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Sápi Margit: Téli éjjel

Ki van a képen?

Áprily Lajos - Téli jelentés

Jelentem a völgyemből, emberek:
alusznak jég alatt a víz-erek.
Az árva ház ma Senki otthona,
elment a fák és rózsák Asszonya,
sötét ünneplőjébe öltözött
s a túlsó hegyoldalba költözött.
A nyírfán sír az őszapó-sereg.
Sírjon. Ne űzd el, téli fergeteg.

Ezen a régi Almádi strandon készült felvételen felismer-e valaki rokont, ismerőst? 
Írja meg nekünk! Új Almádi Újság  címzéssel a Pannónia Könyvtárba, vagy  
e-mailben: baujsag@gmail.com
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ALMÁDI ÚJSÁG



Fenti térkép „A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Ered-
ményei” című hatalmas terjedelmű és jelentőségű munka részének 
tekinthető. A ténylegesnél jóval kevesebb épület szerepel rajta, vi-
szont egyes épületek funkcióit is megadták. Lehetőséggel élve ezen 
épületek képes levelezőlapokon kiadott korabéli képét bemutatjuk, 
esetenként szöveges kiegészítéssel.

Hattyú vendéglő, Gyógyterem  

Levegő sátor Rikli kúra

Horváth villa

Balog nyaraló és telek

2013. február

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 32

Helytörténet

Az 1885-ben megnyitott Hattyú vendéglő volt Almádi első ven-
déglője, itt bonyolítottak le minden nyári programot. 

Almádi 1900-ban álló épületei
A Balaton parti fürdők és ülőhelyek leírása című, 1900-ban kiadott ismertetés Almádi térképe – első rész

Zsák féle vendéglő

Községház és Szálloda

Kút

Az 1898 őszén elkezdett épület 1900-ban lett ünnepélyes körül-
mények között felavatva. Almádi első középületében helyet kapott 
az előljáróság, postahivatal, távírda, szezonban a csendőrség, fürdő-
igazgatóság, valamint a földszinten üzletek és műhelyek működtek.

1898. május 1-jén megnyílt vendéglő a Veszprémi Káptalantól bérelt, 
később megvásárolt telken állt. Megnyitása szezonális konkurenciát jelen-
tett az egyedüli Hattyú vendéglőnek, amelyik télen-nyáron nyitva volt.

Almádi első „közkútja”. A református templom, a hősi emlékmű 
és a Baross Gábor úttal határolt területen állt. Később ezen a terüle-
ten helyezték el Almádi első benzinkútját.

Az épület lényegében őrzi eredeti lakóház funkcióját. Az Óvári út 
felirat téves, Mikszáth Kálmán utca a helyes.

Az 1900. évi szezonra megnyílt Almádiban a Kneipp gyógyinté-
zet. Vele egy időben bevezetésre került a Rickli kúra is, amelynek 
első légsátra látható a képen.

A későbbi tulajdonosról Jákói panzió néven ismert épület jelentő-
sen átalakítva lakóházként funkcionál.  SF

Adója 1 százalékával támogassa Ön is az Új Almádi Újságot!
Megteheti, ha az újság kiadójának ajánlja fel! 

„Almádiért” Közalapítvány adószáma: 19262259-2-19



Fenti térkép „A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Ered-
ményei” című hatalmas terjedelmű és jelentőségű munka részének 
tekinthető. A ténylegesnél jóval kevesebb épület szerepel rajta, vi-
szont egyes épületek funkcióit is megadták. Lehetőséggel élve ezen 
épületek képes levelezőlapokon kiadott korabéli képét bemutatjuk, 
esetenként szöveges kiegészítéssel.

Hattyú vendéglő, Gyógyterem  

Levegő sátor Rikli kúra

Horváth villa

Balog nyaraló és telek

2013. február

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 32

Helytörténet

Az 1885-ben megnyitott Hattyú vendéglő volt Almádi első ven-
déglője, itt bonyolítottak le minden nyári programot. 

Almádi 1900-ban álló épületei
A Balaton parti fürdők és ülőhelyek leírása című, 1900-ban kiadott ismertetés Almádi térképe – első rész

Zsák féle vendéglő

Községház és Szálloda

Kút

Az 1898 őszén elkezdett épület 1900-ban lett ünnepélyes körül-
mények között felavatva. Almádi első középületében helyet kapott 
az előljáróság, postahivatal, távírda, szezonban a csendőrség, fürdő-
igazgatóság, valamint a földszinten üzletek és műhelyek működtek.

1898. május 1-jén megnyílt vendéglő a Veszprémi Káptalantól bérelt, 
később megvásárolt telken állt. Megnyitása szezonális konkurenciát jelen-
tett az egyedüli Hattyú vendéglőnek, amelyik télen-nyáron nyitva volt.

Almádi első „közkútja”. A református templom, a hősi emlékmű 
és a Baross Gábor úttal határolt területen állt. Később ezen a terüle-
ten helyezték el Almádi első benzinkútját.

Az épület lényegében őrzi eredeti lakóház funkcióját. Az Óvári út 
felirat téves, Mikszáth Kálmán utca a helyes.

Az 1900. évi szezonra megnyílt Almádiban a Kneipp gyógyinté-
zet. Vele egy időben bevezetésre került a Rickli kúra is, amelynek 
első légsátra látható a képen.

A későbbi tulajdonosról Jákói panzió néven ismert épület jelentő-
sen átalakítva lakóházként funkcionál.  SF

Adója 1 százalékával támogassa Ön is az Új Almádi Újságot!
Megteheti, ha az újság kiadójának ajánlja fel! 

„Almádiért” Közalapítvány adószáma: 19262259-2-19



2013. februárALMÁDI ÚJSÁG

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 54

HelytörténetÖnkormányzat

A „Kézfogás Európa Szoborpark” megvalósításához LEADER pá-
lyázaton korábban támogatást nyert az önkormányzat. Keszey János 
napirend előtti tájékoztatása szerint a szobrok szállítását, kivitelezés-
ét azonban adományokból kell fedezni. A szervezők a képviselők és 
a városunkhoz kötődő polgárok anyagi támogatását kérik a szobor-
park teljes körű megvalósításához. 

2013. január 1-jétől a Balatonalmádi Járási Hivatal megkezdte 
működését, mellyel egyidejűleg szervezeti változások következtek 
be az önkormányzat működésében. A szervezeti átalakításból adó-
dó személyi változásokról Kovács Piroska Rózsa aljegyző tájékoztat-
ta a jelenlévőket és bemutatta az Polgármesteri Hivatalban dolgo-
zó új kollégákat.

A Képviselő-testület módosította a helyi közterületek rendjéről 
szóló 42/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet, többek között 
emelte a közterület bontását engedélyező közútkezelői hozzájárulás 
mértékét, módosította a közterület bontási tilalom időszakát. 

Döntött a képviselő-testület a járóbeteg-szakellátási önkormány-
zati kötelezettség további teljesítéséről. Az egyes egészségügyről szó-
ló törvények módosításának alapján a képviselő-testület döntést ho-
zott arról, hogy 2013. április 30-át követően is folytatni kívánja 
a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását, és nem adja át a feladatot 
állami ellátásra. A helyi egészségügyi ellátórendszer így egységesen 
működik tovább, biztosítva a szakellátási struktúra változatlan mű-
ködését a városban és a kistérségben.

Az Egészségügyi Központ működtetője a továbbiakban is a 100%-
os önkormányzati tulajdonú Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Közhasznú Non-profit  Kft.

Balatonalmádi II. fogászati körzet feladatainak ellátására vonatko-
zóan szerződésmódosítási kérelem érkezett az Önkormányzathoz.

A kérelemben szereplő szerződés módosítását a képviselő testü-
let elutasította.

Jóváhagyásra került az Önkormányzat és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KIK) között létrejött Használati szerző-
dés, mely a két általános iskola, a Városi Zeneiskola feladatainak el-
látását szolgáló, valamint a Balatonalmádi Tankerület feladatainak 
ellátását biztosító, használatra ingyenesen átadott ingó és ingatlan 
vagyon működtetésére vonatkozik.

A Képviselő-testület nyílt, egyfordulós pályázatot írt ki a 8220 
Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-
strand főépület emeleti rész, összesen 297 m2 területű teraszának 
– a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek használatát is magában fogla-
ló – turisztikai célú bérbeadására. Benyújtott pályázati ajánlat hiá-
nyában a pályázatot a testület eredménytelennek nyilvánította, és 
ismételten nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki.

Az idei évben augusztus 9-25. között megrendezésre kerülő Bor-
fesztivál lebonyolításával kapcsolatos szervezési és lebonyolítási fel-
adatokra a képviselő-testület tavaly novemberben a Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesületet kérte fel. Az Egyesület idén nem kíván élni 
e lehetőséggel, ezért a képviselő-testületnek másik főszervezőt kell 
megbíznia. A Fesztivál szervezéséről és lebonyolításáról jelen ülés 
keretében nem született döntés, ezért a februári testületi ülésen új-
ratárgyalják az előterjesztést.

Az önkormányzat útfelújítási terve kellő iránymutatást adott az út-
építési-útfelújítási munkák elvégzéséhez. A tervben meghatározott 
munkák egy része elkészült, és az időközben bevezetett önerős útépí-
tési konstrukció révén ugyancsak számos útfelújítás megvalósult. Az 
eltelt idő és a terv részbeni teljesülése aktuálissá tette a terv felülvizs-
gálatát. 

A testület által elfogadott módosítás szempontjai között to-
vábbra is meghatározó az út jellege, a települési közúthálózatban 
betöltött szerepe és természetesen az út műszaki állapota. To-
vábbra is szempont, hogy az út teljes közmű kiépítettsége meg-
legyen, illetve, hogy ahol az szükséges, a meglévő közműháló-
zat – jellemzően ivóvízhálózat – rekonstrukciója megvalósuljon. 
Az útépítési és felújítási munkák ütemezésénél, az utak forgal-
mi jellegét, műszaki állapotát és közműellátottságát is figyelem-
be vették.

A Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat új Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, az előző felülvizsgálata jogszabályi változá-
sok, különösen az önkormányzatra vonatkozó új törvény miatt vált 
szükségszerűvé. 

A tulajdonosok kérelmére döntött a képviselő-testület a Balaton-
almádi, Szabadság u. 35. szám, hrsz.: 1013 számú helyi védettségé-
nek megszűntetéséről.

Elfogadásra került az önkormányzat, a fenntartó Veszprém Me-
gye Intézményfenntartó Központ és a Magyar – Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium közti megállapodás, mely 2013. január 
1. és március 31. között rendezi a gimnáziumi gyermekétkezteté-
si feladatok ellátását.

A Wesselényi strand területén 2 egységes büféépület megépítését 
tervezi az önkormányzat. Az elmúlt év folyamán a strand nyugati 
részén található rossz állapotú épületek bontása és a terület rekulti-
vációja megtörtént. A költségkiírás részletes elemzése, valamint ki-
vitelezői ellenőrző árajánlatok bekérése alapján kiderült, hogy a be-
ruházás a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet terhére nem valósítha-
tó meg az eredeti műszaki tartalommal, ezért a testület módosított 
tervdokumentáció szerinti építési engedély beszerzéséről, és a jog-
erős építési engedély birtokában a közbeszerzési ajánlati dokumen-
táció figyelembe vételével közbeszerzési eljárást megindítása mel-
lett döntött.

A Képviselő-testület januári üléséről

Felhívás 
emlékdiploma iránti kérelem benyújtására

Kérjük azokat a Balatonalmádiban élő nyugdíjas pedagógusokat (óvó-
nőket, tanítókat, tanárokat), akik diplomájukat 50-60-65-70 évvel ezelőtt 
vették át, hogy az emlékdiploma iránti kérelmüket juttassák el az Önkor-
mányzati Hivatal köznevelési referensének 2013. március 25-ig (Balaton-
almádi, Széchenyi sétány 1. I. emelet 38. szoba, tel.: 88/542-459). A kére-
lemhez szükséges dokumentumok: szakmai önéletrajz, eredeti diploma 
másolata, munkaviszony igazolása. Ha a kérelmező rendelkezik már vala-
milyen fokozatú emlékdiplomával, akkor a munkaviszony igazolására ele-
gendő az előző fokozatú emlékdiploma másolata.

Felhívás
személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlására

A városunkban működő alapítványok, egyesületek , amelyek szívesen 
fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következők:
• „Almádiért” Közalapítvány,  adószáma: 19262259-2-19
• „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány,  adószáma:18919879-1-19
• Közbiztonsági Közalapítvány,  adószáma: 18938649-1-19
• Almádi Zeneiskoláért Alapítvány,  adószáma: 18938591-1-19
• Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány,  adószáma:18924907-1-19
• Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány,  adószáma: 18935598-1-19
• Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
• Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
• Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
• Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
• Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
• Balatonalmádi Polgárőr Egyesület, adószáma: 18919123-1-19
•  Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság Egyesület, adószáma: 

18936173-1-19

KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL!
A honismereti kör játékra hívja az almádi újság olvasóit!

Minden számban felteszünk három, helytörténettel kapcsolatos kér-
dést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia Könyvtárban adhat-
ják le. Természetesen a pontos megoldásokat és helyes megfejtők neveit 
megjelentetjük a lap következő számában! A jutalom sem marad el, de er-
ről majd később adunk bővebb tájékoztatást.

Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban balatonalmádit!
I. forduló
Ki volt Kompolthy Tivadar? 
Ki volt Aczél József? 
Ki volt Krisztyán József? 

A helyes válaszokat február 25-ig várjuk a Pannónia Könyvtárba!

Hirdetmény
2013. évi kéményseprő-ipari munkavégzés díjtételei

Tájékoztatjuk, hogy 2013. január 1-jétől a kéményseprő-ipari közszol-
gáltatást szabályzó rendelkezések megváltoztak. A közszolgáltatás biz-
tosítása 2013. január 1-jétől a megyeszékhely megyei jogú város önkor-
mányzatának feladata. A jövő évre vonatkozó díjtételeket a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatásról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet alap-
ján, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állapí-
totta meg 56/2012. (XI. 30.) számú rendeletében. A 2013. év vonatkozásá-
ban a tulajdonosokra/használókra többlet terhet nem jelent az új szabá-
lyozás. A kéményseprő-ipari közszolgáltatók feladatköre adminisztratív te-
vékenységgel bővül.

A részletes díjtételek és Balatonalmádi város kéményseprő-ipari mun-
kavégzésre vonatkozó részletes ütemterve megtekinthető az Önkormány-
zat hirdetőtábláján illetve az alábbi címen: http://www.balatonalmadi.hu/
images/stories/kemenysepro_dij2013.pdf

Tisztelt Ügyfelünk!
A Balatonalmádi Önkormányzat 28/1995 (XI. 30) számú önkormányzati 

rendeletének 37/2012. (XII. 28) számú módosítása értelmében a lomtalaní-
tás menete megváltozik. A 2013. évtől a BalKom Kft. Balatonalmádi város 
szolgáltatási területén házhoz menő lomtalanítást végez. A házhoz menő 
lomtalanítás keretében a díjfizetési kötelezettségeknek rendszeresen eleget 
tevő (tartozásmentes) ingatlantulajdonos számára évente egy alkalommal 
biztosítjuk a lehetőséget, hogy díjmentesen elszállíttassák az ingatlanban 
keletkező lom hulladékot. Kérjük, a házhoz menő lomtalanítás időpontját 
írásban egyeztessék az ügyfélszolgálati irodánkkal.

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 8220 Balatonalmádi, Rákó-
czi u. 43., e-mail: titkarsag@balkom.hu; szallitas@balkom.hu

A mi kincseink
A Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet 4. a. osz-

tályos tanulói március 8-án Budapesten ünnepélyes keretek között 
vehetik át „A mi kincseink” pályázaton elért 3. helyezésért járó dí-
jat. A vörös homokkőről készült anyagból már egy korábbi számban 
is jelent meg részlet. Most pedig folytatjuk.

A mi városunk 
Balatonalmádi a Balaton északkeleti csücskében fekszik, a hoz-

zá tartozó Vörösberénnyel, Budatavával és Káptalanfüreddel együtt 
a Balaton-felvidék egyik legszebb pontján dombokkal körülölelve. 
Az alsóörsi erdő, a Csere-hegy, az Öreg-hegy és a vörösberényi rész-
ből kiinduló dombhát, a Lok-hely egy zárt, öbölszerű fekvést biz-
tosít a városnak. 

A környező dombok, hegyek jelentős mértékben tartalmaznak li-
lás-vörös, permi időszakból származó vörös homokkövet. Környé-
künkön a permi rétegeket Vörösberény-Badacsonytomaj térségben 
találjuk. A permi vöröskő fagyálló, jól faragható, ezért szívesen hasz-
nálják házak, házlábak, kerítések építéséhez. Emlékműveknél, szob-
rok alapzatánál is gyakran került felhasználásra. 

A permi homokkő málladéka és pora is vörös színű. Balatonalmá-
di táján sokfelé vérvörös a föld, amely a közeli Vörösberény község 
névadója lett. Ezen a talajon kitűnő bor terem és szép erdők dísz-
lenek rajta. 

Ma már befejeződött a vöröskő bányászata. A Vörös homokkő 
tanösvényen haladva szépen megtekinthetők a vöröskő felhasználá-
si módjai és alkalmazásai.  Morvai Bálint

A budatavai kisboltok

A Fórum bevásárló központ megnyitása előtti időben mi 
budatavaiak az egykori Vörösberény-Budatava mh. állomás épü-
let mögötti kis üzletekbe jártunk vásárolni, a sorompó környéké-
re. Volt itt kis élelmiszerbolt, fagylaltárusító kis bódé, telefonfülke, 
postaláda, szemétláda és a sínekhez közel egy újságárusító pavilon 
is. A vasúti őrház mögött egy zöldséget-gyümölcsöt árusító ideigle-
nes pavilon. A több mint negyedszázada készült fényképek felidézik 
ezek emlékét. Arra is emlékszem, ezt megelőzően – mintegy fél év-
százada – kijöttünk az Álmos utcán, csak átmentünk a 71-es úton 
és ott volt Ancika kis boltja, ahol a legszükségesebb élelmiszereket 
megvehettük. Reggel, amikor megérkezett a friss kenyér és pékárú, 
még az utcára is kiért a sor vége.  Honti József

Vörösberény nevének története
Vörösberény már István király (1000 körül) uralkodása idején la-

kott település volt. Először 1109-ben említik írásban Szárberény 
(„Villa Zaarberin”) néven.

