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

Helytörténet
Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaság

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS
MÁSODIK RÉSZ

Haszonbérleti szerződés folytatása.

7. Tartozik a fürdőszabályokat megtartani, a közerkölcsöt, köz-
tisztességet megvédeni, a jóízléssel ellenkező viselkedést meg nem
tűrni, a fürdő jó hirnevét növelni, fásítani, világításról, tisztességes
személyzetről gondoskodni, a Balaton tisztaságát megvédeni, az el-
iszaposodást meggátolni, a nádat, hinárt kiirtani.

8. Ezen szerződés, illetőleg a bérleti jog, a veszprémi székes-
káptalan, mint haszonbérbeadó előzetes és írásbeli engedélye nélkül
másra át nem ruházható s albérletbe nem adható.

9. Ha e szerződés bármely pontja megsértetnék, vagy meg nem
tartatnék s a figyelmeztetés eredményre nem vezetne, bérbeadó a
bérletet azonnal megszüntetheti s minden kárért anyagi felelősség-
gel a haszonbérbevevő tartozik.

10. A jelen szerződésből eredhető bármely vitás kérdés elbírá-
lására a veszprémi kir. járásbíróság illetékessége köttetik ki.

11. Ezen haszonbérleti ügylettel járó minden adót és illetéket,
bélyeg költséget, bérbevevő tartozik viselni.

E szerződést a felek átolvasták, megértették és elfogadták.
Veszprém, 1920. október 22. napján.

Aláírás előtt megállapodnak szerződő felek abban, hogy bérlő
részv. társ. minden kanonok részére a fürdőidény kezdetén köteles
három darab általa megjelölt névre szóló fürdőjegyet ingyen kiszol-
gáltatni. A pénzérték valutaváltozás esetén, haszonbér újból fog
megállapítatni.           

Előttünk, mint tanuk:                     dr. Rédey Gyula sk.   
2 Olvashatatlan aláírás sk.                   nagyprépost

tanú                       Balatonalmádi Fürdő és Építő rt.
dr. Kőszeghy József sk.                   dr. Óvári Ferenc  sk.
Hajek László  sk. ig. elnök

739/1921.
Helybenhagyom.

Veszprémben, 1921. február hó 19-én
dr. Rott Nándor sk.

P.H. veszprémi püspök

81.042/1921. I. ü. o. szám

J ó v á h a g y o m
Budapest, 1921. évi április hó 14-én.

A minister rendeletéből:
P.H. Breyer sk.

ministeri tanácsos

Érdekes olvasni egy olyan szerződést, amelynek érvényessége
1969. december 31-ig tartott. Azaz tartott volna, ha nem jön
közbe történelmünk sanyarú korszaka, valamint az, hogy az egyik
fél, nevezetesen a bérlő 1939-ben megszűnik. Az előzmények
alapján kimondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel egy új cég meg-
alapításával folytatódott volna Almádi település fejlesztése.

A részvénytársaság működésének időtartamát hivatalosnak a cég-
bírósági bejegyzések dátumai szerint tekinthetjük, ami néhány nap
híján 21 évet tesz ki. Ezen időszakban a lehetőségek nem voltak
azonosak, gondoljunk az 1919–1920 évek eseményeire. A
töredékesen fennmaradt iratok jól tükrözik történelmünk hatását
egy fürdőhely életére, fejlesztésére vonatkoztatva.

Az iratok hiányosak, vegyesek, éves adóbevallások, közgyűlési be-
számolók, költségvetések, tervek egyes részeit tartalmazzák. Kro-
nológikus sorrendben, évenként ismertetjük a fontosabb, illetve a
meghatározó jelentőségű adatokat azzal a reménnyel, hogy képet
kapunk az rt. tevékenységéről. Az iratokat, illetve azokban levő
adatokat, az eredeti szóhasználatnak megfelelően”üzleti év”címszó
alatt közöljük.

1920. ÜZLETI ÉV.
Az 1921. július 28. keltezésű beszámoló második üzleti évként
említi tárgyi évet, az elsőre (1919) csak utalást találunk. A beszá-
moló főbb adatai és megállapításai:
– régi fürdőház alapos rekonstrukcióra szoruló állapotú.
– új modern strand építése szükséges a versenyképesség miatt.
– elhatározzák a teljes részvénytőke, azaz 2.000.000 korona lehí-
vását, egyúttal tervezik az alaptőke felemelését.
– a tervezett kőbánya beindítása, mint a nagy tervek egy része,
nem sikerült.

Pénzügyi adatok:
Vagyon 757.833,- korona
Egyenleg mint nyereség 35.069,92  korona
(33.635,16 + 1919 évi 1434,76 = 35.069,92)
1920 költségek 33.065,99 korona
A 2,000.000,- koronából befizetetlen 1,286.400,-.
Javaslat: az egész 35.070.- korona nyereség a következő évihez
legyen adva.

Az említett összegek  nagyságrendjét megvilágítja egy adat.
Clauss C. Lajos fürdőigazgató évi fizetése 15.000,- korona

hadi drágasági pótlék        20.000,- korona
lakbér 5.000,- korona 

40.000 korona áll szemben a 35.070 korona nyereséggel, tehát
nem gazdag az rt. még a 2.000.000 értékű részvényekkel sem,
figyelemmel a terveikre.

1921. ÜZLETI ÉV.
1922. május 25. keltezésű beszámoló  adatai, megállapításai és
döntései:
– bevétel és kiadás lényegesen emelkedett a harmadik üzleti évben.
1921 évi tiszta jövedelem 55.433,- korona, így az előző évivel
együtt 90.503,- összeget tesz ki.
– megállapítják, hogy a régi rozzant fürdőház fenntartása igen
súlyos teher az rt. számára. 
– gyógy és zenedíj nem fedezi a parkfenntartás költségeit
– intézkedés a zenedíj felemelésére
– kifizettek 200,00,- korona részvényvagyonváltságot
– a viszonyok folytonos rosszabbodása nehezíti az alakuláskor
készített szép tervek megvalósulását. A budapesti és külföldi ban-
koknál hitel iránti próbálkozások eredménytelenek voltak.
– csak saját erőre támaszkodhattak, ezért csak a strandfürdő meg-
építését vették programba. Ez sürgős és a befektetést legjobban
kamatoztatja.
– az új strand építését kora tavasszal megkezdtük (1921. március).
– reméljük, hogy a jövő hóban (1922. június) megnyithatjuk.
– a múlt év végéig az építés költségeire 804.145,- koronát
fizettünk ki.
– egy vitorlást a közönség szórakoztatására, egy mentőcsónakot a
fürdő számra vettünk 115.000,- koronáért.
– alaptőke emelés sikeres volt. Részvények jegyezve, áruk befizet-
ve, felemelt alaptőke 4.000.000,- korona.
– dr. Rédey Gyula káptalani nagyprépost 1921-ben meghalt, a
káptalan és az rt. közötti megállapodásban jelentős érdeme volt.                        

Érdekes, egyben tanulságos adatokat rögzítettek az elmúlt évek
(1919, 1920, 1921) igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok jelen-
léti díjairól.

Dr. Óvári Ferenc ig. elnök 23 ülés 2300,-  korona 
Dr. Benk Károly ig. tag 13 ülés 1300,-
Dr. Horváth Gyula ig. tag 16 ülés 1600,-
Dr. Kovács Gyula ig. tag 4 ülés 500,-
Pósa Endre ig. tag 13 ülés 1300,-
Dr. Rada István ig. tag 3 ülés 500,-
Dr. Sári János ig. tag 21 ülés 2100,-

+ útiköltség   900,-
Strausz Miksa ig. tag 4 ülés 500,-



2012. június

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

Helytörténet
Schamschula Rezső ig. t 14 ülés 1400,-
Abelesz Jenő fb. tag 11 ülés 1100,-
Bokrossy Ferenc fb. tag 9 ülés 900,-
Heller Gyula fb. tag 0 ülés 0,-
Jákói Géza fb. tag 8 ülés 800,-
Dr. Szász Ferenc ügyész 12 ülés 1200,-

összes 16.900,- korona

A fürdőház képe a víz felől, montírozott fürdőzőkkel.

A fürdőház teljes képe a víz felől.

A fürdőház képe a parti sétány felől.

A fürdőház és a parti sétány együttes képe, háttérben az Öregheggyel.

1922 szezonra elkészült a strand főépülete a kétoldalt csatlakozó
kabinsorokkal. Ezzel megindultak az rt. fejlesztési elképzelései a
megvalósulás irányába. A tervezett strand méreteire, illetve az rt.
elképzeléseire utal a részvényen látható ábrázolás, ami csak
részben igaz.

(FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK.)

A sok kiadást okozó fürdőház, az 1910 körül kiadott képes levelezőlapokon.
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Önkormányzati hírek
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselő-testület a 2012 májusi ülésén tárgyalt napirendi pontok közül
a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:
A Malomvölgy Nevelési - Oktatási  Nonprofit Kft. kérelme
Malomvölgy Nevelési - Oktatási  Nonprofit Közhasznú Kft., a vörösberé-
nyi Varázssziget Magánóvoda és Bölcsőde fenntartója azzal a kéréssel for-
dult a képviselő-testülethez, hogy a Bendom-21 Bt. (Balatonalmádi, Fogoly
u. 3.) tulajdonában álló, Balatonalmádi, Ady u. 27. sz. alatti épületben
működő magánóvoda további működésének érdekében vagy vásárolja meg
a Bt-től az ingatlant, vagy kössön közoktatási megállapodást a Kft-vel. A Bt.
vagy el kívánja adni az ingatlant, vagy magasabb összegű bérleti díjat kér a
Kft-től, ez utóbbi a nevelési tevékenység bevételeiből nem biztosítható.
Amennyiben hosszabb távú pénzügyi megoldást nem találnak, a nevelési év
végén a magán óvoda–bölcsőde megszűnik. Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete nem kíván közoktatási megállapodást
kötni az óvodai nevelés feladatainak ellátására a Malomvölgy Nevelési -
Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft-vel. A képviselő-testület az óvodai
beíratás után keletkező férőhelyigény kielégítésére férőhelybővítésről dönt,
hozzájárul a Mogyoró úti óvodában az 50 m2-es foglalkoztató kialakí-
tásához, továbbá az 50/2012.(III.29.)Ö. határozatot akként módosítja,
hogy a 2012. szeptember 1-jétől engedélyezett + 1 óvodai csoport maxi-
mális létszámát 25 főben állapítja meg.

Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvá-
nyának felosztására
A képviselő-testület 2012. április 26-i ülésén megtárgyalta és elfogadta
Balatonalmádi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének vég-
rehajtását és megállapította a 2011. évi pénzmaradvány összegét. A Bala-
tonalmádi Város Önkormányzat 2011. évi helyesbített tárgyévi pénzma-
radványa 383.242 E Ft volt (előző évben 670.831 E Ft). A 2011. évi pénz-
maradvány alakulása az előző évihez képest az önkormányzat „mozgás-
terének”, lehetőségeinek szűkülését jelenti. A megelőző évek költségvetési
pénzmaradványa 147.790 E Ft volt. Az önkormányzat helyesbített pénz-
maradványát módosítja a 3.378 E Ft költségvetési kiutalatlan támogatás és
a 123 E Ft költségvetés felé történő befizetési kötelezettség, így a 2011. évi
módosított pénzmaradvány összege 386.497 E Ft (az előző évek pénz-
maradványa nélkül). A felhasználható pénzmaradvány összegénél figyelem-
bevételre kerül az előző években képzett tartalék maradványa is (147.790
E Ft). Az 534.287 E Ft összegű (előző évben 836.882 E Ft) pénzmaradvány
fedezetet nyújt: kötött felhasználású maradványok teljesítésére; a 2012. évi
költségvetésben finanszírozási bevételként szerepeltetett 320.332 E Ft
összegű pénzmaradvány igénybevételére; a 2011. évről áthúzódó költség-
vetési szervek és szakfeladatok – kötelezettséggel terhelt – működési célú
kiadásaira; működési és felhalmozási célú tartalékok visszapótlására; a
2011–2012. évben hozott testületi döntések kiadásaira, illetve egyéb
kiadásokra.

Pótelőirányzat kérése a közterületi zöldhulladékok kezelésére
Balatonalmádi Városgondnokság azzal a kéréssel fordult a képviselő-testü-
lethez, hogy a Balatonalmádi közterületén képződő gyorsan komposztá-
lódó zöldhulladékok kezelésére 2012. 2. félév időszakára 1.500.000 Ft
pótelőirányzatot biztosítson. A képviselő-testület Balatonalmádi közterüle-
tén képződő gyorsan komposztálódó zöldhulladékok átmeneti tárolására
egy darab új, 10 m3-es nyitott konténer beszerzését (beruházási kiadás)
bruttó 444.500 Ft értékben engedélyezi, illetve a zöldhulladékok regionális
komposzttelepre történő szállítására és a kezelési költségek fedezetére
1.500.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. 

Javaslat az új óvoda épület engedélyezési tervének módosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 10 foglal-
koztatási egységből álló (250 férőhelyes) új óvodaépületet a Mogyoró utcai
óvodaépület helyén építi meg, a két csoportból álló bölcsődei egységet a
Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodaépületben helyezi el. Felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a Mogyoró utcai óvoda területére tervezett 8 csoportos
óvoda építési engedélyezési tervének módosítására és a bölcsőde elhelye-
zésére vonatkozó tervezési ajánlatokat szerezze be, és azok birtokában a
tervezési munkák pénzügyi fedezetének megteremtésére a képviselő-testü-
let soron következő ülésén tegyen javaslatot.

