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A Hold leváltotta a Napot,
ezüsthíd szikrázik a vízen,
hogy összekösse a két partot,
és átsuhanjon a lelkeken.

Sokezernyi a vibráló fény,
velük nekem a Hold üzen,
én csak ülök a hûvös parton,
szemem a nagy csillogó vízen.

Szöllõsi Máté

Szöllõsi Máté: Erdei út – részlet
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Ez itt a régi reklámok helye 
I. RÉSZ

Almádi, mint minden ismert balatoni fürdõhely nagyon gazdag
reklám kiadványokban. Az elsõ hirdetések már az 1890-es évek-
ben megjelentek a veszprémi lapokban. Formájukat tekintve igen
változatos képet mutatnak, az egyszerû, újságban megjelent hir-
detésektõl a színes prospektusokig. Talán a legegyszerûbbnek
mondható a postai csekkszelvényeken megjelentetett hirdetés
(UAU 1994 IV). Ez a megoldás az ország teljes területére kiter-
jedõen reklámozta Almádit, ami nem csekélység. A gyakorlat az
volt, hogy a posta kinyomtatta a csekkszelvényeket, azokat
különbözõ cégek megvásárolták, rányomatták saját nevüket és a
cég nagyságától függõen lokálisan, vagy országosan felhasználva
hirdették Almádi kiváló adottságait.

Viszonylag kevés olyan reklámkiadvány volt, amelyik tisztán,
csak a település adottságait, valamint az aktuális szezon részletes
programját ismertette, térképpel, menetrenddel, árakkal, szál-
láslehetõségekkel, bõségesen tájékoztatva az érdeklõdõket. A
legsikerültebb, egyben a legigényesebb kivitelû az utolsó
békeévben, 1938-ban készült reklámfüzet, amelynek ismerteté-
sére most sort kerítünk. Megemlítendõ, hogy többször kiadták,
magyar és német nyelven, módosítva az aktuális adatokkal, éves
program, menetrend, árak stb.

A reklámfüzet tartalmi felépítése a következõ:
– Balatonalmádi … a magyar tenger kedves öblében, három erdõs,
árnyas hegyoldalon és a közöttük elnyúló két virágos völgyben
fekszik ... hazánk egyik legegészségesebb levegõjû, pompás fekvésû
fürdõhelye 650 modern villa és 27 szálloda-panzió gondoskodik
a vendégek kényelmérõl. Fürdõorvosok. Vonat, autóbusz, posta,
telefon, távirda, minden igényt kielégítõ üzletházak, mérsékelt
árak és olcsó piac.
– A Balaton egyik legnagyobb és legszebb strandfürdõje … A
gyógyerejû napfény a Balaton legnagyobb kincse. A strandfürdõn
gõz- és kádfürdõk. Az egész idény alatt a legújabb strandszóra-
kozások, ünnepélyek, tûzijátékok, concours d'eleganceok (divat-
bemutatók) teszik változatossá a strandfürdõ nagyszabású életét.
Strand-étterem. Mindennap elsõrendû strandzene.
– Vitorlázás. Vitorlás iskola, elsõrendû oktatóval a közönség
részére, rendkívül mérsékelt áron. Vitorlásversenyek. Vitorlás
kirándulások.
– Balatonalmádi az egyik legnagyobb magyar sportközpont. A
Balaton legnagyobb tenisztelepe, 10 versenyméretû, kitûnõen
gondozott vörös-salak pálya, pompás környezetben, a vízparton.
Clubház, öltözõk, tusok. Olcsó clubrendszer. Elsõrendû, vizsgá-
zott trénerek. Europaszerte ismert, bevezetett nemzetközi verse-
nyek.
Sportevezés, modern típusú, bérelhetõ regattahajók, kielbootok,
gyakorlócsónakok. Evezésoktatás.
Horgászat, úszás, okl. úszómester.
Lovaglás, új modern, lovarda. Tereplovaglás az egyik legszebb
magyar vidéken. Katonai lovasoktatás. Futószáriskola, ugratások.
Lovasünnepélyek és concourok (verseny, díjlovaglás, díjugratás).
Vízi motorsport, motorcsónak, vízijõringek (vízisí õse).

Balatonalmádit, az ott található szórakozási, elsõsorban sporto-
lási lehetõségei mellett, kiváló környezeti adottságai teszik még
kedveltebbé. A szervezett kirándulási célokról, és a környezõ
településeken lévõ látnivalókról is tájékoztattak a prospektus
szerkesztõi, amelynek kiadója a Balatonalmádi Fürdõ és Építõ
Rt. volt. Az ismertetés kiterjedt a természeti, valamint épített
környezet adottságaira, amelyekre rövid idézettel kitérnünk.

Almádi a természet barátainak a csendes erdõk világát nyújtja.
Erdõs, közvetlen környéke igazi turista terep, melyben tíz gyö-
nyörû, jelzett turistaút vezet, összesen 100 km hosszúságban. A
fürdõ dísze a Horthy Miklós kilátó, ahonnét a Balaton és a
Bakony 100 kilométeres panorámája látható. 
A dicsõséges magyar történelem legszebb emlékeit naponta, ide-
genvezetõvel közlekedõ autokarokon (autóbusz) látogathatja
meg.  Veszprém, a magyar királyok városa, Zirc a ciszterek 800
éves fõapátsága, Pannonhalma a bencések õsi fészke, Bakonybél
Szt. Gellért apátsága, Tihanyban I. Endre sírja fél nap alatt
elérhetõk. Herendi porcellán… ajkai üveggyár … badacsonyi ....

Schildmayer Ferenc1938. évi reklámfüzet címoldala

Divatbemutató a strandon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képviselõ-testület a 2010. április 29-i ülésén 14 napirendi pontot

tárgyalt. A fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:
Rendelettervezet Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2009.

évi zárszámadása és a 2009. évi pénzmaradványa megállapítására
Az államháztartásról szóló és többszörösen módosított 1992. évi

XXXVIII. törvény 82. §-a szerint a jegyzõ által elkészített zárszámadási ren-
delettervezetet, és a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott
egyszerûsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó – könyvviteli mérleget, éves pénzforgalmi jelentést,
pénzmaradvány- és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet
követõ négy hónapon belül terjeszti a képviselõ-testület elé. Balatonalmádi
Város Önkormányzat gazdálkodásának kontrollját folyamatos könyvvizsgá-
lat biztosította. A képviselõ-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzat
2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 2.584.256 E Ft költségvetési
bevétellel és 1.832.418  E Ft költségvetési kiadással, a finanszírozási célú elõ-
irányzatokat 20.467 E Ft kiadással fogadja el. Az Önkormányzat képviselõ-
testülete a város 2009. évi helyesbített pénzmaradványát 713.421 E Ft-ban,
a tárgyévi módosított pénzmaradványát 721.268 E Ft-ban, az elõzõ években
képzett tartalék maradványát 144.014 E Ft-ban, költségvetési tartalékát
865.282 E Ft-ban, ezen belül a Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat pénzmaradványát 537 E Ft-ban állapítja meg. 

Javaslat a 2010/2011. tanévben induló elsõ osztályok számának, lét-
számának felülvizsgálatára

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2010/
2011. tanévben a Györgyi Dénes Általános Iskolában kettõ átlaglétszámú
(21 fõs) elsõ osztály, a Vörösberényi Általános Iskolában egy – maximum
26 fõs – elsõ osztály indítását engedélyezi. 

Ennek következtében a képviselõ-testület a Györgyi Dénes Általános
Iskola állományi létszámát 2010. augusztus 15-tõl 1 fõvel megemeli. A
létszámbõvítés pénzügyi fedezete az intézmény 2010. évi költségvetésé-
ben részben rendelkezésre áll. A két elsõ osztály indítása miatt szüksé-
gessé vált újabb tantermet az iskola volt tornaszobájának könyvtári
foglalkoztatóvá történõ alakításával kívánják megoldani. A képviselõ-
testület az átalakítás bruttó 2.500.000 Ft-os költségét a  2009. évi pénz-
maradvány  terhére biztosítja. 

Javaslat a helyi általános iskolák Zöld Zászlós Iskolák Programban
való részvételének támogatására

2009 májusában Balatonalmádi olaszországi testvérvárosa, San
Michéle al Tagliamento (Bibione) volt a házigazdája a Zöld Zászlós Iskolák
I. Nemzeti és Nemzetközi Találkozójának. A környezetvédelemre, környe-
zettudatosságra épülõ projektet a FEE (Foundation for Environmental
Education = Környezeti Nevelési Alap) és más helyi szervezetek és intéz-
mények támogatásával rendezték meg és a FEE minõsítéssel rendelkezõ
150 olasz, német, horvát és szlovén iskolán kívül osztrák és magyar isko-
lákat is meghívtak a rendezvényre, köztük a két balatonalmádi általános
iskolát. A két iskola 10–10 diákja nagy sikerrel szerepelt a programban,
amelynek keretében Magyarországot és iskolájukat bemutató standot
építettek és kulturális mûsorral is felléptek. Meghívást kaptak az idei talál-
kozóra is, amely ezúttal a horvátországi Vrsar-ban, 2010. május 13–15.
között kerül megrendezésre. Iskolánként 20–20 tanulóval szeretnének
részt venni, a diákok és kísérõik összes költsége 1,2 M Ft, aminek a felé-
vel, 600 E Ft-tal kérik, hogy a képviselõ-testület támogassa útjukat. A
képviselõ-testület támogatja az almádi általános iskolák Zöld Zászlós
Iskolák Programban való részvételét.

A II. sz. háziorvosi körzet praxisátadása
A Balatonalmádi, Baross G. u. 32. sz. alatti orvosi rendelõben mûkö-

dõ II. sz. felnõtt háziorvosi körzet gyógyító-megelõzõ feladatait a "Dr. Hu-
szár és Társa Bt." egészségügyi szolgáltató, személyesen dr. Huszár Gábor
végzi az önkormányzattal kötött feladatellátási szerzõdés szerint. Dr. Hu-
szár Gábor értesítette az önkormányzatot, hogy mûködtetési jogát (praxis-
jog) – mint törvény szerint vagyoni értékû jogot – Dr. Hutvágner Andrea
háziorvos (veszprémi, leendõ almádi lakos) részére elidegeníti. Dr. Hutvág-
ner Andrea rendelkezik az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete
hatósági bizonyítványával arról, hogy a mûködtetési jog engedélyezésének
feltételeivel rendelkezik. A doktornõ 2010. december 1-tõl venné át a II.
felnõtt háziorvosi praxist. Az önkormányzat határozatlan idõre szóló, terü-
leti ellátási kötelezettséget tartalmazó feladatellátási szerzõdést köt dr.
Hutvágner Andreával, továbbá a tulajdonában álló II. sz. háziorvosi ren-
delõt és tartozékait a feladatot ellátó orvos rendelkezésére bocsátja. 

Javaslat a Wesselényi Strand felújítás költségvetési elõirányzatának
átcsoportosítására

A Wesselényi Strandon folyó építési és átalakítási munkák során a
strand területén szükségessé vált a pályázathoz kapcsolódó, de korábban
nem tervezett egyéb felújítási munka elvégzése. A strand fõbejáratától
levezetõ széles kõburkolatú úttól kelet felé esõ területen pár évvel ezelõtt
a meder részleges homokozásával egy, a gyermekek számára nagyon ked-
velt fövenyes területet sikerült kialakítani. A terület bõvítési lehetõségét
megvizsgálták, s a partszakasz homokos fövenyét megnövelnék. A képvi-
selõ-testület a beruházási kiadások fedezetére 8.500.000 Ft + ÁFA =
10.625.000 Ft összeget biztosít.

VESZPRÉM MEGYE – KOVÁSZNA MEGYE

JUBILEUM A SZENT GYÖRGY-NAPOK
KERETÉBEN

Közel 800 km-es váltófutással ünneplik az 1990-ben elsõ ízben megtett
Veszprém–Sepsiszentgyörgy emlékfutást. Húsz éve annak, hogy a Méreg
József vezette amatõr futócsapat elõször megtette a közel 800 kilométeres
távolságot, hogy Veszprémbõl elfusson Sepsiszentgyörgyre. 

