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INTERAKTÍV TÁBLÁKAT KAPTAK AZ ALMÁDI ISKOLÁK



ALMÁDI ÚJSÁGH elytörténet

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

125 éve, 1886. április 25-én született Györgyi Dénes mûépí-
tész tanár (1886–1961), akinek élete és tevékenysége sok szállal
kötõdött Balatonalmádihoz. Ez év novemberében pedig halálá-
nak 50. évfordulójáról emlékezhetünk meg.

Pesti polgárcsaládban született, amely több generáción ke-
resztül számos jelentõs mûvészegyéniséget adott Magyarország-
nak. Dédapja, Giergl Alajos, Szentpéteri József mellett a bieder-
meier kor legjobb ötvösmûvésze volt, nagyapja, Györgyi Alajos
(õ vette fel a Györgyi nevet) pedig jeles festõmûvész, aki elsõsor-
ban arcképfestõként vált ismertté és elismertté. Apja, Györgyi
Kálmán iparmûvész, rajztanár volt, a magyar iparmûvészeti élet
szervezõje, a magyar rajzoktatás megújítója. Több jeles építész
tagja is volt a családnak, így Giergl Kálmán, a Zeneakadémia
egyik tervezõje és Györgyi Géza, a budai Királyi Palota építésé-
ben Hauszmann Alajos helyettese. A család mûvész tagjainak
tevékenységét 2006-ban a Budapesti Történeti Múzeum átfogó
kiállításon mutatta be "Mûvészgenerációk – a Györgyi-Giergl
család három évtizede" címmel. 

Györgyi Dénes a budapesti Mûegyetemen végezte tanul-
mányait. Már egyetemi tanulmányainak ideje alatt meghívták az
Országos Technológiai Iparmúzeumba, ahol esti tanfolyamokon
oktatott. 1909-tõl kezdve az Országos Magyar Iparmûvészeti
Iskola tanára volt. Iparmûvészek generációi kerültek ki a keze

alól. 1945-ben az Iskola
igazgatójává nevezték ki,
és megbízták a fõiskolává
való átszervezés elõkészí-
tésével. 1946-ban nyugdí-
jazták, az Iparmûvészeti
Fõiskola csak ez után,
1948-ban jött létre.

A Mûegyetemen tagja
lett a néhány egymást kö-
vetõ építész évfolyam hall-
gatóiból alakult, Kós Ká-
roly körül szervezõdött,
"Fiatalok" építészcsoport-
nak, amely erdélyi, finn és
angol példák nyomán ho-
zott új stílust a magyar épí-
tészetbe. Györgyi Dénes
Kós Károllyal közösen ter-

vezte Budapesten a Városmajori iskola épületét, mely ma mûem-
lék, ennek a stílusnak reprezentánsa. Az iskola éppen ebben az
évben ünnepli 100. születésnapját. Kós Károly és Jánszky Béla
mellett részt vett a zebegényi templom tervezésében is. A hason-
ló stílusban általa tervezett öt másik iskolaépület ma Szlová-
kiában, illetve Szerbiában található. Az 1920-as években copf
stílusban tervezte egyik legfontosabb alkotását, a debreceni Déri
Múzeumot, az ország legszebb vidéki múzeumépületét. Barokk
stílusban épült a keszthelyi Balaton Múzeum épülete. A Hangya
Szövetkezetnek a pesti Duna-parton épült székháza, az Elekt-
romos Mûvek Honvéd utcai bérháza és transzformátorépülete
már az art deco stílust képviselik. Az Elektromos Mûvek számára
még több fontos üzemépületet is tervezett, ezek közül a Szent-
endrei úton álló klasszicista stílusú épület ma az Aquincumi
Múzeum kiállítóhelye. Modern stílusban épült az Elektromos
Mûvek Attila utcai épülete, több kiállítási pavilon és villaépület. 

Munkásságának fontos részét képezik a hatásos kiképzésû
kiállítási épületek. Az 1911. évi torinói világkiállítás magyar
pavilonjától kezdve, amelynek Tõry Emil és Pogány Móric mel-
lett társtervezõje volt, számos kiállítási épülete sikeresen kép-
viselte Magyarországot világkiállításokon 1926-ban Philadelphi-
ában, 1929-ben Barcelonában, 1935-ben Brüsszelben és 1937-
ben Párizsban. Különösen a párizsi világkiállítási pavilon aratott
nagy elismerést. Az Egyesült Államokban a Pittsburghi egyetem
központi épületében lévõ ún. "magyar nemzeti terem" beren-
dezését tervezte, ezzel megjelenítve a magyar kultúrát az egyetem
falai között.

Györgyi Dénes munkásságát Balatonalmádiban a ma nevét
viselõ iskola épülete, és saját családja számára készült nyaralója –
amely ma a Magyar Tudományos Akadémia üdülõje – õrzi. Õ
tervezte az almádi vörös homokkõbõl épült I. világháborús hõsi
emlékmûvet. A Postatakarékpénztári tisztviselõk üdülõjének ter-
vei az õ tervezõasztaláról kerültek ki, több villa is épült tervei
szerint. Györgyi Dénes sírja Balatonalmádiban van, feleségével,
Grofcsik Emíliával és egyetlen fiukkal, Györgyi Zsolttal együtt a
Szent Imre templom kertjében nyugszik. 

125 ÉVE SZÜLETETT GYÖRGYI DÉNES

A városmajori iskola

A párizsi világkiállítás magyar pavilonja
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2011. április H elytörténet

3Az újság új e-mail címe: baujsag@ gmail.com

Milyen elõzmények vezettek oda, hogy II. Rákóczi Ferenc, az
ország egyik leggazdagabb fõura, Zrínyi Ilonának, és Erdély
egykori fejedelmének, I. Rákóczi Ferencnek a fia 1703-ban fel-
lázadt Habsburg Lipót uralma ellen? A felkelés egyik legfon-
tosabb oka az volt, hogy a török kiûzése után I. Lipót császár az
ország nagy részét hadizsákmánynak tekintette, s a hódítás jogán
kívánta igazgatni Magyarországot. (Ebben sajnos a magyar ren-
dek is segítségére voltak, hiszen az 1687-es pozsonyi ország-
gyûlés – Buda török alóli felszabadítását mintegy meghálálva –
lemondott a szabad királyválasztás jogáról, biztosította fiú ágon
a Habsburgok örökös jogát a magyar trónra, s eltörölte az Arany-
bulla ellenállási záradékát.) 

A katonai gyõzelemre hivatkozva hozatott a császár olyan
intézkedéseket, amelyek általános elkeseredést szültek: felségsér-
tési és hûtlenségi pereket indítottak a magyar birtokosok ellen,
létrehozták az Újszerzeményi Bizottságot, amely idegeneknek
adományozta a töröktõl visszafoglalt területeket, új adófajtákat
vezettek be, mint kvártély (a császári katonák elszállásolása), por-
ció (a hadsereg élelmezése) és forspont (a katonák szállítása), ami-
vel annyira megnövelték a jobbágyok adóit, hogy tömegesen vál-
tak földönfutóvá a parasztok. Üldözték a protestánsokat, felszá-
molták a végvárakat, és szélnek eresztették a végvári katonákat.

Mindezek hatására az egész magyar társadalom ellenségének
tekintette a Habsburgokat, s csak a megfelelõ idõt várta egy fel-
kelés kirobbantására. Ez az idõ 1703-ban érkezett el, amikor a
nemzetközi helyzet is kedvezõen alakult:  a spanyol örökösödési
háború jelentõs osztrák haderõt vont ki Magyarországról. A fel-
kelés hamarosan szabadságharccá terebélyesedett, amelynek
8 éve bõvelkedett katonai és politikai sikerekben, de kudarcok-
ban is. 

1710 végére mind a belsõ, mind pedig a külsõ helyzet a kuru-
cok hátrányára változott meg. Az ország tartalékai kimerültek,
mind többen kívánták a megegyezést, külsõ segítségre pedig a
továbbiakban nem lehetett számítani. Az I. Lipótot követõ I.
József császár – elõdjétõl eltérõen – hajlott a kompromisszumra.
A magyarországi császári erõk élére 1710-ben a labanc Pálffy
János grófot nevezték ki, aki tárgyalásokat kezdeményezett a
felkelõkkel. Rákóczi 1711 elején Lengyelországba ment, hogy az
orosz cártól kérjen segítséget a szabadságharc folytatásához.
Távollétében fõparancsnokát, Károlyi Sándort idõhúzó tárgyalá-
sok folytatására hatalmazta fel. Károlyi azonban – aki a további
küzdelmet reménytelennek tartotta, s már csak a kedvezõ béke-
feltételek kiharcolásában bízott – Szatmárba gyûlést hívott össze,
ahol a rendek a békekötés mellett döntöttek. A béketárgyalások
már az új uralkodó, III. Károly alatt fejezõdtek be, miután április
közepén meghalt I. József.

Az 1711. április 30-án aláírt szatmári béke a szabadságharc
minden résztvevõje számára amnesztiát adott. Ígéretet tett az
alkotmány helyreállítására, az országgyûlés összehívására, a
szabad vallásgyakorlásra. A rendeket sértõ idegen intézményeket
és méltóságokat megszüntették. A magyarországi és erdélyi tiszt-
ségeket a helybelieknek tartották fenn. A megegyezés azonban
nem állította vissza sem a szabad királyválasztást, sem az ellenál-
lás jogát, és nem hozott létre magyar hadsereget sem. Vagyis
kimaradtak a rendi alkotmánynak azon részei, amelyek sértették
volna a Habsburg-birodalom egységét. A Rákóczi szabadságharc
egyik legfontosabb következménye mégis az volt, hogy Magyar-

ország elkerülte Csehország sorsát, amely önállóságát teljesen
elveszítve örökös tartományként tagozódott be a birodalomba. 

Rákóczi – hûségeskü letétele után – megtarthatta volna bir-
tokait. A vezérlõ fejedelem azonban nem fogadta el a békefelté-
teleket, sõt, magát a békét sem ismerte el érvényesnek, miután
Pálffy a tárgyalások közben elhunyt I. Józseftõl kapta a béke-
kötésre szóló megbízatását. Ehelyett Lengyelországon, Anglián,
majd Franciaországon keresztül Törökországba ment számûze-
tésbe. Utolsó lakhelyén, Rodostón hunyt el 1735. április 8-án, 59
éves korában. Hamvait Kassán, a Szent Erzsébet Székesegy-
házban helyezték végsõ nyugalomra 1906-ban. Emlékét szép
mellszobor õrzi Balatonalmádiban, a Szent Erzsébet-ligetben.

Bálint Sándor

300 ÉVE ÉRT VÉGET A RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC
1711. ÁPRILIS 30.: A SZATMÁRI BÉKE

Györgyi Dénes munkássága a X X . század értékes építészeti
örökségéhez tartozik. Különbözõ stílusirányzatokban tervezett
épületeit a kitûnõ ízlés, a jól átgondolt kompozíció, az arányok
harmonikus kialakítása, a mindig magas színvonal jellemzi.
Épületein érzékelhetõ az építésben használt anyagok gondos
megválasztása, a tervezés során a kisebb részletekre is mindig
nagy figyelmet fordított. Munkáit mindvégig áthatotta az ipar-
mûvészettel való bensõ és szoros kapcsolat.

Györgyi Dénes munkásságát a 2010 áprilisában 16 másik
kiváló építésszel együtt az építész szakma javaslata alapján a gaz-

dasági miniszter posztumusz Ybl-díjjal ismerte el. A díjazottak
életmûvét a Winkler Barnabás szerkesztésében megjelent
"Posztumusz Ybl Miklós-díjasok 2010." c. kötet mutatja be.

Györgyi Dénes születésének évfordulója alkalmából Buda-
pesten, a HAP Galériában (II. Margit krt. 24.) a Magyar Építé-
szeti Múzeum támogatásával május 10-én életmûvét bemutató
kiállítás nyílik. A kiállítás a tervek szerint augusztus és szeptem-
ber hónapban Balatonalmádiban, az õsz folyamán pedig Debre-
cenben, a Déri Múzeumban is megtekinthetõ lesz. 

Zimányi (Györgyi) Magdolna

Holló Barnabás alkotása, a park legrégebbi szobra
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ALMÁDI ÚJSÁG

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület a 2011 márciusi ülésén tárgyalt napirendi
pontok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:

Javaslat a Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium fenntartása
tárgyában
A Megyei Önkormányzat Közgyûlése elnökének megkeresésére,
és az önkormányzat közoktatási feladat-ellátási terve 3.2.1. pon-
tja alapján a képviselõ-testület a 2010. december 16-i ülésén tár-
gyalta a gimnázium jövõbeni fenntartásáról szóló elõterjesztést.
A képviselõ-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a gim-
názium és kollégium felügyeletét és fenntartását – részletes
megállapodás keretében – továbbra is átadja a megyei önkor-
mányzatnak.

Javaslat a Györgyi Dénes Általános Iskola intézményi létszámá-
nak csökkentésére
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
Györgyi Dénes Általános Iskolában – a felsõ tagozatos tanulócso-
portok óraszámának csökkenése miatt – 2011. június 30. napjá-
tól 1 fõ felsõ tagozatos pedagógus álláshelyet megszüntet, a
Györgyi Dénes Általános Iskola engedélyezett intézményi lét-
számát 28 fõben állapítja meg. 

A Humán Bizottság külsõ szakértõjének lemondása
Németh Attila ny. egyetemi oktató, a Humán Bizottság külsõ
szakértõje 2011. február 28-án kelt levelében bejelentette, hogy
2011. március 01. napjától lemond külsõ szakértõi megbízásáról.
Keszey János polgármester a képviselõ-testület nevében köszöne-
tet mondott Németh Attila önkormányzati és közéleti tevékeny-
ségéért.

Javaslat a helyi Civil Pályázat kiírására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
Civil Koncepcióban rögzített Civil Alap mûködtetésére a 4/2011.
(II. 25.)  Ö. rendeletben meghatározott 1.500.000,- Ft terhére a
nem sporttevékenységet végzõ, legalább két éve folyamatosan
mûködõ civil szervezetek mûködésének és programjainak támo-
gatására, 2011. május 15-i benyújtási határidõvel pályázatot ír ki.
A pályázatokat kizárólag a pályázati ûrlap kitöltésével, az abban
foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. A pályázatokat 1
aláírt-pecsételt példányban, a polgármesteri hivatal (8220 Bala-
tonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. Pályázati
ûrlap letölthetõ a www.balatonalmadi.hu honlapról, továbbá
igényelhetõ a polgármesteri hivatal portáján és titkárságán,
valamint a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
Civil Pályázati Alaphoz benyújtott pályázatok elbírálásának elõ-
készítésére ad-hoc bizottságot hoz létre, amelynek tagjai:
Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester, az ad-hoc bizottság veze-
tõje;  Bálint Sándor HB-elnök; Dr. Kutics Károly PGB-elnök.

Javaslat a 2011. évi strandjegy árak megállapítására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. évi strandjegyárakat az alábbiakban határozza meg
(Wesselényi strand):  Felnõtt /gyermek, diák, 70 év feletti, nyug-
díjas igazolvánnyal rendelkezõ napi belépõ:  550/400 Ft,
16.00–19.00 óra közötti kedvezményes napi belépõ: 450/300 Ft,
heti bérlet:  2800/2000 Ft, napi visszatérõs belépõ (karszalaggal
kiegészítve) 700/400 Ft. Idénybérlet felnõtt helyi lakos részére
3200 Ft, gyermek, diák, 70 év feletti, nyugdíjas igazolvánnyal
rendelkezõ helyi lakos részére 2500 Ft, a 18 év alatti gyermek
helyi lakos idénybérlet ingyenes. Csoportos belépés 15 fõtõl:  a
teljes jegyár 80%-a.

Javaslat a Balatonalmádi Focisuli Alapítvány támogatására
A Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselõ-testületének
Humán Bizottsága átruházott hatáskörben döntött a 2011. évi
sportköltségvetés felosztásáról. Mivel a támogatás felosztásában
a Balatonalmádi Focisuli Alapítvány is szerepel, és az Ötv. 10. §
(1) bek. d) pontja szerint a képviselõ-testület hatáskörébõl nem
ruházható át "a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás
átvétele, és átadása",  ezért az alapítványok esetében a támogatás-

ról csak a képviselõ-testület dönthet. Balatonalmádi Város Ön-
kormányzat képviselõ-testülete, a Humán Bizottság javaslatára a
2011. évi sportköltségvetésbõl a Balatonalmádi Focisuli Alapít-
ványnak 400.000 Ft támogatást biztosít.

Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására 
A Rákóczi Szövetség ismét azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy a lehetõségekhez mérten támogassa a
"Beiratkozási ösztöndíj programot", amellyel szlovákiai magyar
gyermekek magyar iskolába íratását kívánják támogatni. 2010-
ben önkormányzatunk 60 ezer Ft-tal támogatta a programot. Az
összegrõl a Szövetség elszámolt, 4 ipolysági, 1 tesmáki és 1 nagy-
túri diák beiratkozását támogatták vele. Balatonalmádi Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete 2011-ben 6 x 10.000 Ft-
tal támogatja a Rákóczi Szövetség ösztöndíjprogramját.

