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

Helytörténet
Balatonalmádi Fürdő és Építő Részvénytársaság

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS
HATODIK BEFEJEZŐ RÉSZ

Az éves üzleti jelentésekben, az eddigiekben is láthatóan,
az igazgatósági üléseken részletes jelentésben adtak
számot, a múlt év eredményeiről. A beruházások mellett
sok apró tételben sorolták fel a szükséges napi beszer-
zéseket, aminek részletes ismertetésétől eltekintünk, csak a
fontosabb és érdekesebb adatokat közöljük.

A kép bal szélén látható épület még nincs készen, a strand
ennek ellenére üzemel. Ez jellemző volt, mert az 1923 sze-
zonra elkészült épületet azonnal használatba vették.

A képeslapon látható az Rt. által épített létesítmények egy
része. Az „árusító toronynak” nevezett kör alaprajzú épület-
ben cukorkás bolt volt, amit a „Stühmer” felirat bizonyít.

1928 szezonra elkészült a Pannónia terasza, kihúzható
ponyvaszerkezettel részben lefedve, jelentősen bővítve a
vendégek fogadására alkalmas területet. 

1932 nyarára elkészült a kis képen látható csónakház és a
csónakkikötő rendezése. A kikötő a Remete patak medré-
nek kiszélesítésével jött létre, védett helyet képezve az
evezős csónakoknak. A Sóhajok hídja alatt ki lehetett
evezni a nyílt vízre, a korabeli csónakázók „Panama
csatornának” hívták ezt a lehetőséget.   
A felette levő kis kép a strand végleges állapotát mutatja,
a megvalósult terasszal és zenepavilonnal együtt.

A képen látható zenepavilon 1931 szezonra készült el.
Almádiban három zenepavilon létezett. Első a liget
kávéház helyén, a második a Zsák vendéglőben, harmadik
a strandon.

Az 1930 évi szezonra két teniszpályát építettek a főépület
melletti területen. (Ma Városházával szemben levő
terület.)
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Helytörténet

A több ütemben kiépített légsátor telep képe. A terület ma is ha-
sonló funkcióval rendelkezik, természetesen már nem légsátrakkal.

A Pannónia Otthon főépületének udvar felőli képe.

A Pannónia főépületének képe az 1920-as évek végén. A 71.
számú út még földút és a terület nincs bekerítve. Az öt épületből és a köztük levő kabinsorokból álló strand teljes

egészében látható a képen Valóban az északi part legnagyobb
strandja volt a maga korában.

Strandrészlet. Háttérben látszik a két árusító torony és a később
épült Pannónia villa, amelyet az Rt. utódja épített.

A Pannónia parkosített területe. A kép bal szélén látszik a
„kertészház”, később a nagyközségi könyvtár helye. 

1963-ban kiadott kataszteri térkép részlete a Pannónia épüle-
teinek lebontásához készült dokumentációhoz.

Idézet az 1936. üzleti év jegyzőkönyvéből: „Pünkösd hetében két
vihar… megáradt Balaton elvitte a strand homokját… orkán
lesodorta a strand tetőzetét.... megáradt Remete patak iszappal
hordta tele a parkot, a Pannónia kertjét és útjait…” Néhány költ-
ség összegét is érdemes megemlíteni. Nevezetesen: strand tetőzet
12.348,- P , kert és utak 5.200,- P, pöcegödrök tisztítása 1.349,- P
villamos vezeték 2.233,- P.
Összefoglaló megállapítása a jelentésben: Az Rt. drágán fizette
meg az 1924–25. évi olcsó építkezést. Növekednek a tatarozási
költségek….
Cégbírósági bejegyzések:  Cégalapítás 1918. december 18.,
megszűnés 1939. november 30.

Schildmayer Ferenc
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Önkormányzati hírek
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselő-testület a 2012. szeptemberi ülésén tárgyalt napirendi
pontok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:
Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2012. évi költ-
ségvetési rendeletének módosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012.
évi költségvetését a 7/2012. (II.27.) sz. Önkormányzati rendeletével
2 373 585 ezer Ft összeggel fogadta el. A jelenlegi költségvetési ren-
delet módosítása az állami támogatások változásait, a képviselő-
testület előző döntéseinek (2012. augusztus 31-ig) rendeletbe fogla-
lását, belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsopor-
tosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint, pályázatokon elnyert
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. A fentiek szerint
részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás
23 183 ezer Ft.

Javaslat szociálpolitikai juttatások pótelőírányzatának biztosítására
A 2012. augusztus 31-i teljesítés adatai alapján az átmeneti segély szak-
feladaton 91,56%, az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
szakfeladaton 84,54%, a temetés szakfeladaton 75,71%, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton 94,73% teljesítés
mutatkozik. A 2012. december 31-ig terjedő időszakra már nem ele-
gendő a szakfeladatok közötti előirányzat átcsoportosítása, ezért a
képviselő-testület biztosítja a 2012. évi költségvetés társadalom és szo-
ciálpolitikai juttatások előirányzatainak az alábbiak szerinti emelését:
Az átmeneti segély szakfeladat előirányzatának: 1 700 ezer Ft-tal, az
egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladat előirányzatá-
nak: 1 600 ezer Ft-tal, temetés szakfeladat előirányzatának: 670 ezer
Ft-tal, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladat előirányza-
tának: 700 ezer Ft-tal történő emelését a 2012. évi költségvetés mű-
ködési célú általános tartaléka terhére.

Javaslat a Kósa György Városi Zeneiskola Alapító Okiratának
módosítására
A Kósa György Városi Zeneiskola igazgatója az intézménybe felvehető
tanulói létszám emeléséhez kérte a fenntartó engedélyét. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) f) pontja szerint
a fenntartó az intézmény alapító okiratában határozza meg a felvehető
maximális tanulólétszámot. A beiratkozás létszámadataihoz igazodva
az intézmény alapító okiratának 10. pontját az  előképzős és 1–12.
évfolyamos tanulók arányát illetően az alábbiak szerint szükséges
módosítani: A fenntartó által engedélyezett maximális tanulólétszám:
85 fő 1–12 évfolyamos és 45 fő előképzős. A létszámnövekedés a
tanév első félévében a fenntartó számára többletkiadással nem járó
költsége az intézmény költségvetésében biztosított.  

Javaslat a Györgyi Dénes Általános Iskola alapító okiratának
módosítására
Balatonalmádi Város Önkormányzata a Györgyi Dénes Általános
Iskola a 98/2012.(V.03.) sz. Ö. határozattal jóváhagyott alapító oki-
ratának 11. pontjában a felvehető maximális gyermeklétszámot 250
főben határozta meg. Az iskola igazgatója a felvehető maximális lét-
szám emeléséhez kérte a fenntartó engedélyét az alábbiak szerint:
– az intézmény jelenlegi tanulói létszáma: 280 fő
– az iskolai férőhelyek száma: 310 fő  
Az alapító okiratban rögzített felvehető tanulói létszám valamennyi
tanügyi nyilvántartás, statisztikai jelentés, közoktatási normatíva
igénylés alapdokumentuma, ezért a jelenlegi állapotnak megfelelően
– felvehető maximális gyermeklétszám: 310 fő – szükséges az alapító
okirat 11. pontját módosítani.   

Javaslat a TÁMOP-3.1.4-12/2 „ Innovatív iskolák fejlesztése” című
pályázat benyújtásának támogatására
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében  az
„Innovatív iskolák fejlesztése” címmel TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszám-
mal az Új Széchenyi Terv részeként pályázatot írt ki a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség.
A pályázat alapvető célja a munkaerő-piaci sikeresség érdekében
megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési
rendszer működésének segítése, az oktatás és képzés minőségének és
hatékonyságának javítása. A képviselő-testület támogatja, hogy a
Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet a TÁMOP-
3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című kiírásra pályázatot
nyújtson be (A pályázott összeg: 138 000 000 Ft, azaz egyszázhar-
mincnyolcmillió), illetve vállalja, hogy a projekt befejezését követő
5. évig a pályázat által támogatott szolgáltatásokat fenntartja és
üzemelteti.

Szándéknyilatkozat a helyi köznevelési intézmények üzemelteté-
séről 
A képviselő-testület teljesíti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségét,
2013. január 1-jétől az illetékességi területén lévő összes, saját tulaj-
donában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről saját és átengedett bevételei terhére gondos-
kodik. Érintett intézmények: Györgyi Dénes Általános Iskola és
Logopédiai Intézet, Vörösberényi Általános Iskola, Kósa György
Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Magyar–
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium. 
Nem kezdeményezi a Nkt. 74. § (4) bekezdése szerint működtetési
kötelezettsége alól mentesítést a következő naptári évben kezdődő
tanévtől. 

Javaslat a KDOP-3.1.1/C-12 „Balatonalmádi városközpontjának
funkcióbővítő rehabilitációja-II. ütem” című pályázat benyújtására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete
„Balatonalmádi városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja-II.
ütem” címmel pályázatot nyújt be a KDOP-3.1.1/C-12 kódszámú
„Kistelepüléseken a településkép javítása” című pályázati felhívásra
az alábbi tevékenységek támogatására: Babits Mihály utca és a
mellette lévő parkoló burkolat-felújítása, csapadékvíz elvezetésének
megoldása, zöldfelület kialakítása, közvilágítás korszerűsítése;
Egészségügyi Központ előtti közpark felújítása; Baross Gábor utcai
járda burkolat-felújításának folytatása az autóbusz-megállótól a
Zeneiskola épületéig; Széchenyi sétány melletti parkban lévő
játszótér bővítése.

Javaslat vízisí kötélpálya és kapcsolódó szolgáltatások, kiszolgáló
egységek létesítésének támogatására
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
„PANKA-TARA” Kft. (1012 Budapest, Logodi u. 74–76.) által a
Balatonalmádi Wesselényi strand előtti Balaton tómederben terve-
zett 5 oszlopos vízisí kötélpályára és a strand területén megvalósí-
tandó kiszolgáló egységekre vonatkozó fejlesztési javaslatát nem
támogatja.

Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
Felsőörs Község Önkormányzatával
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv) 2013. január 1-jén hatályba lépő 85. § (1) bekezdése
szerint: Felsőörs község lakosságszáma – az irányadó 2010. évi ön-
kormányzati választáskor figyelembe vett lakosságszám alapján 1644
fő, így önálló polgármesteri hivatalt 2013-tól nem tarthat fenn.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete Felső-
örs Község Önkormányzatának kezdeményezésére kinyilvánítja
szándékát, hogy 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályo-
zottaknak megfelelően közös önkormányzati hivatalt hoz létre Felső-
örs Község Önkormányzatával. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakmai, jogi, pénzügyi
előkészítő munkát koordinálja és a két önkormányzat által kötendő
megállapodás-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Javaslat új autóbusz-megállóhely kialakítására Vörösberényben
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az
állampolgári kezdeményezéssel egyetértve elvi hozzájárulását adja a
Balatonalmádi-Vörösberény Veszprémi úton, a Glóbusz utca
térségében egy új autóbusz megállóhelypár létesítéséhez. A létesítés
feltételeit tisztázó tanulmányterv elkészítésére 190 500 Ft pénzügyi
fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetésben a fejlesztések előké-
szítési kiadásaira elkülönített felhalmozási célú céltartalék terhére.
Az útépítési engedélyezési és kivitelezési tervek készítéséhez és az
autóbusz-megállóhely kialakításához szükséges költségekről a tanul-
mányterv alapján lefolytatott egyeztetést követően dönt.

Javaslat pótelőirányzat biztosítására a polgármesteri hivatal tetőtéri
munkálatainak befejezésére
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal tetőterében megkezdett átala-
kítási munkálatok – a járásszékhely és közös önkormányzati hivatali
funkciók ellátását szolgáló – befejezéséhez bruttó 5 500 000 Ft pót-
előirányzatot biztosít a költségvetésben rendelkezésre álló felhal-
mozási célú tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges átcsoportosításról a
költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjék,
valamint három árajánlat bekérésével a legkedvezőbb ajánlatot tevő
vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg.
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HA JÖN A HIDEG, 
MELEG EBÉD IS JÓ LENNE

Az EGYÜTT–EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPÍTVÁNYT az
Önkormányzat hozta létre, hogy a szociálisan rászorultaknak
szükség esetén segítséget nyújtson, és ehhez a szükséges anyagi
forrás több mint 90%-át az önkormányzat biztosítja. A kurató-
rium 4 fővel dolgozik, teljesen ingyen, úgy hogy a telefon, illetve
benzin költségeket mindenki maga fedezi. 

Már évek óta dolgozunk azon, hogy a rászorulóknak tűzifát,
illetve a gázzal vagy villannyal fűtöknek egyes számláinak kifize-
tésében segítséget nyújtsunk. Az elmúlt évben sajnálatosan már
nemcsak a fűtésben kellett segítséget nyújtanunk, de 800 adag
ebédet is biztosítottunk azoknak, akik a karácsonyi, és újévi
ünnepekben pénzhiány miatt nem jutottak volna napi egyszeri
meleg ételhez. Erről újságcikkben már tájékoztattam Önöket.
Ma, a cikk megírásakor melegen süt a nap, de az előrejelzések,
komoly hideg időt jósolnak. Ehhez hozzátéve, hogy már most
jóval több a jelentkezők száma, mint a múlt év ezen időszakában.
Valószínűleg, ha lakosság nem tud segíteni, akkor a rendelke-
zésre álló pénz hamar elfogy, és előfordulhat, hogy tőlük teljesen
független okok miatt, gyerekek melegétel nélkül maradnak. Az
alapítvány számlaszáma: 117-48083-20014146, az ideérkező
adományoknak azok fognak leginkább örülni, akiknél télen nem
fagy be a víz a szobában, vagy lesz meleg ebéd ez asztalon. Én
magam húsz éve foglalkozom szociális helyzetekkel és tudom,
milyen hamar lehet a csillogásból a sötétbe jutni.
Mindezek elkerülésére:

Almádiban háromnegyed évszázada a vasútállomás és a Balaton
közötti parkban volt egy újság, ajándéktárgy árúsító pavilon. A
családi fénykép – ami 1938 nyarán készült – ennek emlékét is
megőrzi.