Javaslat az általános iskolákban induló napközis csoportok számának
meghatározására a 2012–2013-as tanévben
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Györgyi
Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézetben – a kettő, határozatlan
időre engedélyezett napközis csoporton felül – a napközibe jelentkező ta-
nulók létszámnövekedése miatt a 2012/2013. tanítási évben további kettő
napközis csoport indítását engedélyezi.

Javaslat pénzeszköz átadására Borfesztivál megrendezése céljából
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 27.) Ör.
rendeletében – a működési célú céltartalékok között – az Almádi Borfesz-
tivál megrendezése nevesítetten 5 millió Ft-tal szerepel. A képviselő-testü-

let 366/2011. (XI. 24.) Öh. határozatával a Balatonalmádi Turisztikai
Egyesületet kérte fel a 2012. évi Almádi Borfesztivál szervezésére és lebo-
nyolítására. Az 5 millió Ft-ot a lebonyolító szervezetnek szükséges támo-
gatásként átadni. Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete a
2012. évi költségvetés működési célú céltartalékában az Almádi Borfesz-
tivál megrendezésének fedezetéül szereplő 5 millió Ft terhére a Balaton-
almádi Turisztikai Egyesületet 5 millió Ft-tal támogatja a fesztivál megren-
dezése céljából.

Javaslat a helyi civil pályázatok elbírálására
A pályázaton 2012. évben felosztható támogatás mértéke: 1.500.000 Ft. A
képviselő-testület a következő pályázatokat elfogadja, és minimum 30%
önrész vállalása mellett az alábbi működési célú támogatást biztosítja:
Almádi Zeneiskoláért Alapítvány 90.000 Ft; Almádiért Közalapítvány
(Almádi Gombászok Asztaltársasága) 40.000 Ft; Almádiért Közalapítvány
(Balatonalmádi Kertbarát Kör) 90.000 Ft; Almádiért Közalapítvány
(Balatonvin Borlovagrend Egyesület Almádi Csoportja) 70.000 Ft;
Almádiért Közalapítvány (Botorka Táncegyüttes) 50.000 Ft; Almádiért
Közalapítvány (Cimbora Klub) 60.000 Ft; Almádiért Közalapítvány
(Diabetes Klub) 60.000 Ft; Almádiért Közalapítvány (Vörösberényi
Nyugdíjas Klub) 185.000 Ft; Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 50.000 Ft;
Eggenfelden–Balatonalmádi Baráti Társaság 60.000 Ft; Kertészek és
Kertbarátok Országos Szövetsége (Vörösberényi „Fábián József” Kertbarát
Kör) 90.000 Ft; Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért 60.000
Ft; Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért 30.000 Ft;
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (balatonalmádi csoport) 51.000
Ft; Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (B.almádi Vk.)
100.000 Ft; Magyar Vöröskereszt Veszprém M. Szervezete (Vb.i Vk.)
100.000 Ft; Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 180.000 Ft; Nők a
Balatonért (balatonalmádi csoport) 5.000 Ft; Vörösberényi Polgári
Olvasókör 84.000 Ft.

Javaslat helyi kulturális és sportpályázatok elbírálására
A pályázaton 2012. évben felosztható támogatás mértéke: 1.700.000 Ft.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi
helyi kulturális pályázatok – alapítványi támogatásáról az alábbiak szerint
dönt.
A) kategória (rendezvény): Almádiért Közalapítvány: Gyermeknap, a mi
múzeumunk 140.000 Ft, Almádiák, helytört. témanap 130.000 Ft, 10 éves
a Berényi Nyugdíjas Klub 120.000 Ft, Mandulás családi táncház 120.000
Ft. Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért: Gyermeknap,
népi játékok 80.000 Ft. Almádi Zeneiskoláért Alapítvány: Síppal-dobbal,
Zenei világnap 80.000 Ft. Balatonalmádi Ifjúságáért Alapítvány: 100.000.
B) Kategória (működés): Almádiért Közalapítvány: Borostyán Népdalkör
200.000 Ft, Ringató Balaton Néptánc Kör 220.000 Ft, Balatonalmádi
Cimbora Klub 80.000 Ft.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete  a 2012. évi
helyi sportpályázatok alapítványi támogatásáról az alábbiak szerint dönt:
Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért: Nyári Sporthét 30.000 Ft;
Balatonalmádi Focisuli Alapítvány: Karácsony Kupa, 12–13 éves fiúk
részére 20.000 Ft, Mikulás Kupa, 5–12 éves fiúk részére 20.000 Ft,
Pünkösdi Kupa 20.000 Ft, Tanévzáró Kupa, 10–12 éves fiúk részére
20.000 Ft.

Javaslat a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megren-
dezésének támogatására
Idén 23. alkalommal kerül megrendezésre 2012. július 24–29. között a
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Balatonalmádi erdélyi
partnertelepülésén, Tusnádfürdőn (Hargita megye, Románia). Balaton-
almádi Város Önkormányzat képviselő-testülete 200.000 Ft támogatást
nyújt a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a 2012. évi
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezése céljából a
2012. évi működési célú céltartalék – nemzetközi kapcsolatok előirányzat
terhére.

Javaslat a Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és
Kollégium épületegyüttes felújítás pénzügyi fedezetének biztosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tulajdoná-
ban álló Balatonalmádi, Rákóczi u. 39. szám alatti 1465 hrsz-ú ingatlanon
lévő Balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
épületegyüttes felújítására a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásával és a
2012. évi költségvetés felhalmozási célú előirányzatainak átcsoportosításá-
nak terhére 21.000 E Ft-ot biztosít.

Javaslat az Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tag-
jainak megválasztására  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete – a Közbiz-
tonsági Közalapítvány Kuratóriumi tagjainak – Szemes János, Balogh
Csaba, Grúber Sándor, Kreitliné Kálmán Éva és Márkus Béla lemondása
következtében megüresedett helyekre – elnöknek: Balogh Csaba, alel-
nöknek: Balogh András, kuratóriumi tagnak: Kircher Miklós balatonalmá-
di lakosokat megválasztja, továbbá az Alapító Okirat 7.1. pontját a döntés-
nek megfelelően módosítja.
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Iskola
KOMPETENCIAMÉRÉS 

BALATONALMÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN
A 2011. május 30-án megrendezett országos mérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 6., 8. évfolyamos tanulók cso-

portjaiban felmérte  a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástar-
talom elsajátításának mértékét mérték – a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése –, hanem azt vizs-
gálta, hogy a diákok a közoktatásban eddig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudták alkalmazni a mindennapi életből vett
feladatok megoldásában.

A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy
éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felis-
merését vagy a szöveg részeinek, vagy egészének értelmezését várták el a tanulóktól.

A matematikai eszköztudás területén az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matema-
tizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérték a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és
műveletek, hozzárendelések és összefüggések, alakzatok síkban és térben, események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A táblázatok  az iskolák tanulóinak átlageredményét mutatják a 2011. évi kompetenciamérés eredményei alapján matematikából
és szövegértésből: 

Részletesen: A zárójelbe tett értékek a legkisebb és legmagasabb tanulói teljesítményeket mutatják.

Összehasonlító adatok:

Az előző évek tendenciáját figyelembe véve megállapítható, hogy mindkét tantárgyból csökkent az országos átlag. A mi
intézményeink átlaga szinten tart, illetve magasabb az országos átlagnál. Jóval magasabb mindkét intézményben a 6.o. matematikából.
Kiugró  a Györgyi Dénes 8. o. matematika, még a kisgimnazista eredményeket is túlszárnyalja.

A György Dénes Általános Iskola tanulóinak eredménye 6. és 8. évfolyamon kimagasló mindkét tárgyból. A Vörösberényi
Általános Iskola tanulóinak eredménye az országos átlaghoz  viszonyítottan jónak mondható, azt minden tantárgyból és évfolyamon
meghaladja, kimagasló a 6. évfolyamos matematika.

A KBTT (Kelet-Balatoni Kistérség) iskoláinak összesített eredményeit is messze túllépik az almádi iskolák teljesítményei.
Mindkét iskolában az 1. szint alatt és az 1. szinten teljesítők aránya – elégtelen minősítés – az országos átlaghoz képest elenyésző,

ilyen tanuló csak a 6. osztályos matematikánál fordul elő, másutt nem, ami  a nevelő-oktató munka hatékonyságának, a pedagógiai
hozzáadott értéknek, a felzárkóztató foglalkozások, csoportbontások, illetve a felzárkóztató, tehetséggondozó szakkörök számának,
hatékonyságának köszönhető. Önkormányzatunk „minőségbarát” oktatáspolitikájának eredményeként emelt szintű matematika
oktatás a Györgyi Dénes Ált. Iskolában van, csoportbontás  pedagógiai program szerint mindkét általános iskolában.

Az amúgy több hátrányos helyzetű tanulót oktató Vörösberényi Iskola tanulóinak fejlesztéséhez is jót tett a csoportbontás,
kevesebb a gyengébben teljesítők létszáma. Külön figyelemre méltó a 6. és 7. szint , a jeles és a kiváló teljesítmények, melyek az orszá-
gos átlagot jóval meghaladják mindkét intézményben.

A felméréseknél természetesen nem hagyható figyelmen kívül az osztály összetétele, képességei, hiszen vannak kifejezetten tehet-
séges évfolyamok. Mögöttük azonban mindig ott van a pedagógus, a hozzáadott értékkel, teljesítménnyel, melyet városi eredmé-
nyeink is tükröznek. Azoknak az iskoláknak a körében, amelyekben a az elemzéshez szükséges adatszolgáltatás erre a területre is kitért
(családi háttér index), mód nyílik a pedagógiai hozzáadott érték további elemzésére is. A nevelőtestületek önértékelésének és a fenn-
tartói értékelésnek nagyon fontos jellemzője ez az adat. A mérés feldolgozása lehetővé teszi, az egyénenkénti fejlesztés lehetőségét,
képesség szintekre lebontva. A tanév folyamán a munkaközösségek munkájának is meghatározója az egyéni képesség fejlesztés az
eszköztudás megfelelő színterein. 

Mindkét iskola munkája elismerést érdemel, melyet Balatonalmádi Önkormányzat Humán Bizottsága 2012. május 22-i ülésén
megerősített.

Rásky Mihályné
közoktatási szakértő

matematika szövegértés
6. évfolyam 8. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam

országos átlag 1486 1601 1465 1577
városi iskolák átlaga 1444 1558 1418 1523
Györgyi Dénes Isk. 1655 1751 1607 1640
Vörösberényi Isk. 1567 1596 1523 1607

Évfolyam Átlag eredmény 

Györgyi Dénes Vörösberény Összesen
6. matematika 1655 (1606-1693) 1567 (1482-1646) 1611 (1563-1660)
8. 1751 (1698-1798) 1596 (1559-1627) 1660 (1632-1685
6. szövegértés 1607 (1545-1652) 1523 (1468-1591) 1585 (1527-1608)
8. 1640 (1559-1694) 1607 (1566-1635) 1621 (1584-1648)

Országos eredmény
2011-ben 2010-ben kisváros 8 o gimn. KBTT
1486 1498 1444 1624 1459
1601 1622 1558 1720 1607
1465 1483 1418 1616 1453
1577 1583 1523 1731 1592
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Városunk
MILYEN BALATONALMÁDIT SZERETNÉNK?

SZLOGENPÁLYÁZAT
Tisztelt Balatonalmádi Lakosok!
A korábbi lapszámban tett felhívásunkra számos kitöltött

kérdőív érkezett vissza az Önkormányzathoz. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy ennyien érezték megszólítva Magukat, s vettek részt
aktívan a településfejlesztési koncepció kialakításának e korai
szakaszában. A lakossági kérdőívek kiértékelését a következő
lapszámokban bemutatjuk.

Jelen időszakban egy szlogenpályázatot hirdetünk: A pályá-
zat célja, hogy egy frappáns rövid mondat, vagy 3–5 szavas jel-
mondat szülessen Balatonalmádiról, ami felkelti a turisták érdek-
lődését, és egyidejűleg az itt élők városhoz fűződő viszonyát, a
település egyediségét is tükrözi. A pályázaton életkortól, lakó-
helytől függetlenül olyan magánszemélyek vehetnek részt, akik
Balatonalmádiban laknak, vagy a városban van üdülőhelyük.
Pályázónként maximum 3 szlogen küldhető be. A zsűri a beér-
kező szlogeneket külön-külön, tehát nem pályázónként értékeli.

A pályázat formai követelményei: A szlogeneket kizárólag
elektronikus formában fogadjuk, és a koncepcio@balatonalmadi.hu
e-mail címre kérjük megküldeni az alábbi tárgy megjelölésével:
„VÁROSI SZLOGEN”. A nevezéshez kérjük feltüntetni az aláb-
bi adatokat: a pályázó neve, a pályázó címe, telefonszáma, e-mail
címe. Beküldési határidő: 2012. június 22. (péntek) 24 óra.

A pályázatot Balatonalmádi polgármestere által kijelölt 5 fős
zsűri, 2012. június 27-ig bírálja el. Amennyiben különböző pá-
lyázóktól azonos szlogen érkezik a pályázatra, a fent megjelölt e-
mail címre először érkező pályázatot vesszük csak figyelembe. A
nyertes pályázó a Wesselényi-strandra teljes szezonra szóló csa-
ládi belépőben részesül. Eredményhirdetés: Az eredményhirde-
tésre 2012. június 28-án kerül sor Balatonalmádi város hon-
lapján, illetve az Új Almádi Újság következő számában. A nyertes
pályázót e-mail-ben is értesítjük.

