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Kék, piros, sárga, összekent
képeket láttam álmaimban
és úgy éreztem, ez a rend -
egy szálló porszem el nem hibbant.
Most homályként száll tagjaimban
álmom s a vas világ a rend.
Nappal hold kél bennem s ha kinn van
az éj - egy nap süt idebent.

(részlet)

Fekti Vera: Régi almádi család
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ALMÁDI ÚJSÁG

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

Helytörténet
Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaság

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS
ÖTÖDIK RÉSZ

1927. ÜZLETI ÉV. 

Az 1928. május 5-én megtartott közgyűlésre készített
jelentés fontosabb pontjai, adatai:                                          -
– Partfal kiépítése a régi fürdőtől a fövenyfürdőig (két év
alatt készült el).
– Idézet a jelentésből: Megvetettük alapjait a klasszikus
olasz stilü kávéháznak a ligetben, amely a Park-
pavilonként ismert régi fabódé helyett egyenesen
látványosság számba megy. A kávéház 1928-ban üzemben
lesz. 
– Elkezdtük az Irredenta örökmécses és két árutorony
építését. Az örökmécses leleplezése 1928. augusztus 5-én
lesz a Balatoni Kulturnap keretében, míg a tornyok az
idényre meg fognak nyílni. 
– Az elmúlt évben (1926) megkezdték a liget rendezését,
cél nagyszabású angolpark létrehozása volt. 

– Folytatták az útépítést a Gyermekszanatórium felé, így
400 méter sétaút készült.
– Befásították az újpartfal mögötti területek egy részét,
ahol teniszpályákat terveznek, az öltözőpavilont már felál-
lították.
– Tárgyalásokat folytattak vármegyei és városi tisztviselők
üdülőtelepének létesítésére.
Az építés kezdése 1928. szeptember 1-én lenne, szövet-
kezeti ház formában.
– Az Rt. eredményei pengőben számítva:

1925 évi bruttó bevétel 48.000,- P
1926 évi brittó bevétel 80.000,- P
1927 évi bruttó bevétel  120.000,- P

1927 évi nyereség 3.979,47 P volt.

Székeskáptalannak 1927 évre szólóan 1595,- P bérleti
díjat fizettek, a korábban megkötött szerződés alapján. 

1937-ben megjelent Almádi reklámkiadvány térképének részlete.
Szerepelnek rajta az Rt. beszámolóiban említett új utcák, illetve sétányok. Ezek a következők: Szent István sétány

és a Szent László sétány, a Zrínyi, Rákóczi és Káptalan utcák. A későbbiekben még visszatérünk erre a térképre, mert a
71 számmal jelölt objektum lényegében az utolsó békeévek Almádijáról nyújt ismereteket. 
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Helytörténet
Tárgyi évben még további költségeket mutattak ki. Neve-
zetesen: Jég által lerombolt fahíd (stég) újjáépítése. Torna-
szerek vásárlása. Vasúti sorompó és átjáró építése. Sajnos
nem derül ki a szövegből, hogy melyikről van szó. Két hely
valószínűsíthető. A Széchenyi sétánnyal szemben a park
bejáratánál, vagy az Erzsébet királyné úthoz (ma Bajcsy-
Zsilinszky út), csatlakozó átjáró, illetve sorompó. Új lég-
sátrak építése.

A vármegyei és városi tisztviselők számára épített nyugdí-
jas házak képe a strand főépületének tetőteraszáról fény-
képezve. Az 1950-es(?)  évek elején lebontásra kerültek.

Teniszpálya képe, az 1927 évben elkészült pavilonnal.

A strand képe háttérben az Öregheggyel 1926-ban kiadott
képeslapon. Jól látható a strand lídószerű kialakítása, azaz
nincs semmiféle épített partvédőmű. A Balaton vízszin-
tjének változása következtében víz alá került a strand tel-
jes területe, nem volt füvesíthető. A kabinok padlószintje
megegyezett a terepszinttel, így azokat is elöntötte a víz,
aminek levonulása után visszamaradt iszapréteg
letakarítása vált szükségessé. 

Ez az évente ismétlődő jelentős költség indokolta a 20 évet
„élt” strand 1942-ben történt teljes lebontását.

1928. ÜZLETI ÉV.

A szokásos éves beszámoló jelentésből néhány fontos ada-
tot érdemes ismertetni:
– Parkírozás, új utak építése, régiek javítása, fásítás.
– Világítási hálózat bővítése.
– Új légsátrak és kerítés építése.
– Irredenta emlékmű építése. Felavatás 1928. augusztus 
8-án történt. Építési költség 3250,- P volt.
– Fövenyfürdőn új terasz és csónakhíd (stég) építése, ho-
mokozás és berendezési tárgyak vétele történt.

Egy rendezvény: „Hangverseny a Fövenyfürdőn.”

(FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK.) Schildmayer Ferenc

A terasz alatt kialakított terület kiállítások és egyéb ren-
dezvények megtartását tette lehetővé.

Az új terasz napozóként is szolgált.
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Önkormányzati hírek
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselő-testület a 2012. augusztus 28-i ülésén 9 érdemi
napirendi pontot tárgyalt. A fontosabb döntések:

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének félidei telje-
sítése
A részletes pénzügyi beszámoló főbb elemei: A 2 milliárd 678
milliós éves költségvetés bevételi előirányzatai a tavalyival
azonos teljesítést mutatnak. Az adóbevételek időarányosan
befolytak (kivéve az idegenforgalmi adót, amelynek nagy része –
a szezonalitásból adódóan –  a második félévben folyik be). A
2012-re tervezett strandbevételt – a legfrissebb adatok szerint –
sikerül majd túlteljesíteni: augusztus 26-ig mintegy 20 millió
forinttal magasabb a bevétel a tervezettnél. A kiadások is a ter-
vezetek szerint alakulnak. Összességében megállapítható, hogy
az önkormányzat 2012-es költségvetése – további megfontolt,
takarékos gazdálkodás mellett – teljesíthető lesz.

2. A települési szilárd hulladék gyűjtéséről szóló rendelet
módosítása
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a balatonalmádi lakó-
illetve tartózkodási hellyel rendelkező lakosok az eddigi egységes
110/120 literes gyűjtőedénynél kisebb méretűt is igényelhetnek a
közszolgáltatótól. Az 1–2 fős háztartások 60 literes, az 1–3 fős
háztartások pedig 80 literes gyűjtőedényt. Az igénylés egyéb
feltételeit a rendelet tartalmazza, amely a városi honlapon lesz
elérhető (illetve a közszolgáltató is ad felvilágosítást az ügyme-
netről). A rendelet szeptember 1-jén lép hatályba.

3. Pályázat A képviselő-testület maximum 1,6 millió forintot
biztosít – a korábban már megítélt támogatás mellett – a
Turisztikai Egyesület számára turisztikai fejlesztésekre irányuló
(50 millió forint értékű) pályázatának önrészéhez. 

4. Balatoni Hajózási Zrt. részvények
Szántód község eladja 91 millió Ft névértéket képviselő 3038 db
BAHART-részvényét. A képviselő-testület, mint a részvényes
Balatonalmádi Önkormányzat képviselője lemondott elővásárlási
jogáról.

5. A Város csángó „keresztgyermeke”. A képviselő-testület hoz-
zájárult ahhoz, hogy a korábban már megszavazott iskoláztatási
támogatás utolsó részletét magyarországi iskolában folytatandó
tanulmányaira fordíthassa a támogatott.

6. Alsóörsi iskola. Az alsóörsi általános iskola fenntartói fela-
datait átvette a református egyház. Jogszabály írja elő, hogy ha a
szülők világnézeti szempontból semleges iskolába kívánják
járatni gyermeküket, ezt a lehetőséget biztosítani kell számukra.
A képviselő-testület – Alsóörs kérésére – hozzájárult ahhoz, hogy
az alsóörsi gyermekek – szülői igény esetén – beiratkozhassanak
a Györgyi Dénes Általános Iskolába. (Eddig egyetlen szülői
kérelem sem érkezett.)

Bálint Sándor

KÖZLEMÉNY
Magyarországon 2012 őszén a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) és az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT)
együttműködési megállapodásának megfelelően kerül sor az
Európai egészség és társadalmi részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az
adatgyűjtést a KSH végzi, az Eurostat előírásai alapján. A
felmérés elsősorban az európai uniós adatigényeket és a közössé-
gi szociálpolitikai döntések megalapozását szolgálja, ezért az
országok nagy többségében azonos időpontban, egységes
előírások szerint hajtják végre.

Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhető
társadalmi részvételi lehetőségeket, tevékenységeket vizsgálja. A
TÁRS-felmérés elsősorban az egészségi problémákkal és
sérüléssel, fogyatékossággal élők társadalmi akadályozottságát
kutatja, összehasonlítva egészséges társaik lehetőségeivel.

Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 településen, a 15 éves és
idősebb, magánháztartásokban élő lakosság körében, 10 893 fő
megkérdezésével zajlik

2012. szeptember 15. és október 31. között.

A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a
fenti időszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott
személyeket, és kérdőívet töltenek ki az egészségi állapotukról, a
társadalmi részvételi lehetőségeikről, a munkavállalásról,
tanulásról, közlekedésről, szórakozásról, társas kapcsolatokról és
életkörülményeikről. A kérdőív vizsgálja azokat az akadályokat,
amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik
során szembesülhetnek. A válaszadók többségét hordozható
számítógép  (laptop) segítségével kérdezik ki, mások hagyomá-
nyos, papír kérdőíven válaszolhatnak. A válaszadás önkéntes.

A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) és a statisztikáról szóló 1993. XLVI.
törvény (Stt.) előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak sta-
tisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azono-
sítást kizáró módon. 

A felmérés megkezdése előtt a mintába bekerült személyeknek
tájékoztató levelet küldünk. 

Budapest, 2012. augusztus 21.
Központi Statisztikai Hivatal

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 8220 Balatonalmádi, Veszp-
rémi u. 81. szám alatti ingatlanon lévő 58 m2 alapterületű üzlet-
helyiség és a hozzá tartozó 10 m2 terasz bérbe adását meghirdeti.

Bérlet időtartama: határozott időtartamra, 2017. július 31-ig szól.

A Veszprémi út módosított nyomvonalának megépítése (71.
számú főút és a Templom tér összekötése) szerződésbontó feltétel,
ez esetben a Bérlő köteles az ingatlant 30 napos határidővel –
kártérítési igény kizárásával – kiüríteni.
Üzlet profilja: profilkötöttség nélkül, kivéve játékterem és 
szexuális termékek boltja.
A 2012. évben fizetendő minimális bérleti díj mértéke: nettó
50.000 Ft/hó + áfa.
A bérleti ajánlatok benyújtási határideje: folyamatos
Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen a Pol-
gármesteri Hivatalban, a 22. számú irodahelyiségben ügyfélfoga-
dási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet.

GÁZOS ÜGY
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. szeptember 1-jén új minisz-
teri rendelet lépett hatályba a gáz csatlakozó vezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával
kapcsolatban. A rendelet szerint az ingatlanok tulajdonosai
kötelesek a berendezéseket az első műszaki biztonsági felül-
vizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente, a
csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe
helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe
helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági
felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente
elvégeztetni a felülvizsgálatot.

A teljes rendeletet elolvashatják a Magyar Közlöny 2012/97.
számának 14116 oldalán, vagy érdeklődhetnek településünk 
szakembereinél.

Központi Statisztikai Hivatal

További tájékoztatás: tars@ksh.hu



„Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra, meg újra 
meg nem szerzi magának”

(Kodály Zoltán)

VRÁBEL  ANNA
polgármester asszony
Nyitragerencsér
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TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! KEDVES BALATONALMÁDIAK!

Hol vagy, István király? – kérdezi régi szent népénekünk. Ah, hol vagy,
magyarok / Tündöklő csillaga! Ki voltál valaha / Országunk istápja!

Ezt a kérdést századról századra ismét és ismét felteszi a magyarság.
Nincs ez másként napjainkban sem. Ma ugyanúgy kérdezhetjük, mint a
török időkben, a szabadságküzdelmek idején, vagy a kommunista dik-
tatúra évtizedeiben. 

Ez a mondat valószínűleg a magyarság legtöbbet idézett gondolata.
Mégsem közhely, hiszen a mögöttes tartalom mindig más és más. Ebben
a mondatban benne sűrűsödik a véráztatta magyar történelem. Benne
van a magyarság örök sóhajtása, örök vágya egy emberibb, igazabb élet
után. Ahogy az ének folytatása mondja: 

Előtted könyörgünk / Bús magyar fiaid, / Hozzád fohászkodunk / Árva
maradékid.

De miért is küzdött Szent István király? Ha törvénykönyvét vagy
fiához, Imre herceghez intézett intelmeit olvassuk, nagyon fontos és ma
is aktuális gondolatokat találhatunk bennük. Őt – Isten végtelen hatal-
mában bízva – elsősorban a független magyar állam eszméje éltette. Nem
hódolt be sem a német római császárnak, de Bizáncnak sem. 

Ma ezek a hatalmak hál’ istennek nem fenyegetnek bennünket, de a
globalizáció negatív hatásait nap mint nap érezzük. A multinacionális
cégek számos esetben nem éppen a magyar érdekek szerint munkálkod-
nak.  A rendszerváltás óta eltelt több mint húsz esztendőben ránk
szabadult egy fogyasztói értékrend. Fogyassz minél többet, így leszel
értékes ember! – hirdetik a reklámok. Mi, akik Szent István örökében
élünk, tudjuk, hogy ez a világ hamis, ez az út az önzés útja, amely seho-
va sem vezet. 

Higgyünk saját erőnkben, munkánkban! A magyar lélek ma még nem
igazán erős. Beteg nemzet vagyunk. Ezt igazolják az egészségszociológiai
felmérések. Ne a gyógyszerfogyasztásban legyünk elsők, hanem saját
lelkünk megerősödésében. Mert csak egy lélekben erős nemzet képes a
felemelkedésre. 

De nézzük mit is olvashatunk István király törvényeiben,
intelmeiben? 

Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. – Legyünk nyi-
tottak a világra, s fogadjuk be a világ kulturális áramlatait. De: elődeink-
hez híven mi is adjunk a világnak. Ismertessük meg értékeinket, s feled-
jük el a magyarságra oly sokszor jellemző kishitűséget. 

A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. – Ez így, első
megközelítésben talán kissé banálisan hangzik, de nézzünk csak körül a
közéletben. A magyar lélek sajnos még ugyanolyan megosztott, mint
évszázadokkal ezelőtt. A turáni átok, a nemzet megosztottsága még nem
múlt el fejünk fölül. 

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem
azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. – Igen, országunkban még szá-
mosan élnek olyanok, akik érdemben nem tudják befolyásolni a közélet
történéseit; sokszor nem is akarják: szegények, elesettek. Ám a politika
művészete éppen abban áll, hogy őket is felemelje, s a leghalkabb szavú
ember hangja is hallatsszon, ne csak a hangosaké. E téren is még bőven
van mit tenni. Ahogy István király mondja: Tartsd mindig eszedben, hogy
minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel,
csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

A régi magyarok bíztak a fohász erejében. Így fordultak a szent ki-
rályhoz: Tekints, István király, / Szomorú hazádra, / Fordítsd szemeidet /
Régi országodra. – Azt hiszem, e fohász napjaink akaratát is kifejezi,
hiszen még korántsem vagyunk optimista nemzet. 

Hogyan lehetünk hűek Szent István szelleméhez? 
Higgyünk magunkban! Higgyünk családunkban, higgyünk a nemzet

megtartó erejében és felemelkedésében! Csak így tudjuk Szent István
művét folytatni. Örömmel és felszabadultan. 

Ha optimizmusról van éppen szó, akkor Almádi nem panaszkodhat.
Százötven évvel ezelőtt még csak puszta volt, és Felsőörs külterületeként
tartották számon. Lakossága, ha jól jegyeztem meg a számokat, száz év
alatt húszszorosára növekedett, s ma az ország egyik legkedveltebb
üdülőhelye. Gyönyörű, kies fekvése okán egyike a legkedveltebb magyar
városoknak. 