Ugyanabban az évben, 1990 õszén, öt elszánt sepsiszentgyörgyi futó vi-
szonozta a gesztust, és leszaladta a két város közötti távolságot. A Marathon
Tömegsport és Környezetvédõ Egyesület tíz amatõr futója – köztük Méreg
József is – a jubileumi futás és Marian Cozma, Veszprémben elhunyt kézi-
labdás emlékére ismét útnak indultak. A csapat március 20-án, reggel 8 óra-
kor rajtolt a Veszprém Arénánál található Marian Cozma emlékszobortól,
ahol Debreczenyi János, Veszprém polgármestere és Talabér Márta, a megyei
közgyûlés alelnöke köszöntötte õket, az utóbbi megyezászlót adott át a fu-
tóknak. A jubileumi Veszprém–Sepsiszentgyörgy emlékfutás résztvevõi ápri-
lis 23-án, pénteken, 12:40-kor érkeznek a nagyszínpadhoz, ahol a barátság
jegyében átadják a testvérmegye zászlaját Tamás Sándor, megyei önkormány-
zati elnöknek és Antal Árpád András, polgármesternek.

Az idei Szent György-napokon Veszprém városának küldöttségét Czaun
János alpolgármester vezeti, míg a megyei önkormányzat képviselõi bemu-
tatkozó standdal lesznek jelen a kézmûves vásárban, ahol turisztikai kínálat-
tal, badacsonyi borokkal és Czefernekné Tenk Bernadett, lószõrékszer-készí-
tõ népmûvész portékáival várják a látogatókat. Kovászna és Veszprém me-
gyék polgárai az 1970-es évektõl kezdõdõen folyamatos együttmûködési
kapcsolatokat ápolnak a kultúra, oktatás, a gazdasági és az egyházi kapcso-
latok területén, melyet úgy a megye, mind a város is, hivatalos testvér-
szerzõdéssel szentesített.

A KELET-BALATONI KISTÉRSÉG
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TANÁCSA
HÍREI

A Kelet-Balatoni Közkincs Kerekasztal 2010. 04. 13-án tartotta ülé-
sét. Kidolgozásra került a Oktatási és Kulturális Minisztérium "Kistérségi
közkincs-kerekasztal létrehozása, további mûködtetésének támogatása" fel-
hívásra benyújtandó pályázat programterve.

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa 2010. 04. 15-i
közgyûlésén döntött arról, hogy 2010-ben Budai Tibor rendõr törzszász-
lósnak a kelet-balatoni kistérség közrendje, közbiztonsága érdekében vég-
zett kimagasló szakmai munkájáért "Kelet-Balatoni Kistérség – Év Rendõre"
címmel járó kitüntetést adományoz.

A KBTT tulajdonában álló kistérségi közösségi kisbusz üzemeltetését a
Balaton Ré-Busz Kft. végzi.

A kisbusz elsõsorban Litér és Királyszentistván Községek Önkormány-
zatai útján közösen fenntartott közoktatási intézményi társulás óvodájába
és általános iskolájába bejáró gyermekek utaztatását szolgálja, továbbá biz-
tosítja – Litér Község Önkormányzata és a Balaton Ré-Busz Kft. közötti
szerzõdésnek megfelelõen – a Többcélú Társulás illetékességi területén
mûködõ önkormányzatok, civil szervezetek számára egyéb közösségi célok
kiszolgálását.

A kistérségi közösségi kisbusz megrendelését Litér Község Önkor-
mányzatnál, Fazekas Ariel Zoltán, polgármesteri és pályázati referenssel
kell leegyeztetni.

Elérhetõségek: Litér Község Önkormányzat
Cím:              8196 Litér, Álmos u. 37.
Tel/Fax.:         88/598-016
E-mail:           liter@invitel.hu

Vargáné Hajda Tímea
munkaszervezet vezetõ

BALATON-DÍJAT KAPOTT VESZELI LAJOS
"Veszeli Lajost a Balaton festõjének mondják, az itt élõ emberek évti-

zedek óta szeretik és tisztelik, jó barátot, odaadó embert és végtelenül
õszinte mûvészt látnak benne, aki imádott Balatonját megmutatja" –
olvasható a méltatás a Balaton Szövetség Balaton-díjasok jóváhagyásához
írt elõterjesztésében. 2010. április 27-én délelõtt Keszthelyen, a Balaton
Színházban ülésezett a Balatoni Szövetség, melynek ünnepélyes részeként
kiosztásra kerültek a Balaton-díjak. A 2010. év három Balaton-díjasa
között szerepel Veszeli Lajos balatonalmádi festõmûvész. A nyerteseknek
dr. Balázs Árpád, a Balatoni Szövetség elnöke gratulált s kívánt további
eredményeket.

Balatonalmádi Város Önkormányzata gratulációját fejezi ki és továb-
bi sikeres alkotómunkát kíván Veszeli Lajos festõmûvésznek.

Va
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Repül az idõ, már 20 év telt el azóta, hogy Almádiban néhány
lelkes hölgy és férfi úgy gondolta – alakítsunk dalárdát – ilyen még
úgy sincs. Összejöttek – énekeltek – s idõvel egy kis amatõr kórus
kerekedett ki. Szelényi Pál karnagy úr türelemmel, ötletekkel vezette
az együttest. Évrõl évre szaporodott a létszám, és az Almádi kórus
ismertté lett fellépései révén. Elsõsorban településünkön szerepeltek,
de mind gyakrabban kiruccantak vidékre is – sõt, eljutottak Észak-
Németországba is.

A megújuláshoz váltásra volt szükség. Így 1996 õszén Demel
Eszter került az énekkar élére. 

Ez minõségi változást hozott a kórus életében. Újszerû kapcsola-
tok jöttek létre társkórusokkal – mindenekelõtt a Siófoki Férfi
Dalkörrel, a Balatonfüred Város Vegyeskarával, a Fonyódi Nõi kó-
russal, valamint a testvérvárosi együttmûködés keretében a Bajor-
országi Eggenfelden férfi karával. Míg korábban csak létszámban
bõvült az együttes, ezekben az években (2001–2004) elsõsorban a
repertoár vált széles körûvé, továbbá a próbák didaktikai elemei, a
betanítás szigorú szakmai szempontjai kerültek elõtérbe. A kézzel
fogható, és füllel hallható lényegi fejlõdés számtalan kiemelkedõ fel-
lépésen volt tetten érhetõ. Így elsõsorban 2001. évben Budapesten
karnagyunk diplomakoncertjén, a Zeneakadémián, majd 2002.
évben elérkezettnek látta az együttes a szakmai megmérettetést is. A
magas színvonalú mûvészi teljesítményt a Sapszon Ferenc, Kollár
Kálmán és Lakner Tamás alkotta, meghatározó erejû zsûri  "Fesztivál
Kórus" minõsítéssel honorálta. Ez egyben igen nagy szakmai felelõs-
séget is rótt a kórusra. 

Kórusunk népszerûsége, ismertsége – fejlõdése mindenek elõtt
karnagyunknak Demel Eszternek köszönhetõ, akinek mûvészi kvali-
tása, szakmai és emberi jellemzõi, töretlen lendülete, szigorú követ-
kezetessége az abszolút garancia a magas színvonalú produkcióra. Az
utóbbi idõben többször nyilatkozott az aktuális fórumokon, így a
Veszprém megyei Naplóban, az Új Almádi Újságban vagy akár a
Regina és Öböl Tv riportereinek kérdéseire, hogy kórusunkat két
dolog tartja össze – az egyik az éneklés szeretete. A meghatározó az
a körülmény, hogy fiatal korunkban milyen zenei neveltetésben
részesültünk. A másik összetartó erõ a közösség belsõ kohéziója –
légköre. Igazi közösséget csak minõségi munkával és ebbõl fakadóan
minõségi zenével hozhatunk létre. A karvezetõ mûsorkoncepciója
teljesen szinkronban van a korszellemmel, a zenei igényekkel, a hall-
gatóság érdeklõdésével és nem utolsósorban a kórus fizikai, lelki és
mûvészetek iránti igényeire vonatkozó adottságaival. Kórusmûkész-
letünk jelenleg mintegy 130 darabra tehetõ. Az egyes fellépésekre
óriási érzékkel, nagy empátiával állítja össze az elõadandó mûveket.
Szinte a tökéletességre fejlesztve az elõadás dinamikáját, a lehetõ
legjobb szövegmondást és a szerzõ zenei elõírásait. Fõleg magyar
zeneköltõk szerzeményeit adjuk elõ, így: Kodály, Bartók, Ligeti,
Bárdos, Liszt és az utóbbi idõben egyre gyakrabban az egyik legis-
mertebb mûvész Karai József kórusmûveit. Külföldi szerzõk közül:
Palestrina, Giovannini, Giraldini, Gastoldi, Friedrich, Händel,
Mozart, Vivaldi, Elgar, Dixon-Ross kórusokat adunk elõ. 

Az elmúlt 5 évben fellépéseinket elsõsorban a rendszeresség jelle-
mezte: minden évben résztvevõi voltunk a különbözõ képzõmûvé-
szeti tárlatok megnyitóinak, az állami és városi ünnepségeknek, a
megyei kórustalálkozóknak, a nyári szabadtéri rendezvényeknek is.
Kiemelten a mi kórusunk által szervezett és rendezett karácsonyi
koncerteknek. Ezek mellett különösen a páratlan évek voltak jelen-
tõsek a kórus életében. Így a 2005. évben jubileumi hangverseny
vendégkórusokkal közel másfélórás zenei élményt nyújtottunk a
közönségnek. A 2007-es esztendõ messze kiemelkedett a többi közül
a maga 13 fellépésével – csak néhány ezek közül: Balatoni kórusok
találkozója, 3 kiállításmegnyitón keretjáték, Péter-Pál napi vigasság,
országos Polgárõrnapon teljes mûsor, Balatonfüredi Jubileumi hang-
verseny. No, és az év fõ attrakciójaként Lengyelországban jártunk
Ustronyban, ahol új kórusbarátságot kötöttünk lengyel vendéglátó-
inkkal. Felejthetetlen élményt nyújtott számunkra. Nem kevésbé volt
emlékezetes az év végén a helyi református templomban adott kon-
cert, amely a reformáció ünnepe alkalmából egyben együttesünk elsõ
országos  tv-szereplését is jelentette.

2009. április 19-én nagyszabású kórushangverseny elõkészítõi,
szervezõi és résztvevõiként mûködtünk közre településünk várossá
nyilvánításának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken.
Itt záró számként a két vendégkórussal együtt mintegy nyolcvan

énekes óriási sikerrel adta elõ Karai: Ugrótánc címû szerzeményét.
2010. februárban Veszeli Lajos festõmûvész Budapesten meg-

nyíló tárlatán szerepeltünk a mûvész külön felkérésére, ezzel tovább
gyarapítva ismertségünket. 

A szereplések mellett társaságunkban üde színfoltnak számítanak
a negyedévenként megrendezésre kerülõ, többszemélyes névnapok,
és sajnos egyre gyakrabban a tagok 70., ill. 75. éves születésnapi
megemlékezései. Ezen találkozók közé sorolhatók a szezonnyitó és
záró zenés esték, valamint a nõnapi ünnepségek. A cikkíró tollából
két vers is született a fenti alkalmakra.

Elmúlt a nyár sok szép napja volt néha nagy hõség
Mindnyájunknak hiányzott már ez a kis közösség.
Találkoztunk ugyan néha: utcán, strandon, boltban,
De azért az igazi az: ha így vagyunk magunkban.
Gondoltam, hogy ezúttal mirõl kéne írni
Fõ szempontként az új szezonban mi legyen a módi?
Elsõsorban karnagyunknak adjunk biztos támaszt
Jutalmul a publikumtól tapsban kapunk választ.
Hogyha mindezt megszívleljük – jaj, de remek lenne,
Hosszútávon kitûnõ lesz kórusunk szelleme.

Nõnapi üdvözlet
Hosszú és zord volt a tél ennek lassan vége
Napsütéssel, száz virággal a tavasz jön helyébe.
Szép hónap a március – benne a nõk napja.
Eufóriánknak ez lehet alapja.
Köszönteni jöttünk kellõ tisztelettel
Átnyújtunk egy szál virágot meleg szeretettel.
Éljen minden bájos szép nõ – ez most aktuális
Uralkodjék a jó szellem köztünk ezután is.

Az együttes létszáma az elmúlt években stabilizálódott. A négy
szólamban összesen 40-en vagyunk. Sajnos, az elmúlt években három
kedves tagunktól szomorú szívvel meg kellett válnunk. Vigasztaló
azonban, hogy bõvültünk új tagokkal, akik lassan erõsségei lesznek a
kórusnak. Nem lenne teljes ez az ismertetés, ha nem szólnánk azok-
ról, akik az énekkar mozgatói – akik nélkül nem értünk volna ide.
Mindenek elõtt a kórustitkárokat kell megemlíteni. A kezdeti idõben
Sári Jánosné, Marika és Szekér Zoltán vitték a kórus ügyeit. 2002-
tõl 2006-ig Bukvai Károly volt a titkár. 2006. évtõl mindnyájunk tel-
jes megelégedésére ezt  a reszortot Vajainé Majbó Judit tölti be. A fel-
lépéseken értékes és színes jelenség Hégely Gábor a társaság vers-
mondója és egyben másodkarnagy. 