Honti József

PÁLYÁZAT
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Kuratórium elnöke: Herczegné Budai Bea

.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók téli fűtésének segítésére. 

A pályázat lebonyolításának koordinátora, 
a kuratórium döntése alapján, Balogh Csaba alelnök. 

Pályázatot nyújthatnak be: 

– Balatonalmádi állandó lakóhellyel rendelkező, vagy beje-
lentett állandó lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen
(igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 

– akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át. 

Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyi-
ség összesen: 10 mázsa.

Gáz, vagy egyéb fűtés estén a Kuratórium dönt.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot – a mellékletként szereplő – adatlapon kell benyúj-

tani. Az adatlap a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Portáján
(Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.) szerezhető be. A pályázatok
1 példányban, a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Portáján
elhelyezett gyűjtőládába dobhatóak be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
Csak a hiánytalanul kitöltött, és igazolásokkal ellátott adat-

lapok kerülnek elbírálásra.
Az adószám beírása is kötelező.

Pályázat benyújtási ideje: 
2012. október 15. – 2013. február 15. közötti időszakban.

Pályázatok elbírálása: 
A beérkező kérelmeket a kuratórium bírálja el.

Balatonalmádi 2012. szeptember 29.
Herczegné Buday Beáta 

kuratórium elnöke sk.

KÉRELEM

A Balatonalmádi Együtt–Egymásért Nyílt közalapítvány 
által meghirdetett pályázatra. 

8200 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Kérelmező adószáma: ...............................................................

Név: …………………………………………………………………

Lakóhely: ……………………………………………………………

Tartózkodási hely: ……………………………………………........

Közös háztartásban élő száma: …………..... fő

Egy főre eső jövedelem: …………..... Ft/hó

Igényelt famennyiség. …………..... 

Igényelt gáz-, vagy áramfűtés hozzájárulás: …………..... 

Csatolni kell: tárgyhónapot megelőző családi bevétel igazolása
(másolat is elég)

Balatonalmádi 2012. …………………

…………………………………..
pályázó aláírása

Beérkezés ideje:  ………év………………….hónap………..nap.

Az alapítvány kuratóriumának döntése. 
befogad.                elutasít.

A kuratórium elnökének megbízásából
Balogh Csaba

alelnök
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SEGITSÜK GYŐZELEMRE …
nagy öregünket, a 350 éves körtefát, 

szavazzunk rá, NOV. 2-IG! Az interneten a
http://evfaja.okotars.hu/dontosfak helyen lehet szavazni.

A versenyről. 1995-ben az Országos Erdészeti Egyesületnél
BARTHA DÉNES kezdeményezte, hogy hazánkban is honosítsuk meg
ezt a mozgalmat, s 1996-tól minden évben megválasztjuk az év fáját.
Elsősorban azokat a fajokat helyezték előtérbe, amelyeknek erdészeti
jelentősége is van, de az utóbbi időszakban a figyelem elterelődött
róluk. Az igény azonban tovább élt a természetet szerető közösségek-
ben, erdei iskolákban az értékes fák megbecsülése iránt.

Ezért az Ökotárs Alapítvány 2012-ben immár harmadszor hir-
dette meg az Év Fája versenyt, melyre idén 60 fát neveztek közösségek,
családok, magánszemélyek és különböző szervezetek.

A nevezettekből 13 fát juttatott tovább a döntőbe az Ökotárs
Alapítvány szakmai zsűrije, amelyek közül a közönség nyilvános,
online szavazással választhatja meg az Év Fáját.

A nyertes fa a Magyar Faápolók Egyesületének köszönhetően egy
speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalványt kap, amelyet a
jelölők díjátadó ünnepség keretében vehetnek majd át. Az összeget a fa
egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetéte-
lére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon telepü-
lésen őshonos csemeték ültetésére használhatják fel a fa környezetében
élők. És bizony a mi körténknek nagyon kellene egy ápoló kezelés, a
további 100 évhez!

A hazai Év Fája részt vesz a jövő év elején rendezendő európai
versenyben is, amelynek győztese az Európai Év Fája címet nyeri el.
(Idén 7 ország fái közül a hazai jelölt, a felsőmocsoládi öreg hárs lett a
győztes több mint 11 ezer szavazattal!/

A mi versenyzőnk:
Egy impozáns méretű, matuzsálemi korú körtefa, a helyi honos

„Kálmán-körte", amit „torzsátlan" körtének is neveznek az itt élők.
Egészséges, az egész környék mikroklímáját meghatározza. Méreténél
fogva térképészeti pont, a korona átmérője kb. 14 méter.

A területet, melyen a fa áll, dr. Szita Imre az ötvenes évek elején
vásárolta meg. Akkor tudta meg az előző tulajdonosok elbeszéléséből,
hogy a már akkor is hatalmas körtefa alatt várta ki Sobri Jóska a hírt,
hogy a közeli Határ-csárdában vannak-e pandúrok; és ha vannak,
melyik megyéből jöttek, Zalából-e vagy Veszprémből; a csárda (ami a
két megye határára épült) melyik megyéhez tartozó padján ülnek.

A fa olyan nagy megbecsülésnek örvendett, hogy amikor a telek
gazdát cserélt, a régi tulajdonosok sorra kikötötték, hogy a fát nem
szabad kivágni.

A nevezett fa évente 5–10 mázsa egészséges termést biztosít, min-
den növényvédelem nélkül. Betegségekkel szemben ellenálló fajta.
Ezért a nevező felajánlja a faj fenntartása érdekében szaporítóanyag-
ként is oltványok készítéséhez.  Megjegyzendő hogy az idei aszály sem-
miféle látható kárt nem tett benne!

Fa elhelyezkedése: 8220 Balatonalmádi, Pihenő utca 11–13. 
(gps: N 47 1.260 E 17 59.838)

Faj: Nyári Kálmán körte (Pyrus communis)
Kora: 350 év
Magassága: 15 méter
Törzskerület: 295 cm
Jelölő: Török Ferenc
A fajta leirása: NYÁRI KÁLMÁN KÖRTE.
Kisázsiai vagy itáliai származású, egész Európában elterjedt.

Augusztus második felében érik, éretten zamatos. rövid tárolha-
tóságú, de jól szállítható. Gyümölcse nagy, varasodásra igen érzékeny.
Alakja hasas, aránytalan, dudoros. Héja vékony, világoszöld, éretten
sárgul, barnáspirosan bemosott. Tömör húsa sárgásfehér, bőlevű, mus-
kotályos-édes. Lekvárnak, pálinkának is jó.

Erős, sátorozó, kusza ágrendszerű. Fiatal ágai lehajlók. Nedves
termőhelyet szeret. Korán termőre fordul. Szakaszosságra hajlamos.
Korai virágzású, részben öntermékeny. Házi kerti fajta.  Mivel gondo-
zást nem igényel, a nyaralókhoz ültetésre jobb, mint a modern, inten-
zív fajták!

A példány helyzete: A fa sajnos éppen a kilátásban van, így néha
egy-egy ága levágásra kerül, többnyire szakszerűtlenül, ezért megnyug-
tató lenne HELYI VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSA, illetve szakszerű keze-
léséről gondoskodni!

Kérjük Kedves Olvasóinkat szavazzanak, és ismerőseiket is buzdít-
sák szavazásra, e rendkívüli korú körtefánk érdekében! A Kertbarát-
körök szavazatára külön számítunk!

irta:tszabango@gmail.com
foto: novaklaszlo.hu

AZ ÉV FÁJA 2012 VERSENY DÖNTŐSEI:
Izbég hársfája - Szentendre, Pest megye.

Szigetvári Fűzfa - Baranya megye

Mese az alsóbogáti odvas fáról - Somogy megye

Budaörsi vadgesztenye - Pest megye

Dévaványai "Makkfa" - Békés megye

Budafoki Ősök Fája - Budapest

Kocsányos tölgy - Szentes, Csongrád megye

Az Öreg Hölgy - Cégénydányád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Keleti platánfa az egri Termálfürdő területén - Heves megye

350 éves körtefa - Balatonalmádi, Veszprém megye

Ezeréves fa - Nagyberény, Somogy megye

Hatos-tölgy - Kajárpéc, Győr-Moson-Sopron megye

Rákóczi - Tölgy  Becsvölgye - Zala megye
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TANÉVKEZDÉS A'LA DLSB
Új év, új igazgató, új elvárások. Ezzel a szlogennel indítottuk

a 2012/13-as tanévet itt a Magyar–Angol Tannyelű Gimnázium
és Kollégiumban. Szeptembertől Gránásiné Bácsi Tünde vezeti az
iskolánkat, aki tanévnyitó beszédében elmondta, hogyan is kép-
zeli el az idei évet. 

"Idén ünnepeljük iskolánk fennállásának 25. évét" – kezdte
igazgatónőnk. Mit is jelent ez a diákok számára? Rengeteg prog-
ramot, ami persze temérdek szerveznivalót is jelent.

Mint Magyarországon számos iskolában, nálunk is szeptem-
ber 3-án kezdődött a tanév, a kollégisták már 2-án beköltöztek
második otthonukba. A kollégium hamar megtelt élettel nevelő-
tanáraink és persze Edit néni nagy örömére. Habár a hagyo-
mányos "járjuk körbe a nullákat" ebben az évben elmaradt, jóked-
vünknek semmi sem szabhatott határt. Örültünk egymásnak és
annak is, hogy feljebb kúszhattunk a ranglétrán. Ámde csakha-
mar utolért minket a felismerés... Másodikosok lettünk! Angol-
biosz!!!! Mi lesz velünk??? Gyorsan el is kezdték az okításunkat
egy jól irányzott orosz dolgozattal, és ezt követte számos másik.
Szóval elég gyorsan mély vízbe dobtak minket. De ez az év nem
a lazsálásról szól (ahogy a többi sem természetesen:). Ahogy a
közmondás is tartja: "Minden éremnek két oldala van" – ez
remekül érvényesül itt is. A sok dolgozatnak hatalmas összeková-
csoló ereje van, ami a két tannyelvű közösségében fontos, de
már-már megszokott. 

Idén a gólyaavató szeptember elejére esett, és ezt, mint min-
den évben, a tizedik évfolyamosok szervezték. Ez egy rendhagyó
nap, ahol a nulladikosok beöltöznek a kijelölt jelmezekbe, lete-
szik a "nullaesküt", majd a nap végén, roppant bonyolult felada-
tok elvégzése után, teljes jogú DLSB polgárként köszöntjük őket.
Az i-re a pontot idén is egy fergeteges buli rakta fel, amihez a
zenét kiváló DJ-ink szolgáltatták. 

Ebben a tanévben is megrendezték a "12 legszebb magyar vers"
című programot, amiben iskolánk is helyet kapott. Lehetőségünk
nyílt arra, hogy a Balaton-parton elszavalhassuk József Attila
Eszmélet című versét számos környékbeli intézménnyel együtt.
Mindenki nagyon izgatott volt, hiszen a televízió is kivonult erre a
jeles alkalomra. Az eseményt Almádi város polgármestere, Keszey
János nyitotta meg beszédével. Őt követte Fűzfa Balázs, az akció
ötletgazdája. Ezt követően Jordán Tamás – Kossuth-díjas színmű-
vész – vezényletével közel 800 gyerek együtt mondta el a 12 vers
közül is a legszebbnek mondott művet a Szent Erzsébet ligetben.
Az elején kissé döcögve indult a művelet, amit pár bemelegítő
gyakorlattal át is hidaltak a szervezők. Végül nagy sikerélménnyel
zárhattuk a délelőttöt – elkészültek a felvételek!

Az év egyik érdekes programja az egészségnap volt, ami szep-
tember 27-én került megrendezésre. Ez a nap több szempontból is
előnyös a diákok számára. Gyerekszemmel nézve az egyik legna-
gyobb előnye, hogy csak 3 óránk volt megtartva, de ezeket érdekes
és tanulságos előadások követték. A napot aulapiknikkel kezdtük,
amiért a kilencedik évfolyam volt a felelős. Mindenféle egészséges
(és finom) ételeket, köztük szendvicseket, különböző turmixokat
és gyümölcsöket kínálgattak, amiket saját kezükkel – és némi segít-
séggel – készítettek el. Ilyenkor tanár–diák–szülő együtt eszik, és
futótűzként terjed a hír, hogy mit érdemes megkóstolni. Pár perc
múlva már teli szájú és hasú emberkék lézengenek az aulában. Az
étkezést követte a megnyitó, amit rendszerint az igazgatónő tart.
Idén Gránásiné Bácsi Tündét a tájfutó világbajnok Monspart Sa-
rolta előadása követte. Beszélt az egészséges életmódról, a sport
fontosságáról és a testi-lelki egyensúlyról. Remekül szót értett a
diákokkal, hamar megtalálta velünk a közös hangot, valószínűleg
a könnyed fogalmazás és a csipkelődő poénok miatt. Le tudott
kötni 300 kamaszgyereket, ami elég nagy teljesítménynek számít.
A vastaps, amit a beszéd végén kapott, magától értetődő volt.
Ezután mindenki beült az általa választott előadásra. Sokszínű volt
a programkínálat: lehetett drogambulanciára menni, ahol a dro-
gokról és egyéb káros szenvedélyekről volt szó, meglátogatták
iskolánkat az ÁNTSZ dolgozói, lehetett kutyaterápiás bemutatót
nézni, és vállalkozó szellemű szülők is tartottak előadásokat. Ezen
a napon szoktak véradást szervezni, amin nagykorú diákok, taná-
rok és szülők vehettek részt. Voltak sportfoglalkozások is. Lehetett
választani az aero-kick-box és a zumba között. Utóbbira meglepő
módon fiúk is ellátogattak, és nagyszerűen elsajátították a csípő-

BECSENGETTEK!
Igaz napközben még ragyogó napsütésben van részünk, de

azért már közeledik az ősz, megkezdődött a tanítás, éljük a dolgos
hétköznapokat. 