A Szárberény turk-oszmán-kirgiz-kun eredetű  Berény tagja a 
birik=egyesülni jelentésű szóból fejlődött ki, s általános vélemény 
szerint az egykor a magyarsággal szövetséges egyik törzsnek a neve. 
A szár (zagar-zaár) előtag szintén török eredetű, jelentése pedig sár-
ga, vöröses, vörhenyes sárga. Feltehetően a környék vörös színű ta-
lajára – permi vörös homokkő és vörös agyagra – utal. 

A középkorban felváltva volt használatos a Szárberény, illetve a 
Vörösberény név is, ezt követően pedig együtt használták mind-
kettőt. A XVIII. századtól kezdődően a településnek már csak a 
Vörösberény elnevezése maradt fenn.  Vecsey-Körmendi Laura
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HelytörténetÖnkormányzat

A „Kézfogás Európa Szoborpark” megvalósításához LEADER pá-
lyázaton korábban támogatást nyert az önkormányzat. Keszey János 
napirend előtti tájékoztatása szerint a szobrok szállítását, kivitelezés-
ét azonban adományokból kell fedezni. A szervezők a képviselők és 
a városunkhoz kötődő polgárok anyagi támogatását kérik a szobor-
park teljes körű megvalósításához. 

2013. január 1-jétől a Balatonalmádi Járási Hivatal megkezdte 
működését, mellyel egyidejűleg szervezeti változások következtek 
be az önkormányzat működésében. A szervezeti átalakításból adó-
dó személyi változásokról Kovács Piroska Rózsa aljegyző tájékoztat-
ta a jelenlévőket és bemutatta az Polgármesteri Hivatalban dolgo-
zó új kollégákat.

A Képviselő-testület módosította a helyi közterületek rendjéről 
szóló 42/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet, többek között 
emelte a közterület bontását engedélyező közútkezelői hozzájárulás 
mértékét, módosította a közterület bontási tilalom időszakát. 

Döntött a képviselő-testület a járóbeteg-szakellátási önkormány-
zati kötelezettség további teljesítéséről. Az egyes egészségügyről szó-
ló törvények módosításának alapján a képviselő-testület döntést ho-
zott arról, hogy 2013. április 30-át követően is folytatni kívánja 
a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását, és nem adja át a feladatot 
állami ellátásra. A helyi egészségügyi ellátórendszer így egységesen 
működik tovább, biztosítva a szakellátási struktúra változatlan mű-
ködését a városban és a kistérségben.

Az Egészségügyi Központ működtetője a továbbiakban is a 100%-
os önkormányzati tulajdonú Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Közhasznú Non-profit  Kft.

Balatonalmádi II. fogászati körzet feladatainak ellátására vonatko-
zóan szerződésmódosítási kérelem érkezett az Önkormányzathoz.

A kérelemben szereplő szerződés módosítását a képviselő testü-
let elutasította.

Jóváhagyásra került az Önkormányzat és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KIK) között létrejött Használati szerző-
dés, mely a két általános iskola, a Városi Zeneiskola feladatainak el-
látását szolgáló, valamint a Balatonalmádi Tankerület feladatainak 
ellátását biztosító, használatra ingyenesen átadott ingó és ingatlan 
vagyon működtetésére vonatkozik.

A Képviselő-testület nyílt, egyfordulós pályázatot írt ki a 8220 
Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-
strand főépület emeleti rész, összesen 297 m2 területű teraszának 
– a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek használatát is magában fogla-
ló – turisztikai célú bérbeadására. Benyújtott pályázati ajánlat hiá-
nyában a pályázatot a testület eredménytelennek nyilvánította, és 
ismételten nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki.

Az idei évben augusztus 9-25. között megrendezésre kerülő Bor-
fesztivál lebonyolításával kapcsolatos szervezési és lebonyolítási fel-
adatokra a képviselő-testület tavaly novemberben a Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesületet kérte fel. Az Egyesület idén nem kíván élni 
e lehetőséggel, ezért a képviselő-testületnek másik főszervezőt kell 
megbíznia. A Fesztivál szervezéséről és lebonyolításáról jelen ülés 
keretében nem született döntés, ezért a februári testületi ülésen új-
ratárgyalják az előterjesztést.

Az önkormányzat útfelújítási terve kellő iránymutatást adott az út-
építési-útfelújítási munkák elvégzéséhez. A tervben meghatározott 
munkák egy része elkészült, és az időközben bevezetett önerős útépí-
tési konstrukció révén ugyancsak számos útfelújítás megvalósult. Az 
eltelt idő és a terv részbeni teljesülése aktuálissá tette a terv felülvizs-
gálatát. 

A testület által elfogadott módosítás szempontjai között to-
vábbra is meghatározó az út jellege, a települési közúthálózatban 
betöltött szerepe és természetesen az út műszaki állapota. To-
vábbra is szempont, hogy az út teljes közmű kiépítettsége meg-
legyen, illetve, hogy ahol az szükséges, a meglévő közműháló-
zat – jellemzően ivóvízhálózat – rekonstrukciója megvalósuljon. 
Az útépítési és felújítási munkák ütemezésénél, az utak forgal-
mi jellegét, műszaki állapotát és közműellátottságát is figyelem-
be vették.

A Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat új Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, az előző felülvizsgálata jogszabályi változá-
sok, különösen az önkormányzatra vonatkozó új törvény miatt vált 
szükségszerűvé. 

A tulajdonosok kérelmére döntött a képviselő-testület a Balaton-
almádi, Szabadság u. 35. szám, hrsz.: 1013 számú helyi védettségé-
nek megszűntetéséről.

Elfogadásra került az önkormányzat, a fenntartó Veszprém Me-
gye Intézményfenntartó Központ és a Magyar – Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium közti megállapodás, mely 2013. január 
1. és március 31. között rendezi a gimnáziumi gyermekétkezteté-
si feladatok ellátását.

A Wesselényi strand területén 2 egységes büféépület megépítését 
tervezi az önkormányzat. Az elmúlt év folyamán a strand nyugati 
részén található rossz állapotú épületek bontása és a terület rekulti-
vációja megtörtént. A költségkiírás részletes elemzése, valamint ki-
vitelezői ellenőrző árajánlatok bekérése alapján kiderült, hogy a be-
ruházás a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet terhére nem valósítha-
tó meg az eredeti műszaki tartalommal, ezért a testület módosított 
tervdokumentáció szerinti építési engedély beszerzéséről, és a jog-
erős építési engedély birtokában a közbeszerzési ajánlati dokumen-
táció figyelembe vételével közbeszerzési eljárást megindítása mel-
lett döntött.

A Képviselő-testület januári üléséről

Felhívás 
emlékdiploma iránti kérelem benyújtására

Kérjük azokat a Balatonalmádiban élő nyugdíjas pedagógusokat (óvó-
nőket, tanítókat, tanárokat), akik diplomájukat 50-60-65-70 évvel ezelőtt 
vették át, hogy az emlékdiploma iránti kérelmüket juttassák el az Önkor-
mányzati Hivatal köznevelési referensének 2013. március 25-ig (Balaton-
almádi, Széchenyi sétány 1. I. emelet 38. szoba, tel.: 88/542-459). A kére-
lemhez szükséges dokumentumok: szakmai önéletrajz, eredeti diploma 
másolata, munkaviszony igazolása. Ha a kérelmező rendelkezik már vala-
milyen fokozatú emlékdiplomával, akkor a munkaviszony igazolására ele-
gendő az előző fokozatú emlékdiploma másolata.

Felhívás
személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlására

A városunkban működő alapítványok, egyesületek , amelyek szívesen 
fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következők:
• „Almádiért” Közalapítvány,  adószáma: 19262259-2-19
• „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány,  adószáma:18919879-1-19
• Közbiztonsági Közalapítvány,  adószáma: 18938649-1-19
• Almádi Zeneiskoláért Alapítvány,  adószáma: 18938591-1-19
• Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány,  adószáma:18924907-1-19
• Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány,  adószáma: 18935598-1-19
• Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
• Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
• Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
• Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
• Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
• Balatonalmádi Polgárőr Egyesület, adószáma: 18919123-1-19
•  Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság Egyesület, adószáma: 

18936173-1-19

KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL!
A honismereti kör játékra hívja az almádi újság olvasóit!

Minden számban felteszünk három, helytörténettel kapcsolatos kér-
dést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia Könyvtárban adhat-
ják le. Természetesen a pontos megoldásokat és helyes megfejtők neveit 
megjelentetjük a lap következő számában! A jutalom sem marad el, de er-
ről majd később adunk bővebb tájékoztatást.

Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban balatonalmádit!
I. forduló
Ki volt Kompolthy Tivadar? 
Ki volt Aczél József? 
Ki volt Krisztyán József? 

A helyes válaszokat február 25-ig várjuk a Pannónia Könyvtárba!

Hirdetmény
2013. évi kéményseprő-ipari munkavégzés díjtételei

Tájékoztatjuk, hogy 2013. január 1-jétől a kéményseprő-ipari közszol-
gáltatást szabályzó rendelkezések megváltoztak. A közszolgáltatás biz-
tosítása 2013. január 1-jétől a megyeszékhely megyei jogú város önkor-
mányzatának feladata. A jövő évre vonatkozó díjtételeket a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatásról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet alap-
ján, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése állapí-
totta meg 56/2012. (XI. 30.) számú rendeletében. A 2013. év vonatkozásá-
ban a tulajdonosokra/használókra többlet terhet nem jelent az új szabá-
lyozás. A kéményseprő-ipari közszolgáltatók feladatköre adminisztratív te-
vékenységgel bővül.

A részletes díjtételek és Balatonalmádi város kéményseprő-ipari mun-
kavégzésre vonatkozó részletes ütemterve megtekinthető az Önkormány-
zat hirdetőtábláján illetve az alábbi címen: http://www.balatonalmadi.hu/
images/stories/kemenysepro_dij2013.pdf

Tisztelt Ügyfelünk!
A Balatonalmádi Önkormányzat 28/1995 (XI. 30) számú önkormányzati 

rendeletének 37/2012. (XII. 28) számú módosítása értelmében a lomtalaní-
tás menete megváltozik. A 2013. évtől a BalKom Kft. Balatonalmádi város 
szolgáltatási területén házhoz menő lomtalanítást végez. A házhoz menő 
lomtalanítás keretében a díjfizetési kötelezettségeknek rendszeresen eleget 
tevő (tartozásmentes) ingatlantulajdonos számára évente egy alkalommal 
biztosítjuk a lehetőséget, hogy díjmentesen elszállíttassák az ingatlanban 
keletkező lom hulladékot. Kérjük, a házhoz menő lomtalanítás időpontját 
írásban egyeztessék az ügyfélszolgálati irodánkkal.

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 8220 Balatonalmádi, Rákó-
czi u. 43., e-mail: titkarsag@balkom.hu; szallitas@balkom.hu

A mi kincseink
A Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet 4. a. osz-

tályos tanulói március 8-án Budapesten ünnepélyes keretek között 
vehetik át „A mi kincseink” pályázaton elért 3. helyezésért járó dí-
jat. A vörös homokkőről készült anyagból már egy korábbi számban 
is jelent meg részlet. Most pedig folytatjuk.

A mi városunk 
Balatonalmádi a Balaton északkeleti csücskében fekszik, a hoz-

zá tartozó Vörösberénnyel, Budatavával és Káptalanfüreddel együtt 
a Balaton-felvidék egyik legszebb pontján dombokkal körülölelve. 
Az alsóörsi erdő, a Csere-hegy, az Öreg-hegy és a vörösberényi rész-
ből kiinduló dombhát, a Lok-hely egy zárt, öbölszerű fekvést biz-
tosít a városnak. 

A környező dombok, hegyek jelentős mértékben tartalmaznak li-
lás-vörös, permi időszakból származó vörös homokkövet. Környé-
künkön a permi rétegeket Vörösberény-Badacsonytomaj térségben 
találjuk. A permi vöröskő fagyálló, jól faragható, ezért szívesen hasz-
nálják házak, házlábak, kerítések építéséhez. Emlékműveknél, szob-
rok alapzatánál is gyakran került felhasználásra. 

A permi homokkő málladéka és pora is vörös színű. Balatonalmá-
di táján sokfelé vérvörös a föld, amely a közeli Vörösberény község 
névadója lett. Ezen a talajon kitűnő bor terem és szép erdők dísz-
lenek rajta. 

Ma már befejeződött a vöröskő bányászata. A Vörös homokkő 
tanösvényen haladva szépen megtekinthetők a vöröskő felhasználá-
si módjai és alkalmazásai.  Morvai Bálint

A budatavai kisboltok

A Fórum bevásárló központ megnyitása előtti időben mi 
budatavaiak az egykori Vörösberény-Budatava mh. állomás épü-
let mögötti kis üzletekbe jártunk vásárolni, a sorompó környéké-
re. Volt itt kis élelmiszerbolt, fagylaltárusító kis bódé, telefonfülke, 
postaláda, szemétláda és a sínekhez közel egy újságárusító pavilon 
is. A vasúti őrház mögött egy zöldséget-gyümölcsöt árusító ideigle-
nes pavilon. A több mint negyedszázada készült fényképek felidézik 
ezek emlékét. Arra is emlékszem, ezt megelőzően – mintegy fél év-
százada – kijöttünk az Álmos utcán, csak átmentünk a 71-es úton 
és ott volt Ancika kis boltja, ahol a legszükségesebb élelmiszereket 
megvehettük. Reggel, amikor megérkezett a friss kenyér és pékárú, 
még az utcára is kiért a sor vége.  Honti József

Vörösberény nevének története
Vörösberény már István király (1000 körül) uralkodása idején la-

kott település volt. Először 1109-ben említik írásban Szárberény 
(„Villa Zaarberin”) néven.

A Szárberény turk-oszmán-kirgiz-kun eredetű  Berény tagja a 
birik=egyesülni jelentésű szóból fejlődött ki, s általános vélemény 
szerint az egykor a magyarsággal szövetséges egyik törzsnek a neve. 
A szár (zagar-zaár) előtag szintén török eredetű, jelentése pedig sár-
ga, vöröses, vörhenyes sárga. Feltehetően a környék vörös színű ta-
lajára – permi vörös homokkő és vörös agyagra – utal. 

A középkorban felváltva volt használatos a Szárberény, illetve a 
Vörösberény név is, ezt követően pedig együtt használták mind-
kettőt. A XVIII. századtól kezdődően a településnek már csak a 
Vörösberény elnevezése maradt fenn.  Vecsey-Körmendi Laura
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ÉvfordulóÉvforduló

„A fénykép egy titokról készült titok. 
Minél többet mutat, annál kevesebbet árul el“

Diane Arbus, amerikai fényképész

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS
PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
P.K.K.K. ELŐCSARNOK – 2013. január 18.

Jelképesen – minden nap egy-egy évet szimbolizálva – 10 napos ren-
dezvénysorozattal ünnepelte a Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár  fennállásának tizedik születésnapját. A szervezők minden korosz-
tálynak kedveskedni akartak. Játszóház és meseszínház várta a legkiseb-
beket, fergeteges táncprodukciók és X faktoros dallamok a tinédzsere-
ket, míg a felnőttek az operett és musical slágerek mellett az abszurd 
humor legjelesebb képviselőinek is örülhettek. A Magyar Kultúra Nap-
jára érkező Lukács Sándor színművész saját verseiből összeállított önálló 
estje a versek szerelmeseinek jelentett feledhetetlen élményt.   

A zárás előtti ünnepi fogadáson elismerő oklevelet vehettek át 
mindazok, akik az elmúlt tíz esztendőben segítették a PKKK mun-
káját, sokat tettek a sikerekért. Keszey János polgármester – elismer-
ve a  kulturális központban és a könyvtárban folyó kiváló szakmai  
munkát –  díszes emléktányért ajándékozott a Pannóniának, ame-
lyet a kollektíva nevében Bati János igazgató vett át.

A Pannónia 10 éves születésnapi ünnepségsorozatának keretében a 
könyvtár is megkísérelte színesebbé tenni a hétköznapokat: idővonalat 
építettünk, a padlón és a polcokon feliratok, fotók láthatók, s ha elláto-
gatnak hozzánk, még hónapokig nosztalgiázhatnak az elmúlt 10 év ese-
ményein, elolvashatják a könyvtár életének fontos mozzanatait, sokszor 
olyanokat is, amelyek talán nincsenek a köztudatban, mert láthatatla-
nul épültek be életünkbe, munkafolyamatainkba. Az idővonal alapjai-
ban készen van, de folyamatosan épül, ágazik tovább. Reméljük, hogy 
még hónapokig szolgál nézegetni valóval az érdeklődőknek. Szerencsé-
sek voltak, akik eljöttek az Öböl TV archívumából tartott bemutató-
ra, kellemes délutáni program volt. (Nagy örömmel vennénk, ha a Ba-
latonalmádiról szóló tudósítások archiválva hozzáférhetőek lennének a 
könyvtárban!) Megnézhettük, hogyan épült fel a kulturális centrum az 
egykori Auróra szálloda éttermének helyén, és újraélhettük az elmúlt év-
tized legjobb könyvtári rendezvényeinek hangulatát. Néhány olvasónk 
komolyan vette kérésünket, és már írt könyvtári élményéről, a vetítés al-
kalmával ezekből spontán felolvasás kerekedett. Mindenkit bíztatni sze-
retnénk a folytatásra, nagyon fontos, hogy megtudjuk, kinek mit jelent 
a könyvtár, milyen emlékeket őriz rólunk – s ne feledjék: ajándékkal kö-
szönjük meg a fáradságot! A mesék napján Molnár Enikő és Nádasné 
Varga Kati felnőtteknek szóló népmeséit hallgathatták az érdeklődők, s 
együtt énekelhették Katival a népdalokat. Ez sem az első ilyen alkalom 
volt, s remélem, lesz folytatása is. Jöjjenek hozzánk továbbra is, várjuk 
Önöket! Akár olvasgatni, akár kölcsönözni, akár egy-egy programra, de 
bárki csatlakozhat a Könyvfalók táborához – gyerekek is, felnőttek is! Ez 
az év a múltidézés éve (is) a Pannóniában, mindig várjuk meglepetéssel 
Önöket! Kérdezzék csak a könyvtárosokat…

nal római istennőjének. Balatonalmádi legmagasabb épületét érinti 
először a hajnali napsugár, amint erre a tényre Borsos Miklós szob-
rászművész csodaszép márványszobra még ma is emlékeztet a szál-
loda halljában.