Hogy némi árnyoldalról is essék szó az évek múlásával a kórus
férfi szólamai kiöregszenek. Ez a körülmény már jelenleg is érezteti
néha negatív hatását. Várunk minden zeneszeretõ dalos kedvû
fiatalt, hogy még legalább 20 évig beszélhessünk a Városi
Vegyeskarról.

További komoly gondot jelent a kórus anyagi támogatása. Évrõl
évre egyre csökken a finanszírozási keret. Ahhoz, hogy továbbra is
eredményesen mûködjön a Város egyedi mûvészeti csoportja,
feltétlenül megoldandó feladat az anyagi támogatás biztosítása.

E jubileum alkalmából sem feledkezhetünk meg a kórus muzsikát
kedvelõ, elsõsorban Almádi közönségrõl, akik hangversenyrõl, hang-
versenyre szép számban megjelennek és ezzel további munkánkhoz
biztatást adnak.

Balatonalmádi, 2010. április 22.
Szekér Zoltán

20 ÉVES BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
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Csillagjegyek nyomában

AZ IKREK JEGYÉBEN
A tavasz az Ikrek jegyébe lépve teljesen kikerekedik,

közeledik  a nyári napforduló. A május 21. és június 20. közötti
hetekben a lombok sûrûvé válnak, az egész természetet a soka-
sodás, növekedés, terjeszkedés, másként  fogalmazva, a
virágnyílás után a gyümölcsérlelés jellemzi.

A természet nagy kibontakozása mindig magában rejti a ket-
tõsséget. Ilyenkor is gondolnunk kell a veszendõre és a mara-
dandóra, de arra is, hogy ezek összetartoznak. Ennek kifejezésére
született  a görög mitológia szép története Léda gyermekeirõl
Kasztórról és Polüdeikészrõl, az ikrekrõl, akiket az égen is látha-
tunk az állatövi csillagképek közt.

A fõistent ezúttal is szerelem fogja el, most éppen Léda,
Tündareiosz király felesége iránt. Hattyú képében csábítja el és
egyesül vele, de Léda a szépséges és termékeny nõ hamarosan
férjével is együtt hál, így az idõ elérkeztével két gyermeket hoz a
világra. Kasztórt és Polüdeikészt. Érdekes, hogy az antik görö-
göknél a Kasztór bort,  a Polüdeikész búzaszemeket jelent, ami
elõképe a Jézus Krisztus által az utolsó vacsorán meghagyott két
áldozati színnek.

Miként azok, úgy ezek is elválaszthatatlanok. Léda ikergyer-
mekei soha nem hagyták el egymást. Minthogy egymást kiegészí-

tették, nem lehettek boldogok egymás nélkül. Ezzel szembesült
Polüdeikész, Zeusz fia, amikor Kasztórral az unokatestvéreikkel
folytatott küzdelemben mind a ketten elestek. Polüdeikész a hal-
hatatlanok közé emelkedhetett, Kasztórnak pedig az alvilág sö-
tétjébe kellett volna térnie a földi lét után.

Polüdeikész elõször kétségbeesetten, majd zokogva kérte
atyját, Zeuszt, hogy az önmaga részének tekintett Kasztórt is
emelje félisteni vagy isteni rangba. A mennydörgés nyilait is bíró
isten hosszú kérlelésre engedett a fiúnak. Azóta a két fiú egy
részidõt a fényben, egy részidõt a sötétségben tölt.

Az Ikrek jegyének uralkodó bolygója  a Merkúr, amely annak
a latin istennek a nevét viseli, aki a görög hitvilágban Hermész,
a fürge,  a hírvivõ, a kereskedõ hajlamokkal rendelkezõ istenség.

A Hagyomány asztrológusai szerint az Ikrek jegyében,
megfelelõ csillagállás mellett született ember nyílt, logikus és
szellemesen gondolkodó személyiség. Könnyen megérti ember-
társait, de érzelmeiben egy kicsit mindig kívülálló marad. Ha
nem vigyáz, rabja lehet a gyors sikereknek, hajszolásnak, tapin-
tatlanságokat követhet el, fecsegõvé és felületessé válhat. 

Szerelme gyors lángú, hamar lobban fel és gyorsan elhamvad-
hat, könnyû kalandokba vinni. Fiatalosságát hosszan megtarthat-
ja, de vigyáznia kell a tüdõ, a mellkas, kezek és a nagyagy beteg-
ségeivel.

Az Ikrek jegyében született Dante és Wagner is.
Kilián László író

Veszprém Mûvészetek Háza igh.

Május 7. péntek

15.00 Kézmûvesek vására
a Városháza téren, bemutató
nemzeti ételeinkbõl
16.30 A Szent Erzsébet Ligetbe
csalogatja a közönséget
a Balatonfüredi Ifjúsági
Fúvós Zenakar
17.30 A veszprémi és a zirci
Baranta csapat ostoros menete
megindul a Szent Erzsébet
Ligetbõl a Ramada Hotelhez,
melynek kertjében a hagyományos
magyar harcmûvészetbõl
tartanak bemutatót, majd
ostoros menetben érkeznek
a Városháza térre
18.45 Megnyitó
19.00 A Csillag születik sztárjai:
Kutyakölykök és a Queen Dance
20.30 -22.00 Retro Diszkó
Gadával

Tavaszi zsongás Almádiban

A Turisztikai Egyesület és a Nõk a Balatonért almádi csoportja
várja mindazokat,akik szórakozni vágynak, örülni egymásnak

és a programoknak, akik szeretik a vidámságot,
tisztelik az õsi értékeket és a hagyományokat.

Köszöntsük együtt a tavaszt,
ünnepeljük együtt a természet megújhodását!

Május 9. vasárnap
Folytatódk a kézmûvesek
és a kistermelõk vására
14.00 a Városháza téren
a Vörösberényi Nyugdíjas
Népdalkör és Néptánc
együttes bemutatója

Május 8. szombat

10.00 A vásárosok kínálják
portékáikat és a finomabbnál
finomabb falatokat, italokat
a Városháza téren
10.00 JÁTÉKVÁR: családi
program, közös játékra hívja
az összes korosztályt Tari Tibor
10.00 Négyméteres, focipálya:
hagyományos halászléfõzõ ver-
seny a horgászok szervezésében
14.00 Játékos Balaton — Játszóház
a Cimborával
15.00 Dalok és versek a fecs-
kékrõl: A fecske éve pályázat
eredményhirdetése
18.00 Csopak Táncegyüttes
18.30 Miénk itt a tér! Fiatal
tehetségek zenés bemutatkozása
19.00 Varnyú Country
20.00 - 22.00 Retro Diszkó
Gadával

JÁKFALVI
KIÁLLÍTÁS

Jákfalvi József plakettjeibõl és
érméibõl nyílik kiállítás a Pannó-
nia könyvtárában május 10-én.

Jákfalvi József 1939-ben szü-
letett Balatonkenesén. A pápai
tanítóképzõben Cziráki Lajos, a
Tanárképzõ Fõiskolán Ballagó
Imre, Kelle Sándor, a tanári pá-
lyán pedig Újhelyi Gábor segí-
tette munkáját. A balatonkenesei
Általános Iskolában 1962–96-ig
tanított rajzot. A rajzolás és fes-
tés mellett kedvelte a rézdom-
borítást, majd az utóbbi tíz év-
ben plaketteket, érméket is ké-
szített. Nagy hatással volt rá Kis-
faludi Strobl Zsigmond munkás-
sága, aki a precíz mintázás, a
sokfelé irányuló megfigyelés, a
karakterlátás és tetszetõs for-
málás híve volt.

A kiállítás június 12-ig látha-
tó, látogatható. Várunk miden-
kit szeretettel.
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Események
GYERMEKNAP

Legszebb hónapunk talán a május. Friss, üde még minden, öröm
kilépni az utcára, végre benépesülnek a játszóterek, egyre több sétáló
óvodás csoportra mosolyoghatunk rá.

Biztos nem véletlen, hogy 1950 óta ennek a szépséges hónapnak
utolsó vasárnapján tartjuk a gyermeknapot. 

Magyarországon a II. világháború elõtti években egy egész hét
róluk szólt, a háború utáni években kicsit feledésbe merült, majd
1949 novemberében a Nemzetközi Demokratikus Nõszövetség hatá-
rozata alapján azóta is ezen a szép napon próbáljuk gyermekeinket
még jobban kényeztetni.

A világon szinte mindenhol tartanak gyereknapot különbözõ ok-
ból, különbözõ idõpontban, de május utolsó napja csak a magyar
gyerekeknek ünnep.

Indiában például november 14-én, a híresen gyermekszeretõ
Jawaharlal Nehru (India elsõ miniszterelnöke) születésnapján.
Brazíliában október 12., Chilében augusztus elsõ vasárnapja,
Kolumbiában április utolsó hétvégéje, Kubában július harmadik
vasárnapja a gyermekeké, Japánban pedig 1948 óta nemzeti ünnep
és egyben munkaszüneti nap.

Persze, hogy ünnepeljük õket, hiszen kontinensek ide, vagy oda:
minimum 20 évig róluk szól a mi életünk is, õk a jövõbe vetett
hitünk élõ bizonyítékai.

Már a fogamzásukra is rákészülünk, aztán 9 hónapig mindent
úgy teszünk, hogy az nekik jó legyen, ha pedig megszületnek, a
széltõl is óvjuk õket. Ahogy megtanulnak járni, még egy érzékünket
kifejlesszük, a hátunkon is szemet növesztünk: nehogy leessen, ne-
hogy elessen, hiányt semmiben se szenvedjen.

Óvodába kerül, ott ballag elõször, már itt is könnyes a szemünk.
Végig izguljuk az iskolai életüket, egy-két-három ballagásukat, szerel-
mi bánatokat, öröknek hitt barátságokat, az utóbbiakkal járó csalódá-
sokat. Közben folyamatosan igyekszünk testi-lelki-szellemi állapotukat
fejleszteni; óvni, védeni õket a bánattól, mégis felké-szíteni az életre.
Ez így elég ellentmondásosnak tûnik, de éppen ezért kihívás. 

Aztán egy csillogó szempár, egy vidám kacagás, egy kedves ölelés
már elég is ahhoz, hogy azt mondjuk: De jó, hogy vagy nekünk!

Felhõtlen, boldog gyereknapot kíván a szülõknek, kisbabáknak,
nagy gyerekeknek a szerkesztõség és a kuratórium.

CSALÁDSEGÍTÕS HÍREK…

"NE MONDJ CSÜTÖRTÖKÖT!"
– Egészségvédõ nap –

Szûrések, elõadások, kerek asztal beszélgetések

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ a
védõnõkkel és ÁNTSZ-szel karöltve ismét Egészség napot
szervez 2010. június 03-án, csütörtökön 9.00 - 17.00-ig.
A rendezvényt a Pannónia Kulturális Központban tartjuk. 
Mindenkit szeretettel várunk, aki fontosnak tarja, hogy folyam-
atosan ellenõriztesse egészségi állapotát, valamint naprakész
információi legyenek testét, lelkét, családját, és pénztárcáját érin-
tõ kérdésekrõl.
Amit ajánlunk: ingyenes vérnyomás-, vércukor-, test-, kolesz-
terin-, csontritkulás mérés.
Térítés ellenében PSA prosztataszûrés (vérvétellel). A szûrések
várhatóan 9-14-ig tartanak, ahová vagy étgyomorra, vagy
étkezés után 2 órával jöjjenek.
A résztvevõk elõadásokat hallgathatnak meg: háztartási
ismeretekrõl, immunerõsítõ étkezésekrõl - Dr. Jánosik Zsuzsa
biokonyhásztól - természetbeni és pénzbeli családi ellátásokról a
Magyar Államkincstár szakértõjétõl. 
A kerek asztal beszélgetések témája: "amit önmagad megtehetsz
magadért"- akiknek már sikerült életmódot, életstílust váltani,
ezáltal "jobban érzik magukat a bõrûkben".
A rendezvényen többek között részt vesznek: Csalán Egyesület,
Teodóra Biobolt.
Már most írja be a naptárába: június 03. csütörtök!
Figyeljék a plakátokat, szórólapokat!

Várjuk szeretettel!
Családsegítõ Központ munkatársai

Ötödik alkalommal került meghir-
detésre a "Horgásztam a Balatonon"
gyermekrajzpályázat. A jubileumi ver-
senyfelhívás "Kiírói" nem változtak. A
versenyfelhívás szerkezete is követi a
már jól bevált formát. A rajzverseny
tartalmi követelménye viszont megszi-
gorodott.