Javaslat "Testvérvárosi találkozók" európai uniós pályázaton
való részvételre
Az Európai Bizottság "Európa a polgárokért 2007–2013." prog-
ramjának keretében pályázatot hirdet testvérvárosi találkozók
támogatására. A testvérvárosi alprogram kifejezetten a polgárok-
nak részvételi lehetõséget nyújtó programokra irányul, olyan
tevékenységeket céloz meg, amelyek a testvérvárosi tevékenység-
ben való részvétel révén magukban foglalják vagy elõsegítik az
európai polgárok közötti hálózatépítést és együttmûködést. Az
idei program megvalósulási idõszaka: 2011. október 1 – 2012.
június 30. A találkozó idõtartama legfeljebb 21 nap lehet. A
támogatás összege minimum 5000 euró, maximum 25000 euró
lehet. Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-
testülete támogatási kérelmet nyújt be a pályázatra.

TISZTELT
INGATLANTULAJDONOSOK!

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulla-
dék-kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként Balatonalmádiban
is megváltozik a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás.

2011. februárjában elindul Királyszentistván határában a ma-
radékhulladék lerakó üzem, és a többi feldolgozó egység próba-
üzeme. Örömteli, hogy a hulladékfeldolgozás környezetkímélõ
módon, a hulladék-gazdálkodási törvény elõírásainak megfele-
lõen fog történni. Kevésbé örömteli viszont az a tény, hogy ez min-
den háztartás számára jóval többe fog kerülni, különösen a jövõ
évtõl. Ezt a megemelt díjat mérsékelni lehet, ha kevesebb vegyes
háztartási hulladékot adunk át a közszolgáltatónak, az úgynevezett
"kukás" begyûjtéskor. Hogyan lehet mérsékelni a mennyiséget?
Elsõsorban úgy, hogy a már napjainkban is rendelkezésre álló
szelektív gyûjtõszigetek fegyelmezett használatával, szelektíven
gyûjtjük feleslegessé vált dolgainkat, hulladékainkat.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. 2010. év-
ben, személyre szóló értesítés után elkezdte a városban a házhoz
menõ szelektív hulladék gyûjtését, a mûanyag és papír hulladé-
kok ingatlan elõl történõ elszállításával. Akik ebben tevékenyen
részt vettek tapasztalhatták mennyire megcsappant a maradék
szemét.

Ezt fokozzuk ebben az évben, és a belterületi ingatlanok
részére tavasszal, egy alkalommal próbaüzemszerûen a zöld hul-
ladékot a lomtalanítás mintájára begyûjtjük. A házi komposztálás
további, minél szélesebb körû alkalmazása érdekében a civil szer-
vezetekkel pályázni kívánunk komposztáló edényekre. Év köz-
ben a közszolgáltatónál a zöld zsák folyamatosan kapható, aki
nem komposztál, az a fûkaszálékot így szállíttathatja el.

A zöld hulladékok fenti módokon való külön gyûjtésével
több célt teljesítünk: a vegyes szemét mennyisége csökken és a
benne lévõ biológiailag lebomló hányad a törvényi elõírásokhoz
közelíthet, anyagában hasznosul ez a hulladékfajta, valamint a
korábbi káros égetés megszûnik.

Kérem Önöket, hogy odafigyeléssel, gondossággal szívesked-
jenek az Önkormányzat kezdeményezését támogató segít-
ségükkel eredményre vinni.
Balatonalmádi, 2011. február 14.

Keszey János – polgármester
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Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot írt ki a nem
sporttevékenységet végzõ civil szervezetek mûködésének és prog-
ramjainak támogatására, 2011. május 15-i benyújtási határidõvel.
A pályázati feltételek a város honlapján megtekinthetõk.

HÍRDETMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzata a tulajdonában álló 8220
Balatonalmádi, Szent István sétány 4–6. szám alatti Wesselényi-
strandon lévõ két db üzlethelyiség és a hozzátartozó elõkert
terület 2011. május 09-tõl 2011. szeptember 15-ig történõ bérbe
adását ismételten meghirdeti. A bérleti ajánlatok beérkezési
határideje legkésõbb 2011. április 15. Érdeklõdni a 88/542-445-
ös telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási idõben a Polgár-
mesteri Hivatalban az Építési osztályon a 22. számú irodában,
vagy a pmhivatal@ balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A bérbe
adás részletes feltételei megtekinthetõk a www.balatonalmadi.hu
internetes honlapon.

TÁJÉKOZTATÓ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Humán Bizottsága
"A helyi közmûvelõdésrõl szóló 30/2009.(IX .09.) sz. rendelete

16.§/6./"pontja alapján  pályázatot hirdet
Balatonalmádiban élõ polgárok és közösségek

közérdekû kulturális tevékenységének támogatására

Pályázhatnak:  Nem sporttevékenységet végzõ civil szerveze-
tek, egyesületek és alapítványok, valamint civil közösségek,
alkotó közösségek, mûvészeti csoportok, akik szervezetükben és
mûködésükben is pártoktól független, önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,
illetve az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl elõírá-
sai szerint bíróságon bejegyzett, bírósági nyilvántartásba vételük
szerint Balatonalmádi székhellyel mûködõ szervezetek, valamint
országos, térségi ill. megyei székhelyû szervezet Balatonalmádi
tagszervezete, valamint azok a nem Balatonalmádi bejegyzésû
civil szervezetek, amelyek Balatonalmádiban rendezvényt kíván-
nak megvalósítani,  amennyiben megállapodást kötnek a város
egyik bejegyzett civil szervezetével, továbbá Balatonalmádi beje-
lentett lakcímmel rendelkezõ magánszemélyek.

A pályázat témakörei:
A/ kategória: Helyi kulturális esemény, rendezvény szerve-

zése, ami a város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja és
közérdeklõdésre tart számot.

B/ kategória: Önkormányzati intézményektõl független al-
mádi mûvészeti együttesek, csoportok, egyéni alkotók mûködé-
sük támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A Humán Bizottságnak címzett pályázati leírás (a tervezett

rendezvény, vagy tevékenység leírása 1–3 oldalon, pályázati adat-
lap, költségvetési lap kitöltése minimum 25% saját erõforrás
megléte).

A pályázat részletes kiírása, ill. a benyújtáshoz szükséges
nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban szerezhetõk be,
www.balatonalmadi.hu városi honlapról letölthetõk.

A pályázat elbírálása:
A Humán Bizottság az 1.700.000 Ft rendezvényi keret és

500.000 Ft mûködési  támogatási keret felosztásáról szabadon
dönt a pályázati határidõig beérkezett pályamunkák ismeretében.

Nem adható támogatás:  ingatlanvásárlásra, berendezésre,
technikai felszerelésre, vállalkozás, vagy alapítvány létrehozására
és támogatására. A pályázati támogatás tovább nem osztható. Az
önkormányzat a sikeres pályázókkal szerzõdést köt az elnyert
összeg felhasználásáról és elszámolásáról. A kapott támogatás
magánszemélyek esetén önálló tevékenységbõl származó jövede-
lemnek minõsül. Felhasználását számlákkal kell igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje:  2011. április 29-ig
beérkezõleg.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba (8220. Balatonal-
mádi Széchenyi sétány 1.) kell benyújtani.

A pályázatról bõvebb információ: Rásky Mihályné 88/542-
459 és www.balatonalmadi.hu

A pályázat elbírálásának határideje:  2010. május 20. 
(Alapítványi támogatás esetén május 26.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselõ-testülete a bala-
tonalmádi 2715 helyrajzi számú, természetben 8220 Balaton-
almádi-Káptalanfüred, Sirály u. 2. szám alatti strandon lévõ aláb-
bi egységeinek bérbe adására ismételten nyílt egyfordulós pályáza-
tot ír ki:
• 23,9 m2 alapterületû Strandcikk-ajándék profilú üzlethelyiség a
8 m2 elõkert területtel,
• 29,7 m2 alapterületû Büfé profilú üzlethelyiség a hozzátartozó
strand felõli burkolt elõkert területtel (Hordó büfé),
• 28,1 m2 alapterületû büfé profilú üzlethelyiség a hozzátartozó
strand felõli burkolt elõkert területtel (Party büfé),
• 29,1 m2 alapterületû fagylaltozó profilú üzlethelyiség a hozz
tartozó strand felõli burkolt elõkert területtel (Pingvin fagylal-
tozó),
• 24,9 m2 alapterületû Kölcsönzõ profilú üzlethelyiség a hozzá
tartozó 30 m2 elõkert területtel.
Bérleti szerzõdés idõtartama:
Határozott idõtartamra, 2011. május 06-tól  2015. december
31-ig szól.
A pályázatok benyújtási határideje:  legkésõbb 2011. április 15-
én,  pénteken 11.00 óra.
Érdeklõdni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfél-
fogadási idõben, vagy a pmhivatal@ balatonalmadi.hu e-mail cí-
men lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetõk a Polgár-
mesteri Hivatalban (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) az
Építési osztályon a fszt. 22. sz. irodában, vagy letölthetõk a
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
42/2011. (II. 24.) Öh. számú határozatával "Az Önkormányzat
vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól" szóló
7/2009. (III. 6.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete,
a Versenyeztetési Szabályzat szerint a balatonalmádi 10464 hely-
rajzi számú, természetben 8220 Balatonalmádi, Szömörce u. 25.
szám alatti, 3016 m2 területû, "gyümölcsös és gazdasági épület,
szõlõ" mûvelési ágú ingatlana – melynek értéke nettó 7.000.000 Ft
+  áfa – értékesítésére nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.
A pályázatok beadási határideje:  legkésõbb 2011. május 11-én,
szerdán 11.00 óra.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a 88/542-445 tele-
fonszámon, személyesen ügyfélfogadási idõben az Építési osztá-
lyon, vagy a pmhivatal@ balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A
részletes pályázati feltételek átvehetõk a Polgármesteri Hivatal-
ban (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. ) az Építési osztá-
lyon a fszt. 22. sz. irodában 2011. március 28-tól, vagy letöl-
thetõk a www.balatonalmadi.hu honlapról.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Humán Bizottsága
pályázatot hirdet a sport céljára 2011. évben rendelkezésre álló

támogatás elnyerésére

A pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett sportegyesületek,
diáksport egyesületek, civil szervezetek vehetnek részt,
• akik sportrendezvényeket kívánnak rendezni;
• akik szabadidõsport-szakosztályt mûködtetnek;
• akiknek sportolója/csapata kiemelkedõ eredményt ért el.
A pályázat határideje:  2011. április 29.
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani a Humán Bizott-
sághoz. A pályázathoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatal Szervezési Osztályán szerezhetõk be, valamint a város hon-
lapjáról www.balatonalmadi.hu letölthetõk.
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AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ
MÛKÖDÉSÉRÕL

Mint ahogy az Új Almádi Újság múlt havi számában hírt
adtunk róla, a KDOP-2007-5.2.1.  "Egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése,
alap-, járóbeteg szakellátás korszerûsítése" címen kiírt, önkor-
mányzatunk által beadott és elnyert pályázat eredményeképpen a
pályázat építési része a befejezéshez közeledik a Petõfi utcai ingat-
lanon, és az orvosi mûszerek valamint az új informatikai rendszer
közbeszerzési eljárása folyik. 

Milyen változás is várható a helyi egészségügyi alap- és kistért-
ségi szakellátásban az épület használatba vételét követõen? 

A pályázathoz benyújtott megvalósítási tanulmányban az ön-
kormányzat céljait és terveit a pályázati kiírás és az adott helyi
lehetõségek szabták meg. 

Alapvetõ, hogy az eddig mûködõ városi alapellátások (házior-
vosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek, védõnõi szolgálat,
központi ügyelet) és kistérségi szakellátások (belgyógyászat, bõr-
gyógyászat, fizioterápia, fül-orr-gégészet, ideggyógyászat, labor,
nõgyógyászat, szemészet, pszichiátria, reumatológia) továbbra is
változatlan óraszámban lesznek elérhetõk a lakosság számára. 

Sõt, 3–3 órával nõ a gyermekgyógyászat szakellátás ill. a fizio-
terápia – gyógytornászat idõkerete. Fejlesztésként általános sebé-
szeti szakrendelés indul, egyelõre heti 10 szakorvosi óra rendelési
idõvel. Jelentõs elõrelépés lesz az ellátásban a röntgen és ultrahang
diagnosztika helyi elérhetõsége heti 6–6 szakorvosi órában. Ki-
emelkedõ mennyiségi és minõségi fejlõdés, hogy a pályázat része-
ként 300 vizitórával növekszik az otthoni szakápolásra (a beteg
otthonában kezelõorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által
végzett tevékenység) fordítható idõkeret, amire idõsödõ lakosságú
városunkban egyre nagyobb szükség van. 

A 400 millió Ft-os uniós támogatás fejében nemcsak a korsze-
rû, energiatakarékos, akadálymentes kistérségi egészségügyi köz-
pont felépítését (a két Baross utcai rendelõ kiváltását), az elõírt
legszükségesebb orvosi mûszerek cseréjét ill. beszerzését vállalta
önkormányzatunk, hanem egy komplex egészségügyi fejlesztést. A
háziorvosi alapellátás és alapszintû szakellátás mellett egészség-
megõrzõ, prevenciós szakmai programok, szûrõprogramok (pl.
diabétesz szûrés, méhnyakrák szûrés, stb.) megvalósítását, az utó-
gondozás és rehabilitáció fejlesztését, integrációját és koordinálását
is. Vállaltuk, hogy az új egészségügyi központ ellátás-szervezési
feladatokat is végez (alapellátás, szakellátás, kórház, stb.) valamint
egységes infokommunikációs rendszert mûködtet. 

A fenti feladatok elvégzésére, koordinálására, az új épület gaz-
daságos üzemeltetésére az önkormányzat megalapította az önkor-
mányzati tulajdonú Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Köz-
pont Közhasznú Non-profit Kft-t. (Ügyvezetõ igazgatója dr. Né-
meth Ilona fõorvos.)   

A Kft. fõ feladata lesz Balatonalmádi város és a kistérség lakos-
sága számára az új egészségház épületében: 

– az egészségügyi alapellátás szervezése, – a berényi III. sz. fel-
nõtt háziorvosi körzet és a berényi II. házi gyermekorvosi körzet,
valamint az II. sz. fogászati körzet kivételével, amely rendelések a
jelenlegi helyükön mûködnek tovább – valamennyi, a helyi önkor-
mányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás koordi-
nálása, ill. a védõnõi hálózat és iskola-egészségügyi ellátás, a köz-
ponti háziorvosi ügyelet mûködtetése, 

– a Balatonalmádi kistérség lakossága számára járóbeteg ellátás
és gondozás biztosítása, (a jelenleg mûködõ és a pályázatban fej-
lesztésként megjelenõ (sebészet, ultrahang, röntgen, otthoni szak-
ápolás) szakellátások biztosítása, fenntartása és mûködtetése, 

– egységes infokommunikációs szolgáltató egység mûködtetése, 
– az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, 
– betegségmegelõzõ ill. prevenciós, szûrõ, népegészségügyi

programok indítása, rehabilitáció és szociális ellátás koordinálása, 
– illetõleg a fentiekhez az intézményes keretek nyújtása. 
Az önkormányzat – az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-

profit Kft. keretein belül – a jelenlegi orvosok és egészségügyi dol-
gozók (egészségügyi vállalkozások orvosai, egyéni egészségügyi
vállalkozó orvosok és alkalmazottaik) bevonásával tervezi ellátatni
az  egészségügyi szolgáltatások feladatait az új egészségházban is,
számít az orvosok és egészségügyi dolgozók együttmûködésére. 

Terveink szerint az új épületben – különbözõ engedélyezési
eljárásoktól függõen – a nyár végén, õsz elején kezdõdik meg a
rendelés.

Remélem, hogy a közelmúlt legjelentõsebb közösségi beruhá-
zása, az új Egészségház korszerû körülményei, a gyógyító-meg-
elõzõ ellátásoknak az új épületbe történõ fizikai és szakmai érte-
lemben vett integrációja a város és a kistérség lakosságának, az
idelátogató vendégeknek is megelégedésére szolgál majd. 
Balatonalmádi, 2011. április 3.

Keszey János 
polgármester

KÖNYVTÁRI HÍREK
TIOP és TÁMOP pályázatokon elnyert támogatás 

felhasználása Balatonalmádiban

Mindkét pályázat esetén konzorciumban pályáztunk.

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése – "Tudásdepó Expressz" címû TIOP-1.2.3/09/1 kód-
számú pályázatra Balatonfüreddel és Zirccel együttmûködve pá-
lyáztunk, amelynek a címe "Bakony–Balaton együttmûködés:
könyvtári infrastruktúra fejlesztése az oktatást segítõ tartalmak
és a helyismereti gyûjtemények hozzáférhetõvé tételére".

