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Szabó Lőrinc: Májusi éjszaka

"Láthatatlan kertek mélyéből
tengerként áradtak felém,
nagy, puha szárnyuk alig lebbent
és letelepedtek körém,
a meglepetés örömével
lengették tele utamat
s minden gondot kifújt fejemből
ez a szép, könnyű pillanat.

S mintha élt volna, minden illat
külön megszólalt és mesélt,
ittam a virágok beszédét,
a test nélkül szerelmes éjt;
a rácson kísértetfehéren
áthajolt hozzám egy bokor
s úgy töltött csordultig a lelke,
mint szomjú palackot a bor.

És részegen és imbolyogva
indultam nagylassan tovább,
s új tenger dőlt a szomszéd kertből,
új bokor az új rácson át,
s az illattól már illatos lett
tüdőm és szívem és agyam,
egész testem elnehezült
s azt érezte, hogy szárnya van."
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ALMÁDI ÚJSÁG

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

Helytörténet

Almádi településtörténetét 1945-ig vizsgálva, láthatóan három
tényező határozta meg. Elsőként kell említeni, hogy Almádi
századokon keresztül káptalani birtok volt. További két meg-
határozó elem az  egymás követő részvénytársaságok voltak. Az
első „Almádi Fürdő Rt.” 1883. november 28-án alakult és 1918.
november 10-én megtartott közgyűlés elhatározta a felszámolást,
amit a cégbíróság 1920. december 24-i bejegyzéssel lezárt.

1918. október 20-án megtartotta alakuló ülését az új társaság
„Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársság” néven, amelyet
a cégbíróság 1918. december 18-án bejegyzett. Az Rt. alaptőkéje
2 millió korona volt, amely 2000 darab 1000 korona névértékű,
névre szóló részvényből állt. Az Rt. fennállása során többször
változtatta alaptőkéjét. 1922. szeptember 27-én megduplázta,
ezzel 4000 darabra emelte a részvények számát. 

Ezt követően 1923. december 13-án újabb alaptőke-emelés
történt 100 millió koronára és ennek megfelelően 100 ezer
bemutatóra szóló részvény kibocsátására került sor. 1925. szep-
tember 1-jén 250 millióra emelték az alaptőkét, valamint 250
ezerre a részvények számát. Végül az új fizetőeszköz, a pengő
bevezetésével 12500 darab 10 pengő névértékű, bemutatóra
szóló részvény kibocsátásával, 125 ezer pengőben határozták
meg az Rt. alaptőkéjét.

Fentebb említett inflációs időszak nem segítette az Rt.-t a meg-
alakulásukkor elhatározottak megvalósításában, amint ezt majd a
későbbiekben látni fogjuk. A jövőre vonatkozó elképzeléseiket
összefoglalva a vállalkozás tárgya: „természetes és mesterséges
módon fürdő, illetve gyógyfürdő üzem folytatása, telkek vásár-
lása, azokon nyaralóházak, szanatóriumok, szállodák és szóra-
kozóhelyek létesítése és üzemben tartása; kőbánya nyitása, ter-
mékeinek feldolgozása s ezeknek, úgy egyéb építési anyagoknak
forgalomba hozatala; végül mezőgazdasági és ipari üzemek léte-
sítése.” 

Megalakuláskor három évre megválasztott igazgatóság a követ-
kező tagokból állt: dr. Benkő Károly, Clauss C. Lajos, dr.
Horváth Gyula, dr. Kovács Gyula, dr. Óvári Ferenc, Pósa Endre,
dr. Rada István, dr. Sári János, Strausz Miksa. Az Rt. fennállása

alatt (1918. 12.18-1939.11.30) közel 40 személyt illetően válto-
zott az igazgatóság összetétele, ami 20 év alatt elég soknak tűnik.

A megszűnt régi és a megalapított új Rt. működésében létezett
folyamatosság, elsősorban a személyeket illetően. Az új Rt.
elődjéhez hasonlóan igyekezett minden lehetséges módon
fejleszteni Almádit. A veszprémi káptalan továbbra is Almádi
kulcsfontosságú part menti területeinek a tulajdonosa volt, ezért
a település fejlődését érintő lényeges kérdésekben nem lehetett
nélkülük dönteni.

Óvári mindent megtett annak érdekében, hogy a parti területek
bérleti joga helyett megszerezze azok tulajdonjogát. 
1918-ban azt kérte a káptalantól, hogy a Kneipp Gyógyház 3528
négyszögöl nagyságú területét 10 korona/n.öl áron megvásárol-
hassa. A káptalan 1818. május 4-i ülésén úgy határozott, hogy a
kérdéses ingatlant nem adja el, csak a bérlet átengedéséhez járult
hozzá. Jól tükrözi a helyzetet az 1920. október 22-én kelt, alábbi
szerződés.

Haszonbérleti szerződés

a veszprém székeskáptalan, mint bérbeadó, másrészről dr. Óvári
Ferenc veszprémi lakos igazgatósági elnök által képviselt Balaton-
almádi Fürdő és Építő részvénytársaság mint bérbevevő közt a
mai napon a következő feltételekkel köttetett:

1./ A haszonbérbeadó veszprémi székeskáptalan 1920. év
január 1-től számított 50 évre, vagyis 1969. évi december 31.ig
terjedő időre, az illetékes felsőbb hatóságok jóváhagyásának
feltétele mellett, haszonbérbe adja a Balatonnak a balatonalmádii
határba eső parti részén a fürdőjogot a Balatonalmádi Fürdő és
Építő rt.-nak.

2./ A Balatonalmádi Fürdő és Építő rt. pedig az 1./pontban
jelzett balatoni fürdőjogot, a jelzett időre, a jelen szerződésben
foglalt feltételek mellett, haszonbérbe veszi.

3./ Az évi haszonbér az évi fürdőjövedelem 15%-a, mely
azonban 1920. év január 1-től 1934. december 31.ig terjedő 15
év alatt 6.000 K azaz: Hatezer koronánál és innen a bérlet
megszűnéséig 12.000 K azaz: Tizenkettőezer koronánál kevesebb
nem lehet. Az erre vonatkozó évi jövedelmet az az összeg fogja
képezni mely a fürdőzésből, csónakázásból előáll. Ebből a bruttó
bevételből csak a fürdőzésnél, csónakázásnál alkalmazott
személyzet fizetése, a fürdőház tatarozási költsége, esetleg új
fürdőház építésének és csónakparknak évi amortizációjára eső
összeg és az általános igazgatási költség 20 %-nak levonása után
marad. Ezt az rt. tartozik évenként október 1.-ig tüzetesen és
tételezve kimutatni és okmányolni. Bérbeadónak joga van
alkalmazottaival a bérlő rt. könyvvitelét és okmányait
megvizsgálni és ellenőrizni.

4./ Haszonbérbevevő tartozik az egész haszonbérleti időre
számított haszonbér 2 %-át tiszti jutalékra, 2 %-át tiszti nyugdíj-
alapra az uradalmi pénztárba befizetni. Alapul az első 3 évre évi
6.000 K vétetik. Tartozik továbbá 60 K munkadíjat s a jelen
szerzős után járó bélyeg  illetéket szintén a bérbeadó központi
pénztárába befizetni.

A fizetéssel járó nyugtató bélyeg haszonbérlő terhére esik.
5./ A bérbeadó székeskáptalan tagjai s az uradalmi tisztek és

családjaik ingyen fürödhetnek s e végből részükre évről évre a
fürdési időszakban megfelelő évig fürdőjegy kiadandó. Fürdő-
ruhát ezek nem igényelhetnek.           

6:/ Bérbevevő tartozik az eddigi fürdőházat jó és használható
karba hozni s jókarban fenntartani. Tartozik ingyenes közfürdőt
létesíteni a községi lakók és szegények részére, tartozik idevezető
útról gondoskodni.

(FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK.)
Schildmayer Ferenc

Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaság
TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS

ELSŐ RÉSZ

Tisztelt 
Felelős Szerkesztő Úr!

A Petőfi Irodalmi Mú-
zeum kézirattárában
találtam egy verset,
közel 110 éve irta
BALATONFÜREDI
VARGA JENŐ, a tér-
ségben korában ismert
költő. Közlésre aján-
lom fel az Új Almádi
Újságban.

Balatonalmáihoz, Bu-
datavához érzelmileg
kötődöm, 1942-től
közel 70 évig volt nya-
ralónk az Álmos utcá-
ban. Édesapám 1938–
1940 között Balaton-
almádiban volt vasúti
állomásfőnök. 

Tisztelettel: 
Dr Honti József

Buda-taván

„Buda-taván” víg a lárma,
hét-nyolc falu ifja-lánya
uszkál, fröcsköl, kacag, rikolt,
míg nap terít rájuk bibort...

Boldog, kedves viháncolás,
Kedély-vonat... szív-állomás...
Ki ide vált szabadjegyet,
minden búbajt otthon feled.

S még a sör is, bor is itt van,
hej, magam is kedvvel ittam!
S ott libeg a bábossátor,
hol szívet vesz Pista, Gábor...

Panni, Sári, Mari, Borcsa
van itt elég – nagy csokorba’...
S tükrös-szívért ki nem lobog?
Vidám ifjak – ti boldogok!

Buda-taván nagy a vásár, 
Kél a lányszív nem is drágán...
Hej, veszik is a legények:
hazaviszik feleségnek!

Balatonalmádi (1903)
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Helytörténet

A  BALATONALMÁDI FÜRDŐ ÉS ÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG részvénye.

A részvény sorszámából (01306), valamint az 1921. december 11-i kibocsátási dátumból következően 
az alapításkori 2000 darabból származik. Eredeti nagysága 258x209 milliméter.                                                          
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Önkormányzati hírek
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2012. áprilisi ülésén tárgyalt napirendi pontok
közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:
Beszámoló a 2011. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Az önkormányzati hatáskörökről szóló 1991. évi XX. törvény szabályai
szerint a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az
adóztatást, tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek
összegéről. 2011. évben összesen 515.842.386 Ft adóbevétel (helyi adók,
gépjárműadó, késedelmi pótlék, bírság) folyt be, 4 millió forinttal több,
mint az előző évben. A költségvetésben előirányzott adóbevételi terv a
helyi adók tekintetében 103%-ban, a gépjárműadó esetében 104%-ban
teljesült.
Javaslat az önkormányzati lakások lakbérének felülvizsgálatára
A lakások bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat a Balaton-
almádi Önkormányzat „az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről, elidegenítéséről és bérbe adásuk szabályairól” szóló 36/2009.
(IX. 30.) rendelete írja elő. A rendeletnek a lakbér mértékére vonatkozó
fejezete szerint a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérleti díját
a bérbeadó évente felülvizsgálhatja, a nem szociális jelleggel bérbe adott
lakások bérleti díját minden év május 15. napjáig felülvizsgálja az adott
lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota, a
településen belüli fekvése, forgalmi értéke, továbbá az előző évi költ-
ségelemzési adatai alapján. A képviselő-testület jóváhagyta a szociális
helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének 3,9%-os emelését.
Javaslat a Napköziotthonos Óvodák alapító okiratának módosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 50/2012.
(III. 29.) határozatával – férőhelyhiány miatt – a 2012/2013-as nevelési
évtől (2012. szeptember 1.) a Mogyoró úti Óvodában + 1 óvodai
csoport indítását maximum 15 fővel engedélyezte. A fenntartó által
engedélyezett felvehető maximális gyermeklétszám, és a csoportszám az
Óvoda Alapító Okiratának kötelező tartalmi eleme, ezért az a fenti
határozatnak megfelelően módosításra került.
Javaslat a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. Felügyelő
Bizottsági tagjának delegálására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Balaton-
almádi Kommunális és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának
2013. április 17. napjáig Kerekes Csaba balatonalmádi lakost delegálja.
Javaslat a Balatoni Hajózási Zrt. részvények elővásárlási jogával kapcso-
latban
Keszthely Város Önkormányzata a csatolt melléklet szerint értékesíteni
kívánja 9777 db Balatoni Hajózási Zrt. részvényét a szindikátusi szerző-
désben meghatározott vételáron. A 20.000 Ft névértékű részvény szindi-
kátusi szerződés szerint számított értéke jelenleg 30.426 Ft/részvény. A
részvényekre Balatonalmádi Város Önkormányzatának elővásárlási joga
van a 2001 decemberében kelt szindikátusi szerződés alapján. Balaton-
almádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Keszthely Város
Önkormányzata által értékesíteni kívánt 9777 db, 195.540.000 Ft össznév-
értékű Balatoni Hajózási Zrt. részvényre vonatkozó elővásárlási jogával
nem kíván élni, a felajánlott részvénycsomagból nem kíván vásárolni.
Javaslat az Egészségügyi Központ Non-profit Kft. TÁMOP-6.1.2/11/3
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérsé-
gekben” című pályázatának támogatására
Az Egészségügyi Központ Non-profit Kft. pályázatot kíván benyújtani a
TÁMOP-6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód-
programok a kistérségekben” című pályázati kiírásra, melyhez a kép-
viselő-testület támogatását kéri. A pályázat célja az egészséget szolgáló
egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas koc-
kázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált
fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támo-
gató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészség-
fejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak
fejlesztésével. Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testü-
lete támogatja a pályázat benyújtását. Az önkormányzat a pályázat meg-
valósítása és fenntartása során az Egészségügyi Központ Non-profit Kft-
nek a projekttel összefüggésben anyagi támogatást nem nyújt.
Javaslat a PKKK TÁMOP-3.2.13-12/1 "Kulturális intézmények részvé-
tele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában" című pályázatának
támogatására
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár – az igazgató mellékelt bead-
ványa szerint – pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.2.13-12/1
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában” című pályázati kiírásra, melyhez a képviselő-testület támo-
gatását kéri. A pályázat a kulturális intézmények számára biztosít széle-
sebb körben lehetőséget a formális oktatásba való bekapcsolódásra, a
kulturális tudás átadására a közoktatásban részt vevő gyerekek és tanulók
óvodai, tanórai és tanórán kívüli, valamint szabadidős nem formális és
informális nevelésének és oktatásának támogatására. Balatonalmádi
Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja, hogy a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár a TÁMOP-3.2.13-12/1
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában” című pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be. 