A "Kiírók" egyrészrõl azt szeret-
nék elérni, hogy a rajzok között az ed-
digieknél nagyobb számban jelenjenek
meg a ténylegesen horgászó gyer-
mekek rajzai. Nyilvánvaló, hogy ezt a
célt kizárólag a horgászok, horgász-
egyesületek és -szervezetek körében, a
horgászsajtó közvetítésével végzett PR munkával lehet
megközelíteni. Másrészrõl a "Kiírók" azt is szeretnék, hogy az
elképzelt élmény helyett minél nagyobb számban megtörtént
eseményeket örökítsenek meg a pályázó gyerekek. A harmadik,
jobban elõtérbe került követelmény maga a Balaton. A gyakor-
latilag minden vízhez köthetõ, túl általános témájú rajzokat a
zsûri akár el is utasíthatja.

Az elmúlt éveket talán a "bõség zavarával" is lehetne jelle-
mezni, már ami a beérkezett pályázatok számát illeti. Erre is
figyelemmel, idén kettõs zsûrizésre kerül sor. Elsõ körben kivá-
lasztásra kerül a jubileumi kiállításon falra kerülõ háromszáz rajz.
Ezt követõen ebbõl a háromszázból válogatja ki a zsûri a kate-

góriánkénti díjazottakat. Eggyel csökkent a kategóriák száma is,
a verseny most kizárólag az általános iskolák 1–8. osztályos ta-
nulóit érinti. Jó hír, hogy csökkent, illetve csökkenni fog a neve-
zéssel járó bürokrácia is.

Ami viszont nem változott, az a szeretet, amivel a rendezõk a
rajzokat várják és fogadják itthonról és a határokon túlról.
Reményeink szerint nem változik, nem csökken – és mivel
jubileumhoz érkeztünk talán növekszik is – a díjazásra fordítható
anyagi erõ. Az ünnepélyes eredményhirdetés mûsorán már most
dolgoznak a rendezõk...

A "Versenyfelhívás" a www.pkkk.hu / almádi  újság olvasható.
Forrás: bbhsz.hu

Tavasztündérek munka után
Fotó: Gaál Ildikó
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1. nap: KOLOZSVÁR: Mátyás király és hadvezéreinek szobor-
csoportja,
Mátyás király szülõháza, a Református és a Szent
Mihály templom
Szállás: Magyarlónán

2.nap: SEGESVÁR: Az Alsó- és Felsõváros nevezetességei, a
várban az óratorony és a vártemplom
MAROSVÁSÁRHELY: a régi Városháza, a Mûvelõdési
palota, a Tholdalagi palota, az Apolló palota, az Állami
Színház, az ortodox Székesegyház, stb.
Szállás: Bögözön

3.nap: CSÍKSZEREDA a Milleneumi templom és egyéb látni-
valók
CSIKSOMLYÓ: búcsújáróhely, a Ferences templom, 
BÉKÁS-szoros, GYILKOS-tó, MÁDÉFALVA
Szállás: Bögözön

4.nap: SZÉKELYUDVARHELY: a szabadtéri szobormúzeum és
egyéb látnivaló
SZEJKEFÜRDÕ: székelykapuk, KOROND: fazekasok,
mûalkotások
Szállás: Magyarlónán

5.nap: NAGYVÁRAD: a Püspöki Székesegyház, a Kanonok sor,
I. László király ércszobra, a püspöki palota
KÖRÖSFÕ: népmûvészeti kiállítások – hazautazás

Elhelyezés: vendégszeretõ magyar családoknál 2–3 ágyas szobák-
ban.
Részvételi díj: 44.000 Ft.
Korlátozott számban még van hely az autóbuszban.

Érdeklõdés, jelentkezés: a 30/902-4268 számon vagy személye-
sen a Vörösberényi Mûvelõdési Házban naponta: 16–19-ig.

Cinkék a postaládában

PEDAGÓGUSNAP 2010.
Lõrincz Gyula – tanár

Láthatóan sok tavaszt – ezzel együtt sok pedagógusnapot –
megért már ez a névtábla a kapun. Alatta a postaládán, gondosan
lefóliázva egy hófehér papírlap viszont nemrég kerülhetett oda,
rajta gyöngy betûkkel írt  kérés: "Itt cinkék fészkelnek. Kérjük az
újságot a másik ládába tenni. Köszönjük." Tenni, nem dobni!
Azonnal mosolyra húzódik az arra járó szája, hiszen egyszerre
érezni a cinkék szeretetét, az újság tiszteletét. 

A külalak pedig csillagos ötös; ezeket a betûket tanítani kéne,
mint ahogy tanította is Ili néni 20 éven keresztül az akkori I.
számú Általános Iskolában. Máig õrzi emlékei között nemcsak a
diákjai nevét, de még azt is tudja, hogy ki hol ült. Fényképek,
emlékek, nemcsak  a múltról, de a mai napig betoppanó volt
tanítványok kedvességérõl, a gyönyörû húsvéti tojásokról, a
most már tízunokás egykori diák által a kapura akasztott házi
süteményekrõl,  a feléjük megnyilvánuló kedves gesztusokról, az
osztálytalálkozókról.

Õriz jó néhány elsõ osztályos írásfüzetet, amik várják gazdái-
kat. Kedves Moravcsik Kati, Osváth Ibi, Szakál Ildi! Jelentkez-
zetek érte, hiszen itt minden nap, amikor látogató érkezik, piros
napos ünnep.

Gyuszi bácsi történeteihez kevés a rendelkezésemre álló hely
ezen a hasábon, azokról könyvet lehetne írni. 

Tudták Önök, hogy a volt Nevelõotthonban, 1953-ban görög
gyerekeket tanítottak?  Ott kezdte pályáját Gyuszi bácsi egy szo-
bában Földes Jenõvel, aki akkoriban ismerte meg Magdi nénit.

1953-tól 1986-ig tanított Almádiban, soha eszébe nem jutott
elhagyni a pályát, pedig ez a hivatás akkoriban sem volt túlfizetve.

Az általa tanított orosz nyelv nem volt túl népszerû, de sike-
rült megszerettetnie diákjaival. Ki tudja hányan emlékszünk az
óráin elõkerülõ tangóharmonikára, az orosz dalokra, amit aztán
sokan a mai napig kívülrõl fújnak, ezt úton-útfélen "jelentik" is
Gyuszi bácsinak.

Mostanában viszont nagy bánatára megromlott a szeme, és
nem ismeri meg a volt tanítványokat. Üzeni, hogy szóljatok rá,
ha látjátok – mert nagyon örül, ha találkozik Veletek!

Szóba kerülnek a régi farsangi bálok, klubdélutánok, a hatna-
pos tanítási hét. Rossz gyerekekre viszont nem emlékszik (pedig
én tudom, hogy voltak).

Egy sérelme van csak, de kéri, hogy azt ne írjam le. (Akit
érdekel, annak szívesen megsúgom.)

Kifelé jövet még egy pillantást vetek a kapura, (a "cinkés" feli-
ratot is még egyszer megsimogatom a szememmel), és arra gon-
dolok, hogy kopott már a névtábla. Újat kéne felszerelni, hiszen
õk még mindig tanítanak, csak már nem szépírást, nem oroszt és
nem éneket: szeretetet, becsületet, gondoskodást. Köszönet érte! 

Köszönet a mai pedagógusoknak is, akik a mi gyerekeinket,
unokáinkat tanítják. Kívánunk ennyi hálás tanítványt, ilyen
hosszú pályafutást, ilyen szép emlékeket!

Sz.M.

UTAZZON VELÜNK ERDÉLYBE!
2010. június 14–18-ig 5 napos, félpanziós ERDÉLYI KÖRÚT

PROGRAMJA:

Szöllõsi Máté: Közelgõ vihar – részlet



Arcélek Szöllõsi Máté

(Szöllõsi Máté jubileumi kiállításának megnyitóján elhang-
zottak szerkesztett változata)

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Szöllõsi
Máté festõmûvész  "Balaton a falakon" címû kiállításának
megnyitóján. Köszöntöm a kiállító mûvészt, és bájos nejét:
Kingát, hiszen tudjuk, minden sikeres férfi mögött-mellett
egy erõs nõ áll.

Óriási megtiszteltetés számomra, hogy a mûvész úr en-
gem kért fel kiállításának megnyitására. Õszintén szólva
arra gondoltam, hogy ha Szöllõsi Máté tanár úr kisiskolás
koromban engem tanított volna rajzolni és festeni – lehet,
hogy ezzel kapcsolatos megrázó élményeit még 50 év
távlatából se feledte volna, és talán ma másra bízta volna e
megtisztelõ feladatot.

Mindenekelõtt azon meggyõzõdésemnek szeretnék han-
got adni, mi itt Almádiban különösen szerencsések vagyunk,
hálásak lehetünk, hogy kisvárosunkban ilyen kiváló, sikeres
mûvészember él közöttünk, aki évtizedek óta fantasztikus
aktivitással dolgozik és örvendeztet meg bennünket alkotá-
sainak közszemlére tételével. Azt gondolom, bennünket,
átlagembereket mindig foglalkoztat a kérdés: miként lesz
valakibõl sikeres festõmûvész? A válasz elsõ részét – való-
színûleg – mindannyian tudjuk, tudni véljük, nevezetesen:
tehetség kell hozzá. De szinte minden esetben, kell még
valaki, valakik, akik felismerik, segítik a tehetséges embe-
reket. A megnyitó megírása elõtt a mûvész úr szánt rám
külön idõt, együtt megtekintettük a kiállított képeket, és
közben néhány mûhelytitokba is beavatást nyertem.

Szöllõsi Máté 75 évvel ezelõtt, a festõi szépségû Tapolcai
medencében, Nemesgulácson született. Õ még úgynevezett
osztatlan osztályban tanult, és nem rajzszakos szaktanár,
hanem kántortanító tanította. Azt, hogy kis Máté kezében
több van mint a kapanyélfogás, már a kántortanító úr is
észrevette, hiszen nemegyszer szünetben megkérte – talán
kötelezte – arra, hogy a tankönyv bizonyos ábráit rajzolja a
táblára; ez volt abban az idõben a tananyag szemléltetése. A
kis Máté vélhetõen nem mindig volt lelkes ettõl a feladattól,
hiszen bár rajzolni szeretett, de ezek a táblarajzok egyidejû-
leg csökkentették a pajtásaival tölthetõ játékidõt.

Kisiskolásként találkozott a nyári mûvésztelepet vezetõ
Luzsica Lajos fõiskolai tanárral, akivel elment a határba
akvarellezni. Tõle hallotta azt, a mûvészi pályáját végig-
kísérõ fontos mondatot, hogy "ne egyszínûre fesd, hanem
mozgasd az eget! Akkor nem lesz unalmas!". Ha bármelyik
Szöllõsi Máté képet megnézzük, káprázatos színekben pom-
pázó eget láttunk, valóban mozog az ég. A gimnáziumi
érettségi után egyenes út vezetett a pécsi tanárképzõ fõisko-
la rajz szakára. Már itt szerepelt kollektív tárlaton. Azután
tanári, majd iskolaigazgatói évek következtek, és termé-
szetesen a festészet. Példaképe a szomszédos Badacsonyban
élõ Egry József volt. Szöllõsi Máté harmincévesen már önál-
ló kiállítással mutatkozott be Tapolcán, ahol a zsûri elnöke
arra bíztatja, hogy több energiát fordítson a festészetre.
Tájképein úgy írja át a látottakat, hogy ünnepivé tudja
varázsolni az általunk már megszokottá vált környezetet.

Holdfényben

Zajló jég, olaj
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Elsõ jelentõs elismerését a gyõri országos akvarell kiállításon
kapta, 1978-ban. Ragyogás címû mûvére alkotó díjat
kapott. Ekkor a gyõri tanítóképzõ fõiskola rajztanári állást
kínál a festõnek. Nem fogadta el, hû maradt a Tapolca mel-
letti kis faluhoz, Zalahaláphoz. Még dolga volt. Óvodát,
napközit és a megyében elsõként kabinet rendszerû tanítást
kellett szervezni. 1975-ben került Balatonalmádiba, ahol
tanárként, igazgatóhelyettesként, igazgatóként dolgozott
több mint 20 évig. A Váci Mihály iskolában búcsúzott a 42
éves pedagógiai munkától. Pedagógusi munkásságának
eredményeit mutatják sikeres tanítványai: 28 megyei és or-
szágos helyezés, van közöttük sakk nagymester, államtitkár,
fõiskolai tanszékvezetõ, és rendszeresen kiállító mûvész.
Munkásságát Zalahaláp és Almádi is oklevéllel ismerte el, a
Pécsi Fõiskola Arany Díszoklevelet adományozott szakmai
munkája elismeréseként. Veszprém megyében jelentõs
szerepet vállalt az amatõr mûvészek munkájának segítésé-
ben, ismertsége lassan túlnõtte megyénk határait.