2008-ban hirdette meg az Országos Rendőr-főkapitányság az
„Iskola rendőre” programot, amely a Rendőrség tanintézmények-
ben végzett megelőzési tevékenységét foglalja keretbe, és amelyre
ugyanúgy hangsúlyt fektetünk, mint a közterületi és bűnügyi
tevékenységre.

A program a rendőri munkának az általános iskolákban foly-
tatott bűn- és baleset-megelőzési tevékenységét fogta össze eddig,
amelyet ebben a tanévben szeretnénk a középiskolákra és lehetősé-
geink szerint az óvodákra is kiterjeszteni. 

Mit takar a program? Minden iskolának van egy kapcsolat-
tartó rendőre, ő az „Iskola Rendőre”, aki 
• rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a külön-

böző hivatalos és szabadidős programokon;
• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülői értekezleteken;
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak az isko-

lában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel már nem
kezelhető, esetekkel kapcsolatban;

• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcso-
latban felmerülő problémáit, észrevételeket, amelyek a Rend-
őrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez kötődnek;

• tőle, ill. rajta keresztül is kérhetik előadások, foglalkozások,
jogi felvilágosítás tartását az intézményekben akár közlekedési,
baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel,
áldozattá válással kapcsolatban.
Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, min-

den olyan ötletét, igényét, amellyel a program hasznosabbá, ered-
ményesebbé tehető.

Ebben a tanévben is folytatódik az általános iskolákban, a
kerékpározó felsősöknek szervezett Szuperbringa program, amely
kiemelt feladatként kezeli a kerékpáros közlekedés biztonságának
növelését. A gyerekek nemcsak a szabadidő eltöltésére, hanem
egyre gyakrabban iskolába járásra is használják kerékpárjaikat,
ezért fontos azok műszaki állapotának, felszereltségének ellenőr-
zése, és a közlekedési szabályok oktatása. 

Az évszakváltással változnak a közlekedési viszonyok, az időjá-
rás hűvös, párás reggelekkel, forró nappalokkal, rövidebb napok-
kal, rosszabb látási viszonyokkal lep meg bennünket egyre gyak-
rabban. 

Játékra hívom Önöket! Közlekedéssel kapcsolatos játékra!
Az újság szerkesztőségének címére várunk olyan történeteket,

írásokat, storrykat, amelyek jól–rosszul sikerült, élvezetes, humo-
ros, tanulságos, közlekedéssel kapcsolatos esetekről, szerencsés
balesetről, élményekről szólnak. Szívesen fogadunk kirándulások-
ról, túrákról szóló beszámolókat, azok szervezéséhez jó tanácsokat
december közepéig, hogy a legjobbakat közkincsé  tehessük, és
ajándékkal jutalmazhassuk!

Stanka Mária r. őrnagy

tekerés csínját-bínját. Miután vége volt az edzésnek, ők is verejték-
ben úszva, de annál elégedettebben távoztak a tornateremből.
Miután véget értek a kötelező programok, mindenki mehetett a
dolgára, de az iskolában továbbra is tartott néhány esemény. Este
a kollégiumban közös filmnézést tartottak. Zárásként megemlíte-
ném, hogy ez már az ötödik ilyen Egészségnap volt, és évről évre
egyre érdekesebb és sikeresebb lesz. Hiába "Jó pap is holtig tanul"!

A tanév további hónapjaiban a 25. évfordulós programsoro-zat
állomásai között szerepel még 25 órás versfelolvasás és Európa-
nap, ami idén kibővül Európa Hétre. Ezen a héten minden – az
iskolában tanított nyelv – kap egy napot, amikor bemutatkozhat.
Ilyenkor is vannak különböző előadások, és lehet nemzeti ételeket
is kóstolni.

Ez az év sem lesz gyalog-galopp. Nem fogunk lazsálni és csak
úgy ellavírozni a tantárgyak között. De tartja bennünk a lelket a
sikeres érettségi reménye, és itt van nekünk az úgynevezett
"almádi feeling", amit sehol máshol a világon nem találunk meg.
Röviden: "DLSB simply for the pleasure"

Korsós Dóra
11.osztályos tanuló
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Kedves Almádi Újságot böngésző barátaim, ismerőseim!
Nagy öröm tölt el akkor, amikor hitvesem egy-egy vásárlás,
unokalátogatás után hazajön és mondja: Találkoztam X.Y-nal,
beszélgettünk, és elváláskor azzal búcsúzott el, hogy; üdvözlöm
Laci bácsit. Figyelemmel kísérem írásait… Visszaemlékezései
bennem is felidézik családom életét, és rádöbbenek, hogy emlé-
kezni nagyon jó! Sok-sok évvel ezelőtti események kerülnek a
felszínre, és vele együtt szeretteim; akik már nincsenek velünk, és
úgy érzem, ott ülnek velem a szobában és beszélgetek velük.
Köszönöm Laci bácsinak, hogy emlékezésre késztet.

Az ilyen és ehhez hasonló üzenetek újból és újból kezembe
adják a tollat, pedig a köszvény nagyon gyötri az ujjaimat. De
üsse kő, megéri, ha az emlékezés futótűzként járja át valamennyi-
ünk lelkét! Tudják, addig élünk csak, amíg valaki emlékezik ránk!

Nem történelem könyvekből írok, papa és mama elbeszélé-
seit és a velünk történő eseményeket elevenítem föl. 

Késő ősszel, ahogy a szőlőt bekapálta a papa, és felástuk a
kertet, ahova majd kora tavasszal elvetjük a cukorborsót (nagy
keletje volt az almádi és veszprémi piacon), ezután már csak a
kukorica és a tollfosztás kötötte le szüleinket. Ezt a tevékeny-
séget mi is nagyon szerettük, mert a felnőttek gyermekfülnek is
hallható vicceket, incselkedéseket, történeteket mondtak el, és
közbe-közbe Huszka bácsi elővette hegedűjét és kísérte az asszo-
nyok, lányok énekét. Mamának, Huszka
néninek, Ilonka nővéremnek nagyon szép
hangja volt. Úgy emlékszem, Hitter ke-
resztanyámnak is…

Míg vártam, hogy a Huszka bácsi beje-
lentse (kb. 3 éves koromtól így volt) „most
pedig hallgassátok meg Lacika előadá-
sában: Kecskebéka felmászott a fűzfára”
című dalt. Az elismerő taps nagyon jólesett,
majd a mama lefektetett és nem zavart a
kinti „mulatozás”. Akkor sem ébredtem fel,
amikor kicsit később Jóska bátyám mellém
feküdt a szalmazsákos ágyra. 

Téli estéink színesek voltak. Alig vártuk,
hogy a vacsora után előkerüljön a kártya, és
zsíroztunk. Ezt a játékot azért szerettem,
mert ha egy osztáson belül 60-at össze tud-
tam gyűjteni, akkor  úr lehettem.

A csapd le csacsit is nagyon szerettük,
de a térképen való kutakodás elvarázsolt bennünket. Nagyon
érdekes volt... Papa kérdezett és mi bejártuk az egész világot!
Sohase felejtem el, Reykjavikot egy fél óráig kerestük a földgöm-
bön… (Pesti nagymamától kaptuk). Végül papa segített, amikor
a hideg, meleg, forró kifejezésekkel elvezetett bennünket Iz-
landig.

Kedvenc játékunk volt a TÉGY, VÉGY, NINCS, MIND. Papa
csinált fából egy kocka alakú pördincset. Az alsó és felső lapjába
beépített egy pörgő és forgó részt. A 4 oldallapra felírta a TÉGY,
VÉGY, NINCS, MIND szavakat. Az asztal közepe volt a bank.
Kb. 50 szem babot vagy kukoricát tettünk oda. A játékosok kap-
tak kb. 20–30 szem magot és sorba ment a pörgetés. Amelyik lap
felül volt, az szerint kellett cselekedni. Ha TÉGY volt, akkor a
megállapodás szerinti mennyiséget kellett tenni, ha VÉGY, venni,
ha NINCS, akkor se venni, se tenni nem kellett. De ha a MIND
volt, akkor az egész bankot elvitte, aki a MIND-et pörgette, az
kapott 10 vagy 20 fillért a szülőktől. Ezután ismét betöltöttük a
bankot, és kezdődött minden elölről. Mi lett a sorsa a nyeremé-
nyeknek? Amit mi nyertünk, az bekerült a perselyünkbe. Amit a
felnőttek nyertek, azt megosztották velünk. Mi lett a sorsa a tél
folyamán összegyűlt pénznek? A legnagyobb keletje nyáron a
fagyinak, egész évben a krémesnek és a törmelék cukinak volt.
Mi volt a törmelék cuki? Ez Benkő bácsi ötlete volt. A Hősi Em-
lékművel szemben volt a vegyeskereskedése (most használaton
kívüli üzlethelyiség), és a cukorkákat üvegedényben tárolta, egy
fém lapátkával szedte ki a helyes papírzacskóba (amit pillanatok
alatt tekert össze). A fémlapát zúzta a cukrot, és végül az üveg-
ben maradt a törmelék. Ezt lehetett megvenni 4 fillérért 2 kanál-
kával. Így jutottunk hozzá 4 fillérért a drága selyemcukorhoz is,
mert azt ügyesen elosztotta Benkő bácsi a többi, törmelékcukor

és a keksz-nápolyi közé… A játék után mama és papa meséltek,
ha még nem jött el a lefekvés ideje. Ezeket az estéket úgy vártuk,
mint a mai gyerekek az esti TV-zést. Nem bántuk volna, ha
mindig tél van, mert a tavasz, a nyár, az ősz mamának, papának
(és néha – tanítási szünetben – nekünk is) kora reggeltől késő
estig a munkát jelentette.

Mamánk nemcsak a mi, az Öreghegy jó tündére is volt. Egy
kis liszt, egy kis tej, lekváros kenyér, gyümölcs, stb. mindig jutott
a rászorultaknak. 

Az a kb. 2 holdnyi terület, amin gazdálkodtunk, nem volt
bekerítve, de soha nem tapasztalta a papám, hogy megdézs-
málták volna a termést. 

A napokban került a kezembe egy gondosan őrzött írás,
amelyből arról értesültem, hogy a papa a Helyközség választ-
mány tagja volt, és az igazolványban az állt, hogy a papa jogosult
a szőlészeti–borászati, valamint gyümölcsvédelmi ügyekben a
helyszínen eljárni. Ezt az igazolványt Cseresnyés József Hegy-
községi elnök írta alá. (Itt jegyzem meg, hogy unokája, Szikszay
Andrásné – Baranyai Kinga – Almádiban éli férjével, hazánk
többszörös teniszbajnokával, nyugdíjas életét, és kitűnő bridzs-
játékosok hírében állnak). Hogy papát ez a megbízatás érte,
annak köszönhette, hogy nagyon jó tanítómestere volt, amikor
elhatározta, hogy az Öreghegy oldalában szőlő-gyümölcs ter-

mesztéssel fog foglalkozni. A tanítómester
pedig nem volt más, mint Horváth Sándor
bácsi, aki az Öreghegy ezen oldalán elsők
közt telepített szőlőt. Az ő segítségével
elsajátította az oltás, szemzés csínját-bínját.
Sándor bácsi észrevette, hogy papa milyen
jó érzékkel rendelkezik ez ügyben. Meg is
jegyezte – „Jóska fiam! Rövidesen túl leszel
rajtam”. Neki köszönheti azt is, hogy nem-
csak a saját telepítéséhez szükséges anyagot
készített el, hanem faiskolát hozott létre.
Almádi és körzete hírül vette, hogy
Keresztes Varga Józsefnél biztonsággal
eredő szőlőoltványok és őszibarack cseme-
tefák kaphatók. Jut eszembe! Almádiban 
él Kovács István festőmester, Horváth
Sándor bácsi unokája, aki napjainkban
nagy szeretettel foglalkozik lakóhelyünk
múltjával, jelenével és jövőjével, ezért én

nagy tisztelője vagyok. Igaz a mondás: Nem esett messze az alma
a fájától.

Milyen érdekes a sors keze, miközben az igazolványt olvas-
tam, jutott eszembe a következő történet. Cseresnyés Józsefről
tudni kell, hogy katonatiszt volt, századosi rangban. Pinkóc tér-
ségében a Remete patak északi oldalán elterülő földjén szőlőt
telepíttetett. (A vesszőket papa oltotta, nevelte, és felügyelte a
telepítést). A százados úr nagy védelmezője volt a női nemnek.
Nagybátyám Kocsi Gyula mesélte, úriszabó mester volt, a szak-
máját az almádi Henn szabóságban sajátította l. Nagybátyám úgy
kerülhetett a Zsák vendéglő úri társaságába, hogy nagyon tudott
mulatni, élettársával – Stefi nénivel – éneklésükkel elbűvölték a
szórakozó társaságot. 

Visszatérve Cseresnyés Józsi bácsira, egy Zsák vendéglői bálon
vett részt (mesélte a nagybátyám), és jelenlétében egy pesti
„ficsúr” sértő szavakat használt közös lányismerősükre. Jóska
bácsi számon kérte… Szó szót követett, aminek egy pofon lett a
vége; azt pedig párbaj követte. Ez az esemény a Vödör völgyben
zajlott le a 30-as évek elején. A ficsúrról kiderült, hogy vívó-
mester Budapesten, legalábbis ezt terjesztette magáról. Lehet,
hogy ezzel akarta megfélemlíteni a százados urat. Ez azonban
nem sikerült. A bárbaj első vérig tartott… Mindjárt az első össze-
csapásnál a ficsúr kardot tartó karját egy oldalvágással sebesítette
meg a százados úr, ezzel véget ért a „lovagias ügy”. 

Visszatérve a Henn szabóságra, eszembe jut, hogy kislányuk
Henn Sárika és barátnői Hevenyesi Ilonka, valamint Mészáros
Zsuzsa, akik Almádiban úri lánynak számítottak, nem néztek le
engem, köszönésemet kedvesen fogadták, sőt, az öreghegyi Mészá-
ros Vendéglő teraszán rendezett bálokon meg is táncoltattam őket.