Javaslat új szintbeli vasúti gyalogos átkelőhely létesítésére
A Balatonalmádi, Széchenyi-sétány – amint azt a Magyar Fürdőtérképek
sorozatban 1928-ban megjelentetett Balatonalmádi és környéke térképe
mutatja – a vasútvonalat keresztezve egészen a Balaton-partig folytató-
dott. E nyomvonal jó gyalogos kapcsolatot biztosított a település köz-
pontja és a Balaton-part között. Az időközben bekövetkezett település-
szerkezeti változások a közúti kapcsolat kialakítását már nem teszik szük-
ségessé, de továbbra is célszerű lenne egy szintbeli vasúti gyalogos átkelő-
hely létesítése. Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testü-
lete – korábbi szándékát fenntartva – vasúti gyalogos átkelőhely létesí-
tését kezdeményezi a Balatonalmádi Széchenyi-sétány folytatásában. Fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a vasúti gyalogos átkelőhely kijelölésé-
re vonatkozó egyeztetések során az önkormányzat szándékát képviselje.

KÉSZÜL A VÁROS ÚJ
FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
Tisztelt Balatonalmádi Lakosok!

Milyen legyen Balatonalmádi 10–15 év múlva? Hogyan tűnhetne ki
a többi Balaton-parti település közül? Mi a fontosabb a turisztikai
beruházások, vagy a lakosság környezetének javítása? Hogyan lehet
ezeket harmóniában fejleszteni?

Ezekről a kérdésekről minden almádi lakosnak és üdülőtulajdonos-
nak van véleménye, azonban még sohasem készült olyan átfogó fejlesz-
tési koncepció, amelyet Önökkel, a lakossággal együtt alakított volna ki
a település vezetése. Most azonban ez egy ilyen alkalom. 

Balatonalmádi város elkészíti középtávú fejlesztési koncepcióját.
Célunk minden felelősséget érző ingatlantulajdonos igényének meghall-
gatása, elképzelésének figyelembe vétele, hogy ne csak a tervezési folya-
mat végén véleményezőként találkozzon a tervvel, hanem annak készítési
folyamatának is aktív részese legyen. Szeretnénk figyelembe venni elkép-
zeléseiket, hogy azután a közösen megálmodott jövő megvalósításán is
együtt munkálkodhassunk. 

A koncepcióról. A településfejlesztési koncepciónak a város közép-
(4–6 év) és hosszútávú (10–15 év) fejlesztési tervét nevezzük. Célja, hogy
a lakosság és a városvezetés számára legyen olyan dokumentum, amely
tartalmazza Balatonalmádi fejlődését elősegítő célokat és hozzásegíti a
város fejlesztéséért felelős politikusokat a megfelelő döntések megho-
zatalához. A koncepció feladata az, hogy olyan célokat és azok meg-
valósításához szükséges akciókat jelöljön ki, melyek megalapozzák a
város korszerű és harmonikus, a lakosság érdekeit szolgáló fejlődését. 

Az önkormányzat feladata, hogy mindenkor biztosítsa Balatonalmádi
lakossága számára a változó igényekhez alkalmazkodó, az életminőség és
életszínvonal növekedéséhez szükséges társadalmi, gazdasági, környezeti
és műszaki feltételeket. Ehhez egy átgondolt, a város adottságaira építő,
a lehetőségeket és a lakosság érdekeit alapvetően figyelembe vevő terv
szükséges, ez a településfejlesztési koncepció.

A város fejlesztése érdekében számos szakági fejlesztési dokumentum
született az elmúlt időszakban (esélyegyenlőségi terv, turisztikai fejlesztési
koncepció, közszolgáltatási stb.), azonban ezek összehangolása nem
történt meg. Ez is a koncepció feladata lesz.

Jól látszik, tehát, hogy az Önök véleménye, ötlete fontos, hiszen csak
olyan településfejlesztési koncepció lehet eredményes, amely összhang-
ban áll a helyi lakosság véleményével, és amely a lakosság érdekeit is szol-
gálja. 

Mindezt figyelembe véve az Új Almádi Újságban rendszeresen tájé-
koztatjuk Önöket a tervezési folyamat állásáról, de szeretnénk, ha véle-
ményükkel aktívan is segítenék a tervezést. 

Elsőként jelen lapszámunk mellékleteként megtalálható kérdőív
kitöltésére kérnénk fel Önöket. A kérdőív letölthető az önkormányzat
honlapjáról is (www.balatonalmadi.hu). Arra kérjük Önöket, miután
figyelmesen elolvasták, s kitöltötték azt, juttassák vissza legkésőbb 2012.
május 25. napjáig az alább felsorolt gyűjtőhelyek egyikére:
• Polgármesteri Hivatal, Széchenyi sétány 1.
• Györgyi Dénes Általános Iskola, Bajcsy Zs. u. 30.
• Vörösberényi Általános Iskola, Táncsics u. 1. 
vagy küldjék el e-mailen a koncepcio@balatonalmadi.hu e-mailcímre.
Erre az e-mail címre fogjuk várni a későbbiekben is véleményüket,
észrevételeiket.

Emellett a későbbiekben több fórumon is lehetőséget biztosítunk,
hogy elmondhassák véleményüket, ennek időpontját minden alkalommal
külön is jelezzük. A város jövőbeni fejlesztői, azaz az általános iskolások
körében rajzpályázat, a középiskolások körében szlogenpályázat kiírását
tervezzük.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös munkában, véleményükkel,
javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a munkánkat!

Üdvözlettel:  Keszey János
polgármester
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VÁROSSZÉPÍTÉS – FÖLD
NAPJA – SZEMÉTÜGY? 

Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy a Föld Napja alkalmából hoz-
zájárult városunk, erdeink tisztábbá tételéhez!!!

Immár hagyománnyá vált Almádiban, hogy évente kétszer: tavasszal
és ősszel a város Civil Szervezetei a Nők a Balatonért Egyesület koordi-
nálásával összefognak, hogy szebbé tegyék Balatonalmádit. Minden alka-
lommal vannak aktívabb egyesületek, egyik évben a Vörösberényi Nyug-
díjas Klub, a Máltai Szeretetszolgálat, a Lozsántai Ifjak a másik évben a
Horgászok vagy a Postások voltak a lelkesebbek. Idén az Almádi
Gombászok Asztaltársasága vitte el a pálmát, ők gyűjtötték a legtöbb
szemetet!

Április 22-én reggel 9-kor a Pannóniánál a láthatósági mellények,
kesztyűk, szemeteszsákok kiosztását követően a csoportok a város külön-
böző pontjain, köztererületein megkezdték a szemét összeszedését.

A berényi iskolások a 71-es út budatavai szakaszán, a mólónál és a
káptalanfüredi kápolna környékén, a NABE tagjai a 71-es út káptalafüre-
di részén, a Széchényi-parkban az Öregparkban, és a Megyehegyen, az
Almádi Gombászok Asztaltársasága, a Káptalanfüredi Fürdőegyesület és
a Bauxitkutató Természetjáró SE tagjai a Köcsi-tó környékén gyűjtötték
a hulladékot. A vasárnapi rendezvény a tónál ért véget, ahol kvízkér-
désekre lehetett válaszolni. A Köcsi-tó tanösvényt Knauer József és
Baross Gábor, a Bauxitkutató Természetjáró SE vezetői mutatták be.

A résztvevők Föld Napja matricás emléklapot vehettek át, az 50 fő
több, mint 100 (!) szemeteszsáknyi hulladékot gyűjtött össze.

Az Almádi Gombászok Asztaltársasága tevékenységének irányelvei
között nem véletlenül szerepel a Természet védelme, a természet érté-
keinek a megóvása. Ők ezen a napon bebizonyították, hogy ezt komo-
lyan is gondolják! Azt vállalták, hogy – lehetőségeikhez képest – kitaka-
rítják a káptalanfüredi táborok fölötti erdőt, Almádi-Káptalanfüred egyik
gyöngyszemét. A 10 fős lelkes csapat három óra alatt 32 zsákot pakolt
tele szeméttel, és még legalább 40–50 zsáknyi "nagy darabos" szemetet
rakott az út mellé. 

Az első óra elteltével már látszott, hogy a 12 db zsák (amit először
kértek) kevés lesz, ezért Szenthe László a gombásztársaság vezetője tele-
fonál, hogy további zsákokról gondoskodjunk. 

Hamarosan megérkeztem a kért zsákokkal, és örömmel láttam, hogy
a kis társaság milyen sok szeméttől szabadította meg az erdőt. Szenthe
László arcán azonban inkább bosszúságot mint vidámságot láttam. Nem
tudom szó szerint idézni amit mondott, de a lényegre emlékszem:
“Kedves Zsóka – mi is, mint minden természetszerető ember – felhábo-
rodva látjuk azt, hogy felelőtlen és önző emberek az erdeinket szemétle-
rakó helynek tekintik. A szép, tiszta erdő iránti vágyunk – mintegy belső
kényszer – hajt bennünket akkor, amikor arra vállalkozunk, hogy más
mocskát – szemetjét szedjük össze. 

Ha a felelőtlenül szemetelő embereket elítéljük, akkor beszélnünk
kell azoknak az állami intézményeknek és szervezeteknek a felelősségéről
is, akik nagymértékben hibáztathatóak a napjainkra kialakult szemét-
helyzetért!

Ha valaki – tisztességes ember lévén – szeméttelepre viteti (vagy
maga viszi) pl. a fürdőszoba átalakítás sittjét – miért kell több ezer Ft-ot
fizetnie érte? 

Vagy ha valakinek néhány beszáradt festékesdoboza van azt miért
csak Veszprémben veszik át? Persze pénzért! A sort hosszan lehetne foly-
tatni...

Persze már hallom is az ellenérveket: A szeméttelep fenntartása
sokba kerül. Szükség van a bevételre. 

A festékes dobozok ügye sem egyszerű dolog: Veszélyes hulladék,
szóval nagyon macerás... 

Nos, ha így van, akkor marad minden a régiben. Az erdőkben gyűlik
a szemét, aminek egy részét lelkes természetvédők alkalmanként majd
kitakarítják.” 

Reméljük, hogy megoldódik a szemételhelyezés ügye, és mindenki a
maga területén megteszi, amit tud, környezetünk tisztaságáért.

Köszönet a támogatásért minden résztvevőnek, valamint:
Balatonalmádi Kommunális Kft. 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal

Töltési Erzsébet
Nők a Balatonért Egyesület (NABE)

A sikeres akcióról további képek találhatók az interneten: 

http://balaton.vehir.hu/kepgaleria/2012-04-22/fold_napja_balatonal-
madiban.html 

http://www.almadigombasz.hu/index.php/galeria/category/6-20120422-
erdtakaritas-a-foeld-napja-alkalmabol

FELHÍVÁS!
Fontos lenne, hogy a város vasútállomása is vonzó legyen a szezon-

ban,  és kellemes környezetben szállhassanak le az átutazók a vonatról
nálunk. Szakítsák meg sokan a hosszabbra tervezett utazásukat, és mond-
ják azt: DE SZÉP ÁLLOMÁS! Itt töltjük el a pihenés óráit!

Ezért kérünk mindenkit, aki ezzel egyetért, a Balatonalmádi Köz-
alapítvány számlájára fizessen be annyit, amennyit megengedhet magá-
nak. 500 Ft is nagy adomány! (Számlaszám újságunk hátsó borítójának
alján!) A könyvtárban is lehet csekket kérni, a közlemény rovatba kérünk
annyit írni: MÁV virágosítás. Ha több összeg jönne össze, mint a szük-
séges néhány tízezer, a maradékot a jövő évi virágosításra félretesszük.
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Krónika
EGY „NOSZTALGIA” KIRÁNDULÁS NAPJA ALMÁDIBAN
„Köszönjük Magyarország!” („ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑ!”). Ezzel a

címmel rendeztek nagyszabású fotókiállítást, majd a kiállítás anyagából
Raptisz Ioannisz és Vlahosz Haralambosz szerkesztésében könyv jelent meg
2005-ben, a görög emigránsok, köztük több ezer kiskorú gyerek, Magyar-
országra kerülésük 55 éves évfordulója alkalmából.  

S lám, az idő elrepült, az akkori gyerekek felnőttek, életük munkájá-
nak eredményeként a megérdemelt nyugodalmas éveiket élik, és most, egy
kis budapesti csoportjuk látogatási szándékát jelentette be városunkba,
pontosabban szólva a balatonalmádi és a balatonkenesei önkormányza-
toknál jelentkeztek be, ahol az ötvenes évek elején görög gyerekek részére
létesített gyermekotthonok működtek.

Emlékek! Emlékezések! A gyermekkor visszaidézésének vágya! Min-
denkiben megvan. Ki ne akarna visszaemlékezni?  Ezektől vezérelve dön-
tött egy látogatás erejéig az 50 fős – nekem honfitársakból álló – csapat.
Hajdani otthonukat szerették volna meglátogatni. 

Vágyuk támadt, gondolatban visszatérni egy kis időre a „múlt” gyer-
mekotthon falai közé, ahol életük meghatározó éveit töltötték, megte-
kinteni a „Felső otthont”, ahol a szálláshelyük volt kialakítva (Angolkis-
asszonyok háza), felkeresni mindent, ami akkori életükhöz tartozott.
Felkeresni és meglátni, ami ide kötötte őket, az otthonudvart, ahol a
gyümölcsfákon soha nem ért be a termés, mert zölden leszedték, a hajdani
töredezett, repedezett betonutat (főút), a vasutat és a még délebbre he-
lyezkedő dzsumbujos területeket ahol bújócskáztak, rejtőzködtek, a gya-
logutakat, melyeken a tóhoz, a „fürdőző helyükhöz” („Lottó lakótelep” he-
lye) és a focipályához jártak. Aztán elmerengni kicsit az Óvári úttól északra
a volt kukoricás felé, melynek közepén akkor egymagában állt a „Lovassy
kastély”, feltekinteni az Öreghegyi domboldalra, melyet abban az időben
csupán egy két elszórt tájba illő pince és présház jellemezett. Feltekinteni a
káptalani erdő zöldjére, ahol Jenő bácsi építkezett és ahol a Zoli bácsi
lakott. Visszaidézni emlékükbe a mozit, a „faluba” vezető utat, ahol a kihaj-
ló fák ágairól „fosztogatták” a gyümölcsöt. Visszaidézni, emlékezetükbe
azokat a szőlőskerteket, ahova gyümölcsöt jártak „lopni”, és persze emlé-
kekben felidézni tanáraikat, az otthonban dolgozó személyzetet, a
nevelőket, a „mánákat” és a sok leírhatatlan csíntevésüket. Na, meg persze
még nagyon sok mindent, és persze mindezt csoportosan, mindenben
egymás emlékezését támogatva, mindent egymással megvitatva.  

