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ALMÁDI ÚJSÁG

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

Helytörténet
Balatonalmádi képekben

FOLYTATÁS  1945-1990

2008 októberében megjelent Balatonalmádi Anno... című album,
amelyik a II. világháború végéig terjedő időszakot mutatta be
fényképeken. Már a kötet kiadásakor felmerült a gondolat a
folytatást illetően. A folytatás tulajdonképpen napjainkig tart,
azonban az eltelt 66 év eseményekben olyan gazdag volt, hogy
azt egy kötetben kiadni nem lehetséges.    

Szükségesnek látszott olyan időbeli lehatárolás keresése, amelyik
valamilyen történeti eseménnyel összefüggésbe hozható. Fontos
szempont volt az is, hogy mindenki által ismert esemény legyen,
mert nem csak almádi lakosok fogják kézbe venni a folytatást,
legalábbis reményeink szerint. Így jutottunk arra a megoldásra,
hogy az 1990. év hazánk történelmének olyan jelentős állomása
volt, amelyik mindenképpen alkalmas határkőnek.

A következőkben  néhány fényképben előzetes bemutatásra kerül
a készülő album tartalma. Előre bocsátva azt, hogy csak arról az
eseményről tudunk kép formájában beszámolni, amiről készült
felvétel és azt a tulajdonos közlésre rendelkezésre bocsátotta.

Az Óvári út és a Vas Gereben utca sarkán állt Állami Elemi
Népiskola romjai láthatók a képen. Az 1904-ben épült iskola, az
1945. március 22-én történt bombázás során telitalálatot kapott.

Veszprém–Almádi kézilabda mérkőzés 1945 nyarán. Az álló sor-
ban Almádi, ülő sorban Veszprém csapata látható. A kép jobb
szélén áll az almádiak edzője, Somody Pál. 

Vörösberényi szüreti felvonulók az almádi Pannónia előtt 1946.
szeptember végén.

Györgyi Dénes sajátkezű rajza az általa tervezett és nevét viselő
iskoláról 1947-ben.

Az alapkő letételének ceremóniája. Az okiratot Bolla Ferenc
református lelkész aláírja. A kép bal szélén látszik Györgyi Dénes
szemüveges alakja.
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Helytörténet

Bányászgyerekek üdülnek az Állami Szénbányák Gyermek-
üdülőjében, a volt Zsófia Gyermekszanatórium épületeiben
1947 nyarán.

1928. augusztus 8-án felavatott irredenta (trianoni) emlékmű
képe. Az emlékmű eredeti felirata „Magyar, emlékezz rabságban
sínylődő testvéreidre”, amely 1948 tavaszán, a szabadságharc
100 éves évfordulója alkalmából, márványtáblával lett letakarva.
Ennek felirata: „Magyar, emlékezz nemzetünk szabadságáért
1848–1849 években küzdött dicső nagyjainkra 1848–1948”. A
letakarást végző Papp Sándornak, Tóth Józsefnek és Badics
Sándornak köszönhetően ma az emlékmű eredeti felirattal
látható, ami országosan ritkaságnak tekinthető.

Az egykori Kápolna téren állt Pethe Viktor Veszprémben 1882-
ben alapított üzletének almádi fióküzlete. Az üzletet 1952-ig
Géber József működtette, mint fűszer–csemege boltot. Az
épületet rossz állaga miatt, az 1970-es évek közepén lebontották.
Ma a Martinovics üzletház áll a helyén. A felvétel 1950-ben
készült.

A budatavai, egykor a Perczel család tulajdonát képező strand
bejáratának 1951-ben készült képe. A kis épületben volt a
pénztár.

Váth (Horváth) János író és családjának képe villájuk kertjében,
vendégeskedő írótársakkal, az 1956-ban készült fényképfelvé-
telen. 

Az itt bemutatott 11 kép vázlatos ismertetést nyújt a teljes,
előreláthatólag 530-540 képet tartalmazó, remélhetőleg a
közeljövőben megjelenő albumról.

KISF

A Magda (Bermüller) villa képe pártházként történt igénybevétel
után. Erre utalnak a még eredeti állapotban levő épületre fel-
szerelt, világító vörös csillagok.
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Önkormányzati hírek

Balatonalmádi Város Önkormányzata nevében tisztelettel
köszöntöm a „Balatonalmádi kistérségi járóbeteg szakellátás
integrált fejlesztése” című pályázatunk záró rendezvényén, az új
Egészségügyi Központunk átadása alkalmából megjelent kedves
vendégeinket. 

Köszöntöm a projekt minden résztvevőjét, elsősorban az érintett
orvosokat, a helyi és kistérségi egészségügyi ellátás dolgozóit és a
„célcsoport”, az ellátást igénybe vevő betegek és egészségesebben
élni kívánó lakosok képviselőit. 

Engedjék meg, hogy külön köszöntsem dr. Bóka István ország-
gyűlési képviselőnket, a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása
elnökét, Szedlák Attila képviselő urat, Dr. Áldozó Tamást, a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnökét,  Polgárdy Imre
urat, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökét, Kovács Norbert urat,
a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökét, Dr. Rácz Jenő urat, a
Kórházszövetség elnökét, a Veszprémi Cholnoky kórház igazgatóját. 

Köszöntöm a kistérségi társtelepüléseinek polgármestereit,
képviselő-testületünk volt és mai tagjait. 

Köszöntöm a tervező Földes és Társai Építésziroda Kft.-t, Földes
László Ybl-díjas tervezőt és a kivitelező SZ–L BAU Építőipari és
Kereskedelmi Kft. vezetőjét, Szencz Lajos urat és munkatársaikat,
Mediversum Kft. – az egészségügyi gépek és berendezések szállítójá-
nak munkatársát,  az informatikai rendszer közbeszerzésen nyertes
szállítója, a Hospitaly Informatikai Fejlesztő Kft. vezetőjét, Páli
Tamást és munkatársait. 

Tisztelettel üdvözlöm az Aditus Zrt. képviselőit, akik társaink
voltak a pályázatírásban, Peidl László urat, a VÁTI Nonprofit KFT.
– Közép-dunántúli Irodája programmenedzserét és munkatársait,
akik közreműködő szervezetként támogatták a lebonyolítást,
Harsányi Lászlót, közbeszerzési tanácsadónkat és hivatali munkatár-
saimat, akik kitartóan dolgoztak e beruházás sikeréért.   

Köszöntöm az Országos Tisztiorvosi Hivatal Területi Hivatala
munkatársait, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve megyei munkatársait, a kistérségi intézet
vezetőjét dr. Bujdosó Lászlót és munkatársait, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala
Veszprém Megyei Irodája munkatársait. 

Végül, de nem utolsósorban köszöntöm Dr. Németh Ilona
főorvos asszonyt, Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ
Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezető igazgatóját, aki a ház és az
egészségügyi szakmai program gazdája. 

Egyszóval mindenkit köszöntök, aki bármilyen módon hozzá-
járult ahhoz, hogy az Egészségügyi Központ  ünnepélyes átadásához
elérkezhettünk. 

Kedves Vendégeink! 
Hosszú és rögös – néha kétségekkel teli – út vezetett a mai napig,

amíg – a vörösberényi iskola, a Pannónia Kulturális Központ és a
Györgyi Dénes iskola tornaterme után – itt állhatunk az elmúlt
időszak legjelentősebb balatonalmádi fejlesztése, az új Kistérségi
Egészségügyi Központ avatásán. 

Az egészségügy országos vajúdása, a szabályzók hektikus vál-
tozása közel húszéves történet. Az önkormányzat viszonylag állandó
feladata volt az alap- és a meglévő szakellátások infrastrukturális
feltételeinek biztosítása, a feladat-ellátást az OEP –  a reálértéket sem
megőrzően – finanszírozta. A problémát jól jelzi, hogy 1998-ban az
akkori önkormányzat – elsősorban finanszírozási gondok miatt – az
egészségügyi intézményt megszüntette, ezek után már nemcsak a
háziorvosok, hanem a szakellátások is önálló vállalkozásként
működtették a rendeléseket. Sokszor hangzott el, hogy nincs igazi
gazdája az egészségügynek Almádiban. 

Az önkormányzat már régen szembesült azzal, hogy az egész-
ségügyi épületekkel valamit kezdenie kell. A Baross u. 32. sz. alatti
rendelő ugyan a ’70-es években épült, de akadálymentesnek – bár
költött rá az önkormányzat – csak igen nagy kompromisszumok árán
mondható. Aki ismeri a Baross u. 44. alatti volt Hegyi-házat, ahol
szakellátásaink működnek, ránézésre megállapíthatja, hogy gazdasá-
gosan fel nem újítható. A IV. háziorvosi körzet rendelője pedig
Budataván egy ipari telephelyen csak ideiglenesen kapott működési
engedélyt. 

Az önkormányzat 2004-ben áttekintette az egészségügyi ellátás-
sal kapcsolatos feladatait és 2005-ben a Petőfi u. 2–4 volt napközi-
otthon területét – már ekkor idegondolták a házat – értékesítésre
hirdette meg azzal, hogy a vevőnek az ingatlant egészségügyi és
egyéb ellátó, valamint lakó funkciójú épülettel kell beépíteni az adás-
vételi szerződés megkötését követő 2 éven belül. A magántőke
bevonása azonban nem sikerült. 

A 2007-ben kiírt KDOP-2007-5.2.1./B az „Egészségügyi szolgál-
tatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című pályázat
aztán vissza nem térő lehetőségként érte az önkormányzatot. Ugyan
készültünk, de a pályázati kiírásnak való megfelelés rohammunkát
kívánt, sokan emlékezhetnek rá. 

A tervpályázaton az épület tervezését a Földes és Társai Építész-
iroda Kft. nyerte el. Amit megpályáztunk az a maximum volt, amit
megpályázhattunk és el is nyertünk: 1500 m2 hasznos alapterületű új
rendelőépület, 200 óra szakellátás, 120 nem szakorvosi óra a jelen-
legiekkel együtt, 300 vizitóra otthoni szakápolásra. A nyertes
pályázat összköltsége közel 500 millió Ft volt, ebből az uniós, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatás 400 millió
Ft, Balatonalmádi által vállalt önrész pedig: 100 millió Ft. Aztán a
körülmények megromlottak: begyűrűzött a válság: áfa-emelés, a
forint gyengülése az eredeti műszaki tartalom csökkentését,  további
önkormányzati önerő biztosítását vonta maga után. Ma az egész-
ségház teljes költsége közel bruttó 654,9 millió forint, ebből az
építés 480,6 millió, míg az eszközbeszerzésre 115,9 millió forintot
fordítottunk. Az uniós támogatás mértéke maradt 400 millió Ft, az
önrész pedig 254,9 millió Ft-ra emelkedett. 

Az építkezést a közbeszerzési nyertes SZ–L BAU Építőipari és
Kereskedelmi Kft. 2010. március 8-án kezdte meg.

Azt is tudni kell, hogy az Unió pusztán építkezéseket nem
támogat. A kiírásnak megfelelően a pályázatban vállaltuk az alap- és
szakellátások integrálását, a megelőzést szolgáló szakmai programok
(szűrések, felvilágosító előadások) szervezését, újfajta együttműkö-
dést az ellátási szintek között,  intézményi integrált informatikai
medikai rendszer (járóbeteg-adminisztráció, radiológia és PACS-
rendszerhez való csatlakozás, betegirányítási rendszer) működ-
tetését. E programok koordinálására és az új épület működtetésére
létrehoztuk a 100%-os önkormányzati tulajdonú Balatonalmádi
Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.-t, és
átalakítottuk a helyi szakellátási rendszert. Ez az átalakítás a jelenle-
gi szakellátó egészségügyi szolgáltatók számára érdeksérelemmel járt,
hiszen fel kellett adniuk finanszírozási önállóságukat. Két kivétellel
az új formában is vállalták a gyógyító-megelőző munkát. E helyről is
köszönöm nekik, remélem, hogy a gyakorlatban bebizonyosodik:  az
együttműködés minden fél számára eredményes lesz. 

Kedves Vendégeink! 
A Földes László által tervezett izgalmas, környezetbe illeszkedő

szép épület ma még belülről elég üresnek tűnik. De holnap – mint-
egy varázsütésre – megelevenedik a ház, költözünk! A pályázatban
nem volt annyi pénz, hogy minden berendezés, felszerelés új legyen,
pedig az új orvosi eszközökre 69,4 millió Ft-ot fordítottunk, az
informatikai rendszer költsége 46,5 millió Ft volt. Így hát – nagy és
megerőltető munkával – holnap és a hétvégén költözünk és az ünnep
után, november 2-án megkezdődik a rendelés az új központban! 

A főépület földszintjén kap kényelmes helyet az I., II., IV. házior-
vosi körzet és a központi ügyelet. A főépület első emeletén az ideg-
gyógyászat, a pszichiátria és laboratórium mellett a pályázatban el-
nyert igazi szakmai fejlesztés, röntgen és ultrahang diagnosztika
kezdi meg működését, ami még soha nem volt Almádiban. A
főépület II. emeletére költözik a belgyógyászat, a fül-orr-gégészet, a
reumatológia és a fiziotherápia. Itt került kialakításra egy oktató
terem is, ami bázisa lesz a térségben az egészségügyi ellátáshoz kap-
csolódó szakmai és egyéb képzéseknek, oktatásoknak, ahol össze-
jöhetnek a szakmai programok koordinátorai. 

AZ EGÉSZSÉGHÁZ AVATÁSÁN
KDOP-5.2.1/B-2008-0012 „Balatonalmádi kistérségi járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése”

Keszey János polgármester avató beszéde, elhangzott 2011. október 27-én
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Krónika
A „B” épületszárny földszintjére kerül az I. sz. házi gyermek-

orvosi körzet és a védőnői szolgálat, külön bejárattal. Az I. emeleten
működik majd a nőgyógyászat, és ezen a szinten – 11 év után – újra
lesz sebészeti ellátás. A II. emeletre költözik a bőrgyógyászat, a
szemészet, és itt működik majd az I. sz. fogászati körzet. Az
Egészségügyi Központ Non-profit Kft. működteti a központi ügye-
letet, az iskola-egészségügyi és védőnői szolgálatot is. A védőnői
szolgálat tárgyi feltételeinek javításáért az idén az Ady u. 2-ben (a
volt fiókgyógyszertár helyén)  egy védőnői tanácsadói helyiséget is
kialakítottunk és felszereltünk, régi adósságot törlesztve ezzel a
vörösberényi védőnői körzetben. A pályázat keretében elnyertünk
havi 300 vizitóra OEP finanszírozást az otthoni szakápolásra, amire
nagy szüksége van az otthon lábadozóknak. 