Varga Laci bácsi

CSALÁDMESE DIÓHÉJBAN

… A családfa ágain bimbózott
Józsi, Laci, Zoli, a csöppnyi Marika,
S a legidősebb testvér,
Tündérszép Ilona.
Mind megtértek –
Bizony – a szoba-konyhába!

Ahányan csak voltak
Túrták a vörös agyagot,
És termeltek benne
Szőlőt meg barackot.
És ugyanannyi mást;
Karácsonykor várták a Messiást….!

MORZSÁK ÉS SZILÁNKOK
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A méregdrága nemesacél edénycsodák korában felüdítő
találkozás volt e havi riportalanyom, K. Nagy György fazekas,
népi iparművész alkotásainak látványa. Ugyanakkor be kell vall-
jam, hogy a látogatásomkor éppen elkészült kemencében sült
káposztás csülök íze végképp meggyőzött arról, hogy ez a sok
százéves mesterség nem véletlenül maradt divatban a századok
alatt. A történelem során persze néha vesztett népszerűségéből,
de mára méltán éli reneszánszát, és szerencsére nem is kell
messzire mennünk, ha élőben szeretnénk megnézni őket, vagy
esetleg többet szeretnénk megtudni a „kemencésnek” nevezett
cserépedényekről. K. Nagy György ugyanis városunkban él és
alkot egy hangulatos házban, különböző kemencék, korongok,
kész- és félkész termékek, családi fotók társaságában.

– A „kemencés” elnevezés nekem eddig azt sugallta, hogy a
saját konyhámban legfeljebb dísznek tehetem ki ezeket az edé-
nyeket. Tévedtem?

– Bizony, hogy tévedett. Az általam készített edényeket szinte
mindenfajta, egy átlagos háztartásban megtalálható villany vagy
gázsütőben, de akár gázlángon öntöttvas alátéten vagy faszénen
is lehet használni. A bográcsban pedig a nyílt tűzön készíthetünk
bármilyen egytálételt. Egészen más íze lesz a cserépedényben
készült finomságoknak.

– Letisztult formák, hagyományos földszínek jellemzik az
alkotásait, de meg kell mondanom: jó néhányról fogalmam sincs,
hogy mire valók.

– Folyamatosan kísérletezek ki újabb edényeket amellett,
hogy a hagyományos termékeket, például az úgynevezett lako-
dalmas edényeket, vagy éppen a babfőzőket is készítem. A
camembert sütő kis tálkákat éppen egy almádi lakos kérésére
állítottam elő, de többek között a sörös csirke sütő, a korona-
borda sütő is viszonylag új termék. A praktikumot szem előtt
tartva tervezem őket, ennek ellenére – vagy talán éppen ezért –,
valóban egy kicsit eltérnek a szokványos formáktól, és ez így 
van jól.

– Honnan az indíttatás?
– Nádudvarról származom. Nevem első betűje – a „K” –

Korsóst jelent. Az 1581. évi dézsmajegyzékben már találkoz-
hatunk ezzel a fazekasságra utaló névvel. Nagyapám és édesapám
halála után édesanyám vitte tovább a családi tradíciót, az ő segít-
ségével tudtuk testvéremmel együtt folytatni a családi hagyo-
mányt. Testvérem K. Nagy Zsolt és édesanyám Dobiné Vass Júlia
a mai napig Nádudvaron dolgozik, én 1994-ben Balatonalmá-
diba költöztem. 2009-ben tettem le a fazekas vizsgát Budapesten,
2011-ben megkaptam a népi iparművész címet. Emellett ter-
mészetesen folyamatosan képzem magam.

– Művész ember létére gondolom, hogy Önnek is az
értékesítés a legnehezebb feladat.

– Így van. Üzletekben nem árusítok, a környékbeli színvona-
las rendezvényeken, valamint Budapesten, a Vörösmarty téri
Karácsonyi Vásáron vagyok megtalálható, ahol édesanyámmal
közösen kínáljuk termékeinket.

Az érdeklődők többet is megtudhatnak a www.balatonifaze-
kas.hu honlapra kattintva.

Szolga Mária
Fotó: Pászti György

SÜTVE-FŐZVE ELMENT…
Neve napját még megvárta, de másnap – szeptember 13-án –

reggel végleg itt hagyott minket. Bár évekig hősiesen küzdött, a
gyilkos kór végül erősebbnek bizonyult nála. KNAUERNÉ
GELLAI MÁRIA, a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület
elnöke, akit közel-távoli ismerősei, barátai csak CSILLÁNAK
szólítottak, meghalt.

Nagy űrt hagy maga után, hiányozni fog legendás szervező
készsége, kedves, de mégis határozott egyénisége, szakmai
tudása, realitás érzéke, amelyre mind oly nagy szükség volt
egyesületünk létrehozásához és vezetéséhez. 

Nagyváradon született, iskoláit Békéscsabán végezte, geológus
diplomáját a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen sze-
rezte. Munkája Balatonalmádiba szólította, a Bauxitkutató Vállalat
anyagvizsgáló geológusa lett, majd a földtani laboratóriumot ve-
zette. Magas színvonalú munkájáról a bauxitkutatáshoz kapcsoló-
dó földtani anyagvizsgálati jelenések és a szakmai folyóiratokban
megjelent tudományos publikációi és Kiváló Dolgozó kitüntetése
tanúskodnak. A Balaton és a Bakony megigézte, Úgy érezte, ezeket
a szépségeket minél alaposabban, minél tágabb körben kell ismert-
té tenni, ezért már az 1970-es évek elejétől a vállalat dolgozóiból
természetjáró csoportot szervezett, amelyből 1986-ban hozta létre
a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesületet. A kirándulások so-
rán gondoskodott arról, hogy – főleg a gyerekek – új ismeretekkel
gazdagodjanak, megértsék a természetvédelem fontosságát, kiala-
kuljon bennük a környezettudatos szemlélet, magatartás. Ezt a
tevékenységét elősegítette humánökológusi, majd nevelőtanári
diplomája, valamint földtani és környezetpedagógiai szakértői
oklevele is. Az oktatásnak és ismeretterjesztésnek jó lehetőséget
adtak az általa – mint ezüstjelvényes túravezető által – szervezett és
vezetett gyalogos és vízi vándor-
táborok. A földtani természetvé-
delemről egyetemen is tartott
előadásokat. Tagja volt a Ma-
gyarhoni Földtani Társulatnak és
a Természet- és Környezetvédő
Tanárok Egyesületének, ahol
közreműködött a tanárok to-
vábbképzésében. Az ismeretter-
jesztésben kiemelkedő szerepet
tulajdonított a természetben
kialakított tanösvényeknek, ezért
ő maga is tervezett ilyent, vagy
közreműködött tanösvények,
geológiai bemutatóhelyek ter-
vezésében, így: szeretett városá-
ban, Balatonalmádiban a Vörös
homokkő tanösvény, Köcsi-tó tanséta, olaszfalui Eperjes-hegy
tanösvény, jósvafői Tohonya-Kuriszlán tanösvény, bakonybéli
Erdők Háza, Hegyestű bemutatóhely is őrzi emlékét. Társszerző-
ként közreműködött az Aggteleki Nemzeti Parkról szóló könyv
(monográfia) elkészítésében és szerkesztésében is.

Az egészséges életmódhoz tartozik az intenzív mozgás a ter-
mészetben, ezért megszervezte a teljesítménytúrákon és túraverse-
nyeken való részvételt. Ez utóbbiban 2002 és 2003-ban országos
bajnok volt! Lehetőséget adott másoknak is a mozgásra: 1985 óta
teljesítménytúrákat és éjszakai túraversenyeket, sőt többnapos or-
szágos gyalogtúrázó találkozót is rendezett, természetesen egyesü-
letünk tagjainak részvételével. Kiemelkedő tevékenysége és elért
eredményei elismeréseképpen, 2009-ben a Magyar Természetbarát
Szövetség a „Természetjárás fejlesztéséért” kitüntetés ezüst fokoza-
tát adományozta részére.

Munkájában mindig mellette ált és támogatta családja, férje:
dr. Knauer József és a már „kirepült” gyermekei: Zsófia, Anna és
György. Nagy öröme volt három unokájában, akikkel azonban be-
tegsége miatt már nem tudott annyit foglalkozni, mint amennyit
szeretett volna.

Tisztában volt a helyzetével, de nem adta meg könnyen magát.
Még az utolsó hetekben is odaült a számítógép elé, foglalkozott az
egyesület ügyeivel. Tisztában voltunk az elkerülhetetlennel, mégis
váratlanul ragadta el Őt a halál, életének hatvanhetedik esztende-
jében.

Baross Gábor, az egyesület titkára
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Jöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ

Rendezvények Balatonalmádiban október 9. és november 1. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja!

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

Októberben és novemberben minden vasárnap „MESTERSÉG
ÉS MŰVÉSZET” TÖLTSÜK EGYÜTT A VASÁRNAP
DÉLUTÁNT! 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

Októberben és novemberben minden pénteken 19 órakor
„BORVARÁZS” Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott
boraiból
6 boros borkóstoló 10 fő jelentkezését csütörtökig! A program
ára: 2500 Ft/fő. Borkóstolók megbeszélés szerint más időpont-
ban is előzetes egyeztetéssel. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza  – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Október 9. kedd, 17 óra KÖZMEGHALLGATÁS
Helyszín: Pannónia nagyterme 
Tel.: 88/542-415 (Szabóné Mészáros Edit, szervezési ügyintéző) 

Október 10. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Nosztalgiaest – Régi események képei, videofelvételei Jákói
Sándor és Simon Károly  közreműködésével 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

Október 12. péntek, 10 óra BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Fogas kérdések mamáknak és babáknak. 
Vendégünk Békésiné Dr. Ligetes Melinda fogorvos, 3 kisgyermek
édesanyja Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna
70/237-7251

Október 12. péntek, 16.30 óra HONISMERETI KÖR
PROGRAMJA IRÁNI UTAZÁSOK IV. – Előadás képvetítéssel
Előadó: Kovács Attila 
Helyszín: Pannónia 1. terem Tel.: 88/430-091 (Kovács István)

Október 13. szombat, 16 óra GYERMEK KÖNYVTÁRI
FOGLALKOZÁSOK – Töltési Erzsébet mesél
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtára Tel.: 88/542-514

Október 13. szombat, 15 óra TÖKFESZTIVÁL 
Helyszín: Városház tér és a Pannónia előcsarnoka
Szervező: NABE almádi csoportja 
Tel.: 20/329-84-40 (Németh Jánosné Erzsi) 

Október 15.hétfő, 18 óra A VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN
JÓZSEF KERTBARÁT KÖR PROGRAMJA
Őszi munkák a kiskertekben
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök, tanár
Helyszín: Vörösberényi kultúrház

Október 17. szerda, 16–17 óra között
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: befizetések vacsorára Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor)

Október 18. csütörtök, 18 óra MAGTÁR GALÉRIA 
A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 
„Én képeket akarok látni a falakon, hogy kinyissák elém a
világot” 
Vágfalvi Ottó festőművész kiállítása november 7-ig látogatható. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Október 19. péntek, 10 óra BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA
Gyászfeldolgozás gyermekkorban 
Vendégünk Szabó Lászlóné Lilla református lelkész 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtára
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna
70/237-7251

Október 20. szombat, 16 óra
GYERMEKKÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK
Játékos szombat délután Bernával
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár Tel.: 88/542-514

Október 20. szombat, 17 óra MAGYAR FESTÉSZET NAPJA   
TARCZY ISTVÁN TANULMÁNYAIT BEMUTATÓ TÁRLAT
MEGNYITÓJA A kiállítást megnyitja: Tarczy István 
Közreműködik Tarczy István és a Kvantum Cukor Zenekar. 
A kiállítás megtekinthető november 10-ig, az intézmény nyitva-
tartási idejében. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511 

Október 23. kedd, 11 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából 
Ünnepi beszédet mond: Dr. Kontrát Károly, a Belügyminiszté-
rium parlamenti államtitkára
Közreműködnek Hatás Andrea és Dominek Anna színművészek. 
Helyszín: Hősi Emlékmű (Baross G. utca) 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-506 

Október 24. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA
KETTŐS ÜNNEP A KLUBBAN 1. Idősek Napja – Emlék-
plakettek átadása 2. A klub művészeti csoportjainak 10. szülinapi
műsoros zenés rendezvénye – ünnepi vacsora
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Október 24. – november 10. MAGTÁR GALÉRIA 
„A nagy könyvek mindig mesekönyvek” 
Az én mesekönyvem – interaktív mesekönyv kiállítás (csoportok
jelentkezését várjuk!) Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények
Háza – PINCE Web: www.almadirendezvenykozpont.hu
Tel.: 70/455-41-00

Október 26. péntek, 18 óra KÖNYVBEMUTATÓ
Kihívás I-II. – A Szilas pataktól a Connecticut folyóig
Kopár István új könyvének bemutatója 
Helyszín: Pannónia nagyterme Tel.: 88/542-506 

Október 27. szombat CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
KIRÁNDULÁS AZ AQUINCUMI MÚZEUMBA
Tel.: 70/455-4100

Október 27. szombat, 16 óra MANDULÁS TÁNCHÁZ
Kiegészítő program: Agyagozás Séllei Katalin keramikussal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Október 27. szombat, 18 óra „BACH ÚJRA FELFEDEZVE” 
VARNUS XAVER ORGONAKONCERTJE 
Közreműködnek: Barcza Horváth József bőgő, Horváth Zsolt
dob és Lukács Áron gitár. 
Helyszín: Balatonalmádi Református Templom (Baross Gábor 
u. 24.)
Jegyár: 2500 Ft, mely megvá-sárolható a Református Lelkészi
Hivatalban (Baross Gábor u. 24.) Szervező: Balatonalmádi
Református Egyházközösség Tel.: 88/584-290 
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Jöjjön el 
Október 29. hétfő 15 óra IDŐSEK NAPJA 
Helyszín: Pannónia nagyterme Tel.: 30/26-55-059 (Balogh Csaba) 

