóknak segítünk, hogy ne egyedül kelljen mindent
megoldaniuk. Nekünk van időnk arra, hogy beszélgessünk, szót vált-
sunk. Beszélgessünk családról, unokákról, a világról, vagy bármiről
ami hiányzik és amire vágyunk. Figyelünk arra, hogy senki ne marad-
jon egyedül, de arra is, hogy télen legyen tüzelő, nyáron hűs szoba, és
minden hozzánk fordulónak tiszta legyen a környezete. A velünk kap-
csolatban állóknak segítünk a házi munkák elvégzésében, a beteg-
ápolásban. A házi segítségnyújtásban dolgozó kollégáink, nap mint nap
bizonyítják, hogy elhivatottan végzik a segítő gondoskodást. A gondo-
zónők azok, akik naponta becsülettel és tisztességgel látják el felada-
taikat és törődést biztosítanak az időseknek. Teszik ezt azért, mert 
szakmájuk elkötelezett hívei és kompetensek munkájukat, feladatukat
tekintve. Ha kell, naponta végzik a komoly fizikai megterhelést is
igénylő ágyhoz kötött ápolását, vagy odafigyeléssel hallgatják azt, aki
rosszkedvű, vagy éppen boldogságát szeretné megosztani valakivel. 

Intézményünk az idősek ellátásában immáron majdnem két évti-
zede végzi ezt a feladatot. A hozzánk fordulók számának évről évre
történő emelkedése azt mutatja, hogy van értelme és szépsége annak a
hivatásnak amelyet végzünk. A munkánkról kapott visszajelzések is
megerősítenek bennünket, hogy szükség van ránk: közösségi, egyéni
szinten egyaránt. 

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, mint szolgál-
tató, állandó szereplője az idősellátásnak. Tehetjük ezt a város önkor-
mányzatának, közvetlenül a képviselő-testületének, mint fenntartónk-
nak a folyamatos támogatásával, elkötelezettségével.

Folyton változó világunkban, továbbra is úgy látjuk el feladatun-
kat, mint eddig, és várjuk, fogadjuk érdeklődésüket, ha úgy érzik, kell
valaki, aki segítsen. 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, 
Balatonalmádi, Ady Endre u. 2.

Tel: 88/542-552

POLGÁRŐR HÍREK
Az év első három hónapjában rendszeres járőrözésünkön kü-

lön figyelmet fordítottunk az üdülő övezetre. A nagy hideg beálltá-
val fokozottan figyeltünk a hajléktalanokra, hogy tragédia ne kö-
vetkezzen be, amit sikerült elkerülni. Közös közúti akciót tartot-
tunk a rendőrséggel.

Nemzeti ünnepünk tiszteletére tartott fáklyás felvonulás útvo-
nalát biztosítottuk. Március 15-én koszorút helyeztünk el a Petőfi
szobornál a szabadságharc hőseinek emlékére. Az új Polgárőr Tör-
vény ismertetésére tartott sümegi konferencián vettünk részt. Az
Öböl TV bemutatta  lovas polgárőrségünk munkáját. Biztosítottuk
a Balaton–Maraton útvonalának fontosabb átkelő helyeit. A Bala-
tonalmádi Polgárőr Egyesület március 31-én tartotta tisztújító köz-
gyűlését. Következő számunkban adunk részletesebb tájékoztatást.

Polgárőrség – H.E.

KÉMÉNY HIDEGGEL 
BÚCSÚZOTT A TÉL!

Engedjék meg, hogy a hideg idő elmúltával, néhány gondola-
tot megfogalmazzak az EGYÜTT-EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZ-
ALAPÍTVÁNY alelnökeként. Az alapítványt az önkormányzat
hozta létre. Arra, hogy a helyben lakók, szociálisan rászorultaknak
szükség esetén segítséget nyújtson, illetve a 70 év feletti állandó
lakóknak a karácsonyi utalványok kiosztása. Ehhez a szükséges
anyagi forrás több, mint 90%-át az önkormányzat biztosítja. A
kuratórium 4 fővel dolgozik, teljesen ingyen, úgy hogy a telefon,
illetve benzin költségeket mindenki maga fedezi. 

A munkákról röviden: 
Sikeresen bonyolítottuk le az 1326 fő 70 éves lakók karácsonyi

utalványainak kiosztását.
A hideg idő miatt több, mint ezer mázsa tűzifát osztottunk ki a

rászorultaknak. Ebben a munkában is nagy segítséget kaptunk a
Családsegítő Szolgálattól, illetve a Városgondnokságtól. Köszön-
jük Gyenge István önzetlen segítségét, aki ha kellett, szombat
délután is segítségünkre volt, hogy a tűzifa idejében érkezzen. 