A nyertes szlogennel Balatonalmádi Város Önkormányzata
szabadon rendelkezik, azt korlátozás és a meghirdetett díjon kí-
vüli egyéb ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, átdolgozhatja.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek is
nyilváníthatja, és nem hirdet nyertest.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös munkában továbbra
is, véleményükkel, javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a mun-
kánkat!

Üdvözlettel:
Bogdán László

Főépítész

Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 8220 Balatonalmádi, Veszprémi u.
81. szám alatti ingatlanon lévő 58 m2 alapterületű üzlethelyiség és a hozzá tartozó 10 m2 terasz bérbe adására ismételten nyílt egy-
fordulós pályázatot ír ki. A bérlet határozott időtartamra, 2012. július 1-jétől 2017. június 30-áig szól. A pályázatok benyújtási
határideje: legkésőbb 2012. június 15-én, pénteken 11.00 óra. Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen
ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a
Polgármesteri Hivatalban a 22. számú irodában, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI
ADÓBEVÉTELEK
ALAKULÁSÁRÓL

Balatonalmádi Város képviselő-testülete a 2011. évi zárszám-
adáshoz kapcsolódóan elfogadta az adóztatásról és az adóbevé-
telek alakulásáról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2011. évben
befolyt helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési
tervelőirányzat teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókat sza-
bályozó 26//2008.(XII.29.) számú rendeletének 2011. évre  vo-
natkozó változásai a költségvetési koncepcióban előirányzott
bevételi tervhez igazodott: egy helyi adó, az  idegenforgalmi adó
mértékét emelte meg; a telekadó esetében pedig tovább bővítette
a mentességek körét. A hatályos rendezési tervben zöldterületbe
sorolt (közpark, közterület) telkek 2011.január 1-jétől mentesül-
tek a telekadó megfizetése alól.  

2011. évben összesen 515.842.386 Ft adó  folyt be, 4 millió
forinttal több, mint az előző évben; 14,4 millióval haladta meg a
költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetésben előirány-
zott adóbevételi terv a helyi adók tekintetében 103%-ban, a
gépjárműadó esetében 104%-ban teljesült. 

A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó
aránya: 49%, az iparűzési adó  aránya 31%, az idegenforgalmi
adóé 10%, a telekadóé  10%.

Víghné Horváth Beáta
adóügyi osztályvezető

2011. évi
Adónemek terv tény tervteljesítés

E Ft E Ft %-ban
Építményadó 209.000 214.249 103%
Iparűzési adó 133.000 133.122 100%
Idegenforgalmi adó 50.400 43.758 87%
Telekadó 29.000 43.161 149%
Helyi adók összesen 421.400 434.290 103%
Gépjárműadó 75.000 78.313 104%
Adóbevételek összesen 496.400 512.603 103%
Pótlék 4.500 2.889 64%
Bírság 500 350 70%
Mindösszesen 501.400 515.842 103%

Május 10.

EZEN A NAPON VAN A MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Három civil szervezet: a litéri „Falunkért 99 Egyesület”, a szentkirályszabadjai „Baráti Kör Egyesület” és a Vörösberényi Polgári

Olvasókör, a Római romkútnál találkozik minden évben ilyenkor.
A program egyszerű, kötetlen, de annál érdekesebb. Takács Ferenc tisztelt meg jelenlétével minket, segítségével betekinthettünk a

gyógynövények világába. Ízelítőt kaptunk felhasználásuk sokoldalú lehetőségéről.
Novák Lászlóval az eget kémleltük távcsővel, illetve hallgattuk a madarakat.
Szép napsütés, jó hangulat, kellemes séta és jóízű beszélgetés, ismeretszerzés. Röviden ez jellemezte a napot.
Köszönet a közreműködőknek!

JNI-VPOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Történelem

Robert Lansing, amerikai politikus (külügyminiszter:
1915–20): „Van immár békeszerződésünk, ám olyan,
amely nem a tartós békét hozza. Nem, mert az egoiz-
mus homokzátonyára épült. A békefeltételek mérték-
telenül kemények és megalázók, közülük sok nem is
teljesíthető. Az igazság mellékes, minden az erőszak!
Nem állok ezirányban nézetemmel egyedül. Angol
államférfiakkal folytattam megbeszéléseket, az egy-
behangzó vélemény az, hogy a szerződések cselszö-
vények, és a rablási vágy eredményei, értelmetlenek
és keresztülvihetetlenek” (1920)
Lloyd George, brit politikus (miniszterelnök: 1916–22): „Az egész
dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendel-
kezésünkre bocsátottak csaló és hazug volt.” (1929)
Tomás Garrigue Masaryk, cseh politikus (Csehszlovákia elnöke:
1920–35): „Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése és
a népszavazás között.” (1927)
André Tardieu, francia politikus (miniszterelnök: 1929, 1932):
„Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken nép-
szavazást tartani, mert akkor a lakosság ellenszavazata következ-
tében nem jött volna létre Csehszlovákia.” (1921)
Arthur Neville Chamberlain, brit politikus (miniszterelnök:
1937–40): „A trianoni szerződés eredménye Európában nem a
béke, hanem az új háborútól való félelem.”

Stanley Baldwin, brit politikus (miniszterelnök:
1935–37): „A béke a versaillesi szerződés napján szűnt
meg.” (1920)
Herbert Asquit, brit politikus (miniszterelnök: 1908–
16): "Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem
súlyos és végzetes tévedések eredménye.” (1925) 
Lord Rothermere, (a Daily Mail kiadója és főszer-
kesztője): „Két fiam esett el a háborúban. Nemes esz-
mékért áldozták életüket és nem azért, hogy e dicső
nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem
lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik

a galád és ostoba trianoni szerződést.” (1927)
Francesco Nitti, olasz politikus (miniszterelnök: 1919–20):
„Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint
Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják,
akik nem nyugszanak bele hazájuk rombolásába. Magyarország
megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a
felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, minden-
ki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való
hivatkozás csak hazug formula, a leggonoszabb módon visszaéltek
a győzelemmel. Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfo-
gadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyar-
országra kényszerítettek.” (1924)

Bálint Sándor

TISZTELT FELELŐS SZERKESZTŐ ÚR!
Köszönöm szépen, hogy "postafordultával" megjelentette

BALATONFÜREDI VARGA JENŐ Buda-taván c. versét, amit a
költő Balatonalmádiban írt 1903-ban. Őszintén szólva nem is
gondoltam, hogy Budatava már 110  éve is  létezett, pláne "zenés
hely" volt, amint a versből kiderül. 

Az Almádi Újságnak indulásától kezdve rendszeres olvasója
vagyok. Rendszerint Schildmayer Ferenc emeritus alpolgármes-
ter úr helytörténeti írásaival kezdem egy-egy lapszám olvasását.
Váth János után is érdeklődöm, felfigyeltem a Váth János Emlék-
nap c. kedves régi fényképekkel illusztrált írásra is a májusi szám
7. oldalán.

Itt jegyzem meg, hogy Váth János kis munkáját a XVI. szá-
zadi kenesei országgyülésről – ami egy könyvritkaság (!) – a
közelmultban ajándékoztam a nemzeti könyvtárnak, az Országos
Széchenyi Könyvtárnak. Bármennyire meglepő, nem volt meg a
könyvtárban, örömmel vették át. Én évtizedekkel ezelőtt antik-
váriumban vettem, kb. 50–100 forintért, vagy így. Váth János
által dedikált példány fényképét mellékelem. 

Tisztelettel: Dr. Honti József

A Györgyi Dénes iskola hetedikes tanulói erdélyi körútjukon
járva megkoszorúzták az almádi kopjafát a Nyerges-tetőn.
(Bővebb beszámoló a következő számban!)

TRIANON, 1920. június 4.

KORTÁRSAK A BÉKEDIKTÁTUMRÓL

ERDÉLYBEN  JÁRTUNK
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Emlékek

Tavasszal mindig újra benépesülnek a szabadtéri pályák, mint
minden sportban, az almádi teniszéletben is beindul a szezon. A
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt tavalyi kitüntetettjé-
vel, Szikszay Andrással ülök le beszélgetni erről a szép sportról,
aki szerényen szabadkozik, mondván, már a Veszprém megyei
Napló és az almádi újság is írt róla, nem szeretne tolakodó lenni.
Írjak inkább a sógoráról – mutat a nyaralójába éppen megérkező
Baranyi Szabolcsra –, aki jobb teniszező nála, és Véghely–
Cseresnyés felmenői révén régebb óta kötődik a városhoz, a
szülei, nagyszülei is itt teniszeztek már.

Sportemberekhez híven nem a saját, hanem egymás érdemeit
méltatják. Megtudom, hogy a nemzetközi versenyeken is mindig
jó helyezést elérő, többszörös magyar bajnok és Davis-kupa játé-
kos Baranyi Szabolcs jutott legtovább az Ausztrál Open verse-
nyeken, két egyéni Európa Bajnoki cím birtokosa, 1972-ben a
legjobb hazai teniszező a világranglistán, több éven keresztül
edzője a magyar Davis-kupa csapatnak, és füves pályán szeret a
legjobban játszani. A szisztematikus edzésmunkát tartotta mindig
szem előtt, maga is szinte szakmai alázattal „tanulta” a sportot. –
Ennek hiányában nincs ma férfitenisz Magyarországon – állítja –,
az utolsó Mohikán talán Taróczy Balázs volt, aki szintén a sport
szeretetéért teniszezett. Súlyos morális problémákkal küzd ma-
napság a sportélet, a legtöbben a megélhetésért játszanak, ha elég
pénzt kapnak, nem törik magukat nemzetközi szinten. De már a
gyerekek is az anyagiakat firtatják a versenyek előtt, melyiken
érdemes részt venni, melyiken nem. 

– 1970-ben lett pénzdíjas a tenisz, én sérülésem miatt akkor
hagytam abba a versenyzést, mi még a játékért, a győzelemért, a
magunk és az ország dicsőségéért játszottunk, nem a pénzért –
veszi át a szót az évtizede Almádiban élő,  tizenkilencszeres ma-
gyar bajnok Szikszay András, aki 1948-ban nyerte első verse-
nyét. Emellett kiválóan pingpongozott, és a lábmunkát remekül
előkészíteni tudó kosárlabdát is az első osztályban művelte. Ő is
állandó szereplője volt a nemzetközi versenyeknek, huszonhat
alkalommal játszott a Davis-kupa csapatban, Gulyás Istvánnal
párban arattak sikert siker után. Aktív versenyző évei után több,
mint húsz évig nevelte a hazai utánpótlást, Algériába is
meghívták, öt évig foglalkozott az ottani válogatottal is. A tavalyi
rangos elismerés előtt már a ’90-es évek közepén megkapta a
Magyar Sportért Kitüntető Cím elismerést a magyar testnevelés
és sportélet fejlesztése érdekében kifejtett eredményes munkás-
ságáért. Külön öröm volt számára, hogy az a sportminiszter-
helyettes, Greminger János gratulálhatott neki elsőként, aki
mindig is példaképe volt.

Szabolcs Németországban volt edző huszonkét évig. Amel-
lett, hogy családi kötelék fűzi őket egymáshoz, sok a közös vonás
kettőjük életében. A Városmajorból indult a sportkarrierjük, a
Dózsában váltak éljátékosokká, mindketten kosárlabdáztak,
gyerekeiknek, unokáiknak átadták a sport szeretetét, ők is rend-
szeresen teniszeznek.  (András zseniális labdaérzékét, taktikáját a
többszörös magyar bajnok és junior Eb-helyezett fia, és a szintén
többszörös magyar bajnok lánya örökölte).  

Amikor azt kérdezem, mit gondolnak az almádi teniszről,
összenéznek. – A turizmusra állt rá, nem túl jól – mondják. –
Német nyaralók játszanak félmeztelenül a pályákon, és ez meg-
engedhetetlen. Ezt a sportágat mindig kellő tisztelet övezte min-
denhol, illene ezt itt, ebben a szép hagyományokat felmutatni

tudó városban is betartatni. A múlt század harmincas éveiben
Almádi volt a balatoni teniszélet központja, elsőrangú hazai
versenyzők küzdöttek a Balaton Bajnoka címért. Ezek a verse-
nyek hamarosan Balaton-bajnokságok elnevezéssel nemzetközi
rangra emelkedtek, és komoly játéktudású, neves magyar és
külföldi sportolók vetélkedtek a korszerű öltözőépülettel
ellátott, szabványos méretű vörös salakos pályákon. De számos
ország részvételével bonyolították itt a Közép-európai Tenisz-
kupa Díj elnyeréséért folyó versenyzéseket is. A háború utáni
években az almádi tenisz sokat veszített a súlyából, mind a hazai,
mind a nemzetközi bajnokságok rendezési joga áttevődött a
szomszédos településre: Fűzfőre, csak a hetvenes években sike-
rült néhány jó játékosnak újra fölpezsdíteni Almádi vörös salakos
pályáit. Valamit vissza kellene szerezni a régi fényből, tenisz-
iskolát létesítve a gyerekeknek, akik közül tehetséges városi,
országos, esetleg nemzetközi szintű sportolók nőhetnének ki.
Akkor talán még Budapestről is le lehetne csalogatni pár jó ver-
senyzőt. Ehhez azonban a teniszt feltétel nélkül szerető, lelkes
vezetés, a követendő példaképek, a szakmailag, emberileg hite-
les, megfelelő utánpótlás-nevelés mellé komoly összefogásra,
egymás tiszteletére, megbecsülésére van szükség. Mert ez a sport-
ban nélkülözhetetlen. A hat pályából kettőt „téliesítve”, könnyű-
szerkezetes tetővel, oldalponyvával ellátva meg lehetne hosszab-
bítani a szezont is. És egy jó sportvezetésnek, szívvel, lélekkel
küzdő játékosoknak mindig akad sportszerető közönsége,
önzetlen támogatója, ami jó baráti, szellemi közeget tud terem-
teni, gazdagítva ezzel a város életét, vonzerejét. 