A három városi könyvtár (Balatonalmádi, Balatonfüred és
Zirc) összefogásával létrejött konzorcium jelenlegi és tervezett
könyvtári szolgáltatásaival lefedi az északi Balaton-part és a
Magas-Bakony nagy részét. A közös helyismereti adatbázis épí-
tésével és a városi könyvtárak által mûködtetett webes felülettel
saját településeik és a kistelepülések könyvtárai számára új szol-
gáltatások válnak elérhetõvé, megteremtve számukra az esély-
egyenlõséget. Az informatikai fejlesztések lehetõvé teszik új
könyvtári tartalmak, adatbázisok minél szélesebb körû elérését,
valamint az oktatás-képzés céljaira történõ felhasználását.

A projekt keretében megvalósult együttmûködés egyik leg-
fõbb kapcsolódási pontja az integrált könyvtári rendszer, a
Huntéka. A három könyvtári adatbázis fizikailag egy helyre ke-
rült az Almádi könyvtár szerverére. Közös honlap elkészítése
(www.osszefogas.pkkk.hu) és a helytörténeti gyûjtemények
közös feldolgozására a Mediawiki rendszerben (http://konyv-
tar.pkkk.hu/wiki). A közös internetes felületek és adatbázisok
mûködtetésére szolgál a támogatás keretében megvásárolt szer-
ver, valamint a saját forrásból bõvített internet sávszélesség. A
támogatás további eredménye, hogy az olvasói gépek száma 8-ra
nõt.

Mindezek mellett a könyvtár életében fontos helyet foglal el
az idegenforgalom, ezért a támogatásból a vezeték nélküli inter-
net rendszerét (wifi) is bõvítettük. 2009 óta ingyenes a net-hasz-
nálat a könyvtárban és a könyvtár környezetében is. A wifi segít-
ségével a városközpontban az épület körül kb. 100 méter sugarú
körben saját eszközzel használható az internet.

Az idõsebb korosztály és a gyengén látók számára olvasó ké-
szülékeket szereztünk be, amely jelenleg még nem kölcsö-
nözhetõ, csak helyben használható.



2011. április A ktuális

7Az újság új e-mail címe: baujsag@ gmail.com

A VÍZ 
VILÁGNAPJÁT
a mólónál ünnepelte a Nõk a Bala-
tonért Egyesület. 

A berényi iskolások kedves mû-
sora után megkoszorúztuk a Bala-
tont, vízzel kapcsolatos játékokat,
vízkóstolást szerveztünk, környe-
zetvédelmi tanácsokat adtunk. Ter-
mészetbarát és víztakarékossági
totónkat több mint hatvanan töltöt-
ték ki! 

A gyerekek kedvence a meg-
mászható tûzoltóautó volt, köszönet
érte a fûzfõieknek! 

Szeretettel várunk minden kör-
nyezetéért tenni akarót az április
16-i Várostakarításunkra is 9 órára a
Pannónia vagy a berényi posta elé!

Töltési Erzsébet

Tájékoztatjuk városunk lakosságát és a mindenkori
nyaralóközönséget, hogy szerkesztés alatt áll a fenti címû
helytörténeti kiadvány.

Megjelenését a településrész kialakulásának 80 éves
évfordulójára, mind a balatonalmádi, mind az alsóörsi
önkormányzat támogatja. Az anyagi támogatás összege
ezideig csak 70%-ban áll rendelkezésre, a nyomdakölt-
ségekhez hiányzó mintegy 250 E Ft kiegészítéséhez tiszte-
lettel kérem az érdeklõdõk szíves támogatását.

A kiadvány tartalmaz térképeket a földrajzi környe-
zetrõl, korabeli prospektusokat, képeslapokat és fényké-

peket, 1930-tól kezdõdõen – a kiadvány 90%-ban képeket
tartalmaz.

A kéziratot Albrecht Sándor alsóörsi, és Schildmayer
Ferenc almádi helytörténészek lektorálták.

A  kiadvány 2011 júniusban tervezett megjeletetéséhez
köszönettel vesszük anyagi támogatásukat, az "Almádiért
Közalapítvány" 00000000000000000000 számú szám-
lájára, a kiadvány címének feltüntetésével (befizetési utal-
vány kapható a Városháza portáján és a Városi Könyvtár-
ban).

Polniczky József – szerzõ 

A TÁMOP-3-2-4/08/1. számú "Tudásdepó-Epressz" – A
könyvtári hálózat nem formális és formális képzési szerepének
erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázaton a
Megyei Könyvtár vezetésével "Veszprém megyei közkönyvtárak
szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minõségi ok-
tatáson kívüli képzések támogatására, olvasási és digitális kompe-
tenciák fejlesztésére" címmel veszünk részt.

A pályázat keretében bõvítettük a szolgáltatásainkat elsõsor-
ban – a település sajátossága miatt – a nyári idegenforgalomra
gondolva strandkönyvtárat mûködtetünk, s ezen kihelyezett
részleg szolgáltatásait bõvítettük. A könyvtár, mint információs
pont központi helyet foglal el az idegenforgalomban így a pályá-
zatnak fontos eleme volt a könyvtárosok nyelvi képzése is. A

KSZR keretében a teljes kistérségi állomány feldolgozásra került,
így a szolgáltató helyeken is megvalósult a gépi kölcsönzés és
2010-ben már a kistérségben élõk is használhatták az OPAC-on
keresztüli szolgáltatásokat. 2010-ben a szolgálandó közönség lét-
száma 18035 fõ volt.

Megújul a könyvtári honlap, német, angol fordításban is
olvasható lesz. Mindezek mellett azonnali üzenetküldõ szolgál-
tatást is igénybe lehet venni. A helytörténeti gyûjteménynek a
Mediawiki rendszere az alapja, amelyben feldolgozásra kerül a
könyvtár által gyûjtött helytörténeti anyagok, könyvek, fotók,
cikkek tanulmányok. A rendszer lehetõséget ad a bõvítésre és
akár az egész megye anyaga bekerülhet.

Dankó Friderika

KÉSZÜLÕBEN: KÁPTALANFÜRED ÉVTIZEDEI KÉPEKBEN
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A Vörösberényi Általános Iskolában 2011. március 28-án, a
Györgyi Dénes Általános Iskolában 2011. április 4-én rövid
ünnepség keretében adta át Keszey János polgármester a TIOP-
1.1.1-07/1 pályázaton elnyert informatikai eszközöket az
intézményeknek.

A TIOP "A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázat célja az infokom-
munikációs technológiák alkalmazásának bõvítése, az oktatás–
tanítás–tanulás hatékonyságát segítõ új módszerek bevezetése
során a helyi iskolákban. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata – a 2008-ban benyúj-
tott és 2010-ben elnyert – pályázat eredményeként 15.163.964
Ft, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztár-
saság költségvetése által 100%-ban támogatott vissza nem térí-
tendõ támogatást kapott.

A projekt keretében a Vörösberényi Általános Iskola infor-
matikai parkja 17 db (multimédiás futtatásra alkalmas) számí-
tógéppel, 6 db ún. tantermi csomaggal (érintõképernyõs interak-
tív tábla, notebook és projektor) és Wifi elérhetõséggel bõvült
mintegy 7,7 millió Ft értékben. 

A Györgyi Dénes Általános Iskola 8 db iskolai PC-vel, 1 db
alkalmazási szerverrel ill. szerver szoftverrel, 5 db. ún. tantermi
csomaggal gazdagodott (a Györgyi Dénes iskolába telepített
eszközök értéke 5, 8 millió Ft).

A fejlesztéssel mindkét iskolában további lehetõségek nyíltak
a korszerû informatikai módszerek alkalmazására az oktatásban,
tanulásban. Az órákon a tanulók nemcsak a korszerû eszközök
alkalmazásában szereznek jártasságot, hanem az új, interaktív
módszerek használatával a tanulásban is motiváltabbak lesznek,
játszva, felfedezve, a szórakozva tanulás közös élményére építve
sajátíthatják el a tananyagokat. Az új interaktív tábla nemcsak a
több ezer oktatóprogram órai alkalmazására ad lehetõséget,
hanem alkalmas prezentációk, képek, filmek bemutatására, az
internet használatára is, egyesíti a tábla, videó, írásvetítõ, dia-
vetítõ, CD-lejátszó funkciót.  

Az IKT-eszközökkel rendelkezõ tantermek aránya mindkét is-
kolában 41%-ra nõtt. Pályázati cél az is, hogy az IKT-eszközökkel
tanított órák száma, az IKT alapú órai mérés-értékelés aránya
legalább 30%-kal emelkedjen az 5 éves fenntartási idõszak alatt. 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS A
TOURINFORM IRODÁBAN

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettõl 2011. április 1-jén
elbúcsúzott Duna Eszter, a Tourinform Iroda irodavezetõje.

Eszter 2009. május 1-jével kezdte meg munkáját az egyesület-
nél és a Tourinform Irodában. Munkája során a Magyar Turiz-
mus Zrt. elvárásainak megfelelõen vezette a balatonalmádi
Tourinform Irodát, fõszervezõként vett részt Almádi Nyári Fesz-
tiváljainak szervezésében.

Az egyesület ezúton szeretné megköszönni lelkiismeretes és
hasznos munkáját.

Továbbá köszöntjük új munkatársunkat, Németh Borbálát,
akit a városiak már ismerhetnek a Pannónia Kulturális Központ
mûvelõdésszervezõjeként.

Címlapunkhoz:

JELENTÕS INFORMATIKAI FEJLESZTÉS
A VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN

Az eszközök szállítását és telepítését a közbeszerzési eljárás-
ban nyertes, gyõri székhelyû Konkoord Kft. végezte.

A telepítést követõen a pedagógusok az eszközök haszná-
latához elengedhetetlen felkészítésen vettek részt. 

Az iskolák bemutató órákat tartanak majd a szülõk számára
is, hogy tanórai körülmények között ismerkedhessenek meg az új
technikák és tanítási módszerek alkalmazásával. 

Kovács Piroska Rózsa aljegyzõ
projektmenedzser

ZSONGÁSSAL INDUL
A SZEZON ALMÁDIBAN

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület hagyományteremtõ,
szezonnyitó szándékkel 2011. május 6–7-én második alkalom-
mal rendezi meg a Tavaszi Zsongás nevet viselõ kétnapos ren-
dezvényét, mely során a kirakodó- és kézmûvesvásár mellett,
színes, színpadi programokkal várunk minden kedves látogatót.



Lipták Gyula bácsi edzõm kezdetben minden edzésen biz-
tatott, hogy "bajnok leszel". Egy év múlva megszereztem az
elsõ vitorlás bajnoki címemet. Ehhez a kézilabda
edzéseken szerzett jó kondíció sokat segített.

Mindig is nagyon jó tanuló voltál, a szaporodó sportsi-
kerek után szinte magától értetõdõ volt, hogy pályázzál
erre a címre!

Az elmúlt évben határoztam el, hogy megszerzem a
"Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója " címet.
Akkor döntöttem így, amikor 4.9-es átlaggal és magyar
bajnokként nem kaptam meg. A következõ évben ez
inspirált, hogy jobb legyek.

A 2009/2010-es tanévben a tanulmányi átlagom 5.0
lett. Cadet hajóosztályban megnyertem abban az évben is
a Magyar Bajnokságot és a Világbajnokságon a korosztá-
lyomban 1. helyen végeztem. Kézilabdában országos baj-
nokok lettünk az 1995-ös csapattal. Atlétikában pedig
országos 4. helyezést értünk el. Ezekkel az eredményekkel
érdemeltem ki a "Magyar Köztársaság jó tanulója – jó
sportolója 2010." címet.

Hányan pályáztatok az elismerésre?
Idén négyszáz diák pályázott

a Nemzeti Erõforrás minisztéri-
umához, de ebbõl csak nyolc-
vanhatan kaptuk meg ezt a cí-
met. Ez a legnagyobb kitüntetés,
amit magyar diák megkaphat.

Hogyan tovább?
A sportokkal kapcsolatban

még nem tudom, mit hoz a
jövõ. Minél tovább szeretném
mindkét sportot csinálni, de
idõvel választanom kell, hogy
melyiket hobbiként és melyiket
élsportként. Most is fárasztó két
sportágat mûvelni a tanulás
mellett. Nem tudom, hogy
jövõre mi lesz a gimnázium-
ban!?

Szívbõl gratulálunk, és kíván-
juk, hogy életedben még sok
hasonló  elismerésben legyen
részed !

A szerk.
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H o g y a n
kezdõdött?

7 éves korom-
ban kezdtem el a
vitorlázást, s ez-
zel folytattam a
családi hagyo-
mányt. Azért
szeretek vitor-
lázni, mert na-
gyon összetett
sport. Szellemi-
leg, lelkileg és
fizikailag is jó
állapotban kell
lenni, hogy jól
teljesítsek a ver-
senyen.

Balatonfûzfõn
a Nitrokémia
Vitorlás Klub-
ban versenyez-
tem elõször Ho-
dács Attila ve-
zetésével. Majd
3 év múlva a
Tihanyi Hajós
Egyletben foly-
tattam tovább,

ahol Gerencsér Gergõ lett az edzõm. Sokat köszönhetek
Neki, hiszen az õ keze alatt lettem kétszeres Magyar
Bajnok és korosztályos Világbajnok Cadet hajóosztályban.

Mikor kezdtél a kézilabdával is foglalkozni?
A kézilabdázást 3 évvel ezelõtt kezdtem el Alsóörsön,

az MKB utánpótlás csapatában. Ekkor mentem át az
Endrõdi Sándor Általános Iskolába, ahol jelenleg 8. osztá-
lyos vagyok. Nagyon jó csapattársaim vannak, szeretek
velük játszani, az idén eddig minden tornát megnyertünk.

BORS MÁTÉ 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA
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ANYANYELVÜNKRÕL
Április, április –
te dilis, én dilis;
megtréfál az idõ:
hol derû, hol esõ…

Ékezettel és nélküle

Anyanyelvünk egyik jellemzõje az ékezet, amely megváltoztatja a sza-
vak értelmét, tehát a szerepük fontos. Lehet, hogy hiányuk nem értelem-
zavaró, de elhanyagolásuk mindenképpen hiba. Tekintsük át a nyelvünk-
ben, az ábécénkben levõ magánhangzókat:

a - á - e - é - i - í - o - ó - ö - õ - u - ú - ü - û.
(Megjegyzem, hogy nyelvünk gazdagságát jelzi az, hogy 14 magán-

hangzónk van, míg pl. az olasz nyelv csak ötöt ismer.)
Most nézzünk egy-két példát arra, hogy az ékezet miként változtatja

meg valamely szó értelmét:  rag (toldalék) – rág (ige);  sav – sáv; alom
(szalma, állat fekhelyéhez) – álom; keret – kéret;  kerek – kerék – kérek;
szemet – szemét;  irat (okirat) – írat (ige =  levelet írat);  oda (határozószó)
– óda (lírai költemény);  öröm – õröm (õrizõm); huzat (léghuzat vagy tex-
til védõburkolat) – húzat (valakivel v. valamivel vontattat);  buja (érzéki)
– búja (bánata) – és a sort lehetne hosszan folytatni. Tehát elmondhatjuk,
hogy anyanyelvünkben mind a kiejtés, mind pedig az értelmezés terén
meghatározó szerepe van az ékezetnek.

Mindezt csak azért mutatom be, hogy fölhívjam a figyelmet a gon-
dosságra: írásunkkor ne feledkezzünk meg a megfelelõ ékezetek kitevé-
sérõl. Errõl talán ennyi is elég.

Ezúttal is megemlítek két kiadvány, amikrõl korábban már röviden
szóltam. Az egyik A magyar nyelv szóvégmutató szótára (ezt a 2007. évi,
februári számunkban mutattam be). Ebbõl megtudhatjuk, hogy a szóvégi
magánhangzók szûk fele rövid, a kicsit nagyobb része hosszú. (Nincs
például sok í-re végzõdõ szavunk: rí, sí, zrí…)

Ebben a könyvben sok, más érdekesség is van. Például megtudhatjuk,
hogy a legtöbb szavunk 8 betûs;  ezekbõl 8662 található a kiadványban,
míg 23 és 24 betûbõl állóból mindössze egy-egy (nem számítva be az
összetett, ill. ragozott alakokat, amikkel rendkívül hosszú szavakat lehet
– fõleg tréfásan – összeállítani).

E pár sorral csak ízelítõt adhattam nyelvünk sokszínûségérõl és érde-
kességérõl. A szinonimák gazdagsága is jellemzi nyelvünket, ami alkal-
massá teszi a szép, változatos fogalmazásra. Erre majd más alkalommal,
részletesebben kitérek.

Az anyanyelvünk iránti érdeklõdõk számára a fenti könyv igazi cse-
mege, de bármilyen különös, a Magyar helyesírási szótár oldalait is érde-
mes forgatni – akár szórakozásból is. Ez utóbbi könyvnek minden intel-
ligens család könyvtárában meg kell lennie! Ahol meg tanuló van a
háznál, ott ez egyenesen nélkülözhetetlen!

Láng Miklós
lang.miklos@ chello.hu

NYELVÜNK KINCSEI
Gondolom, nemcsak én, hanem Önök is megtapasztalták már, hogy

egy-egy szó, kifejezés milyen erõs indulatot válthat ki. Egy ilyen példát
szeretnék bemutatni, de úgy, hogy megpróbálom megérteni, megma-
gyarázni a szó létrejöttét, és talán az ellenérzés okait is megvilágíthatom.
Szeretném azt is bemutatni, hogyan vizsgálódhatunk egy nyelvi jelenség
esetében.