800 ebédet fizettünk ki, annak érdekében, hogy a Karácsonyi,
illetve Új Évi iskolai szünetekben, is kapjanak meleg ételt a rá-
szorult gyerekek. Ennek lebonyolításához a Vadvirág étteremtől
kaptunk segítséget. A kemény hidegben a nagyon hátrányos
helyzetben levő emberek részére – adományként füstölt árut,
mástól zöldségféléket kaptunk, s a "kőleves" elkészült – 2 alkalom-
mal meleg ebédet osztottunk, 35–35 adagban, melyet az Óvoda
konyháján főztek – köszönet érte. Ezen emberek részére meleg teát
adtunk, melyet a PORCIÓ étterem, illetve a ZÓNA étterem biz-
tosított. Ezért is köszönetet mondunk. Köszönetet mondunk a
rendőrség vezetőségének, hogy a nap 24 órájában figyelte az
egyedül élőket és  szükség esetén kérte a segítségünket.  Sajnálattal
kell kimondani, a télen fáztunk, és éhesek is voltunk. Bízom benne,
hogy a segítség időben és mindenkihez megérkezett. 

Külön szeretnénk (a kurátorok) megköszönni a Polgármester
Úrnak a folyamatos segítséget, azt hogy egyedüliként volt, aki ér-
deklődött munkánkról, és anyagilag, illetve morálisan segítette azt. 

Sajnos az alapítványunk számlájára az 1%-ból, vagy más
adományokból egyetlen fillér sem folyt be.  

Nagy László gyönyörű versének utolsó szakaszával kívánok
mindenkinek további szép napokat. 

adjon az Isten 
fényeket, 

temetők helyett
életet –

nekem a kérés 
nagy szégyen,

adjon úgyis, ha
nem kérem. 

Balogh Csaba

Fotó: Szenthe Zoltán
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Önkormányzatunk sikerrel pályázott az Európai Bizottság
„Európa a Polgárokért 2007–2013 – Testvérvárosi találkozók”
programjában, ezért 2012. május 9–12. között megrendezi az
„Európa Napok Balatonalmádiban” című eseményt. A város mind
az öt partnertelepülését [Tusnádfürdő (RO), Nyitragerencsér
(SLO), Eggenfelden (DE), San Michéle al Tagliamento (I), Kalajoki
(FI)] meghívtuk a környezetvédelmi minikonferenciával egybekö-
tött testvérvárosi találkozóra. A 60 külföldi résztvevő a Nereus
Hotelben lesz elszállásolva, ahol délelőttönként előadásokat hall-
gatnak, illetve tartanak, délutánonként pedig témába vágó work-
shopokon vesznek részt (pl. hulladéklerakó felkeresése a Hulla-
dékgazdálkodás témájú napon). Május 9-én, az Európa Napon 19
órakor a részt vevő partnertelepülések felvonulásával kezdődik
meg a rendezvény nyilvános része. Szerda és csütörtök este 19
órától a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár szervez színpa-
di programokat (részletek a Programajánlóban), valamint pén-
teken és szombaton lesz a Tavaszi Zsongás a Balatonalmádi

Turisztikai Egyesület szervezésében operett előadással, néptánc-
csoportokkal és dj-vel. Csütörtökön 18 órától önvédelmi bemu-
tató színesíti a programot, pénteken délután pedig a Csalán Egye-
sület tart környezeti tanácsadást eszközbemutatóval, filmekkel és
kiadványokkal „Üvegbe zárt egészség” címmel, jó idő esetén sza-
bad téren, rossz idő esetén a Pannónia Kulturális Központban. A
rendezvény ideje alatt egy-egy délután a Kulturális Központ elő-
csarnokában Fábián László festőművész vezeti be a rézkarc nyo-
más rejtelmeibe a közönséget és az Almádi Gombászok Asztaltár-
sasága is tart bemutatót. Várunk minden érdeklődőt!

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a
költségeihez.

Ez a közlemény a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizott-
ság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasz-
nálásért.

Viktor Zsuzsanna
idegenforgalmi referens”

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Humán Bizottsága

Helyi kulturális pályázatot hirdet
Balatonalmádiban élő polgárok és civil szervezetek helyi közérdekű kulturális tevékenységének támogatására

„EURÓPA NAPOK BALATONALMÁDIBAN 
– TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ

Pályázhatnak: Nem sporttevékenységet végző civil szervezetek, egyesü-
letek és alapítványok, amelyek
1) szervezetükben és működésükben is pártoktól független, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásá-
ról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelő civil szervezetek,
illetve Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján
létrehozott alapítványok, melyek bírósági nyilvántartásba vételük
szerint Balatonalmádi székhellyel működő szervezetek, valamint
országos, térségi, ill. megyei székhelyű szervezet Balatonalmádi tag-
szervezete.