5. Híres személyiségek, politikusok, neves művészek és közéleti 
emberek. Kánya Kálmán (1869-1945) ragyogó tehetségű külügy-
miniszter egykori almádi villáját ma emléktábla jelzi. Györgyi Dé-
nes világhírű építészmérnök (1886-1961), Dionysius Györgyi né-
ven Pittsburgben, Barcelonában, Torinoban, Budapesten és Deb-
recenben tervezett – hogy a szép helyi épületeket ne is említsük 
– Bánffy György (1927-2010) a legszebben beszélő magyar szín-
művész nagyon sokszor volt a gimnázium zsűrielnöke a Lőrincze-
napokon és a város vendége.

6. Ünnepek, események, műsorok, előadói estek, találkozók, 
megemlékezések. Talán ezekről az eseményekről több fénykép ke-
rült elő, mint az előbbiekről, de érdemes figyelemmel kísérni egy-
részt a kibontakozó gyógyüdülőhelyi felbuzdulást, majd a kisvárosi 
öntudatot és az intenzív urbanizálódás félreismerhetetlen jeleit.

Legalább nyolc ember elévülhetetlen érdeme, hogy e kiállítás ma 
szemünk elé kerülhet, abban viszont szeretnék biztos lenni, hogy 
Balatonalmádi városa alkalmasint talál majd alkalmat és lehetősé-
get az alábbi személyek érdemeinek megörökítésére: † Durst László, 
Beke G. László, Kovács István, Kripli Bernadett, Juhászné Vincze 
Eszter, Pászti György, Schildmayer Ferenc, Szebényi Éva.

Fényképek gyűjtésének hagyományos módja erősen behatárolt és 
adott időszakokra vonatkoztatva egyre szűkül is. Pillantsunk csak rá 
az 1914-1918, az 1941-1945 közötti háborús évekre, amelyek szű-
kös képanyagára nagyon sok gyűjtő és kutató szakosodott már ed-
dig is a különböző hivatalos kiadványok illusztrációiról nem is be-
szélve. Felettébb sok kép lapulhat különböző szerkesztőségekben, 
hatósági archívumokban és hivatásos fényképészek hagyatékában is, 
amelyek felleléséhez kitartó türelem és sólyomszem szükségeltetik.

Online fotókiállítás – azaz a világhálón fellelhető fényképek gyűj-
tése, rendszerezése és figyelemmel kísérése nem lehet továbbra is 
csupán lelkes amatőrök kizárólagos feladata. Vessünk ugyanis csak 
egy alapos pillantást a különböző keresőprogramok villámgyors kí-
nálatára. Üssük be a keresőmezőbe Balatonalmádi nevét és jelöl-
jük meg a képkeresést mintegy behatárolásként. Ez nem jelenti azt, 
hogy a szöveges adalékok automatikusan kimaradnak, hanem olyan 
szöveges emlékek is felbukkanhatnak, ahol fényképek találhatók.  
Google: 343 000, amelyet tovább szűkítve a balatonalmádi nyár 
utasítással 91 900 kép marad. (Gyorsan kiszűrhető ebből a halmaz-
ból az angol kísérőszöveges képek száma Balatonalmádi Summer 
beütésével, ami 10 300 ...) A YAHOO keresőprogram képszámot 
nem ad meg, de több ezer oldalon lehet tallózgatni igen magas mi-
nőségű képek között. Talán a 11 helyen található a keresőprogra-
mok között az aol, azaz America Online oldalain, ahol Balatonal-
mádiról 1 600 000 kép található.

Milyen szép is lenne, ha egyszer egy külön kötetben lehetne lát-
ni Szerelmey Miklós 1848-as rézkarcát a balatonalmádi hegyekről, 
Richard Bright térképét a Varosbereny felirattal, Richard Young 
hajóépítő látogatását Vörösberényben és Balatonalmádi személyi-
ségeit a legkorábbi időktől a 21. századig. Álmodjunk és utána pe-
dig tevékenykedjünk, mert az Európai Kézfogás Szoborpark is így 
jön létre! Addig is nézegessük az itt kiállított képeket és morfon-
dírozzunk el azon, hogy mi magunk mennyi adalékkal szolgál-
hatnánk Kovács Istvánnak.  Őszinte szívvel gratulálok kezdemé-
nyezéséhez, áldozatos munkájához, amelyhez további jó egészsé-
get és barátságos elszántságot kívánok. Neki is és az immár tizen-
éves Pannóniának is!

       Czuczor Sándor

Néhány képcsoport azonban olykor magyarázatra, vagy inkább 
kiegészítésre szorul, amelyet hevenyészve hat csoportba soroltam:

1. Kneipp féle hidegvíz gyógy kúra. A 19. században élt Sebastian 
Kneipp katolikus pap világhírű vízgyógyászati módszere, a modern 
természetgyógyászat alapjait vetette meg Európában. A szorgalmas 
bajor kisdiák maga is tüdőbajt kapott s az utolsó stádiumba érve sa-
ját magát gyógyította ki a halálos betegségből. Olyan híre lett, hogy 
tömegek zarándokoltak el hozzá és a helyi Gyógyház lett az első si-
keres alkalmazás hazánkban.

2. Mezőgazdasági termények kiállítása. A filoxéra-vész előtti sző-
lők és a Nitrokémia beindítása előtti gyümölcsök olyan szépek vol-
tak, hogy az itteni gazdák büszkén szállították őket messzi piacok-
ra is. A nyaralók gyarapodó száma viszont megkövetelte, hogy hely-
ben is kapható legyen az, amit másutt megcsodált, megvásárolt és 
megszeretett. Mondhatnak, amit akarnak, de nekem még ma is íz-
letesebb a szőlősorok között termett tükehagyma, mint akármilyen 
snidling vagy salotta.

3. Abbázia, Pannónia, Auróra, Stella Maris, Tulipán szálló. A 
mostani diákoknak mondok talán csak újat azzal, hogy Abbázia a 
történelmi Magyarország legfelkapottabb gyógyüdülőhelye volt a 
Tengermelléken, amelyet Trianon után a horvátok azonnal átnevez-
tek Opatijának, de így is, úgy is apátságot jelent. A trianoni Kis-
Magyarországon viszont szállodák, éttermek és intézmények emlé-
keztetnek a dicső múltra, így lett a Magyar tenger partján, Almá-
diban is Abbázia szálloda, mára pedig nyaralóház. A Tulipán pedig 
nem virágnév Balatonalmádi esetében, hanem egy 19. század ele-
ji mozgalom emlékeztetője: magyaros mintákat rakattak ruhájuk-
ra a hölgyek és urak, majd pedig tüntetőleg azt viselték minden je-
les alkalommal az egészségtelen és merev korabeli módi helyett. Ezt 
újították fel a 20. század húszas éveiben olyan sikerrel, hogy még 
kormányzói fogadásokon is elfogadtatást nyert, majd pedig a 40-
es évek elején németellenes célból szorgalmazta Bajcsy-Zsilinszky 
Endre és baráti köre!

4. Nevek jelentésmódosulása: Pannónia-Auróra-Muskátli-
Pannónia. Mindegyik nevet ismerjük vagy ismerni véljük. Álljunk 
csak meg az Auróránál,  amely először a mostani Ramada Balaton 
szálló leánykori neve volt. De a szálloda által felvett Auróra név 
nem az 1917. évi bolsevik puccs híres-hírhedt hadihajónak állított 
emléket, mint ahogyan több pártfunkcionárius hitte, hanem a haj-

Keszey János polgármester és Bati János igazgató

10 éves  a  Pannónia!

Regresszív révedezés lenne talán az a kifejezés, ami ma engem ide-
hozott, azokkal a kultúrára éhes polgárokkal együtt, akik ilyen hó-
fúvásos időben is képesek szabadidejüket ön- és közművelődésre ál-
dozni. Márpedig az ilyen emberek egyéb jótettekre is képesek. Ek-
latáns illusztrációja az előbbi vélekedésemnek az a fiatal igazgató, 
aki egyszerre két kiállítást is megnyitott előttem és meg sem koty-
tyant neki.

A bélyegek és képeslapok után vessünk most egy hosszan elnyú-
ló pillantást arra a 172 fényképre, amely azért ilyen „kevés“, mert 
egyrészt csak ekkora az előcsarnok, másrészt pedig nem akadt ele-
gendő keret az összes kép kiállítására. Előzménye azért van ennek 
a fotókiállításnak, hiszen öt éve jelent meg a Balatonalmádi Anno 
címmel egy nagyszerű helytörténeti fényképgyűjtemény Kovács Ist-
ván és Schildmayer Ferenc jóvoltából. A kötet hírnevéhez csak egy 
adalékot közölnék: a világhálón közel 900 000 cikk foglalkozik vele! 
Nos, ilyen előzmények után láttak neki a második kötet anyagának 
rendezéséhez, amely előbb-utóbb megjelenik. 

Fekete-fehér fényképek – végén kiszínesedve – sorakoznak kro-
nológiai sorrendben szorosan egymás után. 1879 és 2012 között 
133 év feszül és ennyi idő alatt hihetetlen sok fénykép és képeslap 
készült. Nehéz volt ílymódon a válogatás és nehéz azt is bevallani, 
hogy mennyi minden hiányzik még mindig. A most kiállított ké-
pek közül 3 darab 19. századi, 55 példány 20. századi és 114, azaz 
66 % 21. századi. Képzeljék el, hogy a mobiltelefonos fényképezés 
elterjedésével még mennyi kép készülhet majd. 

Minden statisztikai kunszt helyett, amely ugye olyan, mint a 
falatnyi bikini: sok mindent megmutat, de a lényeget azért elta-
karja – térjünk ki inkább arra a tényre, hogy nagyon sok képen 
személyek, személyiségek, hírességek és még celebek is láthatók. 
Susan Sontag, amerikai irodalmár professzor és kritikus írja vala-
hol, hogy embereket fényképezni annyi, mint erőszakot követni el 
ellenük, hiszen a fényképész úgy látja őket, ahogy ők sose látják 
önmagukat, s olyasmit tud meg róluk, amit ők maguk nem tud-
hatnak, a fénykép az embert tárggyá minősíti át, s ez a tárgy jelké-
pesen birtokba vehető. 

Balázs Gyula tartott bemutatót az Öböl TV archivumából

A Botorka néptánc együttes is fellépett a jubileumi műsoron

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti
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„A fénykép egy titokról készült titok. 
Minél többet mutat, annál kevesebbet árul el“

Diane Arbus, amerikai fényképész

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS
PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
P.K.K.K. ELŐCSARNOK – 2013. január 18.

Jelképesen – minden nap egy-egy évet szimbolizálva – 10 napos ren-
dezvénysorozattal ünnepelte a Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár  fennállásának tizedik születésnapját. A szervezők minden korosz-
tálynak kedveskedni akartak. Játszóház és meseszínház várta a legkiseb-
beket, fergeteges táncprodukciók és X faktoros dallamok a tinédzsere-
ket, míg a felnőttek az operett és musical slágerek mellett az abszurd 
humor legjelesebb képviselőinek is örülhettek. A Magyar Kultúra Nap-
jára érkező Lukács Sándor színművész saját verseiből összeállított önálló 
estje a versek szerelmeseinek jelentett feledhetetlen élményt.   

A zárás előtti ünnepi fogadáson elismerő oklevelet vehettek át 
mindazok, akik az elmúlt tíz esztendőben segítették a PKKK mun-
káját, sokat tettek a sikerekért. Keszey János polgármester – elismer-
ve a  kulturális központban és a könyvtárban folyó kiváló szakmai  
munkát –  díszes emléktányért ajándékozott a Pannóniának, ame-
lyet a kollektíva nevében Bati János igazgató vett át.

A Pannónia 10 éves születésnapi ünnepségsorozatának keretében a 
könyvtár is megkísérelte színesebbé tenni a hétköznapokat: idővonalat 
építettünk, a padlón és a polcokon feliratok, fotók láthatók, s ha elláto-
gatnak hozzánk, még hónapokig nosztalgiázhatnak az elmúlt 10 év ese-
ményein, elolvashatják a könyvtár életének fontos mozzanatait, sokszor 
olyanokat is, amelyek talán nincsenek a köztudatban, mert láthatatla-
nul épültek be életünkbe, munkafolyamatainkba. Az idővonal alapjai-
ban készen van, de folyamatosan épül, ágazik tovább. Reméljük, hogy 
még hónapokig szolgál nézegetni valóval az érdeklődőknek. Szerencsé-
sek voltak, akik eljöttek az Öböl TV archívumából tartott bemutató-
ra, kellemes délutáni program volt. (Nagy örömmel vennénk, ha a Ba-
latonalmádiról szóló tudósítások archiválva hozzáférhetőek lennének a 
könyvtárban!) Megnézhettük, hogyan épült fel a kulturális centrum az 
egykori Auróra szálloda éttermének helyén, és újraélhettük az elmúlt év-
tized legjobb könyvtári rendezvényeinek hangulatát. Néhány olvasónk 
komolyan vette kérésünket, és már írt könyvtári élményéről, a vetítés al-
kalmával ezekből spontán felolvasás kerekedett. Mindenkit bíztatni sze-
retnénk a folytatásra, nagyon fontos, hogy megtudjuk, kinek mit jelent 
a könyvtár, milyen emlékeket őriz rólunk – s ne feledjék: ajándékkal kö-
szönjük meg a fáradságot! A mesék napján Molnár Enikő és Nádasné 
Varga Kati felnőtteknek szóló népmeséit hallgathatták az érdeklődők, s 
együtt énekelhették Katival a népdalokat. Ez sem az első ilyen alkalom 
volt, s remélem, lesz folytatása is. Jöjjenek hozzánk továbbra is, várjuk 
Önöket! Akár olvasgatni, akár kölcsönözni, akár egy-egy programra, de 
bárki csatlakozhat a Könyvfalók táborához – gyerekek is, felnőttek is! Ez 
az év a múltidézés éve (is) a Pannóniában, mindig várjuk meglepetéssel 
Önöket! Kérdezzék csak a könyvtárosokat…

nal római istennőjének. Balatonalmádi legmagasabb épületét érinti 
először a hajnali napsugár, amint erre a tényre Borsos Miklós szob-
rászművész csodaszép márványszobra még ma is emlékeztet a szál-
loda halljában.

5. Híres személyiségek, politikusok, neves művészek és közéleti 
emberek. Kánya Kálmán (1869-1945) ragyogó tehetségű külügy-
miniszter egykori almádi villáját ma emléktábla jelzi. Györgyi Dé-
nes világhírű építészmérnök (1886-1961), Dionysius Györgyi né-
ven Pittsburgben, Barcelonában, Torinoban, Budapesten és Deb-
recenben tervezett – hogy a szép helyi épületeket ne is említsük 
– Bánffy György (1927-2010) a legszebben beszélő magyar szín-
művész nagyon sokszor volt a gimnázium zsűrielnöke a Lőrincze-
napokon és a város vendége.

6. Ünnepek, események, műsorok, előadói estek, találkozók, 
megemlékezések. Talán ezekről az eseményekről több fénykép ke-
rült elő, mint az előbbiekről, de érdemes figyelemmel kísérni egy-
részt a kibontakozó gyógyüdülőhelyi felbuzdulást, majd a kisvárosi 
öntudatot és az intenzív urbanizálódás félreismerhetetlen jeleit.

Legalább nyolc ember elévülhetetlen érdeme, hogy e kiállítás ma 
szemünk elé kerülhet, abban viszont szeretnék biztos lenni, hogy 
Balatonalmádi városa alkalmasint talál majd alkalmat és lehetősé-
get az alábbi személyek érdemeinek megörökítésére: † Durst László, 
Beke G. László, Kovács István, Kripli Bernadett, Juhászné Vincze 
Eszter, Pászti György, Schildmayer Ferenc, Szebényi Éva.

Fényképek gyűjtésének hagyományos módja erősen behatárolt és 
adott időszakokra vonatkoztatva egyre szűkül is. Pillantsunk csak rá 
az 1914-1918, az 1941-1945 közötti háborús évekre, amelyek szű-
kös képanyagára nagyon sok gyűjtő és kutató szakosodott már ed-
dig is a különböző hivatalos kiadványok illusztrációiról nem is be-
szélve. Felettébb sok kép lapulhat különböző szerkesztőségekben, 
hatósági archívumokban és hivatásos fényképészek hagyatékában is, 
amelyek felleléséhez kitartó türelem és sólyomszem szükségeltetik.