Csak ennyit szerettek volna. Nemes gondolatok, nemes kezdemé-
nyezés! 

A „nosztalgia” kirándulás szervezőjét, Akritídu Szofíá asszonyt, jól
ismerem. Egy hónappal ezelőtt telefonon hívott fel és kért, hogy tartsak
velük a gyermekotthonok látogatási kirándulásukon. „Őrült vagy Te
Szofía!”, mondtam, „Nagyhetet ünnepelünk, és Te Nagypéntekre szervezel
ilyen utakat?”. De hát a buszt, csak erre a napra kaphatták meg bérmente-
sen. Megjegyzem, ez is lehet egy szempont. 

Mint kiderült, a legapróbb részletekig mindent megszervezett a kirán-
dulás napjára, beszélt mindkét önkormányzat vezetőivel, felkészültek fény-
képekkel, filmvetítéssel, zenei programokkal (hangszerek is voltak velük),
versekkel, telefonon és személyesen is felkeresett az akkori otthonokban
dolgozó tanárokat és személyeket, (ez Kenesére vonatkozik) gondoskodott
ajándékozásokról, és ki tudja mennyi minden mással.

A bevezető sorokban említett könyvvel kapcsolatban a szerzők
annakidején engem is megkértek legyek segítségükre a Balatonalmádi gyer-
mekotthon tanárainak felkutatásában, így tisztában voltam, hogy sajnos
Almádiban „annak az időszaknak” köztünk levő élő személye nem sok van,
a tanárok közül csak Balogh Jenő tanár úrról tudunk. Ismerősök úton
útfélén kérdezgették, hogy tudok-e a programról? Az újság is hozta prog-
ramjukat. Természetesen tudtam, és ezek után természetesen izgultam,
titkon drukkoltam a sikerért.

A program inkább a Balatonkenesei otthonra összpontosult, ahol
nyolc tanár jelenleg is a településen él. 

Viszont egyéb látnivalókban, történelmi emlékekben Balatonalmádi
sem marad el, és nemcsak Kenesétől, hanem a „Magyar tenger” bármely
más településétől sem. Így – gondoltam – nem lesz gond, az Almádira szánt
időt hasznosan kitölteni. Tudom, mi nyomja ezeknek az embereknek a
szívét, ismerem vágyaikat, de Almádit is ismerem annyira, hogy ne okoz-
zon gondot a kirándulás vezetése. Pláne, amikor az önkormányzat
épületében Kovács István helytörténészt is megpillantottam. 

A csoport busza a tervezettnél fél órával később érkezett, ráadásul az
egyik utasnál – Níkosz Szerterídisz barátomnál – szívpanaszokból eredő
rosszullét lépett fel, amiért mentőt kellett kihívni, így már az elején látszott,
hogy időzavarba fog kerülni a társaság. A résztvevők között több ismerő-
söm is akadt, többek közt a bevezetősorokban említett könyv két szerzője
is. Ilyen csoportosulások esetében a görögök legtöbbje magyarul beszél, de
gyakori a beszéd közbeni nyelvváltás, illetve sok esetben még mondaton
belül is a szavak vegyes használata. Egy közülük mindenképp a görög
nyelvet beszélte, ez a buszsofőr volt, aki nem tudott magyarul.

Az önkormányzat épületénél fogadtuk a csoportot, Keszey János pol-
gármester az emeleti tárgyalóterembe invitált minket, ahol, mint kiderült:
„Almádi” igenis készült erre a napra, készült a görög csoport fogadására.
Minden résztvevő részére a székén egy impozáns „Régi Almádi” képes-

lapokból összeállított albumot, egy Almádi címerét ábrázoló kerámia
emléktárgyat, és egy Almádit reklámozó golyóstollat helyeztek ajándéknak.
Nemes gesztus, kedves emlék! Személy szerint engem ez a figyelmesség
nagyon meghatott, de ahogy körbetekintettem, ezzel nem voltam egyedül. 

Polgármester úr üdvözlő szavai és Ákritídu asszony rövid tájékoztató-
ja után az ajándékok átadására került sor. Sajnos az idő előrehaladta miatt,
néhány tervezett pont mellőzéséről is döntöttek. A buszon, Kovács István
helytörténész helyzete nem volt irigylésre méltó, mert ugyan lépten-
nyomon többször is belekezdett egy-egy látnivaló, érdekesség ismerteté-
sébe, de a „társaság” a „saját mondanivalóival” volt elfoglalva. 

Első állomásunk a Szent Imre-templom sírkertje volt, ahol Becker
László igazgató és felesége Szevda, aki szintén tanár volt, a sírhelynél
megemlékezést tartottak és virágokat helyeztek el. A közelemben levőkhöz
szólva belekezdtem elmondani a templom és a hozzá kapcsolódó jelentős
történelmi értékek ismertetését, azonban nem éreztem az „odaadó figyel-
met”, amit, egy számomra „ily becses kincs” megillet, így ezt mellőztem.
Hát hagytam. Megértem őket. Ott voltak, egy honfitársuk és egy sorstár-
suk sírja előtt. Más ilyenkor nincs, csak az Emlékezés!

A templom ajtaja nyitva volt. Akárcsak az emlékeim között őrzött kép-
ben, azon az 1956 év tavaszi napon, amikor Szteriosz Szterjádisz barátom-
mal betévedtünk a templom nyitott ajtaján. A templombelső fel volt
állványozva, az állványon egy szakállas, mocskos ruhájú „bácsi” festette a
falakat. A nap sugarai áthatoltak az állványzat rácsain és megvilágították a
falakat. Színek, festékek, vakolatok mindenhol. 

Akkor még nem tudtam, hogy az élet nagyon is közel hoz majd a temp-
lomhoz, akkor még nem gondoltam, hogy nagyon is közel hoz ezekhez a
falakhoz, amiről most már tudom, hogy freskónak neveznek, és most már
a „bácsi” nevét is tudom, aki nem más, mint Bicskey Karle festőművész, és
azt is tudom, hogy a templom egy „Szent Hely!”.   

Honfitársaim érdektelensége a történelmi látnivalóink iránt nem volt
csalódás számomra. Erre számítottam, és ez magyarázat nélkül is érthető,
elfogadható. Ők egy héttel később fognak „Feltámadni” ez évben. Hangu-
latunkat, lelkiállapotunkat tekintve, nem ugyanazon a hullámhosszon va-
gyunk. Ezen sorok között pedig illetlenség lenne részemről értelmetlen
vitákat kezdeményezni. A templom kántorától elkértük a Káptalanfüredi
kápolna kulcsait és elindultunk.

Az Óvári Ferenc utcán elmentünk a volt gyermekotthon északi
bejáratához, ahol az ingatlankezelő társaság képviselője várt minket. „Vár
állott, most Nagy üresség”! Többen értesültek már róla, hogy az otthon
épületét lebontották. Na, de ennyire? Igen, ennyire! Ez néhánynak kegye-
lemdöfést jelentett. A területen a hajdani „Kisiskola” épülete áll csupán
(némileg átalakítva). Körbejártuk. Az épületbe behatolni a balesetveszély
miatt sajnos nem lehetett. De így is, soknak szemében könny csillogott. Itt,
fogyhatatlanok voltak a beszélgetések. Közben az idő szemerkélősre for-
dult. Azért páran így is csak többszöri „noszogatás” után szálltak fel a
buszra, további programidő elhúzást idézve.  

„Ki törődik ilyenkor az idővel? Kit érdekel, ha késnek, amikor szemük
a „Gyermekkoruk Semmijét” látja? 

Az eső miatt csak elmentünk az „Angolkisasszonyok háza” előtt, egy-
egy odapillantás, és átmentünk a Káptalanfüredi „Angyalos Boldogasz-
szony” kápolnához, ahol Földes Jenő tanár bácsiról és Magdi néniről
emlékezett meg, és helyezett el virágokat a csoport szeretett tanáraik sírhe-
lyére. Kovács Pista tartott beszédet. 

Miközben a balatonkenesei önkormányzat hívása Akritídu asszony
telefonján többször is csörgött, már csak egy közös fotóra jutott idő a
„Pireusz” étterem bejárata előtt, és honfitársaimtól elbúcsúztam. Indultak
Kenesére. 

Szerettem volna elmenni velük, és megmutatni a csoportnak a vörös-
berényi temetőben nyugvó honfitársaink sírjait, hisz Ők is, a „Mi emlé-
künk” részei. Itt, hárman vannak. Tósku Szofíá asszony, Tóskosz Dimítrisz
és Hrisztiánópulosz Jánnisz. Sűrűn kimegyek a temetőbe, most, Velük nem
sikerült. Nem sikerült megmutatnom nekik Szofíá néni nyughelyét, annak
a szolid, ártatlan, jóságos néninek a sírhelyét, akivel a sors oly kegyetlen
volt, akiről a görögök megfeledkeztek, és aki mindezt szótlanul tűrte, hi-
szen jóformán magyarul nem is beszélt. Ezen sorokkal itt emlékezem meg
Róla és a többiekről: Riportom befejezése előtt Húsvét Hétfőjén, egy szál
gyertyát gyújtottam sírjánál, és mondtam egy imát lelkük üdvéért. „Nyu-
godjatok örök békében az idegen földben, nyugodj békében Szofíá néni!”

Érdekes! Barátaim arcán elégedettséget és némi megkönnyebbülést
véltem felfedezni. Én zaklatott lettem, egy megmagyarázhatatlan „hiány-
érzet” alakult ki bennem.

Igen! A görögök büszkék, hogy emlékeikben őriznek és van nekik egy
Keneséjük, egy Dégűk, egy Fehérvárcsurgójuk, hogy van egy Almádijuk. Én
is büszke vagyok rá, hogy Almádi az enyém is!

„Köszönjük Almádi!” (EΥXARIΣTOΥΜΕ ΑΛΜΑΝΤΙ!). Köszönjük,  hogy
fogadtad a görögöket! 

Ennek a pár szónak a tolmácsolására kért meg Ákritídu asszony, és ezt
a pár szót vallom én is.

Balatonalmádi, 2012. április 9.
Gadzojannisz Panajotisz
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Kultúra

Április 3-án emlékez-
tünk meg településünk
jeles polgárának, az
író–tanító Váth János
születésének 125. és
halálának 50. évfor-
dulójáról.  A  Magyar
Irodalomtörténet i
Társaság Veszprém
Megyei Tagozata és a
Pannónia Könyvtár
nevében Dr. Ács Anna
muzeológus idézte fel

Váth János életének jelentősebb állomásait, írói munkásságának fokozatos kiteljesedését. Az életút ismertetése mellett remek korrajzot is
kaptunk, bemutatva az akkori vidéki élet ünnep- és hétköznapjait. A mellékelt korabeli fényképek  segítenek felidézni a kor hangulatát,
megjelenítve Horváth János igazgató tanító úr alakját, a gyerekeket, az akkori iskolaudvart, a tantermet. 

A korrajzot  a  Fürtös Lászlóné és Lencse Sándor által, az író műveiből elő-
adott részletek további színekkel gazdagították, ékesen bizonyítva, hogy akkor is
igaz volt: nem csak a városokban lehet maradandót alkotni. Nem kis részben
Váth János indíttatása révén Almádiban a mai napig kiemelt szerepe van a
kultúrának, városunk nemcsak az irodalom, hanem már a képzőművészet terü-
letén is irigylésre méltóan gazdag szellemi vagyonnal bír.

Szép pillanat volt, amikor a Balaton partján álló – és a szülőfalura, Kenesére
néző – szobrának megkoszorúzásakor a kialakuló Európa szoborpark részeként,
igazi európai alkotóként tisztelegtünk Váth János emléke előtt. A megemlé-
kezésen részt vett a szülőfalu képviseletében Vér Lászlóné helytörténész tanárnő
és Györgydeák Hajnalka könytáros.

A Magyar Költészet Napja alkalmából író–olvasó találkozót rendezett a
közelmúltban a Pannónia könyvtára. A vendég ezúttal Almádi közismert,

József Attila-díjas költője, Sarusi Mihály volt. Az est házigazdájaként
Balogh Elemér nyugalmazott főszerkesztő kalauzolt bennünket az

életműben, kérdéseire adott válaszaival Sarusi Mihály életútjának és
alkotói pályájának meghatározó pillanatairól, művészi hitvallásáról beszélt
az érdeklődőknek. Dr. Szerdahelyi Izabella mélyen átélt előadásban több

verset is meghallgathattunk a „Hun fohász” című kötetből.

Idén 10. alkalommal rendezték meg a Veszprémi Főegyház-
megye kórustalálkozóját április 29-én vasárnap, a Veszprémi
Bazilika-főszékesegyházban.

Különös egybeesés, hogy az egyházmegyéből pontosan 10
plébánia kórusa képviseltette magát, köztük az almádi és vörös-
berényi plébánia Szent Ignác kórusa is.

A kórusunk 20 éves fennállása óta először vett részt ilyen
találkozón, így izgalmas és olykor fárasztó hétfő esték előzték meg
eme jeles napot. Az egyéb fontos templomi szolgálatra történő
készülődés mellett, erre is időt kellett szakítania kórusvezetőnk-
nek, Kruppai Tamásnak. Viszont a sok készülődés és nehéz próbák
után mindannyian érezhettük, hogy érdemes volt, hisz egy olyan
élménnyel jöttünk haza, amit nem sokszor érez az ember.
Különösen nagy élmény volt, amikor a 10 kórus együtt énekelte a
kórustalálkozó záróakkordjaként a 3 közös művet, Schubert német
miséjéből a Sanctus tételt, Bárdos Lajostól a Téged kérünk atya
Isten című kórusművet és a Handel: Canticorum Jubilo című
művet, amit megkülönböztetett figyelemmel és büszkeséggel éne-
keltünk, hiszen a mi karnagyunk vezényelhette.