Szöllõsi Máté képei szerintem azért szépek, mert egy-
részt érthetõek, másrészt a csodálatos balatoni tájat jelenítik
meg. A kiállításon csak két akvarell szerepel, a "Ragyogás"
címû kép levegõssége, míg a "Szivárvány" címû kép ívelõ
színfoltjainak tánca ragad magával.

Olajfestményei közül kiemelném az "Égõ nádas" címût,
amely egyszerûségével és szuggesztivitásával óriási hatást
gyakorolt rám. Érdemes megállni egy-egy kép elõtt, és átad-
ni magunkat a mû élvezetének.

Egy kedves barátomtól hallottam egy szép mondást: egy
élet ünnepek nélkül olyan, mint egy hosszú út fogadó nél-
kül. Ma Szöllõsi Máténak köszönhetõen egy végtelenül
kellemes fogadóba térhettünk be, ahol a csodálatos képek-
kel feltöltõdhettünk.      

Kívánom neked a biblia szerinti 120 év megélését, jó
egészségben, alkotó erõben.

Dr. Walter Rózsa

Almádi móló
Veri az ördög a feleségét

Felhõárnyék

Almádi öböl, olaj
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NYELVÜNK KINCSEI
Egy ifjú veszprémi tanártól hallottam elõször a viriböl igét.

Azt mesélte, hogy rászólt a zuhanyozó barátjára: Ne viribõjj már!
Csodálkozva és értetlenül nézett vissza, mert számára is újdonság
volt ez a szó. A történetben 'fröcsköl' jelentésében szerepelt ez az
ige. A tájszógyûjtés során a további kérdezõsködésem nyomán
kiderült, hogy mások pl. Vilonyán vagy Felsõörsön 'mohón iszik'
jelentésben használják. Gyerekre szólnak, ha nyáron túl hirtelen,
túl gyorsan nyeli a vizet: Ne viribõjj! A viribül és a viribel alakot
is említették az adatközlõk. Abban nem volt különbség, ahogy a
vilonyai 1979-es, az almádi 1962-es, valamint a felsõörsi 1931-
es születésû beszélõ is ismeri és használja. 

A Magyar Értelmezõ Kéziszótárban (2003) és a Magyar Nyelv-
tudományi Intézet (http://www.nytud.hu/) gondozásában létrejött
Magyar Nemzeti Szövegtárban (http://corpus.nytud.hu/mnsz/)
sem találtam meg ezt az igét. A Magyar Nemzeti Szövegtár a mai
magyar írott köznyelv általános célú reprezentatív korpusza kíván
lenni. Sajtónyelvi, irodalmi, tudományos, hivatalos és személyes
(internetes fórumokról) szövegeket gyûjtöttek össze az egész ma-
gyar nyelvterületrõl (magyarországi, szlovákiai, erdélyi, kárpátal-
jai, valamint vajdasági írásos anyagokat) és ebbõl készült egy nagy
adatbázis. Ebben kereshetõk szavak, ragozott alakok. De mint
említettem, ebben sem szerepelt a viribel/viriböl. 

A Debreceni Cívis Szótárban (http://nevarchivum.klte.hu/so-
rozat/dcsz/dcsz.pdf) megtalálható a viriböl szó, de jelentése: '(vad-
kacsa) az iszapban kutat'. Tovább keresve megtaláltam Gárdonyi
Géza egyik novellájában: Te, Berkenye címûben, de az író is csak
ebben a jelentésben használja: "A pocsolyában a kacsák viribeltek".
(http://mek.oszk.hu/05200/05297/index.phtml)

Szinnyei József Magyar Tájszótárában (http://mek.oszk.hu/
07000/07025/) megtalálható: viribël (viribelni, viribölni, viribül-
ni); 1. 'lubickol, locsolódik', Vas megyei és Balaton melléki ada-
tok alapján. 2. 'bugyborékol, bugyogtatja a csõrével a vizet' (a
réce, mikor eledelt keres), dunántúli adatok. A 3. jelentése 'ren-
detlenül iszik, vedel (mint a veréb, vagyis többet elveszteget,
mint amennyit megiszik) dunántúli és Pápa vidéki adatok; gyak-
ran iszik (a gyerek) (Kis-Kun-Halas Nyr. XV.519). [Szólások].
Csak úgy viribûtünk a szivábo: bõviben voltunk (Veszprém m.
Torna Nyr. XVII.432). 

Ezen a vidéken az én adatközlõim kivétel nélkül 'iszik, mo-
hón iszik, sok folyadékot iszik, a gyerek sokat iszik' jelentésben
ismerik és használják ezt a regionális köznyelvi szót.

S. Novotny Júlia

ANYANYELVÜNKRÕL
Akácos út...

... ha végigmegyek rajta én...  Ki ne ismerné ezt az édes-bús
nótát? Ez ötlött fel bennem, amikor Almádi útjait, utcáit jártam.
A Budatava városrészben lakom, innen indultam el sétámra, pon-
tosabban a Lozsántai útról. A Tas utca felé haladva örömmel lát-
tam, hogy az út neve ki van írva: utcanévtáblát erõsítettek a kerí-
tésre. De mit látok? Egy cégtáblán ez áll: Lozsántai u. Az "u" pe-
dig az utca rövidítése. Elérkezem a Tas utcáig, és itt sem hiányzik
a tábla, de így: Tass utca. Jó lenne alkalmilag helyesbíteni e feli-
ratot, hogy ne a hibás alak rögzõdjön meg a járókelõkben. 

Ráfordulok a Rákóczi Ferenc utcára, majd annak elsõ mel-
lékutcájára, amelynek tábla hirdeti a nevét, így: Kund utca. Hát
ez bizony hibás, állapítom meg magamban, és továbbsétálok.
Kiérve a Balatonfüredi útra, az utca végén két tábla is szerepel a
kerítéseken, mégpedig kijavítva a Kund nevet Kondra. Maxima-
lista vagyok, az kattan be az agyamba, hogy aki ezen  a két táblán
kijavította a nevet, ugyan miért nem tette ezt meg az utca másik
végén levõ táblán?

Eljutok a Noszlopy Gáspár utcáig, amin továbbhaladok a Hét
vezér utcáig. Itt megállok, és nézem az utcatáblát: Hétvezér utca.
Így, egybeírva! Aki ezt tette, arra gondolhatott, hogy azok a vezé-
rek nem csak heten voltak, hanem – mint Hétvezér – a történel-
münkben fogalommá is váltak. Más városokban-falvakban is
találkoztam Hét vezér és Hétvezér utcával, szállóval vagy bisztró-
val, tehát máshol is nagy a bizonytalanság. Felhívtam a Magyar
Tudományos Akadémiának az anyanyelvünkkel foglalkozó osztá-
lyát, és tanácsukat kértem. Egyértelmûen jelezték, hogy a Hét
vezér két szó, külön kell írni õket. (Így szerepel a szótárakban is.)

De hát mi is a különbség az út és az utca között? A Magyar
Értelmezõ Kéziszótárban ez olvasható: út (fõnév); A szárazföldi
közlekedés számára épített, nagyjából egyenletes szélességû sáv.
Míg az utcáról ezt írja a szótár: (fõnév); Városban, falun kisebb
közlekedési útvonal, amelyet legalább részben házak (és telkek)
szegélyeznek (röv. u.).

Ezeket a meghatározásokat azonban nem szabad túl komo-
lyan venni. Aki egy kicsit is ismerõs fõvárosunkban, tudja, hogy
a Rákóczi út folytatása az éppen olyan rangos Kossuth Lajos
nevét viselõ közlekedési sáv, mégis "csak" utca.

Jó lenne, ha városunkban minden utca neve ki lenne írva,
mégpedig helyesen.

Ebben már benne van a lokálpatrióta megjegyzése is.
Láng Miklós

Június 4-én lesz 90 éve, hogy a Párizs melletti Trianon-
palotában aláírták azt a szégyenletes békediktátumot, amely
elvette Magyarország lakosságának 64, területének pedig
71%-át. Csonka-Magyarország polgárai sohasem békéltek
meg a kényszerû állapottal, nem tudtak, de nem is akartak
megfeledkezni elszakított nemzettársaikról. 

Balatonalmádiban sok minden emlékeztet Trianonra: a
Szent Erzsébet-ligetben 1928 óta áll a Trianon-emlékmû,
amely a helyiek leleményessége folytán kerülte el a rombo-
lást. A Szent Imre plébániatemplom alapkövét a 10. évfordu-
lón, 1930. június 4-én rakták le, festett kazettás mennyezete
az erdélyi templomokat idézi. A Pannónia Kulturális Központ
elõtt áll a történelmi Magyarország szétdarabolását ábrázoló
vöröskõ térkép, amely néhány éve került elõ a föld alól. S
nemrégen elkészült a legújabb emlék, a felsõörsi út mellett
álló Trianon-kereszt, rajta a Magyar Hiszekeggyel. 

A második világháború végéig az almádiak rendszeresen
megemlékeztek a békediktátumról. Az elhallgattatás évtizedei
után a Konzervatív Kör élesztette újjá 2002-ben Trianon
emlékét. A civil rendezvény néhány évvel ezelõtt városi ran-
got kapott, s ma már a város tartja a megemlékezést, amely
idén 2010. június 5-én, szombaton 18 órakor lesz a Trianon-
emlékmûnél. Sz
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TRIANON 90. ÉVFORDULÓJA ELÉ
Remélhetõ, hogy az új összetételû Országgyûlés ismét

nemzeti gyásznappá nyilvánítja június 4-ét, emlékeztetve
ezzel a kárpát-medencei magyarság nagy tragédiájára, s
ugyanakkor az összetartozására is!

Bálint Sándor
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IDÕSEK NAPJA
Mint minden év tavaszán, idén is megrendeztük a Vörös-

berényi Kultúrházban az Idõsek Napját.
Öröm töltötte el lelkünket, hogy sokan eljöttek meghívá-

sunkra. Köszönjük segítségüket Zsapka Andrea tanárnõnek és
Édesanyjának, a vörösberényi 8/a osztálynak, a Ringató
Balaton Néptáncegyüttesnek, a Borostyán népdalkörnek,
Szóládi Ferenc cukrásznak, a Wolfram együttesnek, akik gon-
doskodtak a jó hangulatról és természetesen azoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.

De köszönet azoknak az idõseknek és szépkorúaknak,
akiknek mosolya és gondoskodása most is rengeteg erõt su-
gároz felénk. Akikért nem csak ezen a napon, hanem mindig
meg kell tenni mindent azért, hogy érezzék, fontos részei
életünknek, és nem hagyjuk magukra Õket. Sok idõs ember
gondolja, hogy nekik már minden mindegy, jöjjenek az ifjak.

Én azonban úgy vélem, hogy kortól függetlenül minden
ember életében kell, hogy legyenek vágyak, tervek.

Mert a méltóság, melyet a szépkorúak hordoznak és a
tisztelet, mellyel feléjük közelítünk, nem pénzkérdés, hanem
egyszerû, szeretetteljes magatartás, tágabban értelmezve
"Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudo-
másul veszi a Világ nem vele kezdõdött."

"Kéz a kézben, mint két óvódás
meg-megállnak csendben.
Segítik egymást a forgataggal szemben. 
Õsz hajukban a múlt árnyéka honol,
mennek az úton 's az idõ is bandukol.
A zebrához érve szorosabb a bilincs,
az idõs házaspár keze figyelemre int.
Mindketten fürkészik a lámpát,
majd egyszerre hagyják el a járdát.
Figyelem õket, a ragaszkodást,
a papa átöleli a mamát.
Leülnek egy padra, beszélgetnek csöndben,
a kis kaska tartalmát eszegetik közben.
Az õszi napfény rájuk ontja sugarát,
a parkban nem látni mást csak egy idõs emberpárt.
Szeressük õket, és vigyázzunk rájuk, 
mert mi is megöregszünk,
és így nosztalgiázunk."

Kívánjuk, hogy idõs koruk legyen egészségben gazdag, és
olyan tartalmas, amilyenre mindig is vágytak.

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel a Vörösberényi
Vöröskereszt Vezetõsége nevében Varjas Csabáné.