Bizonyára nem túlzás, ha azt állítom, Almádi népe szabadságszerető
nép. Az országban az elsők közül itt emeltek emlékszobrot Kossuth
Lajosnak. De Trianon igazságtalanságaira is emlékoszlop figyelmeztet itt.
Sőt: ez utóbbi léte is az almádiak talpraesettségét, leleményességét
igazolja: a pártállami időkben egyszerűen letakarták a feliratát, s elne-
vezték negyvennyolcas emlékműnek. És a rendszerváltást követően csak
a betűket kellett újrafesteni. De a nagyságos fejedelemre is szobor
emlékeztet itt. – Kevés olyan magyar város van, ahol ennyi emlékmű
figyelmeztet a magyar szabadságküzdelmekre. 

Végezetül csak azt kívánhatom, őrizzék meg a régi balatonalmádiak
szabadságszeretetét! Úgy, ahogy azt Szent István király kívánta. – Úgy
legyen!

Sebő József
(Elhangzott augusztus 20-án, a városi ünnepélyen.)

Nyitrán született, itt végezte alapiskolai és gimnáziumi tanul-
mányait, majd 1974-ben a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán magyar–
német szakon szerzett tanári diplomát.

Kezdő tanárként  Nagycétény, Nyitra, majd 1980-tól 1992-ig
a Nyitragerencséri alapiskolában dolgozott, ahol az igazgatóhe-
lyettesi funkciót is ellátta.

1992-től 2006-ig Nyitrán az Élelmiszeripari Szakközépisko-
lában német nyelvet tanított, s szervezte Antwerpen és Nyitra
között a diákcsere-kapcsolatokat. 

A néphagyományokkal már alapiskolás korában eljegyezte
magát, mint énekes, majd táncos tagja volt a Csemadok geren-
cséri csoportjának, később tanárként tanított is, főként éneket.

1977-től lett a hagyományőrző folklór csoport vezetője.
Innentől változott a csoport repertoárja, az ének és tánc mellett
a népi hagyományokra koncentráltak: zoboraljai lakodalmas,
tollfosztás, lucázás, farsangi hagyományok, aratás, legény
„cihöís”, szüret. Sorra jöttek a díjak, elismerések.

Élete folyamán a kultúra és hagyomány tiszteletére nevelte
tanárként a gyermekeket, fiatalokat, de összefogta a felnőtteket,
az idősebbektől pedig átmenekítette és velük együtt őrzi ma-
gyarságtudatukat. 

„Gerencséri utca, végig piros rózsa” ki ne ismerné a kodályi
gyűjtés által lejegyzett népdalt, melynek igazi hagyományát itt
őrzik Gerencsérben a „Rózsák ünnepén”. Ma már valóban ilyen
a gerencséri utca, hiszen a testvértelepülések Balatonalmádi,
Kőszeg, Eggenfelden rózsái is itt virítanak, példázva, hogy a
baráti kapcsolatoknak nincsenek határai.

1975 óta képviselő, először Nyitrán, majd 1991 óta Nyitra-
gerencséren. 2002–2006 között alpolgármester, 2006 óta pedig
polgármester. Jelölésekor hagyományőrző csoportja csak abban
az esetben volt hajlandó támogatni, ha nem hagyja cserben őket,
s továbbra is vezetőjük marad. S ő, a ”bartóki–kodályi tisztafor-
ráson” nevelődött népművelő, ma is ott áll Rozmaring csoportja
élén, s közben közössége erejével sorra valósítja meg dédelgetett
terveit:  a község jelképei: címer, zászló, pecsét, a száz esztendős
iskolaépület új tetőzete, napközis étkeztetés, új sportközpont, új
kultúrház, Szent Anna Szociális Szolgáltató Központ, kápolna-
szentelés a legutóbbiak között.

Fontosnak tarja, hogy a gerencséri magyarok és szlovákok
nemzedékei békésen együtt dalolnak, citeráznak, hogy egyre
több fiatal tér vissza a venyigék kultúrájához és ébred rá, hogy
hasznos időtöltés a borral foglalkozni. Hogy a népzene, néptánc,
tárgyi néprajz kutatóinak munkája ne vesszen kárba, hiszen a
zoboraljai nyugati palócság – benne a gerencséri ember is – a
Kárpát-medencei magyarság legősibb népi kultúrájának letéte-
ményese. Visszatérve a bevezető mottóra, s Kodály tanár úr
szavaira: „Az örökséget ápolni mindannyiónk kötelessége.”

Közel két évtizede szervezi és élteti Balatonalmádi és
Nyitragerencsér kulturális tevékenységét. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata Nyitragerencsér és
Balatonalmádi  testvértelepülési kapcsolatainak létrehozásában,
fejlesztésében, a két település és polgárai együttműködésének
erősítésében végzett áldozatos munkája, a magyar népi kultúra
hagyományainak ápolása, megőrzése és továbbadása terén ki-
fejtett példamutató tevékenysége elismeréseként Vrábel Anna
asszonynak a „Balatonalmádi Városért” érdemérmet adomá-
nyozza. 

Balatonalmádi, 2012. augusztus 20.



Ha az iskolában rend van, akkor úgy van az életben is. És
fordítva is. Sajnos, ez a rend olykor mégis megbomlik. Az okok
keresése nem a mi dolgunk, most csak eseményeket idézünk fel.
Olyanokat, amelyekre az idő már fátylat húzott, de ha felleb-
bentjük, sok-sok érdekességet fedezhetünk fel. Így voltunk mi is,
mikor felkerestük a Györgyi Dénes iskola nyugalmazott tanárát,
Lőrincz Gyulát, aki 40 évet töltött a katedrán. Ebből Balaton-
almádiban harminchármat. Ötvenhat eseményei már itt érték.

A beszélgetés témáját az ugyanezen az oldalon látható
tablóképek és egy felhívás kínálta. A képek egykor vidám, vadóc
srácai ma már többnyire megfontolt nagyapák, s olyanok is van-
nak, akik egy elérhetetlen magasságból már nem üzenhetnek
senkinek. Ők az ötvenhatosok, akik – milyen furcsa! – ötvenhat
éve voltak nyolcadikosok.

– Milyen volt a forradalom tanéve?
– A forradalmi események sodrása a gyerekeket is érintette a

maguk módján. Szerettek volna ők is kimenni tüntetni. Ezen
aztán fordítottunk, s mi vittük ki őket a parkba a Kossuth- és
Petőfi-szoborhoz. Valakitől egy beszéd is elhangzott, énekeltünk
is, aztán rendesen visszavonultunk az iskolába. Persze a változá-

sok engem is érintettek, mert az orosz nyelv oktatását azonnali hatállyal megszüntették. Nem maradtam állás nélkül, mert tanári
diplomámon túl tanítói és kántori diplomáimmal még volt, illetve lett volna munkám. Első, egyetlen célunk a gyerekek megóvása
volt. Ennyi év után is úgy érzem, sikerrel. A tanítás folyt tovább a maga medrében.

– Volt azonban egy potenciális veszély az iskola közvetlen szomszédságában…
– Kritikus pontnak is nevezhetném a postás üdülőt. Itt helyeztek el ugyanis néhány magasabb rangú szovjet tisztet, akiknek az

őrzésére egy tankot is idevezényeltek. Naná, hogy érdekelte a gyerekeket, de a falubeli felnőtteket is! Valódi harckocsi Almádiban!
Nos, erre vetettek szemet a mi nyolcadikosaink, akik minden áron közelről is meg akarták ismerni a monstrumot, s ami még annál
is bajosabb: el akarták Almádiból zavarni. Mindent elkövettünk, hogy az akciót megakadályozzuk. A gyerekek azonban nem tettek le
tervükről, s megszöktek. Hiába ment utánuk az igazgatóhelyettes, hiába üzengettek kollégáim, ők rendíthetetlenül mentek a Hét vezér
utcai kis közön át. Én kis késéssel indultam utánuk. Éppen idejében értem utol őket. Igyekeztem a lelkükre hatni, míg végül az egyik
fiú is mellém állt, s békében visszamasíroztunk az iskolába. Nem kis drukkot éltem át, mondanom sem kell. Azt viszont megfogad-
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GYULA BÁCSI VISSZAHÍVTA A FIÚKAT
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FELHÍVÁS
A BALATONALMÁDI ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA

1955–56. tanévében végzett fiú és leány osztályok tanulóinak

70 évesek lettünk. Annak idején az Óvári utcai romos iskolában kezdtük meg az első osztályos tanulmányainkat, majd később az akkor
felépült 1. sz. iskola,  – ma GYÖRGYI  DÉNES ÁLTALÁNOS  ISKOLA és LOGOPÉDIAI INTÉZET – tanulói lettünk. Jó lenne
feleleveníteni a régi iskolai élményeket egy találkozó megszervezésével. A közzé tett két tablón láthatók a hajdani osztálytársak. Kérlek
benneteket, aki kedvet érez a szervező munkához, jelentkezzen BOTKA  JÓZSEF, 8220 Balatonalmádi, Töhötöm u. 4. címen. 
Tel: 06-88438-158.

tattam kollégáimmal, hogy a fiúk ne kapjanak büntetést. Ellenkező esetben biztos, hogy ismét kísértésbe estek volna. Ha már az osz-
tálynál tartunk: került ki onnan néhány olyan ember, aki ismert, magas beosztású férfi lett. Hadd ne említsek neveket. Az biztos, hogy
osztálytalálkozókon mindig szóba kerül a tankos történet. A november 4-e utáni idők nyomasztóak voltak, s mi az iskolában to-
vábbra is a rend és a gyermekek biztonsága fölött őrködtünk. Emlékszem, sokáig kísérték a szülők a gyerekeket az iskolába, s nem
nagyon beszélgettek. Végezetül hadd tegyem hozzá: iskolánk nemcsak a megye legszebb iskolája volt, de eredményeire is mindenütt
felfigyeltek.

Zatkalik András
/az iskola volt diákja, Lőrincz Gyula tanítványa, majd szaktársa/

RECEPTEK ÖHLMANN ÁGITÓL
SZILVÁS LEPÉNY 

15 dkg Rámát, csipet sót, 20 dkg cukrot, 1 vaníliás cukrot, 4
egész tojást, 2 dl tejfölt, 25 dkg túrót, 1 citrom reszelt héját
kikeverünk, majd 20 dkg lisztet, 1 sütőport keverünk bele.    

Nagy gáztepsit kikenünk zsírral, lisztezünk. Beleöntjük a
masszát. Félbevágott szilvával beterítjük, hogy a vágott fele
legyen felül. 3 evőkanál kristálycukorral, 3 kávéskanál fahéjjal
megszórjuk.    

200 fokon sütjük.

CSALAMÁDÉ

Itt az ősz, a savanyúságok eltevésének az ideje. Nagyon finom
csalamádé receptet kaptam Marci szomszédasszonyomtól. 

1,5 kg gyalult káposzta, 1,5 kg szelt uborka, 2 kg vékonyra
szelt paprika, 1 kg szelt vöröshagyma, 12 dkg só, 45 dkg cukor,
2,5 dl 20%-os ecet, 1 k.kanál szalicil, 1 k.kanál borkénpor. 

Jól összekeverem, kb. fél nap után szorosan üvegekbe teszem,
lezárom és mehet is a polcra.
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OPTIMISTA TENORISTA 

2012. augusztus 17-én  Káplán György ismét telttemplomos
koncertet adott a vörösberényi Műemléktemplomban. A Régizene
Hangversenysorozat záró előadásaként megrendezett eseményen
való fellépés ezúttal is Káplán úr ajándéka volt, városunk érdeklődő
hallgatósága részére. 

– Mi alapján válogatta ki az elhangzott darabokat?
Általában a felkéréseimkor mindig elhangzott a kívánság, hogy

mit énekeljek: oratóriumot, misét, áriákat, dalokat kértek.
Gondoltam, hogy ha már úgyis nyugdíjban vagyok, akkor ezúttal
saját magamnak szeretnék egy műsort összeállítani. Egész véletlenül
elkezdtem olvasni Mozartnak az apjához írt leveleit, melyek sajnos
nem jelentek meg Magyarországon, de nekem szerencsére megvan a
teljes levelezés németül. Mozart nagyon sokat írt édesapjának a Per
pieta című áriáról: többek között azt is, hogy nem fogadta el a
közönség, Salieri kérésére kifütyülték a művet. A levelek alapján
elővettem az áriát,  megnéztem a kottát, és elkezdtem megtanulni.
Így jött az impulzus, hogy a teljesen ismeretlen, a publikum számára
idegen áriát elhozzam Balatonalmádiba. 

Ezenkívül még Koós Anita kíséretében, többek között a Misero
című darabot adtuk elő, aminek a kísérete és tartalma nagyon
gazdag.

Szerintem egyszerűen csak többször kéne meghallgatni őket,
külön a kíséretet, külön az áriát, és ugyanolyan sikeres darabok
lehetnének, mint mondjuk a Képária a Varázsfuvolából. Kicsit drá-
mai mindkét darab, féltékeny férjekről és szeretőkről szól, csodála-
tos a zenei aláfestésük, tiszta krimi, ahogy ezeket Mozart megírta.  

– Térjünk csak vissza kicsit az elejtett megjegyzésére a nyugdí-
járól! Viccelt, ugye?

Dehogy! Idén nyugdíjas lettem! 
– Mit tervez a következő évekre? Felteszi a lábát, és számolja a

felhőket?
Nem! Most majd lesz időm megismerni szép hazánkat. Amúgy

aktívan dolgozom tovább, meghívásokat kapok, de nyugdíjasként
már válogathatok. A stuttgarti SWR Rádióban több, mint 30 évig
énekeltem, mellette több mellékállásom volt, dolgoztam különböző
színházakban, tanítottam a ludwigsburgi Pedagógiai Főiskolán.
Aztán jött a porckorongsérv! Pedig egészségesen élek és sportolok, a
sérven kívül a világon semmi bajom nincs!

Felvételek is vannak sérvemről!  Megmutassam?
– Köszönöm, elhiszem anélkül is! Nem kell ilyen kellemetlen

témáról beszélnünk!
De hát én nagyon szívesen beszélek róla! Azért élek boldogan,

mert tudom, hogy egyszer meg fogok halni! Ilyen pozitív beállí-
tottságú vagyok, de ezért megdolgozom: ezt sem adják ám ingyen.
Reggelente tárt karokkal ölelem át a balkonon a természetet! Hálát
adok az Istennek azért is, hogy most éppen nem fáj a derekam! 

Persze mindenki hülyének tart, röhög rajtam a család, de nem
érdekel. Ez csak így megy! Megoperálni nem hagyom magam,
csinálom a gimnasztikát, amit előírtak. Ezért is mentem nyugdíjba. A
rádióban órákig ott kellett ülni, és hiába fájt a derekam, nem mond-
hattam, hogy „gyerekek, most kimegyek gimnasztikázni”.  

– Ritka ez a hozzáállás. Tényleg ilyen optimista?
Kérem, én egy tenor vagyok! A tenorok jóindulatúak és viccesek,

ők egy ritka fajta! A szopránokból például Balatont lehet csinálni.
Vagy tengert inkább? A szoprán és az alt általában ölik egymást, a
basszusok pedig komolyak.

– Mi a következő tervezett balatonalmádi fellépés? 
Jövőre – ha élek még akkor – olasz kantátákat fogok előadni az

Óvári úti templomban. Egyébként ott van a sírom is.
– Ezt most már tényleg nem mondja komolyan, ugye?
Dehogynem! Amikor először hazajöttem a disszidálásból, az első

dolgom volt, hogy megvettem a sírhelyemet! Mindent jó előre leren-
deztem, mert nem szeretném, ha mondjuk Stuttgartban elszórnák a
hamvaimat. Német állampolgárként szigorú szabályok vonatkoznak
a majdani temetkezésemre, de így, hogy mindent előre elintéztem
ezen a téren, a német törvények szerint majd postán hazaküldenek
Magyarországra. 

– Tudom, hogy nagyon szereti Almádit, de egyelőre még ne
temetkezzünk! Mivel tölti itt a napjait?