Szikszay András és Baranyi Szabolcs már régóta kíséri kitün-
tetett figyelemmel az almádi teniszéletet, anyagi, tárgyi segítsé-
geikkel, edzőtáborokba idehozott csapataikkal, szakemberi tudá-
sukkal, baráti tanácsaikkal mindig segítői voltak ennek a nem-
zetközi szinten is megkülönböztetett érdeklődést kiváltó, jelentős
sportágnak. Érdemes odafigyelni a véleményükre ma is.

Vecsey Kiss Mária

EMLÉKEIM (3.RÉSZ)
Először nagy volt az öröm, aztán a rettegés, amikor elmond-

tam, hogy megszöktem.
– Miért tetted ezt, fiam? – mondta sírva a mamám. – Éppen

tegnap volt itt a Csermői őrnagy úr, és biztatott bennünket, hogy
hamarosan tisztázódik az ügyed, és szabad leszel…

Az őrnagy úr a jutasi altisztképző parancsnoka volt, a szom-
szédunkban volt a nyaralója. (Papa telepített neki egy pár sor
szőlőt az általa telepített ropogós, piros saszlából, melyikkel ha
megjelentünk az almádi vagy a veszprémi piacon, pillanatok alatt
elkapkodták.)

– Most mi lesz, fiam? Mit mondunk neki?
Végül abban maradtunk, hogy a Lőrincz nyaralóban húzom

meg magam. Papám volt a gondoka. Megvárjuk, mivel jön meg
a hétvégén az őrnagy úr. Nem kellett hétvégéig várni, már más-
nap ott volt. Értesült, hogy megszöktem. Nagyon rosszul esett
neki, hogy nem bíztunk benne. Papám mondta, hogy én nem
tudtam semmit az őrnagy út ténykedéséről, mert Ajkára nem
tudtak utánam jönni. Írtak egy lapot, de azt nem kaptam meg. Én
meg sírva panaszkodtam, hogy nem tudtam elviselni a durva,
igazságtalan bánásmódot, ezért szöktem meg. Elmondtam azt is,
hogy a Halász Tédi és a Juhász Pista rájöttek, miért „gyűjtöttek”
be bennünket, leventéket, 1945 tavaszán. (Mert 1944 őszén
templomban gyülekezett a levente század, és megjelent a helyi
nyilas párt titkára, és templom helyett a pártházba vezényeltek
bennünket, ahol megtörtént az „adakozás”. Azért csak hárman
kerültünk a horogra, mert a többieket a nyilasok hatalomra kerü-
lése után Németországba vezényelték katonai kiképzés okán. 

Amikor letartóztattak bennünket, csak mi voltunk Almádi-
ban. Halász Tédi fiatalabb volt nálunk, Juhász Pista, Hili Sándor
főjegyző úr – akit nagyon szerettek az almádi lakosok – inasa
volt, jómagam pedig önkéntesként Ádándnál harcoltam. Így nem
kerültünk Németországba a többiekkel. 

Nagyon jólelkű ember volt az őrnagy úr, ezt bizonyítja az is,
hogy amikor évekkel korábban nem kért tőle semmit a szőlőtele-
pítésért, azt mondta: Jóska bácsi, magunknak nagyobb szükségük

FEHÉR SPORT 
VÖRÖS SALAKON
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Emlékek
van az elvégzett munkáért járó összegre, mint nekem. És mindent
kifizetett. 

Megértéssel fogadta kifakadásomat, majd azt mondta, hogy a
kocsiján bevisz Veszprémbe, a Rendőrségnél kiszállok, bemegyek,
és megbánással feladom magam. És ezután jött a feketeleves…

Este már a várpalotai bunkerpincében feküdtem le a priccsre,
és hajnalban gumibottal ébresztettek. Vittek le a szénbánya mély-
séges fenekébe. Megtudtam, mi az, egy műszakilag elhanyagolt
(1946), kétszáz méter mélyen a föld alatt, fullasztó melegben
„fekete gyémántot” bányászni!!

Így telt el, nem is tudom mennyi idő. Nekem éveknek tűnt,
amikor valamelyik reggelen (nem is tudom, milyen nap volt),
nem gumibottal ébresztettek, hanem megrázták a vállamat, és azt
mondták; szedjem össze a holmimat, mert visznek a veszprémi
Rendőrparancsnokságra. Azt hittem, álmodom!

Kezembe nyomtak egy papírt, ráírták, hogy internálásomnak
vége, és rendőri felügyelet alá helyeznek: Almádit nem hagyhatom
el, hetente egyszer – szombaton – jelentkezni kell a helyi rend-
őrségen. Így ért véget az én dicstelen, 9 hónapos „pályafutásom”.

Elhelyezkedni, mint divatárusegéd, Almádiban nem tudtam,
ugyanis Nagy Gyulát, a főnökömet, burzsujjá nyilvánították,
elvették az üzletét; így ő sem tudott alkalmazni.  Volt egy másik
foglalkozásom is, ugyanis a főnök úr segítségével az 1943/44-es
tanévben Keszthelyen elvégeztem a gyors- és gépíró iskolát,
kitűnő eredménnyel. (1944 december 1-jétől parlamenti gyors-
író lehettem volna, de én akkor szerelmi bánatomban önként
jelentkeztem katonának.) Maradt a Győri féle kőbánya, ami
mennyország volt a várpalotai szénbányához képest. Megjegy-
zem még, nagyon szerettem ott dolgozni, mert Fülöp Jóska bácsi,
aki feleségül vette a bányatulajdonos lányát, Erzsikét, és Győri
Jóska, a tulajdonos fia művészi mesterei voltak az öreghegyi
vöröskő faragásának. Számtalan temetőben megtalálhatók alko-
tásaik. Ha még valaki nem látta, akkor a vörösberényi temetőben
keresse fel a Győri család sírhelyét. (Még ma is előfordul, hogy
ha szeretteim Vörösberényben lévő sírját gondozom, rájuk emlé-
kezve, a Győri család sírhelyén is elhelyezek 1-1 szál virágot. 

Itt emlékezem meg Fű József bácsiról (akivel szegről-végről
rokonok voltunk), Majzer bácsiról, Mecséri bácsiról, és a még
ma is élő Májler Imréről, aki 1943-tól volt inasgyerek, és a fenti
mesterektől tanulhatta a kőfaragás csínját-bínját. Ő az, aki a
közelmúltban lokálpatriótaként közreműködött a Balaton parton
lévő szobrok, emlékművek helyreállításában, sőt a Zenepavilon
létrehozásában. Volt igazgató bácsink (Horváth János) szobrának
talapzatát is megalkotta.

Amikor az internálásból hazatértem – 1947 nyara – hónapok
teltek el csellengéssel, illetve a papámnak segítettem a gyümölcs-
fák, szőlő, stb. ápolásában. Míg végül, úgy szeptember táján
ismét a Győri bányában kötöttem ki. Pár napja dolgoztam ott, a
robbantás utáni ramatyot talicskáztam el, amikor megszólalt az
ebédidőt jelző harang. Már alig vártam ezt, mert tudtam, hogy a
mamánk mákos tésztával örvendeztet meg bennünket. Ahogy
ráfordultam a gróf Aponyi Albert utcára (ma Budai N. Antal út),
egy újságlapot hömbölgetett felém a szél. Gondoltam, hazavi-
szem papának, mert szeretett újságot olvasni, de ritkán jutott
hozzá. Ahogy a kezembe vettem, a következő nagy betűket olvas-
tam: PARASZTDOLGOZÓ FIATALOK! Jelentkezzetek a
parasztdolgozók Tanítóképzőjébe; Kunszentmárton, Pécs, stb.
Már a tanítás megkezdődött. Azonnal megírtam a levelet (papám
is hozzájárult, úgy látszik, meghatotta az örömöm, na és az, hogy
tanító lesz a fiából...) Talán 8–9 nap múlva jött a válasz:
„Azonnal gyere! Majd segítünk pótolni az elmaradást...”

Csodálatos egy évet töltöttem a kunszentmártoni Tanítókép-
zőben. Elgondolkoztam, micsoda különbség van az 1945 előtti és
utáni állam között. Ezt a következőkkel szemléltetem: 

Ilonka nővérem, a 12. születésnapomon az ünnepi ebéd köz-
ben (rizsfelfújt), meggyőzte papánkat, hogy beiratkozhassam a
Polgári Iskola első osztályába. Hozzájárult! Talán másnap vagy
harmadnap volt a beiratkozás. Az öreg füstössel mentünk be
Veszprémbe. Mikor a felvételi bizottság elé kerültünk, derült ki,
hogy szeptember 1-jén betöltöttem a 12-ik életévemet. A beirat-
kozás napján 2 nappal túlkoros voltam. Ezért kérvényt kellett írni
a Minisztériumba, hogy engedélyezzék a beiratkozásomat. 

Idézet a kérvényből: „Nagyméltóságú Miniszter úr! Kegyelmes
Uram! Én, Varga László Ferenc, azon legalázatosabb kérésemmel

fordulok Nagyméltóságához, hogy méltóztasson engedélyezni, hogy
a veszprémi Polgári Iskola első osztályába felvehessenek. Stb.”

Hosszú idő telt el, mire megjött a válasz. A kérvényem piros-
sal áthúzták, és pirossal ráírták: „KÉRÉSE NEM TELJESÍT-
HETŐ, TÚLKOROS”. És íme, mi történt 1945 után? Alig 8–9
nap múlva a válasz: „Azonnal gyere, szeretettel várunk!” 22 éve-
sen beiratkoztam a Tanítóképző első osztályába! Nem mondták,
hogy „túlkoros”. 

És újból hálás szívvel gondolok Nagy Gyula divatáru keres-
kedőre, aki megkövetelte tőlem, hogy magánúton, inaséveim
alatt, az ő anyagi támogatásával alig másfél év alatt megszereztem
a Polgári Iskolás végbizonyítványát. Leszármazottjai büszkék
lehetnek édesapjukra, nagyapjukra.

Szeretettel emlékezem Horváth János igazgató úrra, aki segí-
tett megértenem az algebrát. 

Varga Laci bácsi

„ A gyermekek úgy éreznek,
Ítélnek és cselekednek,  
miként azt azoknál látják, 
akiket szeretnek és becsülnek:”

/Dr. Wlassics Gyula/

VARGA  LÁSZLÓ 
TANÁR, IGAZGATÓ

1925-ben, Balatonalmádiban született. Általános iskolai ta-
nári oklevelét a Budapesti Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte
1952-ben magyar–történelem szakos tanárként.

A Pesthez közeli festői fekvésű Tinnye község tanítója, majd
rövidesen igazgatója lett. Itteni tanítványai ma is sok szeretettel
emlékeznek rá, ahogy ezt egy tegnap esti telefon is bizonyítja.
Nem felejtik Laci bácsi népnevelő munkáját, a sportért, a szabad-
idő hasznos eltöltéséért végzett fáradozásait. Együtt élték a falusi
mindennapokat, melyben hűséges társa felesége, Saci néni is
sokat segített, sok-sok élményt szerezve a gyerekeknek.

„Játszani kell megtanítani a gyerekeket, mert a játék – a szabá-
lyok betartásával – emberformáló erő” – vallja pedagógusi hitval-
lásában. Ennek érdekében páratlan összefogással szülőkkel, gyere-
kekkel minden munkahelyén olyan környezetet alakított ki a tanu-
láshoz, melyben mindenki örömét lelhette. A magyar, történelem
tanítása mellett a zenei élet, a színház szeretete, a színjátszás meg-
szervezése, tanulók és szülők ízlésének fejlesztése mellett a sportle-
hetőségek megteremtését tartotta fontosnak, s ezen keresztül az
egészséges életmód igényét is kialakította. Játékudvar, kézilabda,
tenisz- és korcsolyapálya, tornaterem kialakítása a gyakorlatban
számos szakköri lehetőség. Feledhetetlenek tanítványai számára a
nyári táborozások, esti tábortüzek, országjárások, szánkó- és síver-
senyek, lampionos csónakázások, nemzetközi íjászversenyek. 

1975-ben került vissza szülőfalujába, Balatonalmádiba. 1976–
80 között 4 iskola: a Vörösberényi, a Györgyi Dénes, Váci Mihály
és Szentkirályszabadja iskoláinak volt főigazgató helyettese.

Nyugdíjas éveit immár 35 éve megszakítás nélkül a tenisz
tömegsporttá fejlesztésére fordította. Tenisz diák sportkör szer-
vezésével lehetővé tette, hogy ez a költséges sport minden gyer-
mek számára elérhetővé váljon. Tanítványai a versenysportban is
megállták helyüket. Bizonyította, hogy a pedagógus munkaesz-
köze a saját személyisége, mely visszatükröződik a nevelteken.

Nem véletlen, hogy mindkét gyermekük a sokszor rögös
pedagógus pályát választotta. Fiúk László Levente szakközép-
iskolai matematika–fizika szakos tanár Budapesten, Katalin Réka
lányuk városunk Kósa György Zeneiskolájának tanára és a leg-
szebb ajándékkal, 4 unokával örvendeztette meg szüleit.