A végén pedig több kórus tagjai és karnagyok is gratuláltak
énekkarunknak. Idézet egy beszélgetésből: „Szeretnék gratulálni az
Önök munkájához. Nagyon tetszett. Még mondtam is az egyik
mellettem ülő kórustársamnak: ez csodálatos.” 

Kórustársaim és a magam nevében is köszönöm szépen
Tamásnak ezt a délutánt! 

Végül, de nem utolsósorban megköszönjük Zsilinszky Cecíliá-
nak a Bazilika kántor-karnagyának a szervezés nehéz munkáját!
Isten áldja meg érte Őt!

Kórusvezetőnk, Tamás, szeretettel vár mindenkit, aki szeretne
énekkari közösségünkhöz tartozni! Próbáinkat, hétfőnként 18 és
20 óra között a vörösberényi plébánia hittan termében tartjuk. 

Vollain Mária kórustag

KÓRUSTALÁLKOZÓ VESZPRÉMBEN

TALÁLKOZÓ SARUSI MIHÁLLYAL

VÁTH JÁNOS EMLÉKNAP
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VILÁGBAJNOK SZÜLETETT
Nincs egyszerű dolgom ezzel a riporttal, mert áprilisban a

legnépszerűbb magyar médiák is hangosak voltak Vadnai Benjamin
legújabb sikerétől. Szakújságírók és különböző tévécsatornák
készítettek jobbnál jobb riportokat Benjivel, hiszen legújabb ered-
ménye büszkeséggel tölti el nemcsak a vitorlázás szerelmeseit, hanem
minden jóérzésű magyar embert. 

Mi pedig különösen büszkék vagyunk, mert mégiscsak „Almádi
gyerek”, és ha késve is, örömmel adunk hírt róla.

Boldogok persze a fürediek is: a Balatonfüredi Yacht Club –
merthogy Benji az ő igazolt versenyzőjük – kisbusszal, zászlókat len-
getve vonult a reptérre, köszönteni az ifjú világbajnokot. Balaton-
füred városa pedig fogadást tart a tiszteletére.

Mit is csinált ez a szimpatikus fiatalember, amivel mindezt kiér-
demelte? Leegyszerűsítve a választ: kiutazott Argentinába, beült a
hajójába, majd fölényesen maga mögé utasítva az egész mezőnyt,
megnyerte a Buenos Airesben megrendezett Laser 4.7 Világbajnok-
ságot.

Édesapjával, Vadnai Péterrel  beszélgetek, miközben az ünnepelt
éppen magánórát vesz matematika tantárgyból. Merthogy sportsi-
kerek ide, vagy oda, azért tanulni is kell.

– Benjinek eddig sem volt idegen a sajtóérdeklődés, kiskorától
sorra nyerte a versenyeket, mégis megkérdezem: hogy viseli most ezt
a nagy népszerűséget? 

Szerencsére jól, bár nem nagyon szereti a nagy nyilvánosságot. 
– Kora szerint most lázadnia kéne, és inkább bulikba járni. Nem

okoz ez problémát?
Engedjük bulizni is, a stresszes versenyek után fontos is a lazítás,

de Benji tudja, hogy hol van a határ. Imádja a vitorlázást, nem okoz
neki problémát alárendelni bizonyos dolgokat ennek a szenvedély-
nek.

Most például hajóosztályt kell váltania, ami újabb kihívásokat
tartogat. Nehéz munka áll előtte, hogy ebben a hajóosztályban is si-
keres legyen. Mellette komolyan veszi a tanulást is. Az önfegyelem és
a céltudatosság alapvető feltételek az élsportnál.

– Tudom, hogy Ti szó szerint „apait, anyait” beleadtatok a
gyerekek tehetségének kibontakoztatásába. Bírjátok még?

Sok magyar tehetség nem tud kibontakozni a megfelelő támo-
gatás hiánya  miatt. Mi tényleg pénzt, időt, energiát nem kímélünk,
ha a gyerekekről van szó. Sokan segítenek: az edzésmunkában Eszes
Tamás vezetésével (szintén almádi, kétszeres olimpikon) a Sail
Choach Hungary és Arató Richard. Támogat minket a Musto, a
Mol, Balatonfüred városa, a Balatonfüredi Yacht Club, a Magyar
Vitorlás Szövetség, a Lóczy Lajos Gimnázium, néhány vitorlázó barát
és természetesen a család is. Mindenkinek hálásak vagyunk, de
nagyon jó lenne egy főszponzort találni, mert most jön a java.
Szeretnénk kijutni a 2016-os olimpiára. Hosszú még az út odáig, az
edzőtáborok, utazások, a különböző versenyeken való részvétel
komoly összegeket emésztenek fel. Szívesen festetnénk Benji vitor-
lájára egy olyan komoly szponzor nevét, akire hosszútávon,
tervezhetően számíthatunk. 

Amíg ezt a támogatót nem találjuk meg, örülünk minden családi,
baráti segítségnek, gyerekeink sikereinek, és annak a szeretetnek,
amit ők nap mint nap tapasztalnak! Merthogy nem szabad elfelej-
teni: testvére,  Jonatán szintén sikeres a  hajóosztályában, az ő jövőjét
is kézben kell tartanunk.

Köszönöm a beszélgetést!
Sz.M.

CSAK ÍGY ÉRDEMES

Benis Tamásra nagyon büszke a főnöke, Számfira István. A
szimpatikus 19 éves fiatalember már az úgynevezett „inas évek”
elején felhívta magára a figyelmet szorgalmával, megbízhatóságá-
val és a szakma iránt tanúsított érdeklődésével. A befektetett
energia pedig természetesen megtérült. Hamar kapott önálló fel-
adatokat, az ösztöndíja is szépen alakult. A koronát azonban
mindenképpen a most megszerzett első helyezés jelenti, amit
Tamás elért A Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyen. Így
szakvizsga nélkül kapta meg a bizonyítványt, miszerint 2012.
áprilisában képzett vízvezeték- és vízkészülék-szerelővé vált.

– Mennyire gyakori ez a fajta mentalitás Tamás generá-
ciójában? 

Számfira István:
– Ritka kincs az ilyen tanuló, ezt meg kell mondanom. 1985

óta több mint 200 diákot foglalkoztattam, Tamás a második
közülük, aki megkapta ezt az elismerést. Rajta már az első nap
látszott hogy szorgalmas, és hogy akar dolgozni. Ő ezt hozta
otthonról, és ez a legfontosabb. A családi indíttatás után szintén
meghatározó volt az elért sikerben szakmai felkészítőjének,
Horváth Norbertnek a személye. 

Szomorú, hogy a legtöbb gyereket egyáltalán nem érdekli a
munka és a tanulás. Volt olyan elsős kezdős csoportom, hogy a
13 gyerekből egynek lett szakmunkásvizsgája. Az iskola pedig
sajnos eszköztelen, egyedül a családi pótlék esetleges megvonásá-
val tud nyomást gyakorolni a szülőkre, hogy figyeljenek oda a
hiányzásokra. 

– Mi lesz így a szakképzéssel?
Ha az Iparkamara elnökének, Parragh Lászlónak nem sikerül

keresztülvinnie a törekvést – miszerint a szakképzést megfelelő
szintre kell emelni – meggyőződésem, hogy tíz év múlva nem
lesznek szakembereink. A szülők is nagyon hibásak ebben a
kialakult helyzetben, mert nem az a cél, hogy mondjuk egy csalá-
di dinasztia továbbvigyen egy adott szakmát, hanem a „tanulj
fiam, aztán majd lesz belőled valami” gondolkodásmód a jellem-
ző. Az összes szakképzést helyre kell tenni, mert nincs becsülete
a szakmáknak. Nagyon sok helyen nem is szakmunkásképzés
folyik, hanem segédmunkástartás, és ez hiba attól függetlenül,
hogy néha kénytelen az ember ezt csinálni, hiszen egyre kevesebb
a megrendelés. A gazdasági válság hatását természetesen nagyon
megérezzük mi is. Tehát a probléma összetett, de az azért jó hír,
hogy a Kamara és az Állam is már ösztönzi a fiatalokat a szak-
képzésben való részvételre.

A beszélgetést csendesen végighallgató Tamásból nem egy-
könnyen sikerült információt szerezni, de hát – szerencsére –
nem is kommunikáció szakon végzett. Azt viszont megtudtam,
hogy nem tervezi elhagyni az országot, jó ideig biztosan itt marad
velünk Almádiban. Az iskolában a matek nem tartozik a kedven-
cei közé, a munkahelyen pedig mindent szívesen megcsinál, bár
ha lapátolni kell, annak nem nagyon örül. Magam részéről
mindkettőben igazat adok neki! 

Gratulálunk neki is, és mestereinek is!
Sz.M.
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Iskolánk, a Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai
Intézet 2011. június elején pályázatot nyújtott be a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatóság által meghir-
detett HATÁRTALANUL! Program „Tanulmányi kirándulások
magyarlakta területekre” támogatására. 

Augusztus végén értesültünk róla, hogy pályázatunk a sze-
rencsés nyertesek között van, így 2012. június elején lehetősé-
günk nyílik huszonöt hetedik évfolyamos diákkal és három
kísérő pedagógussal hat napot Romániában eltölteni.

Pályázatunk 723 000 Ft támogatásban részesült, amit utazási
és szállásköltségre fordíthatunk.

Pályázatunk az „1848–49-es forradalom és szabadságharc
erdélyi színtereinek és hőseinek nyomában” címet kapta.  Útunk
során megismerjük Nagyvárad, Kolozsvár, Torda, Marosvásár-
hely, Segesvár, Csíksomlyó, Kézdivásárhely, Nagyszeben, Déva,
Vajdahunyad és Arad nevezetességeit, felidézzük a szabadságharc
fontos eseményeit, megemlékezünk a szabadságharc híres szemé-
lyiségeiről. A tanulmányi kiránduláson részt vevő gyerekek előre
elkészített projekt feladatokkal készülnek és az adott helyhez
kapcsolódva tartanak előadást diáktársaiknak. Több alkalommal
közös programon vesznek részt Erdélyben élő magyar diákokkal.
Ellátogatunk a Kézdivásárhely mellett fekvő Sárfalvára, ahol a
helyi óvodának és iskolának szeretnénk támogatást nyújtani. A
Déván működő gyermekotthonban is látogatást teszünk, ahol
minden támogatásnak nagyon örülnek. 

A kirándulás célja, hogy tanulóink megismerjék a határon túl
élő magyarság életét, kapcsolatot teremthessenek hasonló korú
erdélyi fiatalokkal, és személyes tapasztalataik segítségével elmé-
lyíthessék, bővíthessék eddigi történelmi ismereteiket.

Mottónk: „A múlt nyomában járunk, egy gazdagabb jövőért.”

Kedves Olvasó!
Ha Önnek is módjában áll támogatást nyújtani, örömmel

fogadjuk az iskolában és továbbítjuk Sárfalvára valamint Dévára.
Élményeinkről és tapasztalatainkról visszaérkezésünk után

beszámolunk.
Dudásné Pirik Mariann

Április 26-án tartották meg a vörösberényi általános
iskolások gálaműsorukat a Pannónia Kulturális Központban.

Nyitóprogramként, ünnepélyes keretek között avatták az
iskola polgáraivá az első osztályos tanulókat. Ezután Németh
Béla igazgató kézfogással köszöntötte a legkisebbeket. 

A több órás műsor keretén belül elhangzottak szavalatok,
zongorajátékok és népszerű slágerek. A kisebbek színpompás
jelmezben meseelőadásokkal örvendeztették meg a közönséget,
míg a nagyobbak egyéni és csoportos táncokkal és vidám jele-
netekkel fokozták a jó hangulatot. Befejezésként egy ígéretekkel
és jókívánságokkal teli dalocskával köszöntötték az édesanyákat
és nagymamákat.

MATEMATIKA ÉS ANGOL 
SIKEREK VÖRÖSBERÉNYBEN

A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiválóan szerepeltek fiatal-
jaink a Kenguru országos matematika versenyen.

A megyében több száz tanuló közül megyei első helyezést ért
el Raffai Richárd, aki egyben az országos 19. helyezést is magáé-
nak tudhatja.

További eredmények:
4.  helyezett: Zanathy Barnabás 6. osztály
8.  helyezett: Bucsy Benjámin 6. osztály
8.  helyezett: Kedves Áron 7. osztály
9.  helyezett: Oláh Panna 2. osztály

16.  helyezett: Bors Réka 8. osztály
16.  helyezett: Kedves Lőrinc 3. osztály
18.  helyezett: Kedves Máté 6. osztály
21.  helyezett: Pohl László 6. osztály
21.  helyezett: Szecsődi Kíra 4. osztály
Felkészítő tanáraink: Kovács Katalin, Laczkó Anita, Szöge-

diné Hoblyák Katalin, Vajainé Majbó Judit, Zanathy László.
Iskolánk évek óta a megye legjobbjai között szerepel. Nem

történt ez másként idén sem. Az év eleji csapatgyőzelem után az
országos nyelvi verseny megyei fordulóján Nagy Artúr 7. osztá-
lyos tanuló a 5. helyezést érte el.

Felkészítő tanár: Gillich Lászlóné

PÁLYÁZATOT NYERTÜNK!

POLGÁRŐRHÍREK
Kedves Olvasó!

Szomorúan láttam március 31-én –  közgyűlésünkön – hogy
milyen kevesen vagyunk. Mindössze 23 fő. Kevés, de még elegen-
dő feladataink ellátásához.

Tisztújító közgyűlés volt, melyet megtisztelt jelenlétével Keszey
János polgármester, Dr. Szabó János Balatonalmádi rendőrkapi-
tánya,  Dr. Bóka István országgyűlési képviselő is.

A következő négy évre Hansági Endre kapott bizalmat, mint
elnök, Balogh Csaba elnökhelyettes, Hilbert Elek Tibor titkár lett.
Balatonalmádi területét civil és „céges” autókkal is jártuk, lovas
polgárőreink a hegyeket-völgyeket ellenőrizték.

Kezdődik a szezon. Természetesen ez több feladatot ró tag-
jainkra. 