A szombat a kedvencem, ez a délelőtt – ha tehetem -, csak a
piacé. Ilyenkor veszek mindenfélét, és rendszerint összefutok régi,
gyerekkori ismerősökkel, akikkel órákig beszélgetünk! 

A többi időt vízen és a szabadban töltöm.
A piacon egyébkén ismerek minden árust,  a cigányokat is.  A

minap óriási élményem volt! Beszélgettem egy cigánnyal, aki öveket
árul, és kiderült róla, hogy Romániában cimbalmon és
„hermonikán” játszott, amíg meg nem szűnt a szerződése. Van ott
egy másik bácsi, ő szájzongorán játszik, a felesége pedig melltartót
árul. Összeálltunk hárman énekelni, közben mondtam a kedves höl-
gyeknek, hogy aki melltartót akar venni, annak külön énekelünk
hozzá valami szépet. 

Azóta többször lemegyek ehhez a bácsihoz, és viszek le neki a
garázsból pálinkát. De csak egy stampedlit, mert mondom neki, hogy
dolgozni kell itt, nem piálni! Fantasztikus fazon, négy-ötszáz dalt tud
kívülről, és amikor énekelt, akkor úgy járt a keze, hogy megkérdezte
a szomszédja:

– Te most mit csinálsz? 
– Hát kísérem magamat!
Kedves Káplán úr! Köszönöm a beszélgetést!  A most helyszűke

miatt le nem írt részekről – például a tehetséges gyerekeiről: az
abszolút hallású fiáról, és a lányáról, aki már kísérte Önt Almádi
koncerten, valamint Erikáról, a feleségéről – remélem hamarosan
tovább mesélhetek az olvasóinknak!

Szolga Mária
Fotó: Pászti György
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Ecce carissimi… „Íme, kedveseim… eljön a mi Urunknak
gyönyörűséges ádventje. Gyakori szózatával int immár minket és
mondja: mielőtt bezáratik a paradicsomnak ajtaja, mindannyió-
tok sietve igyekezzék, hogy bemenvén abba, mindörökké az
Úrral uralkodjék. Készüljetek föl tehát mindnyájan, hogy
meglássátok a halhatatlan jegyest, és tiétek legyen a mennynek
országa!”

A gyakran énekelt adventi antifóna a gregorián dallamkincs
egyik legősibb, legszebb imádsága nyitotta meg a régizenei
koncertsorozat idei utolsó előtti állomását a vörösberényi Szent
Ignác-templomban augusztus 10-én este. A hazai és nemzetközi
hírnevet szerzett Corvina Consort stílusosan erre az (egyébként
zágrábi forrásból származó) énekre vonult be az egybegyűltek
sorai között a templom szentélyébe. Stílusosan, hiszen ez az ének
mint processzió-antifóna is említtetik a liturgikus zenében,
melyet Advent vasárnapjain a mise előtti körmeneteken énekel-
tek hagyományosan. 

„Mise lesz?” – kérdezte kis unokám, a hangverseny előtt. S
látva az est zenei műsorát a padokra kihelyezett tájékoztatókon,
bizalommal válaszoltam: Majdnem. Csakhogy itt most Jézus
misedallamokkal érkezik közénk, kopogtat szívünk ajtaján.

A Corvina Consort ezúttal öt tagú csapatával (Andrejszki
Judit, Demjén András, Draskóczy Balázs, Pászti Károly,
Kalmanovits Zoltán művészeti vezető) a történelmi Magyar-
ország területéről gyűjtött kora és későközépkori dallamokkal
mesélt az egybegyűlteknek Jézus élettörténetéről a születéstől 
a kereszthalálig, a feltámadástól az első pünkösdi Szentlélek-
kitöltetésig. S tette mindezt igényes válogatással, virtuóz módon,
ugyanakkor „az első szeretet” tisztaságával, ártatlanságával,
szelídségével – „a középkortól Mátyás király koráig”, mint
hirdették is meghívóikon. Előadásuk kezdetén a három nagy egy-
házi ünnepkör (Karácsony – Húsvét – Pünkösd) egyházzenei dal-
lamait idézték fel, vokális és instrumentális zenével, majd a
második részben a kalendárium egyes napjaihoz, a szentek (Szent
Márton, Szent István) és Szűz Mária ünnepeihez kötődő  énekek
csendültek fel a középkori magyar liturgikus zenei dallamkincs-
ből ütőhangszerek kíséretével.

A hely szelleme is nyilván hozzájárul egy-egy templomi kon-
cert sikeréhez, s ez Vörösberényben a hagyományosan megren-
dezett régizenei hangversenyeken is mindig tetten érhető. Az
1779-ben épült, a rendalapító Loyolai Szent Ignác tiszteletére
felszentelt jezsuita templom Bucher Xavér Ferenc festette csodá-
latos freskóival, melyek a névadó életének eseményeit ábrá-
zolják, valamint oltárképeivel, gyönyörű faragott szószékével,
barokk szentélyével mind-mind történelmi múltidézésre indít és
lelki élményt jelent a művészetek és a keresztény lelkiség össze-
fonódásával.

Toldi Éva

GYÖNGYÉLET
Zsapka Jánosné (Adél) hosszú ideig teljesen hétköznapi életet élt.

Dolgozott iskolában, óvodában, virágboltban, közben nevelgette há-
rom lányát. Reggel felkelt, elment dolgozni, délután házimunka
következett, aztán a gyerekekkel való foglalkozás, majd este lefeküdt
aludni, hogy másnap újra legyen ereje a mindennapokhoz. 

Nem is volt ezzel semmi baj, amíg egyszercsak be nem köszön-
tött a munkanélküliség. Ebben az időben Cz. Tóth Hajnalka népi
iparművész és Molnárné Perus Zsuzsa sugallatára, hobbi szinten Adél
már fűzte a gyöngyöket. A tanult alapokat egyéni módon fejlesztve,
kísérletezte ki az újabb és újabb formát, technikát.

De ki gondolta volna még akkor, hogy nemsokára szinte az egész
életét betölti majd ez a tevékenység? Sőt! A felnőtt lányok, és az
unokák sem tudnak ellenállni az alkotás örömének.

Hogy miért borult fel a hagyományos élet? Hát kérem…! Mert
gyöngyöt fűzni éjjel kell! Na, nem valami boszorkányos magyaráza-
ta van a dolognak, véletlenül se gondolja a kedves olvasó, hogy
például teleholdkor szebb lesz a gyöngysor! Egyszerűen arról van
szó, hogy a megkezdett darabot „egy kézzel” kell befejezni. Ez pedig
azt jelenti, hogy nem ugrálhat fel bekapcsolni a mosógépet, megvi-
gasztalni a síró unokát, nem veheti fel a telefont, nem nyithat ajtót a
postásnak az, aki komolyan gondolja a gyöngyfűzést. Mert akkor
megváltozna a cérna fogása:  lazább, vagy éppen szorosabb lenne,
esetleg „mozdulna a gyöngy” – és akkor nem lenne tökéletes a mű.
Márpedig annak kell lennie, különben hogy is lehetne zsűriztetni az
elkészült alkotásokat? A Népi Iparművészeti Tanács zsűrijének meg
kell felelni, na és persze a saját elvárásaiknak is. 

A kizárólag jó minőségű cseh alapanyagok felhasználásával készült
darabokban Adél sikeresen ötvözi a népi ékszereket a mai kor divatjá-
val mind színekben, mind formákban. Határt csak a fantázia szabhat,
hiszen az ékszereken kívül sorra készülnek a karácsonyi és húsvéti
ünnepekhez kapcsolódó dekorációk, a virágok, az állatkák, de nem
kell meglepődni a gyöngyből készült Hello Kittin, vagy akár Spon-
gyabobon sem. 

A kényszervállalkozás szerencsére végül örömet hozott, a 11 fős
család apraja-nagyja alkot, de jut idő önképzésre, oktatásra, kiállítá-
sokon való részvételre, valamint a berényi Kultúrház rendezvényei-
nek szívességből történő dekorálására is.

A szeretett folyamat vége pedig az árusítás. Ez az egyetlen moz-
zanat, amit Adél nagyon nem szeret. Pedig ott kell lenni Almádiban,
Füreden, Főkajáron, vagy éppen Veszprémben a rendezvényeken, ki
kell pakolni, ha esik, ha fúj, mert szerelem ide vagy oda, a gyöngy-
fűzés is vállalkozás, egy család megélhetésének a része.

Látogassák meg őket egyszer, ha arra járnak! Érdemes!
Szolga Mária

Fotó: Pászti György

Eljön a mi Urunk…

A CORVINA CONSORT
KONCERTJE

VÖRÖSBERÉNYBEN

Sarkadi Gyula: Gyöngy az élet

Gyöngy, te szép, szivárványszínű csoda!
Érted a hölgyek serege van oda.
Nyakat ékítő, melengető szépség:
Virulsz, mint égen a ragyogó kékség.

Szorgos kezek alkotásaként jössz létre
A téged viselők nagy nagy örömére.
Hordanak büszkén, selymes lágy bőrökön,
Csillogó vidámság, viruló fényözön.

Férfi tekintetet vonják rá magukra,
Megéri hát az áldozatos munka.
Ki e remekművet így elkészíti,
A szép látványokért dicséret illeti!

Csupa gyöngy az élet, elmondható róla,
Viruljon kiskertedben, mind tűzpiros rózsa!
Kápráztassa viselőjét, ne maradjon álom,
Ragyogjon, mind délibáb a Hortobágyon!
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BERÉNYIEK ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA

JÁSZBERÉNYBEN!
Idén 17. alkalommal rendezték meg a Berény nevű települé-

sek országos találkozóját, július 28-án Jászberényben.
A lelkes csapatot a Vörösberényi Polgári Olvasókör vezette és

szervezte. Hajnalban indultunk autóbusszal Jászberénybe, ahol
megérkezésünkkor szívélyes fogadtatásban részesültünk. 

Az országban 13 Berény nevű település van, ebből 12 kép-
viseltette magát. Ebben az évben a Felvidékről is érkezett egy
csoport, Berencs községből. 

Sokunk számára már nem az első találkozó volt ez, ezért régi
ismerősként köszönthettük egymást. Vendéglátóink pálinkával,
házi süteménnyel fogadtak, és volt egy kis időnk beszélgetésre is
a programok előtt. 

Jászberényben a Margit-szigeten volt a rendezvény, innen
indultunk egy rövid városnézésre: megnéztük a Ferences templo-
mot, a Jász Múzeumot, közben megismerhettük a jászság és
Jászberény történetét. Ez alatt a delegációvezetők megbeszélést
tartottak a Városházán – egyebek mellett – a találkozó továbbfej-
lesztésével kapcsolatban. 

Délután a színpadi fellépőké volt a főszerep: bemutatkoztak
a települések művészeti képviselői, közöttük Vörösberényből
Biró Kata Virág, aki egyedül, kíséret nélkül énekelt népdalokat.

Késő délután a jászság településeinek néptánccsoportjai
adtak fergeteges műsort. Sajnálatunkra este lett, elbúcsúztunk, és
egy élményekben gazdag, szép nap után indultunk útra, azzal
köszönve el, hogy viszontlátásra 2013-ban Balatonberényben.

Jakab Attila

TISZTELT FELELŐS SZERKESZTŐ ÚR!

Budataván – ahol ma az Eötvös utcában és a Budatavai utcában
elegáns vízparti üdülők és szállodák vannak – 70 évvel ezelőtt, az
1940-es évek elején még nádas volt, helyenként horgászstégekkel.
Nagyapámnak, Bruzsa Bélának is itt volt horgászhelye és csónakja. A
mellékelt fényképeken családunk és barátaik láthatók. 

A csónakban unokatestvérem, Hutzler Gyula, a sötét öltönyben
nagybátyám, dr. Bruzsa Béla, az 1940-es évek elején. 

Nagyapám és Édesanyám, előttük két vendég hölgy.

A nádas és a vasúti sínek között vizes rét, sás és iszapos területek
voltak. 

Már a háború után történt, a mai Álmos utcai házunk teraszán
voltunk, nagybátyám szeretett távcsővel nézegetni, a környéket pász-
tázni. Akkor még nem épült be a terület előttünk, a kenesei partokig
is el lehetett látni. Egy alkalommal a közeli vizes, nedves réten nagy-
bátyám két ismert erdélyi személyt fedezett fel, amint nagy karmoz-
dulatokkal gesztikulálva beszélgettek. Haynal Imre orvosprofesszor a
rá jellemző hevességgel karjánál fogva szinte „rángatta” az író Tamási
Áront, hogy figyeljen már oda, amit mond. Elképzelhető, hogy telek-
vásárlás céljából felmérték a területet. 

Abban az időben, ha például Füredre utaztunk, a kenesei par-
toknál láttuk a vonatot közeledni. Kedvező széljárás esetén a vonat
zakatolása is odahallatszott. Ráértünk akkor zárni a házat és a kaput,
átsétáltunk egy kedves ligeten, ami a mai Álmos utca előtt volt, olaj-
fával, paddal, kerekes kúttal. Alig száz méterre volt a Vörösberény-
Budatava megállóhely, még szüleim az állomásvezető, kiadóőr,
sorompóőr úrral is beszélgettek, amíg megérkezett a vonat. Öt-hat
éves voltam akkor. A szemafor és a sorompó harangjának ütését még
ma is hallani vélem.                                                  Honti József

MEGEMLÉKEZÉS
HORVÁTH GYÖRGYRŐL
Egyesületünk képviseletében fájó szívvel emlékezem meg

Horváth György Elnök Úrról, Gyuri Bácsiról. 

Horgászegyesületünknek, korábbi nevén a Balatonalmádi
Dolgozók Horgász Egyesületnek, később a Balatonalmádi
Sporthorgász Egyesületnek hosszú évtizedekig volt elnöke Gyuri
Bácsi, aki időt, energiát nem sajnálva végezte ezen megbízatá-
sát is. 

A horgászközösséget családjának érezte és lehetőségei szerint
mindig minden tőle telhetőt megtett azért, hogy az almádi
horgászok egyre jobb körülmények között horgászhassanak. 

A Horgásztanya, amelyre méltán volt büszke, szintén az ő
keze nyomát őrzi, minden szegletében. Nem kevés munkával az
önkormányzattól ezt az akkor még rendezetlen, gazdátlan
területet megszerezte és összefogással kialakítottuk ezt a sokak-
nak örömet okozó közösségi helyet. 

Amikor 7 éve lemondott elnöki tisztségéről, az Egyesület
közgyűlése egyhangúlag választotta meg Gyuri Bácsit örökös
tiszteletbeli elnöknek. Amikor átadta nekem a stafétát, ígéretet
tettem neki arra, hogy fenntartjuk és a lehetőségek szerint
fejlesztjük az általa elért eredményeket. Mindig hangsúlyoztuk,
hogy mi utódok, csak az ő (és a korábbi vezetők) munkájára,
mint alapra tudunk tovább építkezni. Gyuri Bácsi ezt követően is
figyelemmel kísérte munkánkat, az Egyesület jeles eseményein –
amíg ereje engedte – minden alkalommal részt vett és mindig
mondott néhány kedves szót az Egyesület tagjaihoz, vezetőihez.

Gyuri Bácsi! Nagyon köszönjük mindazt, amit az almádi
horgászokért tettél! Nyugodjál békében!

Keő Ferenc 
BASHE elnök



2012. szeptember

11Az újság új e-mil címe: baujsag@gmail.com

CSÁNGÓ GYEREKEK
ALMÁDIBAN

Két éve kaptam indíttatást arra, hogy moldvai magyar csángó
gyerekeket fogadjak "keresztgyereknek". Ennek kapcsán bele-
ástam magam a moldvai csángók eredetének, sorsuk alakulásá-
nak, s jelenlegi helyzetének állapota tanulmányozásába. Bizony,
nehéz sorsú nemzettársaink, akik a Kárpátok csodás hegyláncán
túl, elszakítva más magyar területektől, nagyon erős elrománo-
sító hatalmak gyűrűjében hősies küzdelmet folytatnak a fenn-
maradásért. A Moldvai Magyar Csángó Szövetség tíz éve kezdte
hősies nemzetmentő munkáját, a magyar nyelv oktatásának meg-
szervezését. Mostanra 25 településen, közel kétezer csángó gyer-
mek tud tanulni magyarul, felépült több Magyar Ház is, ahol
népdal, néptánc, kézműves foglalkozások is segítik a munkát. Az
ott dolgozó pedagógusok gyakran heroikus helytállással végzik
elhivatott munkájukat.