STRANDJAINKRÓL
Versenyt futunk az idõvel, ahogy versenyt futottunk az

idõjárással az elmúlt hónapokban – mondottam az Öböl Tv-
ben. Ott az idõ szûke és a stúdió hangulata miatt talán, én úgy
éreztem, kapkodó és nem volt egyértelmû a kérdésre adott
válaszom, hogy tudniillik hogyan is áll a strandberuházás.

Az alapoknál kezdve: magát a közbeszerzést, a pályáztatási
rendszert, annak elbírálási mechanizmusát, az ezekre adott
döntési intervallumokat kell a következõ kormánynak átalakí-
tani, mert az értelmetlen és tarthatatlan, hogy a strandot
szeptember 15-én bezárjuk és bármilyen határozat hiányában,
a bontás csak december 5-én kezdõdik, akkor, amikor egy
nyertes pályázatról beszélünk, annak anyagi vonzatával együtt.
Teljesen egyetértek Kósa Lajossal, Debrecen polgármesterével,
aki azt mondta, hogy nem csak pénzt kell az önkormányzatok-
ba pumpálni, hanem levegõt, mozgásteret és visszaadni a dön-
téshez való jogot. Ez az elmélet. 

A gyakorlat pedig:
A legutolsó koordinációs megbeszélésen megállapodtunk a

kivitelezõvel a jobb szárny prioritásában, hiszen a kabinok, az
öltözõk, a vizesblokkok, a napkollektorok gépháza, a mûhe-
lyek itt helyezkednek el, amelyek az üzemeltetés alapfeltételei.

Rendkívül fontos (talán a legfontosabb) a parti sétány meg-
építése, a víz megközelíthetõségének biztosítása, mert a vendé-
geink a Balaton miatt keresnek fel bennünket. Nagyon remé-
lem májusban pontot teszünk a végére.

A napozó stég építése, ha az üzemeltetés alatt folyik, nem
lehet annyira zavaró vendégeinknek, hogy elforduljanak
tõlünk, talán még érdeklõdéssel is néznek az építkezés felé. A
szezon kezdetébe a bal szárny befejezése biztos belenyúlik, a
megrendelt pótmunkák miatt, amelyekre a mûszaki kiírások
kényszerítettek bennünket.

Az ifjúsági és felnõtt korosztály játszótere, amely a jobb
szárny elõtti régi játszótér helyén készül, a szünidõ kezdetére
már használható lesz. A 11 darabos wellnessgépek már meg-
rendelve, az alapok elkészítéséhez hozzá tud állni a kivitelezõ.

A káptalani és budatavai strandjainkon a strandgondnokok
és karbantartóik folyamatosan végzik munkájukat, biztosítva a
nyitás személyi és dologi feltételeit. Ezeken a strandjainkon sze-
zon elõtt nem terveztünk és nem végzünk komolyabb felújítást.
Anyagi lehetõségeinket figyelve, és a szezon végét megvárva,
elemezve 2–3 felújítási munkát, amelyek koncepciónkban
szerepelnek, el kell kezdeni lehetõség szerint befejezni.

A kivitelezõvel napi egyeztetés folyik.
Meggyõzõdésem, hogy profi építõvállalattal állunk szem-

ben, szaktudásuk, szervezõkészségük erre utal.
Ha május végén (sic) a strand átadása úgy történik, mint az

iskolánál, hogy csütörtökön aszfaltoznak, és pénteken átadás,
hát nálunk is lehet aszfaltozni.

Hegyi Zoltán RókusFolynak a rendelõintézet alapozási munkálatai

Már érzékelhetõ a strand fõépületének új arculata



ALMÁDI ÚJSÁGJöjjön el!

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

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
május 10. és június 10. között

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

RENDEZVÉNYEK
MÁJUS 7– 9. péntek–vasárnap
Tavaszi zsongás Almádiban
Részletes program megtalálható az újság 5. oldalán

MÁJUS 11. kedd 17.30 óra
A Vörösberényi Polgári Olvasó Kör ünnepi közgyûlése.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

MÁJUS 14. péntek 17 óra
Almádi Tárlat – az almádi mûvészek kiállításának megnyitója
Helyszín: Pannónia

MÁJUS 15. szombat 18 óra
20 éves Almádi Város Vegyeskara – Ünnepi hangverseny a
Pannóniában a Balatonfüredi Vegyeskar és a Siófoki Férfikar
közremûködésével

MÁJUS 21. péntek 18 óra 
Szentirmai Edit önálló irodalmi estje
"Számadás a tálentumról" összeállítás a Nyugat folyóirat
szerzõinek mûveibõl. Közremûködik Búzás Csaba elõadómûvész.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

MÁJUS 24. hétfõ 20 óra 
II. Balatonalmádi orgonakoncert-sorozat – Nyitó hangverseny
Molnár Tamás orgonamûvész–karnagy Hatvani Fõplébánia
Templom orgonistája 
Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Plébánia Templom
Balatonalmádi, Óvári utca. Belépõdíj nincs, adományaikat a kon-
cert további szervezésére fordítjuk!

MÁJUS 29. szombat
11 óra emléktábla-avatás a Varázssziget óvodánál. Emlékbe-
szédet mond: Kovács István helytörténet-kutató. Az emléktáblát
felavatja: Schildmayer Ferenc a Balatonalmádi Honismereti kör
elnöke, Fauszt Gyula Református lelkész és Szabó János római
katolikus plébános. Közremûködnek a Varázssziget Óvoda
óvodásai, valamint a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán
Népdalköre.
A Vörösberényi Kultúrház udvarán: 10.30-kor fõzõverseny
meghívott vendégekkel a Berény nevû településekrõl. 
18 órakor színdarab helyi szereplõkkel – Zilahi Lajos
(Házasságszédelgõ) címû darabja után színpadra állította:
Gelencsér Béla. 
19 órakor táncház – közremûködik: Hajdú Péter (Sáti).

MÁJUS 30. vasárnap 15 óra
Gyereknap a Szent István parkban – májusfa kitáncolással –
Szervezõk: Pannónia, Nagycsaládosok Egyesülete, NABE

MÁJUS 30. vasárnap 18 óra 
Hõsök Napja – megemlékezés a Baross Gábor utcai Hõsi
Emlékmûnél. Szervezõ: Pannónia

JÚNIUS 3. csütörtök
Családi Nap + véradás 
Szervezõ: Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Helyszín: Pannónia

JÚNIUS 5. szombat 18 óra 
Trianoni  megemlékezés a Szent Erzsébet-ligetben
Szervezõ: Pannónia

JÚNIUS 11. péntek 17 óra 
Padlás Galéria – Nemzetközi mûvészeti szimpózium kiállítás
megnyitó

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
Jákfalvi József érméi és plakettjei 
Megtekinthetõ május 10-tõl június 12-ig a könyvtár nyitva
tartási idejében. Almádi reklám városlõdi és kislõdi kerámián –
Schildmayer Ferenc gyûjteménye.

PADLÁS GALÉRIA
Nemzetközi mûvészeti szimpózium. 
Megtekinthetõ Június 11-tõl július 12.

PANNÓNIA
Szöllõsi Máté festõ kiállítása megtekinthetõ az intézmény nyitva
tartási idejében április 16-tól május 11-ig.
Almádi Tárlat – megtekinthetõ május 14-tõl június 14-ig

VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ
Veszeli Lajos akvarell kiállítása. 
Megtekinthetõ: május 7–25.

KISCSOPORTOK, KLUBOK,
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Május 22. Gombásztúra Nagyvázsony környékére
Indulás: a Pannónia elõl 8 órakor 
Túravezetõ: Szenthe László (88/438-224)

BABA–MAMA KLUB
Péntekenként 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Inf.: Nemes Éva (30/9708-836) nemeseeva@gmail.com

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
A következõ összejövetel a nyári szünetet követõen szept. 14.
Helyszín: Pannonia; idõpont: 17 óra. Információ: Lõrincz József
70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
Május 8. Évadnyitó egyesületi horgászverseny a 4 m-esen gyer-
mek, ifjúsági, nõi és felnõtt kategóriában! 
Esõnap (rossz idõ esetén a verseny ezen a napon kerül megren-
dezésre azonos programmal) május 9. Jelentkezni Kalauz
Miklósnál lehet telefonon a 30/912-4259 telefonszámon, vagy
személyesen a horgásztanyán (minden kategóriában legfeljebb
3–3 személy helyszíni nevezése is biztosított). Program: Gyermek
résztvevõk számára: 8.00–8.30-ig regisztráció, 8.35-tõl sorsolás,
9.00–11.00 verseny. 
Minden más kategória számára: 7.00–7.30-ig regisztráció 7.30 –
7.45 sorsolás, 8.00–8.55 felkészülési idõ, 9.00–12.00 verseny.
Valamennyi résztvevõ és kísérõ számára 13.00-tól közös ebéd a
Horgásztanyán, az ebéd a versenyzõknek ingyenes, a kísérõknek
500 Ft/fõ. Szervezõ: Szenthe Zoltán versenyfelelõs.

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Szerdánként 17–20 óráig a Pannónia Nagytermében. Karvezetõ:
Demel Eszter. Titkár: Vajainé Majbó Judit 70/4588-574

BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Keddenként és csütörtökön 18.30–20 óráig a Pannónia
Nagytermében. Vezetõ: Kovács Krisztián (20/2641-561).

BRIDZS KÖR
Szerdánként 16 órától. Helyszíne: Pannónia 8. terem. Érdeklõd-
ni lehet Garai Péternél 30/4297-444
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BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.)
mûködik a Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16-tól
20 óráig. A hónap utolsó foglalkozásán közös születésnap.

CIMBORA KLUB
Május 8. Játékos Balaton
Június 5. 10–15 óra Könyvfaló Záró a Horgásztanyán
További információ: Nagy Judit 88/542.508 

CSILLAGNYÍLÁS
15.30–16.15 óvodás balett, 16.15–17 óráig iskolás balett, 17–18
óráig iskolás haladó balett, 18–19 óráig asszonytánc.
Helyszíne: Pannónia 3. és 4. terem. Hétfõn és szerdán.
Vezetõ: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947).
2010. május 11. Horgásztelep meglátogatása, fõzés, sütés.

ÉREMGYÛJTÕ KLUB
Foglalkozások 16.30-tól a Pannóniában (1. vagy 8. klubszoba)
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

GRÁNÁTALMA HÍMZÕKÖR
Hétfõnként 16–18 óráig a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.)
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi
Kultúrházban. Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: minden hónap második hétfõjén 16.30–17.30
óráig Vetítés Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden
hónap második péntekén 17 órától 
Helyszín: Pannónia 1. terem illetve Olvasóterem.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 18–19 óráig. 
Gyógy-tornász: Schlakker Imréné (70/3793-573). 
Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit (20/4912-435). 
Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannónia, Olvasó-
terem

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

KID ROCK & ROLL SE
Péntekenként a Pannónia Zöldtermében. Iskolás csoport 14–16
óra, oviroki 16–16.45. A gyerekeket az oviból leviszik.
Kapcsolat: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu.

KISMAMA TORNA
Keddenként 17–18 óráig a Pannónia 4. termében. Vezeti:
Schlakker Imréné gyógytornász 70/3793-573

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Keddenként 16 órától a Pannóniában. Vezetõ: Kreutz Károly
70/383-4455

NÉMET HALADÓ NYELVTANFOLYAM
Hétfõn és szerdán 17.30–19 óráig a Pannónia 5. klubtermében.
Érdeklõdni: Andreas Thimm 20/529-0921

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL – Táncház
Foglalkozások kéthetente a Pannóniában 17–19 óráig.
Május 7. – Május 21. – Június 4.
Alsó és felsõ korhatár nincs, a belépés díjtalan.
Mûvészeti vezetõ: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként a Pannónia 3. termében.
Május 13. Kirándulás Szentendrére. 
Idõpont-egyeztetés április 1-jén
Május 20. Balatonfüredi séta. Találkozó a vasútállomáson 13
órakor
Május 27. Kirándulás Zircre. Idõpont-egyeztetés május 6-án
Június 3. 15 óra – Ünnnepi pedagógusnapi délután a Zöld terem-
ben
Június 10. Klubzáró szalonnasütéssel.