November 1. csütörtök, 18 óra MINDENSZENTEKI GYER-
TYAFÉNYES KONCERT KÖVI SZABOLCCSAL 
Helyszín: Pannónia nagyterme A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ Tel.: 88/542-506 

November 5. hétfő, 18 óra A VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN
JÓZSEF KERTBARÁT KÖR PROGRAMJA – NEHÉZLÉGZÉS
(COPD-légzési nehezítettséggel járó betegség) 
Előadó: dr. Kulcsár Enikő vörösberényi háziorvos 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

November 9. péntek, 10 óra BABA-MAMA KLUB PROG-
RAMJA A Szülés Szabadsága (FreedomforBirth) c. film vetítése
Vendégünk: Füldi Anikó, dúla Helyszín: Pannónia gyerekkönyv-
tár Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna
70/237-7251

November 9. péntek, 16. 30 óra HONISMERETI KÖR
PROGRAMJA IRÁNI UTAZÁSOK V. – Előadás képvetítéssel
Előadó: Kovács Attila Helyszín: Pannónia Kulturális Központ
Tel.: 88/430-091 (Kovács István)

November 9. péntek, 18 óra MAGTÁR GALÉRIA Fotóhónap
rendezvénye: Budapest – Almádi metro – Oláh Gergely Máté
Budapest fotói. A kiállítás december 6-ig várja a látogatókat.
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

November 10. szombat, 16 óra
GYERMEKKÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK
Népmesék felnőtteknek és gyerekeknek: szombat délután
Molnár Enikő mesemondóval Helyszín: Pannónia gyerekkönyv-
tár Tel.: 88/542-514

November 14. szerda, 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
1./ Antioxidáns szerepe a szervezetünkben – mérés

Előadó: Kéri Enikő
2./ Hallásszűrés – Hallókészülékek tesztelése és ingyenes tisztí-
tása – Központi előadóval Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

November 17. szombat, 15 óra BOLHAPIAC – Játékok és egyéb
apróságok vására Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

November 17. szombat, 15 óra CIMBORA KLUB PROGRAMJA
Római kor – történelmi kaland Tel.: 70/455-4100

November 17. szombat ŐSZI EGÉSZSÉGNAP a Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár közös szervezésében Helyszín: Pannónia
Kulturális Központ Tel.: 88/542-554 (Melnecsukné Vati Judit) 

November 17. szombat, 18 óra NAGY ANDRÁS FAFARAGÓ
NÉPI IPARMŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Pannónia kiállítótermei Tel.: 88/542-511 

November 23. péntek, 10 óra BABA-MAMA KLUB PROG-
RAMJA 
Pénzügyi nevelés /Pénzügyi kultúra/ Vendégeink: Fa Kinga és
Tarnai Csaba Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna
70/237-7251

November 24. szombat, 16 óra
GYERMEKKÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK 
Karácsonyi készülődés Bernával 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár Tel.: 88/542-514

November 24. szombat 16 óra MANDULÁS TÁNCHÁZ – a
Pannóniában! Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

CSOPORT HELYSZÍN IDŐPONT VEZETŐ NEVE TELEFON______________________________________________________________
Angol tanfolyam Pannónia hétfőn és pénteken Szaksz Ágnes 30/4656-481

1. terem 9-12 óra között______________________________________________________________
Almádi  Pannónia havonta 2 Szenthe László 88/438-224
Gombászok olvasóterem alkalommal,  
Asztaltársasága pénteken 17 óra______________________________________________________________
Baba Mama Pannónia minden Sebestyén- 20/576-1488
Klub gyerekkönyvtár páros hét Tóth Orsi és

péntekén 10 óra Kováts Anna 70/237-7251______________________________________________________________
Baba masszázs Pannónia hetente keddenként Csomainé Scheff 70/459-6948
tanfolyam 4. terem 16.30-17.30 óra között Adrienn______________________________________________________________
Balatonalmádi Pannónia minden páratlan Lőrincz József 70/366-0181
Kertbarát Kör 8. terem hét keddjén, 17 óra______________________________________________________________
Balatonalmádi Pannónia  hetente, kedd   Petheő 30/541-1981
Város Vegyeskara nagyterem és csütörtök Balázsné Éva 

17.30-19.30 óra Vajainé 70/458-85-74 
között Majbó Judit______________________________________________________________

Botorka Pannónia hetente, kedd Kovács Krisztián 20/2641-561
Táncegyüttes 4. terem és csütörtök

+ nagyterem 18-21 óra között______________________________________________________________
Bridzs Klub Pannónia hetente, szerda Dr. Sinka László 70/379-71-13

8. terem 15-19 óra között______________________________________________________________
Cholnoky Pannónia hetente, hétfő Dr. Kiszelyné 20/9-325-277
Mozgásművészeti nagyterem 16.30-18 óra Czibik Tünde
Stúdió között______________________________________________________________
Cimbora Klub Pannónia minden hónap Molnárné 70/455-4100

nagyterem vagy harmadik Perus Zsuzsa
külső helyszín szombatján______________________________________________________________

Csillagnyílás Pannónia hetente,  Vízhányó Katalin 70/38-02-064
Balett Csoport 3-4. termek hétfő és szerda 

15.30 órától ______________________________________________________________
Diabetesz Klub Pannónia minden hónap Dr. Árkai Anna 88/599-932

olvasóterem második keddjén, Kardosné Erzsike 88/432-134
15 órától______________________________________________________________

Gurgolya Gyermek Vörösberényi hetente, szerdán Kreutz Károly 70/383-4455
néptáncegyüttes Kultúrház 17 órától ______________________________________________________________
Hemo Winner – Pannónia  hetente, szerdán Vajda Lászlóné 30/472-4347
Társastánc oktatás nagyterem 18-19 óra között______________________________________________________________
Honismereti Kör Pannónia minden hónap Kovács István 88/430-091

1. terem második péntekén
16.30-17.30 között______________________________________________________________

Hozd magad  Pannónia hetente, kedd és Szervező: 88-542-554
formába! – torna olvasóterem csütörtök 17-18 Melnecsukné

óra között Vati Judit______________________________________________________________
Kid Rock&Roll SE Pannónia – hetente pénteken Putics- 70/532-49-18

Zóna különterem 14 órától Bondor Virág______________________________________________________________
Kitten Vision ÚJ HELYSZÍN hetente, szombaton Fülöp Barnabás 30/251-0257 
Ifjúsági amatőr Vörösberényi 15-17 óra között
rockzenekar próbái kultúrház______________________________________________________________
Konzervatív Kör Pannónia minden hónap utolsó Elnök: 20/203-61-35

1. terem szerdáján 17 órakor Bálint Sándor (Kiss György)______________________________________________________________
Kökörcsin óvodás Pannónia  ÚJ IDŐPONT szerda Kreutz Károly 70/383-44-55
néptánc csoport nagyterem 16.30-17.15 óra között______________________________________________________________
Magyar Vöröskereszt  Vörösberényi minden hónap Varjas Csabáné 30/50-50-376
vörösberényi Kultúrház második csütörtökén Erzsike
csoport 16 órakor______________________________________________________________
Nazirah Pannónia   kéthetente, páros Vattai Rita 70/55-82-729
Hastáncoktatás 4. terem héten pénteken

17-19 óra között ______________________________________________________________
Német tanfolyam Pannónia hetente, szerdán Szendi Judit 88/431-132

1. terem 17.30-19 óra között 20/29-44-557______________________________________________________________
Népek Táncai Pannónia minden páros Tímár Lajos 30/52-82-410; 
a nagyvilágból olvasóterem héten, pénteken 30/251-61-93

17 órától______________________________________________________________
Nyugdíjas Pannónia hetente, csütörtökön Fürtös Lászlóné 30/308-0102; 
Pedagógus Klub 3. terem 15 órától 88/430-147______________________________________________________________
Queen Dance SE Pannónia hetente, hétfő Szentkirályi- 70/243-3177

3. terem és szerda Szaló Judit
16.30-17.30 óra között______________________________________________________________

Sakk Klub Pannónia hetente, pénteken Fáncsy Imre 88/432-141; 
5. terem 15-19 óra között 70/389-60-49______________________________________________________________

Tücsökzene Pannónia hetente, csütörtökön Nádasné 70/25-25-598
gyerekkönyvtár 10 és 10.50 órakor Varga Katalin______________________________________________________________

Vörösberényi Vörösberényi minden hónap Pandur Ferenc 70/339-52-74
Fábián József Kultúrház első és harmadik 
Kertbarát Kör hétfőjén, 18 órakor______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi hetente, szerdánként Lencse Sándor 30/902-42-68
Nyugdíjas Klub Kultúrház 16 órától______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi hetente, pénteken Tóth László és 70/224-7222; 
Nyugdíjas Klub Kultúrház 16.30 órától Kovács Istvánné, 88/430-091
Borostyán Népdalkör Marika ______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi hetente csütörtökön Magda Balázs és 30/566-4206; 
Nyugdíjas Klub Kultúrház 18 órától Szabó Sándor 20/481-6810
Ringató Balaton 
Táncegyüttes______________________________________________________________
Vörösberényi Vörösberényi minden hónap első Mohos Mária 20/99-16-213 
Polgári Olvasókör Kultúrház csütörtök, 18 órától (Mester Ferenc)
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Dr. Fűzfa Balázst, a Nyugat-magyarországi Egyetem do-
censét, irodalomtörténészt már gyerekkorában lenyűgözte
az irodalom, hiszen a kunszigeti Általános Iskolában édesap-
ja volt a magyartanára. Lakóhelyük pedig a Radnóti iránt el-
kötelezett Abda, ahol a költőt és huszonegy társát kivégez-
ték a második világháború végén.

2007-ben Dr. Fűzfa Balázs álmodott egy nagyot. Egy
programsorozatról szólt az álom, és arról, hogy a tanítvá-
nyainak bebizonyítsa: irodalom nélkül lehet ugyan élni, de
nem érdemes. Ennek a 2007-ben Kolton – a Szeptember
vége című vers szülőhelyén – indult 6 éves programsorozat-
nak 11. állomása  Balatonalmádi lehetett.

Az eredeti ötlet a „12 legszebb magyar vers” konferen-
cia- és könyvsorozat volt, melynek keretében ez idáig több,
mint 400 előadás hangzott el, 10 film és 10 kötet jelent
meg, köztük a Miért szép? című verselemzés.

A kellemes, baráti-szakmai légkörben zajló eseménye-
ken 150–200 előadó vett eddig részt, köztük vannak állan-
dó résztvevők, van, aki csak alkalmanként látogat el egy-egy

előadásra. Fűzfa úr na-
gyon büszke arra, hogy az összes magyar nyelvű tanszékről volt
már előadó a konferenciákon, és hogy a résztvevők ingyen, a saját
költségükön utaznak az összejövetel kedvéért. Később csatlako-
zott a mozgalomhoz Jordán Tamás színművész, és az ő ötlete
alapján az irodalmi programsorozatot kiegészítették a „Nagy
versmondás” elnevezésű eseménnyel. 

Városunkban 800 helyi és környékbeli gyerek szavalta egy-
szerre a művész úr vezényletével József Attila Eszmélet című ver-
sét szeptember 28-án a Balaton-parton. Dr. Fűzfa Balázs álma
pedig megvalósult, mert a 10 éves gyerektől a 80 éves akadé-
mikusig a vers segítségével találkoznak, jutnak el egymáshoz az
emberek ennek a szép, országossá vált mozgalomnak köszön-
hetően.

Szolga Mária

KÖNYVJELZŐ
A könyvtári könyvek sokat tudnának mesélni olvasóikról, de
bölcsen hallgatnak. Mesélnek viszont a könyvekben hagyott
könyvjelzők. Egy ideje már gyűjtjük a kis tárgyakat, hogy majd
egyszer megmutathassuk Önöknek. Eddig is sokféle könyvjelző
gyűlt össze – egyik érdekesebb, mint a másik –, a minap azonban
olyan elhagyott kincsre akadtam egy könyvben, amelyet azonnal
meg kell osztanom: egy fehér A/4-es lapon egy diák pontokba
szedett céljai sorakoznak, amelyeket egy tanév elején fogalmazott
meg – láthatólag önmagának. Vannak köztük egészen konkrét
célok, s vannak általánosak. Valószínűleg jó önismerettel ren-
delkezve írta, úgy képzelem, tudta, melyek a hiányosságai, a javí-
tandó tulajdonságai. Szép a kézírás, gondosak a sorok. S ha
könyvjelzőként használta, gondolom, naponta belenézett. Remé-
lem, azóta leérettségizett, s elindult a felnőtt élet felé. Gondosan,
megtervezve az útját, aszerint, ahogy a papíron is írta: „Előbb
gondolkozok, aztán cselekedek.”

A NAGY VERSMONDÁS MEGÁLMODÓJA
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É. SZABÓ MÁRTA ÉS JÓZSEF ATTILA 
KÜLÖNLEGES KAPCSOLATA

Ki tudja, milyen románc születhetett
volna kettőjük kapcsolatából, ha egy
időben élnek? Így viszont, hogy É.
Szabó Márta már csak hírből ismerhette
József Attilát – fordítva pedig ugye nem
is beszélhetünk ismeretségről –,  jobb
híján egyoldalú szerelemről kell, hogy
szóljon ez a történet. 