Kedves Vendégeink! Célunk az volt, hogy a meglévő ellátások
körülményeinek korszerűsítésével és a rendelések profiljának
szélesítésével magas színvonalú, könnyen hozzáférhető és költség-
hatékony ellátást nyújtsunk az alap- és járóbeteg-ellátás keretében
kezelhető, Balatonalmádi és a Kelet-balatoni Kistérség csaknem 30
ezer polgára számára. Szűrésekkel, megelőző programokkal pedig
teret adjunk az egészségtudatosabb magatartásra való átállásnak,
amely munkában – reményeink szerint – partnereink lesznek a
régebben itt dolgozó és új orvosaink, egészségügyi szakdolgozóink és
a kistérség doktorai.   

A régi, elavult rendelők helyett most itt állunk ebben a korszerű
technológiával készült, modern, új épületben, ami méltó teret ad egy
valóságos, az alap- és szakellátások integrációján alapuló, egységes
arculatú egészségügyi központnak. Most, hogy átadjuk ezt a házat,
a cél megvalósulása döntően a doktorokon és munkatársaikon
múlik. Meg persze a város, a kistérség lakóin. A ház elfogadása,
belakása megkezdődött. Egyetlen baráti körlevélre közel tízen aján-
lottak fel virágokat az új ház folyosóira. És a legszebb: Dobos Lajos
bácsi, szeretett festőművészünk, aki közel hatvan éve kötődik a
városhoz, tíz akvarelljét, ill. festményét ajánlotta fel ingyen az
egészségügyi központ falaira. Lajos bácsi gesztusa művészi
tömörséggel fejezi ki a lényeget: az együttérzést, az emberséget és
adni tudást, ami – meggyőződésem – e háznak és a benne dolgozók-
nak – e bizonytalan világban is – meghatározó értéke lesz. 

Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy szép új Egészségügyi
Központunk átadását Önökkel együtt ünnepelhetem. 

Köszönet

Kedves Vendégeinek! Engedjék meg, hogy Balatonalmádi Város
Önkormányzata nevében köszönetet mondjak a projekt előkészí-
tésében és lebonyolításában részt vevő valamennyi közreműkö-
dőnek, és támogató együttműködést kérjek minden érintettől a
pályázat – most kezdődő – ún. fenntartási időszakában. Mindenkit
felsorolni lehetetlen – hiszen ez egy rendkívül bonyolult,
sokszereplős projekt – ezért külön köszönetem nemcsak a szemé-
lyeknek, hanem munkatársaiknak is szól. 
– A pályázatírás időszakára visszaemlékezve köszönöm az egész-

ségügyi alap- és szakellátó orvosoknak, hogy adatszolgáltatá-
sukkal, nyilatkozataikkal és ötleteikkel segítették a pályázat
megírását, most pedig azt, hogy  készen állnak a költözésre. 

– Megköszönöm Dr. Dávid Gyula főorvos úrnak, képviselő tár-
samnak a pályázatírás és lebonyolítás során nyújtott nélkülöz-
hetetlen szakmai segítségét, a megvalósíthatósági tanulmány
készítésekor végzett aktív munkáját. Köszönöm Sinkó Eszter
szakértői közreműködését. 

– Köszönöm az  Aditus Zrt. szakértő csapatának, valamint Balogh
Balázsnak és Antal Tamásnak a pályázatírásban és -kezelésben
nyújtott teljesítményét, a  VÁTI Nonprofit Kft. – Közép-dunán-
túli Irodája munkatársainak és Peidl László programme-
nedzsernek, a pályázati eljárás során tanúsított megértő együtt-
működését, és Harsányi László közbeszerzési tanácsadónak az
eljárások során végzett munkáját. 

– Külön köszönöm a Hospitaly Kft. vezetőjének, Páli Tamásnak
és munkatársainak, valamint Horváth Attila rendszergazdának
azt a kreatív és segítőkész hozzáállást, amivel az informatikai
problémáinkat az utolsó pár napban megoldották. 

– S megköszönöm a pályázat kezelése során kifejtett fontos, és
korántsem könnyű munkát, amit hivatali munkatársaim, Kovács

Piroska Rózsa aljegyző,  Zana András építési osztályvezető,
Regenyéné Király Andrea pénzügyi osztályvezető, és Sziklásiné
Kóródi Katalin pályázati referens végeztek (az ő munkájuk java
még hátravan: a pénzügyi elszámolás), valamint köszönöm
Bogdán László főépítésznek a kivitelezés koordinálását.  

a) Balatonalmádi Város Önkormányzata nevében megköszönöm
Földes László Ybl-díjas építésznek, hogy megálmodta és
megtervezte nekünk kiemelkedő fontosságú középületünket, ami
ötletes és újszerű megoldásaival együtt úgy simul a tájba, mintha
mindig itt állt volna. Kérem, hogy a mai nap emlékéül fogadja el
a város és a művész ajándékát, Fábián László grafikusművész:
„Fények a parton” című pasztelljét. Remélem, kedves emlék lesz,
valamiféle szellemi kapocs, híd, hiszen Fábián László civilként a
Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója. Az iskola névadó-
jához – a szintén Ybl-díjas – építészéhez, Györgyi Déneshez
fűződő rokoni szálai pedig sokunk előtt ismertek. Engedje meg,
hogy egyben gratuláljunk legutóbbi sikeréhez: Földes László és
alkotótársa az Év háza pályázat 2011. évi nyertese lett a Nagyko-
vácsiban épült Acéltornácos családi házzal. 

b) Kérem Szencz Lajos urat, az  SZ–L BAU Építőipari és
Kereskedelmi Kft. vezetőjét, hogy a projekt kivitelezése emlékére
fogadja el ezt az almádi plakettet. Az alapozástól figyelemmel
kísértük az épület felcseperedését, ahogy egyre inkább látvá-
nyossá lett a forma, s kezük nyomán életre kelt a terv. Remélem,
referenciáik között büszkén sorolják majd fel az almádi Györgyi
Dénes iskola felújítása és a tornaterem felépítése mellett az új
Egészségügyi Központunkat is. 

c) Kedves Vendégeink! Az utóbbi két-három hónapban, de legin-
kább az utolsóban beleláthattunk, hogy milyen rengeteg szerző-
dés, hatósági engedély és más hivatalos papír és irat kell ah-
hoz, hogy egy ekkora egészségügyi ellátórendszer működni
kezdhessen egy új helyen. Erős késésben voltunk. Nem
kezdődhetett volna el a rendelés november 1-jén ebben a ház-
ban (vele együtt a pályázat sem zárulhatott volna le), ha a
különböző hatóságok és a finanszírozó OEP munkatársai min-
den erejükkel nem segítik ezt a munkát. Szeretném megköszön-
ni dr. Bujdosó Lászlónak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Szakigazgatási Szerve Kistérségi Népegészségügyi Intézete
tisztifőorvosának aktív támogatását. Kérem, fogadja el a város
szerény ajándékát. 

d) Engedjék meg, hogy Várszegi Juditnak, a kistérségi népegész-
ségügyi intézet kistérségi vezető ápolója, egészségügyi igazgatási
munkatárs – messze a munkaköri kötelességén túl – hétvégén és
kihelyezett ügyfélfogadásokon értünk végzett munkáját egy
csokor virággal megköszönjem.  

e) Az Országos Tisztiorvosi  Hivatal Területi Hivatala, Egészségügyi
Igazgatási Főosztály mb. osztályvezetőjének, dr. Németh Csillá-
nak megköszönöm lendületesen végzett többletmunkáját és opti-
mizmusát, mellyel ügyünket kezelte. 

f) És ahogy mondják: ez a projekt – legalábbis november 1-jétől és
ilyen gyorsan – nem jöhetett volna létre Csaba Ferencnének, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi
Hivatala Veszprém Megyei Irodája finanszírozási osztályvezető-
jének áldozatos munkája nélkül. Csabáné Marika ugyan szigo-
rúan bevasalt minden iratot, ami a kb. 100 oldalas finanszírozási
szerződéshez kell, de segítőkészségével, szakmai útmutatásával
ez is sikerült! Köszönjük! 

g) Van még egy virágcsokor. Ezt köszönetünk jeléül Kovács Piroska
Rózsa aljegyzőnek adom át, aki a kezdetektől gondozta a pályá-
zat szakmai részét, az utolsó időszakban pedig a ház megnyitását,
az átköltözést koordinálta. Köszönjük! 

h) S végül: átadom a Ház kulcsait dr. Németh Ilona ügyvezető igaz-
gatónak. Kedves Ilona! Idáig sem volt könnyű amit március óta
végeztél, köszönjük! Abban is biztos vagyok, hogy rengeteg
apróbb-nagyobb problémát kell még megoldanod, mire a ház és
az ellátás a rendes kerékvágásban üzemel majd. Mindannyian
tudjuk, vagy el tudjuk képzelni, hogy egy ekkora ellátórendszer
beindítása és működtetése embert próbáló feladat. Munkatár-
saiddal együtt ez sikerülni fog! Kívánom, hogy ez a kulcs – az
Egészségügyi Központ megnyitása mellett – nyissa meg a
szíveket, lelkeket is. Kívánom, hogy az itt dolgozó orvosokkal és
szakdolgozókkal az együttműködés során sikerüljön létrehozni
egy igazi gyógyító közösséget mindannyiunk egészségéért és gyó-
gyulásáért!
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Önkormányzati hírek
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselő-testület a 2011. októberi ülésén tárgyalt napirendi pon-
tok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:

Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzésére
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban
Ötv.) 92. §-a és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
számú törvény kötelezővé teszi az önkormányzatok saját gazdálko-
dásának belső ellenőrzését. Balatonalmádi Város Önkormányzata
csatlakozott a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásához, egy-
ben vállalta, hogy a települési belső ellenőrzési feladatokat a több-
célú társulás keretein belül látja el. A Társulási Megállapodás alapján
2009. január 1-jétől a Szántó és Társa Bt. (9700 Szombathely, Vitéz
u. 2., képviselő: dr. Hosszúné Szántó Anita) gondoskodik a kistérség
belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a többcélú társulás tagön-
kormányzatai költségvetési szerveinél.
A 2012. évi ellenőrzési terv tartalmazza többek között a 2011. évi
állami támogatásokkal, normatíva igénylésekkel kapcsolatos
szabályszerűségi ellenőrzést, a 2011. évi költségvetési beszámoló
(Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság) mérleg-
valódiságának vizsgálatát, Balatonalmádi Város Önkormányzata
által üzemeltetett strandok, pénzkezelésének szabályszerűségi vizs-
gálatát, a helység- és területbérleti díj megállapítások vizsgálatát.

Az önkormányzat közalapítványainak beszámolója a 2011. évi
tevékenységükről
A képviselő-testület éves munkatervének megfelelően az „Almá-
diért” Közalapítvány, az Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítvány és a
Közbiztonsági Közalapítvány benyújtották az önkormányzathoz
beszámolójukat 2010. évi tevékenységükről, melyeket a képviselő-
testület köszönettel elfogadott.

Beszámoló a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2011. évi
tevékenységéről
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 97/2009. (IX. 15.) OKB
határozattal jóváhagyott SZMSZ-nak II. pontja értelmében Balaton-
almádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint az
intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve és fenntartó-
ja beszámoltatja az igazgatót az intézmény tevékenységéről. Ennek
megfelelően a PKKK igazgatója az intézmény 2011. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját elkészítette és jóváhagyásra a fenntartó-
nak benyújtotta. Bati János intézményvezető beszámolójában kiemel-
te, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is legfontosabb cél-
kitűzésük a rendezvények látogatottságának magas színvonalú prog-
ramkínálattal történő emelése volt. Elmondta, hogy a rendezvé-
nyekből származó bevételek október végéig 67%-ban teljesültek.

Javaslat a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ költ-
ségvetésének módosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ engedélyezett
közalkalmazotti létszámát – Balatonalmádi település védőnői fela-
datellátás változása miatt – 2011. november 1-jétől 39,5 főről 36,5
főre csökkenti. Az engedélyezett létszámcsökkentés magyarázata,
hogy a képviselő-testület 244/2011. (IX. 01.) Öh határozatában
foglaltak alapján a 869041-1. számú és család és nővédelmi
egészségügyi gondozás megnevezésű, valamint a 869042-1. számú és
ifjúság-egészségügyi gondozás megnevezésű szakfeladatok ellátását
2011. november 1-jei hatállyal a Balatonalmádi Kistérségi Egész-
ségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft végzi. 

Javaslat Wesselényi strand rekonstrukció előkészítésére, meglévő
épületek elbontására
A képviselő-testület 294/2011. (IX. 29.) Öh határozatával a
Wesselényi-strand rekonstrukció folytatásának érdekében a főbe-
járati épülettől nyugatra lévő saját tulajdonú pavilon épületeinek
valamint az erre vonatkozó megegyezés esetén a csúszda és kap-
csolódó létesítményeinek bontásáról döntött. Balatonalmádi Város
Önkormányzatának képviselő-testülete a Wesselényi-strand rekonst-
rukció folytatásának érdekében a négy, saját tulajdonú büfé épület
bontására összesen bruttó 3.392.500 Ft kiadási előirányzatot biz-
tosít, melynek pénzügyi fedezetét a 2011. évi költségvetési rendelet
felhalmozási célú céltartalékai között a pályázati önrészére elkülö-
nített előirányzat biztosítja.

Javaslat LEADER pályázatokhoz támogató nyilatkozat megadására
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület és a Vörösberényi Polgári
Olvasókör pályázatot kíván benyújtani a Bakony és Balaton Keleti
Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoporthoz. A Bala-
tonalmádiban megvalósuló rendezvényekre (Tavaszi zsongás 2012,
Leader Karácsony 2011, Szüreti felvonulás 2012) irányuló pályá-
zatokhoz szükség van a képviselő-testület támogató nyilatkozatára,
azonban a pályázatok az önkormányzat részéről anyagi hozzájárulást
nem igényelnek. A képviselő-testület támogatja a rendezvények meg-
valósulását, azok Leader szellemiségben történő megrendezését.

Javaslat támogatás nyújtására az Egészségügyi Non-Profit Kft.
részére
Balatonfűzfő Város Önkormányzat Jegyzője Balatonalmádi Város
Önkormányzata részére a Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2. szám alatti,
2129 hrsz.-ú ingatlanon megépített kistérségi járóbeteg szakellátó
központ építésére a használatbavételi engedélyt végleges jelleggel
megadta. A szakhatósági hozzájárulásokat különböző utólagos
munkák, legkésőbb 2011. november l-jéig történő teljesítése mellett
kapta meg a központ. A fennmaradó feladatok kivitelezéséhez a
képviselő-testület 3.850.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást
nyújt az Egészségügyi Központ Non-Profit Kft. részére.

Javaslat a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói
állására kiírt pályázatok elbírálására  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói teendőinek
ellátásával – 2011. november 01. napjától 2014. november 01.
napjáig Bati Jánost bízza meg.

KÖNYVTÁRI HÉT
Joggal mondhatjuk, hogy sikerült az őszi könyvtári hetet

beépíteni a város életébe: az évek óta megszokott programokat
várják a látogatók.