Információs asztalunk megtalálható lesz a strand környékén,
ahol nyelveket beszélő egyetemista srácok segítenek a turisták-
nak.

Jó, ha láthatók vagyunk a közterületeken, jó, ha nem vagyunk
láthatók, ám mégis figyelünk. Bűnmegelőzés ez. Jogosítványaink
szerények.

Régi vesszőparipám, hogy a polgárőrség nem önkéntes rendőr-
ség, akkor sem, ha feladataink végzéséhez – szükségszerűen –
hozzátartozik a rendőrséggel való szoros kapcsolattartás !

Önért vagyunk. Ilyen egyszerű.
F.F.

A VÖRÖSBERÉNYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

KULTURÁLIS BEMUTATÓJA
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Jöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ

Rendezvények Balatonalmádiban május 10. és június 17. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja!

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

Május 9–12. szerda-–szombat
EURÓPA NAPOK BALATONALMÁDIBAN

Május 9. szerda, 19 órától 
Kökörcsin és Gurgolya Néptánc Csoportok; Györgyi Dénes Általános
Iskola néptánc csoportja; Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán
Népdalköre és Ringató Balaton Táncegyüttese

Május 10. csütörtök, 19 órától 
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió almádi csoportja; Yildizlar Hastánc
Csoport; Kid Rock & Roll SE almádi csoportja; Queen Dance SE almá-
di csoportja Helyszín: Városház tér (esőhelyszín: Pannónia Kulturális
Központ nagyterme)
Szervező: Pannónia Kulturális Központ; Tel.: 88/542-506, 542-511 

Május 9. szerda, 16.45 óra 
HOMEOPÁTIÁS ELŐADÁSSOROZAT – 1. alkalom 
Előadó: Sütő Erika védőnő Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: 20/9160-241 (Csontos Zsuzsanna) 

Május 10. csütörtök, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Biztonságos közlekedés Vendégünk: dr. Szabó János r. alezredes,
rendőrkapitány 
Zenés szülinapi rendezvény: májusban és júniusban születettek
ünneplése Németh Tamással
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

Május 10. csütörtök, 17 óra 
MADARAK ÉS FÁK NAPJA A ROMKÚTNÁL
Szervezők: Szentkirályszabadjai Baráti Kör; Vörösberényi Polgári
Olvasókör; Litéri Turisztikai Egyesület 
Helyszín: Malomvölgy Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc)

Május 10. csütörtök, 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvé-
nyek Háza Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 11–12. péntek–szombat
TAVASZI ZSONGÁS Helyszín: Városház tér

Május 11. péntek 
14 óra Játékvár, gyere a játék vár – szórakoztató gyermekprogram
16 óra Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringató Balaton néptánccso-
portja és Varga József nótaénekes fellépése
17 óra Operettműsor
18 óra Botorka Néptáncműhely Kulturális Egyesületének néptánc
bemutatója
19 óra Rozmaring folklórcsoport – Nyitragerencsér (Szlovákia) 
19.30 óra DJ Gada estje
Péntek délután lovas kocsikázásra lesz lehetőség, a Vörösberény Lovas
Egyesület jóvoltából. 

Május 12. szombat 
12 óra Játékvár, gyere a játék vár - szórakoztató gyermekprogram
16 óra Szárazág Litéri Táncosok Baráti Körének néptánc bemutatója
16.45 óra Csillagnyílás Balett Csoport műsora
17.30 óra Rock and Roll akrobatikus táncbemutató
18 óra ARTONS zenekar koncertje
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

Május 11. péntek 
BABA–MAMA KLUB PROGRAMJA
10 óra Születés Ünnep Beszélgetés a szülésre való felkészülésről és a
világra jövetelről szülést kísérő szakemberekkel. 
16 óra Babies Filmvetítés, majd beszélgetés
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára 
Tel.: 70/53-98-892 E-mail: hadliv@gmail.com 
Web: http://babamamatandem.blogspot.com/ (Brokés-Hadházy Lívia) 

Május 11. péntek, 16 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA Iráni utazások – előadás
képvetítéssel Előadó: Kovács Attila Helyszín: Pannónia 1. terme
Tel.: 88/430-091 (Kovács István)

Május 12. szombat, 15 óra 
IDŐSEK NAPJA a Magyar Vöröskereszt vörösberényi alapszervezete
szervezésében Közreműködnek: Szentirmai Edit és Búzás Csaba
előadóművészek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/50-50-376 (Varjas Csabáné) 

Május 13. vasárnap 
MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház. Légy te a legügyesebb! (gólyaláb, lépegetős, karika-
dobó, célbadobó, teke …) Kézműves pillanatok – 500 Ft/alkotás 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 17. csütörtök, 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendez-
vények Háza Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 17–20. csütörtök és vasárnap között 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Lengyelországi 4 napos körutazás: Zakopáne – Krakkó – Wieliczka
Indulás: 5 órakor – Tel.: 30/902-42-68  (Lencse Sándor) 

Május 18. péntek, 19.30 óra 
A ZENE VARÁZSA A budapesti Solti György Zeneiskola Vonószene-
kara és a veszprémi Gárdonyi Zoltán Vonószenekara közös koncertje.
Vezényel: Bolla Milán és Demel Eszter. Belépő egy pohár borral: 500 Ft 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 18. péntek, 16–19 óra között 
MAGOCSKÁK CSALÁDI DÉLUTÁN Kirándulás és családi délután –
cél, hogy a leendő és a már ovis gyermekek családjai ismerkedhessenek,
beszélgethessenek. Esőnap június 2-án szombaton 16–19 óra
Helyszín: Malomvölgy Szervezők: Baba–Mama Klub; Almádi Óvodák
Szülői Munkaközössége; Magocskák Alapítvány 
Tel.: 70/53-98-892 E-mail: hadliv@gmail.com 
http://babamamatandem.blogspot.com/ (Brokés-Hadházy Lívia) 

Május 18. péntek, 18 óra 
KERTÉSZETI ÉS GYÓGYNÖVÉNY-ISMERETI
ELŐADÁSSOROZAT
Gyógynövényekről: gyógynövények gyűjtése, feldolgozása, felhasználása 
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök-gyógynövényszakértő 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Május 18. péntek, 18 óra 
ALMÁDI TÁRLAT 2012. 
A kiállítás szervezői: Sélley Katalin – Vágfalvy Ottó – Bognár László 
Helyszín: Pannónia kiállítótermei 
A kiállítás megtekinthető június 9-ig, az intézmény nyitvatartási idejében.
Tel.: 88/542-511; 20/203-61-35 (Kiss György) 

Május 19–20. szombat–vasárnap 
MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház. Asztali játékok (malom, sakk, dominó, rajzolók,
kifestők, jenga, kártya…) Légy te a legügyesebb! (gólyaláb, lépegetős,
karikadobó, célbadobó, teke…) Kézműves pillanatok – 500 Ft/alkotás 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 19. szombat, 19 óra 
FÉRFI NAP A PANNÓNIÁBAN Helyszín: Pannónia nagyterme 
A részletes programot keresse plakátjainkon! Tel.: 88/542-515

Május 19. szombat
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA
Gombásztúra Nagyvázsony környékére 
Indulás: a PKKK elől 8.00 órakor  Tel.: 88/438-224  (Szenthe László)

Május 20. vasárnap, 8–14 óra között 
I. BABA-, GYEREKRUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE
Helyszín: Balatonalmádi piactér 
Ha bárki szeretne eladóként részt venni a börzén, érdeklődni lehet Boros
Hangánál: rasovszky.judit@upcmail.hu,  20/46-01-646

Május 22. kedd, 16 óra 
A GYERMEK HELYE A CSALÁDBAN 
Szervező: Magocskák Közhasznú Alapítvány 
Előadó: Bacsárdi Csilla pszichológus Helyszín: Mogyoró utcai óvoda tor-
naterme Tel.: 88/542-549 (Mogyoró úti óvoda) 
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Május 23. szerda, 16–17 óra között 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: Befizetés vacsorára
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-42-68  (Lencse Sándor)

Május 24. csütörtök, 12 óra 
ÍRÓ–OLVASÓ TALÁLKOZÓ – VARRÓ DANI
Helyszín: Györgyi Dénes Iskola 
Szervező: Pannónia könyvtár Tel.: 88/542-514 (Fábiánné Sáray Anna) 

Május 24. csütörtök, 18 óra 
ALKOTÓMŰHELY Kortárs művészet kérdései – képmustra, korrektúra,
beszélgetés a képekről 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 25. péntek, 10 óra
BABA–MAMA KLUB PROGRAMJA 
Tartósítás, befőzés, savanyítás természetes módon
Beszélgetés Kiss Renátával a Csalán Egyesület munkatársával.
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára 
Tel.: 70/53-98-892 E-mail: hadliv@gmail.com 
http://babamamatandem.blogspot.com/ (Brokés-Hadházy Lívia) 

Május 25. péntek, 13 óra 
VIZEK VILÁGA – BALATON Fischer Mór Porcelánipari Szakközép-
iskola diák rajzszakkörének kiállítása;
A rajzszakkör vezetője: Kecskeméti Dominika 
Helyszín: Vízimúzeum Tel.: 70/39-26-262 (Gönci György) 

Május 25. péntek 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 26–27–28. szombat–vasárnap–hétfő 
MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház Asztali játékok (malom, sakk, dominó, rajzolók,
kifestők, jenga, kártyák…); Légy te a legügyesebb! (gólyaláb, lépegetős,
karikadobó, célbadobó, teke…) Kézműves pillanatok – 500 Ft/alkotás 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 26. szombat, 16 órától 
MANDULÁS TÁNCHÁZ – III. családi táncház 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc)

Május 27. vasárnap
ALMÁDI VÁROSI GYEREKNAP 
Vetélkedők, sportjátékok, ügyességi versenyek, pünkösdi királyválasztás,
színpadi programok és gyermekrajz-kiállítás a Padlásgalérián
Sztárvendég: ALMA EGYÜTTES Helyszín: Szent István Park
A részletes programot keresse plakátjainkon! Tel.: 88/542-511 

Május 27. vasárnap, 17 óra 
HŐSÖK NAPJA Megemlékezés Konzervatív Kör szervezésében 
Helyszín: Hősi Emlékmű Tel.: 20/203-61-35 (Kiss György) 

Május 28. hétfő 
MAGTÁR TELJESÍTMÉNY TÚRA 
Háfiz-15 Útvonal: Magtár – Hajóállomás – Óvári-messzelátó –
Malomvölgy – Magtár 
Háfiz-25 Útvonal: Magtár – Hajóállomás – Csere-hegyi kilátó – Óvári-
messzelátó – Malomvölgy – Magtár 
Indítás: 8–10 óra között Szintidő nincs, a cél 17 órakor zár!
Nevezési díj: 1.000 Ft/fő 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 30. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Halászlé party a Klubban Vendégünk: Gönci György
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

Június 1. péntek, 9 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Megyei nyugdíjas majális Veszprémben: kiállítások, programok, ebéd
Utazás külön busszal Tel.: 30/902-42-68  (Lencse Sándor) 

Június 1. péntek, 14 óra 
ALMÁDI PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE 
Jegenye-Fényben – Miller Zoltán színész, énekes műsora 
Helyszín: Pannónia nagyterme Tel.: 88/542-459 (Ráskyné Zsuzsa)

Június 2. szombat, 10 óra 
JUNIÁLIS ÉS FŐZŐVERSENY 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc)

Június 2. szombat 
BALATON CLASSIC RAMADA GRAND PRIX – Veterán
autóalálkozó Helyszín: Városház tér Szervező: Balatonalmádi Turisztikai
Egyesület. Bővebb információ: www.balatonclassic.hu; Tel.: 88/542-580 

Június 2–3. szombat–vasárnap 
MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház Asztali játékok (malom, sakk, dominó, rajzolók,
kifestők, jenga, kártyák…) Légy te a legügyesebb! (gólyaláb, lépegetős,
karikadobó, célbadobó, teke…) Kézműves pillanatok – 500 Ft/alkotás 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 4. hétfő, 18 óra 
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Helyszín: Szent Erzsébet Liget Szervező: Konzervatív Kör és a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár. Tel.: 20/203-61-35 (Kiss György) 

Június 7. csütörtök, 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból
6 boros borkóstoló ára: 2. 500 Ft/fő 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 8. péntek, 18 óra 
MAGTÁR GALÉRIA – KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
Bámulni a megszokottat – Hajós-Hollanda Éva alkotásai 
A kiállítás június 28-ig látogatható. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 8. péntek, 10 óra
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Évadzárás – Hogyan tovább Baba-Klub?
Tel.: 70/53-98-892 E-mail: hadliv@gmail.com 
http://babamamatandem.blogspot.com/ (Brokés-Hadházy Lívia) 

Június 9. szombat 
EGÉSZSÉGNAP A PANNÓNIÁBAN SZTÁRVENDÉGEKKEL 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ termei 
A részletes programot keresse plakátjainkon! Tel.: 88/542-515 

Június 10. vasárnap 
MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET – Töltsük együtt a délutánt! 
Házi és kézműves termékek, balatoni borok, festmények, grafikák, fotók,
könyvek, játszóház Asztali játékok (malom, sakk, dominó, rajzolók,
kifestők, jenga, kártyák…) Légy te a legügyesebb! (gólyaláb, lépegetős,
karikadobó, célbadobó, teke…) Kézműves pillanatok – 500 Ft/alkotás 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 13. szerda, 7.30 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
KIRÁNDULÁS külön busszal: Herend – Porcelánmúzeum – Sárvár –
Fürdő – városnézés; Tel.: 30/902-42-68  (Lencse Sándor) 

Június 15. péntek, 18 óra 
KELEMEN MARCEL ALMÁDI FESTŐMŰVÉSZ ÉS
TANÍTVÁNYAINAK KIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Pannónia kiállítótermei Tel.: 88/542-515 
A kiállítás megtekinthető július 7-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 

Június 14. csütörtök, 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendez-
vények Háza Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 16. szombat, 10 órától 
LOVASKAVALKÁD Helyszín: Vörösberényi Iskola mögötti terület  
Szervező: Vörösberény Lovas Egyesület Tel.: 30/270-78-64 

Június 16. szombat 19 óra 
ALMÁDI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
Keszegsütés, múzeumi tárlatvezetés és hastánc-bemutató.
Helyszín: Vízimúzeum és a Pannónia előtti tér
Tel.: 88/542-515 

Június 17. vasárnap 
MESTERSÉG ÉS MŰVÉSZET – Töltsük együtt a délutánt! 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00
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NEKED KI A PÉLDAKÉPED?
Ezt a kérdést gyakran tesszük föl a gyerekeknek. Elgondol-

koztam azon, hogy meg tudnám-e nevezni azokat az embereket,
akiknek személyisége, munkálkodása számomra követendő
mintát nyújtott eddigi életem során. Talán. Bár teljességre nem
törekedhetek, de megpróbálom őket bemutatni. Mit is láttam
bennük, amiért aztán akarva, akaratlanul példaként magam elé
állítottam őket?