A szó, ami sokakat idegesít:  IGAZÁNDI(BÓL). 
Elsõ lépés:  megkeresem az értelmezõ, valamint a történeti szótárak-

ban. Ezekbõl kiderül, hogy a nyelvújítás idején születhetett meg (1791).
(Az évszám az elsõ írásbeli adatot jelzi.)

Második lépés:  világosan látható, hogy az IGAZ szó toldalékolásából
jött létre, ezért el kell gondolkoznunk azon, hogy mi lehet a toldalék. Az
eredményhez úgy tudunk eljutni, ha keresünk több olyan szót, aminek
ilyen végzõdése van:

– BUMFORDI (1705), DUNDI (1786), ÉLÕSDI (1823), KANDI
(1666), KORTYONDI (1785), OKTONDI (1666), ÓSDI (1837),
PÖKHENDI (1837), SZELEBURDI (1767)

– IGAZÁNDI, VALÓDI (1780)
Két csoportra osztottam a szavakat, mert az elsõ csoportban jól

érezhetõ a -D gyakorító és kicsinyítõ és az -I kicsinyítõ képzõ. A
nyelvészeti irodalom ezeket játszi képzõknek nevezi. A hangulatkeltõ
erõt jól érezhetjük: a tréfás, gúnyos, rosszalló vagy akár lekicsinylõ
érzettel bõvíti a jelentést.

A második csoport szavaiban is ezekkel a képzõkkel alakultak a
szavak, de ebben az esetben kérdés, hogy a hangulati elem milyen
szerepet játszik. A VALÓDI szó esetében a képzõnek a hangulati többlete
teljesen elkopott, ma senki nem érzi sem gúnyosnak, sem tréfásnak a
szót. Viszont az IGAZÁNDI esetében úgy látszik, sokakban felkelti a
gúnyos, tréfás, esetleg lekicsinylõ hangulatot. 

Harmadik lépés:  mindig érdemes megnézni, hogy az irodalmi
szövegekben felbukkan-e a szó. Az interneten elérhetõ Magyar Nemzeti
Szövegtárban keresve az IGAZÁNDI szót majdnem két tucat adatra
bukkanunk: Fazekas Mihálytól kezdve Radnótin, Mikszáthon, Ter-
sánszky J. Jenõn át Illyés Gyula, Kormos István, Határ Gyõzõ is él ezzel
a szóval. 

A legérdekesebb Arany János megjegyzése, amit a Buda halála (9.
ének) c. mûvéhez ír:
"Egyszer azonban, kard valamennyi éles,
Igazándi2 harctól, locsogó fû véres,
Támad nagy üvöltés;  egek elborúlnak,
Dördûlve Hadisten kék nyilai gyúlnak.
2A mi komolyan, serio megy, nem játékból. Országos keletû szó, de az
irodalom megvetette:  õ tudja, miért. "

Ezek után szereti-e vagy sem ezt a szót, döntse el Ön! De gustibus
non est disputandum! (Az ízlésrõl nem lehet vitatkozni!)

S. Novotny Júlia
juli.novotny@ gmail.com



Gyümölcse ehetõ, zöldes-sárga vagy rózsaszínûre érõ bogyó,
néha megnyúlt, máskor gömbölyû, vese alakú, 20–40 dkg-os mé-
retûre is megnövõ gyümölcs. Rendszerint a nemesebb fajtánál 2–3
magot tartalmaz. Magas A és C vitamintartalmú. Telítetlen zsíro-
kat, proteineket, szénhidrátokat tartalmaz sok rostanyaggal. A
pawpaw a legnagyobb ehetõ gyümölcs mely õshonos Ameriká-
ban. A gyümölcs súlya 140–450 gramm, hossza 7,5–15 cm. A na-
gyobb méretûek olyanok, mint egy szilva, hasonlítanak a mangóra
is (sõt az ízük is a mangóra emlékeztet). A gyümölcsben általában
10–14 mag van 2 sorban elhelyezkedve. A barnás feketés magok
lima bab alakúak és 13–38 mm hosszúak. Gyakran elõfordul, hogy
a gyümölcsök fürtben (egy csomóban) vannak, mely akár 9 db-ból
is állhat. Az érett gyümölcs puha és vékony héjú. Éretten feketén
foltos, de ez élvezeti értékét nem rontja. Íze másra nem hasonlít. 

Nem könnyû szaporítani, nehéz átültetni, ezért konténerben
neveljük. Hosszú karógyökeret fejleszt. Igényli a nedvességet, ter-
mékeny, mély, enyhén savas földet. Kiskorában árnyékolása szük-
séges. Szaporítása magvetéssel, amit 3–4 éves korában lehet beol-
tani. A vad gyümölcsök kistermésûek és sok magvat tartalmaznak.
Hazánkban teljesen télállónak bizonyult, savanyú kémhatású ta-
lajt és sok vizet kedvel. Már nálunk élõ anyanövényrõl való sza-
porítványok is kaphatóak!

Kártevõi, kórokozói nincsenek. Amerikában egy fecskefarkú-
lepkefaj hernyója él rajta, nálunk egy zsákhordóbogár faj ízlelgeti
levelét.

Legismertebb fajtái: Improvited, Wels, Davis, NK, Sunflower,
Taylor. Nálunk a Improvited, a Wels és az NK fajta bizonyult a
legjobbnak mivel október elején érnek, míg a többiek érési idõsza-
ka október vége, november eleje.

Saját tapasztalatom, hogy egyetlen példány is termékenyül,
nem kell keresztbe porzás! A savanyú talaj sem létszükség neki! A
ritka, de mélyreható, nagyadagú öntözést viszont igényli! Alakja,
levélzete, lombszíne, fagytûrése kiváló díszfává is teszi! Permetezni
nem kell!

Bátran ültessék kedves kertbarátaim!
irta: tszabango@ gmail.com

foto: tszab, internet
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Nevezik még Paw Paw-nak, vagy indianai banánnak is. Nyolc
rokon fajával a délkeleti USA-ban él. Az annónafélék (Annona-
ceae) családjába tartozó lombhullató cserje vagy kis fa. Az Egyesült
Államok atlanti-óceáni partvidékén õshonos; észak felé New York
államig, nyugat felé Michigan és Kansas államig terjedt el.
Magassága elérheti a 12 m-t. Hegyes és széles, tojásdad alakú,
csüngõ levelei legfeljebb 30 cm hosszúak. Kellemetlen szagú, bár-
sonyos, bíbor színû, 5 cm-es virágai tavasszal lombfakadás elõtt
nyílnak. A virágok áttelelõk, jól láthatóak bimbó állapotban is.
Csoportosan fejlõdõ, ehetõ, 10–20 cm hosszú termései vastag
banánokra emlékeztetnek, héjuk az érés során megfeketedik.
Méretük, érési idejük és ízük fajtától függõen változó. Érzékeny
bõrûeknél a termések érintése bõrreakciót válthat. 

Középtermetû fa, 2–3 méter magasra nõ meg, törzse sima
kérgû, barna színû. Több törzsû cserje, sokfelé ágazó, tömör,
piramis alakú, sarjadásra hajlamos, szubtrópusi megjelenést
mutat. Ágrendszere feltûnõen szabályos!

Levelei egyesével állnak, 15–30 cm hosszúak, középtõl a
sötétzöld színûek, lehulláskor sárgászöldre színezõdnek. Nyáron
a levelek lefele lógnak, mintha hervadnának. 

"SZEGÉNY EMBER BANÁNJA": ASIMINA TRILOBA,
EGY MÁSIK NAGY JÖVÕJÛ GYÜMÖLCS!
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
április 14. és május 14. között

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

RENDEZVÉNYEK
ÁPRILIS 15. PÉNTEK, 18 ÓRA – MAGYAR FOTÓMÛVÉSZEK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK fotókiállítás megnyitója. Helyszín:
Pannónia elõcsarnok, Olvasóterem

ÁPRILIS 16. SZOMBAT – VÁROSTAKARÍTÁS
Fõszervezõ Nõk a Balatonért Egyesület almádi csoportja. Találkozó
9órakor a Pannóniánál és a Berényi Postánál! Zsákot, kesztyût biztosí-
tunk. További információ: Töltési Erzsébet 30/9719-446

ÁPRILIS 16. SZOMBAT, 10 ÓRA – X VIII. BALATON-PARTI
ZENEISKOLÁK KAMARAZENEI TALÁLKOZÓJA.
Helyszín: Balatonalmádi, Zeneiskola

ÁPRILIS 16. SZOMBAT – ALMÁDI FESZTIVÁL ÉS SZÜLETÉSNAPI
GÁLA (egész napos program) Pannónia elõcsarnok, 1. klubszoba,
Olvasóterem, Nagyterem

ÁPRILIS 19. KEDD, 16 ÓRA – VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKO-
LA GÁLAMÛSORA a Pannónia nagytermében 

ÁPRILIS 20. SZERDA, 18 ÓRA – MAGTÁR GALÉRIA "Volt egyszer egy
színház". 1960–1970 Válogatás az Irodalmi Színpad elõadásain készült
fotóiból. Milos József fotómûvész válogatott. A kiállítást megnyitja, és az
alkotóval beszélget Udvaros Béla színházi rendezõ. Helyszín: Magtár

ÁPRILIS 21. CSÜTÖRTÖK, 12 ÓRÁTÓL ÁPRILIS 26. KEDD, 12
ÓRÁIG – LOVAS ÉLETMÓD TÁBOR VÖRÖSBERÉNYBEN.
Jelentkezés:  Szentesi Vajk 30 605-98-28 www.szentesifarm.hu

ÁPRILIS 21. CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA "HÉTKÖZNAPI CSODÁK"
Tavaszi zsongás: a Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar bemutatkozó kon-
certje. Vezényel:  Demel Eszter karnagy. Helyszín: Magtár

ÁPRILIS 23–25. SZOMBAT–HÉTFÕ – BALATON-KERÜLÕ
HÚSVÉTI BRINGATÚRA. Információ: www.balatonbringa.hu

ÁPRILIS 24. VASÁRNAP, 19 ÓRA – HÚSVÉTI LOCSOLÓBÁL a Vörös-
berényi Kultúrházban. További információ: Mester Ferenc 20/991-6213

ÁPRILIS 27. SZERDA, 16 ÓRA RAMAZURI BÁBSZÍNHÁZ "Van egy
hely a világon" Három pillangó interaktív bábelõadás. Helyszín: Magtár

ÁPRILIS 27. SZERDA, 18 ÓRA – MAGTÁR MOZI Filmbemutató
Janus-Pozsgai Zsolt 2011-es Filmszemlére készült filmje. Beszélgetés a
rendezõvel, Stohl Andrással és a film veszprémi szereplõivel:  Szebeni
János, Máté P. Gábor, Módri Györgyi, Szvetnyik Kata. Helyszín: Magtár

ÁPRILIS 30 – MÁJUS 1. SZOMBAT–VASÁRNAP – BALATONI
SZEZONNYITÓ ÉS MAJÁLIS. Szervezõ: Pannónia és BBHSZ

MÁJUS 3. KEDD – ÁLLÁSBÖRZE. Helyszín: Pannónia elõcsarnok 

MÁJUS 6. PÉNTEK, 18 ÓRA – MIHAIL BULGAKOV: MESTER ÉS
MARGARITA – beszélgetés Dr. Kamarás Ivánnal, aki egyetemi tanár,
vallásszociológus, olvasásszociológus. Helyszín: Balatonalmádi reformá-
tus gyülekezeti terem. (Baross Gábor utca 24.)

MÁJUS 6–7. PÉNTEK–SZOMBAT – TAVASZI ZSONGÁS. Kirakodó-
vásár a tavasz minden kellékével. Helyszín: Városház tér. Szervezõ:
Turisztikai Egyesület

MÁJUS 7–8. SZOMBAT–VASÁRNAP – EGÉSZSÉGNAP a Pannóniá-
ban (vizsgálatok, termékbemutatók, elõadások, stb.) 

MÁJUS 8. VASÁRNAP, 10–12 ÓRÁIG – "EURÓPA HÁZ" ÉS
KÖRNYÉKE. Beszélgetés az elképzelt Almádi Európa Szoborparkról
Veszeli Lajossal, a park megálmodójával (betekintés a tervekbe)
Felfedezõ úton az Európai Unióban – interaktív játék gyerekeknek
"Új Almádi Újság" háza. Újság fórum – újság kiállítás – újság olvasás –
újságírás. Szervezõ: Almádiért Közalapítvány
Helyszín: Szent Erzsébet-liget (Zene Pavilon és környéke)

MÁJUS 8. VASÁRNAP, 14 ÓRA – "ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉKEN…"
Magtár Vasárnapi Piac – Mesterség és Mûvészet. Házi és kézmûves ter-
mékek, Balatoni borok, festmények, grafikák, fotók, könyvek… 
"Kalandozás az idõben" – Egyszer egy királyfi
Játszó és kézmûves pillanatok felnõtt cimborákkal gyerekeknek 
Következõ piac május 22. Helyszín: Magtár

MÁJUS 8. VASÁRNAP, 17 ÓRA – TANÁRI KONCERT VOLT
NÖVENDÉKEKKEL Helyszín: Balatonalmádi Zeneiskola

MÁJUS 10. KEDD, 17 ÓRA – MADARAK ÉS FÁK NAPJA. A Szent-
királyszabadjai Baráti Kör és a Vörösberényi Polgári Olvasókör ren-
dezésében. Információ: 20 991 62 13

MÁJUS 12. CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRA – BORVARÁZS
Borkóstoló a Tamás Pincészet boraiból. Balatonfüred-Csopaki Borvidék
– Csopak. Helyszín: Magtár

MÁJUS 13. PÉNTEK, 10 ÓRA Az almádi Baba–Mama Klub és a
veszprémi Lélek Éled Kör által szervezett SZÜLETÉS ÜNNEP.
Kerekasztal beszélgetés "A szülés valódi természete" címmel a Pannónia
olvasótermében. Kovács Anikó dúla, azaz várandósság és szülés kísérõ
szakember; Mezei Orsolya, a La Leche Liga képzett szoptatási tanácsadó-
ja;  Szabó Tánya, a Beli Buba hordozóiskola hordozási tanácsadója;
Drozdik Dolli egészségfejlesztõ; Perjés Dorka és Jankovics Hajnalka, akik
háborítatlanul, természetes módon hozták világra gyermekeiket segíte-
nek a kismamáknak a szüléssel kapcsolatos kételyeik megbeszélésében.  A
beszélgetést követõen szoptatási és hordozási tanácsadás is lesz a helyszí-
nen. Segítenénk továbbá a várandós anyukáknak az almádi és veszprémi
baba-mamás programokban való eligazodásban. 

MÁJUS 13. PÉNTEK – ALMÁDI TÁRLAT megnyitója a Pannónia elõ-
csarnokában

MÁJUS 13–15. PÉTEK–VASÁRNAP – BALATON7 Tókerülõ
Kerékpáros Túra. Információ: www.balatonbringa.hu

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
Tusban az igazság – Válogatás Jáger Attila grafikáiból. Megtekinthetõ
május 2-tõl június 10-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. 

MAGTÁR – BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
www.almadirendezvenykozpont.hu
Nyitva tartás:  hétfõtõl péntekig: 16–18 óráig vagy telefonon egyeztetett
idõpontban 70-455-4100
"Atyaisten szép leánya" – Miseruha kiállítás Árus-Kovács Gábor nemes-
szalóki plébános miseruha-gyûjteményébõl. 
A kiállítás április 1-tõl április 20-ig látogatható nyitvatartási idõben vagy
egyeztetett idõpontban
"Volt egyszer egy színház". 1960-1970  Válogatás az Irodalmi Színpad
elõadásain készült fotóiból. Milos József fotómûvész válogatott.
Megtekinthetõ: április 20-tól május 12-ig.

PANNÓNIA
Vizek – emberek címmel a Magyar Fotómûvészek Országos Szövetsége –
Senior fotóklub kiállítása. Megtekinthetõ április 15-tõl május 10-ig.
Almádi Tárlat – megtekinthetõ május 13-tól június 14-ig. 