A könyvtári héten indítjuk az adott tanévhez kötődő
Könyvfaló vetélkedőt a balatonalmádi és a szentkirályszabadjai
érdeklődő gyerekeknek – akik októberben már nagyon várják az
ajánlott új olvasnivalókat. Az idei évben meghirdettük a
Könyvfalót felnőtt és nyugdíjas olvasók részére – Litéren két éve
nagy sikere volt, ők az idén is részt vesznek benne, s jó szívvel
ajánlom a balatonalmádi olvasóknak is: aki ráér, játsszon velünk
egy éven át! A "mozgalom" célja, hogy olyan könyveket is megis-
mertessünk az olvasni vágyókkal, amelyeket maguktól esetleg
nem vennénk le a polcról. Nagyon jólesett, hogy van olyan
segítőnk, aki részt vesz a feladatlapok elkészítésében, ezzel is szí-
nesítve a kínálatot.

Szintén visszatérő rendezvény az Almádiért Közalapítvány és
lelkes pedagógusok által támogatott helytörténeti akadályverseny.
Az idei évben a kellemes idő segítette, hogy egy részét a szabadban
tarthattuk. A játékban mindkét iskolából vettek részt gyerekek,
akik vegyes csapatokat alkotva ismerkedtek városunkkal. 

A tudás megszerzésének egyik színtere a könyvtár illetve az
internet világa. Erre a két helyszínre épült a szombaton tartott
Könyvek közt, byte-ok közt vetélkedő, amelyben öt dunántúli
város csapatai versenyeztek egyidőben: Zalaegerszegen, Sopron-
ban, Lentiben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban. Gratulá-
lunk az almádi két csapatnak, különösen annak, amelyik a har-
madik helyet szerezte meg a résztvevők közt. Az értékes nyere-
ményeket köszönjük a szponzoroknak.

A könyves vasárnapra lelkesen készült az interaktív játszóház
megtervezője és a mesemondó, ám az érdeklődés nagyon cse-
kély volt. 

Sikeresek voltak viszont a meghirdetett akciók: a megbo-
csátás napja a késedelmes olvasóknak, a használt könyvek árusí-
tása és az ingyenes beiratkozás lehetősége – ezen a megjelölt na-
pon 13 új taggal gyarapodott a könyvtárba beiratkozottak száma. 

Reméljük, ők is rendszeres könyvtárhasználóvá válnak, s
részt vesznek a jövő évi Könyvtári hét rendezvényein!

Az Együtt-Egymásért Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja a
70 év feletti állandó helyi lakókat, hogy idén is alanyi jogon
kapnap karácsonyi ajándék címén vásárlási utalványt. Az
utalványt 2011. november 21. – 2011. december 20-a között
a polgármesteri hivatalban adja át az alapítvány.
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Krónika

Iskolatörténeti kutatómunkám
során eljutottam ezen a nyáron
Hadnagy Ferencné Rózsika nénihez is. 

Kinn tombolt a nyár, a hűvös
szobában ültünk. Néhány szokványos
kérdés után a vörösberényi iskola
múltjáról tudakozódtam tőle. 

Rózsika néni, aki hét évig igaz-
gatóhelyettese, majd tizenöt eszten-
deig igazgatója volt a berényi iskolá-
nak, lassan belefogott történetébe.

1952-től volt pedagógus Vörös-
berényben. Az 1954–55-ös tanévtől
kezdődhetett meg az egy-egy tanter-
mes iskolaépületek bővítése 3–3 tan-
teremmel. A délelőtt és délután is
folyó tanítás mellett a tantestület
ment teherautóval tégláért, egyéb
szükséges anyagokért. Az építési munkák során segédmunkásként
dolgoztak a kőműves mester mellett, ha erre volt szükség. Ő is. Ezt írta
visszaemlékezésében: „Szívesen, örömmel dolgoztunk a szülőkkel
együtt, és segítettünk, ahol csak tudtunk... Megvolt a nyolc osztályhoz
a nyolc tanterem! Boldogok és büszkék voltunk: gyerekek, szülők,
pedagógusok!” 

Rózsika néni a berényi iskola hős-
korában, nagyon nehéz körülmények
között, de nagy lelkesedéssel végezte
mind tanítói, tanári, mind vezetői
feladatát. Igazi elhivatottsággal. Veze-
tése alatt a berényi iskola a megyei
általános iskolák élvonalába küzdötte
föl magát.

1986-ban ismertem meg őt, amikor
– nyugdíjasként – leányomék osztály-
főnöke lett. Később közvetlen mun-
katársak lettünk, mint erről már ré-
gebben megemlékeztem. Rengeteget
segített munkámban, emberséget
tanultam tőle. 

Most elment. Visszaadta lelkét
Teremtőjének. Mint az igazán nagy
egyéniségek, ő is szerényen, csende-

sen élte életét. Nem hivalkodott, nem törekedett sohasem az „első
sorba”. Tanítványai, valamint mi, a munkatársai, legyünk nagyon
büszkék, hogy ismerhettük, vele együtt, tanácsai szerint munkálkod-
hattunk!
Meghajtom fejemet csendesen. / Bánat-könny csordul le szívemen.

Boda Zoltánné – nyugalmazott tanító

EGY DÉLUTÁN AZ EGÉSZSÉGÉRT…
2011. november 18. péntek 14-19 óra között

Az egészség a megelőzéssel kezdődik! 

Gondolt már arra, milyen jó lenne, ha nem fájna, ha nem
szúrna, nem lenne magas … a vérnyomás és a cukor. Közhelynek
tűnik, de nem az, mert hogy tényleg megelőzhetőek a bajok. Ha
időben odafigyeljünk a testünk, lelkünk jelzéseire, ha megtanu-
lunk a citromból limonádét csinálni, azaz pozitívan gondolkod-
ni, akkor jó esélyünk van arra, hogy „bú-baj-nyavalya” elkerül
bennünket. 

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár ebben az évben szíve-
sen várja egészségnapjára az érdeklődőket. 

„Egészségnap másképp” program keretében előadások,
ingyenes és térítéses szűrések, tanácsadások, kezelések, biobüfé,
kóstolók várják a hozzánk betérőket. Ajándékozza meg magát
egy kellemes és hasznos délutánnal. 

Figyelje plakátjainkat, szórólapunkat. Már most írja bele a
naptárba: 2011. november 18. péntek Jenő …….. a Lujzák is jöj-
jenek bátran … hozza el barátait is, ajándék is lesz! 

Várunk minden érdeklődőt: a szervezők. 

Szeretettel köszöntöm 75. születésnapján Szikszay Andrást
(Csontit), aki fénykorában hazánk kitűnő Dévis-Kupa játékosa volt. 

Az Almádi tenisz kibontakozásának is lelkes segítője. Két
budapesti tanítványát plántálta a helyi csapatba. Ezáltal biztosítottá
vált, hogy tartósan bent maradjunk a másodosztályban. Közremű-
ködésükkel megnyertük Veszprém megye legpatinásabb versenyét, a
„VERGA” kupát. Sőt nem sokon múlt, hogy a Nemzeti Bajnokság
első osztályának B csoportjába kerüljön Almádi II. osztályú csapata. 

Ha együtt voltunk, sokat beszélgettünk az utánpótlás nevelésről.
Diskurzusainknak már akkor az volt a végső kicsengése, hogy a
versenysport alapja a tömegsport, és az utánpótlás nevelésnek is erre
kell épülnie. Ja! És a versenyeztetésre. Házi bajnokságok, házi ver-
senyek sorát kell megrendezni (természetesen megyei és országos
versenyeken is részt venni), hogy a kis teniszpalánták élesben al-
kalmazzák a fokozatosan elsajátított alapütéseket. Ehhez már „csak”
az kell, hogy az utánpótlás nevelőből sugározzon a teniszjáték önzet-
len szeretete.

Emlékszel? Amikor szóba került, hogy a versenyhez sok díjat is
kell biztosítani, felajánlottad ifjúkori trófeáidat. Ebből az ötletből
pattant ki az a gondolat, hogy a helyi művészekhez és vállalkozókhoz
fordultam: támogassák rangos versenyeinket. (Festmények, kajak,
kerékpár, stb.) Egyetértettünk abban, hogy a díjkiosztást ünnepé-
lyessé kell tenni. Amikor a polgármester úr, esetleg egy helyi képvi-
selő, vagy éppen a díjakat felajánló polgár akasztotta a győztesek és
helyezettek nyakába az érmeket, majd átadták a tárgyjutalmakat;
szinte sugárzott a megjelent szülők és gyermekek arcán a boldogító
öröm…

Jóérzéssel számolok be Neked, Csonti, hogy az utánpótlás neve-
léssel kapcsolatos gondolatainkat következetesen megvalósítottam –
több, kevesebb sikerrel.

Terméke: két volt tanítványom többszörös megyebajnok lett,
vagy második helyezett (Kovács Lajos, Hitter Csaba), valamint több-
szörös helyezettek: (Solymosi László, Szentpéteri Zoltán, ifj. Varga
László), és bocsánat, ha valakit kihagytam volna. És a „végtermék”,
a jövő reménységei: Klimkó Emese, Mógor Ági és Zsófi, Buday
András, Szekeres Dávid, és Ti mind, kiknek nevét nem sorolhatom
fel, maradjatok a tenisz hűséges „szolgái”, mert a teniszjáték gyü-
mölcse beérik, melyből életetek végéig „lakmározhattok”! Az öreg-
hegyi pálya szép emléke kísérjen utatokon!

Szeretettel gondolok azokra, akik teniszpalántáimat tovább 
„locsolgatták”, hogy szárba szökkenjenek. (Szabó Lajos, Ferdinándi
Zoltán, Péczeli Péter és ifj. Varga László). Közösen mondhatjuk: 
„Ez jó mulatság, férfimunka volt!”

MEGHAJTOM FEJEMET…

GONDOLATAIM HAZÁNK KIVÁLÓ TENISZEZŐJE ÉS
UTÁNPÓTLÁS NEVELŐJE KITÜNTETÉSE KAPCSÁN

Biztos vagyok benne, hogy ha a körülmények nem akadályozzák
meg, Almádiban ma már nemzetközi teniszversenyek lennének, mint
régen a ’30-as években. (Akkor, ott, labdát szedtem.)

Örömmel olvastam a Naplóban, hogy a napokban vehetted át a
„Magyar Köztársaság Aranykereszt”-jét. Mindig boldoggá tesz, ha
valaki megérdemelt kitüntetésben részesül.

Meg ne feledkezzem már Kinga asszonyról, szeretettel gondolok
rá, mert ő egy igazi teniszfeleség. 

Isten éltessen! Hálával gondol Rád Laci bátyád, az öreghegyi
remete. 

Utóhang: Egy kiöregedett utánpótlás nevelő búcsú szavai volt
tanítványaihoz:

„Hozzám nőttetek, / Mint fához az ága, / Ne feledjétek, /
milyen csodálatos, / A TENISZ világa”

Laci bácsi



„ Ma  értetek  szól a harang, a  lélek harangja,
Ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán,
Ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses, 
Ma néktek szól az ifjúság  lelkesedése,
Ma Rátok emlékezünk, s fájón ünnepelünk”

(Wittner Mária)

FARKAS  BÉLA
(1906-1964)
1956-ban a Balatonalmádi Forradalmi
Tanács elnöke

ALMÁDI ÚJSÁG
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Évforduló

Negyvennégy éves vagyok, 1956 után születtem. Apám 1959-
ben a Mosonmagyaróvári Timföldgyárban dolgozott, és amikor
1989 környékén kérdeztem, azt mondta: tényleg úgy volt. Száznál
többen haltak meg ott.

Tisztelt Emlékező Közösség!
Amikor 1848/49 eseményeit értékeltük, még 20–25 évvel ezelőtt

is volt közös narratíva: senki nem tagadta a hősi helytállást, a
nemzeti közmegegyezést, az európai szóló példát, az örökre szóló
dicsőséget.

Amikor 1956 eseményeiről beszéltünk – bár időben értelmez-
hető volt a távolság – homályosabb volt a szó. Voltak irodalmi és
filmélmények, amik másként meséltek, mint a könyvek; figyel-
meztettek másra, ami akkor még nem volt miénk.

Tisztelt Almádiak!
No one shut! – mondta egy senkiházi néhány hónapja az Európai

Parlamentben. Nem lőtt senki – mondta ott, ami egy demokratának
szentély; nem lőtt senki – mondta 5 évvel azután az estébe hajló
délutánról, amiről internetes linkek, filmrészletek, sajtófotók
beszélnek. Nem lőtt senki – mondta egy senkiházi, miután a mai
mediatizált világban nincs épelméjű ember, aki ne tudná, hogy
azonosítószám nélküli, viperával felszerelt pribékek oszlattak, ültek
tort a belső Budapesten; no one shut – mondta a senkiházi; meg-
hazudtolva mindazt, ami számunkra a világ, a tapasztalás, az élet.

Tisztelt Emlékező Közösség!
Mit mondtak 1956 után? Öt évvel, tíz évvel, húsz évvel, negy-

vennel? Mit mertünk hinni negyvennégy évesek, fiatalabbak? Pedig
nem: toljuk el magunktól és amikor a gyerekeinkre nézünk, legyen
bátorságunk átadni az üzenetet: hazudtak. Hazudtak akkor, hazud-
tak 2006-ban és hazudnak ma is. Lényegük nem változik, de mi
maradunk: maradunk Balatonalmádiban, Veszprémben és Pápán is,
és hisszük azt, amit láttunk, éltünk, megtapasztaltunk.

Tisztelt Almádi Polgárok!
Nem kell több. Nem vagyunk különleges anyagból gyúrva. Gyá-

vák vagyunk, rettegünk, féltjük a gyermekeinket, lelkesedünk, akarjuk
a jót, vágyjuk a szabadságot. Mint 1956-ban. Százezrek vonultak az
utcán, olyanok, mint mi. Félték, rettegték a csöngetést, az internálást,
a csőcselék hangoskodását. Olyanok voltak, mint mi. Mi is vonultunk
volna, mert akarjuk a jót, a szabadságot és a szépet, és van olyan pil-
lanat, amikor jó ezt megvallani, amikor jó elszakadni anyagtól, fele-
lősségtől, a holnaptól és lebegni; sejtve azt, hogy nem lesz mindig így,
de megélni egyszer; kart karba fonni, vonulni a pesti utcán … és akarni
embernek lenni!

Embernek lenni és magyarnak. Angyal Józsefné Friedl Valériának
lenni, akit 1959. július 16-án végeztek ki. Háztartásbeli, élt 47 évet.
Békási Bélának lenni, akit 1958-ban végeztek ki. Harminchároméves
volt, műtőssegéd. Csíki Lajosnak lenni, akit 1958-ban végeztek ki.
Katonatiszt volt, élt 27 évet. Havrila Béláné Sticker Katalinnak lenni,
akit 1959-ben végeztek ki. Takarítónő volt, élt 27 évet. Káté Vörös
Józsefnek lenni, akit 1959-ben végeztek ki. Vándoriparos volt,
zenész, élt 32 évet. Nickelsburg Lászlónak lenni, akit 1961-ben
végeztek ki. 1961-ben, öt évvel 1956 után. Élt 37 évet. Rémiás
Pálnak lenni, akit 1958-ban végeztek ki. Katonatiszt volt, élt 28 évet.