De ez az egyik – persze megint a női
– oldal kitett magáért, és mindent meg-
próbált, hogy plátói szerelmének hírét,
nevét életben és köztudatban tartsa. Az
igazsághoz azért hozzá tartozik, hogy
József Attila holtában is meghatározta
Márta életét, kezdve azzal, hogy az
egész egyetemi, könyvtárosi majd tele-

víziós létét, sőt, későbbi férjét is úgymond neki köszönheti.
Hogy is van ez? Na, nézzük szépen sorjában a történéseket:
Szabó Márta friss diplomásként Balatonalmádi első gyerekkönyv-

tárában dolgozott. Szédületes energiájához mérten kevésnek találta az
itt rárótt feladatokat. Bár az országban az első könyvtárosok között
érte el, hogy a Balatonalmádi Járási Könyvtárban bevezessék a svéd
modellt, ami azt jelentette, hogy a gyerekek szabadpolcos rendszerben
keresgélhettek a könyvek között, s párnákon és szőnyegeken ülve
rendszeresen játékos irodalmi foglalkozásokon vegyenek részt, de az
irodalomszeretete a felnőtteket is megcélozta. Ebben az időben a
veszprémi Színházban játszott Csomós Mari és Juhász Jácint, velük
szerkesztette meg Márta az első József Attila irodalmi műsorát. Akkora
siker volt, hogy a környéken hetekig nem lehetett József Attila kötete-
ket kapni. A József Attila műsor sikerének köszönhetően a könyvtáros-
ból lassan szerkesztő lett, és a könyvek ajánlása helyett a könyvek tar-
talmának közvetítése lett Szabó Márta életcélja. Visszatért egyetemi
évei színhelyére, és műsorokat szerkesztett az Egyetemi Színpadon.

Közérzet estek, ott is József Attila műsorok, Bűrös Gyöngyivel,
Cserhalmi Annával, Bálint Andrással, Vallai Péterrel, Latinovits Zol-
tánnal, majd rövidesen felajánlanak neki egy állást, a Magyar Televízió
ugyanis felvételt hirdetett, és gyerekműsor szerkesztőket keresett.
Amikor aláírja a szerződést, új főnökének figyelmeztető mondatára ma
is emlékszik – Aztán itt nincs politika, itt nincsenek közérzet estek, itt
csak gyerekműsorok lesznek, az Egyetemi Színpadot meg felejtse el! –.
Így indult el a Cimbora című műsor a televízió képernyőjén, amivel
Márta szerkesztői karrierje is kezdetét vette. /Itt jegyzem meg, hogy a
műsor jövőre 40 éves lehetne, s nyaranta Balatonalmádi a több száz fős
Cimbora táborok helyszínévé vált a rendszerváltásig./ 

Később aztán a gyerekműsorok mellett mégis megpróbálkozott
egyéb műfajokkal is. Úgy érezte József Attila költészete nincs a helyén,
a költő méltatlanul hever a társadalom perifériáján, és elképzelt egy Jó-
zsef Attila-sorozatot, amiben szerette volna megszólaltatni azokat az em-
bereket, akik még ismerték a költőt. Kamerával irodalomtörténetet írni,
a rendszerváltás előtti időkben sem volt könnyű feladat. Ötletét nem dí-
jazták a Magyar Televízió vezetői,  pedig Márta minden ajtón dübörgött
a cél érdekében. A válasz az volt, hogy az ötlet zseniális, de nem nor-
mális gondolat olyan emberről műsort készíteni, akit kizártak a pártból.

Egy szép napon aztán, új vezető érkezett a Televízióba, és felcsil-
lant a remény, beszélték, hogy talán rugalmasabb gondolkodású lesz 
az új főnök, ezért Szabó Márta elindult, hogy sokadjára is előadja
megálmodott József Attila-műsor tervét.

Egy nap a folyosón viszont kisebb malőr történt! Szembe jött egy
Alain Delon és Gregory Peck összes jóképűségével felruházott férfi, aki
meglepő hatással volt Mártára, és megfordult utána. Ez még a kiseb-
bik baj lett volna, de a férfiideál is visszafordult Márta után. Az pedig
legkevesebb kellemetlen egy női léleknek, hogy ilyen helyzetbe hozta
magát.

Néhány nap múlva azonban, amikor bekopogott az új főnök
ajtaján, a döbbenettől még köszönni is elfelejtett: mert az íróasztal
túloldalán a korábbi kínos jelenet másik főszereplője, nevezetesen Érdi
Sándor ült. Idézem az akkor elhangzott párbeszéd elejét:

– Maga az új főnök? – ez a kérdés köszönés helyett jött ki Márta
szájából.

– Magát ez ennyire megviseli? – állt fel mosolyogva az asztal
mellől az új főnök, s székkel kínálta a zavarában lángvörös arcú
szerkesztőnőt. 

– Nem, csak nem ebből a korosztályból szoktak nálunk kikerülni
a főnökök. 

Persze Érdi Sándor a forgatókönyvet elfogadta, viszont a műsor
lassan készülhetett, pénz akkor is kevés volt hasonló sorozatokra, majd
évekig dobozban maradt, és csupán egy alkalommal, késő esti időpon-
tokban került képernyőre. Még a József Attila Évben sem ismételték
meg, pedig az már a rendszerváltás után volt! Sándor viszont egy élet-
re mellette maradt! Végül is kell ennél nagyobb heppy end? 

Köszönöm a beszélgetést, amit (szerintem senki sem lepődik meg
ezen) a Nagy Versmondás-rendezvény estéjén folytattunk, miután dél-
előtt a Balaton-parti napsütésben 700 diák egyszerre szavalhatta el
József Attila „Eszmélet” című versét, ami Balatonalmádiban, a Cim-
bora táborok valamikori helyszínén, É. Szabó Márta jelenléte nélkül,
úgy gondolom,  elképzelhetetlen lett volna!

Utóírat: este a szimpózium záróeseményén pedig beszámolt József
Attila kortársainak forgatás körüli televíziós bonyodalmairól. 

Szolga Mária

RIGÓ ÁRNYÉKÁGON
Sz. Pőrdy Mária novellái

Végigolvasva az ízléses borítójú kis könyvet, az a meglátásom, hogy
az író fiatalos, nagymamakorú, sokfelé utazott, nagyszerű megfigyelő, és
könnyeden, szépen fogalmazó hölgy.

Ritka lehetőség, hogy a megjelent novellák mindegyikéről írhatok,
mert mindössze 14 a számuk.

A francia pékség a címe az első írásnak. Anyja halála után Majorie
egyedül él Brightonban. Rátalált egy különleges francia pékségre, ahol
elkölthette mindennapi reggelijét. A következőkben megismerkedhetünk
a kis cukrászda különféle termékeivel, amit a leány mind végigkóstolt
már. Az egyik reggel idegen úr jelent meg, Bill Hunter, Ausztráliából. Egy
ideig tanácstalanul áll a gazdagon rakott pult előtt, majd bizalommal for-
dul a lányhoz, és tanácsát kéri: – mit ajánlana. Aztán engedélyt kér, hogy
asztalához ülhessen. Jól elbeszélgetnek; a férfi átutazóban van itt, tovább-
utazik Skóciába. Visszafelé jövet azonban szívesen találkozna ugyanitt a
kedves hölggyel. Tovább is megy: meghívja a tervezett ibériai útjára, ki-
ki alapon. A lányt meghökkenti a meghívás, de kész fontolóra venni. Így
várja naponta a férfi visszatértét, de hiába. 

A pékségben szomorú dolog történik: öt év után otthagyja a műhelyt
Bijoux, a kitűnő segéd. Miért ment el?, kérdezi a törzsvendég. Rátalált a
nagy szerelem, és most szerelmével tölthet el egy kis időt. Maga a tulaj-
donos, Jean-Luc mondta ezt el, nagy szomorúan. A lány együttérzéssel
hallgatta a tulaj veszteségét, ami jólesett Jean-Lucnak; a férfi rátette a
kezét vendége kezére, majd meg is csókolta a leányt, aki meglepődött, de
nem tiltakozott, mert a csókot finomabbnak találta a cukrász legfino-
mabb süteményeinél is. 

Az írás ezzel végződik, de bennünk tovább folytatódik: az ausztrál
férfi talán rátalált a szerelemre, valamint az is felmerül az olvasóban,
hogy Jean-Luc és Majorie egymásra találtak.

A második novella A kártyavető. Teca nénit, akit egy napon Ilka ke-
reste fel, hogy megtudakolja: elhagyott szerelme, visszatér-e. A jósnő
megnyugtatja, hogy a fiú szereti, és bár sokára, de vissza fog jönni. Most
fordulat következik: az éjjel bebotorkál hozzá egy szovjet tiszt, és az
asszonyt megerőszakolja. A katona reggel kijózanodva, megbánást érez,
de a néni már a konyhában ül és veti a kártyáit. Megmondja, hogy a fér-
finak felesége, két gyermeke van és újra találkoznak. A jósnőből most tör
elő a stressz, összeesik. A katona lefekteti az ágyába és orvost hív. A
katonai parancsnokság, értesülve az esetről, megköveti az asszonyt, és
minden kívánságát kész teljesíteni. Ő azonban csak azt kéri, hogy készít-
sék elő a téli tüzelőjét. Ilka pedig ott ül az ágya mellett, készíti a meleg
téglát a beteg lábához. Arra gondol, hogy most már bizonyára egyedül
marad. Mind a hiszékenységet, mind az aktust finom iróniával írja le a
szerző.

A könyv utolsó, rövid írásának címe: Pályaválasztás. Ebben elmond-
ja az író, hogy mi minden szeretett volna lenni gyermekkorától – folyam-
atosan. Végül villamosmérnök lett. Egyetlen hivatás nem érdekelte, a
pedagógusi. Mégis úgy alakult az élete, hogy oktatást vállalt.
Megelégedéssel tapasztalta, hogy a tanítványai szeretik.  Ennek olvastán
óhatatlanul eszünkbe jut József Attila Altató című verse, amiben leírja,
hogy a kis Bencéből mi lehet: tűzoltó vagy katona?
A könyv végén a szerző szerényen bemutatkozik. Ebből megtudjuk azt is,
hogy 2013-ban lesz 70 éves. Megmagyarázza a könyv címét is: „Árnyéká-
gon nem dalol a rigó” azaz a rigó éneke csak a magasban szárnyal.
Felsorolja eddig megjelent irodalmi műveit is, amik iránt ez a kötet máris
fölkeltette az érdeklődésünket. 
Sz. Pördy Mária: Rigó árnyékágon. Novellák, kisprózák. Uránusz Kiadó,
Budapest, 2012. 95 oldal.

Láng Miklós
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A Balatonalmádi Református Templomban 
(Baross Gábor u. 24.),

2012. október 27-én, 18.00 órai kezdettel 

VARNUS XAVER
orgonakoncertjére kerül sor 

"Bach újrafelfedezve" címmel. 

Közreműködnek:
Barcza Horváth József bőgő, 

Horváth Zsolt dob és 
Lukács Áron gitár. 

Jegyek 2500 forintos árban 
a Református Lelkészi Hivatalban (Baross Gábor u. 24.)

vásárolhatók, 
érdeklődni a 88/584-290 telefonszámon lehet. 

A Vörösberényi Polgári Olvasókör immár XXI. alkalommal ren-
dezte meg szeptember második szombatján a hagyományos
szüreti felvonulást. A tavalyihoz hasonló, meleg, verőfényes nap-
sütés fogadta a program résztvevőit s az érdeklődőket. A menetet
a fúvószenekar s a mazsorettek vezették, majd huszárok, lovasok
következtek, utánuk a feldíszített fogatok s teherautók. A
népviseletbe vagy jelmezbe öltözött résztvevők nótája mindenkit
jókedvre derített. A kiszáradt torkokra helyi termelőktől szár-
mazó zamatos bor volt a gyógyír. Három helyszínen: a templom
téren, a városház téren és a Fórumnál adott műsort a Gurgolya
gyermek néptánccsoport, a Ringató Balaton néptánccsoport és a
Borostyán népdalkör.
Köszönet a segítségért és a támogatásért az önkormányzatnak, a
szervező Vörösberényi Polgári Olvaskörnek, a  berényi kertbará-
toknak, a lovasoknak, autósoknak, polgárőröknek, a tombola
tárgyakat felajánlóknak, a forgalomirányítóknak, azoknak, akik
mulattattak, s azoknak is, akik mulattak s fáradhatatlanul tán-
coltak pirkadatig a bálban.

Jakab Attila

AZ IDEI SZÜRETI FELVONULÁSRÓL

KEDVES BALATONALMÁDI LAKOS! 
Megbízható fogorvost keres elérhető áron? Megtalálta! 

Ez a hirdetés egy kupon, amelynek beváltásával Ön a következő
egyszeri kedvezményekre jogosult a Globe Dental Fogászati Cent-
rumban 2012. november 30-ig:

– 50% kedvezmény a röntgenfelvétel árából
– 10% kedvezmény az első kezelés árából
Barátságos környezet, szakértelem, 
fájdalommentes kezelések, minden, 
ami fogászat egy helyen! 

Ne késlekedjen időpontot kérni a 
06-88/574-865 vagy a 
06-20/9954-540 számon!

www.globedental.eu
Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese Táncsics M. u. 6.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
A SEGÉLYHÍVÓK KAPCSÁN

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2012. szeptem-
ber 10–től a 107-es segélyhívó szám automatikusan a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén csörög. Sem a 107-es,
sem pedig a 112-es segélyhívó nem alkalmas azonban arra, hogy
a városi rendőrkapitányságot, ill. az ügy előadóját kapcsolják.

Kérjük Önöket, hogy a segélyhívókat csak szükség esetén,
valóban segélykérésre használják.

Ügyintézés, érdeklődés céljából hívják az adott szerv
központi számát:

Veszprémi Rendőrkapitányság: 06-88/428-022
Ajkai Rendőrkapitányság: 06-88/500-990
Balatonalmádi Rendőrkapitányság: 06-88/438-711
Balatonfüredi Rendőrkapitányság: 06-87/482-288
Pápai Rendőrkapitányság: 06-89/313-011
Tapolcai Rendőrkapitányság: 06-87/412-322
Várpalotai Rendőrkapitányság: 06-88/592-450
További, hasznos telefonszámokat találnak a rendőrség hon-

lapján, a Veszprém megyei alportálon is: 
www.police.hu/veszprem

A társszervek, mentők és tűzoltók elérhetőségeit szintén a
honlapjukon láthatják:

www.mentok.hu, www.veszprem.katasztrofavedelem.hu
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

ITT AZ ŐSZ! VÁLTOZNAK 
A KÖZLEKEDÉS KÖRÜLMÉNYEI
A kellemes, nyárias idő után megérkezett az ősz, az ősszel

járó hűvös reggelek, a rövidebb nappalok, a korai sötétedés. Az
őszi–téli időjárás sok veszélyt rejt magában közlekedésbiztonsági
szempontból. 