Mint minden emberpalánta, első tapasztalataimat családunk-
ban szereztem. Hogyan? No, ezt a következő idézet szemléltet-
heti leginkább (rokonaim elmondása alapján):

„– Sacika! Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? – ezt a kérdést
unokafivérem felesége intézte hozzám, miután már testvéreimet
is kifaggatta terveikről.

– Hát anyuka! – válaszoltam nagy vidáman (voltam talán 5
éves).”

Úgy vélem, hogy ez a válasz többet rejtett magában, mint ami
szó szerint elhangzott. Már felnőtt fejjel rengetegszer végiggon-
doltam a dolgot. Miért is? Nos, nem csupán édesanyámat, ha-
nem az első tanítómat is szerethettem, tisztelhettem egy személy-
ben. Ő volt ugyanis a tanító nénim is: Krenovits Lórántné Ró-
zsika néni (előbb Dr. Barabás Béláné, Rácz Rózsa). Láttam azt a
hatalmas erőfeszítést, amellyel áldozatos tanítói munkája mellett
szülőként is talpon próbált maradni. Ha éjjel fölriadtam, láttam,
amint még mindig a füzetcsomó fölé görnyedve javít az ugyan-
csak gyengén világító villanyégő mellett. Amikor felébredtünk,
várt bennünket a reggeli, hogy időben indulhassunk az iskolába.
(Rohanás, hogy el ne késsünk.) Tanítás után szinte mindig volt
kötelező elfoglaltsága, s csak késő délután ért haza. (Már akkor
motoszkált bennem a gondolat, hogy tanító semmiképp nem
leszek!)

Cseperedvén egyre tágult körülöttem a világ. Mind több és
több embert ismertem meg.

Saághy Blanka néni bábszakkört szervezett, naná, hogy be-
léptem! Rendkívül kedves, türelmes, hozzáértő tanító volt. Vagy
Lendvainé Mária néni, aki a néptáncot szerettette meg velünk (és
a fizikát). Felső tagozatos nevelőink közül nagyon jó szívvel
emlékszem Sudárné Erzsike nénire, aki türelemmel, nagyon nagy
hozzáértéssel vezette gyermekkórusunkat (ezt mai tudásom alap-
ján állítom). Minden tekintetben kiemelkedő pedagógusnak tar-
tottam, s tartom ma is unokabátyámat, Gerencsér Attila magyar,
történelem szakos tanárunkat. Nála precízebb, következetesebb,
alaposabban tanító, gyermekeket tisztelő pedagógust nehezen
tudnék megnevezni (kevés létezik ebből a fajtából). Óráin lehe-
tetlen volt nem figyelni! Előadásmódjával úgy lekötötte figyel-
münket, annyira megértette velünk a tananyagot, hogy otthon
tanulni már jószerint nem kellett, esetleg verset, no és a leckét
megírni. Történelem óráin csodálatos időutazásokat tettünk a
múltba, pedig kréta, tábla volt az eszköze, no és a lebilincselő
előadásmód! (Ekkor határoztam úgy, hogy régész leszek.)
Pályájának csúcsán már a megyei szaktanácsadóságig vitte.
Nagybátyáim élete, munkássága úgyszintén csodálatos példaként
álltak és állnak a mai napig előttem: Pista bátyánk – Dr. Rácz
István, a pápai Református Kollégium tanára – a latin nyelvet
oktatta. Az államosítás után ugyanezen épületben igazgatóhe-
lyettese volt a jogutód Petőfi Sándor Gimnáziumnak. Egykori
tanítványai mesélték, hogy szinte minden diákot név szerint
ismert – járt ide vagy 8–900 tanuló! Emellett ismerte az ó-görög
nyelvet, angolul, franciául, természetesen németül, oroszul, ha
jól emlékezem olaszul is beszélt. Másik nagybátyám Dr. Rácz
Endre a magyar nyelv professzora volt. Mindketten kora ifjúsá-
guktól kitűnő tanulók, tehetséggel, tudásszomjjal megáldva. 

Gimnáziumi tanáraink közül néhányra mindig tisztelettel
gondolok:

Fraknói Vili bácsi a magyar és német nyelv nagyszerű tanító-
ja volt. Négy eszköze: kiváló előadásmód, kréta, tábla, és a
tankönyv. Két mondása későbbi életem során gyakran jutott
eszembe: „Lányok! Maguknak nem volt kötelező ide jelentkezni,
aki nem akar tanulni, ne járjon ide!” (negyvenhatan voltunk).  2.
„Tudják, Lányok! Egykori tanárom azt szokta mondogatni, hogy
[Ha csak egy embernek is át tudtam adni a tudásomat, már nem
éltem hiába ezen a világon.] Ezt a mondatot nagyon gyakran
ismételgettem magamban, sokkal később, amikor… de nem

vágok a dolgok elébe. Büszkeséggel tölt el, ha A. Tóth Sándor
tanár úr eszembe jut, hogy a képalkotás rejtelmeit tőle leshettük
el. Bizony, életem egyetlen beírását tőle kaptam, mert nem
voltam hajlandó az ő elgondolása szerint kiigazítani egy raj-
zomat. Beírás szövege: „Makacs.” Na, ez igaz.! (Akkortól már
festőségre gondoltam.) Nem nagyon kedveltem bizonyos emberi
tulajdonságai miatt, de rendkívül tiszteltem hatalmas tudásáért
Kiss János tanár urat (ő volt osztályfőnökünk). Történelem órá-
kon mindig rámutatott arra, hogyan is függenek össze egymással
a világ eseményeit. Egyszer így szólt – éppen Trianonról tanul-
tunk: „Lányok! Azt sem bánom, ha maguk közül valaki följelent
engem, de tudniuk kell az igazságot Trianonról.” És akkor, a 60-
as években, elmondta. (Továbbra is az osztályfőnökünk maradt.)
Földrajzot is tanított. (Akkor már geológus szerettem volna
lenni.)

Végül tanító lettem.  Ennek külön története van. Majd talán
egyszer leírom. 

Látom, hogy csupa pedagógusról emlékeztem meg, mint
példaképeimről! Azt gondolom, hogy ez így van rendjén ilyenkor
– Pedagógusnap táján. Gondolatban előttük tisztelgek, akiknek
példájából negyven éves tanítói működésem alatt mindig bősége-
sen „meríthettem”, valahányszor elbizonytalanodtam.

Boda Zoltánné 
nyugalmazott tanító

RECEPT
Itt vannak már a friss főzeléknekvalók, melyeket szívesen

eszünk. Az idén nagyon jól sikerült a kertünkben a fejessaláta.
Mindennap kell enni, mert hamar megöregszik. Így jutott
eszembe a salátafőzelék, melyet gyerekkoromban ettünk.
Nemigen kedveltem, mert a nagy darab salátadarabok nem tet-
szettek. Utánaolvastam, kicsit módosítottam, és elkészült egy
nagyon finom kora tavaszi főzelék.

Salátafőzelék

Egy nagy fej salátát nagyon apróra felszelünk. Egy nagy
krumplit meghámozunk, és apró kockákra felvágunk. 

Lábasban vajon megdinsztelünk egy fej apróra vágott
vöröshagymát, majd rádobunk egy gerezd zúzott fokhagymát. 

Rögtön rátesszük a salátát és a krumplit.  Kevés vizet öntünk
rá. Sóval, fehérborssal fűszerezzük. Rövid ideig főzzük, mert
hamar megfő. Ne főzzük túl! Kb. 2 evőkanál lisztet simára
keverünk 2 evőkanál tejföllel, majd a főzelékbe öntjük. 1-2
evőkanálnyi citromlével ízesítjük. Aki szereti, kevés apróra vágott
kaprot is tehet bele. Illik hozzá, én tettem bele. Jól átforraljuk. 

Hasonlóan nagyon finom a brokkolifőzelék. Egész évben
készíthetjük, nagyon finom és egészséges.

Brokkolifőzelék

Egy brokkolinak levágjuk a torzsáját, rózsáira szedjük,  meg-
mossuk, majd lábasba rakjuk egy meghámozott, apróra vágott
krumplival. Kevés vizet öntünk rá. Só, fehér bors a fűszere.
Besamellel sűrítjük.

Besamel: 6 dkg vajat forrósítunk, majd elkeverünk benne 2
evőkanál lisztet. Tűzről levéve 3 dl forró tejjel simára keverjük.
Gyorsan elkeverünk benne 1 tojást, csipet sót, fehérborsot, csipet
szerecsendiót. Beleöntjük a főzelékbe, jól elkeverjük és kifor-
raljuk. A brokkoli hamar puha, ne főzzük túl! 

A főzelékek mellé illik a bundáskenyér. Én nem szeretem 
olajban sütni, nekem nehéz és az olajszagot sem szeretem. Az én
bundáskenyerem:

Kivajazok egy jénai tálat, egy soron beleterítem a szikkadt
zsemlét vagy a kenyeret. 1-2 tojást elkeverek annyi tejjel, hogy
ellepje, megszórom reszelt sajttal. Sütőben átsütöm. 

Ha egy kicsit takarékoskodni akarunk, választhatunk ilyen
egyszerű finomságokat. 

ÖÁ 
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Aki figyelmesen és elég gyakran jár a természetben egy idő
után meglepve tapasztalja, hogy a jól ismert jellegzetes formákat
mutató élőlények között fel-feltűnnek „eltérő szerveződésű”
példányok! A másság legfeltűnőbb jelei a szín, a forma és a struk-
túra megváltozásai!

A változások a gének, kromoszómák, vagy a sejtek szintjén
történnek, és akár öröklődhetnek is. Okozhatják osztódási hibák,
mutagén anyagok, állati kártevők, gombák, vírusok.

A keletkezett rendellenesség lehet növénykórtani,  állattani
vonatkozású, lehet fejlődés-alaktani (morphogenetica), vagy
lehet törzsfejlődéstani( filogenetikai) jellegűek. 

A képeken bemutatok néhányat a helyi színváltozatok közül:
fehér tőkésréce, fehértarka feketerigó, harangvirág, ékes vas-
virág, szuhar mutáció, agárkosbor, nagy ezerjófű, ökörfarkkóró.

Alaktani példák: duplázódott festőpipitér, duplagomba,
zöldgyíkok dupla farokkal, virágzatban virágzat.

Néhány a már valahol látottak közül:
gombán gomba /emeletes kenyérgomba/, fehér veréb, fehér

ökörfarkkóró, 3/3-os dióhéj, iker mandula, alma. 
A növényi torz növéseknek külön tudománya van, a tera-

tológia. 
Az egyedfejlődés folyamán előfordul, hogy a szerv nem fejlő-

dik ki rendesen, más helyeken fejlődik ki, vagy eltér a normális
típustól. Sajátságosan árulkodó jelenség az atavizmus /visszaütés/,
mely az ősökre való következtetésben segíti a tudományt.

Így alakulnak ki a jellegzetes teratómák:
– szalagosodás,
– csavarodás,
– összenövés – a leggyakoribb, szinte minden növényi rész

összenőhet önmagával,
– hasadás – a szervek számnövekedésével jár,
– átváltozás – főleg a virágban zajlik, a porzók próbálnak

szirommá lenni,
– járulékos szervek képződése – pl. virágban rügyek.
A következőkben néhány igen érdekes teratómát emelnék ki.

Kis szerencsével akár találkozhatunk is velük.
• A levél szárhoz való növése gyakori például a gyermek-

láncfüvön, kőrisen, akácon.
• A fűz levélállása keresztben átellenessé alakul, a szórt levél-

állásból.
• A porzó és a termő összenőhet a szőlő virágában.
• A dió és mandula esetében a termők megsokszorozódása

összenőtt termést, a diónál 3-4 héjból álló termés kialakulását
eredményezheti.

• A paradicsom normális öttagú virág levélörvei helyett 6-7
tagú örvök keletkeznek.

• A tündérrózsák porzói sokszor szirommá alakulnak, a
sziromszegélyen vannak a keskeny pollenzsákok.

• A kajszin előfordul, hogy a porzószál rendesen kialakul,
csak a portokok helyén fejlődik szirom.

• Egyes kerti virágokban a termők zöld lomblevelekké fejlőd-
hetnek.

• Az orgonán, muskátlin a porzókon és a szirmokon magkez-
demény fejlődhet.

• Kétlaki növényeknél esetleg a hím virágban porzó helyett
termő fejlődik.

• A tulipán virágában a porzó ránő a termőre.
• A magház belsejében portokok fejlődnek.
A továbbiakban izgalmas szemlélődést kívánok minden

kedves olvasómnak.

Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teratol%C3%B3gia  
letöltve: 2012-04-29

Fotó:  Novák L.,  tszab
Írta:  tszab@gmail.com

RENDELLENESSÉGEK A GOMBÁK, A NÖVÉNYEK
ÉS ÁLLATOK VILÁGÁBAN

nagy ezerjófű, fehér

ékes vasvirág

duplagomba

sárga ökörfarkkóró

fehértarka feketerigó

harangvirág szinváltozat

Köcsi-tó, agárkosboros

kétfarkú zöldgyík

szuhar mutáció

festőpipitér 2n és 
normál virágú 

mutációvirágon virág
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Szeretnék városunk lakóinak
arról mesélni, hogy a Mese-
madár műhely lelkes alkotói-
val nagy év végi kiállításra és
divatbemutatóra készülünk. 