És szétszakadni látni családokat, ezreket: ahol várták az elsodort
gyermek levelét, ahol kapták a levélből tüzelőre hazaküldött, ki-
csusszanó 50 dollárost, aztán az évtizedek után újralátott tétova
mozdulatokat, az újratalált kézfogást és ölelést.

„A magyar genetikusan alattvaló – mondta egy másik senkiházi
néhány hónapja; a magyar boldogan dagonyázik a diktatúra po-
csolyájában, röfög és zabálja a moslékot… sem tanulni, sem dolgoz-
ni nem tud, és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van, legyilkolni
azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.”

HATÁROZAT 
310/2011. (X.10.) Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharcban 

Balatonalmádi közösségéért végzett lelkiismeretes, munkájáért,
eszmei elvhűségéért, a jövőért érzett felelősségéért, példaértékű

életútjáért FARKAS  BÉLA úrnak posztumusz 
„Balatonalmádi Városért Érdemérem” kitüntetést adományoz.

1906-ban Budapesten született, édesanyja Szász Margit. Egyéb
származású, párton kívüli, nős, magyar állampolgár és nemzeti-
ségű. Tősgyökeres Balatonalmádi, haláláig itt élt családjával.

Almádiban 1956. október 24-én este már annyira feszült volt
a hangulat, hogy a vasútállomás előtt álló szovjet emlékművet a
4-es számú Mélyépítő Vállalat dolgozói ledöntötték. 

Október 26-án este felvonulást hirdetve megkoszorúzták a
Kossuth-szobrot és énekeltek.

1956. október 27-én távirati utasítást kaptak a veszprémi
Járási Tanácstól, hogy a Forradalmi Tanácsot meg kell alakítani.
Erre aznap este a Pannónia étterem helyiségében került sor,
ahova nagygyűlést hirdettek. Ezen kb. 500 fő vett részt, míg az
épület előtt még háromszor annyian várakoztak. Megválasztot-
ták a Nemzeti Bizottságot, melynek elnökévé Farkas Bélát kiál-
tották ki. Ő akkor a Mélyépítő Vállalatnál pénzügyekkel
foglalkozó tisztviselőként dolgozott. A választás a legdemokrati-
kusabb úton történt, képviselve volt a község minden rétege,
munkás, paraszt, kisiparos, értelmiségi, posta, vasút, rendőrség,
községi tanács, még a Magyar Dolgozók Pártja is. Létrehozták a
Nemzet Őrséget, melynek parancsnoka Adolf Győző lett.
Feladatuk a rend és nyugalom megvédése és az esetleges foszto-
gatások megakadályozása. Ehhez Veszprémből fegyvereket is
hoztak. Külön felhívták a nemzetőrök figyelmét, hogy önbírás-
kodást ne hajtsanak végre.

A Forradalmi Tanács biztosította a községben a legtökélete-
sebb rendet, a lakosság ellátását. Még szesztilalmat is elrendeltek,
mert akkoriban nemcsak a kedélyek forrtak, hanem a must is. 

A helyi szovjet üdülő katonai parancsnokával megbeszélést
folytattak. Erre azért volt szükség, mert a katonai erőkkel meg-
erősített szovjet üdülő nyugtalanságot okozott a lakosság körében.
Kölcsönösen garantálták egymást a békességről, biztonságról és
bántatlanságról.

Elhatározták egy 180 ágyas kórház felállítását a nemzeti forra-
dalom sebesültjeinek ápolására. A dohányipari üdülőt be is ren-
dezték fogadásukra. A Vendéglátó Vállalat biztosította volna a
kórház élelmezési teendőit, a Mélyépítő Vállalat kokszot, az
Erdészet tűzifát ajánlott fel. A helyi Vöröskereszt pénzgyűjtést

Tisztelt Almádi Polgárok!
Irigyeltünk, s erre legyünk büszkék; irigyeltük korábbi büszke-

ségünket, szabadságunkat, értékeinket. Tanultunk és dolgoztunk:
volt merszünk a diktatúra pocsolyájából a sarat arcába rúgni a gyil-
kosnak. Van merszünk büszkének lenni, hinni erőnket, tehetségün-
ket; szemébe nézhetünk gyermekeinknek, mert a jót választottuk és
befogadjuk azt is, aki előbb a rosszat; de előbb a rosszat; és
figyelmezzünk: hazudtak. Hazudtak akkor, hazudtak 2006-ban és
hazudnak ma is.

(Elhangzott a városi megemlékezésen)
dr. Áldozó Tamás

TISZTELT ALMÁDI POLGÁROK!
TISZTELT EMLÉKEZŐ KÖZÖSSÉG!
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Krónika
indított a budapesti szabadságharcosok támogatására, valamint
véradást szervezett. 

A november 4-i események után elhatározták a fegyverek
összeszedését, melynek leadását a Székesfehérvárról érkező orosz
parancsnok november 9-ében jelölte meg, és a szovjet üdülőbe kel-
lett szállítani.

Közben semmiféle rendzavarás nem történt, nem üldöztek
kommunistákat, állásából nem bocsátottak el senkit. Mindez a
vezetés higgadtságának köszönhető.

1957. január 2-án Farkas Bélát letartóztatták. Ügyében ekkor
még volt vállalata segítően lépett fel, és szabadlábra helyezését
követelték. 1957. május 16-án helyezték közbiztonsági őrizetbe.
Ezután itthon jelentkezett munkára, de vállalata azonnali hatállyal
elbocsátotta, és különböző hamis vádaskodásokat indított meg
ellene. (Pl. Rágalmazta a november 4-ével megalakult Munkás
Paraszt Kormányt, a Népköztársaság Tanácsának elnökét, a Szabad
Európa rádió hallgatására buzdított, gimnazista lánya táskájában
„röpcédulákat” találtak stb.) Elítélése ügyében még levelet is írtak
az MSZMP párttitkárának, a sportkórház igazgatójának, ahol
egészségi rehabilitáción vett részt Farkas Béla. Még a lovasi vb-
titkár is levelet írt a népbíróságnak 56-os „bűnei” felelősségre vo-
násáért, mert „rettegésben” tartotta Almádi lakosságát. Tehát
fegyelmi ügyből politikai ügyet kreáltak. Végül is a meghurcoltatás
egészségét megtörte, felőrölte. 1958. február 27-i keltezéssel a
Veszprém Megyei Ügyészség egészségi állapota miatt kénytelen
volt a nyomozást megszüntetni.

Egész élete példa volt. Ahogy Veszprémnek egy Brusznyai
Árpádja, úgy Balatonalmádinak egy Farkas Bélája van, aki korán,
58 évesen áldozta életét az eszme tisztaságáért, s nem volt haj-
landó megalkuvóként fejet hajtani a „pufajkás” rendszer előtt.
Egészségével és fiatal életével fizetett, nem élhette meg családjá-
val a boldog, békés  éveket. Egy fiú és egy leány gyermeket
hagyott árván Almádiért, a jövőért. Barátai mindvégig kitartottak
mellette, segítették magára maradt családját. 

Visszaemlékezve alakjára, tetteire Márai Sándor szavaival
fogalmazhatnánk meg jelentőségét: 

„Angyal, vidd meg a hírt az égből, / Mindig új élet lesz a
vérből” (Mennyből az angyal c. Márai vers)

UTCABELI FORRADALOM
1956.

(kivonat az ifjúságunk sötét gyöngyszemei korrajzból
melyet unokámnak Zénónak ajánlok)

Azon az októberi napon láttam meg Őt, amikor találkozóm
volt a fiúkkal a dombon. Sovány, alacsony ember, olyan hegylakó
féle lehetett. Közelebb érve láttam, hogy arca naptól cserzett,
mélyen barázdált.

Hatalmas, vállára vetett puskát cipelt. A fegyver tusa hosszú,
fakó esőkabátja alá ért. Mulatságosnak tűnt.

A karabély szinte a földet súrolta. Bizonyára a tanácsházáról
hozta. Ma osztották ott a fegyvereket. Rám pillantott apró sze-
meivel. Különös fényt láttam, és mintha mosoly suhant volna át
az arcán. Cinkos mosoly féle.

Elsiettem mellette. Ő a hegynek vette útját, én lázasan igye-
keztem a várhatóan izgalmas találkozóra.

Hetek teltek el, hogy újra találkoztam a kis emberrel.
Féreg (ez volt a beceneve) már ott volt a megbeszélt helyen.

A dombon már többen gyülekeztek körülötte. Ő már kimaradt az
iskolából. Tizennyolc éves lehetett, a grund legidősebb sráca. Mi,
utcabeli srácok felnéztünk rá. Ügyesen mászott a magas fákra.
Síelni is Ő tudott a legjobban közülünk. Értett a fegyverekhez is.
Az Ő légpuskájában volt a legerősebb rugó. Vezére volt a csapat-
nak, hallgattunk rá.

Korábban említette, hogy szerezni fog fegyvert. Karabélyt
hozott a dombra. Nem akartunk hinni a szemünknek !

Félelemmel vegyes érzelemmel, lázas izgalommal figyeltük
minden mozdulatát. Igazi fegyver! Halálos! Magyarázni kezdett.
Nézzétek, így kell csőre tölteni! Hátrahúzta a závárzatot. Kivett
egy lőszert. Ez a töltényhüvely, ez pedig a magja. A nap fénye
megcsillant a fémgolyón. Megborzongtam.

Kézről kézre adtuk a fegyvert. Iskolások voltunk. Minden
olyan váratlanul ért bennünket. Fiúk, akik az elmúlt háború
hatására többnyire katonásdit játszottunk. Fából készített gép-
pisztolyokkal csatáztunk. A kezünkben pedig most igazi puska
van! A mi fegyverünk!

Féreg hirtelen elvette tőlünk a karabélyt. Ráérzett a veszély-
re? Én már nem is bántam. Kicsit nehéznek találtam. Azt hiszem
a többiek is!

Nap mint nap találkoztunk. Mindenki izgatottan mesélt a
legújabb hírekről. Zavaros volt minden. Ellenforradalom! Ezt
mondták. Megtámadták a rádiót! Lövöldözés volt a Kossuth
téren. Özönlöttek a hírek Budapestről.

Veszprém felől ágyúdörej hangjai verték fel a csendet.
Az iskolában összetéptük az orosz könyveket. Bejelentették,

hogy ezután németet fogunk tanulni. Utcai felvonuláson han-
gosan skandáltuk: Pfuj ki ruszki! Le a Gerővel! A Hősök szob-
ránál Berti szónokolt. Nemzetőr volt. Büszkén hallgattam, mert
Ő is utcabeli srác volt. Pár háznyira laktunk egymástól. Édesany-
ja többször megdicsért Anyukámnak, hogy milyen jó köszönő
gyerek vagyok. Környékünkről több fiatal nemzetőrnek állt.
Egyikőjük, aki a kőbányát vigyázta, nemzeti színű karszalaggal és
géppisztollyal sétált őrhelyén. Mások a Dohányipari üdülőnél
voltak szolgálatban. Többen csatlakoztak a Veszprémiekhez.

A nyugat felé özönlő páncélosok végeláthatatlan özönéből 3
db harckocsi kivált a konvojból és Almádi központja felé tartott.
Lánctalpaik fémes csikorgása, a motorok dübörgése félelmetes
volt. Kékes füstfelhőbe burkolózva álltak meg a tüzép előtt (ma
buszpályaudvar). 

A Postás Üdülő, mely 1956-ban szovjet katonai objektum-
ként funkcionált, lőszer utánpótlást és ellátmányt várt a tankok-
tól. Az épület tetején légelhárító gépfegyverek pásztázták az eget.
Tartottak egy estleges támadástól. A katonák kék kötényben
hordták az ömlesztett robbanó lövedékeket (itt volt fontos sze-
repe az Almádi Forradalmi Tanácsnak, hogy kölcsönös meg   nem
támadásról folytattak tárgyalást az üdülő parancsnokával). 

A vezérpáncélos lövegtornyából egy tiszt kászálódott ki, majd
leugrott közénk, gyerekek közé. Arca bal oldala véres volt, kezé-
ben pisztollyal hadonászott. Erősen gesztikulálva próbálta érté-
sünkre adni ismétlődő Vengerszkí, Vengerszkí szavaival, hogy
valahol talán magyarok sebesítették meg. Részeg volt. Szavainak
nyomatékot adva, hirtelen a levegőbe lőtt. Megijedni sem volt
időnk. Később megkerestem és felvettem a töltényhüvelyt a
földről. Sokáig őriztem emlékként. 

Pesten leverték az "ellenforradalmat" jelentette a rádió.
Rosszra fordult az idő, sajnos az események is. Pongráczék sem
győzték, kevés volt a "Molotov koktél".

Otthon vöröskeresztes csomagot bontottunk este. Konzerv
tej, Holland tejpor és csokoládé. 

A domb, ahol a karabéllyal ismerkedtünk, a grund, ahol ifjú
éveinket éltük, ma is az akkor számkivetett Z család tulajdona. A
kúriához vezető út két oldalán ma is állnak a fenyőfák. Tanúként,
ifjúságunk sötét gyöngyszemeinek hajlíthatatlan tanújaként. Z úr
is hajlíthatatlan maradt, mint fenyői. A hatalom próbálta meg-
roppantani gerincét, de Ő egyenes maradt. Gyermekei ma is köz-
tünk élnek, nincs bennük harag csak az emlékek és az értelem. 

Borongós, ködös szürkeség volt azon a napon, amikor újra
találkoztam a kis emberrel. Lejött a hegyről, gondoltam. Apró
termete még kisebbnek tűnt. Görnyedt testét láthatatlan mázsás
teher nyomta össze. Vállait az ormótlan karabély húzta a föld
felé. Szeme most fénytelen, kifejezéstelenül pásztázta az utat.
Úgy tűnt, megviselte a kudarc. 

Nem egyedül jött. Két mogorva alak fogta közre, kalapban és
hosszú bőrkabátban. Kísérték. Igen, Ők voltak a hatalom, az
ÁVH pribékjei. 

A kis ember sorsával a remények is szertefoszlottak. – Mire
gondolhatott? – Talán, majd újra?... – Talán majd később?... Soha
nem fogjuk megtudni!

A megtorlás szörnyűbb volt, mint 1848 után. A hatalom
félelemből mérte a súlyos tízéveket. Féltek az újtól, a szabad-
ságvágytól az új zenétől és mindentől. Az új pedig jött megál-
líthatatlanul. Itt álljatok meg! Kiálltotta ezer és ezer magyar. Az
elnyomó rendszer ajtaján megzörrent a kopogtató. Az értelem és
az akarat belépni készült...!

Balatonalmádi, 2011. okt. 23.                             Szabó Zoltán
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Jöjjön el
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN

november 10. és december 10. között
A következõ szám programajánlatait november 25-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre!