Online fotókiállítás – azaz a világhálón fellelhető fényképek gyűj-
tése, rendszerezése és figyelemmel kísérése nem lehet továbbra is 
csupán lelkes amatőrök kizárólagos feladata. Vessünk ugyanis csak 
egy alapos pillantást a különböző keresőprogramok villámgyors kí-
nálatára. Üssük be a keresőmezőbe Balatonalmádi nevét és jelöl-
jük meg a képkeresést mintegy behatárolásként. Ez nem jelenti azt, 
hogy a szöveges adalékok automatikusan kimaradnak, hanem olyan 
szöveges emlékek is felbukkanhatnak, ahol fényképek találhatók.  
Google: 343 000, amelyet tovább szűkítve a balatonalmádi nyár 
utasítással 91 900 kép marad. (Gyorsan kiszűrhető ebből a halmaz-
ból az angol kísérőszöveges képek száma Balatonalmádi Summer 
beütésével, ami 10 300 ...) A YAHOO keresőprogram képszámot 
nem ad meg, de több ezer oldalon lehet tallózgatni igen magas mi-
nőségű képek között. Talán a 11 helyen található a keresőprogra-
mok között az aol, azaz America Online oldalain, ahol Balatonal-
mádiról 1 600 000 kép található.

Milyen szép is lenne, ha egyszer egy külön kötetben lehetne lát-
ni Szerelmey Miklós 1848-as rézkarcát a balatonalmádi hegyekről, 
Richard Bright térképét a Varosbereny felirattal, Richard Young 
hajóépítő látogatását Vörösberényben és Balatonalmádi személyi-
ségeit a legkorábbi időktől a 21. századig. Álmodjunk és utána pe-
dig tevékenykedjünk, mert az Európai Kézfogás Szoborpark is így 
jön létre! Addig is nézegessük az itt kiállított képeket és morfon-
dírozzunk el azon, hogy mi magunk mennyi adalékkal szolgál-
hatnánk Kovács Istvánnak.  Őszinte szívvel gratulálok kezdemé-
nyezéséhez, áldozatos munkájához, amelyhez további jó egészsé-
get és barátságos elszántságot kívánok. Neki is és az immár tizen-
éves Pannóniának is!

       Czuczor Sándor

Néhány képcsoport azonban olykor magyarázatra, vagy inkább 
kiegészítésre szorul, amelyet hevenyészve hat csoportba soroltam:

1. Kneipp féle hidegvíz gyógy kúra. A 19. században élt Sebastian 
Kneipp katolikus pap világhírű vízgyógyászati módszere, a modern 
természetgyógyászat alapjait vetette meg Európában. A szorgalmas 
bajor kisdiák maga is tüdőbajt kapott s az utolsó stádiumba érve sa-
ját magát gyógyította ki a halálos betegségből. Olyan híre lett, hogy 
tömegek zarándokoltak el hozzá és a helyi Gyógyház lett az első si-
keres alkalmazás hazánkban.

2. Mezőgazdasági termények kiállítása. A filoxéra-vész előtti sző-
lők és a Nitrokémia beindítása előtti gyümölcsök olyan szépek vol-
tak, hogy az itteni gazdák büszkén szállították őket messzi piacok-
ra is. A nyaralók gyarapodó száma viszont megkövetelte, hogy hely-
ben is kapható legyen az, amit másutt megcsodált, megvásárolt és 
megszeretett. Mondhatnak, amit akarnak, de nekem még ma is íz-
letesebb a szőlősorok között termett tükehagyma, mint akármilyen 
snidling vagy salotta.

3. Abbázia, Pannónia, Auróra, Stella Maris, Tulipán szálló. A 
mostani diákoknak mondok talán csak újat azzal, hogy Abbázia a 
történelmi Magyarország legfelkapottabb gyógyüdülőhelye volt a 
Tengermelléken, amelyet Trianon után a horvátok azonnal átnevez-
tek Opatijának, de így is, úgy is apátságot jelent. A trianoni Kis-
Magyarországon viszont szállodák, éttermek és intézmények emlé-
keztetnek a dicső múltra, így lett a Magyar tenger partján, Almá-
diban is Abbázia szálloda, mára pedig nyaralóház. A Tulipán pedig 
nem virágnév Balatonalmádi esetében, hanem egy 19. század ele-
ji mozgalom emlékeztetője: magyaros mintákat rakattak ruhájuk-
ra a hölgyek és urak, majd pedig tüntetőleg azt viselték minden je-
les alkalommal az egészségtelen és merev korabeli módi helyett. Ezt 
újították fel a 20. század húszas éveiben olyan sikerrel, hogy még 
kormányzói fogadásokon is elfogadtatást nyert, majd pedig a 40-
es évek elején németellenes célból szorgalmazta Bajcsy-Zsilinszky 
Endre és baráti köre!

4. Nevek jelentésmódosulása: Pannónia-Auróra-Muskátli-
Pannónia. Mindegyik nevet ismerjük vagy ismerni véljük. Álljunk 
csak meg az Auróránál,  amely először a mostani Ramada Balaton 
szálló leánykori neve volt. De a szálloda által felvett Auróra név 
nem az 1917. évi bolsevik puccs híres-hírhedt hadihajónak állított 
emléket, mint ahogyan több pártfunkcionárius hitte, hanem a haj-

Keszey János polgármester és Bati János igazgató

10 éves  a  Pannónia!

Regresszív révedezés lenne talán az a kifejezés, ami ma engem ide-
hozott, azokkal a kultúrára éhes polgárokkal együtt, akik ilyen hó-
fúvásos időben is képesek szabadidejüket ön- és közművelődésre ál-
dozni. Márpedig az ilyen emberek egyéb jótettekre is képesek. Ek-
latáns illusztrációja az előbbi vélekedésemnek az a fiatal igazgató, 
aki egyszerre két kiállítást is megnyitott előttem és meg sem koty-
tyant neki.

A bélyegek és képeslapok után vessünk most egy hosszan elnyú-
ló pillantást arra a 172 fényképre, amely azért ilyen „kevés“, mert 
egyrészt csak ekkora az előcsarnok, másrészt pedig nem akadt ele-
gendő keret az összes kép kiállítására. Előzménye azért van ennek 
a fotókiállításnak, hiszen öt éve jelent meg a Balatonalmádi Anno 
címmel egy nagyszerű helytörténeti fényképgyűjtemény Kovács Ist-
ván és Schildmayer Ferenc jóvoltából. A kötet hírnevéhez csak egy 
adalékot közölnék: a világhálón közel 900 000 cikk foglalkozik vele! 
Nos, ilyen előzmények után láttak neki a második kötet anyagának 
rendezéséhez, amely előbb-utóbb megjelenik. 

Fekete-fehér fényképek – végén kiszínesedve – sorakoznak kro-
nológiai sorrendben szorosan egymás után. 1879 és 2012 között 
133 év feszül és ennyi idő alatt hihetetlen sok fénykép és képeslap 
készült. Nehéz volt ílymódon a válogatás és nehéz azt is bevallani, 
hogy mennyi minden hiányzik még mindig. A most kiállított ké-
pek közül 3 darab 19. századi, 55 példány 20. századi és 114, azaz 
66 % 21. századi. Képzeljék el, hogy a mobiltelefonos fényképezés 
elterjedésével még mennyi kép készülhet majd. 

Minden statisztikai kunszt helyett, amely ugye olyan, mint a 
falatnyi bikini: sok mindent megmutat, de a lényeget azért elta-
karja – térjünk ki inkább arra a tényre, hogy nagyon sok képen 
személyek, személyiségek, hírességek és még celebek is láthatók. 
Susan Sontag, amerikai irodalmár professzor és kritikus írja vala-
hol, hogy embereket fényképezni annyi, mint erőszakot követni el 
ellenük, hiszen a fényképész úgy látja őket, ahogy ők sose látják 
önmagukat, s olyasmit tud meg róluk, amit ők maguk nem tud-
hatnak, a fénykép az embert tárggyá minősíti át, s ez a tárgy jelké-
pesen birtokba vehető. 

Balázs Gyula tartott bemutatót az Öböl TV archivumából

A Botorka néptánc együttes is fellépett a jubileumi műsoron

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. febr. 8. és márc. 28. 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)

Februárban 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 Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Február 8. péntek 16. 30 óra
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia 1. terem 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Február 8. péntek 17 óra
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Gomba a konyhán (diavetítéssel)
Kalauz Katalin és Kalauz József előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Február 8. péntek 18 óra 
ASSZONYFARSANG 
Batyus bál a Nők a Balatonért Egyesület almádi csoportja szervezésében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/329-8440 (Németh Jánosné, Erzsi) 

Február 9. szombat 18 óra 
BÖDŐCS TIBOR HUMORISTA ÖNÁLLÓ ESTJE 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Jegyek 2500 Ft-os áron elővételben a helyszínen kaphatók.  
Tel.: 20/31-09-902 (Németh Ernő, szervező) 

Február 9. szombat 20 órától 
JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI BÁL 
A vendégek fogadása üdvözlő itallal:  19 és 20 óra között 
Vacsora: 20 órakor
BÜFÉ – TOMBOLA – ZENE: TÓTH ISTVÁN ZENÉSZ
Megjelenés: jelmezben vagy jelmez nélkül
Belépő: 2500 Ft, mely tartalmazza: az üdvözlő italt és a vacsorát. 
Jegyelővétel és asztalfoglalás a helyszínen hétköznap 16-18 óráig.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szervezők: Borostyán Népdalkör – Ringató Balaton Néptánccsoport – Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub
Tel.: 30/902 -4268 (Lencse Sándor) 
 
Február 12. kedd 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Farsangi összejövetel 
Előző évi kirándulásokról képes vetítés  
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Február 13. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Kozmetikai tanácsok, szépségápolás kozmetikus vendégekkel
Az egészséges életmód követelményei, a mozgás szerepe korunkban
Vendégünk: Dr. Kulcsár Enikő háziorvos 
Befizetések a vacsorára
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 15. péntek 18 óra 
BUDAPEST RAGTIME BAND koncertje 
A Budapest Ragtime Band 1980-ban alakult főiskolát végzett jazz- és klasszikus mu-
zsikusokból, akik a hagyományos ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újsze-
rű hangszereléssel ültették át egyedülálló zenei hangzássá. 
Később műsorukba jazz- és dixiland-örökzöldek, a világon egyedülálló zenei paródi-
ák, ismert slágerek és operák humoros feldolgozásai is kerültek.  
A Budapest Ragtime Band-nek nemcsak a ragtime muzsika ápolása és megszerette-
tése a célja, hanem a közönség mindenkori magas színvonalú szórakoztatása, amely-
nek soraiban minden korosztály megtalálható. Résztvevője rangos fesztiváloknak a 
világ minden részén. A születésnapi rendezvénysorozat nyitónapján az időjárási vi-
szonyok közt elmaradt koncertjét pótolja most a zenekar. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506 

Február 16. szombat
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
Részvétel a 15 órakor kezdődő, Fábián József emlékére szervezett szőlész-borász találko-
zón Alsóörsön 
Indulás a vörösberényi posta elől 14.15 órakor. 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Február 16. szombat 15 óra
CIMBORA KLUB 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 
 
Február 18. hétfő 18 óra
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
Tavaszi tápanyag utánpótlás, füvesítés. 
Cserjék, dísznövények metszése, ápolása. 
Előadó: Ujvári György, kertész 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Február 20. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetések
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 22. péntek 10 óra
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Női oldalaink: anya? feleség? nő? avagy a szerepek összeegyeztetése
Beszélgetőtársunk: Ujszászi Petra pszichológus
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488, Kováts Anna 20/5185-141

Február 22. péntek
PEGAZUS BÁBSZÍNHÁZ – BÉRLETES ELŐADÁS 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pegazus Bábszínház Kft. 
Tel.: 30/461-5161 (Horváth Krisztina) 

Február 22. péntek 17 óra
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Mikológiai érdekességek –a gombák titokzatos világa 
Dr. Jancsó Gábor előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Február 24. vasárnap
TÉLTEMETŐ-TAVASZKÖSZÖNTŐ MANDULÁS TÁNCHÁZ JÉGTÖRŐ MÁTYÁS 
NAPJÁN
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és a Móló környéke  
és a Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506 

Február 24. vasárnap 9-14 óra között
KELET-BALATONI SAKK BAJNOKSÁG 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/389-60-49 (Fáncsy Imre) 

Február 25. hétfő
MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAINAK EMLÉK-
NAPJA ALKALMÁBÓL 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Konzervatív Kör 
Tel.: 20/203-61-35 (Kiss György) 

Február 27. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Beszámoló a klub kétéves munkájáról. 
A 2013. évi program és kirándulási terv
Előadó: Lencse Sándor elnök
Tájékoztató a klub gazdálkodásáról 
Előadó: Herczeg Sándorné gazdaságvezető
Vezetőségválasztás
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 1. péntek 17 óra
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Gombák bemutatása videofilmen. Fényképezte: Szenthe László
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Március 4. hétfő 18 óra
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
2012. év borászati tanulságai. Tavaszi rügyvizsgálat, terhelési tanácsadás. Fertőző gombák 
áttelelése a szőlőben és a gyümölcsösben. Előadó: Schweiger Rezső borász 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Március 6. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Nagyszülők – gyermekek – unokák kapcsolata. Generációs problémák és megoldások
Előadók: Sajtos Ildikó intézményvezető és Dr. Mohgyiné Istvánovits Judit, a Szociális in-
tézmény munkatársa
Egészségben – biztonságban. Vendégünk: Balogh Csaba
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 8. péntek 16. 30 óra
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia 1. terem 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Március 8. péntek 18 óra
NŐNAP A PANNÓNIÁBAN! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506 

Március 9. szombat
ÉLETTEREINK
Amatőr kiállítás megnyitója Vörösberényben 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Március 12. kedd 15 óra
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Szív- és érrendszeri megbetegedések és kisegítő kezelések 
Előadó: Dudás Zsolt, a Pharma Nord Kft. képviseletében 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Március 14. csütörtök 17 óra
A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM VÁNDORKIÁLLÍTÁSÁNAK MEG-
NYITÓJA 
A kiállítás megtekinthető április 13-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/542-506 

Március 14. csütörtök 18 óra
FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS MEGEMLÉKEZŐ MŰSOR  
A KOSSUTH SZOBORNÁL, AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN 
Helyszín: Városház tér – Szent Erzsébet Liget – Kossuth szobor 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 15. péntek 11 óra
VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  
EMLÉKÉRE 
Műsort adnak a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói. 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Petőfi szobor 
Az ünnepség koszorúzással zárul. Kérjük a koszorúzni kívánó szervezeteket, hogy legké-
sőbb március 14-ig jelezzék az intézménynek koszorúzási szándékukat. 
Tel.: 88/542-506, 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 18. hétfő 18 óra
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
Népszokások, néphagyományok kalendáriuma 
Előadó: Németh Mihályné Irénke borász-kertbarát 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Március 20. szerda 16 és 17 óra között
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetése
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 23. szombat
MANDULÁS CSALÁDI TÁNCHÁZ  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Március 23. szombat 15 óra
CIMBORA KLUB 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Március 27. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Nőnapi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 28. csütörtök 16 óra
GYERE, KÉSZÜLJ VELÜNK A HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE! 
Kreatív, kézműves játszóház kisgyermekek részére a húsvét és tavaszvárás témakörében
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506  

„Fábián József” Kertbarátkör
Programtervzet 2013. I. félév

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet,  
és fogyassz magyar termékeket!”

01. 07.  Boldog Új Évet! – Újévköszöntő  
01. 21.   Mit kell tudnunk Trianonról? Ea.: Czuczor Sándor jószolgálati 

nagykövet
02. 02. 14.00  Vince napi rügy- és bormustra
02. 04.   Tűzvédelem, füstmérgezés megelőzése. Teendők biztonsá-

gunk érdekében. Ea.: Katasztrófavédelem munkatársa
02. 16. 15.00   Fábián József emlékére szőlész-borász találkozó Alsóörsön 

(Indulás a vörösberényi posta elől 14.15-kor)
02. 18.    Tavaszi tápanyag utánpótlás, füvesítés. Cserjék, dísznövények 

metszése, ápolása. Ea.: Újvári György kertész
03. 04.    2012. év borászati tanulságai. Tavaszi rügyvizsgálat, terhelési 

tanácsadás. Fertőző gombák áttelelése a szőlőben és a gyü-
mölcsösben. Ea.: Schweiger Rezső borász

03. 18.  Népszokások, -hagyományok kalendáriuma. Ea.: Németh 
Mihályné Irénke borász-kertbarát

04. 06. 15.00  Házi borverseny
04. 08.  Fától az erdőt. Ea.: Pintér Beáta erdész
04. 22.  Közgyűlés. Beszámoló a 2012. évi munkáról és a gazdálko-

dásról. Ea.: Pandur Ferenc elnök, Bugovics Edit gazd. vez.
05. 01. Majális (Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara)
06. 08 – 09. Kirándulás: Pomáz – Dunakanyar – Szentendre

Hálás köszönet
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub és művészeti csoportjainak jótékonysá-

gi rendezvényeit (pótszilveszter, farsangi bál) tombolatárgyak, szolgáltatá-
si, étkezési, vásárlási utalványok felajánlásával a nehéz gazdasági helyzet el-
lenére  nagyon sokan segítették  városunkban.  

Így: a Ramada Hotel, a Jóbarátok Halsütöde Budatava, a Vörösberényi 
Gazdabolt, a Fórumkert, a budatavai Horgászbolt, a György patika, az Op-
timum gyógyszertár, a Fórum Virágbolt, a Tűzvirág, a Glória és az Eszterlánc 
Virágbolt, a Coop Star,  a Jutka butik, a Rubynt és a Márti divatáru, a Color-
paletta Csomay Attila, az Ági Papír-írószer, a Parfüméria Rendesné Szabó 
Éva, az EL-KER Villamossági Kft., a Neon Szaküzlet, Kopár Attila kereskedő, 
Séllei Katalin keramikus, a Haspók Ajándékbolt, Mentes T. Anikó függöny-
üzlet, Tóth Piroska és Bakainé Edit fodrászok, a Rising Szalon, a Rock Café, 
a Porció Étterem, a Pireus Étterem, a Határcsárda, a Vrtel Cukrászda, az Oá-
zis bolt Jakab Attila, a Napsugár vegyeskereskedés, a Fotóbolt és a Nyugdí-
jas Klub tagjai.