Mi, férjemmel, négy csángó kisgyerek támogatását vállaltuk,
a Szövetségen keresztül két kislányt, és két kisfiút kaptunk
keresztgyereknek. Isten segítségével tavaly meglátogathattuk
őket, betekintést nyerve családi életükbe, mindennapjaikba. A
gyerekek minden vágya az volt, hogy láthassák Magyarországot,
és főleg, a Balatont. Erre ebben az évben, július–augusztusban
került sor. Igyekeztünk nekik olyan programot összeállítani, ami
még átlátható 11–12 éves, magyarul alig tudó kislánynak. Buda-
pesten az Országházat mutattam meg nekik, hiszen a Magyar
Szent Korona az ő kincsük is. Elvittük őket Somogyvárra, Szent
László királyunk szentélyéhez, ő volt az a király, aki az első
csángókat a Kárpátokon kívülre telepítette, hogy védjék a hazát
a közelgő tatár betörés esetére. Csángó testvéreink mélyen hívő
katolikusok, őrzik hitüket, olyannyira, hogy ez a hit náluk szinte
egyet jelent a csángó sorssal. Nagy örömmel vettek részt a
kislányok a vasárnapi misén, és nem mulasztottak el alkalmat,
hogy rendszeresen imádkozzanak. Szépen meg is tanulták a ma-
gyar imádságokat, ami nagy szó, mert csángóföld Romániában
van, és csak román nyelvű misézés van a színtiszta magyar falvak-
ban is. 

Bármilyen szép kirándulásokat szerveztünk nekik, elképzel-
hetetlen volt olyan nap, hogy ne fürödjünk a Balatonban, reggel,
nappal, este, mindegy volt, csak legyen fürdés. Mindvégig csodás
időben ki sem lehetett őket könyörögni a selymes, meleg vízből.
Lenyűgözte őket a nagy víz látványa, honvágyukat is elűzte a
nagy öröm, amit a Balatontól kaptak. Nem maradhatott el a

hajókázás sem. Szép
templomaink, a fő téri
szökőkút, a nagy nyüzs-
gés, a vásárok, a téren
muzsikáló indiánok, –
akiket ők hozzánk kap-
csolnak –, mind-mind
felejthetetlen élmény
lett számukra.

Biztosan vissza-
vágynak Balatonalmá-
diba, mi is őrizzük őket
szeretetünkben, gon-
doskodásunkban, s
reméljük, megtanulnak
annyira magyarul, hogy
tanulmányaikat felsőbb
iskolákban is folytat-
hatják, s mi is találko-
zunk még velük az élet-
ben.

dr. Péterfia Katalin

"ELINDULTUNK ÉGŐ SZÍVVEL,
ÉS MINDEN LÉPTÜNK 

IMÁDSÁG VOLT!."
Idén immár 5. alkalommal került megszervezésre a Balatoni

Élő Rózsafüzér gyalogos zarándoklat augusztus 16-án. Ezen a
napon a Balaton körül számos település zarándokai indulnak el,
hogy egy imádságos, békés, énekszóval teli, vidám, jókedvű
együttléttel rózsafüzért fűzzenek szeretett tavunk köré. Ezzel egy
lépést teszünk egymásért a világért, összefogva atyák, gyerme-
kek, fiatalok és idősek.

Az idén 20 település hívői kapcsolódtak be a zarándoklatba
és voltak olyan települések hívői, akik már a gyalogos zarándok-
latot nem tudták vállalni, de a templomba összegyűlve imádkoz-
tak ezen a napon.

A jubileumi 5. Balatoni Élő Rózsafüzér zarándoklat egyik sza-
kasza Balatonalmádiból, a Szent Imre-templomtól indult. Bala-
tonalmádi híveken kívül, velünk voltak már a reggeli órában a
közeli települések, a főváros lelkes katolikusai. Így kb. 30-an
indultunk Balatonfűzfő irányába felvértezve, felajánlva a mai
napi zarándoklatunkat a Balaton környékén élő és itt nyaraló
emberekért, Magyarországért, saját magunkért, számos egyéni
nemes célért, hálánk jeléül.

Útközben szépséges napsütésben, nagyszerű hangulatban,
harsányan mondtuk az Üdvözlégyeket, egy-egy rózsafüzér után a
zarándok füzetünkből énekeltünk, mellyel drága Szűzanyánknak
igyekeztünk kedveskedni, és kérni, hogy járjon közbe értünk
szeretett fiánál, Jézus Krisztusnál.

A zarándokok között voltak férfiak, nők, gyerekek, a legfia-
talabbak 2 és 4 évesek, 8 hónapos várandós kismama, középko-
rúak, és öregek egyaránt, a legidősebb néni 80. évet is betöltötte
már (remélem én is ilyen fitt leszek, mire ennyi esztendőt
megélek :-)!

Jó ütemben haladtunk. Útközben betértünk a vörösberényi
Szent Ignác-templomba, majd a gyártelepi Szent László-temp-
lomba is, ahol rövid elmélkedést, imádkozást tartottunk, és
páran csatlakoztak még hozzánk.

A balatonfűzfői Jézus Szíve-templomnál kedves és mindig
nagyon barátságos vendéglátónk Szécsi Ferenc Atya és a helyi
hívek tiszteletünkre a templom főbejáratánál üdvözöltek bennün-
ket. Így már szinte kegyelmi állapotban áhítattal hallgattuk az atya
szép gondolatait a rózsafüzér imádságról és kezdhettük közös
dicsőítésünket, úgy 40-42-en. Bízom benne, Jézus, Szűzanyánk és
az ég összes szentjei is örömmel tekintettek le ránk.

Visszafelé a betegek, a várandós kismama, a kisgyermekek és
70 éven felüliek nélkül, kissé megcsappanva vágtunk neki a 
visszaútnak. A zarándok csoport vezetőjének a repertoárja
szerencsére kifogyhatatlan és fizikai ereje is fáradhatatlan volt,
így valóban minden léptünk imádsággá vált. Ez segített át
bennünket a tikkasztó hőségen és a megjelenő fáradságon. Égi
Édesanyánk mindig ad egy kis plusz erőt, energiát és immár
hagyományosan, 15 óra előtt visszaértünk, beértünk a mi csodás
Szent Imre-templomunkba, ahol újra örülhettünk azoknak, akik
nem tudták vállalni a visszafelé utat.

Elmondhatatlanul jó érzés volt megérkezni, Isten házába újra
betérni... és még mindig lehetett fokozni, Szabó János Atya a
hálaadó szentmisében megáldotta "vállalkozásunkat" és ugyan-
csak jó volt látni a szentáldozáshoz járulók számát. Bizonyára,
reméljük Mennyei Atyánknak is kedve telt zarándokaink
jubileumi helytállásában.

A győztesek boldogságával vonultunk még át a plébánia
kertjébe, ahol a lelkünk feltöltődése után a testünk fáradságán
enyhítve egy szolid agapé keretében osztottuk meg élményein-
ket, örültünk egymásnak és fogadtuk meg, jövőre újra útra
kelünk. Tudjuk, Krisztus és a Szűzanya számít ránk, talán jobban,
mint valaha!

Egy zarándok

Hálás szívvel köszönjük János Atyának, Ferenc Atyának,
számos segítőinknek, a zarándokoknak, hogy hozzájárultak a
zarándoklat sikeréhez!

A szervezők
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Jöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ

Rendezvények Balatonalmádiban szeptember 7. és október 27. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja!

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

Szeptemberben és októberben minden vasárnap „MESTERSÉG
ÉS MŰVÉSZET” TÖLTSÜK EGYÜTT A VASÁRNAP DÉL-
UTÁNT! 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

Szeptemberben és októberben minden pénteken 19 órakor
„BORVARÁZS” Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott
boraiból 6 boros borkóstoló 10 fő jelentkezését csütörtökig! 
A program ára: 2500 Ft/fő. Borkóstolók megbeszélés szerint más
időpontban is előzetes egyeztetéssel. Helyszín: MAGTÁR Borok
és Rendezvények Háza – PINCE
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Szeptember 7. péntek, 10 óra BABA–MAMA KLUB PROG-
RAMJA
Bemutatkozó találkozó, az éves témák megbeszélése. Nyári
élményeink, kisgyermekes utazásaink során szerzett tapasztala-
tok megosztása Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtára Tel.:
Sebestyén-Tóth Orsi 20/576-1488; Kováts Anna 70/237-7251

Szeptember 7. és október 5. között „MAGTÁR GALÉRIA”  
Ürmös István (Bakony Fotóklub) Werkfotók című kiállításaa
Magyar Fotográfia Napja alkalmából. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Szeptember 8. szombat, 14 órától SZÜRETI FELVONULÁS
A felvonulás a Vörösberényi Iskolától indul, a felvonulást
fúvószenekar, majorettek, népi táncosok is színesítik. Közben
rövid műsor Vörösberényben, a Templom téren, a Pannónia
előtti téren és a Fórum parkolójában. A felvonulás során
ingyenes borkóstolás és szőlőárverés a Pannónia előtt! 
20 óra – SZÜRETI BÁL
A báli zenét Németh Tamás szolgáltatja. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Szervezők: Vörösberényi Pol-
gári Olvasókör és a Vörösberényi Kertbarátkör Tel.: 20/99-16-213 

Szeptember 12. szerda, 16 óra VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS
KLUB PROGRAMJA Évadkezdő zenés lecsóparty
Reumatikus fájdalmak kezelése – Előadó: Boros István 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Szeptember 13. és október 10. között „MAGTÁR GALÉRIA” 
SZŐKE GYÖRGY GRAFIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00
Találkozás és beszélgetés a kiállító művésszel:
szeptember 22. (szombat) 18 óra, házigazda: Fábián László 

Szeptember 14. péntek, 16.30 óra HONISMERETI KÖR PRO-
GRAMJA IRÁNI UTAZÁSOK III. – Előadás képvetítéssel
Előadó: Kovács Attila Helyszín: Pannónia Kulturális Központ
Tel.: 88/430-091 (Kovács István)

Szeptember 15. szombat ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTAL-
TÁRSASÁGA PROGRAMJA Gombásztúra Szentkirályszabadja–
Meggyespuszta környékére. Indulás a Pannónia elől 8 órakor.
További információ: 88/438-224 (Szenthe László) 

Szeptember 15. szombat 16 óra „MAGTÁR GALÉRIA”
„A SZTEREO LÁTÁS ÉLMÉNYE” – katonai optikai műszerek
bemutatója Közreműködik: Juhász János MATASZ elnök
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Szeptember 15-16 szombat és vasárnap 10-20 óráig
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI A MAGTÁRBAN
Ingyenes épületlátogató hétvégén programokkal várjuk a láto-
gatókat! 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Szeptember 19. szerda, 16-17 óra közöttVÖRÖSBERÉNYI
NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA Ügyelet: befizetés vacsorára
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-42-68 (Lencse
Sándor) 

Szeptember 21. péntek 10 óra BABA-MAMA KLUB 
Kertünk kincsei – gyógyulás gyógynövényekkel; Vendégünk
Takács Ferenc, kertészmérnök, gomba- és gyógynövény-szakértő 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár Tel.: Sebestyén-Tóth Orsi
20/576-1488; Kováts Anna 70/237-7251

Szeptember 21. péntek, 18 óra 
FEHÉR TIBORNÉ TURI MÁRIA kiállításának megnyitója 
Helyszín: Pannónia kiállítótermei 
A kiállítás megtekinthető október 6-ig, az intézmény nyitva-
tartási idejében. Tel.: 88/542-511 (Kiss György)  

Szeptember 21. péntek, 19 óra JAPÁN NAPOK – ATARU
TAIKO ÜTŐEGYÜTTES KONCERTJE
Helyszín: Pannónia nagyterme
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-515 

Szeptember 22. szombat JAPÁN NAPOK – bemutatók,
előadások, programok Helyszín: Pannónia Kulturális Központ
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-515 

Szeptember 22. szombat, 15 óra 
CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
CIMBORATOBORZÓ "SZERETÜNK JÁTSZANI"
Találkozzunk a Pannónia előtt!
Szervező: Almádiért Közalapítvány Tel.: 70-455-4100

Szeptember 22. szombat, 18 óra „MAGTÁR GALÉRIA”
Találkozás SZŐKE GYÖRGY grafikusművésszel
A beszélgetést vezeti: Fábián László grafikusművész

Szeptember 26. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Beszámoló a nyári eseményekről – Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-42-68 (Lencse
Sándor) 

Szeptember 28. péntek, 17 óra MAGYAR NÉPMESE NAPJA
Molnár Enikővel és Varga Katival – kizárólag felnőtteknek.
Helyszín: Pannónia Könyvtár Tel.: 88/542-514

Szeptember 29. szombat ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTAL-
TÁRSASÁGA PROGRAMJA Gombásztúra Felsőörs környékére
Indulás a Pannónia elől 8 órakor. 
További információ: 88/438-224 (Szenthe László) 

Szeptember 29. szombat, 16 órától V. MANDULÁS TÁNCHÁZ 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester
Ferenc)

Szeptember 29. szombat, 19 óra LOUIS ARMSTRONG SHOW
DERVALICS RÓBERTTEL A ZENE VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL Helyszín: Pannónia nagyterme Szervező:
Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-515 
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Jöjjön el 
Szeptember 28–30. péntek–vasárnap „12 LEGSZEBB MAGYAR
VERS” konferencia Balatonalmádiban. Ennek részeként a Nagy
versmondás a Balaton partján – József Attila Eszmélet című verse
– ide várnak minden érdeklődőt. A versmondást Jordán Tamás
vezényli. Tel.: 88/542-514 (Könyvtár) 

Október 2-6. között KÖNYVTÁRI HÉT A PANNÓNIÁBAN 
AKTÍV IDŐSKOR – a témához kapcsolódó programok, vala-
mint a Könyvfaló vetélkedők lezárása és indítása Balatonalmá-
diban, Litéren és Szentkirályszabadján. Helyszín: Pannónia
Könyvtár Tel.: 88/542-514 

Október 6. szombat, 18 óra VÁROSI ÜNNEPSÉG az aradi
vértanúk emlékére Ünnepi műsorral közreműködnek a Vörös-
berényi Általános Iskola diákjai. 
Helyszín: Hősi Emlékmű Tel.: 88/542-515 

Október 10. szerda, 16 óra VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS
KLUB PROGRAMJA Nosztalgia est – Régi események képei,
videofelvételei Jákói Sándor és Simon Károly közreműködésével
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester
Ferenc)

Október 12. péntek, 10 óra 
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA
Fogas kérdések mamáknak és babáknak.
Vendégünk Békésiné Dr. Ligetes Melinda fogorvos, 3 kisgyermek
édesanyja 
Helyszín: Gyerekkönyvtár Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-
1488; Kováts Anna 70/237-7251

Október 13-tól minden szombaton 16 óra 
GYERMEKKÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK
(mese, kézműveskedés, stb).
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtára Tel.: 88/542-514

Október 13. szombat, 16 óra ELŐADÁS VÖRÖSBERÉNYBEN
A magyar űrszonda felhasználásának tapasztalatai 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester
Ferenc)

Október 13. szombat, 15 óra TÖKFESZTIVÁL 
Helyszín: Városház tér és a Pannónia nagyterme
Szervező: NABE almádi csoportja Tel.: 20/329 8440 (Németh
Jánosné Erzsi) 

Október 20. szombat, 17 óra MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 
TARCZY ISTVÁN ALMÁDI KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
A kiállítás megtekinthető november 5-ig, az intézmény nyitva-
tartási idejében. 
Helyszín: Pannónia olvasóterme Tel.: 88/542-511 

Október 19. péntek, 10 óra 
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA
Gyászfeldolgozás gyermekkorban. Vendégünk Szabó Lászlóné
Lilla református lelkész. 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtára Tel.: Sebestyén-Tóth
Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 70/237-7251