RENDEZVÉNYEK

NOVEMBER 11. PÉNTEK, 18 ÓRA – MAGTÁR GALÉRIA: A
TITKOS BALATON – SZENTHE ZOLTÁN fotóművész kiállításának
megnyitója, megtekinthető december 1-ig

NOVEMBER 11. PÉNTEK, 19 ÓRA – „BORVARÁZS” Borkóstoló a
Balaton Borrégió boraiból. Tornai Pincészet – Somló. Helyszín: Magtár

NOVEMBER 12. SZOMBAT, 14 ÓRA – AZ ÉN BALATONOM … A
három balatoni megye (Somogy – Veszprém – Zala) általános iskolásai
számára meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése és a pályaművek
kiállításának megnyitója. 
Szervezők: Bakony-Balaton Horgász Szövetség, Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár, Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., BAL-
ZER Hungária Kft., Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület. Helyszín:
Pannónia  

NOVEMBER 12. SZOMBAT, 16 ÓRA – KÉSZÍTSD MAGAD! –
kézműveskedj a gyermekkönyvtárban Cz. Tóth Hajni nénivel.

NOVEMBER 12. SZOMBAT, 16 ÓRA – MÁRTON NAPI LIBA-
VIGADALOM 
Szervező: Fábián József Kertbarát Kör 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: Pandur Ferenc 70-339-52-74

NOVEMBER 18–20. PÉNTEK–VASÁRNAP – KISÁLLATTENYÉSZ-
TŐK GALAMBKIÁLLÍTÁSA. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Információ: Berényi Sándor 88-431-741
A kiállítás megtekinthető: pénteken: 13–17 óráig, szombaton: 8–17 óráig,
vasárnap: 8–15 óráig

NOVEMBER 18. PÉNTEK, 14–19 ÓRA – EGÉSZSÉGNAP MÁSKÉPP
Szervezők: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár. Helyszín: Pannónia 
Előadások, ingyenes és térítéses szűrések, tanácsadások, kezelések, bio-
büfé, kóstolók. Információ: Melnecsukné Vati Judit 88/542-554 (munka-
időben) 

NOVEMBER 19. SZOMBAT, 14 ÓRA – MARTON GÁBOR
IFJÚSÁGI SAKK EMLÉKVERSENY – I. Balatonalmádi Városi Egyéni
Amatőr Sakkverseny. Szervező: Vörösberényi Szabadidő Egyesület és
Balatonalmádi Város. Helyszín: Pannónia. Információ: Fáncsy Imre
70/389-6049 vagy Nagy Zoltán 20/413-0361

NOVEMBER 19. SZOMBAT, 16 ÓRA – MAGYAR NÉPMESÉK
gyerekeknek és felnőtteknek. Mesemondó: Molnár Enikő. Helyszín:
gyermekkönyvtár.

NOVEMBER. 24. CSÜTÖRTÖK, 17 ÓRA – POLNICZKY JÓZSEF:
KÁPTALANFÜRED ÉVTIZEDEI KÉPEKBEN. Könyvbemutató. A
szerzővel beszélget Fábián László. Szervező: Almádiért Közalapítvány és
a Pannónia könyvtára. Helyszín: Pannónia

NOVEMBER 25. PÉNTEK, 18 ÓRA  – „BORVARÁZS” Borkóstoló,
Balatoni újbor kóstoló. Helyszín: Magtár                                               

NOVEMBER  25–26–27. PÉNTEK–VASÁRNAP  – „MAGTÁR ESKÜ-
VŐ PARTY 2012” dekoráció & desszert  & fotó & esküvő és szertartás
helyszín & vendéglátás

NOVEMBER 26. SZOMBAT, 15 ÓRA – ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS ját-
szóház és ajándékkészítés. Szervező: NABE almádi csoportja 
Helyszín: Pannónia. Információ: Németh Jánosné Erzsi 20/329-8440

NOVEMBER 26. SZOMBAT, 19 ÓRA – KATALIN-BÁL 
Szervező: Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör. Helyszín:
Vörösberényi Kultúrház. Információ: Pandur Ferenc 70/339-52-74 

NOVEMBER 27. VASÁRNAP, 14–17 ÓRA – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac. Házi és kézműves termékek, 
balatoni borok, festmények, grafikák, könyvek…
16 ÓRA MESETARISZNYA: Molnár Enikő mesemondóval és Interaktív
Játszóház 

NOVEMBER 30. SZERDA, 12 ÓRA – FILHARMÓNIA ifjúsági
hangversenyek – évadnyitó előadás. Budapest Saxophone Quartett kon-
certje. Helyszín: Pannónia nagyterme 
Információ: Mészáros Mónika 70/371-17-08 

DECEMBER 3. SZOMBAT, 16 ÓRA – KÉSZÍTSD MAGAD! –
kézműveskedj a gyermekkönyvtárban Cz. Tóth Hajni nénivel.

DECEMBER 4. VASÁRNAP, 14–17 ÓRA – „ÍGY ÉLÜNK MI
VIDÉKEN…” Magtár Vasárnapi Piac. Házi és kézműves termékek, bala-
toni borok, festmények, grafikák, könyvek…
16 ÓRA MESETARISZNYA: Molnár Enikő mesemondóval és Interaktív
Játszóház 

DECEMBER 6. KEDD, 17 ÓRA – JÖN A MIKULÁS! 
Játszóház és gyermekműsor, majd ajándékokkal érkezik a Mikulás! 
Helyszín: Pannónia 

DECEMBER 8. CSÜTÖRTÖK, 10–18 ÓRA KÖZÖTT – VÉRADÁS 
Helyszín: Pannónia földszinti termei 

DECEMBER 9. PÉNTEK, 17 ÓRA – ALMÁDI ADVENTI TÁRLAT
városunk képzőművészeinek alkotásaiból. 
Csengős szerelem – H. Peterdy Ilona csengőkiállítása 
Helyszín: Pannónia

DECEMBER 9., 18 ÓRA – „BORVARÁZS” Salánki Sándor – Tihanyi
védett borok. Helyszín: Magtár

DECEMBER 10. SZOMBAT, 16 ÓRA – ÜGYES KEZEK –
kézműveskedj a gyermekkönyvtárban Bernával!

DECEMBER 10. SZOMBAT, 16 ÓRA – „KARÁCSONYRA
LEGSZEBB AJÁNDÉK A KÖNYV” könyvvásár. 
17 ÓRA – KÖNYVBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS: Podhorányi Zsolt
Mesélő délvidéki kastélyok

DECEMBER 11., 14–17 ÓRA – „ÍGY ÉLÜNK MI VIDÉKEN…”
Magtár Vasárnapi Piac. Házi és kézműves termékek, balatoni borok, fest-
mények, grafikák, könyvek… 16 ÓRA MESETARISZNYA: Molnár
Enikő mesemondóval és Interaktív Játszóház

KIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁR GALÉRIA
Lát-kép. Fekti Vera kiállítása. Megtekinthető: november 18-től január
10-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

MAGTÁR BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA
www.almadirendezvenykozpont.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 16–18 óráig vagy telefonon egyeztetett
időpontban 70-455-4100
A titkos Balaton Szenthe Zoltán fotóművész kiállítása. Megtekinthető
november 11-től december 1-ig

PANNÓNIA - www.pkkk.hu
Az én Balatonom. A kiállítás megtekinthető október 14-től november 7-
ig, az intézmény nyitvatartási idejében. 

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Túravezető: Szenthe László, 88/438-224
December 10. (szombat) 17.00 órakor 
Az Almádi Gombászok Asztaltársaságának évadzáró összejövetele.
Helyszín: Pannónia, "Zóna" étterem 

ASSZONYTÁNC
Információ: Vízhányó Katalin 70/380-2064
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BABA–MAMA KLUB
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
November 25. A Balaton Pszichowellness Központ és Sóbarlang bemu-
tatkozása – beszélgetés Gyurkóné Vincze Melindával párkapcsolati prob-
lémákról, szülés utáni depresszióról és még sok más mindenről
December 09. Testvérnek lenni jó? Beszélgetés Bacsárdi Csilla pszicholó-
gussal testvérféltékenységről, a testvéri viszony életre kiható hatásáról
Vezető: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-8892 hadliv]gmail.com
http://babamamatandem.blogspot.com

BABA–MAMA TORNA
1–3 éves korig; kisóvodások részére 3–4 éves korig; nagy óvodások
részére 5–6 éves korig. Helyszín: Sziluett, Baross u. 18.
További információ: Farkasné Bóna Ivett 30/7488-029, ill. Balai Zsanett
30/639-6481

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
Minden páratlan hét keddjén 17 órától a Pannónia 8. termében
Inf.: Lőrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Kedden és csütörtökön 18–20 óra között a Pannóniában
Karvezető: Petheő Balázsné. Titkár: Vajainé Majbó Judit 70/458-8574

BOTORKA NÉPTÁNC EGYÜTTES
Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561)

BRIDZS KLUB
Szerdánként 15–19 órakor a Pannónia 8. termében
Vezető: Dr. Sinka László 70/379-7113

BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.) működik a
Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16-tól 20 óráig. A hónap
utolsó foglalkozásán közös születésnap.

CHOLNOKY MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Minden hétfőn 16.30 és 18 óra között a Pannónia nagytermében. Inf. Dr.
Kiszelyné Czibik Tünde 20/932-5277

CIMBORA KLUB
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsanna 70/455-4100

CSILLAGNYÍLÁS BALETTCSOPORT
Hétfőn és szerdán 15.30-tól a Pannónia 4. termében
Információ: Vízhányó Katalin 70/380-2064

DIABÉTESZ KLUB
December 13. 15 óra – Karácsonyi előzetes
Klubvezető: Dr. Árkai Anna 88/782-947

ÉLETMÓDI KLUB – Változtass, hogy változhass.
Minden hónap második keddjén 18–19 óra között a Pannóniában. 
Információ: Melnecsukné Vati Judit munkaidőben 88/542-554

ÉREMGYŰJTŐ KLUB
Információ: Balogh Pál 70/339-6347

GRÁNÁTALMA HÍMZŐKÖR
Hétfőnként 16–18 óráig a Varrótű Tanodában (Veszprémi út 11.) 
Keddenként 15–17 óráig gyermek hímzőszakkör indul október 1-től.
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242

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

HONISMERETI KÖR
Összejövetel: a hónap második hétfőjén 16.30–17.30-kor a Pannónia 1.
termében. 
Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal – minden hónap második pén-
tekén 16.30–17.30- kor a Pannónia 1. termében

HOZD MAGAD FORMÁBA!
Torna minden kedden és csütörtökön 17–18 óráig. Gyógytornász:
Horváth Klaudia. Vezető: Melnecsukné Vati Judit 88/542-554. Pannónia,
4. terem

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

KEZDŐ HASTÁNC TANFOLYAM
Kezdő hastánc tanfolyam felnőtteknek keddenként 16.45–17.45-ig.
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

KID ROCK AND ROLL
Péntekenként 14 órától a Pannónia Zöld termében. Információ: Dietel
Zsófia dietel@vnet.hu, Putics-Bondor Virág 70/532-4918

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

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455

NÉPEK TÁNCA
Minden páros hét péntekén 17 órától a Pannónia nagytermében
Művészeti vezető: Tímár Lajos 30/528-2410, 30/251-6193

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében

QUEEN DANCE SE
Edzések hétfőn és szerdán 16.30–17.30-ig a Pannónia 3. termében
Információ: Szentkirályi-Szaló Judit 70/243-31770

SAKK KLUB
Vezető: Fáncsy Imre 88/432-141, 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 70/558-2729

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

UGRI-BUGRI GYERMEKTORNA
Óvodás torna 3–7 éves korú mozogni vágyó gyermekek részére kedd és
csütörtök 16 órától a Pannónia 4. termében
Inf.: Beckerné Sabján Ottilia 30/288-2516

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Minden hónap első és 3. hetének hétfőjén 18 órakor a Vörösberényi
Kultúrházban. 
Vezető: Pandur Ferenc 70/339-5274

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268
November 16. 16 óra – Bűnmegelőzés, közbiztonság
Előadó: Balogh Csaba. A Lehel utcai Sóbarlang hatásai
Vendégünk: Vincze Melinda
November 23. 16–17-ig – Ügyelet, vacsora befizetések
November 30. 16 órától – Karácsonyvárás, a szeretet hatalma
Vendégünk: Steinbach József ref. püspök úr
Zenés szüli napi rendezvény
December 14 16 órától – Karácsonyi kopogtatók, asztaldíszek készítése.
Vendégünk: Zsapka Jánosné Adél és Zsapka Andrea tanárnő. 
Sütiparti – receptcsere

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Péntekenként 16.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezető: Tóth László 70/224-7222

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

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

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetőségi ülést tart a
Vörösberényi Kultúrházban
Inf.: Varjas Csabáné Erzsike 30/5050-376

ZUMBA – FITNESZ
Minden csütörtökön 18–19 óráig a Györgyi Dénes Iskola tornater-
mében. 
Információ: Melnecsukné Vati Judit ill. 30/436-7085
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Krónika

– Gyerekkora óta sikert sikerre halmoz. Hogy éli meg?
– Jó érzés, hogy szeretnek az emberek, öröm számom-

ra, ha lelkesednek, ha az utcán megállítanak, ha koncert
után tapsolásuk nem enged le a színpadról, ezt jó megélni,
s az ember ilyenkor érzi érdemes volt dolgozni, érdemes
folyamatosan küzdeni a lehetetlennel. 

– Nem teher néha ez az Isten adta tehetség?
– Nem hiszek abban, hogy van Isten adta tehetség,

Goethével értek egyet, aki szerint a tehetség azonos a szor-
galommal. Hiába van az embernek bizonyos dolgokhoz jó
érzéke, azaz tehetsége, ha lusta, s nem él a lehetőségeivel.
Én hamar rájöttem, hogy a zongora – amit itt Vörösbe-
rényben, dédapám örökségeként megkaptam, a legjobb já-
tékszerek egyike. Számomra ez lett a legnagyobb ajándék. Aztán a játék
hamarosan komolyra változott. Nagyszerű tanáraim segítségével éle-
tem része lett, s ma már nem tudom nélküle elképzelni az életemet.

– Van még innen feljebb? 
– Kérdeztek már tőlem hasonlókat, pl. hogy hol helyezem el ma-

gam a magyar komolyzenei élet palettáján, stb… Nos, nekik is hasonló-
an válaszoltam, én ezzel nem foglalkozom, hogy ’feljebb’, meg hogy hol
tartok, teszem a dolgomat, s koncertezem, hogy sok-sok örömöt szerez-
zek az embereknek, s talán még fontosabb, hogy azokat az embereket
vezessem be ebbe a csodás világba, akik még nem  is tudják, hogy mi hi-
ányzik nekik. Mert Mozart és társai nélkül lehet élni, csak nem érdemes.