A bevételt a művészeti csoportok működésére, a Nyugdíjas Klub prog-
ramjainak, a munkában megfáradt időskorúak feltöltődését szolgáló kirán-
dulásainak megvalósítására fordítjuk. 

Jó volt érezni, látni, hogy a fiatal és idős emberekben egyaránt még él a 
segíteni akarás. Klubunk és elnökségünk nevében ezúton mondok hálás kö-
szönetet minden kedves támogatónknak, és egyben kívánok munkájukhoz 
az új évben  sok sikert, jó erőt, egészséget tisztelettel:

  Lencse Sándor a klub elnöke
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. febr. 8. és márc. 28. 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)

Februárban 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 Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Február 8. péntek 16. 30 óra
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia 1. terem 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Február 8. péntek 17 óra
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Gomba a konyhán (diavetítéssel)
Kalauz Katalin és Kalauz József előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Február 8. péntek 18 óra 
ASSZONYFARSANG 
Batyus bál a Nők a Balatonért Egyesület almádi csoportja szervezésében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/329-8440 (Németh Jánosné, Erzsi) 

Február 9. szombat 18 óra 
BÖDŐCS TIBOR HUMORISTA ÖNÁLLÓ ESTJE 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Jegyek 2500 Ft-os áron elővételben a helyszínen kaphatók.  
Tel.: 20/31-09-902 (Németh Ernő, szervező) 

Február 9. szombat 20 órától 
JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI BÁL 
A vendégek fogadása üdvözlő itallal:  19 és 20 óra között 
Vacsora: 20 órakor
BÜFÉ – TOMBOLA – ZENE: TÓTH ISTVÁN ZENÉSZ
Megjelenés: jelmezben vagy jelmez nélkül
Belépő: 2500 Ft, mely tartalmazza: az üdvözlő italt és a vacsorát. 
Jegyelővétel és asztalfoglalás a helyszínen hétköznap 16-18 óráig.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szervezők: Borostyán Népdalkör – Ringató Balaton Néptánccsoport – Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub
Tel.: 30/902 -4268 (Lencse Sándor) 
 
Február 12. kedd 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Farsangi összejövetel 
Előző évi kirándulásokról képes vetítés  
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Február 13. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Kozmetikai tanácsok, szépségápolás kozmetikus vendégekkel
Az egészséges életmód követelményei, a mozgás szerepe korunkban
Vendégünk: Dr. Kulcsár Enikő háziorvos 
Befizetések a vacsorára
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 15. péntek 18 óra 
BUDAPEST RAGTIME BAND koncertje 
A Budapest Ragtime Band 1980-ban alakult főiskolát végzett jazz- és klasszikus mu-
zsikusokból, akik a hagyományos ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újsze-
rű hangszereléssel ültették át egyedülálló zenei hangzássá. 
Később műsorukba jazz- és dixiland-örökzöldek, a világon egyedülálló zenei paródi-
ák, ismert slágerek és operák humoros feldolgozásai is kerültek.  
A Budapest Ragtime Band-nek nemcsak a ragtime muzsika ápolása és megszerette-
tése a célja, hanem a közönség mindenkori magas színvonalú szórakoztatása, amely-
nek soraiban minden korosztály megtalálható. Résztvevője rangos fesztiváloknak a 
világ minden részén. A születésnapi rendezvénysorozat nyitónapján az időjárási vi-
szonyok közt elmaradt koncertjét pótolja most a zenekar. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506 

Február 16. szombat
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
Részvétel a 15 órakor kezdődő, Fábián József emlékére szervezett szőlész-borász találko-
zón Alsóörsön 
Indulás a vörösberényi posta elől 14.15 órakor. 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Február 16. szombat 15 óra
CIMBORA KLUB 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 
 
Február 18. hétfő 18 óra
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
Tavaszi tápanyag utánpótlás, füvesítés. 
Cserjék, dísznövények metszése, ápolása. 
Előadó: Ujvári György, kertész 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Február 20. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetések
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 22. péntek 10 óra
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Női oldalaink: anya? feleség? nő? avagy a szerepek összeegyeztetése
Beszélgetőtársunk: Ujszászi Petra pszichológus
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488, Kováts Anna 20/5185-141

Február 22. péntek
PEGAZUS BÁBSZÍNHÁZ – BÉRLETES ELŐADÁS 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pegazus Bábszínház Kft. 
Tel.: 30/461-5161 (Horváth Krisztina) 

Február 22. péntek 17 óra
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Mikológiai érdekességek –a gombák titokzatos világa 
Dr. Jancsó Gábor előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Február 24. vasárnap
TÉLTEMETŐ-TAVASZKÖSZÖNTŐ MANDULÁS TÁNCHÁZ JÉGTÖRŐ MÁTYÁS 
NAPJÁN
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és a Móló környéke  
és a Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506 

Február 24. vasárnap 9-14 óra között
KELET-BALATONI SAKK BAJNOKSÁG 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/389-60-49 (Fáncsy Imre) 

Február 25. hétfő
MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAINAK EMLÉK-
NAPJA ALKALMÁBÓL 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Konzervatív Kör 
Tel.: 20/203-61-35 (Kiss György) 

Február 27. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Beszámoló a klub kétéves munkájáról. 
A 2013. évi program és kirándulási terv
Előadó: Lencse Sándor elnök
Tájékoztató a klub gazdálkodásáról 
Előadó: Herczeg Sándorné gazdaságvezető
Vezetőségválasztás
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 1. péntek 17 óra
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Gombák bemutatása videofilmen. Fényképezte: Szenthe László
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Március 4. hétfő 18 óra
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
2012. év borászati tanulságai. Tavaszi rügyvizsgálat, terhelési tanácsadás. Fertőző gombák 
áttelelése a szőlőben és a gyümölcsösben. Előadó: Schweiger Rezső borász 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Március 6. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Nagyszülők – gyermekek – unokák kapcsolata. Generációs problémák és megoldások
Előadók: Sajtos Ildikó intézményvezető és Dr. Mohgyiné Istvánovits Judit, a Szociális in-
tézmény munkatársa
Egészségben – biztonságban. Vendégünk: Balogh Csaba
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 8. péntek 16. 30 óra
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia 1. terem 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Március 8. péntek 18 óra
NŐNAP A PANNÓNIÁBAN! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506 

Március 9. szombat
ÉLETTEREINK
Amatőr kiállítás megnyitója Vörösberényben 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Március 12. kedd 15 óra
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Szív- és érrendszeri megbetegedések és kisegítő kezelések 
Előadó: Dudás Zsolt, a Pharma Nord Kft. képviseletében 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Március 14. csütörtök 17 óra
A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM VÁNDORKIÁLLÍTÁSÁNAK MEG-
NYITÓJA 
A kiállítás megtekinthető április 13-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/542-506 

Március 14. csütörtök 18 óra
FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS MEGEMLÉKEZŐ MŰSOR  
A KOSSUTH SZOBORNÁL, AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN 
Helyszín: Városház tér – Szent Erzsébet Liget – Kossuth szobor 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 15. péntek 11 óra
VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  
EMLÉKÉRE 
Műsort adnak a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói. 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Petőfi szobor 
Az ünnepség koszorúzással zárul. Kérjük a koszorúzni kívánó szervezeteket, hogy legké-
sőbb március 14-ig jelezzék az intézménynek koszorúzási szándékukat. 
Tel.: 88/542-506, 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 18. hétfő 18 óra
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
Népszokások, néphagyományok kalendáriuma 
Előadó: Németh Mihályné Irénke borász-kertbarát 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Március 20. szerda 16 és 17 óra között
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetése
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 23. szombat
MANDULÁS CSALÁDI TÁNCHÁZ  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Március 23. szombat 15 óra
CIMBORA KLUB 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Március 27. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Nőnapi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 28. csütörtök 16 óra
GYERE, KÉSZÜLJ VELÜNK A HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE! 
Kreatív, kézműves játszóház kisgyermekek részére a húsvét és tavaszvárás témakörében
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506  

„Fábián József” Kertbarátkör
Programtervzet 2013. I. félév

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet,  
és fogyassz magyar termékeket!”

01. 07.  Boldog Új Évet! – Újévköszöntő  
01. 21.   Mit kell tudnunk Trianonról? Ea.: Czuczor Sándor jószolgálati 

nagykövet
02. 02. 14.00  Vince napi rügy- és bormustra
02. 04.   Tűzvédelem, füstmérgezés megelőzése. Teendők biztonsá-

gunk érdekében. Ea.: Katasztrófavédelem munkatársa
02. 16. 15.00   Fábián József emlékére szőlész-borász találkozó Alsóörsön 

(Indulás a vörösberényi posta elől 14.15-kor)
02. 18.    Tavaszi tápanyag utánpótlás, füvesítés. Cserjék, dísznövények 

metszése, ápolása. Ea.: Újvári György kertész
03. 04.    2012. év borászati tanulságai. Tavaszi rügyvizsgálat, terhelési 

tanácsadás. Fertőző gombák áttelelése a szőlőben és a gyü-
mölcsösben. Ea.: Schweiger Rezső borász

03. 18.  Népszokások, -hagyományok kalendáriuma. Ea.: Németh 
Mihályné Irénke borász-kertbarát

04. 06. 15.00  Házi borverseny
04. 08.  Fától az erdőt. Ea.: Pintér Beáta erdész
04. 22.  Közgyűlés. Beszámoló a 2012. évi munkáról és a gazdálko-

dásról. Ea.: Pandur Ferenc elnök, Bugovics Edit gazd. vez.
05. 01. Majális (Helyszín: Vörösberényi Kultúrház udvara)
06. 08 – 09. Kirándulás: Pomáz – Dunakanyar – Szentendre

Hálás köszönet
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub és művészeti csoportjainak jótékonysá-

gi rendezvényeit (pótszilveszter, farsangi bál) tombolatárgyak, szolgáltatá-
si, étkezési, vásárlási utalványok felajánlásával a nehéz gazdasági helyzet el-
lenére  nagyon sokan segítették  városunkban.  

Így: a Ramada Hotel, a Jóbarátok Halsütöde Budatava, a Vörösberényi 
Gazdabolt, a Fórumkert, a budatavai Horgászbolt, a György patika, az Op-
timum gyógyszertár, a Fórum Virágbolt, a Tűzvirág, a Glória és az Eszterlánc 
Virágbolt, a Coop Star,  a Jutka butik, a Rubynt és a Márti divatáru, a Color-
paletta Csomay Attila, az Ági Papír-írószer, a Parfüméria Rendesné Szabó 
Éva, az EL-KER Villamossági Kft., a Neon Szaküzlet, Kopár Attila kereskedő, 
Séllei Katalin keramikus, a Haspók Ajándékbolt, Mentes T. Anikó függöny-
üzlet, Tóth Piroska és Bakainé Edit fodrászok, a Rising Szalon, a Rock Café, 
a Porció Étterem, a Pireus Étterem, a Határcsárda, a Vrtel Cukrászda, az Oá-
zis bolt Jakab Attila, a Napsugár vegyeskereskedés, a Fotóbolt és a Nyugdí-
jas Klub tagjai.

A bevételt a művészeti csoportok működésére, a Nyugdíjas Klub prog-
ramjainak, a munkában megfáradt időskorúak feltöltődését szolgáló kirán-
dulásainak megvalósítására fordítjuk. 

Jó volt érezni, látni, hogy a fiatal és idős emberekben egyaránt még él a 
segíteni akarás. Klubunk és elnökségünk nevében ezúton mondok hálás kö-
szönetet minden kedves támogatónknak, és egyben kívánok munkájukhoz 
az új évben  sok sikert, jó erőt, egészséget tisztelettel:

  Lencse Sándor a klub elnöke
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Ez a mondat többször elhangzott a vörösberényi kultúrházban ja-
nuár 12-én megnyitott tűzoltó emlékkiállításon. Azon a délutánon 
először Kovács István szájából hallottam, és így folytatódott: „Mert 
különben az Istenért nem fogunk menni semmire!”

Várostörténészünk gyerekkora óta mindent gyűjt, ami települé-
sünk múltjával kapcsolatos. A tűzoltósággal kapcsolatos dolgok kü-
lönösen érdekelték azóta, hogy az ötvenes évek végén Szolga István 
önkéntes tűzoltó fotóját megmutatták neki. Körülbelül tizenhat év-
vel ezelőtt kapott hetvenhat darab 1950-es évekből származó tűzol-
tó képet egy hölgytől, és innen nem volt megállás. 

Kutatni kezdett a Balatonalmádi, Vörösberény és 
Szentkirályszabadja önkéntes tűzoltóságának dokumentumai után. 
Megtudta, hogy a relikviák sokáig egy városi raktárban hevertek, 
majd Budapestre szállították őket. Kitartó nyomozás után kalando-
san ugyan, de mindent sikerült visszaszerezni. 

Ennél a pontnál még mindig segítségre volt szükség ahhoz, hogy 
az emlékkiállítás létrejöhessen. Szegedi József volt tűzoltó szakmai 
útmutatásával, Mester Ferenc a Vörösberényi Polgári Kör tagjaként 
partner volt a jó cél eléréséhez, így elérkezett az a szép nap, amikor 
a kiállítást ünnepélyesen megnyithatták.

A megnyitón beszédet mondott Wibornyi József őrnagy, 
balatonfűzfői tűzoltóparancsnok, valamint Mester Ferenc is. A Séd-
Party zenekar szívhez szóló, alkalomhoz illő zenét biztosított, 

Kovács Istvánnak már csak egy célja van a gyűjteménnyel, nagyon 
szeretné, ha állandó helyet kapnának a féltve őrzött kincsek.

Befejezésül szeretném önökkel megosztani a megnyitón játszott 
tűzoltóinduló szövegét. Szolga Mária

„Riportalany kerestetik” című felhívásunknak köszönhetően kap-
tunk hírt a kiváló tanuló és sportoló testvérpárról. E havi riportunk 
róluk készült. 

Mindhárom generáció tagjai (mindkét oldali nagyszülők, szülők 
és a fiúk is) balatonalmádi állandó lakosok. A Horváth és a Keszt-
helyi család is a Hunyadi János utcában él.

Mivel a fiúk Veszprémbe jártak „sporttagozatos” általános isko-
lába, ezért hét közben Veszprémben laktak, de a hétvégeken ill. a 
szünetekben életvitelszerűen Almádiban élnek és edzenek a fiúk is. 

Horváth Marcell
1993-ban született, 4-szeres if-

júsági válogatott tájékozódási futó, 
10-szer nyerte meg korosztálya di-
ákolimpiáját, többszörös országos 
bajnok, legfényesebb eredménye 
a 2011-es Ifjúsági Tájfutó Európa 
Bajnokság sprint számában elért 
bronzérem, amelyet a Magyar Tá-
jékozódási Szövetség „az év legjobb 
utánpótláskorú tájfutója” címmel 
ismert el.

Kimagasló eredményeket ért el, 
mint tájékozódási kerékpáros. Ebben a sportágban sajnos diákolim-
piát nem rendeznek, de 2007 óta a sportág válogatott mezőnyében 
bizonyít, sokszoros országos bajnok, 3-szoros Európa Kupa győz-
tes, 2012-ben a Junior Tájkerékpáros Világbajnokságon ezüstérmet 
szerzett.

Horváth Gergő
1995-ben született, 10 éves ko-

rában a tájfutással ismerkedett meg 
először, majd átnyergelt a tájkerék-
párosokhoz. 2009 óta tagja a vá-
logatottnak, országos bajnoksá-
gok győztese, 2012-ben az Ifjúsá-
gi Európa Kupán ötödik helyezést 
szerzett, az idei cseh négy napos 
MTBO fesztivál győztese F17-ben. 

Ez egy olyan sportág, ahol MTB 
kerékpár segítségével, speciális tér-
kép használatával, megfelelő sor-

rendben, de szabadon választott útvonalon kell érinteni a kijelölt 
ellenőrző pontokat, a lehető legrövidebb idő alatt. Sprint, normál és 
hosszú távú, pontbegyűjtő  ill. váltó versenyeket rendeznek. A ver-
seny általában erdőben, erdei utakon zajlik, 30-120 perc alatt tel-
jesíthető, életkora szerint minél feljebb kerül a sportoló, annál na-
gyobb szintemelkedést hoz a feladat.

A Szövetség minden évben meghirdeti a Magyar Kupa sorozatot, 
ami 2012-ben 13 versenyből állt. Ezek között voltak hazai országos 
bajnokságok és kupaversenyek, de osztrák és szlovák futamok is. A 
legjobb hét helyezés alapján alakult ki az összetett eredmény. A test-
vérek gyakran utaznak a környező országok nyílt bajnokságaira, ez-
zel is készülve a nagy nemzetközi megmérettetésre: az Európa Ku-
pára, illetve a Világbajnokságra, ahol összesen 20-25 alkalommal 
álltak rajthoz.

2012-ben Marci még junior korú versenyző volt, de ezek a pályák 
gyakran megegyeznek a felnőttekével, így a Magyar Kupaverseny 

Összefogni kell, nem széthúzni! Egy sikeres testvérpár 

Wibornyi József őrnagy és Mester Ferenc a kiállítás megnyitóján

Asztalitenisz hírek
Almádi siker a január 20-án Veszprémben megrendezésre került „ Megyei 

Felnőtt Asztalitenisz Ranglista” versenyen. 
Több mint harminc fő részvételével, hat asztalon folytak a küzdelmek. 