A jó látás és láthatóság, mint baleset-megelőzési feltétel, nem-
csak a gépjárművekre, hanem minden közlekedőre vonatkozik!
Ezzel a céllal indult egy országos program, amelynek szlogenje:
„Ha Te látsz engem, akkor én is látlak Téged!”

A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági fel-
szerelések, kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek meg-
előzését szolgálják, ezért is tanácsos azokat lakott területen belül
is viselni. 

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

A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjármű-
vek világítóberendezéseinek gyakoribb, hosszabb ideig történő
használatát, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően mű-
ködjenek. A fényszórókat és a többi lámpát gyakrabban kell tisz-
títani. Ugyanakkor a rosszabb útviszonyok miatt nagyobb köve-
tési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balese-
tek bekövetkeztének kockázata, és rossz manőverezés esetén a
hibák könnyebben korrigálhatóak. 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2012. év első
9 hónapjában 53 személyi sérüléses baleset történt. Ebből 3 halá-
los kimenetelű, 14 súlyos és 36 könnyű sérüléssel járt, és össze-
sen 69 személy került kórházba. A balesetek okozói közül 27
személygépkocsit, 2 tehergépkocsit, 5 motorkerékpárt, 3 segéd-
motorkerékpárt, 1–1 autóbuszt és más járművet vezetett, 12-en
kerékpárral, 2-en gyalog közlekedtek. 

A balesetek bekövetkeztének leggyakoribb okai a gyorshajtás
(18 esetben), az elsőbbség meg nem adása (8 esetben) és a figyel-
metlenség (7 esetben) volt.

Október végén, november elején a Mindenszentek és a
Halottak napján az országban valóságos vándorlás indul be, hogy

az elhunyt hozzátartozóink sírjánál tiszteletünket tegyük. Ne-
künk, rendőröknek a közlekedésben ez nagyobb forgalmat, a
temetők környékén parkoló gépjárművek körül pedig illeték-
telen érdeklődőket jelent. A figyelmes, türelmes közlekedésen túl
feltétlen figyeljenek arra, hogy gépkocsijukat jól zárják be, és sem
az utastérben, sem a csomagtartóban ne hagyjanak értékes, csábí-
tó dolgokat. Az „anyósülés„ alatt eldugva sem! A parkolóban
gyanúsan viselkedő személy észlelésekor haladéktalanul értesít-
sék a rendőrséget!

Ne csak másoktól várjuk el, hogy vigyázzanak ránk, mi is
vigyázzunk magunkra és értékeinkre!

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
Stanka Mária r. őrnagy

EGYÜTT NŐJÖN FA ÉS GYERMEK!
A Varázssziget Magánóvoda és Bölcsőde megkezdte az új tanévet,

amely sok újdonságot is tartogat a megszokott programok mellett.
A tavalyi év a művészeti nevelés éve volt elsősorban, hiszen intézmé-

nyünk részt vett a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménnyel közösen a „Csilingelj a világnak” című
pályázatban.

Az idén – mozgásközpontú programunk mellett – a környezeti neve-
lés fog előtérbe kerülni, beneveztünk a „Mi kis kertünk” pályázatra, és
részt veszünk a „Madár Ovi” elnevezésű programsorozatban, ami átöleli
az egész tanévet.

Hagyományteremtő szándékkal több új rendezvényt tervezünk a
tanév folyamán, amelyekre nemcsak az intézménybe járó gyermekeket és
családjukat várjuk sok szeretettel, hanem minden kedves érdeklődőt is,
akik szívesen vesznek részt gyermekükkel, unokájukkal a nekik szánt
programokon.

Legelőször 2012. november 9-én, pénteken 16.30-tól várjuk a gyere-
keket és felnőtteket intézményünkbe Márton-napi kézműves játszóhá-
zunkba és 18 órától az azt követő lámpás felvonulásra. A rendezvényen
való részvétel ingyenes. Ezt követően november 24-én, szombaton 9–13
óráig gyermekruha- és játékbörzét tartunk. Árusító asztalt előzetes igény-
lés alapján biztosítunk.

További információk intézményünkben vagy a 06/30-282-44-45-ös
telefonszámon kérhetők.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt rendezvényeinken!
Putz Andrea

intézményvezető

ÉLJÜNK EGÉSZSÉGTUDATOSAN!
TEGYÜK JOBBÁ A NAPOT!

Az alábbi tevékenységekre nem kell tíz percnél több, mégis egész
napunkat feldobhatják. Csökkenthetjük a stresszt, javíthatunk a hangula-
tunkon, és feltöltődhetünk energiával, hogy meg tudjunk felelni a kihí-
vásoknak. Megéri az időbefektetést!

Hallgassunk zenét – Több vizsgálat is bizonyítja, hogy a zenehall-
gatás csökkenti a vérnyomást, a stresszt, és javítja a hangulatot. Készít-
sünk listát kedvelt zenéinkből. Ha nem hallgatjuk túl hangosan, élvezete-
sebbé teheti a napunkat.

Nyújtás – Andi, az almádi gyógytornász mondta: "Nyújtózz nagyot,
szép lesz napod!" Néhány egyszerű mozdulat a hajlékonyságért sokat segít.
Például nyújtsuk ki a karunkat a fejünk fölé, majd engedjük le néhányszor,
vagy törzsünkkel támaszkodjunk a falhoz, és nyújtsuk a lábunkat. A nyújtás
fokozza a vérkeringést és a hajlékonyságot, lazítja az izmokat.

Csomagoljunk uzsonnát! – Vigyünk magunkkal a munkába egy kis
egészséges harapnivalót, ha megéheznénk a nap folyamán. A legjobb a
zöldség, a gyümölcs, a dió vagy mandula, és a zsírszegény sajt vagy joghurt.

Meditáljunk! – Könnyebb, mint gondolnánk. Üljünk kényelmes
pózba, akár a széken, akár a földön. Figyeljük a légzésünket – ki, be, ki,
be – néhány percig. Nem baj, ha közben beugrik néhány gondolat, hagy-
juk őket elszállni, és összpontosítsunk a légzésre. Már néhány perc is
stresszcsökkentő hatású.

Vezessünk hálanaplót! – Szánjunk rá minden nap néhány percet, és
írjuk le, miért vagyunk hálásak. Panaszkodni könnyű, de ez negatív
energiákkal jár. Ha hálásak vagyunk azért, amink van, értékelni tudjuk az
élet pozitív dolgait.

Kapcsoljuk ki az elektronikai eszközöket! – Tartsunk egy kis szüne-
tet, mert rengeteg energiát emészt fel, ha egész nap csak a képernyőt néz-
zük. Az eszközök kikapcsolása főleg alvás előtt kötelező!

Állítsunk fel fontossági sorrendet! – Ha készítünk egy listát a prio-
ritásokkal, hamarabb elfogynak a tennivalók.

Töltési Erzsébet /Forrás: internet/
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A projekt keretében az egyesület 10 oktatási intézmény tanu-
lóival (Keszthelyen, Tapolcán, Balatonfüreden és Balatonalmá-
diban – óvodás korúaktól egészen az érettségi előtt álló tanulókig
– megközelítőleg 600 fiatal) ismertette meg a vívást a kezdő
lépésektől a versenyzés izgalmáig. Szakképzett edzők, testnevelő
tanárok irányították a felkészítést, mely a heti általános foglalko-
zások mellett magába foglalt egy egyhetes ingyenes edzőtábort, 3
házi bajnokságot és a zárásként megtartott regionális versenyt.

Balatonalmádiban a 60 órás program keretében 3 évfolyam
(2–3–4. o.) tanulói – több mint 60 fő – sajátíthatta el a vívás alap-
jait Némethné Szkalla Ilona testnevelő tanár, vívó szakedző irá-
nyításával, térítésmentesen. 

A táborozásról Kiss Anna, az iskola tanulója, egy régebbi
számban már  részletesen beszámolt az újságnak. 

A házi bajnokságokon, melyeket a balatonfüredi vívóterem-
ben rendeztünk az „Almádis” gyermekek is sikeresen szerepeltek.

A „Mikulás Kupa” elnevezésű versenyen 12 kezdő gyermek
versenyzett életében először és Szilágyi Benedek is, valamint
Fűke Benjamin is korosztályukban elsők lettek.

A „Nyuszi Kupa” versenyen,  Dobos Benedek és Kiss Anna
szerepelt nagyon jól a felső tagozatosok között. 

Anna és Benedek ez év februárjától hetente 2 alkalommal a
balatonfüredi vívóteremben edzenek. Részt vettek a Szolnokon
megrendezett Országos Párbajtőr Diákolimpián. Ott is helyt áll-
tak, az országos döntőbe jutottak között mindketten a mezőny
első felében végeztek, ami dicséretes teljesítmény az egyéves
vívástanulás után.

Az ingyenes foglalkozások befejeztével (2012. február vége)
nagy segítség volt a szülőknek, hogy az iskola vezetése lehetővé
tette, hogy a tehetséggondozó edzéseket továbbra is Balaton-
almádiban az iskolában tarthassuk meg, ne kelljen a gyermekeket
hetente 2–3 alkalommal Balatonfüredre, a vívóterembe átvinni.
Köszönet az iskola vezetésének, az iskola dolgozóinak, a tantes-
tület valamennyi tagjának, hogy mindenben segítségünkre vol-
tak, s így a foglalkozásokat „akadálymentesen” meg tudtuk tar-
tani. Nem utolsósorban köszönet az „Almádis” gyermekek és
szüleik nevében Keszey János polgármester úrnak, aki ebben az
évben is segítségünkre volt anyagi támogatással, melyen szúró-
párnákat és gyakorló fegyvereket vásároltunk, így lehetőség van
továbbra is Balatonalmádiban a tehetséggondozó foglalkozások
megtartására.

A foglalkozásokat 2012. október 1-jétől, a Györgyi D. iskola
tanítási rendjéhez igazodva, hétfői napokon tartjuk az iskola
épületében az erre kijelölt időben és helyiségben. 

Remélhetőleg hamarosan az „Almádis” csoportból is lesz olyan
szorgalmas és tehetséges tanuló, mint a balatonfüredi gyermek
korcsoportban (10–12 évesek) versenyző Csere Bence, aki most
szeptember 30-án megnyerte a IV. Országos Veresegyházi Párbaj-
tőr Kupát. Bencének erős  „Almádis” kötődése van, hiszen édes-
anyja évek óta a  Balatonalmádi Ramada szálloda munkatársa.

Némethné Szkalla Ilona
testnev. tanár, vívó szakedző

BALATONALMÁDI KARATÉKÁK
SIKERE AZ AJKAI ORSZÁGOS

KARATE BAJNOKSÁGON!
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do SE /Nippon-Dojo/ kara-

tékái, Shotokan Dojo-k Szövetség által szervezett versenyen, na-
gyon szép eredményeket értek el korcsoportjukban! Eredmé-
nyek: Kumite /küzdelem/ versenyszámban: Gondos Dávid I. hely
/csapatban/ III. hely, Rézmüves Ádám II. hely, Gondos Dániel II.
hely /csapat/, Szakály Dávid III. hely, Sárossy Tibor V. hely.
Kata /fomagyakorlat/ Gondos Dániel /csapat/ I. hely, Rézmüves
Miklós III. hely, Gondos Dávid II. hely, Gondos Dániel III. hely.

A sportegyesületünk versenyzői legközelebb itt Balatonalmádi
városban – a Györgyi Dénes iskola tornatermében – mérik össze
tudásukat a többi karatékával a következő országos bajnokságon
november 25-én.

Sensei Rézmüves Miklós 5.Dan

november 10. szombat, 16.00 óra

MÁRTON-napi vigadalom zenével, tánccal
a Vörösberényi Kultúrházban – nem csak kertbarát tagoknak!

Vacsora: Libacomb!
Érdeklődni Bugovics Editnél lehet 
a +36 30 416-9400 telefonon

FENNTARTHATÓSÁGI NAPOK
A MALOMVÖLGYI ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN

A programban részt vettek egy csoportja

CÍM?
A Györgyi Dénes Általános Iskola és az Sz-L BAU BALATON

Vívóklub uniós forrásból finanszírozott nagyszabású vívó sportág
kiválasztó programja, ismertebb nevén: TÁMOP,  ingyenes vívás-
foglalkoztatás befejeződött. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

A Felsőörsi Önkormányzat megbízásából összesen 5 alkalom-
mal kerül megrendezésre fenntarthatósági nap a felsőörsi Malom-
völgyi Általános Iskolában. 

Szeptember végén a felsőörsi iskola negyedik osztályosai a
veszprémi Botev Általános Iskola negyedik osztályosait látták
vendégül a rendezvényen. Délelőtt az iskolában a gyerekek fenn-
tarthatósági témájú filmeket néztek, ökológiai lábnyomot számí-
tottak, a témához kapcsolódó internetes honlapokat néztek meg.
Délután a civil ház udvarán vettek részt a szelektív hulladékgyűj-
téshez kapcsolódó játékos foglal-
kozáson, zöldségszobrászkodtak
és rajzversenyen vettek részt.

A fenntarthatósági napok
megszervezésére a Felsőörsi Ön-
kormányzat nyert támogatást az
Új Széchenyi Terv KEOP-610/A/
11-2011-126 pályázati kiírás ke-
retében.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása szervezésében,
Európai Uniós támogatással, a TÁMOP 5.2.5/A program keretében, a
kistérség tizenegy településén élő gyermekek részvételével tíz GIRBE-
GURBA tábori turnust szerveztünk. A szülőknek munka mellett, vagy
anyagi okokból sokszor jelent gondot gyermekeik szünidei programjá-
nak megszervezése. Ebben kívántunk segítséget nyújtani számukra,
mindamellett, hogy részvételi díj nélkül vehettek részt a gyermekek a
táborban. Hét napot töltöttek el a felső tagozatos gyermekek Szigli-
geten bentlakásos táborban két alkalommal, és öt napot az alsó tago-
zatosok a balatonfűzfői, balatonalmádi és balatonkenesei napközis
táborban négy héten keresztül. Balatonalmádiból nyolcvanhét, Bala-
tonfűzfőről negyvenkét, Balatonkeneséről negyvenhét gyermeknek
szerveztük meg szabadidejük tartalmas eltöltését. 