10 évvel ezelőtt arany diplomát kapott, ma pedig gyémánt
diplomáját kérvényezzük, melyet az utód intézmény az ELTE
Tanárképző Főiskolai Kara az ősz folyamán juttat el hozzá. 

Váci Mihály szavaival kívánunk további erőt, egészséget:
„ Osztani magad, hogy így sokasodjál, 
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
Hallgatni őket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz !”
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Jöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ

Rendezvények Balatonalmádiban június 14. és augusztus 20. 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)

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

Június 15. péntek, 18 óra 
MARCEL ÉS TANÍTVÁNYAI 
Kelemen Marcel almádi festőművész és tanítványainak kiállítása 
Helyszín: Pannónia kiállítótermei 
A kiállítás megtekinthető július 7-ig, az intézmény nyitvatartási idejében. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-511    

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 
II. LILIOMOK KERTJE – orientális táncest
Sztárvendég: Brebán Katalin, a 2012-es barcelonai Tarabesque Festival és
a Miss Bellydance of Europe 2011 nyertese.
Fellépők:
Ezer Rózsa Kertje – Zalaegerszeg (2012. Cairo Festival nemzetközi profi
verseny legjobb csoportja)
Lólé Alicia (számos hazai verseny első helyezettje)
Yildizlar Hastánccsoport – Balatonfűzfő
Tavirózsa Hastánccsoport – Siófok
Szabó Tünde – Budaörs
Shanaz és a Tűzliliomok – Veszprém (2012. Connector Táncfesztivál 2.
legjobb csoportja)
Nyírő Szabina Shanaz, az est házigazdája
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme 
Jegyek elővételben: 1500 Ft, a helyszínen 1800 Ft. 
Szervező: Nyírő Szabina orientális táncos. Tel.: 70/317-0146

Június 16. szombat, 21 óra 
ALMÁDI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Balatonalmádiban a Vízimúzeum immár második alkalommal, külön-
leges programokkal várja a látogatókat: keszegsütés, múzeumi tárlat-
vezetés és hangulatos tánczene a Black Jack Zenekarral.
Helyszín: Vízimúzeum és a Pannónia előtti tér
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és a Vízimúzeum 
Tel.: 88/542-506; 70/39-27-186 (Gönci György) 

Június 17. 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…) 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 22. péntek, 18 óra
SZOMBATHELYI MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Régi kapcsolatot ápolnak egymással az almádi és a szombathelyi képző-
művészek. Ez alkalommal Almádi látja vendégül kiállítótermében, a
Padlás Galériában a szombathelyi művészeket.
A kiállítást megnyitja: Dr. Gráfik Imre néprajzkutató, muzeológus 
Helyszín: Padlás Galéria
A kiállítás megtekinthető július 20-ig, a Polgármesteri Hivatal nyitva-
tartási idejében.  Tel.: 88/542-511 

Június 22. péntek, 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 23. szombat, 19 óra 
ALMÁDI HATTYÚBÁL Színvonalas tánczenével, vacsorával, tombolá-
val és éjféli hidegtállal várjuk vendégeinket egy kellemes kikapcsolódást
nyújtó estére. Zenél a Silverado Zenekar! Éjfélkor meglepetésműsorral
kedveskedünk. 
Menüválaszték: 
A: Egészben sült hátszín vörösboros áfonyamártással, hercegnő burgo-
nyával 
B: Rácsosra sült kacsamell rózsabors mártással borban gőzölt körtével,
hagymás törtburgonyával 
Desszert: Epres tiramisu kehely 

A belépés díja 5000 Ft, mely tartalmaz egy üdvözlő italt, a választott
vacsorát és az éjféli svédasztalról korlátlan fogyasztást. 
Belépés csak meghívóval, mely előre megvásárolandó és átvehető a
Pannónia portáján. Érkezés 19 órától, alkalomhoz illő öltözékben. 
További információ telefonon, helyfoglalás személyesen a Pannóniában. 
Szervezők: Vörösberény Lovas Egyesület és a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár 
Helyszín: Pannónia nagyterme 
Tel.: 88/542-506; 542-511 

Június 24. 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 Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 24. vasárnap, 21 óra 
SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG ÉS TŰZGYÚJTÁS 
Népművészeti hagyományokra épülő program néptáncosok és népi
zenekar közreműködésével
Helyszín: Szent Erzsébet Liget, Móló környéki rendezvénytér 
Tel.: 88/542-511 

Június 29. péntek, 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 29., 30. – július 1. péntek–szombat–vasárnap
PÉTER-PÁL NAPI VIGADALOM
A tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művé-
szetek hagyományos Balaton-parti ünnepe. Állandó programok: mester-
ségek fortélyai és népművészeti bemutatkozók. A vigadalom ideje alatt
hagyományos ételek, italok kínálata. Pénteken Mandulás Táncház, szom-
baton népi játékok Cimbivel, valamint az Ajka-Padragkút Táncegyüttes
műsora és a Zagyva Banda lemezbemutató koncertje, vasárnap az almádi
néptáncosok műsora. 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Szervező: Almádiért Közalapítvány és Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár Tel.: 88/542-506; 70/455-41-00  

Július 1. 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…) 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Július 2–6. között hétfő–péntek 
HANGSZÍNTÉR MŰVÉSZETI ISKOLA (BODAJK) NYÁRI TÁBORA
Helyszín: Pannónia termei
Tel.: 22/410-955 (iskola központi telefonszám) 

Július 5. péntek, 18 óra 
MAGTÁR GALÉRIA 
Fritz Rautner festőművész kiállításának megnyitója
A kiállítás ideje alatt a művész úrral több alkalommal lehet személyesen
találkozni, időpontok a Magtárban, a kiállítás július 31-ig látogatható. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

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

Július 6–7–8. péntek–szombat–vasárnap 
ALMÁDI NAPOK 2012. 
Július 6. péntek 19 órától 

HangSzínTér Művészeti Iskola táborzáró gálaműsora 
Ritmika Showtánc és Énekstúdió műsora    
Hemo Winner Sporttánc Egyesület műsora
21. 30 óra CONCORD QUARTETT 
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Jöjjön el 
Július 7. szombat, 19 órától 

XII. BALATON IFJÚSÁG MŰVÉSZET FESZTIVÁL 
21. 30 óra Dr. GROG ZENEKAR 

Július 8. vasárnap, 19 órától
Dallamvilág Musical Stúdió műsora    
Free Dance Tánccsoport műsora 
Kid Rock&Roll SE műsora    
Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccsoport
21. 30 óra RULETT EGYÜTTES 

Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-506; 542-511 

Július 6–7–8. péntek–szombat–vasárnap
JÁTÉKOS BALATON 
Július 7. szombat CIM-CIM-CIMBORA 
Július 8. vasárnap CIMBORA interaktív játszóház 
Részletes programért keresse plakátjainkat, szórólapjainkat! 
Helyszín: Szent István Park; Zenepavilon környéke
Tel.: 70/455-4100 

Július 8. vasárnap, 8–15 óra
ÉSZAK-BALATONI ÉREMGYŰJTŐK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Helyszín: Pannónia termei 
Szervező: Éremgyűjtők Klubja Tel.: 70/33-96-347 (Balogh Pál Tamás)

Július 9–13. hétfő–péntek 
Csillagnyílás Balett Csoport nyári tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 70/38-02-064 

Július 9–13. hétfő–péntek
MANDULÁS népművészeti alkotótábor 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Honlap: www.mandulastabor.blogspot.com
További információ: mandulastabor@gmail.com
Tel.: 30/525-4323

Július 11. szerda, 19 óra 
MAGTÁR KOMOLYZENEI SZALON 
Belépő egy pohár borral: 900 Ft 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu 
Tel.: 70/455-41-00

Július 13. péntek, 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Július 13. péntek, 20 óra 
RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT 
Weckmann Consort koncertje 
Helyszín: Református Erődtemplom  
Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron, elővételben a Pannónia portáján ill. a
helyszínen, az előadás előtt. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár  
Tel.: 88/542-511

Július 13–14–15. péntek–szombat–vasárnap
ALMÁDI NAPOK 2012.
Július 13. péntek, 19 órától

Csillagnyílás Balett Csoport táborzáró gálaműsora 
Veszprémi Modern Táncműhely műsora 
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió műsora
Golding Táncsport Egyesület műsora 
21. 30 óra PAROLA ZENEKAR 

Július 14. szombat ALMÁDI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
A rendezvény megvalósulását az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma
támogatta. 

18 óra Zenés, táncos népi felvonulás 
18. 30 óra Színpadi folklórprogram 
21 óra BUDA FOLK BAND koncert 

Július 15. vasárnap ALMÁDI NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
A rendezvény megvalósulását az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma
támogatta. 

18 óra Köszöntő 
18-21 óra Színpadi folklórprogram
21 óra FLÁRE BEÁS koncert 

Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-506; 542-511 

Július 13. péntek 18 óra 
HARTUNG SÁNDOR KIÁLLÍTÁSA 
A kiállítást megnyitja: Kerényi Imre, Kossuth-díjas rendező 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
A kiállítás megtekinthető augusztus 4-ig, az intézmény nyitvatartási
idejében. Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-511 

Július 16–20. hétfő–péntek 
KID ROCK & ROLL SE TÁNCTÁBORA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ
Tel.: 70/53-24-918

Július 20. péntek, 19 óra 
BORVARÁZS Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból 
6 boros borkóstoló ára: 2500 Ft/fő 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu 
Tel.: 70/455-41-00

Július 20. péntek, 20 óra 
RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT 
Farkas Zoltán gitárművész 
Helyszín: Szent Ignác Templom 
Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron, elővételben a Pannónia portáján ill. a
helyszínen, az előadás előtt. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-511 

Július 20–21–22. péntek–szombat–vasárnap
ALMÁDI NAPOK 2012. 
Július 20. péntek, 19 órától 

Drums Ütőegyüttes műsora 
Kid Rock & Roll SE táborzáró gálaműsora  
Golding Táncsport Egyesület műsora 
Nazirah és a Holdezüst Rózsák Hastánccsoport
21. 30 óra SILVERADO ZENEKAR 

Július 21. szombat, 19 órától 
Drums Ütőegyüttes műsora 
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió műsora 
Bonita Sporttánc Egyesület műsora 
Queen Dance SE műsora 
21. 30 óra VIKTÓRIA ZENEKAR 

Július 22. vasárnap, 19 órától 
Botorka Táncegyüttes műsora 
Free Dance Tánccsoport műsora 
Hemo Winner Versenytánc Egyesület műsora 
Arany Szilvia és a Drágakövek 
21. 30 óra TOUMIX ZENEKAR 

Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506; 542-511 

Július 21. szombat, 18 óra
NÉGY ÉVSZAK A BALATONON 
Balatoniwiw.hu által meghirdetett fotópályázat nyertes munkáinak
kiállítása. Helyszín: Pannónia előcsarnoka. A kiállítás megtekinthető
augusztus 12-ig, az intézmény nyitvatartási idejében. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Tel.: 88/542-511 

Július 22. 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…)
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Július 25–29. szerda–vasárnap 
XVII. PANNÓNIA – NITROKÉMIA KUPA 
Nemzetközi egyéni sakkverseny
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Vörösberényi Szabadidő Egyesület Tel.: 70/38-96-049 

Július 27. péntek, 20 óra 
RÉGI ZENE HANGVERSENYSOROZAT 
Sárai Gábor lantművész 
Helyszín: Református Erődtemplom 
Jegyek kaphatók 600 Ft/fő áron, elővételben a Pannónia portáján ill. a
helyszínen, az előadás előtt. 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-511 

Július 30–augusztus 3. hétfő–péntek
QUEEN DANCE SE tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 20/24-97-504 (Simon Péter) 

Július 27–31. péntek–kedd HUNGARICUM FESZTIVÁL 
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendezvénytér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

Augusztus 3–20. között ALMÁDI BORFESZTIVÁL 
Helyszín: Wesselényi strand főbejárata előtti rendezvénytér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 
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Élővilág
SZERETETT VÁROSUNK EGY

KÜLÖNLEGES ÉLŐHELYÉRŐL!
Lakóhelyünk a balatoni flórajárásban van. Éghajlata az erdősztyepp vegetáció-

hoz csatolja, így alapkőzetei nyolc főbb növénytársulás kialakulását tették lehetővé.
Ezek közül a „molyhos cseres tölgyes szálerdő savanyú alapkőzeten” rejti magában,
Káptalanfüreden, az Öreg-fenyves melletti magassági pont környékét, melynek
talaján, kövein, növényein gyönyörű zuzmótársulások díszlenek. Zuzmókat persze
találhatunk a völgyeinkben is, meg a mészkőszikláinkon, vagy a sziklakerti kövein-
ken is, de olyan fejlett és színpompás állományt, mint a Nagykő-orránál, aligha!
Pedig itt a kőzetfelszín szinte csupasz, a megélni képes lágyszárúakat talán 10 faj
képviseli, a tölgyek „görcsölnek”. A tűző napon akár 80 fok is lehet, az esőt a vörös
homokkő szivacsként engedi át. És a szél minden aprót elvisz, pl. talajszemcsét.