A férfi páros verseny egyenes kieséses rendszerben ment. Ebben a ver-
senyszámban két harmadik helyezést értek el versenyzőink.: Mikó András-
Baumgartner József illetve Nyúl Christian-Penk Zoltán révén. Az egyéni szá-
mok csoportmérkőzésekkel kezdődtek, majd a csoportok első és második 
helyezettjei a tizenhatos főtáblán, kieséses rendszerben küzdöttek tovább. 
Egyik versenyzőnk, Penk Zoltán a négy között a döntőbe jutásért folytatott 
harcban, nagy küzdelemben alul maradt, de így is egy bronzérmet sikerült 
elhoznia. A döntő is egy almádi versenyző, Nyúl Christian részvételével zaj-
lott, melyet nagy fölénnyel 3-0 arányban megnyert és így övé lett az  arany-
érem. Ezzel Balatonalmádi három bronzzal és a fő számban, az egyéniben 
elért egy arannyal remek napot zárt. A Veszprém megyében leigazolt száz-
negyven versenyzőből a megyei ranglistát Nyúl Christian évek óta vezeti. 
Valamint az utóbbi időben Penk Zoltán a második és Baumgartner József az 
ötödik helyen vannak. Az eddigi és az ezen a versenynapon szerzett pontok-
kal még jobban megerősítették helyüket a megyei ranglistán, melyhez szív-
ből gratulálok nekik. Nyúl Csaba klubelnök   

Erődtemplomunkért
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót a 2013-as 

esztendőben az alábbi igei bevezetővel: „Ábrahám oltárt épített ott 
az Úrnak; aki megjelent neki.” (1 Mózes 12, 7)

Ábrahám az oltárnak való helyet nem önmagával tanácskozva vá-
lasztotta ki, hanem maga az Úr jelent meg ott. Isten Ábrahám és az 
ő utódai miatt, ő érettük és az ő szükségük miatt jelent meg éppen 
azon a helyen, hogy általuk ott tiszteltessék és, hogy a földön min-
den ígéretének ott legyen emlékezete, ott dicsőítessék, míg minden 
szó, betű és jel be nem teljesül. 

Isten nemcsak kiválasztotta az Ő neve tiszteletének helyét, ha-
nem jelenlétével meg is szentelte azt, az imádság házává tette, aho-
va az egyházat összegyűjti igéjének hallgatására, nevének segítségül 
hívására, hogy neki hálákat adjanak, Őt dicsérjék és magasztalják.

Hitvalló felmenőink Ábrahám példáját követték, amikor a 
vörösberényi templomdombon hajlékot emeltek az Úrnak. Köve-
it közel ezer éven át nem az ingatag emberi akarat tartotta össze, ha-
nem maga a mindenható Isten. 

A Vörösberényi Református Egyházközség az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadal-
mi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával szerződést kötött a 
templom újrazsindelyezése és belső javítása ügyében. Ehhez 12 
531 000 Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatást ad. 
Az állami támogatás az újrazsindelyezést, az ácsmunkákat és a bel-
ső és külső falvarrást fedezi. A tetőfedés csak kézzel pattintott zsin-
dellyel történhet. Mivel a templom igen komoly összegért lesz föl-
állványozva, kívánatos lenne a templom külső falvarrásán túl a tel-
jes vakolat bepucolását is elvégezni. Az állami támogatás lehívásá-
nak határideje 2013. április 30. Márciusban szeretnénk elkezde-
ni a munkálatokat.

A gyülekezet presbitériuma adakozásra hív mindenkit, aki a 
vörösberényi református templom ügyét fontosnak tartja.

Az adományok befizethetők bevételi bizonylat ellenében a 
Vörösberényi Lelkészi Hivatalban: 8220 Balatonalmádi Veszprémi 
út 105., vagy átutalhatók az alábbi OTP számlaszámra: 11748083-
20020244. A közlemény rovatban kérjük, szíveskedjenek feltüntet-
ni az adomány célját: „a templom felújítására”. 

Életére az alábbi igével kérjük Isten gazdag áldását: „Van olyan, 
aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóz-
tatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.” (Péld. 11:24) „A jóté-
konyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.”(Zsid. 13:16 )

A Vörösberényi Református Egyházközség Presbitériuma nevében 
Faust Gyula református lelkipásztor

Tűzoltó induló
Ha jő a vész, te légy merész 
a magyar tűzoltó sohase fél
ha hív a jel, rohanni kell 
amikor oltalmat valaki kér.
Rajta, rajta, száz veszéllyel 
szembenézünk, hogyha kell
mert szívünkben annyi tűz van 
azt nem oltja semmi el
hogyha felbúg a sziréna 
és a vészt kiáltó jaj
rohanunk, hát félni nem kell 
tudja minden ember 
most már nem lesz baj.

Ha zúg az ár, ha fojt a füst 
rohan a lángon, a romokon át
a vész után elzengi majd 
e dal a tűzoltók diadalát.
Rajta, rajta, száz veszéllyel 
szembenézünk, hogyha kell
mert szívünkben annyi tűz van 
azt nem oltja semmi el
hogyha felbúg a sziréna 
és a vészt kiáltó jaj
rohanunk, hát félni nem kell 
tudja minden ember 
most már nem lesz baj.

Egy bajtársunk, ha ott marad 
a mi szemünkben ő igazi hős.
Emléke bennünk mindig él 
hisz a barátságunk olyan erős. 
Rajta, rajta, száz veszéllyel 
szembenézünk, hogyha kell
mert szívünkben annyi tűz van 
azt nem oltja semmi el
hogyha felbúg a sziréna 
és a vészt kiáltó jaj
rohanunk, hát félni nem kell 
tudja minden ember 
most már nem lesz baj.

során mindkét kategóriában született eredménye. Saját korcsoport-
jában hét győzelemmel lett összetett bajnok, de a felnőtt férfi kate-
góriát is megnyerte 7/5 gőzelemmel. A Magyar Tájékozódási Szö-
vetségtől 2013-ban harmadik alkalommal veheti át az „Év legjobb 
tájékozódási kerékpárosa” címet. Az Európa Kupán sajnos nem tu-
dott elindulni, mert az időpont éppen egybeesett az érettségi he-
tével, a Junior Világbajnokságon – amit hazánk rendezett – sprint 
számban ezüst érmet szerzett, 16 másodperccel lemaradva a legfel-
ső fokról.

Gergő utolsó éves ifjúsági versenyző, az Európa Kupán ötödik he-
lyezett volt, a csehországi négy napos MTBO fesztivál ifjúsági ka-
tegória győztese. Ezen versenyeken kívül, egy korcsoporttal feljebb  
versenyzett, a Magyar Kupasorozat junior kategóriájában negyedik 
helyezést ért el. 

Természetesen a világversenyeken elért eredményeikre a legbüsz-
kébbek, hiszen például a VB-n 66 válogatott sportoló indult egy-
egy kategóriában. Ezen kívül nagyon fontosak azok az eredmények, 
ahol együtt indulhattak: a Magyar Váltóbajnokságot 2011-ben 
megnyerték és ezt az eredményt 2012-ben megismételték. Mind-
ketten tagjai voltak a 24 órás MTB bajnok I. helyezett csapatának, 
ahol egy teljes napon keresztül, hatan egymást váltva rótták a kö-
röket.

A Veszprémi Nelson Kerékpáros Egyesület versenyzői évek óta se-
gítik a munkájukat, illetve – mivel versenyzésükhöz tájfutó leigazo-
lás is szükséges – a Kőbányai Sirályok Tájfutó Klub tagjai is.

Marci már általános iskolásként úgy gondolta, hogy műszaki mér-
nök szeretne lenni, így Veszprémben a Táncsics M. Szakközépisko-
la építész szakán tanult, most első éves a BME építőmérnöki Karán.

Középiskolai sport- és tanulmányi eredményei alapján többszö-
rösen megkapta Veszprém megye „Jó tanulója - jó sportolója” díját, 
emellett 2009-ben és 2011-ben a Magyar Köztársaság „Jó tanuló-
ja-jó sportolója” elismerést is átvehette. Mivel mindkét nagypapa az 
építőiparban dolgozott és szüleik vállalkozása is ilyen jellegű, ezen 
kívül az idősebb testvér is ezen az úton indult el, egyértelmű, hogy 
Gergő is építész szakon tanul Veszprémben. 

Áprilisban kezdődik a Magyar Kupa sorozat, ahol mindketten 
dobogós helyen szeretnének végezni. A világversenyeket Lengyel-
országban és Észtországban rendezik, ahova szintén szeretnének ki-
jutni. 

További sok sikert kívánunk az iskolapadban és a sportéletben 
egyaránt! K.M.

Fotó: Pászti



2013. februárALMÁDI ÚJSÁG

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 1110

SportKrónika

Ez a mondat többször elhangzott a vörösberényi kultúrházban ja-
nuár 12-én megnyitott tűzoltó emlékkiállításon. Azon a délutánon 
először Kovács István szájából hallottam, és így folytatódott: „Mert 
különben az Istenért nem fogunk menni semmire!”

Várostörténészünk gyerekkora óta mindent gyűjt, ami települé-
sünk múltjával kapcsolatos. A tűzoltósággal kapcsolatos dolgok kü-
lönösen érdekelték azóta, hogy az ötvenes évek végén Szolga István 
önkéntes tűzoltó fotóját megmutatták neki. Körülbelül tizenhat év-
vel ezelőtt kapott hetvenhat darab 1950-es évekből származó tűzol-
tó képet egy hölgytől, és innen nem volt megállás. 

Kutatni kezdett a Balatonalmádi, Vörösberény és 
Szentkirályszabadja önkéntes tűzoltóságának dokumentumai után. 
Megtudta, hogy a relikviák sokáig egy városi raktárban hevertek, 
majd Budapestre szállították őket. Kitartó nyomozás után kalando-
san ugyan, de mindent sikerült visszaszerezni. 

Ennél a pontnál még mindig segítségre volt szükség ahhoz, hogy 
az emlékkiállítás létrejöhessen. Szegedi József volt tűzoltó szakmai 
útmutatásával, Mester Ferenc a Vörösberényi Polgári Kör tagjaként 
partner volt a jó cél eléréséhez, így elérkezett az a szép nap, amikor 
a kiállítást ünnepélyesen megnyithatták.

A megnyitón beszédet mondott Wibornyi József őrnagy, 
balatonfűzfői tűzoltóparancsnok, valamint Mester Ferenc is. A Séd-
Party zenekar szívhez szóló, alkalomhoz illő zenét biztosított, 

Kovács Istvánnak már csak egy célja van a gyűjteménnyel, nagyon 
szeretné, ha állandó helyet kapnának a féltve őrzött kincsek.

Befejezésül szeretném önökkel megosztani a megnyitón játszott 
tűzoltóinduló szövegét. Szolga Mária

„Riportalany kerestetik” című felhívásunknak köszönhetően kap-
tunk hírt a kiváló tanuló és sportoló testvérpárról. E havi riportunk 
róluk készült. 

Mindhárom generáció tagjai (mindkét oldali nagyszülők, szülők 
és a fiúk is) balatonalmádi állandó lakosok. A Horváth és a Keszt-
helyi család is a Hunyadi János utcában él.

Mivel a fiúk Veszprémbe jártak „sporttagozatos” általános isko-
lába, ezért hét közben Veszprémben laktak, de a hétvégeken ill. a 
szünetekben életvitelszerűen Almádiban élnek és edzenek a fiúk is. 

Horváth Marcell
1993-ban született, 4-szeres if-

júsági válogatott tájékozódási futó, 
10-szer nyerte meg korosztálya di-
ákolimpiáját, többszörös országos 
bajnok, legfényesebb eredménye 
a 2011-es Ifjúsági Tájfutó Európa 
Bajnokság sprint számában elért 
bronzérem, amelyet a Magyar Tá-
jékozódási Szövetség „az év legjobb 
utánpótláskorú tájfutója” címmel 
ismert el.

Kimagasló eredményeket ért el, 
mint tájékozódási kerékpáros. Ebben a sportágban sajnos diákolim-
piát nem rendeznek, de 2007 óta a sportág válogatott mezőnyében 
bizonyít, sokszoros országos bajnok, 3-szoros Európa Kupa győz-
tes, 2012-ben a Junior Tájkerékpáros Világbajnokságon ezüstérmet 
szerzett.

Horváth Gergő
1995-ben született, 10 éves ko-

rában a tájfutással ismerkedett meg 
először, majd átnyergelt a tájkerék-
párosokhoz. 2009 óta tagja a vá-
logatottnak, országos bajnoksá-
gok győztese, 2012-ben az Ifjúsá-
gi Európa Kupán ötödik helyezést 
szerzett, az idei cseh négy napos 
MTBO fesztivál győztese F17-ben. 

Ez egy olyan sportág, ahol MTB 
kerékpár segítségével, speciális tér-
kép használatával, megfelelő sor-

rendben, de szabadon választott útvonalon kell érinteni a kijelölt 
ellenőrző pontokat, a lehető legrövidebb idő alatt. Sprint, normál és 
hosszú távú, pontbegyűjtő  ill. váltó versenyeket rendeznek. A ver-
seny általában erdőben, erdei utakon zajlik, 30-120 perc alatt tel-
jesíthető, életkora szerint minél feljebb kerül a sportoló, annál na-
gyobb szintemelkedést hoz a feladat.

A Szövetség minden évben meghirdeti a Magyar Kupa sorozatot, 
ami 2012-ben 13 versenyből állt. Ezek között voltak hazai országos 
bajnokságok és kupaversenyek, de osztrák és szlovák futamok is. A 
legjobb hét helyezés alapján alakult ki az összetett eredmény. A test-
vérek gyakran utaznak a környező országok nyílt bajnokságaira, ez-
zel is készülve a nagy nemzetközi megmérettetésre: az Európa Ku-
pára, illetve a Világbajnokságra, ahol összesen 20-25 alkalommal 
álltak rajthoz.

2012-ben Marci még junior korú versenyző volt, de ezek a pályák 
gyakran megegyeznek a felnőttekével, így a Magyar Kupaverseny 

Összefogni kell, nem széthúzni! Egy sikeres testvérpár 

Wibornyi József őrnagy és Mester Ferenc a kiállítás megnyitóján

Asztalitenisz hírek
Almádi siker a január 20-án Veszprémben megrendezésre került „ Megyei 

Felnőtt Asztalitenisz Ranglista” versenyen. 
Több mint harminc fő részvételével, hat asztalon folytak a küzdelmek. 

A férfi páros verseny egyenes kieséses rendszerben ment. Ebben a ver-
senyszámban két harmadik helyezést értek el versenyzőink.: Mikó András-
Baumgartner József illetve Nyúl Christian-Penk Zoltán révén. Az egyéni szá-
mok csoportmérkőzésekkel kezdődtek, majd a csoportok első és második 
helyezettjei a tizenhatos főtáblán, kieséses rendszerben küzdöttek tovább. 
Egyik versenyzőnk, Penk Zoltán a négy között a döntőbe jutásért folytatott 
harcban, nagy küzdelemben alul maradt, de így is egy bronzérmet sikerült 
elhoznia. A döntő is egy almádi versenyző, Nyúl Christian részvételével zaj-
lott, melyet nagy fölénnyel 3-0 arányban megnyert és így övé lett az  arany-
érem. Ezzel Balatonalmádi három bronzzal és a fő számban, az egyéniben 
elért egy arannyal remek napot zárt. A Veszprém megyében leigazolt száz-
negyven versenyzőből a megyei ranglistát Nyúl Christian évek óta vezeti. 
Valamint az utóbbi időben Penk Zoltán a második és Baumgartner József az 
ötödik helyen vannak. Az eddigi és az ezen a versenynapon szerzett pontok-
kal még jobban megerősítették helyüket a megyei ranglistán, melyhez szív-
ből gratulálok nekik. Nyúl Csaba klubelnök   

Erődtemplomunkért
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves olvasót a 2013-as 

esztendőben az alábbi igei bevezetővel: „Ábrahám oltárt épített ott 
az Úrnak; aki megjelent neki.” (1 Mózes 12, 7)

Ábrahám az oltárnak való helyet nem önmagával tanácskozva vá-
lasztotta ki, hanem maga az Úr jelent meg ott. Isten Ábrahám és az 
ő utódai miatt, ő érettük és az ő szükségük miatt jelent meg éppen 
azon a helyen, hogy általuk ott tiszteltessék és, hogy a földön min-
den ígéretének ott legyen emlékezete, ott dicsőítessék, míg minden 
szó, betű és jel be nem teljesül. 

Isten nemcsak kiválasztotta az Ő neve tiszteletének helyét, ha-
nem jelenlétével meg is szentelte azt, az imádság házává tette, aho-
va az egyházat összegyűjti igéjének hallgatására, nevének segítségül 
hívására, hogy neki hálákat adjanak, Őt dicsérjék és magasztalják.

Hitvalló felmenőink Ábrahám példáját követték, amikor a 
vörösberényi templomdombon hajlékot emeltek az Úrnak. Köve-
it közel ezer éven át nem az ingatag emberi akarat tartotta össze, ha-
nem maga a mindenható Isten. 

A Vörösberényi Református Egyházközség az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadal-
mi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságával szerződést kötött a 
templom újrazsindelyezése és belső javítása ügyében. Ehhez 12 
531 000 Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatást ad. 
Az állami támogatás az újrazsindelyezést, az ácsmunkákat és a bel-
ső és külső falvarrást fedezi. A tetőfedés csak kézzel pattintott zsin-
dellyel történhet. Mivel a templom igen komoly összegért lesz föl-
állványozva, kívánatos lenne a templom külső falvarrásán túl a tel-
jes vakolat bepucolását is elvégezni. Az állami támogatás lehívásá-
nak határideje 2013. április 30. Márciusban szeretnénk elkezde-
ni a munkálatokat.

A gyülekezet presbitériuma adakozásra hív mindenkit, aki a 
vörösberényi református templom ügyét fontosnak tartja.