– Milyen célok lehetnek még kitűzve? 
– Nincsenek magasröptű céljaim, jó lenne hamarosan megtanulni

Brahms zongoraversenyeit, ezt torontói tanáromnak megígértem, s
koncert elfoglaltságim csak tolják évről évre ennek a csodálatos mű-
nek az elsajátítását, de talán jövőre több időm lesz, s belefogok…

– Mire a legbüszkébb? 
– Arra vagyok a legbüszkébb, hogy ahol egyszer játszom, oda

rendszerint visszahívnak, s általában kétszer annyian vannak a kon-
certen, mint az első alkalommal. 

– Úgy tudom, szívesen jótékonykodik.
– Igen, sok jót kaptam az emberektől, nem tartanék

itt szüleim,  tanáraim és segítőkész barátaim nélkül. Így
aztán, én is segítek sorstársaimon, ahol tudok. 

– A zenén kívül mi tölti ki a napjait? Mit csinál leg-
szívesebben, ami „nem zene”?

– Barátokat gyűjtök, és színházba, operába járok.
– Sokat utazik. Mit jelent Almádi? A nyugalmat, a

pihenést, esetleg valami mást is?
– Almádi, azaz Vörösberény számomra nemcsak a

nyár, a pihenés és a Balaton öröme, itt élt az én Csonka
Ferenc dédapám, aki 40 évig a falu lelke volt, s akire
még ma is sokan emlékeznek, s ahogy ő híressé tette a

30-as 40-es 50-es években kis faluját, orgonajátékát még ma is emle-
getik, ez számomra egy fontos örökség, s úgy érzem van mit folytat-
nom, mert az utamat kitaposták.

– Gondolom, most is két út között van. Honnan jött éppen, és
hova készül legközelebb? 

– A Magyar Művelődési Intézet megnyert egy koncertsorozatot
számomra, Liszt születésének 200. évfordulója alkalmából, s így
kilenc Kárpát medencei városban játszom. Most épp Temesvárról jö-
vök, és a jövő héten Lévára megyek: De október 23-án Strassbourg-
ban játszottam az Európai Únió meghívására, most pedig a Művé-
szetek Palotájában lesz szóló estem, ami az év egyik legfontosabb
eseménye számomra. De játszom még Liszt Á-dúr zongoraversenye-
ket Szegeden és Bukarestben, aztán megyek még Varsóba, Stuttgart-
ba, szóval repkedek és koncertezem még az idén elég sokat.

– Közeledik a születésnapja. Minek örülne a legjobban?
– Azon a héten 5 koncertem lesz, így ünnepelni most munkával

fogok, de azért várom annak a hétnek a végét, mert a születésnapo-
mat minden évben a barátaimmal ünnepelem.

– Köszönjük az interjút!
Sz.M.

November 20. KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA.
Megnyitjuk „Szent Erzsébet kötényét”, amelybe december 11-ig, Ádvent
III. vasárnapjáig várjuk az adományokat, hogy Karácsonyra megajándé-
kozhassuk idős, egyedülálló testvéreinket. Hálásan köszönjük eddigi
nagylelkű segítségüket is! 

ÁDVENTI KÉSZÜLETÜNK

NOVEMBER 27. ÁDVENT I. VASÁRNAPJA. Az új egyházi év kezdete.
Az ádventi idő hétköznapjain (szombat kivételével) hajnali 6 órakor
„Rorate” misék lesznek. Hétfőn és csütörtökön Almádiban; kedden és
pénteken Berényben; szerdán Alsóörsön. Az ádventi időben nincs esti
szentmise Almádiban!
DECEMBER 4. ÁDVENT II. VASÁRNAPJA. A 9 órai szentmise után
a Mikulás fogadása. Vörösberényben a szentmise végén a Mikulás aján-
dékának átadása.
GYERTYAGYÚJTÁS. Ádvent vasárnapjain a szentmisék előtt ünne-
pélyes gyertyagyújtást tartunk. 
GYÓNTATÁS. Kérem a testvéreket, hogy a szentmisék előtti alkal-
makat használják fel karácsonyi szentgyónásuk elvégzésére. 
KÜLÖN GYÓNÁSI ALKALOM, ÁDVENT IV. VASÁRNAPJÁN de-
cember 18-án Berényben 14.30-tól; Almádiban pedig 16.00-tól. A bűn-
bánati alkalom az Oltáriszentség kihelyezésével kezdődik. A szentgyóná-
sok alatt az örvendetes rózsafüzért imádkozza a jelenlévő közösség, a
rózsafüzértársulatok vezetésével és a szent időhöz illő orgona áhitat lesz.
BETEGLÁTOGATÁS. Az ádventi idő folyamán keresem fel otthonaik-
ban beteg, idős, hívő testvéreinket. Kérem a családtagokat, hogy akiknél
még nem jártam, de idős családtagjuk ezt igényelné, mielőbb jelezzék a
plébánián!  
BETLEHEMEZÉS. Gyermekeink, a karácsony előtti napokban rövid
betlehemi játékukkal idén is felkeresik azokat a családokat, akik ezt
kérik a plébánián.

KARÁCSONYI ÜNNEPLÉSÜNK

December 24. szombat, KARÁCSONY VIGÍLIÁJA. 
Almádiban 15.00: Pásztorjáték, Karácsony örömének, Karácsony vigíli-
ájának szentmiséje és ajándékozás. 
ÉJFÉLI MISE. Karácsonyi örömének. Jézus születésének szentmiséje,
csak Berényben éjfélkor.

„ÉN CSAK ÍRNI TUDOK, DE TAMÁS UJJAIVAL AZ ISTEN ÜZEN”
Szabó Magda ezeket a sorokat írta bele Abigél című regényébe,  

amit Tamásnak ajándékozott  egyik koncertjének végén.

December 25. vasárnap, KARÁCSONY. JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK FŐ
ÜNNEPE. 
Minden templomban vasárnapi miserend. Alsóörsön: 10.00 (Bencés
kisegítő atya) 
December 26. hétfő, KARÁCSONY II. NAPJA. 
Miserend: Alsóörs 9.00; Berény 10.30; Almádi 17.00.
December 31. szombat, ÉV VÉGI HÁLAADÁS. Szent Szilveszter pápa
ünnepe. Berényben 15.00;  Almádiban 17.00. 
Január 1. vasárnap, ÚJÉV. SZŰZ MÁRIA ISTEN-ANYASÁGA. „Kiska-
rácsony”. Miserend: Káptalanfüred: 8.00; Alsóörs: 9.00; Vörösberény:
10.30; Almádi: 17.00.

SZENTSÉGVÉTELRE ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM

Január közepén immár 6. alkalommal szentségvételre előkészítő tanfo-
lyam indul felnőtteknek a Plébánián. Szombat délelőttönként. Érdek-
lődni és jelentkezni a Plébánia elérhetőségein, vagy személyesen lehet.
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Anyanyelvünk
ANYANYELVÜNKRŐL 

November, november
bánjuk már ezerszer:
nem lakunk délebben,
hol felhő se rebben.

2 – 1 = 0.5

A címbeli egyenleg a matematikában nem állja meg a helyét, de
anyanyelvünkre vonatkoztatva – igaz!

Vegyes európai társasággal jöttem össze valamelyik évben. Svéd,
német, spanyol és olasz kollégákkal volt alkalmam beszélgetni. A tár-
salgás angolul folyt: valamilyen fokon mindenki beszélte ezt a nyel-
vet, és mert senkinek sem volt az anyanyelve, jól megértettük egy-
mást. (Lám, mennyivel könnyebben lehetne egy angol anyanyelvűvel
eszperantó nyelven társalogni! Nem sértené a nyelvét a hiányos
angol tudásom.) Arról is szó esett, hogy a nyelv szelleme az illető
nemzet gondolkodására is utalhat.

Érdekes példákat hallottam, de magam is szolgáltam a jelenlevők
számára ugyancsak elgondolkodtató nyelvi érdekességgel. Elmond-
tam, hogy a magyar embernek szeme, füle, válla, keze, lába van –
ellentétben az általam ismert idegen nyelvekkel, amelyekben mindez
többes számban szerepel. Érdeklődéssel hallgatták példáimat:
Megoperálták a fél szemét. Erős hangok miatt a fél fülére
megsüketült. Elcsúszott a jégen és eltörte a fél karját. Az erőművész
fél kézzel emelte fel a nagy súlyt. Az illető fél lábára sántít. Vagyis –
tettem hozzá – a magyaroknál  úgy áll a nyelvi matematika, hogy ha
kettőből elveszünk egyet, akkor nem egy marad, hanem csak egy fél.
Mondtam tovább is: Az ember nem találja a fél papucsát.  Nálunk fél
lábon állhatunk. Ha az egyik veséjét eltávolítják, akkor már csak fél
vesével él. Ha bejövök a hidegről a fűtött szobába, akkor igyekszem
megmelegíteni a kezemet (és nem a kezeimet, ahogy idegen
nyelveken mondanák), azaz: mi a páros szerveinket – mint a szem, a
fül, a kéz stb. – egy egységnek tekintjük. Más nyelvekben többes
számban írnak a szemről és a karról. Ady Endre így írta: „S lábunk
alatt tavasz kacag…” (A Havasok és Riviéra c. versében) – és nem a
lábaink alatt – ahogy más nyelvű versben szerepelne. 

Még sok mindenről beszéltem, ami igen fölkeltette társaim fi-
gyelmét, de nem fogtak fel mindent. Alapjában véve az a véleményük
alakult ki, hogy a magyar nyelvben nem találnak logikát. Kénytelen
voltam elmondani, hogy a híres német meseíró, Grimm szerint a
magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más
nyelvet. Na, ezen elcsodálkoztak.

Természetesen van még sok, más érdekessége is nyelvünknek,
hiszen például a ragozási rendszerünk, a sorozatos toldalékolás
lehetősége (elfogadhatatlanul viselkedett…) is ismeretlen volt a
jelenlevők számára. Így a családnevek és az utónevek sorrendje (Kiss
Pál és nem Paul Kiss). A keltezésünk (év, hó, nap); a számaink nálunk
kialakult rendszerét (huszonhárom és nem három és húsz) is logikus-
nak találták. Ennek igen örültem.

És annak is, amit G. S. Uran Krantz amerikai kutató írt (az inter-
neten olvastam): „A magyar nyelv ősisége Magyarországon meglep;
úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv amely, megőrizte az újkor
kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a
legrégibb.” 

Ezt már itthon mondom: sok a nyelvrontás. Még tévé szalagfeli-
ratokban is találkozom ilyesmivel: átfogja venni (át fogja venni); meg
van a módja… (megvan a módja…); deviszont (de viszont – mi lenne
ez? Így is, úgy is helytelen!). Sok  a fölösleges idegen szó: mi az, hogy
„kvázi”? – amikor több magyar szavunk is van rá: szinte, mintegy,
majdnem, majdhogynem, megközelítőleg… (Köszönöm Győri
Miklósné, kedves Olvasóm téma fölvetését.) A felelősség alól való
kivonás idegen nyelvünktől. Egyik tévéműsor szalagján fut a szöveg:
„…szerkesztés után kerül adásba.” Magyarul: szerkesztve közöljük.
Kerüljük el a fölösleges „kerül” igét! (Ez az utóbbi mondatban van a
helyén!)

Tiszteljük, óvjuk a nyelvünket, de az idegen nyelvek ismerete
nemcsak hasznos, hanem érdekes is. Érdemes tehát minél több
nyelvvel megismerkednünk, akár csak alapfokon is. Átvenni idegen
nyelvekből azonban csak azokat a szavakat, kifejezéseket szabad,
amiknek valóban nincs magyar megfelelőjük!

Láng Miklós
Vipo: lang@miklos.hu

NYELVÜNK KINCSEI 
Az ezredfordulón készült el a Felsőfokon magyarul című tan-

könyv, amelyet azoknak a külföldieknek írtunk, akik magas szinten
kívánták megtanulni a nyelvünket. Kovácsi Mária, aki a magyar,
mint idegen nyelv egyik jeles tudósa, könyvírója volt, gyűjtötte össze
és rendszerezte a MEGY ige szinonimáit, amiket az említett tan-
könyvben bemutattunk. Nem elrettentésnek szántuk, nem kívántuk,
hogy ezt a 81 szót mind tudják a nyelvünket tanuló külföldiek, de
úgy gondoltuk, hogy érdemes áttekintést adni. Remélem, az anya-
nyelvi beszélőnek is érdekes ez a gyűjtemény.

VALAMILYEN IRÁNYBA (valahová, valami felé) 
normális tempóban: megy, tart, igyekszik, gyalogol, kutyagol, köze-
lít, közeledik, jön
lassan: ballag, bandukol, botorkál, cammog, caplat, kullog, men-
degél, poroszkál, slattyog, sompolyog, talpal, támolyog, tántorog,
tipeg, totyog, vándlizik, vándorol, vánszorog
gyorsan: rohan, siet, suhan, surran, száguld, szalad, üget, vágtat
egyenletes tempóban: halad, masírozik, menetel, spacírozik, trappol,
vonul

IRÁNY NÉLKÜL (valahol)
normális tempóban: jár, járkál, jár-kel, jön-megy, grasszál
lassan: sétál, andalog, lépdel, lépked, lépeget, meneget
a. szűk térben (szobában, kertben, vmi/vki körül): bódorog, bók-
lászik, csámborog, cselleng, kódorog, kóricál, kószál, kóvályog,
lődörög, mászkál, oson, ólálkodik, ődöng, settenkedik, sündörög,
téblábol, tekereg, ténfereg
b. tág térben (városban, országban-világban): barangol, bolyong,
kóborol, kóborog, lófrál
gyorsan: futkos, lót-fut, szaladgál, száguldozik, rohangál

Feladatokat is adtunk a nyelvünket tanulóknak. Többek között
ezeket is:

Emlékszik, hogy a költő melyik igét használta?
a) Arany János: Családi kör
„ _ _ _ _ _ _ egy cica is – bogarászni restel –
Óvakodva _ _ _ _ _ _ hosszan elnyult testtel...”

b) Petőfi Sándor: Csokonai

LOUNDZS
Az Új Almádi újság júniusi számában megjelent “Nyelvünk kincsei”

című írására szeretnék e helyt reagálni, illetve a kávéházunk névadásával
kapcsolatban ott megfogalmazott kérdésekre válaszolni.

Életem párja munkája során, korábban nagyon sokat utazott és
együtt is sok időt töltöttünk a világ különböző repülőtereinek váróiban,
lounge-aiban. Ezek általában – de nem mindig – kényelmes tágas helyek,
de az ott eltöltött idő mindig egyfajta pozitív várakozást jelentett akár
“elfelé”, akár hazafelé tart az ember. Nem zárható ki, hogy az így szerzett
élmények ihlették üzletünk keresztelését.

A vágyunk az, hogy nálunk, városunk lakói, vagy a hozzánk látogató
vendégek bármikor zavartalanul, kényelmes és kellemes körülmények
között tölthessenek el néhány percet, vagy órát egy finom kávé, vagy egy
pohár jó bor mellett.