SAKK KLUB
Vezetõje: Fáncsy Imre 88/432-141 ill. 70/389-6049
Felnõtteknek hétfõn és pénteken 15–19 óráig, gyerekeknek
15.15–16.15-ig a Pannónia 5. termében

LAS SENORITAS TÁNCKLUB
Szerdánként 17 órakor a Pannóniában.
Információ: Veleginé Pavelka Gizella 30/9395-129 

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként a Pannónia 4. termében 17 órakor kezdõknek, 18
órakor haladóknak. Információ: Vattai Rita 70/5582-729

TÜCSÖKZENE
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyer-
mekkönyvtárában. Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfõjén 18 órakor, a
Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezetõ: Pandur Ferenc 70/339-5274
Május 15. Fõzõverseny a Vörösberényi Kultúrházban

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
Május 12. 16 óra: Balatoni halak a bográcsban. Elõadó: Gönczi
György a Vizi Múzeum vezetõje. Halászléfõzés – kóstoló.
Vendég: a halászléfõzõ verseny  országos bajnoka Befizetések
kirándulásokra, vacsorára
Május 18. 7 óra Kirándulás: Budapestre – Szentendrére Vonattal
– különjáratú busszal. Találkozás a vasút állomáson
Május 25. 16 óra Elnökségi ülés, befizetések, terítés
Május 26. 16 óra: Zenés szülinapi rendezvény vacsorával
A nyári kirándulások szervezési feladatai – befizetések
Betéti ajánlatok, lehetõségek az OTP-nél. Vendégünk: Kiss-Szabó
Ágnes fiókigazgató
Május 29. 10 óra Nyugdíjasok megyei majálisa Balatonfüreden
Június 8. 7 órakor Kirándulás: Székesfehérvárra–Agárdra.
Találkozás a Posta elõtt
Június 14–18. 5 napos félpanziós Erdélyi körutazás busszal
Részvételi díj: 44.000 Ft. Még van hely! 
Bárki jelentkezhet a fenti telefonszámon.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Péntekenként 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban. Vezetõ:
Tóth László 70/224-7222

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC CSOPORTJA
Minden pénteken 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban.
Vezetõ: Magda Balázs (30/566-4206).

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap elsõ keddjén 18 órakor a Vörösberényi
Kultúrházban.

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetõségi
gyûlést tart a Vörösberényi Kultúrházban.

Összeállította: Fábiánné Sáray Anna



Európai Uniós és állami forrásból tavaly júliusban kezdõdött meg az iskola felújítása, és a
tornaterem építése. Április 23-án, sok régi tanítvány, szülõ, almádi polgár jelenlétében ünne-
pélyesen avattuk fel a csodaszép, 508 négyzetméteres tornatermet. Sokat várt rá a város, de
megérte – nemcsak négyzetméterekkel, építészetileg is gazdagodott városunk. Az iskola
fõépületéhez és a városképhez, helyi építészeti hagyományokhoz szépen illeszkedõ épület
óriási elõrelépést jelent az iskolának. Ahogy az avatóünnepségen elhangzott: valóban 21.
századi körülmények fogadják itt a gyerekeket. Az iskola épülete is megújult, a tantermekben
új bútorokat találunk, a felszerelések, taneszközök is újakra cserélõdtek. A nyár folyamán a
homlokzat felújításával, és a tetõhéjazat cseréjével fejezõdik be az iskola újjászületése.

Avatóbeszédében Keszey János polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki segí-
tette régi álmunk megvalósulását, majd jelképesen átadta a tornaterem kulcsát Fábián László
igazgatónak. Részt vett az ünnepségen, és köszöntötte a jelenlévõket Dr. Bóka István ország-
gyûlési képviselõ, valamint Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke.

Nagy örömünkre szolgált, hogy avatóünnepségünket megtisztelte jelenlétével a Györgyi
család két tagja: Zimányi (Györgyi) Magdolna matematikus és Földes László építész.

Képriportunkban az építés kezdeti lépéseit és az avatóünnepség emlékezetes pillanatait
láthatják. (További képek: vehir.hu, naplo.online) 

Köszönjük az ünnepély megrendezésében nyújtott segítséget Lovasné Áginak (Clivia
virágbolt), és Kovács Dávidnak (PKKK).

FL
Pászti fotó

FELAVATTUK A GYÖRGYI DÉNES ISKOLA T
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ALMÁDI ÚJSÁG

Latinul: Corvus corax L.1758
Politipikus, holarktikus faj, nálunk a törzsalak él.

Lényegében nem vándorló faj. Eredetileg nyílt vidékeken élt,
ma azonban már a városok határán is megtelepedett. Bár
mindenevõ, a varjúfélék közül a legtöbbet zsákmányol nyúl
méretig, emlõst, madarat is. Közismert "köztisztasági"
szerepe. Óvatossága miatt fotózni leginkább dögön lehet.
Szívesen eszik termetesebb rovart, hernyót, de pl. medúzát is.
Tojásfogyasztása miatt régebben a ragadozóirtás vétlen-védte-
len áldozatává válhatott. Párhû és fészekhû, ezért fontos a
nyugodt fészkelõ hely! Ez magas sziklafal vagy fa is lehet. A
tojásrakástól a kirepülésig 60 nap nyugalmat igényel. Eddig
egy-egy fészkelését észleltem Almádiban. Jelenléte azonban
rendszeres, nemritkán több pár kering a levegõben, vagy evez
dolgára sietõsen. Fõleg tavasszal látni, mennyire szeretik a
még nyugodt "légterünket"! Hangja messze halló, recsegõ
kronk-kronk, röpte erõteljes, "kunsztokkal" díszített. Gyaran
siklik.

Európában 1950, nálunk 1970, Almádiban 2005 óta nö-
vekvõ az állománya. Legidõsebb ismert, szabad példány
majdnem 22 éves volt. Magyarországon 2–3 ezer pár fészkel.

A mitológia jelentõs szereplõje. Észak-Amerikában és az
inuitoknál teremtõ szellem és tanító, a keltáknál, a görö-
göknél, germánoknál, a keresztényeknél hírvivõ madár.
(Odin két hollójának neve Gondolat és Emlékezet utalva a
madár értelmi képességének fejlettségére. Noé a bárkából a
hollót küldi szárazföldet keresni!)

A magyar vonatkozás is érdekes. Mátyás királyunk csalá-
di címermadara, kedvenc madara, a legendák szerint arany-
gyûrûjének tolvaja, börtönfogsága idején levélvivõje (Arany
J.: Mátyás anyja)!

Tartós megtelepedését segíthetjük észlelt fészkelõhelyei
zavarásának elkerülésével, pl. gyalogosforgalom, motoros
forgalom, fakitermelés szüneteltetése!

tszabango@gmail.hu

Balatoni halakról mindenkinek

DÉVÉR KESZEG
Pár napja a kikötõben dolgoztunk és közben kíváncsian

néztem a friss nádszálak között kergetõzõ kárászokat, akik már
az ívásra készülnek. A látványról eszembe jutott egy tavalyi
keszegívás, amit az egyik vitorláskikötõ hullámvédõ kövezésén
láttam. Hatalmas dorozsmás dévérkeszegektõl forrt a víz.

A dévérkeszeg szinte egész Európában megtalálható. A gyors-
folyású patakok illetve mocsaras vizek kivételével szinte bárhol
jól érzi magát. Folyókon a lassú sodrású szakaszokon, kövezések
tövénél, állóvizeken a víz melegedésével a mélyebb részeken
találhatjuk õket. A balatoni horgászok egyik leggyakoribb ke-
szegzsákmánya.

A szaporodásban már a tenyérnyi, 20 cm körüli egyedek is
részt vesznek. Az ívás tavasz közepétõl nyár elejéig tart. Ebben az
idõszakban a hímeket nászkiütések tarkítják, innen jön a dorozs-
más elnevezés.

A dévér oldalról lapított, teste magas. Feje a testéhez képest
kicsi. Háta zöldesszürke, oldala ezüstösen csillogó, hasa fehér.

A békéshalak közé soroljuk, étlapján apró rákok, férgek,
szúnyoglárvák szerepelnek, amiket az iszapban keresgél. Gyak-
ran teljesen fejre állva túrja az iszapot élelem után kutatva.

Kimondottan lassú a növekedése. Az ivarérettséget 3–4 év alatt
éri el és mérete ekkor se mondható nagynak, alig nagyobb 20 cm-
nél. A Balatonból a halászok sajnos sokat kivesznek, így egyre
ritkábbak az igazán termetes példányok. Szinte csak az ívás idején
láthatóak az igazán nagyok, horogra ritkán akadnak. Szakemberek
szerint a Balatonban a fejlõdése a megszokottnál is lassabb; táplá-
lékhiány miatt. A fürdõzni vágyó nyaralók szeretik a tiszta vizet, de
a halakról ez nem mondható el, mert a tiszta víz kevesebb táplá-
lékkal is jár. Ráadásul a vízben túlszaporodott busa és a szintén
tájidegen ezüstkárász is táplálék konkurensként vannak jelen.

Horgászata kimondottan élvezetes lehet, mivel a dévérkeszeg
általában csapatban jár. Minden békéshalas technikával jól fog-
ható, a lényeg, hogy a fenéken keressük. Az etetõanyag kivá-
lasztásánál vegyük figyelembe, hogy igen jó a szaglása és az ízle-
lése. Kimondottan szereti az édes ízeket.

Számfira Balázs

A HOLLÓNKRÓL
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DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTÕ – TENISZ
2010. április 25-én zajlott a megyei tenisz diákolimpia a Bala-

tonalmádi Tenisz Klub rendezésében. A népes mezõnyben a Györgyi
Dénes Általános Iskola csapatai elõkelõ helyezéseket értek el. Három
csapat az országos döntõben képviseli az iskolát.
Eredmények:
II. korcsoport fiú: Kónya Ákos – Simon Mátyás II. helyezés
III. korcsoport lány: Mógor Ágnes – Mógor Zsófia II. helyezés

Stelcz Rebeka – Kövécs Adél III. helyezés
IV. korcsoport lány: Klimkó Emese – Tóth Marianna I. helyezés

Sági Laura – Tira Klaudia III. helyezés
IV. korcsoport fiú: Szekeres Dávid – Csörnök Dániel III. helyezés

ORSZÁGOS DÖNTÕBE JUTOTTAK:
KÓNYA ÁKOS ÉS SIMON MÁTYÁS,
MÓGOR ÁGNES ÉS MÓGOR ZSÓFIA,
KLIMKÓ EMESE ÉS TÓTH MARIANNA párosok.

Gratulálunk!
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ISMÉT LÉGIVESZÉLY A
BALATON FELETT!

Hiába mondta ki tavaly a székesfehérvári környezetvédel-
mi hatóság, hogy nem létesülhet nemzetközi kereskedelmi re-
pülõtér Szentkirályszabadján, nem alhatnak nyugodtan a
Balaton szerelmesei! A beruházó – a döntést megfellebbezve
– ragaszkodik a repülõtérhez, ragaszkodik ahhoz, hogy
Boeing 737-esek, Airbus 320-asok repkedjenek kis magasság-
ban a tó és Balatonalmádi felett – több tízezer kilogramm
káros anyagot kibocsátva. A dokumentációban továbbra is évi
18 760 le- és felszállás szerepel végcélként, vagyis negyed-
óránként érkezne és távozna egy gép! 

A tavaly februári közmeghallgatáson a Balatont féltõk és
az almádiak – ragaszkodva az egészséges környezet alkot-
mányban biztosított jogához – határozottan elutasították a
repülõtér létesítését. Ezernél is több magánember, számos
országos és helyi civil szervezet jelentkezett be ügyfélként a
hatósághoz, a tiltakozó petíciót aláírók száma meghaladta a
kétezret, s a tó hathatós védelmére megalakult a Kelet-Bala-
toni Légtérvédõ Egyesület. 

A repülõtér létesítésének ügye a fellebbezés folytán vissza-
került a székesfehérvári környezetvédelmi hatósághoz. A Bala-
ton közeli s távoli szerelmesei, a környék lakossága hamarosan
újabb közmeghallgatáson nyilváníthatják ki határozott elutasító
véleményüket, melyet egy demokráciában mindenkinek –
hatóságnak, beruházónak egyaránt – figyelembe kell vennie!