Október 23. kedd, 11 óra VÁROSI ÜNNEPSÉG 1956-os for-
radalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 
Helyszín: Hősi Emlékmű 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-515 

Október 24. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA
Idősek napja alkalmából megtartott szülinapi party
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-42-68 (Lencse
Sándor) 

Október 27. szombat, 16 óra MANDULÁS TÁNCHÁZ
Kiegészítő program: Agyagozás Séllei Katalin keramikussal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester
Ferenc) 

CSOPORT HELYSZÍN IDŐPONT VEZETŐ NEVE TELEFON
Almádi  Pannónia havonta 2 Szenthe László 88/438-224
Gombászok olvasóterem alkalommal,  
Asztaltársasága pénteken 17 óra______________________________________________________________
Baba Mama Pannónia minden Sebestyén-  20/576-1488
Klub gyerek páros hét Tóth Orsi és  

könyvtár péntekén 10 óra Kováts Anna 70/237-7251______________________________________________________________
Balatonalmádi Pannónia minden páratlan Lőrincz József 70/366-0181
Kertbarát Kör 8. terem hét keddjén, 

17 óra______________________________________________________________
Balatonalmádi Pannónia  hetente, kedd   Petheő 30/541-1981
Város Vegyeskara nagyterem és csütörtök Balázsné Éva 

17.30-19.30 óra Vajainé 70/458-85-74 
között Majbó Judit______________________________________________________________

Botorka Pannónia hetente, kedd Kovács Krisztián 20/2641-561
Táncegyüttes 4. terem és csütörtök

+ nagyterem 18-21 óra között______________________________________________________________
Bridzs Klub Pannónia hetente, szerda Dr. Sinka László 70/379-71-13

8. terem 15-19 óra között______________________________________________________________
Cholnoky Pannónia hetente, hétfő Dr. Kiszelyné  20/9-325-277
Mozgásművészeti nagyterem 16.30-18 óra Czibik Tünde
Stúdió között______________________________________________________________
Cimbora Klub Pannónia minden hónap Molnárné  70/455-4100

nagyterem vagy harmadik Perus Zsuzsa
külső helyszín szombatján______________________________________________________________

Csillagnyílás Pannónia hetente,  Vízhányó Katalin 70/38-02-064
Balett Csoport 3-4. termek hétfő és szerda 

15.30 órától ______________________________________________________________
Diabetesz Klub Pannónia minden hónap Dr. Árkai Anna 88/599-932

olvasóterem második keddjén, Kardosné Erzsike 88/432-134
15 órától______________________________________________________________

Gurgolya Gyermek Vörösberényi hetente, szerdán Kreutz Károly 70/383-4455
néptáncegyüttes Kultúrház 17 órától ______________________________________________________________
ÚJ!
HemoWinner – Pannónia  hetente, szerdán Vajda Lászlóné 30/472-4347
Társastánc oktatás nagyterem 18-19 óra között______________________________________________________________
Honismereti Kör Pannónia minden hónap Kovács István 88/430-091
programja 1. terem második péntekén

16.30-17.30 között______________________________________________________________
Hozd magad  Pannónia hetente, kedd és Szervező:  88-542-554
formába! – torna olvasóterem csütörtök 17-18 Melnecsukné

óra között Vati Judit______________________________________________________________
Kezdő Vörösberényi hetente, kedden  Papp Judit 70/33-92-006
hastáncoktatás Kultúrház 16.45-17.45 
felnőtteknek óra között______________________________________________________________
Kid Rock&Roll SE Pannónia – hetente pénteken Putics- 70/532-49-18

Zóna különterem 14 órától Bondor Virág______________________________________________________________
Kitten Vision Pannónia hetente, szombaton Együttesvezető: 30/66-11-347 
Ifjúsági amatőr 4. terem 15-17 óra között Fülöp Barnabás 
rockzenekar próbái (Ábrahám Adrienn)______________________________________________________________
Konzervatív Kör Pannónia minden hónap Elnök: 20/203-61-35

1. terem utolsó szerdáján Bálint Sándor
17 órakor (Kiss György)______________________________________________________________

Kökörcsin óvodás Pannónia  hetente, kedd Kreutz Károly 70/383-44-55
néptánc csoport 3. terem 16.45-17.30 

óra között______________________________________________________________
Magyar Vöröskereszt  Vörösberényi minden hónap Varjas Csabáné 30/50-50-376
vörösberényi Kultúrház második csütörtökén Erzsike
csoport 16 órakor______________________________________________________________
Nazirah Pannónia   hetente, pénteken Vattai Rita 70/55-82-729
Hastáncoktatás 4. terem 17-19 óra között ______________________________________________________________
Népek Táncai Pannónia minden páros Tímár Lajos 30/52-82-410; 
a nagyvilágból olvasóterem héten, pénteken 30/251-61-93

17 órától______________________________________________________________
Nyugdíjas Pannónia hetente, Fürtös Lászlóné 30/308-0102; 
Pedagógus Klub 3. terem csütörtökön 88/430-147

15 órától______________________________________________________________
QueenDance SE Pannónia hetente, hétfő Szentkirályi- 70/243-3177

3. terem és szerda Szaló Judit
16.30-17.30 
óra között______________________________________________________________

Sakk Klub Pannónia hetente, pénteken Fáncsy Imre 88/432-141; 
5. terem 15-19 óra között 70/389-60-49______________________________________________________________

Tücsökzene Pannónia hetente, csütörtökön Nádasné 70/25-25-598
gyerekkönyvtár 10 órakor és Varga Katalin

10.50 órakor______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi minden hónap Pandur Ferenc 70/339-52-74
Fábián József Kultúrház első és harmadik 
Kertbarát Kör hetének hétfőjén, 

18 órakor______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi hetente, szerdánként Lencse Sándor 30/902-42-68
Nyugdíjas Klub Kultúrház 16 órától______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi hetente, pénteken Tóth László és 70/224-7222; 
Nyugdíjas Klub Kultúrház 16.30 órától Kovács Istvánné, 88/430-091
Borostyán Népdalkör Marika ______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi hetente csütörtökön Magda Balázs és  30/566-4206; 
Nyugdíjas Klub Kultúrház 18 órától Szabó Sándor 20/481-6810
Ringató Balaton 
Táncegyüttes______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi minden hónap Mohos Mária 20/99-16-213 
Polgári Olvasókör Kultúrház első csütörtök, (Mester Ferenc)

18 órától 
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyár ismét hosszított nyitva
tartást – este 8 óráig – és rengeteg látogatót hozott a könyvtárba.
Az idei évben változást jelentettek a nyitható ablakok és a ventillá-
torok, amelyek nagyban növelték a könyvtár használhatóságát, a
35 fok meleget a szellőzésnek köszönhetően könnyebb volt elvisel-
ni és nemcsak a könyvtárosoknak. 

A könyvtári szolgálatot nyáron két helyszínnel – a Budatava és
a Wesselényi strandon működő strandkönyvtárral – bővítettük, ezt
a könyvtár személyi ellátottsága nem tette volna lehetővé, ám kap-
tunk segítséget a szolgáltatás fenntartásához, melyet ezúton is
köszönünk! A strandkönyvtárakban naponta meseórát tartottunk
kicsiknek és nagyoknak, melyben önkéntes mesemondók segítet-
tek, színesítve a programot. Köszönjük a közreműködést Molnár
Enikőnek, Töltési Erzsébetnek, Cz. Tóth Hajnalkának, Molnárné
Perus Zsuzsának és Petró Katalinnak. A mesedélutánokat kiegészí-
tette két gyermekkönyv bemutató is: Kamondy Imre Kacat király
a Limlomok földjén és Jeney Zoltán Rév Fülöp című könyvével
ismerkedhettek az érdeklődők.

Talán az egyik legsikeresebb szolgáltatásunk az ingyenes inter-
net mellett a használt könyvek árusítása volt, amelyet a könyvtár-
nak ajándékozott könyvekből rendeztünk, és reményeink szerint
egész évben folytatjuk. Köszönet mindazoknak, akik odaajándé-
kozták a könyveiket és ezáltal is támogatták a könyvtárunkat.

A számok tükrében a könyvtárhasználat: januártól augusztusig
20736 fő látogatta könyvtárunkat, ebből a nyári hónapokra eső
látogatók száma 9902 fő. Öröm, hogy a 14 év alatti könyvtárhasz-
náló gyerekek száma évről évre nő. Az idei évben 6319 gyermek
használta a könyvtárat, ebből nyáron 2837 gyermek volt a könyv-
tárban. Hasonló adatokat mutat a kölcsönzött dokumentumok
száma is, amely januártól augusztusig 19295 db volt, a júniustól
augusztusig 9156 db. A beiratkozott olvasók száma 970 fő, ebből
a nyáron iratkozottak száma 593 fő. Ha csak ezeket a számokat
nézzük, látszik hogy a nyári hónapokban mennyire megnő a
könyvtár forgalma. Gyakorlatilag a nyári 3 hónap megfelel az év
első félévének a látogatottságával. 

A könyvtár fizikai elhelyezkedésének és a nyitva tartásának
köszönhetően évről évre erősödik az a szerepe, amely a közhasznú
információk szolgáltatását segíti elő. Például: mi hol található, lát-
nivalók a városban, menetrendek, rendezvényekről információk és
még lehet sorolni. Természetesen mindezeket az információkat
nemcsak magyar nyelven, hanem angolul és németül is kell szolgál-
tatni. Az idei évben zárult az a TÁMOP-os pályázat, amelynek
segítségével a múlt évben a könyvtárosok angol nyelvi képzésen
vettek részt. Ennek köszönhetően a külföldiekkel való kommu-
nikáció sokat javult. 

A nyárnak lassan vége – ám a könyvtár továbbra is várja
látogatóit. Az elkövetkezendő időszakban  két rendezvényt aján-
lunk olvasóink figyelmébe: szeptember 28-án A Nagy Versmon-
dásra várunk minden érdeklődőt (részletek a beharangozó cik-
künkben), október 2-tól pedig a Könyvtári hét rendezvényei
színesíthetik az őszi napokat.

12 LEGSZEBB MAGYAR VERS
2007-ben egy lelkes csapat úgy döntött, hogy megmutatják,

lehet másképp is foglalkozni a magyar irodalom jeles alakjaival,
mint tanórai keretek között. 

Ennek jegyében megalkottak egy programot, amelynek kere-
tében 12 magyar költő 12 legszebb verse köré felépítettek egy
továbbképző és irodalom-népszerűsítő rendezvénysorozatot. 

A helyszíneket a költők és a versek ihlették. Petőfi Sándor: Szep-
tember végén című költeményével indult a sorozat Koltó-
Nagybánya helyszínnel, majd következett a többi gyöngyszem. Leg-
utóbb Vörösmarty Mihály A vén cigány című verse hangzott el
Székesfehérvár-Kápolnásnyéken 2012 tavaszán. (Aki kíváncsi a
többi versre, látogasson el http://www.12legszebbvers.hu honlapra.)

Most abban a szerencsében van részünk, hogy a sorozat ti-
zenegyedik részeként József Attiláról Balatonalmádi-Balatonszár-
szó helyszínen emlékeznek-emlékezünk meg 2012. szeptember
28–30-án. 

A rendkívüli irodalomóra a Balaton partján kezdődik szeptem-
ber 28-án 11 órakor, a Szent Erzsébet ligetben, ahol több száz diák
elszavalja a költő Eszmélet című versét, Jordán Tamás színművész
vezényletével. A versmondásra a szervezők várnak minden érdek-
lődőt! 

A Nagy versmondást konferencia követi, ahol alkalmanként az
adott költő életművével foglalkozó irodalmárok tartanak előadá-
sokat, illetve a pódiumbeszélgetéseken, vitákon középiskolai
tanárok, tankönyvszerzők, diákok, egyetemi hallgatók is részt vesz-
nek. Aki szívesen bekapcsolódna a konferencia menetébe, további
információért forduljon a városi könyvtárhoz.

Végül pedig minden egyes alkalommal elkészül egy könyv a
konferencia összefoglalásaként, csokorba kötve a tudomány és a
közoktatás számára a legújabb kutatási eredményeket.

A program védnöke: a Magyar Irodalomtörténeti Társaság,
főszervezők és rendezők: Élményközpontú irodalomtanítási prog-
ram (Nyugat-Magyarországi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Intézete, Szombathely), Babes-Bolyai Tudományegyetem Szat-
márnémeti Kihelyezett Tagozata, Savaria University Press Alapít-
vány. 

A programot támogatja Keszey János polgármester. 

RIPORTALANY KERESTETIK
Kedves Olvasóink!

Városunknak szerencsére sok szerelmese akad. Bizonyára
sokuk ismeretségi, baráti körében fordulnak meg olyan érdekes
emberek, akiknek kötődése van Balatonalmádi iránt, és akiről
szívesen olvasnának lapunkban riportot. Kérjük, jelezzék
nekünk, ha olyan – az élet bármely területén – kiemelkedő
teljesítményű, különleges foglalkozású, vagy éppen a minden-
napokban példát mutató személyiségű ismerősük, barátjuk van,
akit hasábjainkon bemutathatnánk. 
Elérhetőségeink: baujsag@gmail.com 20/377-2157

•WERK FOTÓK 
a „Látvány varázsa” című kiállítás

A német Werk és az angol
work szavak kísértetiesen ha-
sonlítanak egymáshoz, a
„work” szó jelentése azonban
nem a munka, mint tevékeny-
ség, hanem a munka, mint al-
kotás/mű. A werkfotók elké-
szítésekor egy mű születik
meg, egy alkotás készül el.

A Magtár Galériában 2012.
szeptember 7-től Ürmös Ist-
ván fotográfus által, illetve
róla munka közben készített
felvételek láthatók.

Pászti György

Nyári beszámoló a könyvtár munkájáról

MILYEN VOLT A NYÁR 
A KÖNYVTÁRBAN?
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ZENEISKOLA
A 2011/2012-es tanév versenyeredményei:

Megyei Négykezes Zongoraverseny – Tapolca, november 23. 
Kövécs Adél és Hódossy Réka – arany minősítés. (Tumpek
Melinda és Fűkéné Sebestyén Mónika)

Megyei Szolfézsverseny – Pápa, november 30.
Felföldi Borbála – arany, 
Kedves Lőrinc, Hódossy Réka, Bendicsek Bendegúz, Felföldi
Luca, Nádas Panna, Nádas András - ezüst, 
Kövécs Adél, Bagoly Anna – bronz, (Huiber Gabriella)

IX. Regionális Trombitaverseny – Veszprém, november 30. 
Selmeczi Bence – ezüst, Hódossy Gergely – bronz. (Pártai Attila,
Tumpek Melinda)

Sistrum Szolfézsverseny – Szombathely, február 2.
Hódossy Réka, Nádas Panna – arany, 
Felföldi Luca – bronz (Huiber Gabriella)

Vonóstalálkozó – Siófok, január 27. 
Szerdahelyi Boldizsár – nívódíj, 
Hódossy Réka – ezüst. (Horváthné D.Tímea, Fűkéné S. Mónika)

Sistrum Hegedűverseny – Szombathely, március 6. 
Józsa Dalma – nívódíj,
Bagoly Anna – ezüst. (Horváthné D.Tímea, Fűkéné S. Mónika)

Sistrum Műveltségi Verseny – Szombathely, április 2. 
Almádi Apacsok: Valaczkai Réka, Felföldi Luca, Németh Virág,
Hódossy Réka, Kozma Botond,– arany, 
Pagodák: Bendicsek Bendegúz, Stelcz Rebeka, Kedves Áron,
Nádas Panna, Kedves Máté – ezüst. (Nádasné V. Katalin, Huiber
Gabriella)

Vörös János Trombitaverseny – Ajka, április 4. 
Hódossy Gergely – ezüst. (Pártai Attila, Tumpek Melinda)

Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozó –
Balatonalmádi, április 21. 
Csörnök Dániel, Szénási András – gitár duó, arany (Fekete Gábor)
Felföldi Luca, Hódossy Réka – duett, zongorán közreműködött:
Bors Luca és Szerdahelyi Borbála – arany, (Huiber Gabriella,
Tamás Béláné, Tumpek Melinda)
Kamarakórus: Bagoly Anna, Bendicsek Bendegúz, Felföldi Luca,
Hódossy Gergely, Hódossy Réka, Nádas Panna – ezüst.  (Huiber
Gabriella).