A névválasztásnál nem az angolszász névadás divatját kívántuk követ-
ni, de – amint az S. Novotny Júlia cikkében is olvasható – ez a szó több
olyan jelentéssel is bír, amelyeket együtt nem használhattunk volna,
külön-külön pedig nem fejezik ki azt, amit együtt jelentenek. (Az angol-
ban a lounge [loʊɲʤ] szónak még igei alakja is van!) 

Mai világunkban akár akarjuk, akár nem az angol nyelv, az angol-
szász eredetű szavak, kifejezések jelen vannak a mindennapjainkban,
hasonlóan, mint az elmúlt századokban a német, annak előtte pedig a
latin. Szerintem, kiszélesedő világunkban a mai és utánunk jövő generá-
cióknak arra kell törekedni, hogy óvják, műveljék a saját – páratlanul
szép – nyelvünket, de értsék, beszéljék másokét is. Attól még lehetünk
lokálpatrióták...

Kajáriné Kállói Gabriella – gabikajari@invitel.hu

Egy kálomista pap s Csokonai
Egymásnak voltak jóbarátai.
_ _ _  egyszer Debrecenből
S a jóbarát előtt megáll,
S: ihatnám, pajtás! így kiált föl
Csokonai Vitéz Mihály.

No ha ihatnál, hát majd ihatol,
Akad még bor számodra valahol,
Ha máshol nem, tehát pincémben;
Ottan nem egy hordó bor áll.”
Szólott a pap, s le_ _ _ _ _ _ véle
Csokonai Vitéz Mihály.

A Felsőfokon magyarul című könyv hozzáférhető a Magyar
Elektronikus Könyvtárban: http://mek.oszk.hu/03300/03311/ 
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Kincseink

A pókok predátorok és prédák is, és mivel mindenütt szá-
mosan vannak, így szerepük a táplálékláncban jelentős. Életmód-
juk rendkívül változatos! A pókok fele hálóval zsákmányol, a
többi aktívan vadászik. A hálószövők némelyike azonban csak
pihenőzsákot sző. A fogóháló lehet lasszó, cső, térháló, vagy
kerekháló, a szálak lehetnek ragasztócseppesek vagy vattasze-
rűen fodros fonalúak. Vannak tolvajpókok, melyek a keresztes
pókok hálója szélén állnak lesben, hogy a gazda előtt érjenek a
zsákmányhoz. A háló lehet függőleges, vízszintes, vagy térbeli. A
hálók felépítése és használatának módja a fajra jellemző, készí-
tésének tudománya genetikusan öröklött.

Táplálkozásuk egyik módszere csak szívás, a másik szívás-
pépesítés. Mérgük erősségéről sok a téves vélemény. Hazánkban
legerősebb a mérges dajkapók /Chiracanthium punctorium/
marása, de könnyen elkerülhető, mert lakóharangja a fűszálak
tetején jól látható.

Szaporodásuk, ivadékgondozásuk is sokféle, érdemes utána
olvasni pl. az URÁNIA-ÁLLATVILÁG Alsóbbrendű állatok
/1971/ kötetében.

Hazánkban elsőként a szongáriai cselőpók lett védett, 1996-
ban. Faunalistánk 725 fajról 1999-ben készült el, jelenleg 749
fajt ismerünk. 2001-ben védetté lett 14 faj!

A védettek Európában is veszélyeztetettek, a Kárpát-meden-
cére jellemzőek, felismerésükhöz nem kell specialista, dekoratív
fajok, megfigyelésük  könnyű! 

Az élőhely-változásra érzékenyek. Veszélyt jelent a beépítés,
művelési ág változás, vegyszerezés, néhány inváziv növény
(Solidago, Ailanthus), és a turizmus.

VÉDETT FAJOK:

1. Tölgyestorzpók (Atypus affinis)
2. Szurkos torzpók (Atypus piceus)
3. Kövi torzpók (Atypus muralis)
4. Magyar aknászpók (Nemesia pannonica)
5. Bikapók (Eresus cinnaberinus)
6. Farkos állaspók (Tetragnatha reimoseri)
7. Rejtett állaspók (Tetragnatha shoshone)
8. Nádi állaspók (Tetragnatha striata)
9. Óriás keresztespók (Araneus grossus)

10. Karéjos keresztespók (Argiope lobata)
11. Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis)
12. Pokoli cselőpók (Geolycosa vultuosa)
13. Szegélyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus)
14. Parti vidrapók (Dolomedes plantarius)
15. Búvárpók (Argyroneta aquatica)

A torzpókok tárnaépítő, kolóni-
ában lakó, néha kevert telepet alko-
tók. Fogócsövük hosszan fekszik a
talajon. A taposás, égetés veszélyes
rájuk.

Az aknászpók már fejlesztett,
mert bélelt járatát csapóajtó álcázza.
Innen les ki a gazda a közeljárókra,
és be is rántja őket. Éjszakai állat.
KASPER 1998-ban Vilonyán találta.
Karsztbokorerdők, sziklagyepek la-
kója, vélhetően elő fog kerülni ná-
lunk is.

A bikapók a kedvencem, valósá-
gos ékszer. A hím piros, a nőstény fe-
ketés. Aknája fedeles, növényi ré-
szekkel álcázva! Ritkás füvű meleg
dolomitlejtőkön él. Almádiban több
helyen található, de ritka.

Az állaspókok vízhez kötöttek,
nádas-sásos élőhelyük miatt. Éjszaka
aktívak. Főleg szúnyogot zsákmá-
nyolnak, vízfelszín közeli fekvő
kerekhálóval. Európa szerte ritka faj
a nádi állaspók, melyet a kerti tavam-
nál fényképeztem, az idén!

A keresztespókok jól ismertek, hálószövésüket vizsgálták.
Mindkét védett faj melegkedvelő, gyérnövényzetű gyepek, vagy
a cserszömörcések lakója. Zsákmányállataik nagyméretűek.

Európa szerte ritkák. Almádi területén mindkét faj előfor-
dulása valószínű.

A farkaspókokhoz tartozó két cselőpók nehezen különböz-
tethető meg egymástól, de jellegzetes, ujjnyi vastag, függőleges
lakóaknájuk, szépen bélelt bejáratával elárulja őket. Keleti elter-
jedésűek. Bolygatott helyen is megtelepszenek. Még városi popu-
lációik is ismertek.

A káptalani határban  a Római út melletti földeken gyakori-
ak voltak ... még a kiparcellázás előtt! A pokoli cselőt 1996-ban
KASPER megtalálta Szentkirályszabadján. Almádiban minimum
lappangásuk valószínű.

A csodáspókokhoz tartozó két vidrapók közül a parti vidra-
pók előkerült Fenékpusztán, a szegélyes vidrapók Aszófőn, lehet,
hogy máshol a part mellett is él. Különlegesek, mert a vízfelszín-
ről vadásznak, még kishalra is. A parti vidrapók VÖRÖS-
KÖNYVES faj.

A búvárpókokhoz tartozó búvárpókot a köznyelv vízipóknak
mondja, mert „életvitelszerűen” a víz alatt tartózkodik, búvár-
harangjában. Ő a rajzfilm Vizipók-csodapókja.

Almádi területén biztosan él, gyerekkoromban a Köcsi-tó felé
vezető út bányagödreiben gyűjtöttük, és akváriumban figyeltük a
harangépítését..!!!

Kedves olvasóim!
Akit bővebben érdekel a téma, utánaolvasva egy roppant

színes világba feledkezhet bele.
Jó szórakozást!

Forrás: http://www.nki.hu/arachnol/tartalom/Tudastar/KovacsGa-
borSzakdolgozat_VedettPokok.pdf

Irta: tszabango@gmail.com

VÉDETT PÓKFAJAINKRÓL

Az Atalanta lepkét zsákmányoló keresztespók
egy a száz keresztespókfaj közül – fotó: Novák L.

márványos keresztespók – fotó: 
Novák L.

Mesebeli függöny, Csipkerózsika álmában. Fotó: Novák L.
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A MESEMADÁR-MŰHELYRŐL
ÉS A SIKEREKRŐL…

Vidám hangulatban kezdtük meg az új, második tanévünket
közösen a gyerekekkel. Nagyon köszönjük Fábián László támoga-
tását, aki által a műhely az új felállásban is folytathatta alkotó mun-
káját a Györgyi Dénes Általános Iskola falain belül. 

A nyári szünet élményeit dolgoztuk fel képekben az ősz elején,
majd kreatív játékok során vetettünk fel témákat, melyeket
különböző technikákkal dolgoztunk fel. Előtérbe került a festés és a
pasztellkréta használata is. Térbeli állatok készítésekor pedig agyag-
gal dolgoztunk.

Közben természetesen készülünk időnként rajzpályázatokra,
ahogy tettük ezt a tavalyi tanév során. 

Októberben kaptam a jó hírt, hogy két tanítványom is helyezést
ért el a Puli Space Technologies által meghirdetett rajzpályázaton.
Kerekes Júlia országos 2. helyezést, Bors Luca országos 3. helyezést
ért el. 

Az ünnepélyes díjátadóra 2011. október 8-án, a Kecskeméti
Planetáriumban került sor, melyen mindkét nyertes tanítványom
részt vett.

A zsűri tagjai voltak: Lakatos Pál Sándor – szobrászművész,
Fogarasy Tamás – grafikus és Lonovics Zoltán – grafikus.

A beküldött és a díjazott alkotásokból a szervezők egy virtuális
galériát hoztak létre, mely az interneten az alábbi link alatt
tekinthető meg: www.pulispace.com/hu/drawing-competition. Aján-
lom figyelmébe mindenkinek, mert nagyon szép képeket készítettek
a gyerekek. 

A rajzpályázat témája az űrkutatás és a csillagászat volt –
képzeletbeli bolygók megjelenítésével.

Ezúton gratulálok még egyszer tanítványaimnak, akikre most
nagyon büszkék vagyunk a műhely többi alkotójával együtt!

Szirbek Szilvia

Bikapók hímje – fotó: Novák L.

Darázspók – fotó: Novák L.

Nádi állaspók, Európa szerte ritka, Almádiban jelen van – fotó: Tszab

Kerekháló hajnalban – fotó: Tszab Kerekes Julcsi munkája

Bors Luca alkotása
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POLGÁRŐR HÍREK

szeptember, október

Szeptember elején elkezdődött az iskolákban a tanítás és megkezd-
tük a diákok közlekedésének a segítését a gyalogátkelő helyen Vörös-
berényben, bízva abban, hogy ez az év is balesetmentes lesz. Szeptem-
ber 9-én egy konferencia résztvevőinek biztosítottuk a „Panoráma”
környékén a parkolókat. Szeptember 10-én végre ragyogó napsütés-
ben került megrendezésre a hagyományos szüreti felvonulás, melynek
útvonalát biztosítottuk a rendőrökkel közösen.

Szeptemberben két eltűnt gyerek keresésében vettünk részt, de
szerencsésen zárult az ügy, mert a két fiatal előkerült, megtalálójuk be-
hozta őket a rendőrségre.

A szeptember 24-én tartott Tökfesztivál rendezéséhez a kultúrház
előtti parkolót biztosítottuk.

Nemzeti ünnepeinken október 6-án és 23-án biztosítottuk a hely-
színt és a megemlékezés koszorúját helyeztük el a Hősök emlékművénél.

15-én a Prevent bűnmegelőzési szervezet által rendezett tájékozó-
dási terepverseny biztosításában segítettünk. A honvédelmi és rendvé-
delmi fiatalokból álló 34 csapat szép káptalanfüredi és alsóörsi terüle-
teket ismert meg. Csupán egy csapat tévedt el, akiket – a Felsőörsi
Polgárőr Egyesület elnöke kitűnő helyismeretének köszönhetően –
gyorsan megtaláltunk.

Október 20-án a Veszprémi Városházán tartott ünnepségen a Bel-
ügyminiszter úr által adományozott okleveleket adott át a katasztró-
favédelem veszprémi parancsnoka a megjelent kitüntetetteknek, köz-
tük balatonalmádi polgárőröknek: Hansági Endre és Hilbert Elek
uraknak, a vörösiszap-katasztrófa elhárításában végzett munkájukért.

Október 27-én az Egészségház átadási ünnepsége előtt és után
irányítottuk a forgalmat a torlódások elkerülése érdekében.

Természetesen felkészültünk a temetői megemlékezések alkalmá-
ból a fokozott járőrszolgálatra, hogy jelenlétünkkel megelőzzük a gép-
kocsi-feltöréseket és a sírok körüli rongálásokat.

Szeretnénk köszönetet mondani egy ismeretlen, kedves támoga-
tónknak.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Polgárőr Egyesület köszöni Önnek a Felsőörsi út és az Izsó Mik-

lós út sarkán felállított, ízlésesen elkészített táblát, melynek eredetijét
korábban kitörték vagy az elöregedett fa tartószerkezet kidőlt. Az
évekkel ezelőtt felállított tábla figyelmeztette a nem tisztességes szán-
dékkal érkező látogatókat és tudatta a jó szándékkal érkezőket, hogy
Balatonalmádi „Polgárőrség által ellenőrzött település”. A polgárőr-
ségnek, és bízunk benne a tábla feliratának, figyelmeztetésének is
köszönhetően, azóta Almádi közbiztonsága javult.

Kérjük, hogy nevét és kilétét fedje fel. Hívja fel legyen szíves a
30/621-0759 számú telefonon Hansági Endre elnököt, hogy megis-
merkedhessünk Önnel. Köszönjük.

Polgárőrség – H.E.

A Vörörsberényi Fábián József Kertbarátkör 
idén is megszervezi a hagyományos 

KATALIN BÁL-t
2011. november 26-án, szombaton, 19 órától 

a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vacsora, zene, tánc, büfé, tombola.

Meghívók Bugovics Editnél rendelhetők 
(30/416-9400)

BALESET-MEGELŐZÉSI
TANÁCSOK ŐSZRE, TÉLRE

A kellemesen elhúzódó nyár után megérkezett az ősz, vele a
hűvösebb idő, hideg reggelek, a rövidebb nappalok és a korai
sötétedés. Az őszi-téli időjárás sok veszélyt rejt magában közle-kedés-
biztonsági szempontból. 

A jó látás és láthatóság nemcsak a gépjárművekre vonatkozik! A
KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági fel-szerelések,
kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek meg-előzésére
szolgálnak. 