Az adományok befizethetők bevételi bizonylat ellenében a 
Vörösberényi Lelkészi Hivatalban: 8220 Balatonalmádi Veszprémi 
út 105., vagy átutalhatók az alábbi OTP számlaszámra: 11748083-
20020244. A közlemény rovatban kérjük, szíveskedjenek feltüntet-
ni az adomány célját: „a templom felújítására”. 

Életére az alábbi igével kérjük Isten gazdag áldását: „Van olyan, 
aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és aki megtartóz-
tatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.” (Péld. 11:24) „A jóté-
konyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.”(Zsid. 13:16 )

A Vörösberényi Református Egyházközség Presbitériuma nevében 
Faust Gyula református lelkipásztor

Tűzoltó induló
Ha jő a vész, te légy merész 
a magyar tűzoltó sohase fél
ha hív a jel, rohanni kell 
amikor oltalmat valaki kér.
Rajta, rajta, száz veszéllyel 
szembenézünk, hogyha kell
mert szívünkben annyi tűz van 
azt nem oltja semmi el
hogyha felbúg a sziréna 
és a vészt kiáltó jaj
rohanunk, hát félni nem kell 
tudja minden ember 
most már nem lesz baj.

Ha zúg az ár, ha fojt a füst 
rohan a lángon, a romokon át
a vész után elzengi majd 
e dal a tűzoltók diadalát.
Rajta, rajta, száz veszéllyel 
szembenézünk, hogyha kell
mert szívünkben annyi tűz van 
azt nem oltja semmi el
hogyha felbúg a sziréna 
és a vészt kiáltó jaj
rohanunk, hát félni nem kell 
tudja minden ember 
most már nem lesz baj.

Egy bajtársunk, ha ott marad 
a mi szemünkben ő igazi hős.
Emléke bennünk mindig él 
hisz a barátságunk olyan erős. 
Rajta, rajta, száz veszéllyel 
szembenézünk, hogyha kell
mert szívünkben annyi tűz van 
azt nem oltja semmi el
hogyha felbúg a sziréna 
és a vészt kiáltó jaj
rohanunk, hát félni nem kell 
tudja minden ember 
most már nem lesz baj.

során mindkét kategóriában született eredménye. Saját korcsoport-
jában hét győzelemmel lett összetett bajnok, de a felnőtt férfi kate-
góriát is megnyerte 7/5 gőzelemmel. A Magyar Tájékozódási Szö-
vetségtől 2013-ban harmadik alkalommal veheti át az „Év legjobb 
tájékozódási kerékpárosa” címet. Az Európa Kupán sajnos nem tu-
dott elindulni, mert az időpont éppen egybeesett az érettségi he-
tével, a Junior Világbajnokságon – amit hazánk rendezett – sprint 
számban ezüst érmet szerzett, 16 másodperccel lemaradva a legfel-
ső fokról.

Gergő utolsó éves ifjúsági versenyző, az Európa Kupán ötödik he-
lyezett volt, a csehországi négy napos MTBO fesztivál ifjúsági ka-
tegória győztese. Ezen versenyeken kívül, egy korcsoporttal feljebb  
versenyzett, a Magyar Kupasorozat junior kategóriájában negyedik 
helyezést ért el. 

Természetesen a világversenyeken elért eredményeikre a legbüsz-
kébbek, hiszen például a VB-n 66 válogatott sportoló indult egy-
egy kategóriában. Ezen kívül nagyon fontosak azok az eredmények, 
ahol együtt indulhattak: a Magyar Váltóbajnokságot 2011-ben 
megnyerték és ezt az eredményt 2012-ben megismételték. Mind-
ketten tagjai voltak a 24 órás MTB bajnok I. helyezett csapatának, 
ahol egy teljes napon keresztül, hatan egymást váltva rótták a kö-
röket.

A Veszprémi Nelson Kerékpáros Egyesület versenyzői évek óta se-
gítik a munkájukat, illetve – mivel versenyzésükhöz tájfutó leigazo-
lás is szükséges – a Kőbányai Sirályok Tájfutó Klub tagjai is.

Marci már általános iskolásként úgy gondolta, hogy műszaki mér-
nök szeretne lenni, így Veszprémben a Táncsics M. Szakközépisko-
la építész szakán tanult, most első éves a BME építőmérnöki Karán.

Középiskolai sport- és tanulmányi eredményei alapján többszö-
rösen megkapta Veszprém megye „Jó tanulója - jó sportolója” díját, 
emellett 2009-ben és 2011-ben a Magyar Köztársaság „Jó tanuló-
ja-jó sportolója” elismerést is átvehette. Mivel mindkét nagypapa az 
építőiparban dolgozott és szüleik vállalkozása is ilyen jellegű, ezen 
kívül az idősebb testvér is ezen az úton indult el, egyértelmű, hogy 
Gergő is építész szakon tanul Veszprémben. 

Áprilisban kezdődik a Magyar Kupa sorozat, ahol mindketten 
dobogós helyen szeretnének végezni. A világversenyeket Lengyel-
országban és Észtországban rendezik, ahova szintén szeretnének ki-
jutni. 

További sok sikert kívánunk az iskolapadban és a sportéletben 
egyaránt! K.M.

Fotó: Pászti
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A történetírók számtalan különleges esőt jegyeztek fel, amikor 
nemcsak víz záporozott. Előfordult már kőeső, féregeső, békaeső, 
hullott már az égből piros hó, vándorsáskák, sőt még halak is! Az em-
berek ezt általában baljós események előhírnökének tekintették, és 
nem fogadták örömmel. Világvége, háború, vagy egyéb sorsfordító 
esemény jelzésének tartották. A ma embere azonban inkább igyekszik 
megfejteni a jelenségek okát. Nézzünk néhány esetet.

A féregeső.
1672. november 20-án Eperjesen és Zólyomlipcsén dokumentál-

tak féregesőt. Eperjes környékén a hóval borított földekre utálatos 
testű s kétféle nagyságú férgek hullottak. A nagyobbak sárgák, a ki-
sebbek feketék voltak, s utóbbiak a nagyokat felfalták. Ugyanabban 
a röplapban Besztercebánya melletti Zólyomlipcséről (Windisch) ha-
sonló jelenséget írnak le, a férgek beborították a hóval fedett földeket. 
(Hagen András: Különleges féregeső)

1749 januárjában több községben mutatkozott hasonló „féregeső”, 
amikor  a rovarok közül egyeseket egy tó haván s jegén is lehetett ta-
lálni, ahová bizonyára a szél hordta őket.

1799. évi február 11-én Offenbach és Bingau községei közöt-
ti hegyi úton voltak a „hóférgek” olyan tömegben láthatók, hogy a 
strombergi járásbíróság szükségesnek vélte azt jegyzőkönyvben meg-
örökíteni s azok neveit is feljegyezni, akik a „féregesőt a szabadban és 
maguk szemeivel” látták.

1898-ban február 4-én a hunyad-megyei Brádon egy hóvihar után 
észlelték a „féregesőt”.

De vajon mi is ez a különleges eső? Virágzó fákon és bokrokon igen 
elterjedt a közönséges lágybogár (Cantharis fusca) és a suszterbogár 
(Cantharis rustica) nevű két egymáshoz igen hasonló bogárfaj, lárvá-
juk gyakran tömegesen jelenik meg télvíz idején, enyhe, napsütésben a 
havon, s innen kapták a „hóbogár” közhasználatú nevet. A 15-18 mm-
es bársonyfekete, aktívan mozgó, ragadozó lárvák a fehér havon csak-
ugyan különös látvány. Az eperjesi és a zólyomlipcsei féregeső a „fekete 
férgek” ez esetben a Cantharis-lárvák voltak.

A „féregeső” napjainkban
Balatonalmádi környezetét 2013. 01. 23-án lepték el a „hóbolhák”. 

A havas tájat mákszerűen borította be a vízi ugróvillás (Podura 
aquatica L.) ízeltlábú tömegei.

A decemberi számban megjelent cikkünkben a kutyaválasztás 
útvesztőiben igyekeztük eligazítani a leendő kutyatulajdonosokat. 
Cikksorozatunk folytatásában összefoglaljuk az első állatorvosi lá-
togatással kapcsolatos tudnivalókat.

Az állatorvosi rendelők többsége rendelési időben külön bejelent-
kezés nélkül fogadja a pácienseket, így ez ügyben előre telefonon 
egyeztetnünk nem szükséges. Azonban ha szeretnénk elkerülni a vá-
rakozást vagy a napi elfoglaltságunkat a rendelési idővel nem tud-
juk összeegyeztetni, a legtöbb helyen lehetőség van külön időpont 
foglalására is.

Fontos, hogy a kiskutya családba érkezését követően pár napon 
belül ejtsük meg az első állatorvosi vizitet. Bármilyen tiszta, rende-
zett környezetből érkezzenek is, sosem tudhatjuk, hogy nem fertő-
zöttek bélférgekkel vagy külső élősködőkkel. A vizsgálatra úgy ér-
kezzünk, hogy kedvencünket a váróban és a kezelés alatt megfele-
lően biztonságban tudjuk tartani. Kutyák esetében elengedhetet-
len a nyakörv, póráz, illetve harapós ebeknél a szájkosár használata, 
macskánkat vagy kisállatunkat jól zárható szállítódobozban hozzuk.

Az első látogatás alkalmával a tulajdonos és az állat adatai rögzí-
tésre kerülnek egy számítógépes rendszerben, mely biztosítja a ké-
sőbbi könnyebb nyomon követhetőséget. Az adminisztrációt köve-
tően átvizsgáljuk az új kis kedvencet. A vizsgálat kiterjed a testhő-
mérséklet mérésére, a szájüreg megtekintésére, a mellkas hallgató-
zására, has áttapintására, valamint a gyakran előforduló külső élős-
ködők (bolhák, kullancsok, fülatkák) miatt a szőrzet, hallójárat ala-
pos átnézésére. Kölyökkutyáknál további fontos része a vizsgálatnak 
a köldök, farkas karmok, hím állatoknál a herék ellenőrzése. A láto-
gatás alkalmával lehetőség adódik a különböző egészséggel, táplálás-
sal, gondozással, neveléssel kapcsolatban felmerült kérdések, prob-
lémák megbeszélésére is.

Amennyiben az állatnál korábban semmilyen panaszt nem ta-
pasztaltak, illetve a vizsgálat alatt betegségre utaló tünetet nem talál-
tunk, akkor megkaphatja első védőoltását, mely vakcina típusonként 
egy vagy többféle betegség ellen véd, ez utóbbiakat nevezzük kom-
binált oltásoknak. Kutyák esetében az alábbi fertőző betegségek el-
len javasolt védőoltást adni: parvo vírusos bélgyulladás, szopornyi-
ca, májgyulladás (hepatitis), sárgaság (leptospirosis), kennel-köhögés, 
Lyme-kór. Macskák esetében: macskanátha, parvo vírusos gyomor-és 
bélgyulladás (panleucopenia), macska leukémia, fertőző kötőhártya 
gyulladás (chlamydiosis), veszettség. Nyulak esetén: myxomatosis, 
nyulak vérzéses betegsége. Görények esetében: szopornyica, veszett-
ség. A védőoltásokkal kapcsolatos egyik legfontosabb tudnivaló ku-
tyák esetében, hogy minden négy hónapot betöltött eb esetén kötele-
ző a veszettség elleni védőoltás, melyet hat hónapon belül meg kell is-
mételni. A védőoltás beadását az állat számára kiállított oltási könyv-
ben igazoljuk, mely a továbbiakban az állat hivatalos irata és eszerint 
is kell megőrizni. Fontos jogszabályi változás, hogy 2013. január 1. 
óta minden négy hónapot betöltött kutyát kötelezően mikrochippel 
kell megjelölni, enélkül az állat veszettség oltásban sem részesíthető. A 
mikrochipet a bőr alá kell bejuttatni, mely a védőoltás beadásához ha-
sonlóan történik, az állatnak különösebb fájdalmat nem okoz.

Végezetül a költségekről. A védőoltások ára rendelőnként és vak-
cinánként eltérést mutat, ezekről érdemes előzőleg telefonon vagy a 
váróteremben kihelyezett árlistáról informálódni. A vizsgálatok árát 
a védőoltás költsége magában foglalja. Hozzávetőlegesen első láto-
gatásunkat újdonsült kutyánkkal mikrochip beültetéssel, védőoltás-
sal, oltási könyv kiállításával, féreghajtással, külső élősködő elleni 
kezeléssel 10-13 000 Ft körüli összegben tervezhetjük.

Cikksorozatunk folytatásában a kölyökkutyák neveléséről fogunk 
írni. dr. Dani Katalin - www.negylabupatika.hu

Most egy kicsit felfüggesztem családom történetét felelevenítő 
visszaemlékezéseimet, mert éheznek az ég MADARAI…

Emlékszem, kicsi gyermekkorom óta, a rideg téli napokon én fe-
leltem azért, hogy a kihelyezett odúk (papa és Jóska bátyám csinál-
ták) ne maradjanak üresen…

Nagypapa, papa gondoskodtak arról, hogy tavasszal időben el-
vetésre kerüljön a szotyola, a csemegekukorica és vegyes gabonafé-
lék: ha beértek, mi lesarlóztuk, letörtük, stb. majd szárítottuk. Nagy 
izgalommal vártuk a telet (nemcsak a hó miatt), hogy elkezdőd-
jön a kedves kis teremtésekről való gondoskodás időszaka. Amer-
re jártam (dolgoztam), Pesten is megteltek az iskola ablakok ete-
tőkkel. Szentivánon a „madáretető tanár bácsi” elnevezést kaptam. 
A tinnyei gyerekek is büszkén mutatták kis etetőiket, ha megláto-
gattam családjukat télvíz idején. Ezt a szokásomat a mai napig meg-
őriztem. Feleségemmel az üvegverandán szoktunk ebédelni, ahon-
nan mindhárom etetőhelyet figyelemmel kísérhetjük. (Palacsinta 
sütők.) Újabban az ablakom párkányán lévőt kisajátították a fekete-
rigók. Hitvesemmel jól szórakozunk, amikor egy cinke vagy ökör-
szem, esetleg egy sármány odacsap a „nagy madarak” közé, és vil-
lámgyorsan csőrébe vesz egy szotyimagot és húhússs, már el is tűnik 
egy tujabokor közt, ahol a lábával leszorítja az eledelt az ághoz és he-
gyes csőrével bontogatni kezdi. Majd ismétlődik a jelenet. Sok örö-
met okoz nekünk nap mint nap ez a csodálatos „színjáték”.

Gyerekek! Zsebpénzetekből csak annyit „áldozzatok”, hogy nek-
tek is maradjon. (Kenyeret soha ne adjatok!) Szülők! A család az 
első, de ha az ég madarainak is tudnak juttatni, nemes dolgot cse-
lekednek!

Nagyon fontos! Aki elkezdi, kora tavaszig ne hagyja abba! A kis 
jószágokra ez végzetesen hatna. Varga Laci bácsi

A „féregeső” napjainkban, nálunk! Először állatorvosnál kedvencükkel Az ég madarai…

A Megye-hegyen – de a belterületen, például a saját kertemben 
is – apró, 1–2 mm-es, a fehérben feketének látszó, megpiszkálva sza-
naszét ugráló lényeket láttunk, láthattak. Régen az öregek erre mond-
ták: férgesedik a hó, el fog takarodni!

Fotó: Novák László

 A „hóbolha” Balatonalmádiban

 A „hóbolha” Balatonalmádiban

Nézzük, mit mond a mai tudomány a jelenségről.
Először is azt, hogy nem felülről, hanem az avarból jött, és ez is un. 

gradáció azaz túlszaporodás következménye. Zömük az avar felső ré-
tegét lakja, de mohában, homoktalajok hézagaiban, vizek és hó fel-
színén is tartózkodnak, némelyek hangyák, termeszek társbérlői. A 
rendszertan a szárnyatlan rovarokat a fejlődés elejére teszi, és „ősrova-
rokként” is emlegeti. Ezek egyik rendje az ugróvillások (Collembola). 
Testméretük 0,24–8 mm közötti, mégis ismertek, pl. a virágcserepek 
fehér, ugrálva nyüzsgő „micsodáiként”. Hasuk alatt előre hajtva vise-
lik az ugróvillát, amit egy akasztószerkezet tart a helyén. Veszélykor 
a villába testfolyadékot préselnek, a villa kipattanva hátrafelé feszül, 
a testet pedig előre löki. Ugrás közben a villa automatikusan kapcso-
lódik a helyére. Viselnek még egy hasi tömlőt, mely valószínűleg a 
légzésüket segítheti vizes közegben. Különös képességük még a ref-
lex-vérzés, ami a test felületén, vagy az álszemecskéiken keresztül tör-
ténik, védekezésképpen. Nővényi és állati táplálékuk miatt rágó vagy 
szúró-szívó szájszervük van. Többségük bőrlégzik, némelyek trache-
ával. A hímek ivarnyílása hosszanti, a nőstényeké harántos rés az 5. 
potrohszelvényen. Ez a nyeles spermatophor fölszedésekor előnyös a 
nősténynek, könnyebben bekebelezi az ondótokocskákat.

Vannak fajok, amik saját fénnyel világítanak!          
Élettartamuk rövid, 0,5–1,5 év. Fajszámuk bizonytalan, nehéz 

pontosítani, mert a felnőttkori (akár 40-szeri) vedlésekkel előfordu-
ló alakváltozás jelensége nehezíti! Európában a havon 4 fajuk szokott 
tömegesen megjelenni.

Mivel gyakran érintkeznek a vízfelületi hártyájával, és ezen fenn 
kell maradniuk, sokszor és alaposan tisztálkodnak. A mosószerekkel 
szennyezett vízbe belefulladnak, nem tudnak a felszínén maradni! A 
talajlakó élőlények jelentős tömegét adják, jelentős táplálékállatok. A 
humuszképződés döntő tényezői. Vigyázzunk hát az apróságokra!