KISCSOPORTOK, KLUBOK,
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

3-1-2 MERIDIÁN TORNA
Éljünk 100 évig a 3-1-2 kínai meridián torna segítségével. A Vörös-
berényi Kultúrházban csütörtökönként 18 órakor tart foglalkozást és
elõadást Czabuláné Nagy Andrea a kínai meridián torna jótékony hatá-
sairól. Jó testmozgásra, és hatékony öngyógyító módszerek elsajátítására
lesz le-hetõség.  Minden érdeklõdõt várunk szeretettel. 
Telefon: 20-991-62-13
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ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Április 16. szombat – Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László emlék-
tábláját, majd a környéken gombászkirándulást tartunk. 
Indulás:  a Pannónia elõl 8 órakor 
Túravezetõ az év összes kirándulásán Szenthe László 88/438-224

BABA–MAMA KLUB
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. A
könyvtárban folyó leltározási munkák miatt az áprilisi foglalkozás a 1.
klubteremben lesz.
Vezetõ: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-88-92 hadliv@ gmail.com
http://babamamatandem.blogspot.com
Április 22. "A család, mint gazdasági egység" címmel beszélgetés Schnei-
der Évával. A család fogalmának megjelenése, szerepének alakulása, mai
felfogások a családról. Ezen folyamatok értelmezése a gazdaság felõl
közelítve, párhuzamosan a pszichológiai szempontokkal. Felelõs gazdasá-
gi döntések ma, amelyek meghatározzák a család jövõjét. 
Május 6. Hová menjünk a családdal kirándulni? Bemutatóhelyek, veze-
tett túrák, tanösvények a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban – beszél-
getés Knauer Annával, aki gyesen lévõ turisztikai referens a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságánál.

BABA–MAMA TORNA
1–3 éves korig;  torna kisóvodások részére 3–4 éves korig;  torna nagy
óvodások részére 5–6 éves korig. Helyszín: Sziluett, Baross u. 18.
További információ: Farkasné Bóna Ivett 30/7488-029, ill. Balai Zsanett
30/639-64-81

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében
Április 19. A pálinkafõzés és cefrézés tudománya. 
Elõadó: Csalló Jenõ
Április 30. vagy május 1. Évzáró rendezvény
Információ Lõrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@ freemail.hu 

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Titkár:  Vajainé Majbó Judit 70/4588-574

BOTORKA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Vezetõ: Kovács Krisztián (20/2641-561)

BRIDZS KLUB
Szerdánként 15–19 óra. Helyszíne: Pannónia 8. terem. 
Vezetõ: Dr. Sinka László 70/379-71-13

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
Információ: Kripli Bernadett 88/542-508 

CSILLAGNYÍLÁS
Hétfõn, szerdán 15.30–19 óra, csütörtökön 15.30–16.15-ig. 
Helyszín: Pannónia 3–4. terem. 
Vezetõ: Vízhányó Katalin 70/3802-064

DIABÉTESZ KLUB
Inf.:  Dr. Árkai Anna (88/782-947).

ÉREMGYÛJTÕ KLUB 
Minden páratlan hét péntekén 17–18 óráig a Pannónia 8. klubszobájában
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

GRÁNÁTALMA HÍMZÕKÖR
Hétfõnként 16-18 óráig a Varrótû Tanodában (Veszprémi út 11.) Elsõ
alkalom szeptember 6. 
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:  A hónap második hétfõjén 16.30-tól a Pannónia 1. ter-
mében.
Vetítés:  Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden hónap
második péntekén 17 órától a Pannónia 1. termében.

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 17–18 óráig. Gyógytornász:
Schlakker Imréné (70/3793-573). 
Vezetõ: Melnecsukné Vati Judit (20/4912-435).
Jelentkezni lehet:  88/542-552 a helyszínen: Pannónia, 4. terem

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

KID ROCK &  ROLL SE
Péntekenként 14 órától a Pannónia zöld termében. 
Információ: Dietel Zsófia, dietel@ vnet.hu.

KONZERVATÍV KÖR
Minden hónap utolsó szerdáján 17.00 órakor kötetlen beszélgetés a
Pannóniában a másnapi képviselõ-testületi ülés fontosabb témáiról (nem
csak Kör-tagoknak). 
Levezetõ: Bálint Sándor elnök

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNCCSOPORT
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezetõ: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL
Mûvészeti vezetõ: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében.

SAKK KLUB
Vezetõje:  Fáncsy Imre 88/432-141, ill. 70/389-6049 
Péntekenként 15–19 óráig a Pannónia 5. termében

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA
Péntekenként 17–19 óráig a Pannónia 4. termében. 
Információ: Vattai Rita 70/5582-729

TÜCSÖKZENE
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyer-
mekkönyvtárában. A könyvtárban folyó leltározási munkák miatt az
áprilisi foglalkozások a 1. klubteremben lesznek.
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

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Április 15. péntek, 13 óra A klub néptánccsoportjának bemutató fel-
lépése a megyei néptánc találkozón Várpalotán
Április 20. szerda, 16–17 óra Ügyelet:  befizetések vacsorára, kirándulá-
sokra
Április 24 húsvét vasárnap, 19 óra Locsoló bál Zene: Németh Tamás
Április 27. szerda, 16 óra Férfinap a klubban. 
Meglepetés mûsor, ünnepi vacsora. Zenés szülinapi rendezvény
Május 11. szerda, 16 óra. A balatoni halak – a jó halászlé titka.
Halászléfõzés és kóstoló. 
Vendégünk: Gönczi György a Vízi Múzeum vezetõje. 
Zenés rendezvény: Németh Tamással
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268

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

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

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Minden hónap elsõ csütörtökén 18.30 órakor a Vörösberényi Kultúr-
házban.

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetõségi gyûlést tart a
Vörösberényi Kultúrházban.
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LOMTALANÍTÁS
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2011. május 7–8-án
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT

szervez

A lomok kihelyezése:
2011. május 9-én, legkésõbb reggel 6 óráig

A gyûjtõ autók minden utcán csak egyszer mennek végig.

A lomtalanítás során nem kerül elszállításra:
• háztartási hulladék,
• autógumi,
• elektronikai hulladék,
• veszélyes hulladék (akkumulátor, gyógyszer, festék),
• építési törmelék,
• a fenti idõponton túl kihelyezett lom, hulladék.

Az elektronikai hulladékot a Rákóczi u. 43. szám alatti telep-
helyre a lakosok térítésmentesen beszállíthatják munkanapokon.

Az építési törmelék kisebb mennyiségben ugyan oda beszállítható
térítés ellenében, nagy mennyiséghez konténer ott rendelhetõ.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a nagyméretû, feleslegessé
vált tárgyaikat a fent jelzett idõpontokban az ingatlan elõtti
közterületen rendezetten, a forgalom akadályozása nélkül
szíveskedjenek elhelyezni.

"Tegyünk együtt a környezetünk tisztaságáért"

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.
www.balkom.hu

KELET-BALATONI TÁJOLÓ –
PROGRAMOK KISTÉRSÉGÜNKBEN

Április 15., 11–14 óra – Kistérségi program "Játsszunk együtt"
drámajátékok gyerekeknek és felnõtteknek. Helyszín: Balaton-
almádi, Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterme

Április 15–16–17. Mandula ünnep. Helyszín: Alsóörs, Csopak,
Felsõörs, Lovas. Ennek keretében kistérségi kulturális nap a
Csopaki strandon

Április 21., 14 óra Húsvéti játszóház a Mûvelõdési Központban,
Balatonfûzfõn

Április 22. Húsvétolás a balatonvilágosi Kultúrházban

Április 23. Húsvéti játszóház a balatonfõkajári Falumúzeumban
és Húsvétolás a balatonkenesei Tájházban

Április 29., 17 óra A tánc világnapjának megünneplése. Mûve-
lõdési Központ, Balatonfûzfõ

Április 30. Gyermekjátékok, bográcsolás, májusfa állítása,
borkóstoló, ételkóstoló népzenével, néptáncosokkal. Helyszín:
Mûvelõdési ház, Alsóörs – valamint Bográcsolás és fõzõverseny a
balatonvilágosi Rendezvényparkban

Április 30. X I. Szent György-napi Birkafõzõ verseny a litéri
Közparkban

Május 1. Majális – Fûzfõgyártelepen, a balatonkenesei Vak
Bottyán strandon, A balatonvilágosi focipályán és magasparton,
Csajág és Küngös együttes majálisa Küngösön és Szentkirály-
szabadján az általános iskolában

Május 1., 16 óra Anyák napi köszöntés a küngösi faluházban

Május 5., 18 óra Színházi elõadás a balatonfûzfõi mûvelõdési
központban: Mesterdetektív – bûnügyi játék 

Május 7. Horgászvetélkedõ a balatonvilágosi Kikötõnél

Május 14. Régi képeslapok kiállítás a felsõörsi Civilházban

"CSAK BESZÉLGETNI
SZERETNÉNK"

Magyarországon várjuk azokat a nõket és férfiakat, akik vallják,
50 év felett nem áll meg az élet, és vallják "ÖREG A NÉNIKÉD".
Balatonalmádiból és környékérõl várjuk a csatlakozást
klubunkhoz. Kérnénk azok jelentkezését akik részt kívánnak
venni ingyenes tanfolyamainkon. Indítunk: német kezdõ és hal-
adó csoportokat (10 fõvel indulunk). Tanulni soha nem késõ!
50 év felettiek jelentkezését várjuk a foldorei@ gmail.com
e-mailon. Telefonon: 06/70-576-9046

TISZTELT
INGATLANTULAJDONOS!

Tájékoztatjuk, hogy 2011. április 16–17-én Balatonalmádi bel-
területén úgynevezett Zöld-napokat szervezünk!

Az akció keretében lehetõséget adunk, hogy kizárólag április
16–17-én az ingatlanja elé kihelyezzen zöldhulladékot (száraz
levél, nyesedék, fû stb.) bármilyen zsákban, valamint ágakat,
gallyakat – összevágva és összekötegelve (70–80 cm hosszú, kb.
50 cm átmérõjû kötegekben).

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy az akció kizárólag
ezen a két napon tart, a szállító jármûvek április 18-tól gyûjtik be
a zöld hulladékot, minden utcában csak egyszer mennek végig!

A kevert és nem megfelelõ kiszerelésben, valamint utólag kihe-
lyezett zöld hulladékot nem szállítjuk el, azok illegális hulladék-
nak minõsülnek.

Megértõ együttmûködésüket elõre is köszönjük!
Balatonalmádi Kommunális Kft.

FELHÍVÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 
1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA

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

1. "Almádiért" Közalapitvány,  adószáma: 19262259-2-19
2. "Együtt-Egymásért" Nyílt Közalapítvány,  adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági Közalapítvány,  adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi Zeneiskoláért Alapítvány,  adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány,  adószáma: 18924907-1-19
6. Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány,  adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi Polgárõr Egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13. Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság Egyesület, adószáma: 18936173-1-19
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvû Gimnáziumért, adószáma: 19266057-1-19,

számlaszáma: 11748083-20007645
15. Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvû Gimnázium Sportjáért Alapítvány, 

adószáma: 18937655-1-19, számlaszám: 11748083-20022497
16. Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület, adószáma: 19901208-1-19
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NYÍLT LEVÉL A LAKOSSÁGHOZ
A FALUMÚZEUM ÜGYÉBEN

Kedves Olvasó!

Járt-e már Magyarországon olyan településen, amelyiken
nincs és nem is volt legalább egy emlékszoba a múlt emlékeivel
berendezve? Nos, egy városban biztosan hiányzik a múltat
felidézõ, a régi idõk emlékeit õrzõ múzeum. Balatonalmádiban
nincs.

Vannak jelei:  régészeti leletek bizonyítják, hogy ez a környék
sûrûbben lakott volt a középsõ bronzkorban is. A mészbetétes
kerámiát készítõ kultúrnép is lakta vidékünket.

A római korban két villagazdaság létérõl tudunk. Az egyik a
Római kút nevezetû terület Litér, Szentkirályszabadja és Vörös-
berény hármas határrészén volt. A másik a vörösberényi Magtár
mögötti részt, az új iskola és a Mandulás területét foglalta magá-
ba. Balatonalmádi város õstelepülése, Vörösberény – egykor
Szárberin néven – már István királyunk uralkodása idején is
jelentõsebb falu volt. A Veszprém-völgyi apácák kapták birtokul,
48 füst és 6 bokor halász élt itt abban az idõben. 1657-ben refor-
mátus oskolamester kezdte meg mûködését a faluban, tehát a
népoktatás kezdetei erre az idõre nyúlnak vissza.

Földtörténeti érdekességgel is szolgálhat a település. A vörös
homokkõ és a mészkõvonulat találkozását tanösvény mutatja be.
Mondanom sem kell, hogy már az elõzõekben felsoroltak is
indokolnák, hogy a város vörösberényi településrészének tárgyi
emlékeit összegyûjtsük, és méltó helyen megõrizzük a jövõ
nemzedékei számára. Mint idegenforgalmi látnivaló is, jelen-
tõséggel bírna. Jönnek a látogatók, és megkérdezik: Van-e az
erõdtemplomon és a katolikus templomon kívül más látnivaló
Vörösberényben? Pillanatnyilag nemmel kell válaszolnunk.

Mindezeket számba véve, 2010 decemberében a Vörösberé-
nyi Polgári Olvasó Kör vezetõsége a következõ döntést hozta:
Javasolni kell Balatonalmádi város képviselõ-testületének Falu-
múzeum/Tájház létesítését Vörösberényben. 

Elsõ lépésként megszólítottuk a helyi civil szervezeteket –
Fábián József Kertbarátkör, Horváth József Honismereti Kör,
Vörösberényi Lovasegylet, Polgárõrség, Vöröskereszt Vörösberé-
nyi Alapszervezete, Vörösberényi Nyugdíjas Klub – hogy támo-
gassák kezdeményezésünket. A felsorolt szervezetek tagsága egy-
hangúlak megszavazta, és írásban jelezte vezetõségük, hogy egyet
értenek és támogatják tervünket. 

Idõközben több szóba jöhetõ régi falubeli házat is meg-
néztünk, melyek alkalmasak lennének falumúzeumnak. Veszeli
Lajos festõmûvész nagy segítséget nyújtott szervezõmunkánkhoz,
javaslatára az egykori vörösberényi Mûvésztelep újjászervezését
is elindítjuk, párhuzamosan a falumúzeum létrehozásával.

2011. február 7-én a közösen aláírt beadványt a Civil Szerve-
zetek Fórumán Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszony
ismertette a fórum résztvevõi elõtt. Akiktõl, legalábbis több-
ségüktõl, szóbeli támogatást kaptunk.

Készül a beadvány, melyben a képviselõ-testület elé terjeszt-
jük tervezetünket és javaslatainkat a lehetõségekrõl.

Kérjük Vörösberény lakóit, hogy ne dobjanak ki semmilyen
régi, használati eszközt, bútort, régi írásokat, pl. iskolai bizonyít-
ványt, egyéb okiratot! Õrizzék meg a leendõ falumúzeum részé-
re, ajánlják fel erre a célra! Ha a tárolás gondot okozna, keressék
meg a Polgári Olvasó Kör vezetõségét a Vörösberényi Kultúr-
házban, délutánonként 16 órától találnak ott olyan személyt,
akivel megbeszélhetik a teendõket ez ügyben.

Segítségüket és együttmûködésüket elõre is köszönjük: 
a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör vezetõsége

Köszönjük azoknak, akik eddig is támogatták szervezetünket a
szja 1%-ával.

Kérjük, hogy személyi jövödelem adójuk 1%-át ajánlják fel a
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör javára ebben az esztendõben is!

Adószámunk: 18923487-1-19

MEGDOLGOZUNK A
TÁMOGATÁSUKÉRT!

Kedves Berényiek és Almádiak!

Reményeink szerint mindannyian tudják, hogy több mint 5
éve mûködik balatonalmádiban a Botorka Táncegyüttes. Ez a kis
csoport a 2010. évben már nagy sikerû önálló mûsort adott a
vörösberényi kultúrházban! Természetesen továbbra is célunk,
hogy minél több Balatonalmádi lakost és idelátogató vendéget
örvendeztessünk meg népi kultúránk feldolgozásával, színpadra
állításával. Sõt testvér-települési összejövetelek, találkozók alkal-
mával is szívesen adnánk számot a magyar folklórkincs táncaiból.
Ahhoz, hogy ezek az alkalmak egyre színvonalasabbak, színe-
sebbek, egységesebbek legyenek, szükségünk van a lakosság
segítségére is. 

Köszönettel tartozunk Balatonalmádi városnak, hiszen a mû-
ködésünk feltételeit a tavalyi évben támogatta az Önkormányzat,
amit ebben az évben is megpályázunk. Ez az összeg azonban a
színvonal magasabb szintre emeléséhez még kiegészítésre szorul.
Kérjük tehát segítségüket, hogy munkánkat továbbra is a meg-
szokott minõségben, és egyre magasabb nívón végezhessük.

NEM KÉRÜNK PÉNZT!

Hamarosan elkövetkezik a tavaszi nagytakarítás ideje, ami
ilyenkor megszokottan kiegészül a város szervezésében egy lom-
talanítással. A kidobni szánt "lomok" között gyakran kisebb-
nagyobb mennyiségben fémhulladék is található. 

Kérjük Önöket, hogy az ilyen hulladékot a lomtalanítás he-
tében érkezõ Botorka Táncegyüttes tagjainak és barátainak –
vagyis nekünk – adják át, így azt a MÉH-telepen értékesítve
jutunk hozzá az Önök anyagi támogatásához. Csoportunk tagjai
fényképes igazolvánnyal keresik fel Önöket, melyre a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár – mint fenntartó – bélyegzõje is
rákerül.