Kelet-Balatoni Légtérvédõ Egyesület
www.kble.eu

MEGKÉRDEZTÜK:
Több Kedves Olvasónk érdeklõdésére a közterületi fák

gallyazási munkáiról az alábbi tájékoztatást adjuk. 
Balatonalmádi közterületi fáinak ápolási munkáit –

beleértve a csonkolásos gallyazási munkákat is – a Város-
gondnokság végzi. A fák koronaalakító metszése, gallya-
zása éppen olyan ápolási feladat, mint a gyep esetében a
kaszálás, gereblyézés, hengerezés. Látványos munka, mivel
a beavatkozás hatása gyakran 2–3 év alatt kompenzálódik,
hozza meg a várt eredményt, a díszítõ értékkel bíró lomb-
koronát. Városunk fáit az elmúlt 15–20 évben leginkább a
vihar "ápolta", lombkoronáját a szél alakította, ezért is van
annyi sérült, felkopaszodott, hiányos lombozatú, útszel-
vénybe, elektromos közmûvekbe belógó gondozatlanságot
mutató fa. Tervünk, hogy anyagi lehetõségünkkel össz-
hangban 3–5 év alatt a település közterületi fáinak, mind-
egyikének ápolása megtörténjen. Ez a legtöbb esetben a
száraz ágak levágása, illetve a felnyurgult, sérülésnek kitett
lombkorona visszavágása, kurtítása. A levágott, csonkolt
ágak helyén a fák keringésének beindulását követõen 2–3
hónap alatt új, életerõs hajtások képzõdnek. A beavat-
kozás elõtti állapotnak megfelelõ lombozati nagyságot –
fafajtától függõen – 3–5 év alatt érik el. A tavaszi üde
hajtások már nyár derekára jótékonyan takarják a vágási
helyeket. A lombkorona-alakítás egyúttal a viharkárok
megelõzését is szolgálja, hiszen a kisebb lombkorona job-
ban ellenáll a szélnyomásnak, a vágási felületet mi hatá-
roljuk be és nem a vihart követõ lehasadt ágak okozta
torzulásokat, sebeket próbáljuk eltüntetni.

Ezen ápolási munkákat a József Attila út Bajcsy és
Petõfi utca közötti szakaszon, illetve a Szt. Erzsébet-liget
játszótér környezetében végeztünk. Decemberben tervünk
szerint haladunk tovább a ligetben, illetve a Veszprémi
úton.

A korábban csonkolt jegenye nyárfák (pl. Eötvös utca)
felülvizsgálatát is szükséges elvégezni annak érdekében,
hogy a baleseti kockázatot minimalizálni lehessen.

Üdvözlettel: Agg Z. Tamás
intézményvezetõ

Balatonalmádi Városgondnokság
+36-20/928-7812

EZT TANULTAM A 
HORGÁSZFOGLALKOZÁSOKON

Amikor apával megérkeztünk a foglalkozásra, Laci bácsi
már a csoport felével bent ült a teremben.

Egy kissé összezavarodtam, amikor megláttam, hogy raj-
tam kívül egy lányt sem érdekel a horgászat, mivel csak fiúk
ültek a székeken.

– Szervusz, Szonja! Örülök, hogy eljöttél! – köszöntött
Laci bácsi.

– Csókolom! – viszonoztam kedvességét.
Elköszöntem apától, majd elõvettem a füzetemet és a tol-

lamat. Névsorolvasás következett. Miután Laci bácsi min-
denkit végigkérdezett, elkezdett mesélni a halakról, a víz-
partról és a körülötte élõ állatokról, növényekrõl. Teljesen
"elragadott magával". Már nem is zavart, hogy csak fiúk ülnek
körülöttem. Csak jegyzeteltem és jegyzeteltem. Megtudtam
néhány érdekességet is, pl.: a fogassüllõnek ebfoga van, és
amit még nem tudtam a balinról, az az, hogy neki pedig nin-
csenek fogai.

A következõ órán filmvetítés volt. Megismerkedtünk a
vízi- és gázlómadarakkal. Azt is megtudtam, hogy a sirály-
félék családjának rengeteg fajtája van. És, hogy az aranyos
kormorán vagy kárókatona micsoda kártevõ madár. Aztán
elkezdtünk foglalkozni a tilalmi idõkkel és a jó (gyerek) hor-
gásszal is.

Észre sem vettem és már lent is voltunk a horgásztanyán;
ott tanultam és tanítottam is horgot kötni. Ezek a foglalkozá-
sok nem voltak értelmetlenek, mert tanultam belõlük és pon-
tokat lehetett szerezni. Ezek a pontok arra voltak jók, hogy
beváltsam õket horgászbotra, etetõanyagra, vagy ilyesmire.

Nemsokára eljön a vizsgabeszélgetés is, aminek, ha jól
felelek, egy horgászengedély lesz a jutalma.

És utána következnek a horgászversenyek, bográcsozások.
A barátnõim, akik pedig nem jártak Laci bácsihoz, nem is

tudják, hogy milyen élményeket hagytak ki.
Eckert Szonja Téli part – részlet



HOGY NE LEGYÜNK
TRÜKKÖS LOPÁSOK
ÁLDOZATAI

Beköszöntött a jó idõ. Számíthatunk arra, hogy nemcsak
a nyaralótulajdonosok, hanem a bûnözõk is autóba ülnek. A
vagyon elleni bûncselekmények közül a besurranások és
betöréses lopások mellett egy tipikus bûncselekmény az úgy-
nevezett "trükkös lopás"-ok. A trükkös lopásoknak elsõd-
leges célpontjai az idõs emberek, a láthatóan egyedül élõ
személyek, de bárki áldozattá válhat. Az elkövetõk a korral
járó gyanútlanságot, a megfigyelõképesség csökkenését, a
bezárkózó életmóddal járó tájékozatlanságot használják ki.
Azt, hogy a napi megszokott tevékenység megzavarása ki-
szolgáltatott helyzetbe hozza az áldozatokat. Érdekes az a
tapasztalat, hogy pont a legbizalmatlanabb idõs embereknek
milyen könnyen férkõznek a bizalmába az idegenek, és
éppen azoknak, akik néha még családtagjaikat, jó ismerõ-
seiket is nehezen engedik be otthonaikba. 

Az elkövetõk általában a késõ délelõtti, kora délutáni
idõszakban és nem egyedül dolgoznak. Gyakran a környezõ
megyékbõl, az ország másik végébõl ideautózó 2–3 fõs tár-
saság járja az utcákat. Általában ketten szólítják meg az
udvaron tevékenykedõ embereket, csengetnek be a házba
vagy lakásba, egy személy pedig az autóban várakozik, hogy
hamar eltûnhessenek. Céljuk az, hogy mindenképpen bejus-
sanak a házba, lakásba, és amíg az egyik beszélget a lakóval,
elterelve annak figyelmét, addig a másik végigkutatja a
lakást. Nagyon jól ismerik azokat a helyeket, ahova leg-
gyakrabban rejtjük az értékeinket: megtakarított pénzünket,
ékszereinket, értékpapírjainkat. Gyorsan dolgoznak, így
mire a kifosztott áldozat észreveszi, hogy valami nincs rend-
ben, már árkon-bokron túl vannak. Nem jellemzõ, hogy
erõszakot alkalmaznának, mert határozott, meggyõzõ fel-
lépéssel is elérik céljukat.

Az a mese, amellyel bekopognak egy-egy idõs ember
lakta otthonba nagyon változatos. Megjelentek, mint az
EON képviselõi díjbeszedéssel, villanyóra ellenõrzésével,
túlfizetéssel, vagy valamilyen más hivatal nevében, régiség,
tyúk, termény, gyümölcs vásárlási szándékkal. Mindenkép-
pen pénzváltásra akarják rávenni az áldozatot, aki ezzel a fél-
retett pénze rejtekhelyét fedi fel. 

Óvatosnak kell lenni a "házalók"-kal és a tavaszi lomta-
lanításkor feltûnõ "lomizók"-kal is. Azon túl, hogy mindkét
tevékenység jegyzõi engedélyhez kötött, ezek a tevékeny-
ségek is alkalmasak a terepszemlére. A házalóktól történõ
vásárlás legnagyobb veszélye, hogy amikor az ágynemût,
ékszert, mûszaki cikket vagy bármilyen más több ezer forin-
tos, mégis olcsón ajánlott árut kifizeti a vevõ, megint csak a
spórolt pénzét veszi elõ, ezzel felfedi a rejtekhelyet és lehe-
tõséget ad a lopásra. Elõfordult, hogy amikor az idõs néni
kifizette az unokáinak szánt ágynemût, a házaló vizet kért, és
amíg azt megkapta, alkalma volt a boríték eltûntetésére
benne a néni összes megtakarított pénzével. 

Ha már megtörtént a bûncselekmény, legfontosabb, hogy
azonnal szóljanak a rendõrségnek. Ne szégyelljék, ami tör-
tént! Ezek az elkövetõk abból élnek, hogy kihasználják a jó-
szándékú embereket, és ahhoz nagyon értenek. Minél frissebb
az információ, annál többet ér, annál könnyebb az elkövetõk
mozgását követni, és az ellopott értékek nyomára bukkanni. 

Ahhoz, hogy megelõzzük a trükkös lopásokat az alábbi-
akat tanácsoljuk:

• Idegent ne engedjen be a lakásába, házába, udvarára! 
• A bejárati ajtót és kertkaput zárva kell tartani akkor is,

ha otthon vagyunk!
• Pénzt csak a postás hoz!
• Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a mondott

szerv képviselõjérõl van szó – munkaruhája, gépkocsi, iga-
zolvány ezt mutatja! 

• Idegen elõtt ne vegyen elõ pénzt!
• Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen!
• A szomszédok után kérdezõsködõ idegeneknek ne

adjunk információt!
• Figyeljenek egymásra, szomszédaikra!

Stanka Mária r. õrgy.



Intézze biztosítási ügyeit helyben!
UNIQA Biztosító Zrt.

Balatonalmádi Ügynöksége
8220 Balatonalmádi, Martinovics I. u. 2.

Tel.: 88/574-400, Fax: 88/574-401
Mobiltel.: 20/932-4411, 20/414-3943

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk 
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség!  Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõség,

vizsgára való felkészülésre.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2010. 05. 17. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2010. 05. 20. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
MAGYAR–ANGOL TANNYELVÛ GIMNÁZIUMBAN

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

E-mail: baksai@upcmail.hu
Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107

BBEERRÉÉNNYY--TTHHEERRMM
Március 1-tõl újra

szeretettel várjuk kedves ügyfeleinket!

Mûanyag nyílászárók,
garázskapuk teljes méret és színválasztékban

Épületek, kerítések, lábazatok burkolására
korrekt megoldást kínálunk.

Árnyékolástechnika – hagyományos és újdonságnak
számító szigetelt redõnyök, napellenzõk, szúnyoghálók,

reluxák, szalagfüggönyök.
Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat.

Külsõ hõszigetelés.

Teljes körû szolgáltatás, bontás, beépítés, helyreállítás!

NYITVA TARTÁS:
hétfõtõl péntekig: 9–12-ig és 14–15-ig.

szombaton: 9–12-ig.

Nyitvatartási idõn túl, elõre egyeztetett idõpontban
állunk rendelkezésükre, kérem hívjon a 06/20-9475739,

88/769-002 telefonszámokon,
vagy írjon a wolfhaz@gmail.com címre.

Tekintse meg honlapunkat: www.gipsz-karton.hu





13. A osztály

Ülnek: Buza Nikoletta, Révész Éva, Krenhardt Katalin, Thuza Evelin, Palaics Eszter, Kertész Dóra, Szabó Zita
Elsõ sor: Horváth Anasztázia, Joó Katalin, Kovács Lilla, Szekeres Ramóna, Takács Vivien, Antal Diána, Haraszti Eszter, Öveges
Adrienn, Cserép Emese, Sáray Réka, Szita Zsófia, Skutovics Júlia, Francz Dorottya, Varju Veronika
Második sor: Huszár Dávid, Jurics Adrián, Szabó Gergely, Desits Ákos, Major Ádám, Katona Péter, Neveda Réka osztályfõnök, Ertli
Balázs, Horváth Olivér, Bognár Dávid, Ábrahám Róbert

13. B osztály

Ülnek: Palugyai Ágnes, Gaál Fanni, Pernesz Zsófia, Ligetvári Szandra, Rédei Katalin, Ács Barbara, Papp Bernadett
Elsõ sor: Molnár Dávid, Heffler Dávid, Nagy Adrienn, Lampert Lilla, Barczi Rita, Sári Júlia, Hummel Judit, Rozsnyói Enikõ, Mikola
Brigitta, Borsos Brigitta, Mikó Barbara, Spaits János, Anda Gergely
Második sor: Bedõ Bence, Sétáló Diána, Lakics Xénia, Suha Dorottya, Dõmel András osztályfõnök, Molnár Márk, Pribék Márton,
Józsa Bálint, Wu Hanhua

A MAGYAR-ANGOL TANNYELVÛ GIMNÁZIUM VÉGZÕS DIÁKJAI
MÁJUS 1-JÉN BALLAGTAK EL ISKOLÁJUKBÓL

Az elmúlt öt évbõl sok szép emléket õriznek iskolájukról, s reméljük, néhányat városunkról is.
A képek 2009. november 21-én, a fiatalok szalagavatóján készültek.

Ezzel és a szalagavatóra választott mottóval kívánunk nekik sok sikert a jövõben:

"A jövõ nagy lehetõségeket rejt magában. A dolog nyitja abban áll, hogy elkerüljük a csodákat,
megragadjuk a lehetõségeket és hazaérjünk hat elõtt."                                         Woody Allen
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