2) azok a nem Balatonalmádi bejegyzésű civil szervezetek, amelyek
Balatonalmádiban rendezvényt kívánnak megvalósítani, amennyiben
megállapodást kötnek a város egyik bejegyzett civil szervezetével.

3) Balatonalmádi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek.

A pályázat témakörei:
A/ kategória: Helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, ami a város
vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és közérdeklődésre tart szá-
mot.
B/ kategória: Önkormányzati intézményektől független almádi művészeti
együttesek, csoportok, egyéni alkotók működésük támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatokat kizárólag a pályázati űrlap (adatlap és költségvetési lap)
kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyúj-
tani. Az űrlap nélkül beküldött vagy űrlappal, de formai hibás, ill. határ-
idő után érkezett pályázatokat a Bizottság, illetve a képviselő-testület –
egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosítva – értékelés nélkül elutasítja. 

A pályázónak az A/ és B/ pályázati kategória esetén is rendelkeznie kell
a pályázat tárgyára vonatkozó költségvetés 25%-ával (saját forrás).
Egy pályázó mindkét kategóriában nyújthat be pályázatot. 
A pályázók köre 2.) pont alatti pályázók kizárólag az „A”kategóriára
(rendezvények) nyújthatnak be pályázatot. 

Kötelező mellékletek (egy példányban a pályázati űrlaphoz csatolandó)
• Civil szervezet esetén a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés

és az alapító okirat, hatályos alapszabály vagy működés egyéb alap-
dokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolata.

• A nem Balatonalmádi székhelyű civil szervezet esetén a város egyik
bejegyzett civil szervezetével kötött megállapodása.

• A pályázathoz mellékelni kell a kiírásnak megfelelő tervezett tevé-
kenység lényegre törő, összefoglaló – max. 3 oldalnyi – leírását. 

• A pályázat tárgyára vonatkozó költségvetés 25%-nak (saját forrás)
meglétét bizonyító igazolás.

Nyilatkozatok
• A pályázó szervezet (ill. magánszemély pályázó esetén a

magánszemély) képviselője kijelenti, hogy a pályázati űrlapon
szereplő adatok és információk a valóságnak megfelelnek.

• A pályázó civil szervezet képviselője kijelenti, hogy megfelel a az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben foglaltaknak. 

• A pályázó civil szervezet képviselője /magánszemély pályázó esetén a
magánszemély/ kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott
érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

• Nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg
nem fizetett köztartozása nincs.

• A pályázó civil szervezet képviselője nyilatkozik arról, hogy a meg-
szüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene
nincs folyamatban.

• A pályázó civil szervezet képviselője nyilatkozat arról, hogy megfelel
a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

• A pályázó civil szervezet képviselője kijelenti, hogy a megszünteté-
sére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folya-
matban.

• A pályázó civil szervezet/magánszemély hozzájárul a támogatás ren-
deltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez.  

• A pályázó civil szervezet/magánszemély hozzájárul a pályázatban fog-
lalt közérdekű adatok kezeléséhez és Balatonalmádi város hivatalos
internetes honlapján való közzétételéhez.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat 1 példányban, nyomtatott formában a Humán
Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal (8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá:
"Kulturális Pályázat 2012".

Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, minden
pályázatot külön űrlapon kell benyújtani.

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján és
titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ Könyvtárában és
letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 25., 16.00 óráig
beérkezőleg.

A pályázatról bővebb információ: Rásky Mihályné  Tel.:88/542-459
Kovács Piroska Rózsa Tel: 88/542-414

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 22. alapítványi
pályázat esetén 2012. május 31.

Balatonalmádi, 2012. március 17.
Balatonalmádi Város Önkormányzat

Humán Bizottsága



Támogassa Ön is az Új Almádi Újságot!
Befizetéshez csekkek találhatók a Városháza portáján és a Pannónia Könyvtári pultjánál!

Ha átutalással kívánja az Almádiért Közalapítványt –az újság kiadóját- támogatni, akkor a következő
számlaszámra utalhatja az újságnak szánt összeget:

Almádiért Közalapítvány 
11748083-20005760-00000000

10 ÉVESEK A
VÖRÖSBERÉNYI

NYUGDÍJAS KLUB
MŰVÉSZETI 
CSOPORTJAI

A Borostyán Népdalkör 2012.

Szereplés a Szüreti felvonuláson

Karácísonyi koncerten Fellépés a kistérségben

A Ringató Balaton Néptánccsoport

Nyitragelencséren

Carcassonne-ban

A Ringató Balaton Néptánccsoport 2012

Eggenfeldenben
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