ÚTVONALTERVÜNK A KÖVETKEZÕ:

május 3. kedd, 15.30–19.00 óra között 
Kürt, Erkel, Újhegyi, Vadász, Dob, Túzok, Bartók, Fürj, Tücsök
köz, Fogoly, Tûzmadár, Pince, Haraszt, Tarack, Rövid, Széche-
nyi, Templom, Temetõ, Kodály, Erdõ, Thököly utcák
május 4. szerda, 15.30–19.00 óra között
Veszprémi út, Felhõ, Szellõ, Napsugár, Glóbusz, Sátorhegyi,
Moha, Madách, Gábor Áron, Malomvölgyi, Ady, Laposa D.,
Balázs B., Kert, Avar, Bodza, Vöröshegyi, Hörpintõ, Csárda,
Kisberényi utcák
május 5. csütörtök, 15.30–19.00 között
Lehel, Árpád, Vörösmarty, Endre, István, Szép Ilonka, Géza,
Mandula, Kövesalja, Rozmaring, Nárcisz, Mogyoró, Szabadság,
Kurucz R.,  
május 7. szombat, 10.00–16.00 között
Martinovics, Dugonics, Rét, Dobó I., Bornemissza, Hunyadi,
Szüret, Seregély, Szõlõ, Fehérkereszt, Pinkóczi, Prés, Must,
Borgazda, Lejtõ, Venyige, Remete köz, Kompolthy, Hajnal, Szent
Imre, Móra F., 
május 8. vasárnap, 9.00–12.00 között
Kölcsey, Bajcsy- Zsilinszky, Zrínyi, Diófa, Dembinszky, Klapka,
Bajza, Noszlopy, Ibolya, Hadak, Szegfû, Margaréta, Damjanich,
Görgey, Bem, Bercsényi, Báthory, Corvin J., Dukai- Takách,
Búzavirág, Rezeda, Vak Bottyán utcák 

Ha van fémhulladéka, de útvonaltervünk nem érinti vagy
nem alkalmas idõpontban érinti utcáját, egyeztetés céljából kér-
jük, hívja a 06-20-264-1561 normál díjas számon Kovács
Krisztián együttesvezetõt!

Köszönjük a segítséget Balatonalmádi Város Önkormányzata
részérõl Némethné Kovács Júlia környezetvédelmi referensnek,
Keszey János Polgármester úrnak, a Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Kft részérõl Harsányi László úrnak.

Elõre is köszönjük a segítségüket és várjuk Önöket elõadá-
sainkon!

Üdvözlettel:  Botorka Táncegyüttes
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ÜNNEPI ÉVFORDULÓ 
VÁROSUNK ZENEISKOLÁJÁBAN

Már a meghívó is sejtette, hogy valami szép egység ünnepi zárásához
érkeztünk – 20 éves a zeneiskola.

Kósa György, a névadó, április 3-án, vasárnap "itt járt" közöttünk.
Gondolatait, érzéseit alkotásain keresztül nem is tolmácsolhatta hitele-
sebben más, mint a mûvész fia személyesen – Kósa Gábor. Az ihletet adó
verseket Merényi Judit elõadómûvész és Korondi Anna szoprán hangján
hallhattuk párhuzamosan. Kósa György hegedû darabjaiból is kaptunk
felemelõen szép bemutatót Mészöly Dániel elõadásában.

Mit "rejteget" e rövid idõszak – végiglapozva a jubileumi évkönyvet
nem gyõzünk betelni az eredmények sokaságával és minõségével.

A felemelõen szép mûsor és az ünnepi hangulat megéléséért õszinte
köszönet illeti a zeneiskolát. További szép sikereket kívánok a gyerekek-
nek és tanáraiknak.

Tóth Mária HOGYAN FOGJUNK NYARALÓKAT A
KIADÓ SZÁLLÁSUNKRA?

AVAGY AZ INTERNET DISZKRÉT BÁJA

Az Almádi Gombászok Asztaltársasága 2011. 03. 25-én a Pannóniában
második alkalommal tartotta meg a játékos gombafelismerõ vetélkedõ-
jét. Talán a végre kertészkedésnek is nagyon kedvezõ jó idõnek "köszön-
hetõen"a részt vevõk létszáma a megszokottnál valamivel kevesebb volt,
de a jelenlevõk kitûnõ hangulatban játszottak és kiváló felkészültségrõl
tettek tanúbizonyságot. Az elsõ helyezett a maximálisan megszerezhetõ
pontszámot kapta.

I. helyezett (ismét) Juricskay Miklósné Babi 198 ponttal 
II. helyezett Nagy Zoltánné Éva 175 ponttal 
III. helyezett Dr. Szenthe Zsolt 164 ponttal

Szenthe László

GONDOLATOK EGY
KÖNYVBEMUTATÓ UTÁN

Csapatmunka volt. Méghozzá a javából. A szervezõ, az elõadók –
költõ, kiadó, illusztrátor, szereplõk – jó szándékú segítõk és a közönség
közös produktuma. Csakis így jöhetett létre ez a kiváló hangulat. 

Szükség volt egy hozzáillõ helyre, gondos szervezésre, barátságos
meghívásra, elegáns vendéglátásra, egy kötetlen beszélgetés utáni kedves
elõadásra, befogadó közönségre, és még valamire:  a jó szellemre. Annak
a bizonyos kisangyalnak a jelenlétére, aki olykor – nem túl gyakran –
láthatatlanul, de érezhetõen átröpül a fejek fölött. 

A kishitû ember mindenért aggódik. Minden gondolata mögött ott buj-
kál egy "hátha". Hátha mégis… vagy hátha mégsem… Ettõl szorongani
kezd, ami jobb dolgokra érdemes energiáit is fölemészti. El tud jutni
egészen odáig, hogy már aludni se képes. Álmatlan forgolódását vál-
tozatos önijesztgetések mozgatják, és rettegve várja a napot, amikor
pesszimista képzelgései bekövetkeznek. Én minden közszereplésem elõtt
végigélem ezt a kegyetlen folyamatot. És mindegyik után megállapítom,
hogy nem kellett volna. 

Most is. Fölösleges volt az aggodalom, mert ismét átélhettem egy
nagy-szerû eseményt:  újból magam köré gyûjthettem egy szeretetteljes kis
közösséget, akikbõl új erõt merítettem, és akik – merem remélni –
belõlem is újratöltekezhettek. 

Almádiban minden könyvbemutatóm után átjár a szervezõk, támo-
gatók, közremûködõk, befogadók iránt érzett hála. Itt mindig megtapasz-
talom az egymás iránti tiszteletnek azt a boldogító érzését, ami megerõsíti
bennem a tudatot, hogy minden nehézség – a kiadás, a terjesztés, az
értékek válsága – ellenére érdemes megdolgozni a közösség elismeré-
séért. Ez a mostani rendezvény is ezekkel a gondolatokkal töltött el.
Biztos nem vagyok egyedül vele.

("Kezében a kereszt, oldalán õsi kard" – könyvbemutató a Magtár –
Borok és Rendezvények Házában)

Vecsey Kiss Mária

Az utcán Zimmer Frei táblával ácsorgás ideje lejárt. Pedig bizonyára
mindenki emlékszik azokra az idõkre, amikor minden utcasarkon állt
egy-egy szállástulajdonos Zimmer Frei táblával a kezében, vagy az autó
szélvédõjébe volt beillesztve a német vendégeket csalogató transzparens.
Akkoriban ez a módszer rendkívül hatékonynak bizonyult, hisz garmadá-
val özönlöttek a Balatonra a német turisták. 

Ennek az ideje mára lejárt. 
Annál is inkább, mert a Balatoni magánszállásokat a külföldi vendé-

gek helyett jórészt a hazai turisták keresik fel. 
A szálláskeresési szokások viszont a ’80-as ’90-es évekhez képest tel-

jesen megváltoztak. A turisták ritkán indulnak el valós célpont és elõre
lefoglalt szállás nélkül. A hazai vendégek a gazdasági helyzet miatt pedig
általában rövidebb idõre foglalnak szállást. Ezért érdemes olyan módon
hirdetni a szállásunkat, hogy nagy eséllyel találjanak rá a kiadó házunkra
a nyaralni vágyók. 

Az internet forradalmát éljük. A hazai internetezõk száma 2003-as
évhez képest 2010-re közel az 50-szeresére nõtt! A KSH felmérése szerint
a megkérdezettek a szállásokról elsõsorban az internet segítségével, és
csak másod-, illetve harmadsorban a barátok és nyomtatott sajtó útján
informálódnak. Az adatok azt támasztják alá, hogy nem fog üresen állni
a szállásunk, ha alkalmazkodunk a mai kor szálláskeresési szokásaihoz, és
minimális befektetéssel interneten keresztül hirdetjük a szállásunkat. 

Milyen online szálláshirdetõt válasszunk?:
• Ahol van részletes keresõ – fontos a sok paraméter megadá-sának

lehetõsége, hogy minél több szempont alapján tudjanak választani a szál-
láskeresõk.

• Átlátható oldal – ilyen weboldalon mindig szívesebben keresnek
szállást, a zavaros weboldalakról hamar elkattintanak a nyaralni vágyók.

• Képek, leírások feltöltésének lehetõsége – hogy módosíthassuk mi
magunk azonnal a hirdetésünket.

• Garancia – ha az oldal garanciát vállal a befizetett pénzünkre,
akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem hirdetünk hiába, és nem fog
elveszni a pénzünk.

• Ha a szálláskeresõk tudják, hogy mikor szabad a szállásunk, akkor
a foglalás lényegesen egyszerûbb és átláthatóbb a számukra. 

• Ha egy szálláskeresõ oldal hirdeti magát, az azt jelenti, hogy sokkal
több emberhez jut el a mi szállásunk is.

GOMBÁSZVETÉLKEDÕ
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A tavasz már kopogtat az ajtónkon. Ennek mindenki örül!
Nekünk rendõröknek azonban ez azt is jelenti, hogy megélénkül
a "vándor bûnelkövetõk" tevékenysége is. Ennek már senki sem
örül!

Ma már egyre kevesebb az olyan elkövetõ, aki járja a falva-
kat, az idõsekhez találomra csenget be, és akkor találja ki a "me-
séjét". A bûncselekmények elkövetését tudatos elõkészítõ tevé-
kenység elõzi meg. Valóságos iparrá fejlõdött a "trükkös lopás".

Házaló árusok olcsó ruhanemût, mûszaki cikket, terményt,
élelmiszert, tüzelõanyagot kínálva szólítják meg a kiszemelt
áldozatot. Ha a meséjük eredményeképpen bejutnak a házba,
lakásba felmérik az értékeket. A tavaszi és õszi lomtalanítások is
kiváló alkalmat nyújtanak az elkövetõknek a terepszemlére!

Beszélgetésbe kezdenek a leendõ áldozattal, kikérdezik szok-
sairól, helyzetérõl. Pár nap múlva egy ismeretlen személy érkezik
már "felkészülve az áldozatból" és megkezdõdik a tudatos elter-
lés, az értékek begyûjtése.

A hamis ürügyeket 3 csoportba sorolhatjuk:

• A "segítségre szoruló" idegenek mondatai így szólnak: "kérek
egy pohár vizet, rosszul érzem magam, a gyermekemet szeretném
tisztába tenni, a mosdót szeretném használni, a telefont szeretném
használni, baleset érte a közelben hozzátartozómat és a mûtéthez
azonnal szükségem van pénzre (zálogot hagy cserébe vagy azt ígéri,
hogy többet ad vissza)".
• A házaló árusok, felvásárlók, adománygyûjtõk, ügynökök:
"vegyen tõlem árut, tûzifát árusítok, régiséget vásárolok, megve-
szek bármit, csak adjon vissza 20 ezresbõl, beteg gyerekeknek,
egyháznak, árvíz- vagy vörösiszap-károsultaknak pénzadományt
gyûjtök, rendelést veszek fel bármilyen javításra". 
• A magukat hivatalos személynek kiadók: "közüzemtõl jövök,
villany-, gáz-, vízóra-leolvasó vagyok, túlfizetés történt, adjon
vissza 20 ezresbõl, önkormányzattól hoztam segélyt, az átvételt
alá kell írni, bankból keresem, postai alkalmazott vagy rendõr
vagyok, hamis bankjegy volt a kifizetett nyugdíjában, egyeztetés
miatt mutassa meg a nyugdíjas szelvényét".

A rendõrség ajánlásai:  

• Óvakodjon az idegenektõl és ne engedje be lakásába! Nézzen
ki az ablakon, vagy kémlelõ nyíláson, hogy megnézze a kopog-
tató, csengetõ személyt. Gyõzõdjön meg arról ajtónyitás elõtt, be

Február hónapban meghívásnak eleget téve Márkus Béla Polgárõr
Egyesületünk vezetõjével részt vettem Veszprém megyét képviselve Buda-
pesten, a Rendõrtiszti fõiskolán megrendezésre került IAPA (Interna-
tional Auxiliary Police Association) Nemzetközi Polgárõr Konferencián.

A két napot kitöltõ rendezvény fõvédnöke: dr. Tóth Tamás r. dandár-
tábornok, Budapest rendõrfõkapitánya, megnyitóját és elõadását követõ-
en sok hasznos információval gazdagodva tértünk haza. A konferencián
külföldrõl érkezett kollégákkal ismerkedtünk, akikkel annyira jó kapcso-
latot sikerült kiépítenünk, hogy hétvégén már Balatonfûzfõn láthattuk
õket vendégül. 

A vendéglátásban segített polgármesterünk Marton Béla Úr, Balato-
almádi Rendõrkapitányság Vezetõsége, Nitrokémia Zrt. Vezérigazgató-
sága és kedves kollégái, Polgárõr Egyesület vezetõsége és jó barátunk Dr.
Séllyei Gábor, a Budapesti Polgárõrség vezetõségi tagja IAPA-tag. A ven-
dégeink között volt James F. Albrecht, Professor, Pace University Police
Chief of Criminal Investigations New York város nyugalmazott rendõr-
kapitánya,  Brooke Webster Reserve Police Officers Association elnöke,
egyesült államokban mûködõ civil bûnmegelõzési szolgálat vezetõje.
Richard Johns Royal Canadian Mounted Police Kanadai Westbank város
Rendõrség vezetõje. Sajnos munkája miatt az "Egyesült Királyságból"
Angliából érkezett Alan Seldon, Special Inspector, Specialist Crime
Directorate New Scotland Yard vezetõje nem tudott hozzánk csatlakozni,
de megígérte, a közeljövõben látogatást fog tenni nálunk. 

van-e akasztva a biztonsági lánc, amely védelmet ad. Szereltes-
sen fel!   
• Ha beengedi a látogatót, lehetõleg legyen Önnel egy szom-
széd, egy rokon. Különösen, ha az illetõ elõtte telefonon beje-
lentkezett, pl.:  bemutató tartására. 
• Zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón keresztül kérdezze ki a
becsengetõket jövetelük céljáról és csak állításuk valódiságának
ellenõrzése után nyisson ajtót.
• Amennyiben a hívatlan vendég akarata ellenére belép az
otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Ha
kellõ határozottsággal lép fel, meghátrál és távozni fog.
• Ha hivatalos személynek adja ki magát, kérje és vegye el az
igazolványát, mondja azt a személynek, hogy az azonosításához
felhívja az intézményt, szolgáltatót, amelyre hivatkozik. A cégek
valódi munkatársai fényképes azonosító kártyával rendelkeznek,
melyet intézkedésük során felmutatnak, ellenben a csaló szélhá-
mos nem akarja közelrõl megmutatni. 
• A szolgáltatók soha nem térítenek vissza készpénzben túl-
fizetést!
• Ha valaki rosszullétre hivatkozik, hívjon mentõt, vagy mond-
ja el neki hol található az orvos vagy egészségügyi intézmény.
• A pénzváltás trükkjével próbálkozót küldje a legközelebbi
üzletbe.
• Az igazi adománygyûjtõk postai csekken kérik a befizetést,
nem készpénzt gyûjtenek!
• Pénzt ne vegyen elõ idegen jelenlétében, mert ezzel kifigye-
lik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját.
• Ha gyanús körülményt észlel vagy becsapták, azonnal
értesítse a rendõrséget az ismert 107-es vagy 112-es telefonszá-
mon, és hívja segítségül szomszédait, ismerõseit!

Hogyan ismeri fel az álrendõrt?  

Az álrendõrök ellenben mindig a pénzre utaznak, tolako-
dóan, fenyegetõen lépnek fel, engedély nélkül akarnak házku-
tatást végezni. A felmutatott jelvényükön legfeljebb csak a
POLICE felirat szerepel az 5 jegyû azonosító szám helyett, amit
a valódi rendõr megmond és megmutat, amikor intézkedni kezd.

Fontos! Ha a rendõrök lefoglalnak vagy átvesznek valamit,
arról hivatalos jegyzõkönyvet írnak (jegyzõkönyv házkutatásról,
lefoglalásról) és egy példányt a helyszínen hagynak. 

Stanka Mária r. õrgy.

Pénteken, 25-én, balatonfûzfõi program után a vendégek meglátogat-
ták a balatonalmádi kapitányságot. Itt a szakterületek vezetõivel kon-
zultáltak a munkájuk során szerzett tapasztalatokról, a hazai és amerikai
gyakorlat különbségeirõl, a rendõri munka egész világon meglévõ azo-
nosságairól. A rendõri hagyományokat követve megyei és városi karjelvén-
nyel ajándékoztuk meg vendégeinket. 