Visszatérve a téli tömeges rovarjelenségre, zavart okozhat még né-
hány légyféle, az araszolólepkék kb. 7 faja (téli kis-, téli nagy araszo-
ló, stb.) és a mikrolepidopterák több faja is, ezek azonban kisebb ri-
adalmat keltenek.

A bevezetőben említett, vízzel érkező béka, hal, sáska magyarázata a 
szélvihar útvonalában, és erejében van. A színes havakból kimutatha-
tó valamelyik sivatag homokja vagy algák nagy tömege.

tszabango@mail.com

Fotó: Novák László

TAEKWON-DO balatonalmádi
A balatonalmádi Taekwondo küzdősport klub, már több mint egy éve indí-
totta edzéseit a Kéttannyelvű Gimnázium tornatermében. A gyerek és a fel-
nőtt edzéseken 5 éves kortól lehet részt venni. A helyi iskolák tanulóin kívül 
környező településekről is szívesen járnak az edzésekre. A hazai bajnoksá-
gok mellett nemzetközi versenyeken is megfordulnak. Tavasszal Európa baj-
nokságra, ősszel pedig a Világbajnokságra készül egyik klubtársuk. Vezető 
edző: Vajky László 2 dan, edző: Bécsi Nikolett 1 dan mesterek. 
A TAEKWON-DO koreai küzdősport, magas szintű lábtechnikáiról ismert 
(70% láb és 30% kéztechnika).  TAE: rúgás, KWON: ütés, DO: művészet

Edzések: kedd: 18.00-tól 19.30-ig, csütörtök: 18.00-tól 19.30-ig
Érdeklődni lehet: 06-30/479-6009 telefonon, vagy személyesen az edzése-
ken.
Mindenkit várunk, akiket érdekel a küzdősport az önvédelem, akár a ver-
senyzés is. Kérdéseidre ott választ kaphatsz.
Gyere, nézd meg, próbáld ki! 5 éves kórtól várunk mindenkit

  MAGYAR ITF TAEKWON-DO SZÖVETSÉG
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A történetírók számtalan különleges esőt jegyeztek fel, amikor 
nemcsak víz záporozott. Előfordult már kőeső, féregeső, békaeső, 
hullott már az égből piros hó, vándorsáskák, sőt még halak is! Az em-
berek ezt általában baljós események előhírnökének tekintették, és 
nem fogadták örömmel. Világvége, háború, vagy egyéb sorsfordító 
esemény jelzésének tartották. A ma embere azonban inkább igyekszik 
megfejteni a jelenségek okát. Nézzünk néhány esetet.

A féregeső.
1672. november 20-án Eperjesen és Zólyomlipcsén dokumentál-

tak féregesőt. Eperjes környékén a hóval borított földekre utálatos 
testű s kétféle nagyságú férgek hullottak. A nagyobbak sárgák, a ki-
sebbek feketék voltak, s utóbbiak a nagyokat felfalták. Ugyanabban 
a röplapban Besztercebánya melletti Zólyomlipcséről (Windisch) ha-
sonló jelenséget írnak le, a férgek beborították a hóval fedett földeket. 
(Hagen András: Különleges féregeső)

1749 januárjában több községben mutatkozott hasonló „féregeső”, 
amikor  a rovarok közül egyeseket egy tó haván s jegén is lehetett ta-
lálni, ahová bizonyára a szél hordta őket.

1799. évi február 11-én Offenbach és Bingau községei közöt-
ti hegyi úton voltak a „hóférgek” olyan tömegben láthatók, hogy a 
strombergi járásbíróság szükségesnek vélte azt jegyzőkönyvben meg-
örökíteni s azok neveit is feljegyezni, akik a „féregesőt a szabadban és 
maguk szemeivel” látták.

1898-ban február 4-én a hunyad-megyei Brádon egy hóvihar után 
észlelték a „féregesőt”.

De vajon mi is ez a különleges eső? Virágzó fákon és bokrokon igen 
elterjedt a közönséges lágybogár (Cantharis fusca) és a suszterbogár 
(Cantharis rustica) nevű két egymáshoz igen hasonló bogárfaj, lárvá-
juk gyakran tömegesen jelenik meg télvíz idején, enyhe, napsütésben a 
havon, s innen kapták a „hóbogár” közhasználatú nevet. A 15-18 mm-
es bársonyfekete, aktívan mozgó, ragadozó lárvák a fehér havon csak-
ugyan különös látvány. Az eperjesi és a zólyomlipcsei féregeső a „fekete 
férgek” ez esetben a Cantharis-lárvák voltak.

A „féregeső” napjainkban
Balatonalmádi környezetét 2013. 01. 23-án lepték el a „hóbolhák”. 

A havas tájat mákszerűen borította be a vízi ugróvillás (Podura 
aquatica L.) ízeltlábú tömegei.

A decemberi számban megjelent cikkünkben a kutyaválasztás 
útvesztőiben igyekeztük eligazítani a leendő kutyatulajdonosokat. 
Cikksorozatunk folytatásában összefoglaljuk az első állatorvosi lá-
togatással kapcsolatos tudnivalókat.

Az állatorvosi rendelők többsége rendelési időben külön bejelent-
kezés nélkül fogadja a pácienseket, így ez ügyben előre telefonon 
egyeztetnünk nem szükséges. Azonban ha szeretnénk elkerülni a vá-
rakozást vagy a napi elfoglaltságunkat a rendelési idővel nem tud-
juk összeegyeztetni, a legtöbb helyen lehetőség van külön időpont 
foglalására is.

Fontos, hogy a kiskutya családba érkezését követően pár napon 
belül ejtsük meg az első állatorvosi vizitet. Bármilyen tiszta, rende-
zett környezetből érkezzenek is, sosem tudhatjuk, hogy nem fertő-
zöttek bélférgekkel vagy külső élősködőkkel. A vizsgálatra úgy ér-
kezzünk, hogy kedvencünket a váróban és a kezelés alatt megfele-
lően biztonságban tudjuk tartani. Kutyák esetében elengedhetet-
len a nyakörv, póráz, illetve harapós ebeknél a szájkosár használata, 
macskánkat vagy kisállatunkat jól zárható szállítódobozban hozzuk.

Az első látogatás alkalmával a tulajdonos és az állat adatai rögzí-
tésre kerülnek egy számítógépes rendszerben, mely biztosítja a ké-
sőbbi könnyebb nyomon követhetőséget. Az adminisztrációt köve-
tően átvizsgáljuk az új kis kedvencet. A vizsgálat kiterjed a testhő-
mérséklet mérésére, a szájüreg megtekintésére, a mellkas hallgató-
zására, has áttapintására, valamint a gyakran előforduló külső élős-
ködők (bolhák, kullancsok, fülatkák) miatt a szőrzet, hallójárat ala-
pos átnézésére. Kölyökkutyáknál további fontos része a vizsgálatnak 
a köldök, farkas karmok, hím állatoknál a herék ellenőrzése. A láto-
gatás alkalmával lehetőség adódik a különböző egészséggel, táplálás-
sal, gondozással, neveléssel kapcsolatban felmerült kérdések, prob-
lémák megbeszélésére is.

Amennyiben az állatnál korábban semmilyen panaszt nem ta-
pasztaltak, illetve a vizsgálat alatt betegségre utaló tünetet nem talál-
tunk, akkor megkaphatja első védőoltását, mely vakcina típusonként 
egy vagy többféle betegség ellen véd, ez utóbbiakat nevezzük kom-
binált oltásoknak. Kutyák esetében az alábbi fertőző betegségek el-
len javasolt védőoltást adni: parvo vírusos bélgyulladás, szopornyi-
ca, májgyulladás (hepatitis), sárgaság (leptospirosis), kennel-köhögés, 
Lyme-kór. Macskák esetében: macskanátha, parvo vírusos gyomor-és 
bélgyulladás (panleucopenia), macska leukémia, fertőző kötőhártya 
gyulladás (chlamydiosis), veszettség. Nyulak esetén: myxomatosis, 
nyulak vérzéses betegsége. Görények esetében: szopornyica, veszett-
ség. A védőoltásokkal kapcsolatos egyik legfontosabb tudnivaló ku-
tyák esetében, hogy minden négy hónapot betöltött eb esetén kötele-
ző a veszettség elleni védőoltás, melyet hat hónapon belül meg kell is-
mételni. A védőoltás beadását az állat számára kiállított oltási könyv-
ben igazoljuk, mely a továbbiakban az állat hivatalos irata és eszerint 
is kell megőrizni. Fontos jogszabályi változás, hogy 2013. január 1. 
óta minden négy hónapot betöltött kutyát kötelezően mikrochippel 
kell megjelölni, enélkül az állat veszettség oltásban sem részesíthető. A 
mikrochipet a bőr alá kell bejuttatni, mely a védőoltás beadásához ha-
sonlóan történik, az állatnak különösebb fájdalmat nem okoz.

Végezetül a költségekről. A védőoltások ára rendelőnként és vak-
cinánként eltérést mutat, ezekről érdemes előzőleg telefonon vagy a 
váróteremben kihelyezett árlistáról informálódni. A vizsgálatok árát 
a védőoltás költsége magában foglalja. Hozzávetőlegesen első láto-
gatásunkat újdonsült kutyánkkal mikrochip beültetéssel, védőoltás-
sal, oltási könyv kiállításával, féreghajtással, külső élősködő elleni 
kezeléssel 10-13 000 Ft körüli összegben tervezhetjük.

Cikksorozatunk folytatásában a kölyökkutyák neveléséről fogunk 
írni. dr. Dani Katalin - www.negylabupatika.hu

Most egy kicsit felfüggesztem családom történetét felelevenítő 
visszaemlékezéseimet, mert éheznek az ég MADARAI…

Emlékszem, kicsi gyermekkorom óta, a rideg téli napokon én fe-
leltem azért, hogy a kihelyezett odúk (papa és Jóska bátyám csinál-
ták) ne maradjanak üresen…

Nagypapa, papa gondoskodtak arról, hogy tavasszal időben el-
vetésre kerüljön a szotyola, a csemegekukorica és vegyes gabonafé-
lék: ha beértek, mi lesarlóztuk, letörtük, stb. majd szárítottuk. Nagy 
izgalommal vártuk a telet (nemcsak a hó miatt), hogy elkezdőd-
jön a kedves kis teremtésekről való gondoskodás időszaka. Amer-
re jártam (dolgoztam), Pesten is megteltek az iskola ablakok ete-
tőkkel. Szentivánon a „madáretető tanár bácsi” elnevezést kaptam. 
A tinnyei gyerekek is büszkén mutatták kis etetőiket, ha megláto-
gattam családjukat télvíz idején. Ezt a szokásomat a mai napig meg-
őriztem. Feleségemmel az üvegverandán szoktunk ebédelni, ahon-
nan mindhárom etetőhelyet figyelemmel kísérhetjük. (Palacsinta 
sütők.) Újabban az ablakom párkányán lévőt kisajátították a fekete-
rigók. Hitvesemmel jól szórakozunk, amikor egy cinke vagy ökör-
szem, esetleg egy sármány odacsap a „nagy madarak” közé, és vil-
lámgyorsan csőrébe vesz egy szotyimagot és húhússs, már el is tűnik 
egy tujabokor közt, ahol a lábával leszorítja az eledelt az ághoz és he-
gyes csőrével bontogatni kezdi. Majd ismétlődik a jelenet. Sok örö-
met okoz nekünk nap mint nap ez a csodálatos „színjáték”.

Gyerekek! Zsebpénzetekből csak annyit „áldozzatok”, hogy nek-
tek is maradjon. (Kenyeret soha ne adjatok!) Szülők! A család az 
első, de ha az ég madarainak is tudnak juttatni, nemes dolgot cse-
lekednek!

Nagyon fontos! Aki elkezdi, kora tavaszig ne hagyja abba! A kis 
jószágokra ez végzetesen hatna. Varga Laci bácsi

A „féregeső” napjainkban, nálunk! Először állatorvosnál kedvencükkel Az ég madarai…

A Megye-hegyen – de a belterületen, például a saját kertemben 
is – apró, 1–2 mm-es, a fehérben feketének látszó, megpiszkálva sza-
naszét ugráló lényeket láttunk, láthattak. Régen az öregek erre mond-
ták: férgesedik a hó, el fog takarodni!

Fotó: Novák László
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rendszertan a szárnyatlan rovarokat a fejlődés elejére teszi, és „ősrova-
rokként” is emlegeti. Ezek egyik rendje az ugróvillások (Collembola). 
Testméretük 0,24–8 mm közötti, mégis ismertek, pl. a virágcserepek 
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lik az ugróvillát, amit egy akasztószerkezet tart a helyén. Veszélykor 
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ával. A hímek ivarnyílása hosszanti, a nőstényeké harántos rés az 5. 
potrohszelvényen. Ez a nyeles spermatophor fölszedésekor előnyös a 
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Visszatérve a téli tömeges rovarjelenségre, zavart okozhat még né-
hány légyféle, az araszolólepkék kb. 7 faja (téli kis-, téli nagy araszo-
ló, stb.) és a mikrolepidopterák több faja is, ezek azonban kisebb ri-
adalmat keltenek.

A bevezetőben említett, vízzel érkező béka, hal, sáska magyarázata a 
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A balatonalmádi Taekwondo küzdősport klub, már több mint egy éve indí-
totta edzéseit a Kéttannyelvű Gimnázium tornatermében. A gyerek és a fel-
nőtt edzéseken 5 éves kortól lehet részt venni. A helyi iskolák tanulóin kívül 
környező településekről is szívesen járnak az edzésekre. A hazai bajnoksá-
gok mellett nemzetközi versenyeken is megfordulnak. Tavasszal Európa baj-
nokságra, ősszel pedig a Világbajnokságra készül egyik klubtársuk. Vezető 
edző: Vajky László 2 dan, edző: Bécsi Nikolett 1 dan mesterek. 
A TAEKWON-DO koreai küzdősport, magas szintű lábtechnikáiról ismert 
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Edzések: kedd: 18.00-tól 19.30-ig, csütörtök: 18.00-tól 19.30-ig
Érdeklődni lehet: 06-30/479-6009 telefonon, vagy személyesen az edzése-
ken.
Mindenkit várunk, akiket érdekel a küzdősport az önvédelem, akár a ver-
senyzés is. Kérdéseidre ott választ kaphatsz.
Gyere, nézd meg, próbáld ki! 5 éves kórtól várunk mindenkit

  MAGYAR ITF TAEKWON-DO SZÖVETSÉG
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ALMÁDI ÚJSÁG

 Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai keze-

lése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen eset-
ről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer 
túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő 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!

Pszichiátriai szerek viselkedési 
problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” 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 alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás té-
májában.

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!

I N T É Z Z E  P É N Z Ü G Y E I T

OLCSÓBBAN A FORRÁS
TA K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T N É L !

Elege van az egyre több adónemből és illetékből? Kerülje meg! Amennyiben a bankból 
felvett készpénzzel elmegy a postára feladni a „sárga csekket”*, akkor Ön a legdrágább fizeté-
si módot választotta, mert kétszer fizet díjat. Hogyan csökkentheti a költségeit? Intéz-
ze pénzügyeit a Forrás Takarékszövetkezet Netbankján keresztül, így a költségeken kívül jelen-
tős időt megspórolhat, a hosszan tartó sorban állások megszűnésével, vagy adjon csopor-
tos beszedési megbízást! Pénzforgalmi számlájának, lakossági bankszámlájának vezeté-
séhez az Önnek legmegfelelőbb díjcsomagok közül választhat.
Keresse kollégáinkat a takarékszövetkezeti vagy Quaestor fiókokban!
A döntésben szívesen segítünk!
TIPP! Tudta azt, hogy a bankautómatáknál (ATM készülékek) is 
befizetheti telefonszámláját, feltöltheti telefon kártyáját?
* A sárga csekk hivatalos elnevezése: készpénzutalási megbízás

Nálunk megállt az idő, viszont hamarosan sajnos 
kénytelenek leszünk árakat emelni… 
De ha magával hozza ezt a kupont,  

a fogászati kezelésére, GARANTÁLJUK, hogy 
2013. március 15-ig mindenképpen a 2010-es áraink 

kerülnek Önnek kiszámlázásra!  
Jól látta, a 2010-es! Azaz a három évvel ezelőtti!

Ráadásul egy praktikus  
asztali naptárral is megajándékozzuk!

Ne késlekedjen időpontot kérni  
a 06 88 574 865 számon!

Barátságos környezet, szakértelem, fájdalommentes 
kezelések, minden, ami fogászat egy helyen!

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

www.globedental.hu
www.facebook.com/GlobeDental

A kupon egyszeri felhasználásra jogosít.

MeGúszNÁ 
Az ÁReMeLésT?

2013. február

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 15

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat !
Számítógépes oktatás, és számítógépes gyakorlási lehetőséggel  

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 02. 15. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 02. 20. 16.00 óra

Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

Telefon: 0630/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu

Baksai Autósiskola   T 
GÉPjÁRműVEZETő KÉPZÉST INdíT
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 
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(Illik komolyan venni!)
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, 
vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon. 
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Új

Sápi Margit: Téli éjjel

Ki van a képen?

Áprily Lajos - Téli jelentés

Jelentem a völgyemből, emberek:
alusznak jég alatt a víz-erek.
Az árva ház ma Senki otthona,
elment a fák és rózsák Asszonya,
sötét ünneplőjébe öltözött
s a túlsó hegyoldalba költözött.
A nyírfán sír az őszapó-sereg.
Sírjon. Ne űzd el, téli fergeteg.

Ezen a régi Almádi strandon készült felvételen felismer-e valaki rokont, ismerőst? 
Írja meg nekünk! Új Almádi Újság  címzéssel a Pannónia Könyvtárba, vagy  
e-mailben: baujsag@gmail.com

ALMÁDI ÚJSÁG
február
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