Az évfolyamok tanulói címet 2012-ben kiérdemelték

2. osztályban: BAGOLY ANNA
3. osztályban: KOZMA BOTOND
4. osztályban: HÓDOSSY GERGELY
5. osztályban: NÁDAS PANNA, NÉMETH VIRÁG
6. osztályban: FELFÖLDI LUCA
Továbbképző évfolyamon: JÓZSA DALMA
A tanév tanulója címet HÓDOSSY RÉKA ANNA nyerte.

ZENEISKOLAI ESEMÉNYEK

Adventi koncert Csehbányán

Immár hagyomány, hogy az almádi zeneiskolások az adventi
időben ellátogatnak a kis bakonyi településre, ahol az ottani
gyerekekkel közös muzsikálással segítik ráhangolni a hallgatóság
lelkét az ünnepre. 

A koraesti hangversenyt, melyet közös éneklés keretezett, a
hangszeres darabok között elhangzott szép versek tették még
meghittebbé. Csehbánya polgármesterének – Huiber Györgynek
– a köszöntője, gitárjátéka és a település vendéglátó szeretete
várta az almádiakat.                                

A koncertre 2011. november 26-án került sor.

Liszt Ferenc kirándulás – 2011. október 26.

A kirándulás fél hétkor kezdődött. A zeneiskola elől indul-
tunk busszal első állomásunk, Léka vára felé. A vár szinte egy
óriási labirintus volt. Megtekintettük a benne lévő kiállításokat
és Gabi néni elmesélte a vár történetét. 

Innen Liszt szülőháza felé vettük az irányt. Itt koszorút
helyeztünk el a zeneszerző szobránál és megnéztük a kiállított
tárgyakat, köztük egy Liszt korabeli zongorát. Innen Sopronba
tartottunk. A városban megnéztük a Liszt-vonatot és körsétát tet-
tünk. Útközben megnéztük a Liszt-szobrokat és beugrottunk egy
teaházba. Sopron után visszaindultunk Almádiba.

Keő Péter

Advent fantasztikus harmadik vasárnapja

December 11-én még jobban megismerhettük Liszt Ferenc
életét. Ezúttal Budapestre, a Zenetudományi Intézetbe látogat-
tunk el. Itt egy kiállítást tekinthettünk meg, ami nemcsak a
zeneszerző életét mutatta be, hanem a 19. század azon híres
művészeit, akik Liszttel valamilyen kapcsolatban álltak. A kiál-
lítás utáni hangversenyen Liszt Ferenc műveiből hallhattunk egy
kis ízelítőt Kis Márton zongorista, és fuvolista édesanyja közre-
működésével.

Nekem a kiállításon Liszt saját kezével írott partitúrái tet-
szettek a legjobban, a hangverseny pedig gyönyörű volt.

A nap zárásaként Verdi Aida című operáját néztük meg. Este
fáradtan, de annál boldogabban tértünk haza élményekkel teli
napunk után.

Tira Klaudia

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT HÍREI

Elköltöztünk…..

Örömmel értesítjük Balatonalmádi apraját és nagyját,
hogy a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
új helyre költözött! Balatonalmádi, Baross Gábor út 32., a
volt orvosi  rendelő) 2012. szeptember 3-tól (hétfő) az új
helyen várjuk a hozzánk fordulókat. Tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy ügyfél fogadási időpontjaink megváltoznak.

Új nyitva tartási rend:
Hétfő: 8.00-18.00
Kedd:  8.00-16.00
Szerda:       8.00-16.00
Csütörtök:  ZÁRVA
Péntek: 8.0-12.30.

Telefon és internet elérhetőségünk 
továbbra is változatlan.

Tel: 88/542-551
Fax:88/432-274

Email: gondozasbalmadi@chello.hu

Örömünkre szolgál, hogy lehetőségként gondolt szol-
gáltatásaink igénybe vételére. Köszönjük, hogy továbbra is
megtisztelnek bizalmukkal.

Az Alapszolgáltatási Központ Munkatársai
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A KECSKEBÉKA
Némi alapvetés a témában:
• A békákat a tudomány farkatlan kétéltűek-
nek mondja, mivel lárva korukat ebihal for-
mában a vízben töltik, míg kifejletten a
szárazföldön, de legalábbis a víz és föld
határán tartózkodnak, és ekkorra már nincs
farkuk.
• Az összefoglalóan „zöldbékáknak” neve-
zett fajok határozása esetenként nehéz, a
külső jegyek nem igazítanak el, csak a
biokémiai vizsgálat!
• Minden hazai kétéltű védett!
• A békák fontos szemek a táplálékláncban,
mivel ők maguk is táplálékok.
• Jellegzetes ugrólábuk van, sokan úszóhár-
tyát is viselnek.
• A lomblakó fajok tapadókorongosak.
• Petéiket egyesével, zsinórban, vagy csomó-
ban rakják le, általában a vízbe.
• Ebihalként a víz tisztaságában is fontosak.
• Bőrük kiszáradásra érzékeny, felszíne nedves, fajonként változóan mirigyes, némelyeknek mérgező, lásd nyilméregbékák.
• Sok fajnak páros vagy szimpla hanghólyagja van, ezzel kórusban koncerteznek, egymást gerjesztve.

Gyerekkorom tavaszi és nyár végi estéi-
nek meghatározó káptalani hangulati
élménye a Határcsárda előtti nádasból, 
az Alsóörs felőli nádasból, és az akkor
még érintetlen medrű Köcsi-tóból hallat-
szó békakoncert! Gyakran fényes nappal
is csináltunk kisebb koncertet, szájjal
utánozva a kecskebéka hangját. 

Erről jut eszembe az a sajtóhír, hogy
egy kerti tó békakoncertje per tárgya lett,
mint nem kívánt hanghatás, azaz zaj!

A vízi fajaink legnagyobbika a tavi
béka, nála kisebb a kecskebéka, majd a kis
tavi béka következik. Nem véletlen, mert
a kecskebéka e kettő bonyolult hibridje,
rendszeres visszakereszteződés nélkül
nem maradna fenn! A hibridizáció során
triploid formák is fontos szerepet játsza-
nak!

Érdekes megfigyelni a nászidőszaki
veszekedéseiket, a két szürke hanghólyag
működését, a zsákmányolásukat, amikor ők
lesznek zsákmányok, és keservesen sírnak
lenyeletésük közben!

Szerencsével láthatunk sárgás színező-
désű nászruhás hímet, vagy festékhiány
miatt kék színű példányt (nem azonos a kék
nászruhás mocsári békával).

Ha a kerti tóban szeretnénk béka-
állományt kialakítani, a halakat el kell
távolítani!

Jó megfigyelést kívánunk.

Balatonalmádi, 2012-08-29.

irta: tszabango@gmail.com
foto: novaklaszlo.hu
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ŐSZI KULLANCSVESZÉLY
HÁZIÁLLATOKNÁL

A nyári forró napok elmúltával újra egyre több kullancs
jelenik meg a fás-bokros kirándulóhelyeken, illetve kertekben,
ahol az árnyékos, nedves aljnövényzet ideális életteret biztosít
számukra. Ilyenkor szerencsére az emberek többsége elővigyá-
zatosabb, kirándulások után átnézik magukat és gyermekeiket (!)
kullancsok után kutatva, sokan beoltatják magukat agyvelő-
gyulladás elleni védőoltással. 

Ebben az időszakban se feledkezzünk meg azonban a család
négylábú tagjairól! A kullancsok rájuk nézve is ugyanúgy ve-
szélyt hordoznak, különösen kutyákra, melyekbe csípésükkel
halálos kórokozókat juttathatnak. A jóllakott kullancs vérszívást
követően elhagyja áldozatát, ami akár teljesen tünetmentes
maradhat, vagy csak egy kis seb, enyhe bőrgyulladás marad 
vissza. A kullancscsípés kártétele azonban sokkal inkább az
esetlegesen átadott kórokozónak köszönhető. 

Hazánkban leggyakrabban előforduló betegség a babesiosis,
melyet egy vörösvérsejteket megtámadó egysejtű élősködő okoz,
ami a vérszíváskor kerül át a fertőzött kullancsból az állatba. A
betegség általában gyors lefolyású, hirtelen jelentkező magas láz-
zal, elesettséggel, végtaggyengeséggel, étvágytalansággal, súlyos
esetben sötétbarna vizelet megjelenésével jár együtt. Haladék-
talanul forduljon állatorvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalja
kutyájánál, különösen, ha kullancsot is talált benne! Kezelés
hiányában, vagy későn megkezdett terápia esetén ez a betegség
végzetes kimenetelű lehet. 

A kutyák másik kullancs által okozott megbetegedése az
embereknél is gyakran előforduló Lyme-kór. A betegség alatto-
mos, gyakran a kullancscsípést követően hetek, hónapok múlva
okoz nagy fájdalommal járó, magas lázzal kísért ízületgyulladást,
de olykor keringési vagy idegrendszeri betegségek hátterében is
állhat lezajlott tünetmentes Lyme fertőzés. 

Mindkét súlyos kullancsbetegség ellen rendelkezésre áll
védőoltás, mely nem összetévesztendő az embereknél használt
kullancs által okozott agyvelőgyulladás (kullancsencephalitis)
elleni vakcinával, ez a betegség ugyanis kutyákban csak elvétve
fordul elő. A védőoltások azonban nem helyettesíthetik a
kullancs elleni védekezést! Akkor előzhetjük meg legbiztosabban
a betegségeket, ha nem adunk esélyt, hogy a kullancsok meg-
fertőzzék kedvencünket. Legmegbízhatóbban külső élősködő
elleni nyakörvek 5–7 havonta, illetve bőrre cseppenthető ún.
spot on készítmények havonkénti használatával tarthatjuk távol
kutyánktól, macskánktól a kullancsokat. Továbbá erdei kirán-
dulások után nézzük át, fésüljük át kedvenceink bundáját. Ha
befúródott kullancsot találunk, azt 24 órán belül (még a
kórokozó átadása előtt) távolítsuk el kullancseltávolító kanál-
lal/csipesszel, vagy akár egy gyakorlott mozdulattal kézzel is
kiszedhető a vérszívó. Akármelyik módszert is választjuk, a
kullancsot a feji résznél, a bőrhöz minél közelebb fogjuk meg és
húzzuk ki, a helyét fertőtlenítsük le. A kullancseltávolításhoz
krémet, olajas bedörzsölést ne használjunk, valamint a testi részt
ne nyomjuk össze, így ugyanis a kullancs a béltartalmat a
kórokozókkal együtt visszaöklendezheti az állatba. Eltávolítás
közben előfordulhat, hogy a kullancs feje beszakad. Ez gyakran
nagy aggodalommal tölti el a gazdikat, de valójában teljesen
alaptalanul. A beszakadt kullancsfej ugyanis (egy szálkához
hasonlóan) enyhe gyulladás kíséretében pár nap alatt kilökődik a
bőrből. 

Ha a kullancsokat hatékony készítményekkel tartjuk távol
kedvenceinktől, azzal nemcsak az ő egészségüket óvhatjuk meg,
hanem megakadályozhatjuk azt is, hogy bundájukon hazahozzák
otthonunkba a vérszívókat, amik könnyen lehet, hogy végül min-
ket találnak meg.

dr. Dani Katalin
Lutra Állatpatika

ÉLJÜNK
EGÉSZSÉGTUDATOSAN 

– LEHETŐSÉGEINK
Almádiban is felgyorsult az élet!
Egész nyáron vonzó programok várnak minket a fesztiválo-

kon, a Magtárban, a Pannóniában. Persze a legfőbb program a
Család, a munka, és egyéb emberi kapcsolataink. Már nem csak
élőben és mobilon vehetünk részt az eseményekben, de itt az E-
mail, a FaceBook és a Skype! Ki győzi ezeket? Én nehezen!

Stephen Covey A sikeres emberek hét alapszokása című köny-
vében írja, hogy van egy sor dolog, ami érdekel bennünket, kap-
csolódik az életünkhöz – ez az érdeklődési körünk. Aztán vannak
azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatban cselekvési lehetőségünk is
van: ez a kompetenciakörünk.

Az ember kompetenciaköre – azok a dolgok tehát, amelyekre
maga is befolyással lehet – általában sokkal kisebb, mint az érdek-
lődési köre. Így aztán könnyen előfordulhat, hogy élete dolgaival
kapcsolatban nem marad más, mint hogy kesereg, dühöng, átéli a
tehetetlenségét, azt, hogy az életét kívülről irányítják, és ettől
szorong. Ezek az érzelmek pedig megváltoztatják a biokémiáját,
megkeseredik, elsötétül az élete. Mindez annyira beboríthatja, elvi-
heti az erejét, hogy azokkal a dolgokkal se tud törődni, amelyekkel
kapcsolatban pedig lenne cselekvési lehetősége.

Covey szerint ha nagy fegyelemmel és tudatossággal igyek-
szünk csak azokkal a dolgokkal foglalkozni, amelyek a kompeten-
cia körünkön belül vannak, azon belül viszont minden tőlünk
telhetőt megteszünk, akkor hamarosan elkezdjük egészen másképp
érezni magunkat a bőrünkben és a világban, mert az lesz az
élményünk, hogy hatunk, cselekszünk. Sokkal több mindenre van
lehetőségünk ugyanis, mint gondolnánk…

Rendbe tehetjük – vagy ha rendben vannak, ápolhatjuk – a
kapcsolatainkat, eltakaríthatjuk róluk az idők hordalékát, hogy
annyi szeretetet tudjunk bennük adni és kapni, amennyire csak
szükségünk van. Gondot és időt fordíthatunk arra, hogy tisztán
lássunk életünk dolgaiban. Mivel adni és segíteni jó, adhatunk és
segíthetünk azoknak, akiknek éppen nincs annyi, mint nekünk:
reményt, tisztánlátást, jó szót, vagy ami kell. Ahogy Bagdy Emőke
írja: tudományos tény, hogy ezzel magunknak is adunk. Fényt,
boldogságot – akkor is, ha kívül sötét van.

Töltési Erzsébet    (Forrás: internet)

KEDVES SZÜLŐK 
ÉS GYEREKEK!

A 2012/2013. tanévben folytatódik a Kelet-Balatoni Kistérség
iskolai mentálhigiénés programja, a GIRBEGURBA, melyet a
TÁMOP 5.2.5/A programja keretében Európai Uniós forrásból
valósítunk meg. A Vörösberényi és Györgyi Dénes Általános Isko-
lában az alábbi programokat vehetik térítésmentesen igénybe:
• iskola-pszichológiai tanácsadás (szülői hozzájárulással)
• családkonzultáció
• művészetterápiás szolgáltatások
• önismereti foglalkozások
• mediáció, konfliktuskezelés

Kedves Szülők!
2012. őszén az első osztályos gyermekek szüleinek ingyenes

GORDON tréning programot ajánlunk meg, melyre jelentkezni
az első osztályos tanító néniknél (osztályfőnököknél) lehet. 

A 2012. nyarán lebonyolított 10 tábori turnus élménybeszá-
molóját a következő számban olvashatják. 

Bővebb információkat az alábbi telefonszámokon kaphatnak: 
• Sajtos Ildikó szakmai vezető: 88/542-555
• Baranyai Edina projektvezető: 88/ 542-570
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ANYANYELVÜNKRŐL
Szeptemberben itt a szüret;
Kell a tankönyv, meg a füzet.
Jönnek már az őszi szelek –
Új kenyérből vígan szelek.

Elismerés

„Elismerem, hogy ez az elismerés jólesett nekem…” Tehát, mint
látjuk, a szónak kettős értelme van. Szinonimája a bevallásnak és a
kitüntetés egy formájának. 

Olvassuk a hírt: elfogták a tolvajt, aki bevallotta tettét; elismerte,
hogy hibát követett el. Hibátlan fogalmazás, e szónak itt is helye van.
De inkább szóljunk a kitüntetési értelmezésről.