Mi is az a zuzmó? A zuzmó egy gombapartner /a mikobionta/ és egy, vagy néha
több, a zuzmótelep belsejében, de a gomba sejtjein kívül elhelyezkedő, egysejtű
vagy fonalas zöldalga vagy/és cianobakteriális sejtek populációjának /a fotobiontá-
nak/ ökológiailag meghatározott, kölcsönösen előnyös együttélése. Jellegzetességük
a zuzmóanyagtermelés, mely különleges vegyületeket jelent. Víztartalmukat nem
tudják szabályozni, kiszáradásuk alatt testépítésük szünetel, ezért lassan nőnek.

Alkatrészeik közül az alga és cianobaktérium kb. 100 faj, míg a zuzmógombák
kb. 13 500 faj.

A zuzmológia még fejlődés alatt áll. Mo.-n kb. 800 fajt írtak le. Ezeket 47 tár-
sulásba sorolták. Határozásukhoz mikroszkóp, és vegyszer is szükséges. Az öko-
szisztéma fontos részei, mert talajt pótolnak, táplálékok, aljzatot képeznek, szere-
pet játszanak a mimikriben. Pionír élőlények. Jelentős bioindikátorok (főleg a
kéregtelepűek) a légszennyezettséget, erdőfolytonosságot jelzik.

2005 óta 5 fajuk hazánkban is védett! Tüskés vértecs, magyar tölcsérzuzmó,
virágos szakállzuzmó, magyar bodrány, terülékeny bodrány. Mintha a nyelvújí-
táskor hallanánk! 

A zuzmó az ember kultúrtörténetében fontos mint
• táplálék: mannazuzmó, izlandi zuzmó, tölgyfazuzmó; 
• gyógyszer: tüdő-zuzmó, szakállzuzmó; 
• méreg: farkaszuzmó; 
• festőanyag: színt és molyvédelmet adtak;
• illatanyag: pót rizspor, tartósítás, krémek; 
• dekoráció, virágkötészet, ablakdísz. 
Alkalmasak a nehézfémszennyezés kimutatására is.
A zuzmók lassú növekedésűek. A kéregtelepűek 2 mm-t, a lombosak 4 mm-t a

bokrosak 5 mm-t nőnek évente. Szaporodhatnak kétféle test darabbal, vagy
ivarosan, ha a zuzmóban élő gomba ivarszervet tud növeszteni.

Mivel sérülékenyek óvatosan közlekedjünk élőhelyükön. Nem élősködők, ezért
a gyümölcs és díszfákról nem kell leszedni őket.

Bővebb ismeretet a netről, és
FARKAS EDIT:  LICHENOLOGIA
– a zuzmók tudománya c. köny-
vében talál az érdeklődő.

Fotók és szöveg:
tszabango@ gmail.com

Forrás:
Farkas Edit: Lichenologia Vácrátót 

MTA ÖBKI. 2007. 193 p. 
bokros zuzmó

fajgazdag társulás

Lasallia pustulata társulás kövön

társulás talajon

zuzmók NAGYKŐ-ORRA

zuzmók NAGYKŐ-ORRA
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REBARBARA
Fülledt, nyári napokon mire is vágyik az ember leginkább, ha

nem valami kellemesen hűsítő, üdítő finomságra? A kertjében
üldögélve ábrándozni, visszagondolni elmúlt időkre? Így vagyok a
rebarbarával. 

Valamikor régen, talán tíz-tizenegy éves lehettem, mikor távoli
rokonunk meghívott magukhoz egy szombat délután. Pápán, a Jókai
utcában laktak copfstílusú, nagy ház alsó szintjén. Porcelán csészékben
rebarbara kompótot tett elénk a hófehér batiszt terítő-vel letakart
asztalra vendéglátónk. Áttetsző, halványzöld, különös, már
látványával és illatával is hűsítő finomság. 

Mikor jól kibeszélgették édesanyámék magukat, Lenke néni lev-
ezetett bennünket a hatalmas fáktól árnyas udvaron át a kertbe. A
kert alatt folydogált akkoriban még a Tapolca folyócska. Partján
hatalmas, lapura emlékeztető, haragoszöld levelű növények pompáz-
tak. Levélnyelük bordóba játszó. (Egy-egy tő mögött könnyen
elbújhatna, egy akkora gyermek, mint én.) Némelyiken hatalmas,
sok-sok apró virágból vajszín bugák. Mint valami leheletfinom csip-
keköltemény (a virágzatot ajánlatos le-vágni, ha hosszabb ideig
szeretnénk élvezni a levélszárakból főzött kompótot, vagy dzsemet).
Rebarbara. Már nevében is kü-lönleges, képzeletet megmozgató.
Barbara, a szójelentése latin-ból: barbár nő. Gyógynövény. 

Gyönyörűséges a szemnek: Óriási hársfák. Árnyékukban a
folyócska, melynek vizén fel-felvillanak csintalan napsugárkák, ha
szellő lebben a lombok között. S  a parton sötétzöld rebarbara
bokrok kísérik.

Lenke néni minden tőről laza csuklómozdulattal lecsavarintott
egy-egy levelet, szárastul. Azután a levélnyélről levágta a hatalmas
levelet, letakarta vele a növény tövét. A kétujjnyi vas-tag, majdnem
négy araszos, fémesen fénylő, bordó levélnyeleket átnyújtotta
édesanyámnak. Előbb egyik szárból egy hüvelyknyit lenyesett, és
kezembe adta, rágcsáljam el! Nyersen is finom volt, kissé sós-
savanykás ízű. Míg felértünk az udvarra, Lenke néni elmondta a
rebarbara kompót készítésének titkát. Fahéjjal, szegfűszeggel és
kevéske cukorral felfőzi, csak annyira, hogy a hüvelykujjnyi hosszú
szárdarabok ne főjjenek szét. 

Kertemben is nő, bár időnként magról frissíteni kell. Sok vízzel
főzöm, megmaradt levét üdítőként, jól lehűtve isszuk, ha egy kevéske
citromhéjat is teszek a vízbe, még hűsítőbb. 

Így kötöttem örök barátságot a rebarbarával. (A rajz Jordán
Klára műve; Sulyok-Siklós: Vetéstől a tálalásig című könyvéből.)

Boda Zoltánné
nyugalmazott tanító

ANYANYELVÜNKRŐL
Júniusban „nyit” a Tó;
vízzel telt az itató.
Minden élő felüdül,
nem csak magam, egyedül.

Eb ura fakó!

Visszatérve a szólásokra: az bennük az érdekes, hogy bár
többezer évesek, napjainkban is érvényesek, ezért ismertek, és
használatosak. 

Gondoljunk Julius Caesar (Kr.e. 100 – 44) híres mondására:
Átléptük a Rubicont.  Túl vagyunk a nehezén. Ezt is meg tudtuk
csinálni. Közel a cél. Már látszik az alagút vége – ilyesféle értel-
mezésekre gondolunk, amikor napjainkban is idézzük. De ezzel
egy kicsit összecseng ez a mondás is: A kocka el van vetve.
Megtettük, amit lehetett; jól csináltuk-e vagy tévedtünk, most
már egyre megy: a kocka el van vetve, változtatni nem tudunk
rajta; várjuk ki a végét. (Hozzáfűzhetnénk újabb idézetet: Ha a
vége jó, minden jó!)

Igen régi szólás ez is: „Más kárán tanul az okos.” Figyelni
kell, ki mint él, érdemes-e követni a szokásait; észrevenni mi a jó
(és követni) vagy mi a rossz (és elkerülni). Mind a gazdasági,
mind a politikai lépésekben is fontos, hogy ne tegyünk olyasmit,
amibe más már belebukott. Ne várjuk meg, míg kár ér bennün-
ket, s csak utána leszünk okosok! Gondoljunk Széchenyi István-
ra, aki azért utazott, hogy ismereteket gyűjtsön a haza javára, és
egyben más kárán is tanuljunk.

Milyen időszerű napjainkban ez a mondás: „Kétszer ad, ki
gyorsan ad!” Gondoljunk a sok természeti csapásra, amik világ-
szerte egyre gyakoribbak. De ne is menjünk messzire: itt volt a
közelünkben a rettenetes vörösiszap-áradás. Itt aztán sürgős
segítségre volt szükség! De, ide illik e mondás másik változata:
„Mit sem ad, ki adakozni nem szalad!” Aki azt várja, hogy mások
kezdjék el. Akik Pató Pál úrral tartanak: Ej, ráérünk arra még!
Nem érünk rá! Ott, ahol nagy a baj, ott gyors, azonnali segít-
ségre várnak – joggal. (Ezt is folytathatnám idézettel: Ma nekem,
holnap neked!)

Horatius (Kr.e. 688.) mondta volna: „A kimondott szót nem
lehet visszaszívni!” Időszerűségét nem is kell magyaráznom. Ha
nem is a visszaszívást, de a kimondott szó „elfelejtését”, az ígére-
tek be nem tartását hosszú idő óta tapasztalhatjuk. S amit vissza-
szívni nem lehet, azt megmagyarázni igen!

Szintén az ókorból származik az a mondás, ami szerint „Nagy
dolgokban a szándék is elegendő.” A magam részéről ezzel ugyan
nem értek egyet, de elhangzott. Szerintem az apróbb, hasznos
tettek többet érnek, mint a fellengzős szándék kinyilatkoztatá-
sok. Elismerem, tervezni kell, akarni kell, de a cselekedet a
döntő! Csak honi dolgainkra gondoljunk: mi mindent szándé-
koztunk, amiből nem lett semmi. Nem tudom, Prepartius (Kr.e.
44 – 15.) mire gondolhatott a maga idejében, akitől e mondás
származik.

Bizony igaznak tartom Plinius (23–79) figyelmeztetését:
„Varga, maradj a kaptafánál!” Nem csak nálunk, de az egész vilá-
gon mérhetetlen kárt okozott az, hogy nem voltak megfelelő
emberek a megfelelő helyeken. Egykori bankrabló, falusi piktor,
kis újságíró, nagyravágyó akarnok szándékozott maga alá gyűrni
a világot. 

Petronius (Néró császár udvarmestere) mondását ma is hall-
juk: „Kérd vissza az iskolapénzt!” Persze, a nagyemberek is ba-
kizhatnak, de hamar rájuk is mondjuk: kérje vissza az isko-
lapénzt, mert kár volt érte. Nemcsak az iskolában nem tanult,
hanem az életből sem.

Folytathatnám a példákat Békés István: Napjaink szállóigéi c.
könyv lapjairól, de igyekeztem néhány olyat előkeresni, amelyek
valóban még ma is „napjaink szállóigéi.” 

Mondanak-e majd ilyen bölcsességeket a XXI. század nagy-
jai? De ha nem is mondanak, legalább fogadják el elődeink bölcs
mondásait.

Láng Miklós
Vipo: lang.miklos@chello.hu

EPRES PISKÓTATEKERCS
6 tojásból PISKÓTÁT sütünk. 6 tojás fehérjét géppel keményre ve-
rünk, majd egyenként beleverünk 6 evőkanál cukrot. Kézi habverővel
óvatosan belekeverjük a tojások sárgáját, a 6 evőkanál lisztet. Sütőpa-
píron gáztepsiben megsütjük. Forrón konyharuhára borítjuk és azon-
nal felcsavarjuk. Ha kihűlt, rákenjük a krémet, felszeletelt eperrel
beterítjük, majd felcsavarjuk. Hűtőben jól kifagyasztjuk. 
KRÉM: 15 dkg cukrot 2 dl tejjel, vaníliával addig főzünk, amíg a két
ujjunk közé véve egy csipet masszát az szálas lesz. Így forrón 20 dkg
vajra öntjük, simára keverjük. Ha kihűlt, hűtőben jól kifagyasztjuk,
majd géppel habosra keverjük.
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Krónika
ÉLET A PÁLYÁN

Hosszabb idő elteltével egyre többet hallani arról, hogy a
Balatonalmádi Sportpályán a sportesemények mellett egyéb sza-
badidős programokat is szerveznek. A rendezvények megálmo-
dóját, Gróf Tibort kérdeztem terveiről.

– 17 évig a Közösségi Ház igazgatója volt, mondhatjuk azt,
hogy nosztalgiázik?

G.T.: Miután tapasztalnom kellett, hogy a volt munkahelye-
men már nem számítanak rám, ugyanakkor sok helyi lakossal
együtt hiányoltam azokat a rendezvényeket, amelyek nagy töme-
gek érdeklődésére tartanak számot és nem utolsósorban elviszik
Almádi jó hírét, belevágtam a kalandba. Kényszervállalkozóként
szerződést kötöttem a Városgondnoksággal, amelynek értelmé-
ben egy előzetes programterv alapján végezhetem a munkámat.
A bérleti díjat nem egyszerű kigazdálkodni, de bízom benne,
hogy a nagyrendezvények sikeresek lesznek.

– Hallhatunk erről a bizonyos programtervről?
G.T.: Miután az idei szezont kísérleti időszaknak tekintem,

ezért csak olyan programot szervezek, amelyet a múltban már
többször megtettem és elnyerte a közönség tetszését. A külön-
böző sportversenyek mellett júliusban tervezem a Halászléfőző
versenyt az almádi és várpalotai kistérség településeinek részvéte-
lével, amellyel párhuzamosan kulturális bemutatót is láthat a kö-
zönség. Azt hiszem sokaknak szerez örömöt majd a kutyakiállítás
augusztus elején. A különlegességét az adja, hogy – a most aláírt
törvény szerint – kiállítást ezután csak a MESZ szervezhet, s
ebben az évben az egyetlent éppen Balatonalmádiba hozza.

– Mivel sportpályáról van szó, és tudom, hogy Ön is kedveli a
sportot, milyen eseményeket ajánlana a közönségnek?