Borsné Simon Györgyi,
kreatív kolléganőm azzal az
ötlettel keresett meg január-
ban, hogy rendezzük meg újra
sok év után a “Miénk a pad-
lás” című gyermekrajz-kiál-
lítást a Városháza Padlásgalé-
riájában. Az egykori kiállítás,
ugyan nagyon régen volt – ál-
talános iskolás koromban –,
mégis mélyen él emlékeim-
ben, mert nem akármilyen
kiállítás volt az ott és akkor.

Így örömmel mondtam igent lelkes tanítványaimmal együtt.
Hónapok óta erre a kiállításra készülünk tanítványainkkal és

nem titkolt célunk, hogy balatonalmádi óvodásai is bemutatkoz-
hassanak majd, így számukra külön rajzpályázatot hirdettünk.

Közben sok-sok ötlet és elképzelés valósul meg az alkotó
munka során, így rendkívüli alkotásokkal és még sok meglepetés-
sel találkozhatnak majd azok, akik 2012. május 27-én, a gyermek-

napon, eljönnek majd a
kiállítás megnyitójára.
Aznap valóban miénk
lesz a padlás! A kiállítás
napjára a Mesemadár
műhely tagjaival divat-
bemutatóval is készü-
lünk.

Tanári pályám kezde-
ti éveiben született meg
az ötlet, hogy kipróbá-
lom a projektoktatást és

divatbemutatót való-
sítok meg akkori tex-
til szakos tanítványa-
immal. Több évben is
megrendeztük kü-
lönböző témákban, a
legsikeresebb a Ten-
gerek bálja volt, ahol
valódi kifutót kre-
álva, fényekkel meg-
világítva, zenére vo-
nultunk fel papír-
masé ruháinkban.
Nagy álmom volt, hogy idén folytatom egykori projektemet, ezút-
tal az újrahasznosítás jegyében. Jelenleg erre készülünk rengeteg
munkával és izgalommal almádi tanítványaimmal.

És hogy milyen az élet? Éppen két hete kaptam a hírt Havasi
Tamástól, egykori főiskolai tanáromtól, hogy elkészült a projekt-
módszerről írt kiadványuk, melyet több kollégájával írt közösen.
Projektmódszer a vizuális nevelésben címmel az általa felhozott
példák között az én divatbemutató projektem szerepel. Most kerül
kiadásra a Debreceni Egyetemen.

Természetesen nem kis meg-
lepetés volt ez most számomra.
De a mesém helyett beszéljenek 
a képek és a mosolygó gyer-
mekarcok, hiszen nagyon büsz-
ke lehetek minden tanítvá-
nyomra, akik már kellő bátor-
sággal használják a ragasztópisz-
tolyt is!

Szeretettel várjuk városunk
lakóit Györgyi tanítványaival és
külön meglepetésével együtt
május végén erre a nem minden
napi kiállításra!

Szirbek Szilvia

FELHÍVÁS
Ízek, illatok, receptek

Balatonalmádi legjobb receptje
Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

Bizonyára sokan hallottak már a hungarikum törvényről. Dr.
Horváth Zsolt országgyűlési képviselő úr vezetésével
„Hagyományok, értékek,  hungarikumok Veszprém megyében”
címmel már két kötet könyv – elsőként az országban – megjelent.
„Ízek, illatok, receptek” címmel készül a harmadik kötet –
Veszprém megye receptkönyve –, melyben a megye minden
településének egy-egy jellemző receptjét beválogatják.

Tisztelt Almádiak!

Kérjük Önöket, hogy írják meg és juttassák el nekünk azokat
a recepteket, melyek jellemzőek Balatonalmádira. (Talán a hal-
ételekről sem szabad elfeledkezni!) Írásban, vagy e-mail-ben
várjuk a legjellemzőbb ételrecepteket, elkészítésének leírását, és
ha lehet az elkészült ételről a fotót is. A legjobb recepteket
továbbítjuk a könyv szerkesztőinek. A nyertes recept beküldője a
megjelenő könyvet kapja ajándékba önkormányzatunktól.

Beküldési határidő:  2012. május 31. 
Cím: 

Balatonalmádi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
8220. Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.

e-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu

Bízunk benne, hogy a beküldött recepteket a későbbiek folya-
mán az Új Almádi Újság hasábjain, illetve honlapunkon olvas-
hatják, és ki is próbálhatják.

FENNTARTHATÓSÁGI NAPOK
A MALOMVÖLGYI

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

GYERMEKNAPON MIÉNK LESZ A PADLÁS

2012. április 17-én, a felsőörsi Malomvölgyi általános iskola első
és második osztályosai vettek részt fenntarthatósági napon. Az
élménydús napon a gyerekek fenntarthatósági témájú filmvetítésen
vettek részt, ökológiai lábnyomot számítottak, Kukatündér társas-
játékkal játszottak, zöldségszobrászkodtak és rajzversenyen vettek
részt.

A Fenntarthatósági napok célja a helyes viselkedésmintához
vezető út bemutatása, a fenntartható életmód és a felelős fogyasz-
tói magatartás elterjesztése a mindennapok során. A nap során szó
esett a környezetbarát csomagolásokról, víztakarékosságról, tuda-
tos vízhasználatról, a hulladékmegelőzésről és szelektív hulladék-
gyűjtésről, valamint energiatakarékosságról. Napközben a gyere-
kek egészséges helyi termékeket kóstoltak reggelire és ebédre.

A fenntarthatósági napok megszervezésére a Felsőörsi Önkor-
mányzat nyert támogatást az Új Széchenyi Terv KEOP-610/A/11-
2011-126 pályázati kiírás keretében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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GYERMEKEINKÉRT ÉS ÉRTED!
„Szülő suli”

„Leguggoltam s az óriásból negyedórára
törpe lett. (Mi lenne, gondoltam, ha
mindig lent volnál, ahol a gyerek?)”

A szülők gyakran felteszik maguknak a kérdést, hogy „Mitől
leszek jó szülő?”. Ha nem is mondjuk mindig ki, de sokszor
foglalkoztat minket, hogy mi az a viselkedésforma részünkről,
amely megfelelne gyermekünknek. „Legyek szigorú? Legyek
engedékeny? … vagy legyek megértő és elfogadó barát?”

Mivel nincs két azonos gyermek, ezért nincs is minden gyer-
mek nevelésére azonosan érvényes örök recept. A gyermek-
nevelés három tartópillére: az odafigyelés, a szeretet és a bizton-
ság. Ha ez a három legfontosabb dolog működik a szülők részé-
ről, akkor helyes úton járnak.

Az odafigyelés: Elengedhetetlen a jó szülő–gyermek kapcsolat
kialakításához és hosszú távú fenntartásához. Ez nem csak a fizi-
kai igények kielégítését jelenti (etetés, ruháztatás, alvás...),
hanem ennél jóval többet! Magába foglalja a szülők aktív jelen-
létét gyermekük életében, a közös játékot, a rendszeres beszél-
getést, barátainak, érdeklődési körének megismerését. Az aktív
jelenlét ne kötelességként jelenjen meg a szülő–gyermek kapcso-
latban, hanem valódi odafigyelés álljon mögötte. A gyermekek a
felnőtteknél sokkal jobban képesek megérezni, hogy ki, miként
viszonyul hozzájuk, a szülők legkisebb rezdüléseit is felfogják,
ezért fontos, hogy szeretettel forduljunk gyermekünk felé. A
gyermek felé mutatott szeretet így szintén kiemelt szerepet ját-
szik a nevelésben, ez az odafigyelés utáni második lépcsőfok.

A szeretet: A szeretet központi helyet foglal el a szülő–gyer-
mek kapcsolatban, ezért képes meghatározni egy család minden-
napjait. Biztosítja, hogy az odafigyelés, a gyermek szükségleteiről
való gondoskodás ne mechanikus legyen, hanem rugalmas, az
éppen felmerülő igényekhez alkalmazkodó. A családban felme-
rülő problémák olykor váratlan helyzeteket idézhetnek elő (pl.
szülő betegsége, munkahelyi stressz…), amelyek megfelelő keze-
léséhez elengedhetetlen a szülő és a gyermek közötti szeretetteli
erős kötelék.

A biztonság: Az odafigyelés és a szeretet már önmagában is jó
alapot teremt a megfelelő gyermekneveléshez, de a gyermek ak-
kor érzi magát biztonságban, ha látja, hogy szülei érett felnőtt-
ként viselkednek és betartanak bizonyos szabályokat gyermekük
egészséges fejlődése érdekében. Hiszen ebben a kapcsolatban a
szülőé a nagyobb felelősség, neki kell példát mutatnia gyermeke
felé. A következetes nevelés úgy ad biztonságot a gyermeknek,
hogy egyben tükrözik a szülő szeretetét is. Fontos, hogy helyte-
len viselkedés esetén ne csak szidjunk és büntessünk, hanem
mutassuk meg és magyarázzuk el, hogy az adott helyzetben mi
lett volna a helyes. Emellett fontos a folyamatos dicséret, ha
valamit ügyesen és jól tett.

Ha odafigyelünk, ha szeretünk és biztonságot teremtünk,
akkor nem jelenthet gondot számunkra a neveléssel kapcsolatban
felmerülő kérdések megoldása.

(A cikk a következő számban folytatódik.)

Az 5–8 éves korosztály,  életük intenzív felfedező, megismerő időszakát éli. Egyénre szabott kiscsoportos foglalkozások kere-
tében, szakképzett pedagógusok segítségével, hatékonyan fejleszthetők azok a készségek, képességek, amelyek a tanuláshoz, a
közösségekbe való beilleszkedéshez és a kiegyensúlyozott lelki fejlődéshez nélkülözhetetlenek.

Ha úgy érzi, gyermeke mozgása, beszédfejlődése nem teljesen harmonikus, fél az úszástól, első osztályos, de nehezen olvas, 
betűt téveszt, sok helyesírási hibával ír, nehezen másol, gondot okoznak a matematikai műveletek, 

és új közösségekben nehezen találja a helyét, 
vagy egyszerűen csak szeretné, hogy izgalmas játékok során megismerkedjen a mozgás és alkotás örömével, 

szeretettel várjuk július 2-ától egyhetes napközis táborunkban!

A táborba jelentkezés esetén ingyenes, komplex szűrővizsgálatot biztosítunk!

Részletes információ: 06/70-77-55-387

ANYANYELVÜNKRŐL
Május már a nyárelő:
zöldül rét és legelő.
Kertünk virággal tele -
csaknem itt az év fele!

Megenyhült a lég…

A mi földrajzi viszonyainkon szinte minden nemzet költőit megih-
lette a tavasz. Hiszen nem akármilyen csoda nálunk a tavasz ébredése.
Nincs ez mindenhol így. Venezuelában, Caracasban járva találkoztam
ott élő honfitársaimmal. Legfőbb panaszuk az volt, hogy hiányzik ne-
kik az évszakok változása. Ott mindig nyár van, a nap felkel 8 órakor
és lenyugszik szintén 8-kor. Így megy ez napról napra, évről évre.

Bezzeg az európai irodalomban szebbnél szebb verseket találunk a
tavasz köszöntésére. Ezeket a sokak által ismerteket fölösleges lenne
idéznem. Inkább ismert költőink versei közt keresgéltem, amiket rit-
kán hallunk. Itt van például Nagy László (1925–1978): Csodafiú-
szarvas című verse, amely így kezdődik: „Tavasz kerekedik, / bimbó
tüzesedik, / jázminfának fényes / agancs verekedik / csodafiú-szarvas /
nekitülekedik / nekitülekedik.” Olvassuk majd tovább, hiszen még a
Balatont is megemlíti. Szabó Lőrinc  (1900–1957) már betegen írta e
szép, szerelmes versét – Májusi orgonaszag címmel „Az orgona kezdte!
/ Szinte csobbant, / mikor a kertben megcsapott:”  szép gondolatokat
találunk a folytatásában. Áprily Lajos (1887–1967)  Március című ver-
sének is csak néhány sorát tudom idézni: „Selymit a barka / már kita-
karta, / sárga virágját bontja a som. Fut, fut az áram / a déli sugárban /
s hökken a hó a hideg havason.”  A vers szinte muzsikál; olvassuk csak
skandálva! Vegyük kézbe József Attila (1905–1937) verseit. Megta-
láljuk a Tavasz van! Gyönyörű címűt, ebből idézek: „Jaj, te, érzed-e?
Szerető is kéne, / friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. / Őzikém, mon-
danám, ölelj meg igazán! / Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!”
Minden sora csupa öröm, lelkesedés. Érdemes elolvasni az egészet!
Babits Mihály (1883–1941) Ősz és tavasz között c. hosszabb versében
végigjár egy időszakot, amelynek – bár szomorú a vége –, mégis
kicseng belőle a természet végtelen szeretete. Ennek egyik versszakát
idézem: „Olvad a hó, tavasz akar lenni. / Mit tudom én, mi szeretnék
lenni! / Pehely vagyok, olvadok a hóval, / mely elfoly mint könny,
elszáll mint sóhaj. / Mire a madarak visszatérnek, / szikkad a föld, híre
sincs a télnek…” És zárom a sort Tompa Mihállyal (1817–1868),
idézve A gólyához című gyönyörű – és sajnos napjainkban is időszerű
– versének bevezető sorait, hiszen egyre fogynak szép madaraink, a
gólyák: Megenyhűlt a lég, vidul a határ, / S te újra itt vagy, jó gólya-
madár! / Az ócska fészket megigazgatod, / Hogy ott kikölthesd pely-
hes magzatod.

S ha visszamehetnénk e rövid rovatban a XVIII. századba és az azt
megelőző időkbe, mennyi szép versből idézhetnék – csupán a
tavaszról… De így is kimaradt Arany, Vajda János, Ady, Kosztolányi,
Juhász Gyula –  és még sok más, jeles költőnk. Célom azonban a 
közölt ízelítővel csupán az volt, hogy újra és újra kedvet csináljak a
versek olvasásához. Azt tartják, hogy aki a verset nem szereti, nem
találja bennük örömét – annak nincs lelke!

Mi, Balaton-mentiek, bezzeg tudunk örülni a tavasznak, és –
remélhetőleg – a szép verseknek is! 

Láng Miklós
Vipo: lang.miklos@chello.hu

MOZGÁS ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TÁBOR BALATONALMÁDIBAN
a sikeres
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Gyalogosok közlekedése

21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon,
az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.