A szervezők igyekeztek a gyermekek érdeklődésének megfelelő
programokat összeállítani. Pszichológus, önismereti tréner vezette az
önismereti csoportfoglalkozásokat, segítve ezzel a gyermekek közötti
barátságok kialakulását, az egymás iránti tolerancia erősödését, a más-
ság elfogadásának könnyítését. Emlékezetes volt Szent Iván éjjelén
részt venni a Szigligeti Várban történő tűzgyújtáson, melyet a Cso-
bánc-hegyről viszonoztak. Nagy sikert aratott a badacsonyi hajókirán-
dulás, a tapolcai Tavasbarlang meglátogatása. A gyerekek szívesen tet-
ték próbára erejüket, bátorságukat és ügyességüket a Serpa Kaland-
parkban és a Bob-pályán. Nagy várakozás előzte meg a Pláza Moziban
3D-ben vetített Madagaszkár és a Jégkorszak 4 című filmeket.

A Szigligeten táborozók mindkét csoportját a demokrácia program
keretében, ún. mini parlamenti versennyel egybekötötten meglátogatta
Szedlák Attila országgyűlési képviselő, a Kelet-Balatoni Kistérség
Többcélú Társulásának elnöke, akinek a gyerekek kérdéseket tehettek
fel, és egy kicsi betekintést nyerhettek az országgyűlési képviselők par-
lamenti mindennapi munkájába, életébe.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a Kelet-Balatoni Kistérségből
összesen háromszáz gyermeket láthattunk vendégül a táborokban.

Köszönjük a kísérő szakembereknek: szociális, közművelődési,
könyvtári munkatársaknak, pedagógusoknak akik felvállalták a gyer-
mekek szabadidős foglalkoztatását, és mindent megtettek annak érde-
kében, hogy élményekkel gazdagodva térjenek haza. Fáradságukat – a
maguk módján – köszönték meg a gyermekek visszatérő kérdésükkel:
„ Ugye jövőre is lesz tábor?” –  Innen üzenjük nekik IGEN, JÖVŐRE
IS LESZ !!!

Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 60/2.

E-mail:kbtot@keletbalaton.hu
www.keletbalaton.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

ELŐZZÜK MEG A TÉLI
KUTYABAJOKAT!

Bár még csak az ősz derekán járunk, de most van itt az ideje, hogy
felkészítsük kedvenceink szervezetét a téli hidegekre. Különös tekin-
tettel igaz ez az ízületek védelmére, melyeket az emberekhez hason-
lóan különösen megviselnek a téli hidegek.

A felmérések szerint minden ötödik felnőtt kutya szenved idült
ízületi betegségtől (orvosi nevén arthrosistól), melyekért az ízületi por-
cok kopása felelős. A nagy testméret, a túlsúly, az idős kor hajlamosít
ezekre a mozgásszervi betegségekre. Az ízületi fájdalmakkal küzdő
kutya fekvő helyzetéből nehezen kel fel, az első mozdulatai nehézke-
sek, majd mikor ízületei bejáratódtak mozgása könnyebbé válik, a
megszokott játékok, séták már kevésbé érdeklik, nem szívesen ugrik fel
a kanapéra, a kocsiba beszállás már igazi küzdelem. Általában ezek a
bizonyára sokaknak ismerős tünetek a téli hónapokban kifejezet-
tebbek, mivel az ízületi fájdalmak a hidegben, illetve az időjárás vál-
tozások, frontok idején súlyosbodnak. Sokat tehetünk kutyánk egész-
ségéért, jó közérzetéért, ha már most kialakítunk neki egy meleg zugot,
vagy gondoskodunk egy gondosan szigetelt kutyaházról. Az ízületi
betegségek enyhítésében nagyon sokat számít egy tél előtt tartott két-
három hónapos ízületvédő kúra. Ezek a természetes összetevőket tar-
talmazó porcvédő készítmények hetek alatt a szervezetbe beépülve
támogatják, hogy az ízületek visszanyerjék rugalmasságukat, csökken-
jen a gyulladás, így a tél beköszöntét is kevésbé érzik meg a végtagok.

Az ízületvédőkön kívül az idősebb, vagy betegségekre (pl. légúti
fertőzésekre, húgyúti betegségekre) hajlamosabb kutyákat immunerő-
sítőkkel, kúraszerűen adott vitaminokkal erősíthetjük meg a hideg
hónapok előtt. A kertben tartott kutyáknál ezeken kívül fontos, hogy
ebben az időszakban fokozatosan emeljük kis (!) mértékben az elede-
lük adagját, hogy a hidegben megnövekedett többlet energiaigényük
fedezve legyen.

dr. Dani Katalin
Lutra Állatpatika • Balatonalmádi, Martinovics u. 2.

www.negylabupatika.hu •  Tel.: 06/70-3927174

GIRBEGURBA NYÁRI TÁBOR

TUDOM MILYEN 
KOZMETIKUMOT KERESEL…

Belico – Bio összetevők + bőrbarát innovatív hatóanyagok!
Szaklapok, prospektusok, internet…. Telis-tele új termékekkel, eljá-

rásokkal, ígéretekkel, tudományosan alátámasztott tényekkel. Nehéz
választatni. Néha úgy érzi az ember, hogy megtalálta az igazit, majd újra
elbizonytalanodik. A média, a marketingesek azt sugallják, hogy „Válaszd
a bio-t!”. Dicséretre méltó törekvés, de a látványos bőrmegújulás, a
látványos kozmetikai kezelések szempontjából nem elegendő elvárás. 

A bio lehet, hogy nem árt, de nem biztos, hogy hat is…. 
Alapvető elvárás egy kozmetikummal szemben, hogy ne ártson.

Mégis rengeteg ilyen tégelybe zárt illúzió csábít el minket nap, mint nap.
Az egészségtudatos bőrápolás feltétele, hogy a tudományosan is megala-
pozott irritáló, bőrt és szervezetet károsító anyagokat kerüljük el. 

Bőrképünket a genetikai adottságokon túl, a mindennapi bőrápo-
lásunk és a legmegfelelőbb hatóanyagok kiválasztása határozza meg.
Mindenki feszesebb, rugalmasabb bőrt, látványos hosszan tartó bőrkép
javulást szeretne, de káros, irritáló anyagok nélküli kozmetikumokkal,
szalonkezeléssel. A Belico bőrápoló programot a teljesen bőrbarát és a
maximálisan bőrbe épülő hatóanyagai teszik egyedivé, melyek tökélete-
sen felszívódnak a bőrbe és elérik azon mély rétegeket, ahova a hagyo-
mányos krémek összetevői nem jutnak el, így korrigálják a bőrhibákat és
javítják a bőrképet.

A Belico termékek nem tartalmaznak parabéneket (tartósítószer), par-
fümöt, kőolajszármazékot, állati eredetű hatóanyagokat és PEG származé-
kokat, melyek allergiát válthatnak ki, gátolják a bőrlégzést, tisztátalan, vagy
éppen száraz bőrt eredményeznek és meggátolják az értékes hatóanyagok
felszívódását. A legértékesebb növényi olajok, növényi kivonatok high tech
hatóanyagokkal, többrétegű liposzómákkal, vitaminokkal, bőr- és termé-
szetazonos hatóanyagokkal egyedülállóan gyors, látványos és hosszan tartó
eredményt garantálnak minden bőrtípusnak.

S akik kipróbálják, azt mondják: „Ilyen jó még nem volt a bőröm!”
Próbáljon ki egy allergén anyag mentes professzionális arckezelést.
Kikapcsolódás, kényeztetés, bámulatos megújulás! 
Szeretettel várom, jelentkezzen be most!

Rendes Ráhel kozmetikus, sminkmester
Bejelentkezés:  06 20 29 69 436

web: www.rahelrendes.com
Facebook: rahelrendes.com professional beauty& makeup

A SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
Leköltöztünk…

új épületünkbe a Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. szám alá 
(a régi gyermekorvosi rendelő). Továbbra is: 
• bizalommal fogadjuk Önt és családját, ha nem tudja, merre

induljon, kit kérdezzen;
• megértéssel fordulunk a minket keresőkhöz, és kitartással vezet-

jük a megoldások irányában;
• tisztelettel tekintünk helyzetére és megőrizzük annak sérthetet-

lenségét;
• keressük a változás lehetőségét;
• támogatjuk megoldásait egy közös munka keretében;
• eredménnyel tudjuk befejezni azt, amit elkezdtünk.
Nyitvatartási idő: Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00- 16.00
Csütörtökön  nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-12.30

Gazdag, változatos szabadidős programokkal várjuk Önöket, kicsi-
ket és nagyokat. Kérjük figyeljék plakátjainkat, szórólapjainkat, vagy
hívjanak bennünket bizalommal a 88/542-551-es telefonszámon.

a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai



KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> almádi újság

www.balatonalmadi.hu
www.oboltv.hu

www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 EFt + áfa

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

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

Almádi központjában garázs eladó! Érdeklődni: 06/20-9843-740

A Veszprémi Telefonos Lelkisegély Szolgálat
felhívja az érintettek figyelmét, hogy a rászo-
rultak részére országosan, a nap 24 órájában
ingyenesen hívható – akár mobiltelefonról is –
a 116123 telefonszám, valamit 88-as körzet-
ből szintén ingyenes segítséget nyújtanak a
88/422-205 telefonszámon. 
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Kiadó szobát keresek egy fő részére főbérlővel,
fürdőszoba használattal, heti 2-3 éjszakára. 06/20-3201881

INGYEN KIVÁGJUK ezüst-, erdei és lucfenyőjét, örökzöld cserjéjét 
karácsonyi városdekorálás céljából, november elején.

BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG – Tel: 88/542-561
–––––––––––

„Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet Balatonalmádi Város 
gépi hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatainak elvégzésére. 
Részletes pályázati kiírás átvehető: Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., 

hétfőtől csütörtökig 8–15 óra, pénteken 8–13 óra között.”

Gyerekhez, növényhez, kerthez, állathoz értő nyugdijas 
állást (pl. gondnok) keres. 70/254-59-09



Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi szolgáltásokat nyújtjuk:

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

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

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat!

Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetõséggel.

Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2012. 10. 25. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 10. 30. 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

Az új Széchenyi terv keretében, fűtéskorszerűsítés, 
gázkazáncsere és napkollektoros rendszerek telepítésére 

államilag kiírt pályázat indul augusztus 27-től    

40%-os vissza nem térítendő támogatással!

Az elnyerhető támogatás mértéke 
kondenzációs gázkazáncsere esetén maximum 850 ezer forint, 

megújuló energia esetén maximum 1,5 millió forint.

Teljeskörű műszaki pályázati ügyintézéssel, 
energiatanúsítvány elkészítésével segítjük önt.

Elvégezzük a tervezési, beszerzési, kivitelezési feladatokat.
Víz–gáz–fűtésszerelés, napkollektoros rendszerek telepítése.

Információs telefonszám és e-mail cím augusztus 22-től:   

VÁRADI ZOLTÁN 06-30-9396-714
E-mail: info@profifutes.hu



GYÖRGYI DÉNES
ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÖRÖSBERÉNYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

fotó: Kállay

1/a
4. sor: Erdős Balázs, Szakály Bálint, Bakács Bence, Csomai
Dominik, Frey Barna, Kiss Barnabás
3. sor: Szirbek Szilvia napközis csoportvezető, Szunyogh
Adrián, Braun Dániel, Kovács Kolin, Forgács Gellért,
Szénási Dániel, Geréb László, Blazsúr Bertalan, Hoffstet-
terné Vollain Márta osztályfőnök
2. sor: Budai Csenge, Oosthuizen Nicole Lujza, Mérey
Szófia, Kádár Anna, Tarnavölgyi-Benedek Panni, Zöld Olívia
1. sor: Kovács Noémi, Élő Daniella, Varga Viktória, Varga
Szabina, Tóth Enikő, Fábián Gréta, Fábián Lara

1/b
4. sor: Mrena Máté, Szentesi  Martin, Dávid Csongor,
Kiss Ádám, Nagy Zsombor, Hudi Viktor 
3. sor: Erdős Blanka, Réger-Cserép Melissza, Kiss
Tímea, Toskosz Hrisztosz, Kutics Balázs, Csontos
Tamás, Kerekes Zsombor
2. sor: Mester Ferencné osztályfőnök, Németh Levente,
Várkonyi Tamás, Gózon Örs, Farkas Máté, Rézmüves
Ádám, Ölvedi Gergely, Glöckl Eszter napközis
csoportvezető
1. sor: Hitter Barbara, Németh Lili, Halász Gréta,
Csempesz Lara, Negro Réka, Gyimóthy Emma,
Szentkirályi-Tóth Hanna

5. sor: Domonkosné Tóth Anikó of., Kreutz Réka, Vincze Adrienn, Nagy
Nikolett Natália
4. sor: Komár Antónia Evelin, Hübner Edina, Blaha Boglárka, Dorogi Lili,
Bátor Bálint, Bajcsi Gergő, Gergely Georgina Anna
3. sor: Zanathy Pálma, Szekeres Csenge Blanka, Nagy Huba, Gitta Imre,
Lendvai Réka Christina, Kovács Dominik
2. sor: Takács Kevin, Szabóki Szonja Fruzsina ,Szapáry Dániel, Szalontai
Belián
1. sor: Bakay Barbara, Nagy Anna Zsófia, Markó Panna Zsuzsanna, Biró
Dominika, Carlow Dávid Philp, Dobos Mátyás Levente, Polgár Bettina
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