G.T.: Pünkösdkor városi segítséggel szerveztem már egy kis-
pályás tornát és ezt szeretném a nyáron többször megismételni.
Mivel a létesítmény büféjét is kibéreltem, a foci EB és az olimpia
jó alkalmat kínál, hogy egy közös meccsnézés mellett kiváló fut-
ballisták, olimpikonok osszák meg a véleményüket az érdeklő-
dőkkel egy-egy közönségtalálkozó keretében.

– Városi segítséget említett. Hogy fogadta a képviselő-testület
a kezdeményezését?

G.T.: A korábbi polgármesternek sokat köszönhetek, de a je-
lenlegi is támogatásáról biztosított. A Pünkösdi Kupa jó példa
volt erre.

– Nem fél, hogy a Pannónia programdömpingje elviszi az Ön
közönségét?

G.T.: Ettől egyáltalán nem félek. Egyrészt a kulturális
központ nem rendez ilyen jellegű programokat, másrészt nekem
is elemi érdekem, hogy egyeztessek az időpontokat illetően. Ha
ritkán járok is be, nyugodtan mondhatom hogy jó a kapcsolatom
az intézménnyel, hisz a dolgozók közül többen a kollégáim
voltak.

– Befejezésül kívánom, hogy váljanak valóra tervei, legyen
eredményes a szezon!

Sz.M.

TANÁR ÚRNAK TISZTELETTEL JELENTJÜK

A JÖVŐ OSZTÁLYTERME
A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A 2011/12-es tanévben az Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. szervezésében értesültünk European Schoolnet
projektjéről (iTEC „A jövő osztályterme”). A projekt lényege,
hogy próbáljunk olyan módszertani megoldásokat elérni, amely-
ben a digitális technológia hatékonyan szolgálja a nevelési-
képzési célokat. Azaz, a rendelkezésünkre álló IKT-eszközök fel-
használásával tegyük hatékonyabbá a tanítás–tanulás folyamatát.
Ebben a nemzetközi projektben 12 ország vesz részt vállalkozó
kedvű tanáraival és diákjaival. Magyarországon közel 50 pedagó-
gus foglalkozik a kijelölt feladatokkal.

Az első félév tesztelési ciklusában az „iskola falain kívüli
munkát” választottuk kollégámmal, Mézes Józseffel – ő iskolánk
kémia tanára –, aki nyolcadikosokkal dolgozott együtt. Én a
hetedikesekkel építettem be a gyerekek által készített szemléltető
prezentációt a fizika óráimba.

A második féléves tesztelést (tanulói természettudományos
tartalmak készítése) informatika tanáraink (Tóth Albert és Kitt-
linger András) hatékony segítségével folytattam. Ennek ered-
ményeképpen a gyerekek munkái már a saját fizika honlapunkon
(http://vorosbereny-fizika.webnode.hu/) is megtekinthetők, mint
például saját készítésű videón a „Vízrakéta” kilövése, vagy a
„Fekete kígyó születése”, és a többi általuk kitalált és elkészített
prezentáció.

Tapasztalataim szerint a gyerekek érdeklődéssel fogadták az
új módszereket. Kihívást jelentett számukra, hogy az eddig
ismert digitális eszközöket – mobiltelefon, digitális fényképező-
gép, interaktív tábla, számítógép, kamera – a tanuláshoz is
felhasználhatták. Kiváló lehetőség volt ez az önálló tanulás kész-
ségeinek fejlesztésére, a spontán együttműködések kialakulására,
saját és mások munkájának kulturált véleményezésére.

Örülök, hogy egy újabb lehetőséget kaptam – kaptunk – az
interaktív táblákkal ahhoz, hogy hatékonyabbá, élvezetesebbé
tegyük a nem mindennapi munkánkat, a „gyerekek fejlesztését”.

Kovács Katalin
matematika–fizika szakos tanár

nagypapává váltak, van egy nyugdíjasunk is, de ez persze nem azt
jelenti, hogy megöregedtünk! Az öregek nem tudnak hajnalig tán-
colni, mint ahogy mi tettük.

Köszönet Gróf Tibinek, hogy a sportpálya büféjében ilyen
kellemes rendezvényt szervezett, köszönet Szekér Zitának a
gyönyörű (és finom) tortáért. Örülünk a megjelent tanároknak, és
sajnáljuk, hogy Gyuszi bácsiék egészségügyi okokból nem tudtak
eljönni.

Igazoltan
távol Földes
Jenő tanár úr
és Magdi néni
volt, őrájuk
s z e r e t e t t e l
emlékeztünk.

A jelentést
készítette:

Szolga Mária

Mi, a Balatonalmádi 1. sz. Állami Általános Iskola, 3045.
számú Kossuth Lajos Úttörőcsapat 1977-ben végzett nyolcadikos
osztályos diákjai tisztelettel jelentjük, hogy 35 éves osztálytalál-
kozónk sikeresen lezajlott. A két párhuzamos osztályból megjelen-
tek létszáma 20 fő volt + 2 fő késve érkezett, de nagyon örültünk
nekik is. Szerencsére mindenki jól van, az este folyamán kiderült,
hogy jó nevelésünknek hála, megálltuk  helyünket az életben. Soha

rosszabb osztálya
ne legyen egy pe-
dagógusnak sem.
Apáink imája is
meghallgattatott,
miszerint: „Én
csak azt kívánom,
bármi lesz is, hogy
ember légy, fiam!”

Időközben kö-
zülünk néhányan
nagymamává és
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Jó tanácsok
KISKAMASZ A CSALÁDBAN   

Jó tanácsok „csokorba” szedve  (folytatás)

„Tudod ki hiszi azt, hogy mindenre képes? A gyermek. Bízik
önmagában, nem érez félelmet, hisz a saját hatalmában, és meg-
szerzi azt, amit akar. De a gyermek növekszik. És kezdi megérteni,
hogy nem is olyan hatalmas, és hogy a léte másoktól függ. Akkor
szeret, és elvárja, hogy a szeretete viszonzásra leljen, a vágya pedig
az idő előrehaladtával egyre nő. Kész föláldozni mindent, még a
hatalmát is. Csak hogy cserébe megkapja ugyanazt a szeretetet,
amit ad. És végül oda jut, ahol most vagyunk: felnőtt lesz belőle,
aki bármit megtenne azért, hogy elfogadják és szeressék.”

/Paulo Coelho – Alef/

A szülőknek ugyanúgy, mint a kiskamasznak, el kell tudni
fogadni, hogy gyorsan változik a gyermek teste, a hangulata,
előtör belőle a függetlenség utáni vágy, lázadnak a szabályok és
korlátok, stb. ellen. Előző írásunkból kiindulva nincs olyan trükk
vagy technika, amely minden szülőre vagy gyermekre egyaránt
érvényes lenne annak érdekében, hogy jó kapcsolatot ápoljanak.
A továbbiakban különböző ötleteket villantunk fel, amellyel har-
monikussá tehetjük ezt a nehéz időszakot szülő és gyermeke
között.

Elsőként építsünk pozitív szülő gyermek kapcsolatot!
Feltehetjük a kérdést: „De mégis hogyan???”
☼ Minden esetben hallgassuk meg gyermekünk érzéseit!

Legyünk nyitottak mindenféle hangulatára! Reagáljunk pozitív
és negatív megnyilvánulásaira egyaránt, hogy tudja, figyelünk rá,
megértjük és támogatjuk őt.
☼ Erős érzelmi megnyilvánulása esetén se feledjük, hogy a

parancsok elleni lázadása, normális. Serdülőkorban sok fiatal
szeretne több időt tölteni a barátokkal, és több időt magában. A
szülők társaságát egyre kevésbé igénylik. 
☼ A dicséret elengedhetetlen, ha jót cselekszik a gyermek. A

szülő által közvetített pozitív gesztusokból sokkal többet tanul,
mint a negatívakból. Minden esetben jutalmazzuk a jó magavise-
letet, még akkor is, ha az a természetesen elvárható.
☼ Szervezzünk közös programot a családdal! Ne sajnáljuk az

időt és az energiát a közös élményekre, vonjuk bele a gyermeket
a tervezésbe! Az együtt átélt közös élmények segítenek a nehéz
pillanatok átvészelésében.
☼ Használjunk ki minden időt beszélgetésre, akár utazás

vagy vásárlás alkalmával. 
☼ Minden korban szükség van bizonyos szabályokra, korlá-

tokra. Fontos, hogy ezeket előzetesen és egyértelműen közöl-
jük gyermekünkkel, hogy később azok számon kérhetők
legyenek.
☼ Vitás helyzetben használjuk az "én" szót, annak tisztázása

érdekében, hogy mi mit gondolunk, és mit és miért várunk el 
tőle. Hagyjuk a gyermeket, hogy okuljon tettei következmé-
nyeiből.
☼ Probléma esetén tartsuk tiszteletben gyermekünk néző-

pontját, felajánlott megoldási javaslatait. A kiskamaszok olyan
korosztályt képviselnek, akikre máshogyan kell odafigyelni. Már
le lehet velük ülni, hogy megbeszéljünk dolgokat. Komolyan ve-
szik azt, amit mondunk nekik, még ha nem is mindent. A beszél-
getés alatt kötött megállapodásokra folyamatosan emlékeztes-
sük, hiszen a szülő és a gyermek közötti viszonyban fontos a
következetesség.
☼ Folyamatosan informálódjunk, kutakodjunk annak érde-

kében, hogy megértsük, hogy gyermekünk milyen változásokon
megy keresztül ebben a korban. Lehetőség szerint osszuk meg
gondolatainkat, dilemmáinkat más hasonló helyzetben lévő szü-
lőkkel, hiszen a közös ötletelés és tapasztalatcsere olyan meg-
oldási javaslatokat ébreszthet, amelyre esetleg nem is gondoltunk
volna! 

Tartsuk észben, hogy sohasem késő új megoldásokat találni a
kiskamaszok problémáira! A tiltás önmagában nem vezet ered-
ményre, ezért ha kell, tudjuk őket elengedni, hogy később 
visszatalálhassanak.

„Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csengetyű!
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn!
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn!
Becéző szeretet övezze fürtjeit – 
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

/Pósa Lajos/
Szociális Központ munkatársai, Balatonalmádi

A ROMÁKKAL KAPCSOLATOS
DISZKRIMINÁCIÓ

Április 8. napja a roma világnap. Egyes becslések szerint
Magyarországon a roma származású lakosság száma 600.000
főre tehető. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) előtti eljá-
rások egy jelentős részét tavaly is a roma származással kapcso-
latos ügyek képezték. Azon személy, vagy csoport, aki valós vagy
vélt nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozása miatt részesül
közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetésben, zak-
latásban, vagy jogellenes elkülönítésben az EBH-nál panasszal
élhet és eljárást kezdeményezhet. Az roma kisebbséghez való tar-
tozással kapcsolatos ügyek többsége jogsértést megállapító dön-
téssel zárult. Túlnyomórészt 2011-ben is olyan esetek fordultak
elő, amelyekben roma származású személyeket nem engedtek be,
vagy nem szolgáltak ki szórakozóhelyen, illetve vendéglátóipari
egységben. Ezen létesítményekben a mindenki által igénybe
vehető szolgáltatásokat az alkalmazottak a roma származású sze-
mélyektől megtagadták. Volt olyan gazdasági társaság, amely
arra hivatkozott, hogy zárt klubtagsági rendszerben működteti a
helyet, azonban a hatályos jogszabályok alapján erre nem volt
lehetősége. Kiemelendő, hogy bizonyos esetekben ésszerű intéz-
kedés lehet a korábban rendbontó, botrányos viselkedést tanú-
sító személyek kitiltása, akik mások testi épségére, vagy a helység
berendezésére veszélyt jelenthetnek. A kitiltásnak következetes-
nek és objektívnek kell lennie, nem jogszerű az a gyakorlat,
amely visszaélésekre ad lehetőséget és egy etnikai csoport teljes
kitiltásához vezet. A hatóság ezen esetekben a bepanaszoltat a
jövőben eltiltotta az ilyen jogsértő magatartás tanúsításától,
emellett számos esetben bírságot is kiszabott. 

Sajnos a romákat érintő diszkrimináció még mindig előfordul
az oktatás terén is. Egy iskola megsértette az egyenlő bánásmód
követelményét a tanuló roma származásával összefüggésben és
megvalósította a zaklatás tényállását azzal, hogy a gyermek körül
kialakult ellenséges, támadó környezet kialakulását nem akadá-
lyozta meg (a gyermekre még a pedagógusok is a származásával
kapcsolatos megjegyzéseket tettek!), illetve a diszkriminatív ma-
gatartással szembeni védelmet nem biztosította megfelelően.
Emellett szegregációra, a roma tanulók jogellenes elkülönítésére
is volt példa, ez utóbbi eljárás végül egyezséggel zárult.

Az egyezségek a hatósági eljárásoknak a panaszos oldaláról
talán egyik legsikeresebb lezárási módja, amely a roma szár-
mazással kapcsolatban indult ügyekben is született. Az egyik szol-
gáltatás igénybevételével kapcsolatos eljárásban a bepanaszolt és
a panaszos is a roma kisebbség esélyegyenlőségének fontosságát
hangsúlyozták, együttműködésre, közös megoldásra való szándé-
kuk uralkodott az eljárás során, és végül a jövőbeli hatékony
kommunikációra összpontosító egyezséget kötöttek. A legmeg-
nyugtatóbb mégis az lenne, ha nem lenne szükség egyezségre és
eljárás indítására, közös érdekünk, hogy a romák kirekesztése ne
fokozódjon, hanem épp ellenkezőleg, a jogtudatosság és társadal-
mi szemlélet megváltozásával, egymás tiszteletben tartásával bé-
kében éljünk közös országunkban.  