Az iskolákban, az előző tanévben indított és folytatódó
Szuperbringa program is ezt a célt szolgálja. Felhívjuk a gyerek és
rajtuk keresztül a szülők, felnőttek figyelmét a kerékpárok
biztonságos közlekedését elősegítő – a KRESZ-ben kötelezően előírt
– felszerelésére és a szabályos közlekedésre. 
o Könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés; 
o két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet;
o hangjelző berendezés, amely csak csengő lehet; 
o egy darab előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa; 
o egy darab hátra piros fényt adó lámpa; 
o hátul egy vagy két (nem háromszög alakú) piros színű

fényvisszaverő prizma; 
o legalább az első keréken minimum 1 db borostyánsárga színű

prizma, mindkét oldalán fényvisszaverővel. 
Ajánlott tartozékok: a láthatósági mellény és a kerékpárzár.
Igaz, lakott terülten kívül kötelező a láthatósági mellény viselése,

mégis azt tanácsolom, este, a rosszul kivilágított utcán is viseljük!
A gyerekek nagy része egyedül, gyalog esetleg kerékpárral jár

iskolába. Vannak, akik a tömegközlekedési eszközöket veszik igény-
be. A gyerekek óvatosabb közlekedésre való felkészítése mellett a lát-
hatóságukat fokozó eszközökkel, jelzésekkel, „díszítésekkel” is gon-
doskodhatunk biztonságukról.

A téli közlekedésre való felkészülés elsősorban a gépjárművekkel
közlekedőket érinti. Lassan itt az ideje a gumicserének. Ez nem úri
huncutság, hiszen a fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári
gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így haszná-
lata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki,
hogy alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, megnő a tapadási
értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is.

Ebben az időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, később
világosodik, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjár-
művek világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy azok
megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor
gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok
miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így
kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, és rossz manőverezés
esetén a hibák könnyebben korrigálhatóak. 

Ha már a közlekedés biztonságáról volt szó, tájékoztatom Önö-
ket, hogy a Rendőrség egész évben folyamatosan, nemcsak egy-egy
akció keretében, ellenőrzi a KRESZ előírásainak megszegőit. Az ún.
PDA-készülékből – a trafipaxhoz hasonlóan – azonnal egy számító-
gépes adatbázisba kerülnek a szabálysértési adatok. Ezzel a készülék-
kel tudjuk – többek között – a tiltott vagy szabálytalan megállást,
várakozást (kapubejáró, tábla tilalma ellenére, kereszteződéstől 5 m-
en belül, jelzések eltakarása, járdán, stb.), a körforgalomban, a ka-
nyarodás során elkövetett szabálysértéseket is dokumentálni. 

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
Stanka Mária r. őrgy.

BORÚRA DERŰ 
Ránk köszöntött az ősz, amikor a nap csak néha mosolyog ránk,

és az ember gyereke – egy új megfogalmazásban – dinamikusan
stagnál. Ilyenkor néha nehéz a levegővétel is, és nincs már egy szem
virág sem körülöttünk, ami feldobja a hangulatunkat. Szépek az ősz
színei, de mégiscsak az elmúlást idézi ez az évszak. 

Én szeretnék a magam módján a lehangolódás ellen tenni.
Amikor a város forgalmas helyein járnak, látják majd, hogy mókás

plakátok jelennek meg itt-ott. Céljuk kizárólag a szórakoztatás. Senkit
nem szeretnék velük megijeszteni, bántani, félrevezetni. Ha azt
olvassák valahol, hogy „HÓNALJSZŐR BEÜLTETÉST VÁLLALOK”,
stb., jusson eszükbe a sok buta reklám, amikkel a média a fejünket
tömi. Ezeket elkerülni már nem tudjuk, legfeljebb kifigurázhatjuk
őket. Erre vállalkozom én is. Ha a plakátokra pillantva adrenalinszin-
tjük csak egy keveset is emelkedett, már elértem célom. Ez a
boldogsághormon  ötvenszer erősebb a morfiumnál, és hozzájárul
ahhoz, hogy a bánatos időben ne orrunkat lógatva sétáljunk az utcán,
hanem emelt fővel, derűsen.

Vidám őszt kívánok Neked, Almádi!
Győri Miklósné

Hasonló ötleteket várok a 20/5566-594-re

MEGKÉRDEZTÜK:
Járdán vagy járdának minősülő területen parkolni csak akkor szabad, ha
tábla ezt külön jelzi. Tehát, amennyiben nincs ilyen tábla, akkor nem szabad
és bírságolható. Járda nemcsak a megemelt (szintkülönbséggel kialakított)
úttestrész lehet, elég az útburkolati jellel vagy más burkolattal történő
megkülönböztetése vagy jelzése is.
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A mozgás örömére és annak fontosságára való szoktatás már jó,
ha az óvodás korban elkezdődik. Szerencsére Balatonalmádiban több
délutáni, mozgással összefüggő lehetőség közül tudnak választani az
óvodás korú gyermekek és/vagy szüleik. Szülők által gyakran feltett
kérdések: „Hova is vigyem a gyerekemet?”, illetve „Miért pont
oda?”, „Vajon tetszik-e majd neki?”, vagy „Micsoda, ovitorna?”.

Ezzel kapcsolatban kerestem meg Otti nénit, aki óvodás korú
gyerekeknek tart foglalkozást – és aktívan együtt is tornázik velük –
hetente kétszer a Pannónia Kulturális Központban. Beckerné Sabján
Ottilia, óvodapedagógus, testnevelő-, és gyógytestnevelő tanár. A
szakma-, és egyben gyakorló anyuka szemével és szájával fog kérdé-
seinkre válaszolni.

– Otti néni! Mit jelent az, hogy ovitorna?
– Az Ugri-Bugri ovitorna a 3–7 éves gyermekek számára tartott

örömteli mozgásfejlesztés, amellyel célom a kisgyermekek mozgás-
hoz, sporthoz szoktatása játékos formában, kihasználva a hatalmas
mozgásigényüket, fejlesztve testi képességüket és egész személyiségü-
ket. Itt megismerkednek a gyermekek az alap sportágak (atlétika,
torna, labdajátékok) mozgásanyagaival; utánzó és zenés gyakorla-
tokkal; játékos gimnasztikai gyakorlatokkal; különböző tornaszerek,
eszközök használatával; olyan gyógyító gyakorlatokkal, melyek a
rendellenességek kialakulásának a megelőzésében segítenek és ter-
mészetesen rengeteg sokmozgásos testnevelési játékkal.

– Miért gondoltál arra, hogy óvodás korú gyerekeknek indítasz
foglalkozást?

– Úgy gondolom, hogy ebben a korban különösen fontos az ide-
jében elkezdett mozgásfejlesztés, mert a gyermekek fejlődése és a
testmozgás szorosan összefügg. Gyermekeim születése előtt, Balaton-
füreden tartottam többek között óvodás tornát is, s mióta Almádiban
lakunk, nagyon vártam, hogy itt is sok-sok kisgyermekkel megsze-
rettessem a mozgás, a sport örömét, szeretetét, hogy úgy zárják a
szívükbe, hogy a későbbiekben is megmaradjanak ezen az úton!

– Hogyan néz ki egy ilyen alkalom? Milyen feladatokat kell
végezni a gyerekeknek?

– 45 perces foglalkozásoknak az anyaga döntő részben a játékok
(testnevelési, sokmozgásos játékok, utánzó és zenés gyakorlatok, já-
tékos gimnasztika, tartásjavítás…), melyek feladata a testi képessé-
gek fejlesztése, a mozgásigény kielégítése, a képességfejlesztés, az is-
meretszerzés, a feladatmegoldó képesség alakítása, a személyiségük
szellemi és pszichikai fejlődése, az erkölcsi magatartás és az esztétikai
ízlés kialakítása. Minden alkalommal vannak új játékok, gyakorla-
tok, különböző eszközök használata és vannak visszatérő feladatok,
mint pl. a lábfejtorna, talpboltozat-erősítő gyakorlatok, helyes test-
tartás gyakorlása. Nagy hangsúlyt fektetek a nyújtó jellegű gyakorla-

tok beiktatására és a torna lezárására, ami az izmok ellazulását is
elősegíti.

– Melyik feladatot kedvelik a gyerekek a legjobban?
– Természetesen minden gyermeknek van kedvesebb játéka és fela-

data, amihez érzelmileg jobban kötődik. Szeretik a sokmozgásos test-
nevelési játékokat, amikben belebújhatnak egy-egy állat „bőrébe”, a
különböző tornaszerekkel való tornázást, a tartásjavító gyakorlato-
kat… Pl: baglyos játék, kiscsikók, fecskemama, Matróz bácsi, haran-
gozás, gyümölcsszedés, gyöngyszedés, gépkocsi, repülők, asztalkészí-
tés… stb. 

– Véleményed szerint mely gyakorlatokban ügyesebbek a lányok
és melyekben a fiúk?

– Hatéves korig a fiúk és lányok közötti különbség teljesítmény-
ben alig észrevehető. Ilyenkor egyformán terhelhetők, az eddigi moz-
gástapasztalatuktól függ, ki miben nyújt kiemelkedőbb teljesítményt.

– Mely gyakorlatok fejlesztik leginkább az apróságokat?
– Leginkább a sokmozgásos testnevelési játékok fejlesztik a gyer-

mekeket, mert intenzív fiziológiai hatást gyakorolnak az egész szerve-
zetükre, feszültség levezető hatásuk van, növeli a szervezet teherbíró
képességét, vagyis edzettebbek lesznek, mindezt játékos keretek kö-
zött. A játékok mozgásos anyaga sokrétű, általuk tapasztalatokra tesz-
nek szert, csiszolódnak, tökéletesednek a mozgásaik, és így mozgás-
kultúrájuk alkalmassá válik, hogy a változó körülmények között is
alkalmazni tudják. 

– Távlati terveidben szerepel-e, hogy nagyobbakkal is szeretnél-
e foglalkozni? (Ha igen, milyen területen?)

– Igen, terveim között szerepel, hogy nagyobbakkal is foglalkoz-
zak. Nem titok, hogy aktívan kézilabdáztam, általános iskolásokat és
ifjúsági korosztályt edzettem a gyermekeim születése előtt. Még
kialakulóban van, remélem sikerül megvalósítani!

Az egészséges életmód elengedhetetlen része a rendszeres test-
mozgás. Ezt szeretnénk beleültetni gyermekeink fejecskéjébe is, hogy
ebben a tudatban nőjenek fel, és épüljön be mindennapjaikba – nagy-
on helyesen! Ma már egyre több felnőtt sportol rendszeresen – és
milyen jól teszik, mert így mutatnak igazán élő példát a felnövekvő
gyermekek számára, hogy a mozgás öröme az élet része.

Elkezdeni sohasem késő!! Bármely évszakban és életkorban van
lehetőség a mozgáskultúra gyakorlására, csak a kényelmünkből kell
lejjebb adni egy picit! 

Emlékeznek még? 

„Mert egy kis mozgás mindenkinek kell,
a karos székből álljanak most fel!...”

Kerekes Anita

MESE 
FELNŐTTEKNEK

Törpefalván természetesen törpék laknak. Szerencséjükre
sok-sok éve hozzájuk költözött egy jó tündér, akinek a szárnyain
lévő rengeteg aranypor hatalmas erőt adott. Vidáman röpködött
a törpék között, itt is, ott is segített nekik, hogy elérhessenek
olyan dolgokat, amikre  nélküle nem lettek volna képesek.

Egy idő után azonban már nem volt elég az aprónépnek a
mindennapi sok apró csoda: egyre távolibb, egyre nagyobb dol-
gokat kívántak a tündértől.

Ő pedig csak szállt tovább, teljesítette a kívánságokat akkor
is, amikor észrevette, hogy az erőlködéstől a szárnyain lévő
aranypor napról napra kevesebb lesz. 

A törpök elkezdtek zúgolódni a háta mögött:
– Mi az, hogy mostanában várni kell a csodára? Mit képzel

magáról a tündér? Régebben szerettük, de mostanában egyre
furcsábban viselkedik. 

Mindeközben az aranypor még gyorsabban kopott, majd
amikor már semmi nem maradt a szárnyacskákon, a tündér
többé nem tudott felszállni a törpék közül.

Kiköltözött a falu végébe, és már csak álmaiban van aranypor
a szárnyain; olyankor repül még kicsit.

Sz.M.

NEM LEHET ELÉG KORÁN ELKEZDENI!
Ugri-Bugri Gyermektorna a Pannóniában

MEGALAKULT A „FÜRGE KUKACOK”
GYERMEK HORGÁSZ KLUB

Új színfolttal bővült a balatonalmádi horgászat palettája, meg-
alakult a „Fürge Kukacok” Gyermek Horgász Klub.

Az új pecás kiscsapat legnagyobb értéke az, hogy a Fürge kuka-
cokat maguk a gyerekek – óvodás korú gyerekek – találták ki. Az
ötlet némi szülői segédlettel kezdett önállósulni. Az már nem vélet-
len, hogy a formálódó gyermek csapat és az Almádi Vízimúzeum
vezetője  Gönci Gyuri bácsi hamar egymásra talált. Innentől felgyor-
sult a folyamat és a napokban a Vízimúzeumban elkezdődhetnek a
klubfoglalkozások.

A Fürge Kukacok Gyermek Horgász Klubban alsó korhatár
nincs, a felső 12 év. Gyuri bácsi meggyőződése szerint a klubélet si-
kerének egyik alapja, hogy a foglalkozások ne a hagyományos
„elődás-számonkérés” formulára épüljenek.

A Fürge Kukacok Gyermek Horgász Klub programjait támoga-
tólag kíséri figyelemmel a Bakony-Balaton Horgász Szövetség
valamint a BALZER Hungaria Kft. 

Akik úgy érzik, hogy a klub tagjai szertnének lenni, és a horgá-
száshoz kedvük van, jelentkezzenek gönci Gyuri bácsinál klubtagnak.
Tagság ingyenes. Heti egy alkalommal tarunk klubnapot, ahol a hor-
gászat csínját-bínját megtanulhatják a gyerekek.

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ, Vízimúzeum, Balaton-
almádi Városháza tér. 4.

Gönci György 70/392-7186



HIRDETÉSI ÁRAK:

1 oldal =  60 EFt + áfa
1/2 oldal =  30 EFt + áfa
1/4 oldal =  15 EFt + áfa
1/8 oldal = 7,5 EFt + áfa

KATTINTSON RÁ!

www.pkkk.hu –> almádi újság
www.balatonalmadi.hu

www.oboltv.hu
www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton

Dr. Wilde Róbert
bőrgyógyász

Veszprém
06/20-418-5542

Vegyes 
kemény tűzifa

– cser, tölgy
bükk, akác –

hasítva és
kuglizva is
kapható. 

Ár 14000 Ft/m3.
Ingyenes 

kiszállítással
almádi 

20 km-es
körzetében.

Almádi Tüzép
Kft.

Balatonalmádi,
Rákóczi F. u. 35.

Tel: 88/438-458
30/858-05-29  

Tudunk egy különleges karácsonyi ajándékot...

Lepje meg szeretteit olyan ajándékkal, 
amely egyedi és amelynek 

biztosan örülnek majd!

Sóbarlang és Sójátszóház 
Balatonalmádiban (Lehel u. 19.)

Veszprémtől csupán néhány percre.

Ajándékozzon egészséget Karácsonyra, 
vásároljon most sóbarlang bérletet!

Tel.: 88/788-981 vagy 30/83-700-83
www.balatonisobarlang.hu
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