Az egész napot kitöltõ program után fájó szívvel váltunk el, de
ígéretük alapján jövõre õk látnak minket vendégül. Addig is, igaz a világ
más tájain, de egy célért folytatjuk munkánkat.

Stanka Mária r. õrgy. 

NEM LEHETELEGET BESZÉLNI RÓLA:
A TRÜKKÖS LOPÁSOK

AMERIKAI RENDÕRÖKET LÁTTUNK VENDÉGÜL
A BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁGON
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Április elején a Balatonalmádi SE-SGS mind a
négy csapata megkezdi a 2010-11. bajnoki év
tavaszi szezonját. 

Jelenleg az egyesület keretei között több, mint
100 fõ labdarúgó sportol napi rendszerességgel.
Csapataink a Veszprém Megyei Labdarúgó Szö-
vetség által kiírt megyei bajnokságokban vesznek
részt. A legkisebbek, az U13-as serdülõ csapat
(12–13 évesek) a szövetség által kiírt keresztpályás
bajnokságban játszik. 

Az U16-os serdülõ csapatunk (14–16 évesek) a megyei I. osztályú
bajnokságban szerepel. A csapat a 2009–10. bajnoki évben bajnoki címet
szerzett. A jelenlegi, 2010–11-es szezonban a megfiatalodott gárda a
bajnokság középmezõnyében áll.

Az ifjúsági csapatunk (16–19 évesek) az elõzõ évadban a megyei II.
osztályú bajnokságban a 4. helyezést érte el. A jelenleg is zajló bajnokság-
ban csapatunk vezeti a tabellát, az 1. helyen várják a folytatást.

A felnõtt csapat a megyei II. osztály középmezõnyében, a 7. helyen
áll. Az idei évben a csapat megfiatalodott, több 17–19 éves fiú került fel
az ifjúsági csapatból a felnõttek közé. Reméljük, hogy a tavaszi szezon-
ban a jobb edzéslátogatottságnak meglesz az eredménye és feljebb lép a
csapat a tabellán. Az õsz folyamán a mostoha idõjárási viszonyok
(rengeteg csapadék) és a Balaton magas vízállása miatt a sportpályát
nagyon sokszor nem tudtuk használni. Mérkõzéseket kellett elhalasztani,
pályát kellett bérelnünk vagy a pályaválasztói-jogot kellett elcserélni. Az
edzések is sokszor a korláton kívül (hatalmas sárban, vízben), vagy a
Vörösberényi Iskola melletti kis füves pályán történtek. Reményeink
szerint a 2011. esztendõben az idõjárás kegyesebb lesz, nem kell hasonló
gondokkal küzdenünk, az összes mérkõzést le tudjuk majd hazai kör-
nyezetben játszani és az edzésmunkát is el tudjuk végezni.

Egyesületünk tagjai az elmúlt évben társadalmi munkában számos, a
sportpálya és az öltözõépület karbantartása, szépítése és fejlesztése érde-
kében végzett munkálatokat:

– A sportpálya-világítás földkábelének beszerzése, beásása. Friss hír,
hogy márciusban, miután a fagyott talaj felengedett, illetéktelenek több
mint 70 méter kábelt téptek ki a földbõl és eltulajdonították azt, így a
pályavilágítás használhatatlanná vált. A kábelt azóta pótolta egyesületünk
és Mátrai Róbert vállalkozó segítségével – akinek ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani – leástuk és rögzítettük az új földkábelt, így a
világítást újból tudjuk használni az esti edzéseken.

– A sportpálya "kispadjainak, cserepadjainak" lefestése, bitumenes
hullámlemez tetõvel való lefedése.

– Az öltözõépület külsõ, bejárati ajtónál lévõ homlokzati fal
lefestése.

– Az öltözõépület folyosóján vitrin (serlegek, kupák tárolására)
elkészítése és felszerelése.

–  Az öltözõépület folyosóján oklevelek és csapatképek elhelyezése
üveg képkeretekben.

–  A pálya kapuelõterének gyeptéglázása.
–  Két újabb energiatakarékos reflektor megvétele.
A tél folyamán mindegyik csapatunk tornateremben edzett, a tavaszi

szezon felkészülését is itt kezdtük el. Érdekesség, hogy február óta leány
csapattal is bõvült egyesületünk. Stiger Ádám edzõ vezetésével több, mint
20 fõ 13–19 év közötti leány vesz részt szorgalmasan, nagy lelkesedéssel
a foglalkozásokon.

Balatonalmádi SE összes tagja nevében köszönetünket szeretnénk
kifejezni Balatonalmádi Város Önkormányzatának, Bóka Viktor Úrnak
az SGS Industrial Kft. ügyvezetõjének és minden támogatónknak, akik
segítik egyesületünk munkáját.

Kérünk minden szimpatizánst, szurkolót, amennyiben idejük engedi,
tekintsék meg csapataink mérkõzéseit. A tavasz folyamán az alábbi
idõpontokban szerepelnek hazai környezetben futballistáink.

A felnõtt és ifjúsági csapat hazai mérkõzései (az ifjúságiak mérkõzé-
sei két órával a felnõttek találkozója elõtt kezdõdik):

04. 03. vasárnap, 15.30 
BALATONALMÁDI SE – FELSÕÖRSI IKSE

04. 17. vasárnap, 16.00 
BALATONALMÁDI SE – PÉCSELYI SE

05. 08. vasárnap, 16.30 
BALATONALMÁDI SE – B.KENESE–KATICA PÉKS L.C

05. 15. vasárnap, 16.30 
BALATONALMÁDI SE – NAGYESZT. BAKONYABL. SE

05. 29. vasárnap, 17.00 
BALATONALMÁDI SE – BAKONYSZENTKIRÁLY SE

A serdülõ csapat hazai mérkõzései (kezdés 10 órakor):

04. 02.,  szombat BALATONALMÁDI SE – ÕSKÜ MFC

04. 16.,  szombat BALATONALMÁDI SE – GYULAFIRÁTÓT SE

04. 30.,  szombat BALATONALMÁDI SE – CSETÉNY SE

05. 21.,  szombat BALATONALMÁDI SE – ALSÓÖRS SE

Ács Attila
BSE elnök

POLGÁRÕR HÍREK
Március 12-én tartotta éves közgyûlését a Polgárõr Egyesület,

melyen megjelent, elfogadva meghívásunkat Keszey János pol-
gármester úr, Szedlák Attila képviselõ úr és Balogh László úr a
megyei Polgárõrségek Szövetségének titkára.

2010. évben végzett munkákból a fontosabb adatokat, ese-
ményeket ismertetjük a tisztelt olvasókkal. Polgárõreink 3730
órát voltak szolgálatban, szinte naponta járták Almádi útjait.
Lovas polgárõreink 260 órát töltöttek nyeregben, járva a dimbes-
dombos, erdõs területeket. Gépkocsikkal 11.500 km utat tettünk
meg Balatonalmádi területén. Biztosítottuk a Harley Davidson
motoros találkozót és a felvonulást. Részt vettünk a hagyomá-
nyos Borfesztivál biztosításában minden nap és polgárõreink
bejárták a város területét. A kiemelkedõ munkát végzõ polgár-
õreinket jutalomban részesítettük a rendõrkapitánysággal
közösen: Tóth József, Hansági Endre, Balogh Csaba, Hilbert
Elek, Jákói Sándor.

A vörösiszap károsultjait segítettük munkával és adománnyal
Devecserben 2 alkalommal 10 fõ. Kezdeményezésünkre dr. Ku-
tics Károly úr intenzív közremûködésével, kiváló japán kapcso-
latai révén 500.000 db védõmaszk érkezett az országba, ingyen!

Robbanószerkezethez hasonlító tárgy környékét biztosítot-
tuk. Temetõket ellenõriztük. Az összes bûncselekmények száma
346-ról 276-ra csökkent. Az általunk fokozottan ellenõrzött
ingatlanoknál már 6 éve betörési kísérlet sem volt. A vörös-
berényi általános iskolánál minden reggel 2 polgárõrünk vigyáz
a gyerekekre a közlekedésben.

Szolgálat teljesítés közben orvul meggyilkolt Gamauf János
r.fõtörzsõrmester polgárõr társunkat örökös tagunknak megvá-
lasztottuk.

Ezévi terveink között szerepel a város és a civil szervezetek
által szervezett rendezvények biztosítása, strandok ellenõrzése,
iskolások közlekedésének segítése, idegenforgalmi szezonban
átfogó ellenõrzések Almádi területén a rendõrséggel közösen és
még sorolhatnánk a közbiztonság javítása érdekében végrehajtás-
ra kerülõ elképzeléseinket.

Polgárõrség
H.E.

BALATONALMÁDI LABDARÚGÓK HÍREI 
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JELENSÉGEK…
ajnos újra vége a hétvégi együttlétnek. Feleségem felszáll 

a pesti buszra, amely öt napra újból elrabolja. A má-
sodik lépcsõrõl visszafordulva kihajol:  – Ne felejtsd el!
Igyál sokat! A közelállók arcán meglepetés tükrözõdik

és gyanúsan néznek rám. Ki lehet ez a balfácán? Létezik ilyen
férj, akit erre bíztatni kell? Bõséges irodalma van a:  – Te disznó!
Már megint ittál? – címû minimonológnak. Be kell vallani, az
utóbbi napokban sokat rakoncátlankodott a vesém és a kövem
megszüléséhez bõséges folyadékfogyasztásra van szükség. Azért
kíváncsi leszek, ha sikerül az "aktus", vajon eszébe jut a felesé-
gemnek, hogy biztasson?

- - - - - - -

agy buli az Erkel utca villanyoszlopain, precízen felszerelt
tv-adók jeleinek továbbítására szolgáló szupermodern
optikai kábel. A közel 3 kilométeres vezeték igen drága.
Kutakut!(fon.) – mondja a francia, vagyis:  Kerül, amibe

kerül! Almádi szélén, a Tobruknál felhajló Uszodai útba torkolló
Maros utcánál, a kábel a fatelepnél befejezõdik. Konyec! Mondta
nemes egyszerûséggel Ivan Vasziljevics! 18 éven aluliak számára:
The and! 

Látható, hogy a kábelvég 4–5, mintegy 1 méteres átmérõjû
tekeréssel egy villanyoszlop felsõ részén nyeri el igazi értelmét. A
kábel vége legényesen és fenyegetõen Fûzfõ fel néz!!! 

Remélem, hogy szomszédaink nem veszik fenyegetésnek?

- - - - - -

edvenc témám a fõváros és a vidék összehasonlítása.
Mondjuk nézzük újra a BKV-t. Villamos, metró, vagy
autóbusz érkezik. Sietünk, mert szokás szerint elszúrtuk
az idõt. Feltûnik az elérhetõ jármû. Felmérve a lassítás,

a megállás, felszállás 1–2 perc alatt lezajló idõintervallumát, úgy
sejtjük, hogy van esélyünk! Uccu neki! Futásnak eredünk. A fiata-
labb versenyzõk jelentõs eséllyel, mi pedig a fiaskó felvállalásá-
nak esélyével, de optimistán. Lábaink meglepõen jól mûködnek
és a tüdõnk sem akar kiesni! Hajrá! Már csak néhány méter van
vissza! Elõre érezzük a gyõzelem bizsergetõ érzését, amikor a
vezetõ a beteljesülés örömével orrunk elõtt Bammm!!! Bevágja az
ajtót! A metrónál ez a hang egy nagy és igen gonosz csattanás. A
40 éves veterán szovjet jármû 66 évvel a második világháború
után büszkén húz ki az állomásról. Megérdemlitek! Ne felejt-
sétek el, hogy Horthy annak idején meglátogatta Hitlert Kel-
heimben!

Almádi, Veszprém, Füred… Az autóbuszvezetõk türelmesek,
udvariasak. Többször láttam 70–80 méterrõl finiselõ 70-es höl-
gyet beváró autóbuszt. Lehet így is csinálni. Bár ez mindkét fél
számára egy kicsit unalmasabb! Nem növekszik az adrenalin-
szint, mint a metróvezetõknél. Igaz, de egy kicsit emberibb…

- - - - - - 

ékés kedves kisvárosban lakunk, amelynek a bûnözési
statisztikáját sok helyen megirigyelnék. A nyár, az ide-
genforgalom némileg "színesíti" ezt a palettát, de a sze-
zon elmúltával jelentõsen csökkennek a nem kívánt

események. Ez okoz némi problémát. Hat évtizednyi fõvárosi lét
után tapasztalatom szerint ha rendetlenség van, a pesti rendõr ha
muszáj, hát…, rendet csinál. Vidéken – nem könnyû kimondani
– szezonon kívül, amikor többnyire rend van, a rendõr igyekszik
rendet csinál. Bár nem biztos, hogy rendetlenség van! 

Eszembe jut egy esemény a fõszezon végérõl. 2010. augusz-
tus 22-ike a nyár utolsó fürdésre alkalmas vasárnapja volt. Ez a
dátum minden évben népvándorlásra emlékezetet. Balga módon
feleségem unszolására átmentünk Füredre és kora délután csak a
római úton sikerült valahogy hazafelé lopakodni. 

10–20 méteres elõrejutásért néha "véres harc" folyt. A vasút-
állomásnál a közlekedési lámpa akkurátusan mûködött. A lámpa
váltásánál szerencsés esetben 15–20 kocsi egyenesen, senki, vagy
1 kocsi keresztbe. Óránként minima-kalkula 1000 kocsi próbált
Pest felé araszolni. Veszprém felé talán 15–20, de jó esetben 30.

A lámpa viszont szigorúan mûködött. Városunk központjában –
a nyári melegben – elviselhetetlen mennyiségû volt a kipufo-
gógáz. Igen! Iskolakezdés elõtt ez volt az utolsó jó vasárnap.
Ilyenkor sok családnál lázas pakolással telik a délelõtt és ebéd
után indul az õrület. Bringák a tetõre, tv, mikrosütõ, éjjeli edény,
nagypapa urnája és minden, ami otthon is kell vagy féltõs, be-,
vagy felkerül a kocsira. Gyerekek és a nagymama hátra és
kezdõdik az araszolás. A dugó óriási. Rendõr, kézi irányítás pedig
sehol. Hol lehetnek a fiúk? Ilyenkor nem kell radarozni, vagy
sasolni, mert a csúcssebesség csak véletlenül éri el a 20–30 kilo-
métert. Félek, hogy sértõdés lesz a dologból, de véleményem
szerint nem csak kaszálni kell, hanem egy évben egyszer… tény-
leg szolgálni! Ráadásul Akarattyánál a két ágon érkezõ kocsi-
folyam egyesülve állóháború alakzatot vesz fel, de ezért fájjon a
feje a Kóka Janinak. Pár éve a semmibe menõ 710-es elkerülõ út
építésének megkezdését, az új fûzfõi körforgalomnál, márciusi
zimankóban, hófehér "ablakos" sátorban stílszerûen hidegtá-
lakkal és tüzes italokkal ünnepelte.

- - - - - -

ársadalmi vita folyik a tankötelezettség határának a le-
szállításáról. A hozzászólók nagy többsége elképesztõ
tudatlanságról és hozzá nem értésrõl tesz tanúbizonysá-
got. A hajdani magyar labdarúgás jut eszembe, amikor

szinte minden magyar férfi biztosan tudta a vereség után, hogy
annak az idióta kapitánynak kit kellett volna beállítani? 

Így van ez most is, mert az elhangzott nyilatkozók többsége,
ahogy a focihoz, úgy az oktatáshoz sem ért. (Beleértve egyes
"érdekvédelmi" szervezetet is.) Említésre méltó, hogy a második
világháború után a magyar közoktatás a megszokott hatékony
módszerekkel és kiváló pedagógusokkal folytatta felelõsségteljes
munkáját. A XX. század elsõ felében felnõtt tudós nemzedéket
Neumannok, Tellerek, Szilárdok, Szentgyörgyik, Sellyék, világ-
hírû és Nobel-díjasok fémjelzik. Ezt a kitaposott ösvényt tették
tönkre az elmúlt 10 egynéhány év liberális oktatáspolitikusai. A
milliárdokba kerülõ változtatások, "újítások" és alkalmazásuk
hihetetlen mértékben lezüllesztették a pár évtizede még jól mû-
ködõ, színvonalas magyar oktatást. A legnagyobb csapást a szak-
munkásképzés szenvedte el, hiszen a 8. osztályból nem ritkán 9–10
év után kikerülõ, bukdácsolókat ide terelték be. Hazudván rend-
szeridegen 9. és 10. osztályt, sõt 13–14-et, összekeverve a tanulni
vágyót a tanulni nem akaró, vagy a tanulást gyûlölõvel, az okost –
ne szégyelljük kimondani – a butával. Ezzel a döntéssel ezt az isko-
latípust és a Nyugat-Európában keresett, kiváló magyar szak-
munkásokat kibocsátó intézményeket letaszították a Tajgetoszról.
A szorgalmas, jó képességû gyereknek 2 évet kell(ett) még dekkol-
ni a 9–10-ben, a tanulást magasról le…,  nem egyszer 17–18 éves
szocializálatlan, akár 2 gyerekes (nem tévedés: kettõ) "társával".
(Forrás: B. G. szakiskola. Bp. X . kerület.) Mi több a rendelkezés
úgy szól, ha szeptemberben tölti be a 18-at, akkor még egy évig a
rendszerben marad. Mindezek után ez a "tanuló" akármit csinál,
NEM LEHET KITENNI!!! Az órai munkában nem vesz részt, mi
több legtöbbször zavarja, mert unatkozik! Érthetõ! Hiszen egyrészt
nem érdekli az, ami ott történik, másrészt fényévre van a
tananyagtól. Van, aki azzal büszkélkedik, hogy a családi pótlékot
cukrászattal egészíti ki: fehér "porcukorral" tevékenykedik. Hogy
igaz, vagy sem, teljesen mindegy. Egy dolog nem mindegy! A
morál! Az, amelyik szinte nem létezik. Másfél évtizednyi kemény
munka eredményeképpen szinte megszûnt!!! 