Az EBH Veszprém megyei referense, Dr. Fábián Alexandra
ügyvéd hétfőnként 12:00–16:00 óra között várja a panaszosokat
Veszprémben, az Esélyek Házában [Kossuth u. 10. (Zöld Ház) I.
em. 107.], vagy a megye kistérségeiben, ahova célszerű előre a
88/422-033 telefonszámon időpontot egyeztetni.

Dr. Fábián Alexandra 
egyenlő bánásmód referens



ALMÁDI ÚJSÁG

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

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 szeretetvendégséggel 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

KÖZÖSEN A JÓ KÖZBIZTONSÁGÉRT
Gyakran kezdem úgy a sajtónak kiadott hírt, hogy „az állampol-

gári vagy lakossági bejelentésre kiérkező járőrök…” Igen, az embe-
rek nyitott szemmel járnak, és észreveszik a mindennapi életüktől
idegen, szokatlan dolgokat. De nemcsak észreveszik, a törvény-
tisztelő állampolgárok valójában el is tudják dönteni helyes, vagy
helytelen amit látnak. 

Az elmúlt időszakban tetten értünk síndaraboló, vaslemezt meg-
lovasító, családi veszekedést okozó, kábítószert közvetítő, idős em-
bereket becsapni akaró bűnelkövetőket, mert valaki bejelentette,
hogy gyanús viselkedésű embereket lát.

Felfigyelünk-e a nézelődő idegenekre az utcánkban, feltűnik-e,
ha éjszaka zseblámpa fényét látjuk a üres házban, ha a szomszéd
nyaralójában vagy kertjében illetéktelenek járnak, ha éjszaka kivi-
lágítatlan gépjárművet látunk? Vajon megkérdezzük magunktól, mit
keres ott? Vajon eszünkbe jut, hogy nálunk is járkálhatnak ha nem
vagyunk otthon? 

Mi, rendőrök, nem tudunk ott lenni mindenütt, ahol meg-
szegik a szabályokat, ahol kiszolgáltatott emberek kerülnek ve-
szélybe. A bejelentésekre azonban mindig, és minél hamarabb
reagálunk, helyszínre megyünk, és intézkedünk. Ha nem történik
bűncselekmény, vagy nem a rendőrség hatáskörébe tartozik a sza-
bályszegés, akkor is elmondjuk, mit lehet tenni, hogy a vita, a
veszekedés ne durvuljon el, hogy a nézeteltérés a polgári törvény
keretein belül megoldódjon.

A közbiztonság közös ügy, társadalmi összefogást igényel!  Sokat
segítenek a polgárőrök. A közös járőrözéssel többen vagyunk a
területen, hogy elriasszuk a rossz szándékkal ideérkezőket.

Szép eredmény, hogy az ország 151 kapitánysága közül a Bala-
tonalmádi Rendőrkapitányság a 11. helyen szerepel a 2011. évi tel-
jesítménye alapján. Ez azonban kemény munka eredménye. A nap
legkülönbözőbb időszakában végrehajtott bűnügyi, körözési, közle-
kedésbiztonsági akciók, a folyamatos 24 órás munka eredménye.

A rendőrségen mindig van, aki felveszi a telefont, aki fogadja a
bejelentéssel, a feljelentéssel érkezőket. Vannak ügyek, amelyeket
hivatali időben lehet elintézni, de ha bűncselekményt tapasztalnak,
ha segítségre szoruló embert látnak, ha rendkívüli eseményt tapasz-
talnak, a nap 24 órájában elérhetők, hívhatók vagyunk! 

A rendőr a felszereléskor esküt tesz a rend védelmére, a bűn
üldözésére, a törvényesség megőrzésére. Munkánkat szigorú nor-
mák szabályozzák, amelyek megszegése szigorú büntetést von maga
után. Nem mehetünk el a szabályszegők mellett, nem mindig van
lehetőségünk méltányos büntetés kiszabására.

Azt kérem kollégáim nevében is, segítsék munkánkat, támogas-
sanak bennünket továbbra is, mert nem magunkért, hanem mind-
nyájunk jó közérzetéért dolgozunk.             Stanka Mária r. őrnagy

POLGÁRŐRHÍREK
Szokásos járőrözéseinket bővítettük Vörösberényben. Ennek

oka egy cikk, az előző lapszámból; Vecsey Kiss Mária: Ki védi
meg temetőinket a tolvajoktól? A szerzővel fölvettük a kapcsola-
tot, megbeszéltük a lehetséges védelmi kombinációkat. Ennek
részletei nem publikusak – éppen a hatékonyság érdekében. Egy
biztos: civil összefogás nélkül nem lesz eredmény!

Május 19-én, a Prevent Box Nonprofit Kft. szervezésében
tájékozódási futóverseny zajlott Káptalanfüreden. Alsóörsi,
felsőörsi és lovasi kollégáink is segítettek a biztonságos lebony-
olításban. Szükség is volt rájuk, mert – ahogyan azért várható
volt – néhány csapat eltévedt. Őket „irányba állították” a felső-
örsiek.

Szintén Felsőörsön lett rosszul egy fiatalember, őt áthozták
Káptalanfüredre, onnan mi  vittük az ügyeletes orvoshoz. Nagy
baj nem volt.

A céllövészettel, gránátdobással, sebesültszállítással tarkított
verseny távja 17 km volt, 26 háromfős csapat nevezett. Általános
iskolások, középiskolások, katonasulisok. Fővédnökséget Keszey
János polgármester vállalt, Balatonalmádi különdíját a balaton-
fűzfői Irinyi János Általános Iskola tanulói nyerték el. Gratulá-
lunk!

Jövés-menés közben tapasztaltuk, hogy a 71-es főútról a
városrészbe vezető egyirányú út gondokat okoz. Persze, mert a
gépkocsivezetők finoman fogalmazva is: „mellőzik a forgalom-
irányító táblák figyelembe vételét...” Figyelmeztetésünkre külön-
böző manuális jeleket kaptunk. (Éljen a morál!) Szerencsére
hamarosan megoldódik a dolog – közlekedésbiztonsággal is fog-
lalkozó kollégánk szerint módosítás várható.

Közlekedés.
A városi gyermeknapon egy kerékpáros és egy gyalogos ügyes-

ségi pályát alakítottak ki a helyi rendőrök. Ott voltunk, segítet-
tünk. Az a próbálkozó, aki ügyes volt a pályán, apró ajándékot
kapott. (Mindenki ügyes volt...)

Kedves Olvasó!
Tudom, hogy már a „könyökén jön ki”, de a nyár, a felsza-

badultabb, lazább életvitel a parton sok veszélyt rejt!
Kérem, figyeljen ingatlanja precíz zárására; különösen a ki-

sebb ablakokra.
Autójában ne hagyjon jól látható helyen  „elcsábulásra” okot

adó értéket!
A napozószőnyegen hagyott autókulcs – márkajelzéssel –

különösen finom csemege a tolvajoknak.
Inkább a naptól, mint dühtől vörös arccal érjenek haza a

strandolásból...
F.F.

AZ EST PROGRAMJA:
F. Chopin Fantasie Impromtu Op. 66. - zongora

Istenes népdalcsokor – női hang
Franz Strauss Nocturno Op. 7. – vadászkürt
Józsa Tamás Improvizáció zongorán

Bach – Gounod Ave Maria – tenorszóló
Ady Endre Az utolsó részlet – vers

J. Haydn Uriel áriája – tenorszóló
Máté János Én, és az én házam – nagykórus
P. C. Lutkin Ároni áldás – nagykórus

Pannonhalmi Tibor Nem tudjátok, mely órában – kamarakórus
J. Clarke Jertek, áldjuk Istent – nagykórus

Az est keretében szolgálnak:
4 tagú tanári kamarakórus

10 tagú kamarazenekar
70 tagú egyesített kórus

Főtiszteletű Steinbach József püspök úr
Józsa Tamás zongora

Kaiser Adrienn népdalénekes
Kiss Ferenc karnagy, szólista
Pátkay Gyöngyvér zongora
Renkó József vadászkürt

Szőkéné Nyizsnyánkszy Eleonóra karnagy
Varga Áron

Virág Cintia szavalat
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NYÁRI SPORTTÁBOR 
8–15 ÉVES GYEREKEK RÉSZÉRE

A tábor célja, hogy biztosítsuk a gyerekeknek a mindennapos testmoz-
gást a nyári szünidőben is, és ezen belül sajátítsák el a labdarúgás, kézi-
labda, kosárlabda és a tenisz alapjait. Mindezt napközis tábor for-
májában tartjuk. A  foglalkozások reggel 8 órától kezdődnek és 16
óráig tartanak. Fiúk és lányok jelentkezését is várjuk.

Helye: Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium
Ideje: 2012. július 2–július 6. és augusztus 13–17.

Érdeklődni  az alábbi telefonszámon lehet:
06 70 281 6260,  06 70 320 1219

MANDULÁS TÁNCHÁZ
ÉS NÉPMŰVÉSZETI
NAPKÖZIS TÁBOR

A gyermek néptáncosok szüleivel és a Tücsökzene
foglalkozásokat látogató anyukákkal és nagymamákkal
karöltve fogalmazódott meg az igény egy közösségi
programra, amiből létrejött a Mandulás családi tánc-
ház. A rendezvénynek a Vörösberényi Művelődési Ház
ad otthont. A Polgári Olvasókör hangulatával, remek
helyszín egy ilyen esemény számára. Általában minden
hónap utolsó szombatján 4 órától várunk mindenkit
kézműveskedni, majd közösen táncolni, énekelni, ját-
szani és természetesen zenét hallgatni. A júniusi
táncház a Péter-Pál-napi Vigadalom kereteibe illesz-
kedve, kivételesen a Szent Erzsébet-ligetben kerül meg-
rendezésre. Bízunk benne, hogy a Balaton-partra tud-
juk varázsolni a berényi táncház remek hangulatát.

A táncház sikerén fellelkesedve fogtunk a nyári
gyermek alkotótábor szervezésébe, melynek fő témá-
jául a Balatont választottuk. Szeretnénk a Balatont
„körbejárni” a gyerekekkel, a népművészet eszközei-
vel. A néptánc mellett kézműves foglakozások, zene-
tanulás és drámaórák színesítik a nagyobb gyerekek
programját. Ízelítőül: a Balatonhoz közeli Mezőföld és
Somogy táncai kerülnek előtérbe, de kitekintésképpen
lesznek moldvai és gyimesi táncok is. Lehet majd –
egyebek közt – nemezelni, agyagozni, gyöngyöt fűzni,
batikolni, csuhézni helyi kézművesek és népművészek
vezetésével. Népi furulyán, citerán, és egyeztetés sze-
rint más hangszereken is tanulhatnak a gyerekek. A
drámaórákon sok érdekes játékban vehetnek majd
részt, és színdarab is készül.

A legkisebbeket szüleikkel együtt várjuk közös
énekléssel, ölbéli játékokkal és kézműveskedéssel. Este-
felé pedig reméljük az egész család csatlakozik a tánc-
házba.

A tábor július 9–13. között kerül megrendezésre a
Vörösberényi Művelődési Házban. Az érdeklődők
július 14-én megtekinthetik a gyerekek előadását a
Néptánc Fesztiválon.

Honlap: www.mandulastabor.blogspot.com
További információ: mandulastabor@gmail.com

30/525-4323, 70/539-8892

A MESEMADÁR-MŰHELY 
MÁSODIK KÉZMŰVES TÁBORA

Szeretettel várunk idén nyáron második kézműves napközis táborunkba,
ha szeretnél velünk egy kellemes hetet eltölteni, új kézműves technikák-kal
megismerkedni, kirándulni és játszani.

Tábor helye: Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola
Tábor ideje: 1. hét: 2012. június 18–22-ig (hétfőtől péntekig)

2. hét: 2012. június 25–29-ig (hétfőtől péntekig)
Mindkét héten 4 napot kézműveskedünk (délben ebédelünk) és különböző
szabadtéri játékokkal színesítjük programunkat, a szerdai napon (a kirán-
dulás pontos napja az időjárás függvényében változhat!) pedig egésznapos
kirándulást szervezünk. Az első héten Budapestre a Fővárosi Állatkertbe
látogatunk el. A második héten Budapestre, a Csodák Palotájába kirándu-
lunk. A programok naponta 8–16 óráig tartanak.

Jelentkezési határidő: 2012. június 15.
Jelentkezési lap Szirbek Szilviánál igényelhető. 

További információ: +36-20/807-5320 vagy szirbek.szilvia@gmail.com

Nagy sikert aratott
a „Miénk a padlás”

kiállítás!



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

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”

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

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

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

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
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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. 06. 15. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 06. 20. 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

RÖVID HATÁRIDŐVEL VÁLLALJUK:

Családi házak, nyaralók, ipari létesítmények teljes körű
építőipari kivitelezése, felújítása I Épületek, csarnokok,
támfalak bontása I Gépi és kézi földmunkák I Hom-
lokzati hőszigetelés I Térburkolatok készítése I Gépi és
kézi vakolás I Kőfalak építése, helyreállítása I Burkolás
I Egyéb kőműves munkák

Munkáinkra GARANCIÁT vállalunk!!!

REFERENCIAMUNKÁINK HONLAPUNKON:
www.hphouse.hupont.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
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