Az elismerés sokféle lehet, pl. aszerint, hogy azt egy országon belül
adják, vagy általános, valami kimagasló érdem eredménye, mint a
Nobel-díj. Mindkét esetben lehet az alapja szubjektív. Egy „bizottság”
összegyűjti az adatokat, megméri a személyi érdemeket – és dönt.
Talán egy szakmai elismerésről mondhatjuk azt, hogy lehet objektív is.
Aki megtalálta a paprikában a C-vitamint, nem fér kétség hozzá, hogy
világraszóló a teljesítménye, el nem vitatná senki Szent-Györgyi
Albertünk elismerését. Vita alakulhat ki, és szubjektív megítélést
okozhat egy Béke Nobel-díj, vagy akár egy Irodalmi Nobel-díj is. Az
országon belüli elismerésnek is lehet szubjektív, politikai alapja, de
olyan ember is kaphatja az elismerést, aki minden politikán felülállóan,
közismert érdemei, életpályája alapján kap kitüntetést. Hazánkban a
Magyar Köztársasági Érdemrend a legmagasabbnak számító elismerés,
amelynek hat fokozata van. Külön emlékérem illeti az ’56-os
forradalom és szabadságharc hőseit. 

A honi díjaknak és elismeréseknek egyébként se szeri se száma.
Minden szakterületnek megvannak az „élmunkásai”. Csak egy példa:
a festőművészek számára a legnagyobb szakmai kitüntetés a Munká-
csy-díj.

De amikor elismerésről, elismertségről beszélünk, ne csak a kitün-
tetéseknél maradjunk! Mint az elején jeleztem, az elismerés sokféle
lehet. Milyen öröm a diák számára, ha  elismerik  a  teljesítményét!
Akár szóban kapja, az osztály előtt, akár írásban, amit büszkén
mutathat meg a szüleinek és másoknak is. Szólhat ez az elismerés
valamilyen tanulmányi eredményért, sport teljesítményért (gondol-
junk a sok éremre, amit olimpikonjaink a múlt hóban haza hoztak!)
vagy egyszerűen a példamutató magatartásért. Az elismerés ösztönző
hatása is vitathatatlan.

Napjainkban különböző színvonalú versenyek folynak a tévékben.
Küzdelem az első díjért, a milliókért, az ismertségért, a jövő építéséért.
A legkiválóbbat azonban nem valami magas tudású zsűri választja ki,
hanem a nézők szavazata dönt. Vagyis akinek több a barátja, ismerőse
(pénze) – az lesz a győztes. Jó dolog az, hogy bárki megmutathatja,
hogy mit tud. Kiváló emberek kerültek így elő. Volt, aki a hangjával
tűnt ki, lett híres operaénekes; volt, akiből elismert színész vált vagy a
televíziózás területén mutatott fel később eredményeket. Ezek az
emberek elvesztek volna számunkra – és a maguk számára is. Ám
legyenek vetélkedők, de többféle témában külön-külön: 

Az elismerésnek lehet olyan formája is, amit talán csak maga az
elismert személy érez. Egy kutatónak megjelenik a dolgozata egy ran-
gos, nemzetközileg jegyzett szaklapban – számára nincs ennél nagyobb
elismerés. Az orvosnak sikerült megmentenie egy életet, amiről már
mindenki lemondott – akár elismeri valaki, akár nem – számára ez a
csúcs. És sorolhatnám tovább.

Írói munkásságomért – több, egyében kívül – Kláris-díjat kaptam
– számomra ez is az elismerés jele, amit nagy becsben tartok, és
igyekezem „megszolgálni”. Egy tudományos társaság vezetősége
szenátornak választott meg –  ez egy másik szakmai elismerés. Mégis
az számomra a legfontosabb elismerés, hogy megbecsülnek a barátaim!
Egy őszinte, baráti elismerés sokat jelent számomra. De az is, ha a
barát a fejemre olvassa a hibáimat. Hiszen ez az igazi barátság.

Ady egyik versében érdekesen fogalmaz: „Szeressen az ég is, /
Szeressen a sár is, / A kóbor bogár is.” (A legszentebb csók)

Ezt olvastam valahol: „Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tart-
sanak; egyszerűen csak szeress, és fontos leszel.” Írásomból ki nem
hagyhattam volna azt a gondolatot, hogy milyen nagy értéke van a
szeretetnek: ha őszintén szeretnek, annál szebb elismerést nem tudha-
tok magamnak! De az is elismerés, ha őszintén fogadják a szerete-
temet. Omnia vincit amor! – Mindent legyőz a szeretet…Ugye, ezt
mindenki elismeri?

Láng Miklós
vipo: lang.miklos@chello.hu

Ahhoz, hogy egy kisgyermek teljes, kiegyensúlyozott életet éljen, a
tanulás mellett számos más területen is szükséges a jó alkalmazkodási
képesség, az irányított figyelem megtartása, a szabályelfogadás. Ha az
idegrendszere nem a megfelelő módon és tempóban fejlődik, a tanulási
nehézségeken kívül a társas kapcsolataiban, a hétköznapok megoldá-
saiban is zavar támad. 

A legtöbb kisgyermek nagyon ügyesen kompenzálja hiányosságait,
így a szülő nem veszi észre a problémákat, vagy nem tulajdonít
jelentőséget nekik. Viszont minél korábban kezdjük meg a célirányos
fejlesztést, annál sikeresebb lesz a terápia. 

Ha az iskola előtt van még egy-két év, mire beül az iskolapadba, az
alapok újra felépítésével egy jól működő, fogékony idegrendszerrel
kezdheti meg a tanulást, magabiztosan, szorongás nélkül.

Sok szülő gondolkodik úgy, hogy gyermeke beérik a természetes
ütemében, vagy majd az iskolában utoléri magát. Sajnos az a tapasztalat,
hogy az eltérő fejlődésű gyermekek nagy részének nem elég csupán az
idő, és 7 évesen sem lesz érettebb az iskolára. Az első osztály végére
aztán megkezdődnek a vizsgálatok, másodikra akár a kognitív fejlesztés,
de addigra értékes éveket vesztegettünk el.

Ezért határoztuk el kolléganőimmel, hogy segítünk időben felis-
merni a problémák gyökereit.

Genetikai öröklöttség, szülés körüli problémák, nem megfelelő
táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód vagy éppen a túlingerelt
környezet (TV, számítógép) mind hozzájárulhatnak az érintettséghez.

Idén is megrendeztük fejlesztő táborunkat a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskolában.

Egyre többen találnak meg minket azok a családok, akik megoldást
és válaszokat keresnek.

Az alap a mozgásterápia vízben és szárazföldön, ráépül a kognitív
fejlesztés és a képzőművészeti foglalkozás. 

A táborban dolgozó szakemberek egymás terápiáját segítve mű-
ködtek együtt. Ez az együttműködés mind a gyermekek problémáira
való szélesebb körű rálátásunkat, mind az egymás munkájába való bete-
kintésünket lehetővé tette, látásmódunkat szélesítette. Gyógypedagó-
gus, mozgásterapeuta, szociálpedagógus, képzőművészet tanár munká-
ját két lelkes főiskolai hallgató is segítette.

Bár rendkívül játékos formában folytak az órák, szigorú napirendet
követve haladtunk. A gyerekek számára kihívást jelentett, hogy a leg-
jobb tudásuk szerint, aktívan, kitartóan vegyenek részt a munkában. 

A tábor végére látható volt, hogy egyre jobban bírták a terhelést,
figyelmüket hosszabb ideig tudták megtartani, könnyebben megértettek
és végrehajtottak összetett feladatokat, amely úgy véljük, minket igazol. 

Igyekeztünk minden foglalkozáson olyan körülményeket teremteni,
amellyel a gyermekeket sikerélményhez juttathatjuk, fontos volt szá-
munkra, hogy ráérezzenek: át tudják lépni a határaikat és sokkal több
dologra képesek, mint gondolnák.

Másik nagy célunk, hogy a szülőknek teljes körű képet adjunk arról,
gyermekük hol tart kortársaihoz képest, mely területen kell őt megsegí-
teni, hogy az iskolai beválása sikeresebb legyen. Ezért vizsgáltuk meg a
gyerekeket a tábor előtt, melyre felépítettük a fejlesztési terveket. Végül
egy fogadóóra keretében minden szülővel egyenként elbeszélgettünk,
mit mutattak a tesztek és milyen képet kaptunk a tábor során. Átvehet-
ték írásos szakvéleményünket a hosszú távú fejlesztési javaslattal együtt. 

A tavalyi évhez hasonlóan jó visszajelzéseket kaptunk, mely minket
is megerősített, hogy a helyi és környékbeli családoknak valóban érzé-
kelhető segítséget tudunk nyújtani. 

A tábor pedagógusai
Fotók: Fürtös Zsófia

MOZGÁS- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
TÁBOR BALATONALMÁDIBAN
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Ismét nagy sikerrel zárult a XVII. Pannónia–Nitrokémia Kupa
Nemzetközi Sakkverseny Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális
Központban, ahol a résztvevők nagyon jó körülmények között,
légkondicionált termekben versenyezhettek egymással.

A többnapos rendezvénynek szomorú aktualitása volt, hogy ez
év tavaszán elhunyt a versenysorozat ötletgazdája, szervezője, a
város sakkozásáért igen sokat tevő Fáncsy László. A Nemzetközi
viadal az Ö emléke előtt is adózott. 

Az eddigi legrangosabb mezőnyben A és B csoportban hét
nemzet (a hazai versenyzők mellett ukrán, angol, olasz, osztrák,
német és szlovák) 166 játékosa ideális körülmények között küzd-
hetett a díjakért. A fő csoportban 6 nemzetközi mester, illetve 7
Fide mester vette fel a küzdelmet. A nagyon erősen sakkozó ukrán
nemzetközi mester Ianov Viktor a tavalyi második helyét megja-
vítva idén fél pont előnnyel bajnok lett. Dícséret illeti Szajbély
Zsigmondot, aki elvitte az értékes különdíjat, valamint Szelényi
Norbertet, aki a Veszprém Megye legjobb sakkozója lett és egyben
a főverseny 3. helyezettje. A tavalyi bajnok Galyas Miklós idén
épphogy lecsúszott a dobogóról. A B csoportot 1 teljes pont
előnnyel Laza Szabolcs nyerte, a legjobb 18 éven aluli és egyben a
legjobb női játékos Árvai Eszter lett, aki 3. helyen végzett. Péntek
délután a résztvevők villámversenyen vettek részt, ahol a főren-
dező Fáncsy Imre lett az első. Az 5–5 perces verseny erősségét jelzi,
hogy 4 nemzetközi mester is elindult rajta és a bajnok Ianov Viktor
csak a 6. helyen végzett, míg tavaly ebben a gyors műfajban is első
volt.

GRATULÁLUNK!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Wolf Szabolcs Balatonalmádi lakos, a BS Fűzfő Vitorlásklub versenyzője, a Veszprémi

Padányi Gimnázium és Általános iskola 8. osztályos tanulója a Balatonfüreden megrendezett országos bajnokságon I. helyezést ért el
Optimist hajóosztályban és ezzel Vadnai Benjámin és Vadnai Jonathán után 2012-ben ő lett a Magyar Bajnok.

üdvözlettel: Dénes Gábor edző

Balatonalmádinak van egy NB III-as és egy megyei első osztályban
szereplő asztalitenisz csapata. Az asztalitenisz egy olyan közkedvelt
sportág, melyet országszerte nagyon sokan játszanak gyermekkortól az
idősebb korosztályig. Nagyon jó szabadidő eltöltést, kikapcsolódást tesz
lehetővé mindazok számára akik valamilyen szintig elsajátítják ezt a szép
sportágat.

Szeptembertől szeretettel várjuk a régi és leendő sportolásra vágyó
fiatalok jelentkezését, a Györgyi Dénes Általános Iskolában minden
hétfőn és csütörtökön. Az edzéseket egy tapasztalt oktató vezeti, az NB
III-as csapat vezetőedzője. 

Az évek során felnevelkedett egy kétszeres országos diákolimpia
második helyezett, nemzetközi mini diákolimpia első helyezett, megyei
felnőtt TOP 12-ek első helyezett és a megyei felnőtt ranglista első
helyezettje, valamint számos további jó helyezést elért sportoló. 

Az edzésekre jelentkezni, az oktatással kapcsolatban érdeklődni az
alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel.: 06-20-985-68-36  I E-mail: nyulcsaba@freemail.hu

ASZTALITENISZ OKTATÁS INDUL BALATONALMÁDIBAN

PANNÓNIA KUPA ALMÁDIBAN
Ukrán győzelem

Végeredmények:

A csoport (összesen 82 induló)
1. Ianov Viktor IM 6   pont
2. Nagy Gábor 5,5 p
3. Szelényi Norbert FM 5,5 p
4. Galyas Miklós IM 5,5 p
5. Nagy Bence FM         5   p
6. Zentai Péter 5   p
7. Szajbély Zsigmond          5   p
8. Istvanovszki  Martin FM       5   p

Különdíjak

Legjobb női Varga Melinda 4,5 p
Legjobb 17 éven aluli  Váradi Benedek 5 p
Legjobb 20 éven aluli Szabó Kristóf 5 p
Legjobb 1996.01.01 után született Szajbély Zsigmond 5 p
Legjobb szenior Rigó János IM 5 p

B csoport (összesen 84 induló)

1. Laza Szabolcs 6,5 p
2. Csordás Dávid             5,5 p
3. Árvai Eszter 5,5 p
4. Juhász Nagy Sándor      5,5 p
5. Egresi Kristóf              5,5 p
6. Firingel János      5,5 p

5-5 perces villámverseny

1. Fáncsy Imre IM 7,5 p
2. Zentai Péter 7  p
3. Istvanovszki Martin 7  p
4. Szaláncsy Emil IM 6,5 p
5. Havasi Gergő 6  p
6. Ianov Viktor IM 5,5 p

Fáncsy Imre
szervező
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HOGYAN SEGÍTHETJÜK 
A RENDŐRSÉG MUNKÁJÁT

A BŰNCSELEKMÉNY
HELYSZÍNÉN?

A középkorú nő hazaérve látta, hogy lakása ajtaját felfeszítet-
ték, résnyire nyitva van. A bevásárló szatyrokat letette a bejárat
mellett kívül, és azonnal hívta a Rendőrséget. A helyszínre
kiérkező kollégák rögzítették a nyomokat. A szakszerű nyombiz-
tosítás eredményeképpen olyan adatokhoz jutottak, amely az
elkövető azonosításához, és elfogásához vezetett. A kihallgatás
során még több betörést is elismert a „jómadár”. 

Egy másik esetben, szintén egy középkorú nőt ért hasonló
meglepetés munkából hazaérve. Ijedtében berontott a lakásába,
mindent végig járt, felmérte a terepet, a károkat, pánikszerűen a
helyére tette az elmozdított tárgyakat, visszapakolta a kiforgatott
fiókokat, gyorsan fel is mosott, majd bejelentette a Rendőrségen,
hogy betörtek hozzá. A haza érkezésétől számítva eltelt egy óra a
bejelentésig. A kiérkező rendőrök és a bűnügyi helyszínelő
döbbenten álltak a tiszta, rendbe tett lakásban… és keresték a
nyomokat. Igaz a rendrakás eredményeképpen pontosan el tudta
mondani, mi tűnt el. Az elkövető azóta is ismeretlen.

Mit tegyünk, és mit ne tegyünk, ha arra gyanakszunk, hogy
bűncselekményt követtek el?
• A legfontosabb a helyszín biztosítása, hogy ne változzon meg

semmi, a helyszín maradjon érintetlen, hogy a felderítéshez
fontos információ ne vesszen el, mint például a lábnyomok.

• Azonnal hívják a rendőrséget! 
• A bejelentésnél pontosan adják meg a bejelentő és a helyszín

adatait.
• Ne hagyják el a helyszínt a rendőrök kiérkezéséig.
• Figyeljük meg, van-e olyan személy a környéken, aki a

helyszínhez köthető, onnan jött el, ki- vagy bemászott,
szokatlan tárgyat cipel, sietősen távozik.