A nyálverés óriási. A majdnem könnyre fakadó hozzászólók
szubjektív hozzá nem értése egyértelmû és nyomon követhetõ.
–  Megakadályozzák a 15 éven felülieket abban, hogy tanuljanak!
– Az utcára kerülnek! 
– Bandázni fognak! 

A tankötelezettség korhatárának leszállítása azt jelenti, hogy
a tehetségtelen, gyakran deviáns, oda nem való 15 éven felüliek
kerüljenek ki a középiskolákból és hagyják tanulni a tanulni
vágyókat. Aki pedig az utcán érzi jól magát az ugyanolyan, mint
aki a kocsmában érzi jól magát. Több százezer "szipkás" felesége
próbálkozott már ezzel sikertelenül, pedig egy nõnek jóval több
eszköze van, mint a pedagógusnak. 

Aki pedig bandázni akar, az bandázni fog… Sokan talán azt
fájlalják, hogy megszûnik az iskolákban a "valóvilág"? Igen.
Könnyebb 100 birkát terelgetni, mint egy lovat betanítani. 
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Balatonalmádi takarítását
szervezi a Nõk a Balatonért Egyesület

almádi csoportja és más civil szervezetek

2011. április 16-án szombaton.
Találkozó 9.00 órakor két helyszínen:

Pannóniánál Németh Jánosné Erzsi 20/329-8440
Berényi Postánál Benedekné Emese 30/324 6511

Tegyél Te is környezetedért, tarts velünk!
Zsákot, kesztyût biztosítunk!

További információ: Töltési Erzsébet 30/9719-446

 

KÖSZÖNETET  MONDUNK...
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében mindazoknak az
intézményeknek, vállalkozóknak, klubtagoknak és magán-
személyeknek, akik felajánlásaikkal, tombolatárgyakkal
segítették, támogatták jótékonysági farsangi–nõnapi
bálunkat, és hozzájárultak a rendezvényünk sikeréhez,
melynek bevételét csoportjaink mûködésére fordítjuk.
Lencse Sándor Kovács Istvánné Magda Balázs
a klub elnöke a népdalkör vezetõje a néptánccsoport vezetõje

Az óvoda nyári nyitva tartási rendje:

Mindkét  óvoda nyitva tart:
2011. június 06 – július 15.

Bajcsy úti óvoda ügyeleti nyitva tartása:
(Mogyoró úti zárva tart!)

2011. július 18 – július 29.

Mindkét óvoda zárva tart:
2011. augusztus 01 – augusztus 12.

Mogyoró úti óvoda ügyeleti nyitva tartása:
(Bajcsy-Zs. úti óvoda zárva tart!)

2011 . augusztus 15 – augusztus 26.

Mindkét óvoda nyitva tart a megszokott módon:
2011. augusztus 29-tõl

M E G H Í V Ó
Húsvétkor /április 24-én, vasárnap/ 19 órától

minden érdeklõdõt szeretettel várunk
üdvözlõ itallal, vacsorával

a VÖRÖSBERÉNYI  MÛVELÕDÉSI HÁZBAN a

L O C S O L Ó   B Á L R A
Zene: Németh Tamás

BÜFÉ–TOMBOLA  értékes nyereményekkel
LOCSOLÁS – a helyszínen kölnivíz, piros tojás kapható

Belépõ: 2500 Ft
Jegyelõvétel, asztalfoglalás: a Mûv. Házban

naponta 16–18 óráig. 
Érdeklõdni: a 30/902-4268 számon

Jó szórakozást kíván:    a Vörösberényi Nyugdíjas Klub,
a Ringató Balaton Néptánccsoport,

a Borostyán Népdalkör  

JÖJJÖN EL! 
ÉREZZE JÓL MAGÁT!

Angol tanár fiam 5. éve Londonban él és küzd keményen az
egyetemen második, a digitális médiában használható diplo-
máért. Tavaly kapott egy nagyon jó munkát. Lakótelepi csellengõ
tizenéveseket tanított nagy sikerrel a digitális média világára,
trükkjeire. Filmeztek, zenei effekteket adtak hozzá és jól érezték
magukat. Azért kellett abbahagyni, mert a finanszírozó közösség
pénzügyi kerete elfogyott. Várhatóan idén folytatják. 

Vannak, akik azt képzelik, vagy úgy gondolják, hogy napjaink
felborzolt társadalmában a legrosszabbul fizetett értelmiségivel
kell megoldatni a súlyosan elhibázott oktatáspolitikának, ezt az
életveszélyes csapdáját!!! 

(Feleségem egy  szakképzõ iskolában gyakorlati oktatásveze-
tõ, mérnöki és tanári diplomával. 11 órát tanít, 39 mûhellyel tart
kapcsolatot és napi 9–10 órát dolgozik. Otthon dolgozatot javít
és felkészül.  A tanulók 15–20%-a "hátrányos" helyzetû. Havonta
a vezetõi pótlékkal együtt nem visz haza másfészázat!

Tisztelt Hozzászólók!
Mostanában látjuk, halljuk, olvassuk, hogy divat a pedagó-

gust leugatni, megverni, leköpni, trágár szavakkal illetni. Tessék
nyugodtan jelentkezni! Már 16 év tanulással lehet tanári diplo-
mát szerezni és tanítani. Igaz, a friss diplomások jelentõs része
nem tanít és soha sem fog tanítani. Vajon miért? Szerintem na-
gyon egyszerû. Hiányzik a pedagógusok erkölcsi és anyagi elis-
merése. Napjainkban ráadásul a magyar oktatás "öszvérei" a szak-
képzésben dolgoznak. Õk cipelik az oktatáspolitikusok által
rájuk rakott felesleges terheket. Nagyon sokat kibírnak, de nem
mindent…

(Ezen sorokat nem csak házastársként írom, hanem mint a
szakképzésben közel 20 évet eltöltött nyugdíjas pedagógus.) 

Lõrincz József  

FFeelleesslleeggeesssséé  vváálltt  hháázzttaarrttáássii  cciikkkkeekkeett  vváássáárroollhhaatt  
5500,,--  ééss  220000,,--  FFtt  kköözzöötttt

áápprriilliiss  0066--áánn  88..0000  óórrááttóóll  BBaallaattoonnaallmmááddiibbaann,,
aa  HHoommookk  uuttccaa  66..  sszzáámm  aallaatttt..
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KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> almádi újság

www.balatonalmadi.hu
www.oboltv.hu

www.wikipedia.org/wiki/portal:balaton

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 EFt + áfa

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Felelõs Kiadó: 
"Almádiért" Közalapítvány Kuratóriuma

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõ bizottság
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

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

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

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

Kéziratot nem õrzünk meg.
Készült: Veszprém Nyomda Zrt.

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

NNNNEEEERRRREEEEUUUUSSSS     ssss tttt rrrr aaaannnnddddbbbbéééé rrrr llll eeee tttt     tttt aaaavvvvaaaa llll yyyy iiii     áááá rrrr oooonnnn++++    éééé rrrr tttt éééékkkkeeeessss     aaaa jjjj áááánnnnddddéééékkkk !!!!
Vásárolja meg 2011. évre szóló strandbérletét a tavalyi áron 15.000 Ft-ért!

Minden fényképes felnõtt bérlet mellé vagy egy egész évre szóló gyermek strandbérletet VAGY
egy darab 10 alkalmas bárki által felhasználható strandbérletet adunk ajándékba!

Az ajánlat 2011. április 30-ig, a szálloda recepcióján készpénzben megvásárolt bérletekre vonatkozik.
Az ajánlat részletei honlapunkon a www.nereus.hu oldalon megtekinthetõk.

Napellenzõ, napernyõ,
szúnyogháló, szalag-
függöny, reluxa, roletta,
pliszé, redõny, zsaluzia,
napháló, védõrács

Balatonalmádi, Fûzfõi u. 9.
Telefon: (88) 438-632, (20) 468-6496
E-mail: info@rollstar.hu
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Meghívó
Meghívó

Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt a havonta tartandó
csillagászati elõadásunkra és az azt követõ beszélgetésre. 

Az elõadás címe: A média és csillagászat 
Idõpont: Április 23., du. 5 óra

Elõadó: Fülöp János amatõr csillagász, tanár
Helyszín: 8220 BALATONALMÁDI, ENDRE u. 11 sz.

Balatonalmádi Sporttelepen BÜFÉ bérbe adó

2011. május 1-jétõl 2011. december 31-ig.

Szerzõdés megújítása lejáratot követõen lehetséges. 

A pályázati felhívás a

www.balatonalmadi.hu oldalon megtekinthetõ.

Ugyanitt 1 db 23 m2-es APARTMAN

és 1 db 43 m2-es FAHÁZ hosszú távra bérbe adó.

Érdeklõdni a 88/542-561-es telefonszámon lehet."

Dia-Wellness! 
50%-kal alacsonyabb szénhidrát, cukormentes sütemények!

Búrkiflik (diós, mákos, almás stb.)
Croissant-ok (csokis, áfonyás, kakaós stb.)

Meggyes, túrós, almás mákos táskák
Csokis-vaníliás kiflik, kakaós csiga

Káposztás pogácsa, sajtos pogácsa stb.
Torták, egyedi marcipán díszek, karamell virágdíszek,

sütemények rendelése.

Hattyú Cukrászda Balatonalmádi, Baross Gábor u. 7.
Tel.: 06 20 9545-650 vagy 06 20 2079 554



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: 2011. 04. 14. 19.00 óra

Elsõ tanfolyami nap: 2011. 04. 19. 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

Vásárolja meg tüzelõjét nálunk!
TEL.: 06/30-9565-660

LENGYEL SZÉN KAPHATÓ              PONTOS MÉRÉS

TÛZIFA
KONYHAKÉSZ        KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
TÖLGY, AKÁC 2000,- Ft/q 1900,- Ft/q
Szén: telepi ár! Kérje nagyon kedvezõ fuvardíj ajánlatunkat!

SZÉN
Fûtõérték KJ/kg ÁR

Lengyel dió barnaszén 13000-14000 2500,- Ft/q
Lengyel dió feketeszén 22000-25000 4200,- Ft/q
Herkules dara (cseh) 18000-19000 2750,- Ft/q
Herkules dió (cseh) 18000-19000 3230,- Ft/q
Ledvicei dara (cseh) 18000-19000 2950,- Ft/q

18000-19000 3250,- Ft/q

N Ö V É N Y V É D Õ S Z E R E K 
BALATONALMÁDI

G A Z D A B O L T
71 - es úton  TOBRUKBAN 

MINÕSÉGI  VETÕMAGOK, BORÁSZATI FELSZERELÉSEK
VIRÁGFÖLDEK, TÁPOLDATOK, SZARVASMARHA- ÉS

MÛTRÁGYÁK
KERTI ÉS HOBBI SZERSZÁMOK, KÖTÕELEMEK, KÖTELEK,

LÁNCOK, LAKATOK
TÛZIFA RENDELÉSFELVÉTEL, PÁLINKAFÕZÕK

PB-gázpalack csere,  EU-szabványos farönk kerti bútorok

ÁLLANDÓ AKCIÓK !

NYITVA TARTÁS: Hétfõ–péntek: 8–16-ig,  szombat: 8–12-ig.

Tel.: 06 - 20 / 327-93-32

Hangulatos családi, baráti 
rendezvények ideális helyszíne a

VVVV IIII KKKK TTTTÓÓÓÓRRRR IIII AAAA     ÉÉÉÉ TTTT TTTT EEEERRRREEEE MMMM
Ha finom kávét szeretne a reggelijéhez,

vagy egy ízletes házi süteményt, szendvicset,
egy könnyû ebédre vágyik,

vagy vacsorázna kellemes élõzene mellett,
látogasson el hozzánk, szeretettel várjuk egész évben!

Cím: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 40-42.
www.viktoriahotel.hu

Asztalfoglalás: +36 88 438 940;  viktoria@viktoriahotel.hu



A Föld NapjánA Föld Napján MINDEN
MINDENNEL
ÖSSZEFÜGG

A Föld Napja alkalmából beszélgettünk Baross
Gábor úrral, akinek nemcsak geológusként, hanem
aktív természetjáróként és magánemberként is egész
életében szívügye volt környezetünk védelme.

Egyetlen kérdést tettünk fel neki: 
– Egy átlagember mit tehet azért, hogy bolygón-

kat az utánunk jövõ generációknak úgy adhassuk tovább, hogy azon még õk
is élhessenek?

Fontos felismerni: a Földet annyira kihasználjuk, hogy abból elõbb-utóbb
nagy baj lesz! 

Ha ezt tudomásul vesszük, akkor elkezdhetünk globálisan az egész kér-
déssel foglalkozni, hiszen a Föld életében minden mindennel összefügg. 

Minden egyes olyan "akció", amivel beleavatkozunk a Föld életébe, a ter-
mészet bármilyen oldalán – élõt és élettelent egyaránt figyelembe véve –,
annak beláthatatlan következményei lesznek. 

Próbáljuk átgondolni a mindennapjainkat olyan szem-
szögbõl, hogy amit csinálunk – akár egy egyszerû ház-

tartási környezetszennyezés –, milyen következ-
ményekkel járhat? Vegyük fontolóra, hogyan próbál-
hatjuk meg visszafogni ezeket a beláthatatlan folya-
matokat azzal, hogy saját magunkat próbáljuk meg
valamilyen szinten kordában tartani?

A szelektív hulladékgyûjtés lerágott csont ugyan,
de még nem mindenki veszi komolyan. 

Amikor a háztartásban bizonyos hulladékok fel-
gyülemlenek: egy elem, egy kiégett izzó, festés után
megmaradt anyagok, – amiket egy laza mozdulattal a
szemétbe dobunk –, az mind veszélyes hulladék a kát-
ránypapírral és a palával együtt. Ha ezek bekerülnek a
háztartási szemétbe, nem megfelelõen lesznek meg-
semmisítve, nagymértékben károsítani fogják környe-
zetünket, következésképp az egészségünket.

A növények, fák és állatok mellett az élettelen
környezet is a bioszféra része. Abban a pillanatban,
hogy valamelyiket nem védjük kellõképpen, vagy
olyan tevékenységünk van, amivel az élõhelyüket visz-
szaszorítjuk, az már beavatkozás a bioszférába. 

Mivel ugye – nem gyõzöm hangsúlyozni –, minden
mindennel összefügg, a természet egyensúlya felborul,
ami vagy a kártevõk elszaporodásához vezet, vagy

pont azokkal a rovarokkal teszünk jóvátehetetlent, amik a növények bepor-
zását végzik – és itt nem "csak" a méhekrõl van szó.

Egy rosszul elvégzett permetezéssel, a túlzásba vitt rovarölõ szerekkel már
károkat okozunk.

Nagyon kell vigyázni a vízzel, a vízre. A talajvizek gyakor-
latilag már használhatatlanok egyrészt, mert a rendszerváltás
elõtti idõkben szinte ösztönözték a mértéktelen mûtrágya-
használatot: nem gondoltak arra, hogy ez szennyezõanyagként
hat tovább, és a talajvíz elnitrátosodásához vezet. 

Másrészt a csatornázás hiánya, a szivárgó emésztõgödrök
használata, ami önös érdek, azonban tönkreteszi a felsõbb
vízrétegeket. Már egyre mélyebbre kell fúrni, hogy tiszta vizet
találjunk. 

Szerencsére a gyerekek nagyon fogékonyak a környe-
zetvédelemre, különösen az óvodások és az alsó tagozato-
sok. Ha jó példát mutatunk nekik, rámutatunk a élõ és élet-
telen környezetünk sérülékenységére van esélyünk megóvni
természeti értékeinket.

Sz.M.

Képeink a korábbi évek 
Föld-napi rendezvényein készültek

Gyerekszáj

„Ha én egyszer király lennék, nem engedném meg
a dohányzást és a kertekben az égetést. Lennének
autómentes napok és szigorúbb lennék a gyá-
rakkal. Nem engedek messzirõl gyümölcsöt és
zöldséget behozni, mert a repülõk is szennyezik a
levegõt. Mindenki fákat ültetne.”
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