(2)165 Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerék-
párút nincs – vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel
való közlekedésre alkalmatlan –, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.

(3)166 Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egy-
sorban

a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a baloldalon, lakott
területen kívül mindig a baloldalon, a járműforgalommal szemben,

b)167 a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes
székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány
szerint, a jobb oldalon haladhatnak.

(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot, amely sérü-
lést, rongálást vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva
szabad vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat
zavarná, az úttesten – a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén –
kell közlekedni; éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az ilyen
tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről és hátulról
kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie.

(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, ha pedig a
közelben kijelölt gyalogos átkelőhely nincs,

a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda
meghosszabbított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő
jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között
(a járdasziget teljes hosszában),

b) egyéb helyen bárhol,
a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.

(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak
veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten
késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól,
amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.

(7) A kijelölt gyalogos átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművek-
kel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van – kijelölt gyalogos
átkelőhely hiányában is – az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak
azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be,
amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjár-
művekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken
sincs.

(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége
nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladá-
sával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű
olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.

(9) A gyalogosnak tilos
a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestén áthaladni;
b) olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, a szabad

kilátást gátló akadály (nagyobb álló jármű stb.) közelében az úttestre lépni;
c) lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta

átbújni, illetőleg azt megkerülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti
pálya stb.) lépni;

d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán – a ki-
épített átkelőhelyen kívül – áthaladni;

e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;
f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint útke-

reszteződésen kívül áthaladni;
g)168 az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró

van.
(10)169 Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a

gyalogos csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű
nem közeledik. Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a tovább-
haladás tilalmát jelzi.

(11)170 Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni
tilos.

(12)171 A lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadkáján
tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide nem értve a gyalogosok zárt
csoportban történő közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszonyok
esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

(13)172 A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat
nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.

Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése

22. § (1) Gyalogosok zárt csoportja az úttesten – annak menetirány
szerinti jobb szélén – közlekedhet. Hídon a csoport ütemes lépésben nem
haladhat.

(2) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán,
elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt
adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni.

Ha a csoport kellően világított lakott területen közlekedik, vagy közvet-
lenül a csoport előtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerűen
kivilágított jármű halad, a lámpák használata nem kötelező.

(3) A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a cso-
port vezetője köteles gondoskodni.

(4) Gyermekek zárt csoportja a járdán, a leállósávon, az útpadkán,
illetőleg a kerékpárúton, ha pedig ez nincs (vagy nem járható) – az (1)–(3)
bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – az úttesten közlekedhet.

A gyalogos, mint a közlekedés része

A legősibb közlekedés, első résztvevője a gyalogos volt. Őseink szabályok nélkül közleked-
hettek, mígnem a közlekedési eszközök elterjedésével, a gyalogosok is részei lettek a
közlekedésnek, és őrájuk nézve is megfogalmaztak szabályokat. A gyalogosokra jelenleg
érvényes szabályok a mellékelt anyagban olvashatók.

Az általánosságokon túl, nézzük meg városunk gyalogos forgalmát.
Talán az első és legelrettentőbb példa a PENNY áruház megközelítése. Idős, fiatal, minden

veszéllyel dacolva, a lánckorlátot átlépve, körültekintés nélkül megy át a 71 sz. főútvonalon.
Több esetben láttam, amikor a mutatvány nem sikerül, mert a láncban elakad a lába, és hason
érkezik a főútvonalra, a sofőrök legnagyobb meglepetésére. Egyszerűen nem érthető, hogy
felelős gondolkodású emberek az adott pillanatban az életükkel játszanak, amiről tudjuk, hogy
csak egy van. Teszik ezt úgy, hogy az adott helytől jobbra is, balra is, védett gyalogos
átkelőhelyen is meg tudnák közelíteni a áruházat. Igaz, ehhez kb. 100 métert kellene tovább-
menni. SZÁZ MÉTER AZ ÉLETÜNKÉRT, vagy a halottas kocsi? Talán érdemes lenne ezen elgon-
dolkodni. Tudjuk, hogy a nagy számok törvénye szerint bekövetkezhet a tragédia is, de remélem
ezt nem kell megvárni, és mindenki a kijelölt helyen, biztonságban fog közlekedni. 

Ha gyerekeink ezt a morált látják, hogyan várjuk el tőlük a szabályos közlekedést, vagy a
mentőautó szirénázását várjuk? Az adatok azt mutatják, hogy egyre több gyalogosbalesetnél, a
gyalogos okozta a balesetet.

A járművezetők, ha kiszállnak a járműből gyalogosok lesznek, a közlekedési eszközökön
utazók, ha leszállnak gyalogosok lesznek, tehát valahol egyszer mindenki gyalogosként fog
közlekedni. Ezért arra kérem a közlekedésben részt vevőket, vigyázzanak egymásra, és higgyék
el, könnyebb egy tragédiát megelőzni, mint életünk végéig annak súlyát viselni.

Gyalogosként fő szabályként jegyezzünk meg, ha az úttesten kívánunk áthaladni, megfe-
lelő körültekintés után határozott léptekkel haladjunk át az úttesten, a lehető legrövidebb
útvonalon. Ezzel a magatartásunkkal a körülöttünk közlekedők is pontosan tudják, hogy mi
célunk.

A cikk megírásával egy időben, 2012. áprils.15-én lépett életbe a 2012. évi II. TÖRVÉNY.
Ez a törvény alapjaiban változtatja meg a szabálysértés fogalmát, szankcionálási tételeit,
valamint lehetőségeit. Kérem, a közlekedésben részt vevők tanulmányozzák át a II. törvényt,
és annak szellemében vegyenek részt a közlekedésben.
Balatonalmádi, 2012. április 20.                                                                        Balogh Csaba

MENTSÉTEK MEG LELKEINKET!
Ki védi meg temetőinket a tolvajoktól?

Nemrégiben szomorú levelet olvashattunk a vörösberényi temető ka-
pujára kifüggesztve. Fiatal özvegy férj kérlelte az ismeretlen tolvajt, ne
tetézze három kisgyermeke bánatát még azzal is, hogy elvesztett édesany-
juk sírjáról rendszeresen lelopja a virágokat. Nem elég, hogy a vázából
elviszi a szép csokrot, még a földből is kicsavarja a kis kezek által kiülte-
tett töveket. A megdöbbentő olvasmány megsajogtatta a szíveket. Nem
úgy a tolvajét, aki azóta is folyamatosan fosztogatja a sírokat. Évek óta
lelopja a miénkről is a friss virágot, a cserepes virágot, a szárazvirágcsok-
rot, koszorút, virágkosarat, mindent, ami csak megtetszik neki. Legutóbb
egy nehezen pótolható örökmécsest lopott ki a mécstartóból. Rettenetes
érzés, fájdalmas tehetetlenség, amikor az ember azt látja, nem érdemes
semmit vinni a szeretett hozzátartozó sírjára, mert úgyis mindig ellopják. 

De ki lehet ez az ember, és milyen késztetés munkálhat benne? Mért van
szüksége erre a gyalázatos tettre, miért tesz ilyet valaki? Átrakja a lopott
holmit egy másik sírra? Vagy eladni viszi? Vajon ki veheti ezt meg tőle?
Gyalázatos pára, aki a halottaktól is képes lopni, annyi bizonyos. Az ép
lelkű emberek érzelmeit fosztogatja, azt a finom fonalat, ami elveszített
hozzátartozóikat még azok halála után is a szívükhöz köti, emlékeikben
életben tartja. A szeretetet lopja meg vele, amit még a halál sem képes
elszakítani. Mert a temetői virágok az emlékező szeretet ereklyéi. Ezt ellop-
ni szentségtelen tett, halálos bűn, nyugodalma sose lehet annak, aki ilyes-
mire vetemedik.

Hogy lehetne e gyalázatosság ellen védekezni? A városi újság múlt havi
rendőrségi rovatában hasznos tanácsokat kaptunk a lakásokba besurranó
tolvajok, csalók elleni védekezésről. De ki védi meg szeretteink sírjait a
tolvajoktól? A temető kapuinak éjszakai bezárása, egy felszerelt kamera
vagy a rendszeres éjjeli járőrözés nem segítene? Mert itt nem csak az
anyagiakról van szó. Annál sokkal, sokkal többről… Aminek elveszítése
az igazi veszteség!

Vecsey Kiss Mária

A GYALOGOSOKRA ÉS A JÁRMŰVEK UTASAIRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
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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

BÍZZA SZAKEMBERRE  
VÁLLALKOZÁSA KOMPLEX GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉSÉT!

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

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

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

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

email: ariadnelli@chello.hu

www.nereus.hu
Esküvő, születésnap, ballagás, osztálytalálkozó? Igen! 
A Nereus Park Hotelben, közvetlenül a Balaton partján!
Strandbelépő áraink már megtekinthetők honlapunkon.

FELHÍVÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA
A városunkban működő alapítványok, egyesületek, 

amelyek szívesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következők:

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

18936173-1-19
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumért, adószám:

19266057-1-19
15. Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány,

adószám: 18937655-1-19
16. Vörösberényi Polgári Olvasókör, adószám: 18923487-1-19
17. Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület, adószám: 19901208-1-19

A Vörösberényi Református Egyházközség csatlakozott a Szeretethíd programhoz,
melynek keretén belül a vörösberényi temető takarítását tűztük ki célul, valamint
az erődtemplom és udvarának rendbetételét. Minden önkéntest szeretettel várunk
május 19-én 9 órától!                                       Faust Gyula református lelkipásztor

A Dunántúli Református Egyházkerület 
400 éves jubileumi alkalmából

szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
a Vörösberényi Református Erődtemplomba szervezett

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTRE,
melyet 2012. június 23-án (szombaton) 

19 órai kezdettel tartunk a leendő orgona javára.
Köszöntőt mond Steinbach József 
református püspök. A jótékonysági
koncerten közreműködnek 
énekkarok, hangszeres és énekes
szólisták, előadóművészek és erre 
az alkalomra alakult kamarazenekar.
Az est zeretetvendégséggel ér véget, 
amelyre mindenkit szeretettel hív és vár a gyülekezet!

A belépő ára egységesen 1500 forint.
Információk: Varga Áron, 20/292-69-26,

vargaaron357@gmail.com
Faust Gyula, 30/228-29-66, faust.gyula@upcmail.hu

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelõs kiadó:

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
Felelõs szerkesztõ: Fábián László

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

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

Kéziratot nem õrzünk meg!
Készült: Veszprémi Nyomda Zrt.

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



Irodák, műhelyek, 
raktárhelyiségek különböző alapterülettel, 

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

hosszú távra, kedvező feltételekkel bérbe adók.

Balatonalmádi Városgondnokság
Érdeklődni: 06-20/928-7812”

����������	
�
�������

� �����������	
���
� �����	
�	���
� ���������
� ����������
� ������������������
� ����	
�����	
�
�
� 	
���������

���������������������������
��� ���!"��#������$�%

�&'�(")
*+,)�-+./+'0

�#��!"�)�-+.1+'0

�"�"���"����'2��������&�$3�.3
415�--�617+-.5

Napellenző, napernyő,
szúnyogháló, szalag-
függöny, reluxa, roletta,
pliszé, redőny, zsaluzia,
napháló, védőrács

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

BALATONALMÁDI FÓRUMBAN

HART ÓRA
ÓRA – AJÁNDÉK
KULCSMÁSOLÁS

Órák, elemek, 
óraszíjak,

ajándéktárgyak



Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi szolgáltásokat nyújtjuk:

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

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

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat!

Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõséggel.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2012. 05. 16. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 05. 22. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
BAKSAI AUTÓSISKOLA, LEHEL ÚT 27.

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

autosiskola@baksaibt.hu  •  www.baksaibt.hu

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

T

ALMÁDI ÜVEGES
Balatonalmádi,

Veszprémi u. 87.
(Vörösberényi katolikus

templom mellett, a
festékbolt udvarában)

Nyitva:
H–P: 7–16 óra

Sz: 7–12 óra

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

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



Támogassa Ön is az Új Almádi Újságot!
Befizetéshez csekkek találhatók a Városháza portáján és a Pannónia Könyvtári pultjánál!

Ha átutalással kívánja az Almádiért Közalapítványt –az újság kiadóját- támogatni, akkor a következő
számlaszámra utalhatja az újságnak szánt összeget:

Almádiért Közalapítvány • 11748083-20005760-00000000

13/A – Felső sor, fiúk: Oláh Milán, Nagy Péter Gergely, Juhász Ákos, Bazsó László Dániel, Rédling Péter, Kovács Márk, Füle Bence,
Kecskeméti Péter. Felső sor, lányok: Kendli Anna Mária, Téttry Melinda, Németh Kata, Vicze Annamária, Fischer Barbara, Bálint Dzsenifer
Flóra, Bánó Eszter, Pintér Martina, Pölczman Réka, Katona Adrienn. Alsó sor, lányok: Szűcs Mariann, Bocskay Szilvia, Vallyon Dóra, Berkes
Borbála, Kázsmér Dóra, Molnár Lívia, Korin Tamara, Villám Vivien Kitty, Karancz Szabina. Ülnek: Fülöp Melinda, Kovács Réka, Nagy
Nikolett, Bartek Luca, Tarnóczy Áron osztályfőnök, Roskó Mónika, Matyikó Ákos, Marton Márton

13/B – Hátsó sor: Ruzicska Eszter, Bárkányi Bianka, Péterfay Luca, Molnár Gábor Tamás, Hanzmann Máté, Kapus Gábor, Hári Szabolcs,
Kövesi Mátyás, Szöllősi Tamás, Szöllősi Áron. Második sor: Keczer Katalin, Táncsics Dóra, Vágó Ildikó, Fekete Veronika, Hári Helga,
Kovács Cintia, Komáromy Bettina, Tóth Beáta, Horváth Eszter, Cziráki Fanni, Pásztai Vivien. Első sor, ülnek: Mesztegnyei Kata, Dávid
Ildikó, Somogyi Dorottya, Berta Anikó osztályfőnök, Hoppál Krisztina, Lux Réka, Szántó Hajnalka, Horváth Benigna.

A BALATONALMÁDI MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM
VÉGZŐS NÖVENDÉKEI 2012
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