• Van-e olyan gépjármű a közelben, amelyben várakoznak,
amibe pakolnak.
Ezek a szabályok érvényesek a gépkocsi feltörések és a

közlekedési balesetek észlelésénél is.
Egy gépkocsilopás elkövetőinek sikeres elfogásához vezetett,

hogy a tulajdonos látta az elkövetőt, és azonnal értesítette a
rendőrséget. A helyszínre vonuló járőrök pedig szembetalálták
magukat a lopott és a figyelmet elterelni kívánó járművekkel. 

Gyakran előfordul, a sértett magát is okolja, amiért nem tett
meg mindent, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává. Nem
zárta az ajtót, kaput, gépkocsiban hagyta a kulcsot, őrizetlenül
hagyta holmiját a strandon, vendéglátóhelyen, üzletben. 

A vagyon védelme saját érdekünk és dolgunk is! Léteznek
eszközök, technikák, amelyek ebben segítségünkre vannak, és
nem feltétlen kerülnek sok pénzbe, mint például az odafigyelés,
az óvatosság.

Stanka Mária r. őrnagy

KÖZLEKEDÉS
Becsöngettek, tanulók a járdán, és az utakon!

A tavaszi hónapokban néhány cikkem jelent meg, a közlekedés-
sel kapcsolatban, tartalmazva az újdonságokat, illetve szabálytalansá-
gok büntetési tételeit is. Többen arra számítottunk, hogy a jármű-
vezetők és gyalogosok is jobban odafigyelnek a közlekedés szabá-
lyaira. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a közlekedési szabályokat
ugyanúgy nem tartjuk be mint eddig, viszont már sokkal jobban
tudunk reklamálni a megnövekedtet büntetési tételek kiszabása
miatt. A legújabb és legegyszerűbb kifogás „én nem is gondoltam
hogy ez szabálytalan” persze gyorsan hozzá kell tenni, hogy a közle-
kedők kisebb hányada, de ők kő keményen követik el a kisebb-na-
gyobb, de igen drága szabálytalanságokat. Ami nagyon hiányzik, az a
tolerancia, a másik segítsége, az idősek, illetve gyerekek fokozott
figyelése, és a közlekedésben való segítsége. Magam is kismotorral
járok, be kell látnom, hogy a motorosok több esetben élnek vissza a
KRESZ rájuk vonatkozó szabályaival, illetve az esetek többségében a
megengedett sebesség túllépésének lehetőségével, komoly, akár élet-
veszélyes helyzeteket teremtve. (Hírek: hány motoros halt meg az
utakon.) Tragikus a PENNY megközelítése az úttesten keresztül, úgy
látszik, a józan gondolkodás itt nem működik. 

Mindezek ellenére valójában nem ezért fogtam „tollat”, hanem
azért, mert megkezdődött a tanév. Újra gyerekekkel lesz tele a város
reggel 7–8 óra, illetve a kora délutáni időben. Ez komoly odafigye-
lést jelent a szülőnek, tanárnak és a járművezetőknek. Ilyenkor még
a gyerekek nehezebben viselik a kötöttségeket, ezért sokkal nagyobb
odafigyelést kívánnak, mint a tanév további napjaiban. A szülők
felelőssége, hogy felkészítsék őket a közlekedés szabályainak betar-
tására, a szabálytalan közlekedés veszélyeire, a nyári kötetlen idő-
pontok, mostani pontos, precíz kötöttségeinek betartására. 

A főszabály gyalogosnak, hogy ha van kijelölt gyalogátkelőhely,
akkor ott haladjon át. Ha nincs akkor, az átkelést úgy oldja meg,
hogy a lehető legrövidebb nyomvonalon keljen át az út egyik oldalá-
ról a másikra. Az átkelés előtt győződjön meg, hogy egyik irányból
sem jön jármű, és határozott, gyors lépésekkel keljen át az úton.
Sokan vágnak neki az útnak kerékpárral. Kérem a szülőket, hogy a
gyerekekkel együtt olvassák el a kerékpározás szabályait, ennek
megfelelően szereljék fel a kerékpárt. A jó fék, a jó láthatóság életet
ment, továbbá a kerékpáros bukósisak, amely ugyan nem kötelező,
de életet menthet.

A járművezetők részéről a TÜRELEM, a fokozott figyelem, és a
segítségnyújtás a legfőbb feladat. Figyelemmel kell lenni a helyes
sebesség megválasztására, illetve a féktávolságok betartására. Az őszi
időszakban a kifényesedett aszfaltfelületeken lecsapódó pára
meghosszabbíthatja a féktávot, vagy a reggeli ködös idő, a látási
viszonyokat, erősen ronthatja. Vannak diákok, akik tömegközleke-
dési eszközökkel járnak iskolába, nekik az arra vonatkozó szabá-
lyokat kell betartani. 

Életünk legféltettebb kincse a gyermekünk, ennek szellemében
vigyázzunk is rájuk.
Balatonalmádi, 2012. szeptember 01.

Balogh Csaba
Közbiztonsági alapítvány elnöke

(Lapzártakor érkezett: jelentősen csökkentek a büntetési tételek,
bővebbet a következő számban…)

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2012. szeptember 15–16-án
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT

szervez.
A Lomok kihelyezése:

2012. szeptember 17-én, legkésőbb reggel 6 óráig

A gyűjtő autók minden utcán csak egyszer mennek végig!

A lomtalanítás során nem kerül elszállításra:
• háztartási hulladék,
• autógumi,

LOMTALANÍTÁS
• elektronikai hulladék,
• veszélyes hulladék (akkumulátor, gyógyszer, festék),
• építési törmelék,
• a fenti időponton túl kihelyezett lom, hulladék.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a további nagyméretű,
feleslegessé vált tárgyaikat a fent jelzett időpontokban az ingat-
lan előtti közterületen rendezetten, a forgalom akadályozása
nélkül szíveskedjenek elhelyezni.

„Tegyünk együtt a környezetünk tisztaságáért”

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.
www.balkom.hu



Uniós támogatással új irodába költözött a 

Balatonalmádiban
2012. június 18.

A Sári-Soft Kft. tevékenysége végzéséhez új ingatlant vásárolt
Balatonalmádi központjában. A projekt az Új Széchenyi Terv
„Mikrovállalkozások fejlesztése” címmel kiírt pályázata kereté-
ben valósult meg 2012 júniusára. A 10 millió forint összértékű
ingatlan-beruházáshoz 4 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban és 5 millió forint visszatérítendő, támogatott
hitelben részesült a vállalkozás, amelyet 1 millió forint önerővel
egészített ki.

A Sári-Soft Irányítástechnika Kft. 2009–ben alakult Balaton-
almádiban, azóta nyújt irányítástechnikai rendszerek tervezésé-
hez, kivitelezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartáshoz szükséges
szolgáltatásokat. A vállalat kiemelten dinamikus fejlődését tulaj-
donosa szerint az biztosítja, hogy mindvégig az alaptevékenység
keretein belül munkálkodik. A dolgozói csapat tudatos építésé-
vel, a munkatársak folyamatos képzésével, az eszközpark szín-
vonalának emelésével biztosítják, hogy a cég a lehető legnagyobb
mértékben meg tudjon felelni a partnerek – melyek között több
multinacionális nagyvállalat is található – elvárásainak.

Az európai uniós támogatással Balatonalmádi központjában
megvalósult ingatlanberuházásnak köszönhetően kényelmes kö-
rülmények között fogadhatja partnereit, illetve végezheti nyugodt
környezetet és precizitást igénylő tevékenységét a vállalkozás.

Az Új Széchenyi Terv GOP-2.1.1-11/M pályázati kiírása kere-
tében 5 000 000 forint visszatérítendő támogatott hitel és 
4 000 000 forint vissza nem térítendő támogatás segítségével
vásárolt ingatlant a vállalkozás. A projekt összértéke 10 000 000
forint volt, amelyhez 1 000 000 forint önerőt biztosított a cég.

Sári-Soft Irányítástechnika Kft.
Cím: 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 11.

E-mail: sarisoftiranyitastechnika.kft@upcmail.hu
www.sarisoft.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

21Az újság új e-mil címe: baujsag@gmail.com
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FÓKUSZBAN A MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

A Magyar Államkincstár sokrétű feladatokat lát el, többek
között felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénz-
forgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért. A központi
költségvetésből folyósítja a család- és szociális támogatásokat
(családi pótlék, gyes, fiatalok életkezdési támogatása, azaz közis-
mertebb nevén babakötvény), valamint biztosítja a központi költ-
ségvetésből juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a
többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi intézmények
részére. Folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat. A
megyeszékhelyeken lévő állampénztári irodákban értékpapír-for-
galmazással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll ügyfelei
rendelkezésére.

A Kormány az államadósság finanszírozására kibocsátott
állampapír forgalmazásban célul tűzte ki a hazai lakossági állam-
papír állomány arányának növelését. A 2012. augusztusi adatok
szerint a lakossági állampapírok állománya 245 milliárd forinttal
emelkedett az elmúlt év végéhez képest, és meghaladta a 717
milliárd forintot. A növekmény 70 százalékát az egy éves futam-
idejű Kamatozó Kincstárjegyek nettó értékesítése adta, közel
azonos mértékű, 14 százalék, illetve 13 százalék volt a Prémium
Magyar Államkötvények és a Kincstári Takarékjegyek állomány-
gyarapodása, míg a fennmaradó 3 százalék az újonnan bevezetett
Féléves Kincstárjegyek jegyzéséből adódott. 

A Magyar Államkincstár megfelelő tapasztalattal rendelkezik,
ugyanis több, mint 20 éve forgalmaz állampapírokat. A közvet-
len lakossági értékesítésének növelése – kormányhatározat
alapján – a Kincstár számára kiemelt feladat 2012. évben. Az
ügyfelek száma az elmúlt 7 hónapban 20 százalékkal nőtt, amely
annak is eredménye, hogy számos intézkedést tett az állampapír-
vásárlási lehetőségek bővítésére, a kiszolgálás kényelmesebbé,
egyszerűbbé, gyorsabbá tétele érdekében. 

A Kincstár a hét két napján hosszabbított nyitva tartási
idővel áll ügyfelei rendelkezésére, szerdán 8–18 óráig, illetve
pénteken 8–15 óráig. A hét többi napján 8–16 óráig működik az
ügyfélszolgálat. Interneten és telefonon (Webkincstár, Telekincs-
tár) keresztül is biztosított a forgalmazás, melyhez az Igazgatóság
Állampénztári Irodájában (Veszprém, Budapest u. 4.) szerződést
kell kötni. A honlapon (www.allamkincstar.gov.hu) lehetőség van
Online időpontfoglalásra is, amellyel kiküszöbölhető a várako-
zási idő. Mindemellett az ügyfelek igénybe vehetik a hírlevél
szolgáltatást, melyen keresztül folyamatosan friss információhoz
juthatnak. 

A Kincstár egyedülálló abban, hogy a számlanyitás és a
számlavezetés is ingyenes és lejáratkor készpénzfelvételi díjat
sem számít fel. 

A Kincstár a korábbi, hagyományos egyéves, vagy annál
rövidebb lejáratú Diszkont Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy
és a különböző hosszabb, éven túli lejáratú Államkötvények mel-
lett a Prémium Magyar Államkötvényt, illetve a befektetési port-
fólió szélesítésére az idén kibocsátott Féléves Kincstárjegyet is
forgalmazza. Ezekkel az új állampapírokkal magas, akár évi 9,5
százalékos hozam is elérhető. Mindezeken túl a Kincstár a Baba-
kötvényhez kapcsolódóan Start értékpapír számlát is vezet,
melyre az újszülöttnek járó állami támogatáson felül további
befizetés is lehetséges. 

Az értékpapírral kapcsolatos általános kérdésekkel és érték-
papír ügyintézéssel kapcsolatban további kérdésekre a Magyar
Államkincstár értékpapír-forgalmazó munkatársai készséggel
válaszolnak a (88)-623-988, 623-990, 623-991 telefonszá-
mokon, illetve az api.ves@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.
Általános tájékoztatást az állampapírokkal kapcsolatban a
www.allamkincstar.gov.hu honlapon kaphatnak az érdeklődők.

8200 Veszprém, Budapest út 4. Pf.: 3000. 
Telefon: (88) 623-961 

Fax: (88) 405-850
e-mail: igazgato.veszprem@allamkincstar.gov.hu

ügyfélszolgálat: 
20/8819535, 30/3440045, 70/4609005

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben

visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás,
bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja
az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

FELHÍVÁS! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendel-

lenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott, 
emiatt keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY



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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelõs kiadó:

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

e-mail: baujsag@gmail.com • Tel.: 06 20 377 2157
Lapzárta: minden hónap 25-én. (Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel a szerkesztõség címén, 
vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

Kéziratot nem õrzünk meg!
Készült: Veszprémi Nyomda Zrt.

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

Dr. Wilde Róbert  
bőrgyógyász – Veszprém
06/20-418-5542

BÍZZA SZAKEMBERRE  
VÁLLALKOZÁSA KOMPLEX GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉSÉT!

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

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

adó- és pénzügyi tanácsadást, hitelkérelmek, pályázatok elkészítését.
Forduljon hozzánk bizalommal!

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

email: ariadnelli@chello.hu

Eltartási szerződést kötnék. 
Ön beteg, ápolni fogom.

88/438-163

Almádi központjában garázs eladó!
Érdeklődni: 06/20-9843-740

Az új Széchenyi terv keretében, fűtéskorszerűsítés, 
gázkazáncsere és napkollektoros rendszerek telepítésére 

államilag kiírt pályázat indul augusztus 27-től    

40%-os vissza nem térítendő támogatással!

Az elnyerhető támogatás mértéke 
kondenzációs gázkazáncsere esetén maximum 850 ezer forint, 

megújuló energia esetén maximum 1,5 millió forint.

Teljeskörű műszaki pályázati ügyintézéssel, 
energiatanúsítvány elkészítésével segítjük önt.

Elvégezzük a tervezési, beszerzési, kivitelezési feladatokat.
Víz–gáz–fűtésszerelés, napkollektoros rendszerek telepítése.

Információs telefonszám és e-mail cím augusztus 22-től:   

VÁRADI ZOLTÁN 06-30-9396-714
E-mail: info@profifutes.hu

A P&B Németh Pékség Kft. kenyérboltja 
a régi helyén, megújult külsővel, sok újdonsággal, 

tejtermékekkel, kávéval, 
akciókkal várja régi és új kedves vásárlóit.

Kóstolja meg új termékeinket, egészséges finomságainkat!
Magos kiflik, teljes kiőrlésű termékek, 

piték, croissan-ok és még sok minden más.
Várjuk szeretettel!

Balatonalmádi,Veszprémi u. 97. 
(a Festékbolt felett)

ÚJ vagy használt hullámpalát (160x110 cm) keresek. 
5–6 db kellene, 2–3 db is érdekel.

Tel:+36 20 377 21 57



Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi szolgáltásokat nyújtjuk:

- Építési törmelék telephelyi átvétellel
- Konténeres hulladékszállítás
- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet
- Komposztáló láda
- Ingyenes sérülésmentes elektronikai hulladék átvétel

Érdeklődni:
Telefon: 88/ 438-688; web: www.balkom.hu

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat!

Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõséggel.

Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2012. 09. 17. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 09. 21. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
BAKSAI AUTÓSISKOLA, LEHEL ÚT 27.

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

autosiskola@baksaibt.hu  •  www.baksaibt.hu

Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107

T

ALMÁDI ÜVEGES
Balatonalmádi,

Veszprémi u. 87.
(Vörösberényi katolikus

templom mellett, a
festékbolt udvarában)

Nyitva:
H–P: 7–16 óra

Sz: 7–12 óra

Épület és bútorüvegezés
Hőszigetelt üveg gyártása
Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása, készítése
Képkeretezés közel 600 féle
keretválaszték
Helyszíni munkavégzés

Tel./fax: 88 593 930 és 30 277 9270
E-mail: almadi-uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Irodák, műhelyek, 
raktárhelyiségek különböző alapterülettel, 

valamint 1500 m2 szabad terület 
a Városgondnokság telephelyén 
(Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) 

hosszú távra, 
kedvező feltételekkel bérbe adók.

BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG
Érdeklődni: 06-20/928-7812
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